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CUVÎNT ÎNAINTE
Convertirea muU-iplelor valente ale patrimoniului
cultural naţional în argumente majore ale prdcesului de edificare
a conştiinţei omului nou, prezentarea destinului spaţiului carpato-duniirean vizitatorilor din ţară şi străinătate conferă muzeelor
un lor deosebit in frontul ştiinţific şi cu!tural-educativ. Organizată într-o
nouă viziune tematică, expoziţia muzeului de istorie din batrîna şi glorioasa Cetate de Scaun a Moldovei se vădeşte a fi un autentic focar de
ciuitiz·aţie socialistă, o ctitorie a marilor împliniri contemporane. Valorificînd sistematic, an de an, inepuizabilele filoane de cercetare ştiinţifică
oferite de un reprezentativ şi strălucit patrimoniu, specialiştii acestei
binecuvîntate instituţii participă la o tot mcti bună cunoaştere a proceselor definitorii şi momentelor marcante din istoria naţională.
Rîuna şi competenţa lor îşi găsesc, prinfre altele, oglindirea şi în
acest volum care uede acum lumina tiparului şi vine să întregească
adevârnta bibliotecă muzeologică şi istorică pe c(lre muzeul o dăruieşte
atît specialiştilor cît şi marelui public.
Excelentele contribuţii cuprinse în volum dezbat un orizont larg de
probleme, începînd cu sclipitoarele manifestări crle civilizaţiei neolitice şi
viguroasele prezenţe dacice şi, dincolo de cuvenitul loc acordat letopiseţe
lor de cmr ale vremurilor 1nu.şotine, continuînd cu diferite şi complexe aspecte ule istoriei moclerne şi contemporane, ale unei contemporaneităţi care
a c11noscut în ultimele două decenii intense trăiri şi mari împli11i1·i cit toate
vremurile sc11tse mai înainte la un loc.
Se remarcă, prin seriozitatea infol"maţiei şi competenţa aborclării
problemelor, rapoartele de săpături privind şantierele arheologice din
bazinul superior al Şomuzului Mare şi al Moldovei, studiile referitoare
la perso1wlităţile aniversa.te în acest an, la istoria oraşului Suceava, la
viaţa politică, economică şi culturală a Bucovinei în perioada 1775-1940,
articole ce înfăţişează veridic istoria acestor locuri deopotrivă întl'-o
viziune globală, subsumînd-o istoriei românilor printr-o serie de elemente
care reprezintă verigi de bază între istoria locală şi cea naţională :
https://biblioteca-digitala.ro
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Rădulescu,
semnărilor

se referea la acest aspect atunci cînd seri.a, la începutul în: „Manifestările politice proiectate pe un orizont actual ş.i
raportate la condiţiile actuale nu ar putea să îngăduie decit o reconstruire în retrospeotivă ; pentru a le întregi şi a se apropia de adevărata
lor semnificaţie, trebuie creată şi starea de spiriit a trecutului în care
manifestărHe s-au desfăşurat, observind sensul ce-l atribuiau contemporanii, şi proiectate pe un orizont al epocii":.!. Şi, citeva pagini mai
jos : „Ca un «leit-motiv» t~rebuie ţinut seama în mod continuu că toaw
gîndirea lui Titulescu a fost formulată între cele două războaie mondiale
şi deci trebuie raportată şi proiectată pe orizontul de idei al epocii" :i.
Un rol deosebit în refacerea atmosferei politico-diplomatice, a stării
de spirit în care a acţionat N. Titulescu, punîndu-şi adesea amprenta
asupra ei, îl au tocmai aceste mărturii, evocări, memorii. Spaţiul nu ne
permite să ne oprim asupra lor, în totalitate; ne vom referi, în special,
la cele de întindere mai mare, cuprinse în volume, ne vom referi la
cele apreciate de noi ca deosebit de semnificative în cunoaşterea şi aprecierea activităţii diplomatice desfăşurate de N. T:itulescu în anii '20.
Doi oameni de cultură, Sextil Puşcariu şi George Oprescu, care
nu necesită o prezentare specială, au colaborat la Liga Naţiunilor în
anumite comisii şi au fost martori la intervenţiile energice ale lui N.
Titulescu. Sextil Puşcariu avuse un rol activ în unirea Bucovinei cu
România şi devenise rector al Universităţii înfiinţate, în 1919, la Cluj.
În 1922-1925, a făcut parte din delegaţia României la Liga Naţiunilor şi
a avut, în special în Comisia de cooperare intelectuală, o activitaie deosebit de utilă. Însemnările de la Geneva, sub fom1a unor scrisori publicate
în volumul 1"\lemorii, vin de la un maestru al condeiului şi sînt pline ele
interes, redînd atmosfera acelor primi ani de funcţionare a org':mismului
internaţional"· Faţă de N. Titulescu manifestă a~a cum se va vedea
·- o neretinută aclmiratie.
George Oprescu era conferenţiar la limba şi literatura france7.:1,
la Universitatea din Cluj, atunci cînd a fost numit - la sugestia, cu
unele rezerve, a lui Sextil Puşcariu:; şi la propunerea lui TituJe,.;cu în secretariatul Ligii, ca secretar al Comisiei de cooperare intelectuală
(din 1923 şi pină în 1930. cînd a trecut, pină în rn:rn, membru supleant
al Comisiei, o·ri membru al Subcomisiei ele arte). În aceste funcţii, a adu"
şi el importante servicii ţării.
Paginile sale, .mai puţine decît cele ale lui Sextil Puşcariu, sînt
scrise mai tîrziu. ln „Secolul 20", nr. 3 din l!Hi6, G. Oprescu publicii.
Prestigiu european. Titulescu la Londra, Paris şi Geneva cu Valery.
J-le1·riot, Gilbert Murray (p. 107-113). în 1968, a apărut volumul Amintiri, evocări 1i, care conţine, între altele, Amintiri de la Liga Naţiunilor
2 Savel RăduJesi.:u. Ni.colae Tit-ulescu, în Diplomaţi iluştri. voi. I. Editura polith:ă, Bucure~ti, 1969, p. 373.
:I Ibidem. p. 40!l.

4 Vezi Ion Bule:, Curint înuin!e la voi. Sl'xt.il Pu'ica:-iu. Memori.i, Editura Miner·.-~1.
BLH.'ure5ti. 1978, p. Xlll-XIV .
•5 ,.Mii gin deam la Opreseu, cure în~ă e cum IJ[1L.rin", scri:u el din GenC'Ya, b
12lX1923 (Memorii..„ p. 671). G. Opresc·u '.1vea ;1tunl'Î 42 dP ani.
li Editura pentru literaturii. Bul·w·c„,;ti, 1968.
https://biblioteca-digitala.ro

_-\CTIVITATEA DIPLOMATICA A LlTI NICOLAE TITULESCll

11

(p. 45-54), scrise în 1D65 şi portretul Nicolae Titulescu (p. 39-4-1), s.crise
ia 1966.
Au fost consemnate, evidenţiate, faima şi prestigiul pe care le-a
dobîndit N. Titulescu în scurt timp după numirea sa (la sfîrşitul anului
1!l21) ca ministru la Londra şi reprezentant la Liga Naţiunilor. „!n anul
1!-12-l, situaţia de om politic a lui Titulescu era ajunsă la cel mai înalt
grad" i. Acelaşi colaborator se reforă la „trecerea" de care se bucura
Titulescu la Londra şi la grija pentru rezolvarea intereselor româneşti :
„In timp cit a reprezentat ţara noastră la Londra, s-au perindat în
Anglia numeroase personalităţi româneşti 1.•. ]. Titu]escu, cu toate răs
punderile ce-i reveneau, cinci cineva clin ţarf1 era cu o misiune oare<>are
în Anglia, găsea timp şi se preocupa ca acele persoane, reprezentind
ţara, să fie tratate cum ar fi fost trataţi reprezentanţii unor mari puteri.
Şi mi-aduc aminte de mirarea unui ministru de finanţe, care avea nevoie
să vadă pe guvernatorul Băncii Angliei, cinel, la o simplă chemare la
telefon din partea lui Titulescu, guvernatorul l-a primit imediat şi în
chipul cel mai amical, atît de mare era în Londra prestigiul lui Titulescu" i-:.
Titulescu avea o săniitate şubredă. Chiar în perioadele de repau'>
indicate de medic, continua să lucreze. „Nicolae Tilulescu - observă
L. Kaltrntian - n-a avut nici o clipă altă preocupare, în toată laborioasa
~i variata lui activitate, decît aceea a oricărui mare şi luminat patriot :
binele ţării lui" fi. Şi autorul reproduce o scrisoare adresată de N.Titull-scu unui prieten clin ţară. din care dăm aici un fragment deosebit de
semnificativ din acest punct. ele vedere :
"Doctorul îmi spune : repaus, repaus, repaus. E uşor să o spui din
gură ! Dar am atîtea pc cap incit, ele fapt, in timpul aşa-zisului conC"ecliu medical. lucrez ca la Londra şi sub acelaşi cer ploios. Corespondenţa zilnică : cu aceiaşi, pe aceleaşi chestii ale ţării, căci, cinci e o
dificultate, englezii oficia.Ji îmi scriu direct aici. Şi mă gindesc la cite
griji am avut ele 3 ani de cinel sub o formă sau alta, sînt, de fapt, în
şir ministru. Şi cite în perspective. S-a complicat, cum nu poţi bănui,
acţiunea de stat şi relaţiunile internaţionale. Să nu uiţi că eu am avut,
peste Londra şi Geneva şi fel de fel ele chestii în afară de Anglia. Totuşi, nu numai că nu mă simt obosit, dar singurul lucru care mă interesează sint chestiunile privind România, prea puţin cunoscute, deseori
nedrept judecate şi întotdeauna gelozite de foştii duşmani" 10 •
Mai tirziu, ziaristul B. Brănişteanu ele la „Adevărul", colaborator
al diplomatului român 11, va nota referitor la activitatea acestuia în
evocări ...• p. 40.
eu1·opean ••. , p. 106-109.
9 L. Kalustian, Nicolae Titt'1escu: „Part-idul meu de azi se cheamă România
Simple note, Editura Eminescu, Bucurei;;ti, 1980, P- 129.
10 Ibidem. p. I:l0-131.

7 George OprcsNI, .1lmintiri.

li Idem,

Pre.~tigiu

!", in

Brănişteanu s-a apropiat de N. Tiitulescu, a căI'ui politică a susţinut-o cu
l'ompt'tcnţa gazct.arul.ui d<' .;:mver~ti. Ti1ulescu îl consulta, i-an: la Genev.a solicita prezenţa lui (vezi A. P. Samson, Memoriile unui gazetar 1927-19.17, Cartea

ll 13.

Humâneaseă, Bucureşti.

1979, p. 76).
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capitala Angliei : „Titulescu s-a bucurat la Londra de multe şi mari
simpatii. Reprezentant al unei ţări mici, el juca un rol şi ocupa un
loc important, cum nu jucau unii reprezentanţi ai unor mari puteri.
Am fost la Londra tocmai cind Titulescu accepta.c:;e postul de ministru
de externe (iulie 1927 - n.n.,). La un ceai pe care Sir Simon îl oferise
cîtorva ziarU;ti în sala Locarno din With Hall, am avut o destul de lunga
convorbire cu acest om de stat englez, care, în acel moment, era ministru de externe. <•Ce foce Titulescu '!„, m-a întrebat şi el a adăugat :
«Vreau să sper că nu părăse·şte Londra definitiv. Vreau să cred că va
lăsa aici numai un locţiitor şi că într-o zi ne va reveni» ... "' 12. După cum
se ştie, la sourt timp după încheierea mandatului său de la Externe în
iunie 1928 N. Titulescu îşi va relua în primire postul de ministru plenipotenţia; şi trimis extraordinar al României la Londra 1:1•
Deosebit de semnificativ pentru creşterea rapidă a prestigiului şi
simpatiilor dobjndite de marele diplomat la Liga Naţiunilor, sint aprecierile clin scric:;orile lui Sextil Puşcariu trimise de la Geneva :
„4 IX 1923. Are mare trecere 1aici şi e foarte simpatic.
5 IX 1923. Tiitulescu e un om foarte de seamă şi un causeur admirabil f••• j. Se bucură aici ele mari simpatii şi ca ministru al Riomâniei
la Londra are conexiuni foarte preţioase. E un om înalt, însă cu o faţă
de chinez şi de birjar rus în acelaşi timp : spin si cu ochii ca migdalde.
îndată ce-l cunoşti însă îţi devine foarte simpatic 1. •.• J.
29 IX 1923. Foarte bună ispravă a făcut tot timpul Titulescu 1 ~.
Un an mai tirziu, vorbind de creşterea prestigiului lui Ti.tulescu,
Sextil Puş.cariu observa acum şi rolul lui tot mai însemnat în dezbaterea
şi chiar rezolvarea unor probleme însemnate. Di:1 Geneva, el scria b
l:i IX 1924 :
„Titulescu a avut ieri un mare succes într-o subcomisie, sece1-incl
aplauzele englezilor. Se poate spune că el a ajuns să îie considerat aici
ca unul clin cei dintîi diplomaţi, de cite ori e o chestiune deosebit de
delicată, este invitat să participe la deliberări" 1.-,.
Într-o scrisoare clin 16 IX Hl2 l, Sextil Puşcariu se referă şi
la contribuţia. lui N. Titulescu în înlăturarea un.or divergenţe cxiste:1îe
intre Anglia şi Franţa, între primii mini~tri respectivi, Mac Donald si
Herriot, în preajma Conferinţei de la Londra : „Dacă englezul şi fra~
cezul, au putut cădea ele acord, meritul este al românului nostru. cu
taotul său şi cu încrederea ab:-;oluUi pe care i-au arătat-o amindoi. Cc"\
această încredere a folosit-o şi pentru ţcira noastră, ţi-o poţi inchip:ii.
Iţi rîde inima cîncl vezi că avem şi noi ocimeni atît de mari !" Hi
N. Titulescu manifesta un tact cleo;;ebit, legînd prietenii. purl1ncl
discuţii directe, cu carader particular sau aparent particular. „Încă rnrn
din marile calităţi ale lui TituJe-cu. cilături de multe altele, era se;1sibilitatea sa la prietenie 1„.J. Şi nu era nicicdahi mai bucuros ele -urB. Bl'fmiştl'anu, or. cU., p. 56.
Jon M. Oprea, Nicolae Titulescu. Edilura ;<liin\il'i,·ă, Blll'Lll'('~ti. 19GG, p. 167.
SC'x!il Pu.~cariu, op. cit., pp. tlliO. 662-flG:J, G85.
Ibidem, p. 702.
rn Ibidem, p. 704-705.
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cesul obtinut într-o discutie, decît atunci cinel în urma ei se strinsese
legătura ·între el şi partenerul său" Jî_ Organiza mese cu prietenii, mese
comune „cît se poate de frecvente". uneori cu diplomaţi şi miniştri,
cilteori cu jurnalişti cu autoritate, citeodată intre patru ochi 18 • „0ricui
i:l avut onoarea şi fericirea să se apropie de Titulescu scrie şi Bră
nişteaPu nu-i voi spune nimic nou, nici de mirat, cînd voi revela
că în contactul perso>rnJ, Titulescu a fost pur şi simplu fermecător, iar
Pentru a obtine acest rezultat ~m avea nevoie să facă nici un efort. În
~odul cel m'ai n2tural din lume, el j7i apropia oamenii. Conversaţia lui
vioaie şi spirituală, înţelegerea ce• avea pentru nevoile, interesele intelectuale şi morale, şi chier pentru ambiţiunile şi slăbiciunile celuilalt, fă
ceau că niciunul din cei care se a.propiau de el nu rămîneau rece şi toţi
deveneau repede amicii săi" l!l.
N. Titulescu a apărat, cu talent şi tenacitate, interesele şi drepturile României în cu'.'loscuta afacere, cunoscutul proces al optanţilor unguri (1922--1930). Sextil Puşcariu consemna cu deosebită satisfacţie
pc.ttriotică succesul înregistrat, în
septembrie 1928, în Consiliul Ligii
Naţiunilor.

„Geneva, 5 IX HJ25 [ ... ]. Spre seară m-am dus la Titulescu, care
m-a primit cu toată dragostea şi cu bucuria noului succes. După ce anii
trecuţi a apărat atit de splendid cauza noastră (în problema optanţilor
- n. n.) acum iarăşi a avut un splendid cîştig de cauzi't [.„].
Spunea Oprescu, care a urmă·rit mai aproape lucrurile şi am
văzut şi eu procesele verbale ale şedinţelor secrete ·- că atmosfera în
care a început Tilulescu să pledeze era mai mult decit glacială ; era vă
dit ostilă nouă. Au fost şi întreruperi aproape ofensatoare la adresa
noastră. Titulescu însă, fără să se lase intimidat de ele, a început să-i
cucerească pe toţi, incit Chamberlain, care îi strigase că nu va permite
ca «furiei ungureşti faţă ele naţionalităţi să-i urmeze acum furia românea.oc;că.-, la sfîrşit a spus că regretă că Titulescu nu e eriglez, căci i-nr
încredinţa lui să pledeze înaintea ConsiHului cauza Irakului, problema
grea şi de interes capital a engiezilor în conflictul lor cu turcii, care
de vreo doi ani preocupă Liga" !n. A sosit pe neprevăzute ministrul ele
finanţe, Vintilă Brătianu, care l-a sărutat pe Titulescu pentru succesul
obţiEut. „Seara continuă Sextil Puşcariu au luat masa împreună
1... 1 şi tot timpul Vintm1 Brătianu şi Titulescu se cicăleau, făcîndu-şi
însă declaraţii de prietenie. Mie Titulescu îmi spunea „sextilă» (ca să
17 George Opre-scu, Prestigiu european •.• , p. 107.
18 Ibidem, p. 108. In legătură cu aceste discuţii cu cara:::ter restrîns, tot Oprescu

su·lc: „El era omul intcn·enţiilor p~-rsonale ~i al convingerii cui trebuie, ~i la
momentul opo1tun. li plă·ceac1 c:n·.orbirilc înlre patru ochi s•tu cel mult între
citeva persm1.n0, du·pă masă, într-un c<i!J:,net particular ele restatw~tnt. Lua parte
cu mare plăcere la întruniri cu reprezentanţi ai mai multor stntc, insu toţi cu
răspunderi, pentru rcgkmentarc·a numeron•setor chestiun: din acern;ti\ pa;·te <1
Europei, rămase în suspensie în urma primului r::izhoi mondial".
19 B. Brănişteanu, op. cit., p. 57.
20 Sexu Puşcariu, op. cit., p. 716-717.
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rimeze cu Vintilă), asigurindu-mă că nu vine la Geneva dacă nu-s şi
eu a1c1 ca «delegat permanent»" 21.
In scrisoarea din 6 IX 1925, Sextil Puşcariu se referea - cu nedisimulată mîndrie patriotică la impresia remarcabilă pe care o fă
cuse intervenţia lui Titulescu în şedinţa ConsHiului Ligii din după amiaza zilei precedente :
„ ... La masa verde, pe fotoliile mari, cei zece membri ai Consiliului.
La mijloc preşedintele, Painleve, lingă el secretarul general, Sir Drummont, .avînd ca vecin pe Chamberlain. Apoi contele Ito, japonezul, Scialoja, italianul, Quinones,
spaniolul, Benes, Unde,
suedezul (care e
foarte pornit contra noastră, un blond cu tip sever de pastor protestant)
si ceilalti. Titulescu e invitat la masă, ia loc în fotoliu ; o linişte mare în
~ală. A · vorbi.t trei sferturi de oră, dar la toţi li s-a părut c-au fost
JO minute. Fără să întrebuinţeze figuri oratorice, fără un pic de declamaţie, însă cu un ton cald care făcea să-ţi furnice prin spate, cu o
logică strinsă înoît nu puteai pune la îndoială nimic din cele spuse, înăl
ţîndu-se tot timpul pe un punct de vedere înalt politic, social şi filosofie, incit uitai că e vorba de un proces de ordin social, el a vorbit ca
un înger. Şi totul într-o franţuzească elegantă, însă fără nici o urmă
de afectare, cu o dicţiune impecabilă, fără umbră de şovăire, incit aveai
impresia. că curge un riu de munte bogat în apă limpede.
A fascinat pe toată lumea [... ]. Painleve la sfîrşit a mulţumit lui
Titulescu, închizînd incidentul care, pe unii - pirltorii trebuie să-i
mulţumească şi pentru ceilalţi acuzaţii a fost o ocazie de a se
arăta generoşi.

La ieşire ne aşteptau o mulţime de fotografi şi un cinematograf
(r1parat de filmat - n. n.), căruia Titulescu i-a spus că-i prea urît c:i
să-l ia pe film.
Cind ai aşa oameni, nu te mai poţi îndoi de viitorul neamului nostru" :.i-2.
Talentul său oratoric - a fost socotit wrnl dintre cei mai mari oratori ai timpului său - a fost pus, cu mare abilitate, în slujba apărării
cauzei româneşti, a apărării suveranităţii naţionale. „Iar cele mai stră
lucite cuvintări - scrie Brănişteanu - le-a rostit acolo, în faimoasa
21 Ibidem, p. 717.
32 Ibidem, p. 718-719. In preajma formării guvernului Ion I. C. Brătianu, în iunie
1927, în care Ni.colac Titulescu va deţine portofoliul extermelor, A. A. Bădărău
evi<le.nţi<i merite!e deoseb;te ale marelui diplomat: „Printre cele mai mari valori politirce pe ca.re Ie-a produs neamul nostru, se numără desigur Nicolae TituJescu. Valoarea intri.nsecii, put(~ea intel~genţei lui este Ia înălţimea talentului
oratmic ... Titulescu a ajuns o marP Yaloare politică mondială. In diferite intilniri internaţiona•Je el şi-a atras nu numai adrnkaţia pentru talentul oratoric,
dar şi aproba~·ea perutru soluţiile lui. Nu putem visa măc.ar pe altcineva care
să sei..,:ească mai bine interesele noastre fundament.ale în politica internaţio
nală". Se insista în mod deosebit şi ou deplin temei asupra apărăiii strălucite
<le către N. Titulescu a intereselor româneşti în procesul optanţilor unguri,
precizin<l la Liga Naţiuni·lor că exproprierea n-a fost o operă de lichidare a
IJ.unurilor unor foşti inamici, iar proprietarii unguri nu pot oere un tratament
pri\·ilegiat (A. A. Bădărău. Nicolae Titulescu în diplomaţia internaţională, ln
„O pin.ia", 13 maîtie 1927).
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chestiune a optanţilor, în care a avut sa se lupte, ca să zic aşa, corp la corp,
cu un adversar demn de talia lui, cu Contele Apponyi. Cine a asistat
la duelul retoric pe care aceşti doi corifei l-au dezbătuL, se poate s~•une :
în faţa lumii, nu va uita impresia formidabilă ce a produs-o. Că la
urmă afacerea care privea obiecte de o valoare ma;·c, care privea mo!')iile grofilor, revendicate de statul român victorios, pentru ţărănimea
sa (indiferent de naţionalitate, adăugăm noi - I. A.}, că la urmă această
afacere s-a terminat printr-u!1 compromis, în care România a plătit
obiectele reale ce-i rămîneau, în deplină proprietate, cu revendicările
financiare ale ei, pe ca.re clupă pilda tuturor revendicărilor băneşti decurg clin tratatele ele pace, Ungaria nu ni le-ar fi plătit niciodată, a
fost încă un act de pricepere şi inţelegere diplomatică clin partea lui
Titulescu" 21 .
„L-am auzit, îşi aminteşte Savel Rădulescu, în marele duel oratoric ce a avut loc la Societatea Naţiunilor în «chestiunea optanţilor„ cu
contele Apponyi, delegatul Ungariei. Este poate cea mai mare întîlnire
pe plan politic, juridic şi al elocinţei, din analele Societăţii Naţiunilor.
Contele Apponyi era un foarte mare orator, un spirit de mare cultură
şi erudiţie, de o rară prestanţă şi era înconjurat de numeroişi experţi.
S-au înfruntat energic, cu pasiune chiar, dar niciodată depăşind curtenia. Oameni politici şi ziarişti din alte ţări au venit să-l asculte pe Tilulescu, măsurîndu-se în acest duel cu un adversar de atit de mare talent şi într-o chestiune atît de complexă şi de importantă" 24 • Aceeaşi
impresie de neuitat a făcut-o şi asupra lui Lucian Blaga, ataşat de presă
la Berna, începînd cu primăvara lui 1928. Iată cum relatează Blaga prima întîlni.re cu Titulescu, pe care l-a vizitat la H6tel des Bergues : „Titulescu era încă tot în pat. lnfăţişarea era a unui bolnav, clar verva a unui spirit răsfăţat de-un întreg continent [... ]. Avea o faţă de «asiat..
făTă vîrstă, cu unele trăsături de copil, dar cu luciri de nedescris în
ochi, unde se aduna toată viaţa. Atita luminozitate cerea neapărat boala trupului, ca un necesar compliment. După cîteva întrebări şi răspun
suri de rigoare, el a prins să-mi vorbească despre procesul optanţilor
[... ]. Prin energia şi subtilitatea acestui joc dialectic, prin vioiciunea
acestei încrucişări de spade cu un adversar, care pentru el era totdeauna
prezent, Titulescu îmi făcea impresia unei fiinţe de alt ordin dedt cel
uman. De unde s-a coborît în faţa mea şi datorită căror împrejurări
s-a putut întrupa? Atunci, ca şi mai tirziu, în atitea alte situaţii în
care ne reîntilneam, mi-am spus: Da, Titulescu este cea mai strălucită
iateligenţă ce am întilnit-o în viaţă" 25• Cîteva zile mai tîrziu a avut loc
13:-ănişteanu, op. cit ..
observaţia că „Titulescu

p. 25-26. Citeva pagini mai jos, Brănişteanu revine cu
a găsit mai tirziu soluţia graţie căreia noi am plătit
fără a scoate un han efectiv din punga statului" (ibidem, p. 28). In ce p:·iveşle
ace<lStă soluţie, admisă la cea de a doua Conferinţă de la Haga (i1anuarie 1930),
vezi EmHian Bold, De la Versailles la Lausanne (1919-1932). Editura Junlmea,
la<;>i, 1976, p. 146-150. Convenţia de la Haga a fost completată de Convenţia de
la Paris, din 28 aprilie 1930; D. Şandru. Reforma agrnrd din 1921 in România.
Editu:ra Academiei R. S. România, Bucure.şti, 1975, p. 121-122.
'.N Savel Rădulescu. N. Titulescu ... , p. 388.
25 Lucian Blaga, op. cit., p. 185-186.
23 B.
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o nouă şedinţă în care s-a dezbătut p.rocesul optanţilor. „Spectacolul
- notează Blaga - se anunţa palpitant. Toată lumea simţea ca chestiunea a ajuns la o cotitură decisivă. În memorabila după-amiază sala
dezbaterii era arhiplină. Numai cu multă osteneală mi-am putut face loc
prin1.re corespondenţii ziarelor din cele patru puncte cardinale [... ]. Vflzînd pe Apponyi mi-am zis : redutabil adversar! Şi faţă de un asemenea adversar şi într-o atmosferă de atare natură, Titules1;u va trebui
să apere legitimitatea reformei agrare şi să justifice exproprierea moşie
rilor maghiari, adică a moşierilor, care aveau pămint în ţara noastr~i.
dar optaseră pentru cetăţenia maghiară. A intrat apoi în sală Titulescu,
înalt şi el (ca şi Apponyi - n.n.) gălbui, de un calm stăpinit. :Mulţimea
1·u sute de capete s-a întors ~pre el, şi un freamăt de curiozitate treeu
peste băncile corespondenţilor: Titulescu ! Am simţit din acea.o:;tă rumoare imensul prestigiu ele care Titulescu se bucura în opinia internat.ională [... ]. în i;edinţă Titulescu a citit, cu un glas de metal nobil şi
de-o transparenţă cuceritoare, o declaraţie, arătîncl punctul de vedere
românesc. Preşedintele Ligii s-a raliat apoi în numele Consiliului Ligii
la acest punct ele vedere românesc. Uluit ele cele ce se petrec. con.tele
'\pponyi, lunt evident prin surpriză, a ridicat nasul de vultur şi a ro:>tit ca un fel ele protest.. Totul a fost însă în zadar. Procesul optan.1;ilor
a ajuns într-adevăr la o cotitură, de unde nu mai era cu putinţă o întoarcere [... ]. Aşa l-am cunoscut pe Titulescu. Ani în şir, apoi, am avut
prilejuri dese de a-i urmă.ri şi de a-i admira activitatea pe scena internatională" ~li.

· Cel mai adesea, lucra noaptea. se pregătea intens, singur sau con-;ul tînclu-şi colaborato.rii, pentru intervenţiile clin ziua următoare._,_,_ „Totuşi scrie Oprescu - niciodată nu 1-arn văzut mai strălucit şi mai
convingător clecît în momentul în care improviza". După astfel de şe
dinţe, ziariştii străini, „toţi mi-au mărturisit că unele din aceste dueluri oratorice, mai ales cinel adversarul era demn de Titulescu, sint
printre cele mai strălucite lupte de idei la care asistaseră în viaţa lor.
Astfel, de la an la an, printre marile personalităţi politice de care depindea opera Ligii, renumele lui Titulescu n-avea egal" 2H, Şi poate cea
mai concisă şi mai completă apreciere asupra talentului oratoric al mnre1ui diplomat român aparţine lui Savel Rădulescu : „Verbul său era
uşor, clar, logic, precis, fluent, elegant, cînd .fermecător, cind sever şi
incisiv, plin de o vioiciune, o spontaneitate şi un elan captivant, iar
în replica ce clădea adversarului s-ar spune că părea şi mai prestigios
şi mai strălucitor" :w.
2li Ibidem. p. 137-IBB.

27 Sa\·el Riiclulest·u, N. Titttleseu •.. , p. :190; A. P. Samson, op. cit., p. 197.
AmLntiri, ei•ocări..., p. 42-4:!. „Sub aspectul artei or.aitmice - observă
un ziarist l'll 01 ientare democratică - prima personalitate a acestui for internaţional [Liga] a fost Briand şi tot prima. făni nid o îndoială, Nicolae Titulescu.
Cînd vur1>0·.1 un ul d:n ei, portarii hotelurilor de pe malul lacului Lcman îi
preveneau pc pusageri, socotind că aceasta intră în obligaţiile de serviciu, ale
unei case ci' ţine la renumele ei" (A. P. Srunson, op. cit., p. 27-28).
29 Savcl Rădulescu, N. Tituleseu.„, p, 386.

:m G. Oprcscu,
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N. Titulescu a fost un mare om al păcii, fiind supranumit arhitect
sau inginer al pădi, campion al păcii, soldat al păcii sau un mare dialectician al păcii. A militat pentru cucerfrea şi organizarea păcii, pentru
dezarmare morală şi materială, pentru scoaterea războiului de agresiune
din dreptul internaţional ~o. De la naţional, prin regional spre univcr:;al.
iată concepţia sa de realizare a securităţii colective, pentru apărarea a
ceea ce numea pacea indivizibilă, o concepţie pe cit de importantei pe
atît ele actuală. Cu preocuparea ele a folosi orice prilej pentru propagarea
ideilor păcii, Titulescu a r~ispuns invitaţiei „Comitetului peatru înţelege
re internaţio:ială" clin Germania şi a rostit în Reichstag, la începutul
lunii mai 1929, celebra sa conferinţă Dinamica păcii. Subordonîncl î:1treaga sa activitate apărării intereselor naţionale, pe care în moc! magistral le lega de organizarea şi apărarea păcii, discmsul lui Titulescu
se înscrie în contribuţiile de valoare ale gîndirii diplomatice mondiale :q.
„Apariţia lui Titulescu în. Parlamentul german, cu u:-i cli..;curs magistral - scrie Oprescu - a fost un eveniment tot atît de fa\·orabil
considerat de germani, ca şi de oricine, care s-a ocupat de el. DL">CLtrsul
îl cunoşteam [... ]. Era, într-adevăr, o capodoperă de elocvenţă şi de
simţ politic. şi aşa a fost considerată şi în Germania, cu toate că nu
s-,ar putea zice că România în acea vreme se bucura de mare simpalie
printre germani" :L'. Iar B. Brt."lnişteanu insi.c;tă asup~·a bogăţiei ele idei
şi a originalităţii conferinţei rostite în Reich<;tag : ,,.<\supra celor care
e1u ascultat-o - elita intelectuală a Berlinului - această conferinţă a
făcut o mare impresie. Dar toţi cei care au putut lua cunoştinţă de conţinutul ei, s-.au văzut deodntă în fa1;a unui Titulescu cu totul nou, pe
care foarte puţin îl cuno.şteau sau îl b~muiau. Şi anume, s-au văzut în
faţa unui Titulescu profund cugetător, filosof
care asupra acţiunilor
politice şi diplomatice ale momentului medita prof.uncl şi chiar sub speL'ie aeternitatis„. Şi iată că cu aceas·tă ocazie s-a arătat şi meditîncl asupra sa însuşi, căutînd locul ce l-ar putea ocupa personalitatea lui, în
categoriile oamenilor care gîndese sau a celor care activează în viaţa
popoarelor" ;::i.
La 4 ianuarie 1927, făcîndu-şi o scurtă retrospectivă la împlinirea
vîrstei de 50 de ani, Sextil Puşcariu se ~·eferea şi la anii, la misiunea

:io

I. M. Op1·ea, op. cit., p. SB ~i urm. ; Ion Grecescu, Nicolae Titulescu. Gindire şi
acţiune, Editura politică, Bucureşti, 1980, p. 54-64; George G. Potra, Un mare
dialectician ai păcii, în „Sec'oiul 20", nr. 3, 1966, p. 124-13J.
:11 Din rîndul acestor conirilrn\ii mai fac parte : Prog1·es1Ll ideii de vace - conIerinţă ţinută
la llniH!;·si.latea din Cambridge. 19 noiembrie 19:rn; Valoarea
l.uptei pe11tru progre.~ discurs rostit în parlamentul român, aprilie 1934;
Grui.nea în gîn.dire - conferinţă rostită la Universitatea din Bratislava. 19 iunie
1937 ş.a. (vezi Nicolae Titulesou, Discurmri, Editura ~tiinţifică, Bucureşti, 1967,
passim ; Nicolae TltuJescu, Documente diplomatice, Editura politică, Bucureşti,
1967, passim; Vasile Netea, Nicolae Titulesc1L, Editura Meridiane, Bucureşti,
1969, passim; George G. Potra, op. cit., p. 124-12j}.
32 G. Oprescu, Amintiri, ei•occ1ri ... , p. 4J.
33 B. Brănişteanu, op. cit., p. 67.
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îndeplinită la Geneva. ,,Liga Naţiunilor, la care de la început sint delegat, mi-a dat putinţa să iau în fiecare an o «baie,, de străinătate, atit
ele binefăcătoare şi im.prospătătoare de vechi prietenii [... ]. Dar mi-a dat
prilejul, înainte de toate, să asist la o operă de pacificare a omenirii
şi să cunosc oameni de seamă, intre care, în p"!"imul rînd, trebuie pomenit fermecătorul Titulescu" :11 •
La împlinirea a 100 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu,
să-l pomenim şi noi pe ilustrul bărbat de stat şi să luăm aminte la
lecţia sa plină de învăţăminte, cu atit mai mult cu cit cei mai mulţi
di!"ltre contemporanii săi 1-a:u preţuit şi l-au iubit. în acelaşi timp, N.
Tit.ulescu se află printre noi, prin valoarea şi forţa ideilor sale, prin
permanenţa idealurilor pe care le-a apărat, încă din anii '20, cu ştiinţă
şi talent; îl simţim printre noi, atent cu destinele neamului său şi ale
omenirii, cu soairta păcii aflată din nou la răspintie.
Sinonimul păcii - declara Titulescu, la deschiderea celei de a III-a
Conferinţe Balcanice, în ziua de 22 octombrie 1932 nu este lipsa răz
boiului. Pacea înseamnă înainte de toate o stare de spirit alcătuită din
încredere, din înţelegerea .reciprocă, din nădejde în ziua de miine. Pacea
nu se proclamă, Pacea se cucereşte. far strădaniile depuse pentru ca ea
să izbindească sînt mai grele şi mai îndelungate decit cele pe care le
implică orice altă cucerire. Iată de ce lupta pentru pace are un caracter sacru, căci ea trebuie să nimicească pe cei mai inverşunaţi duşmani
ai muncii creatoare : îndoiala şi descurajarea" 35_ Citeva luni mai tirziu
(16 martie 1933), la scurt timp după instaurarea hitlerismului la puteTe în Germania, N. Titulescu preciza, în discursul ţinut în parlamentul
român privind pactul de reorganizare al Micii înţelegeri : „Cînd pacea
este ameninţată, nu se răspunde cu război, ci cu organizarea păcii" :16_
Semnalul de alarmă tras de marele diplomat român, cu putere şi încă
într-o vreme cind ml.lllţi subapreciau amploarea pericoluJui, nu a fost
înţeles sau a fost înţeles prea tîrziu. Ecoul acestui semnal răzbate prin
timp, îndemnind la faptă înţeleaptă.

L'ACTIVI1"'F: DIPLOMATIQUE DE NICOLAE TITULESCU
DES ANNEES '20 REFLF:TF:E DANS DES Mf:MOIRES
Re sume

En mars 1982, cest le centennai:re de la na;.ss·<ince de Nicolae
Tttulescu, briHante personruili<te de k1 spiritualite rownaine, diplomate ă renommee
mondiale. La rechexhe de la v:e et de l'ocuvre de l'homme poliliq.ue roumain conciuisit, pendant les deux dernieres decennies, a l'ehboration de travaux remar34 Sextil Pu'?e"lriu. op. cit., p. 777.
;;5 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice ... , p. 467.
:l6 Ibidem, p. 477.
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quables: monographies, voiumes de documents. eiudes et artides visnnt des aspe.·ts
pari:iieuliers, des eta:pes ou des moments de son a.ct.ivite. En meme ternps, on en n~
gistra Ia paru.tion d'evocat:ons, notes. appreciat.ions. Ces temoignages venaient ele
La pairt de certains hommes de prestige de notre vie oulturelle et scientil'iq ue. dPs
esprits penetrants du. journalisme roumain de l'entre-deux-guerres : Lucian Blaga,
B. Brăniş-teanu, Eugen Fi.Jvtti, I. lgkoşianu, L. Kalustian, Geoirge Oprescu, SexLil
Puşcurlu. Savel Rădulescu, D. D. H.o~a. Valter Roman, A. P. Samson, Tudor Teodorescu-Branişte, Elena Văcărescu. Al. Duiliu Zamfirescu, etc. Tous ces temoigna.ges ne se valent pas :i.uant a leur nature, etendue, vafeur documentaire et stylistique. Cepe-ndant, ils contribuent tous ă com:prendre. par I'esprit et pm la sensibilite, cet homme â qualites hors du romrnun, qu'a ete Titulescu, ainsi que
l'epoq1Ue ou H a vecu et Jutte. Les pages ecrites par ceux qui avaient connu ses
efforts et compris ses inqu;etudes nous rendent fami!ie-r, plus vivant notre dcvancier et, en ml!me temps, notre contemporain.
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NOI DOCUMENTE
DESPRE NICOLAE TITULESCU
(perioada 1936-1941)
VALEHLU FLOHIN DOBIUNESCU

Arhivele britanice conţir. un număr de documente referitoare la activitatea lui Titulescu după înlocuirea sa de la
conducerea diplomaţiei române. Aceste documente au în vedere două
a1'peote din activitatea fostului diplomat. Primele cuprind aprecieri referitoare la legăturile sale cu Partidul Naţional - Ţărănesc, al cărui
membru va deveni la 31 decembrie 1937 1, şi care va depune serioase
eforturi pentru a-l readuce la conducerea Ministerului Afacerilor Stri:iine
al României. Celelalte conţin informaţii legate ele unele acţiuni - în
calitate neoficială - şi asupra acestora vom zăbovi mai mult.
Din august 1936 şi pină în martie 1939 diplomaţia engleză nu a
acordat o atenţie specială ţării noastre 2, deşi oamenii politici români
considerau că Marea Britanie va avea o influenţă hotăritoare, fie în caz
de pace ori de război. Matyla Costiescu Ghica afirmă că destituirea
lui Titulescu a creat, ia presa engleză, o atmosferă nefavor.abilă lui
Carol al II-lea :•. ceea ce nu putea s{1 nu lase urme asupra opiniei oficialităţilor. Nu ne surprinde că fostul ministru român se va bucura în
continuare de favorurile Forei9n O.fiice-ului şi că, la solicitarea oamenilor de stat britanici, le va oferi „dtet'a s.foturi bunP." (subl. ns)"·
Prima vizită la Londra a avut loc în iunie 1937 ; Titulescu era
însoţit de C. Antoniade şi Savel Ri\clulescu şi a purtat discuţii cu persoane oficiale - Eden, Lord Tyrell. Sir Leith HOS°'>, Sir R. Vansittart :i,
ca şi cu David Lloyd George sau \V. Churchill. N. Titulescu urmărea
alunei două obiective : atenuarea campaniei revizioniste maghiare, susţinută de Toynbee, Macartney şi deputaţii laburişti şi realizarea unui
schimb de informaţii cu oamenii politici englezi. Conferinţele pe care
urma să le ţină la Londra şi Oxford repreze:1tau un mijloc eficient
pentru îndeplinirea acestor deziderate.
1 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. 77 'T-:l4. \'Ol. XI. D. 1154.
2 V. F. Dobrinescu. Some Co11siderc:tirms oiz the Umna11ia11-Eng/igh Uelatio11s
11919-1!!40), în „Anu·arul Institutului cit' istoric ~i nrhco-logie ,.A. D. XenopDl".
I.aşi, XVIII. 1981, p. 79.
3 Mutyla Cost:escu Ghika, Couleur clu iH011cie. tom 2. He?Lreu.i: qui commc
lllysse, Paris, La Colombc, 1956, p. 1:15.
4 .,The TimPs", March 19, l!l-U, p. 7.
5 Idem, June 4, 1937.
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Prima conferinţă, intitulată Despre metodele pl"actice de a pifatra
pr;('(~lf existentă a avut loc la 3 iunie 1937, în Camera Comunelor. Const<it.ind că situaţia internaţională este „foarte îngrijorătoare", Titule:::.cu
a punctc.t trei mijloace pentrn salvarea păcii : negocierii; politice <;;i eco1wmice cu cei care ar putea să devină inamici. înărirea instituţiilor
destinate să salveze pacea, necesitatea ca Marea Britanie să-şi facă public
interesul în păstrarea păcii în Europa Centrală şi de Est şi, de asemenea,
in restul continentului. „Tă-cerea, a avertizat Titulescu, poate fi sinonimf1 cu moartea, iar cuvîntul spus clin timp, sinonim cu viaţa" '· Conferinţa s-a bucurat ele un asemenea succes incit s-a propus repetare.a ei.
A doua conferinţă, SituC1ţi(I inter1wţion(l!ă actuoU1, a fost expusă la
Oxford la '1 iunie 1937. Titulescu a trecut în revistă viaţa internaţională
ele clupă primul război mondial. evidenţiind lipsa unei politici unitare
faţ<:l. de Germania şi motiv.inel „avantajele tratativelor". intl'e fac·torii
cferisivi pentru menţinerea păcii europene, autorul enumera prietenia
anglo-franceză (deteriorată în martie 193li). acordul franco-sovietic şi
alianţele regionale la care partid pa şi România. Til ulescu a subliniat
c:i1 ,~nu era însă vorba să se ciştige a doua oară războiul. ci să fie împiedicat" şi a solicitat Marii Britanii să devină un m·bitru ol păcii. A arătat
c{! revizuirea este imposibilă cită vreme soluţia consta în „a transporta
rdul pe care îl reprezintă o graniţ{t dintr-o parte în alta". Singura
re:.-:olvare pacifistă presupune „spi-riLualizarea constantă şi progresiv[1
<1 graniţelor prin scăderea barierelor vamale şi uşurarea traficului de
o"meni" ~.
Titulescu urmu s<'l conferenţieze la Cambridge despre secudtated
colectivă, clar, la cererea sa, întrunirea a fost suprimată fi.
La soliei tarea a 130 de deputaţi, reprezentîncl opoziţia, Ti tulescu a
expus în Camera Comunelor conferinţa Ol"ientarea în politicu internc1ţ ion(IUi ct clemocraţiilor europene. Atlee, şeful parlament.ar al Partidului
Laburist, l-a prezentat pe conferenţiar drept unul din „oamenii politici
cei mai reputaţi ai politicii internaţionale". Titulescu a susţinut, aici,
că menţinerea Societăţii Naţiunilor este „baza securităţii colective", iar
eşecurile sale, cirte au fost., izvorăsc doar din „defectele oamenilor". A
mai observat că Pactul Societăţii Naţiunilor trebuie completat prin aranjamente militare regionale şi a cerut ca opinia publică britanică să
insiste ca Anglia să manifeste un interes mai activ în soarta conti:r;ientului. Totodată, el s-a arătat surprins de distincţia pe care· o face Londra
între „securitatea la Est şi securitatea la Vest" afirmind că ,,împlinirea
unei d.atorii internaţionale nu poate .fi considerată ca o provocare la
oyre.<;iune (subl. ns.)" 111• Considerind că Europa luptă astăzi spre „a-şi
cuceri unitatea", Titulescu a solicitat Anglia să contribuie la salvarea
civilizaţiei umane, pentru ca fiecare individ, din fiecare ţară să nu-~i
Arh. M.A.E„ Fond 71,
I Jdl'Il1, 77;T-:14, voi. XI,
8 I bici em. 1143.
~1 Jrlc-111, Fond 71, Ang:!.a.
10 Idem. î 7. T-3•1, voi. X l,
fi

Angli<1. Telegrame, V'll. 9, 1935-1937, I. 196.
1142.

Telegrame, do.sar 9, 1935-1937, f. 30H.
1145.
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vadă răpită

„principala raţiune de a trăi : libertutea" l 1. Ca şi co:Uerinanterioare, cea de la Oxford s-a bucurat de un mare succes, de un
larg răsunet în România şi pe continent. Drept urmare, mai mulţi şefi
de partide din România, dintre care unii salutase.ră actul de la 29 august
1936, au recomandat, la 20 iunie 1937 ca Tirtulescu să revină la conducerea Ministerului Afacerilor Străine 1 ~. Dar regele Carol al II-Jea l-a
acuzat pe fostul diplomat că „ţese" intrigi contra sa 1:1•
1n timp ce se afla în Anglia, prinţul A. Bibescu, care in Hl25 avusese la Washington unele neînţelegeri cu fostul ministru 1\ s-a prezentat
la Foreign Office pentru a preveni, ceea ce el numea „maşinaţiunile
Domnului Titulescu". Pe minuta discuţiei lui Bibeseu cu o oficialik',te
a Ministerului de Externe britanic st~t scris : „sînt ele acord cu concluzia
prinţului Bibescu de a face propagandă (nota autorului pentru România). Dar i s-au dat 2 OOO lire sterline pentru a-i cheltui pe propagandă
antititulescu aici. A fost ales în acest scop deoarece Titulescu l-a concediat - nu fără moU.v" ta.
Unul dintre efectele vizitei lui Titule.scu în Anglia a fost contracararea propagandei lui Bethlen şi refuzul parlamentului de a pune în
discuţie revendicările teritoriale ale Ung·ariei.
De la Londra, N. Titulescu s-a îndreptat spre Cehoslovacia, unde
s-a întreţinut şi cu Krofta, ministrul de externe. Omul politic român şi-a
manifestat neliniştea faţă de evoluţia politicii externe a Iugoslaviei, care
punea în pericol unitatea de acţiune a Micii Antante şi Înţelegerii Balcanice Hi. Tot atunci, el a dezvăluit unele chestiuni legate de conţinutul
pactului româno-sovietic şi de recunQ.aşterea integrităţii teritoriale a
Homâniei J7.
După o scurtă vizită în Românic.1, uncie a fo~t întimpinat cu entuziasm de peste 2 OOO ele suporteri, N. Titulescu s-a reîntors în Franţa 1".
Numele său a continuat să preocupe cercurile poli1tice internaţionale.
ln timpul vizitei efectuate în Turcia de regele Carol al Ii-lea, în august
1938, Aras a înţeles că o reîntoarcere a diplomatului la Bucureşti este
imposibilă din cauza „ostilităţii personale" a monarhului român. Antipatia regelui a făcut şi obiectul unei telegrame expediate de Coulondre,
ambasadorul Franţ(>i la Berlin. la Quai cl'Orsay. l!I Diplomatul francez pr(>supunea că regele Carol al Ii-lea va căuta să int~rvină, pe lîngă puterile
ţele

11 Ibidem.

12 Arhivele Statului, Burure~ti, Fond Cas<1 Hl'gală, Carol IT. dosiu· 31, 19:17, ff. 1-2.
l:l R.C.S., Fond Al. St. Georges, Mssc 23 568, Corespondenţă N. Titulescu, Scrisoare,
12 mai 1939, N. Titulescu către C. Neni'jor.
14 Bibi. Acad., Corespondentă N. Iorga, voi. :1:13, 1926, f, 392, A. Bibescu, de la
Washington, către N. lorg;i, 22 februarie 1926.
15 Great Htitain., Public Heconl Office, London-Kcw Gardens, Foreign Office,
371/21 191, ff. 150-151, 11 iunie 1937 (în conti.nuarc se va cita P.R.O. / ...
16 Arh. M.A.E., Fond 77/T-34, vol. Xl, 1148, 1153.
17 Ibidem, 1148.
18 „The Times". November :rn, 19:H. p. t:l.
19 P.H.O., :l71.'22 466, P. Loraine> (Istunbul) către F<Jreign Office. 5 uugu~t 19:18.
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occidentale, pentm a obţine „un sprijin contra expansiunii economice şi
politice a germanismului" ~ 11 •
în iunie 1939 N. Titule.~rn a efectuat o a doua vizită la Londra.
Prin ministrul Tilee1, :-;-a comunicat. la F01·eign Office, că „atmosfera
_-;-ar complica enorm" clacă fostul diplomat ar fi primit cu mul<tă căldură
şi publicitate'' 1 1• lnainte de a sosi, N. Titules~u a adresat o scrisoare
ziarnlui „The Times", publicdtă, apoi sub titlul Turkey mu:l the Balknn
Pc1ct. !Vo '1Jiolution :!1. El considera, între altele, că pactul ele asistenţă mutuarn anglo-franco-turc.: constituia, în pofida unor contrai ii, o garanţ!e în
plus pentru funcţionarea cu succes şi în cele mai diverse condiţii a Inţe
legerii Balcani-ce. Opinia sa era identică cu viziunea diplomaţiei oficiale
a Homâniei.
Titulescu a sosit la Londra la 9 iunie 193!-l şi a angajat discuţii referi':oare la situaţia internaţională cu N. Cham!>erhin, Lord Halif.ax, Robert VansHtart, Alex Caclogan, David Lloyd George, W. Churchill, Lord
Beavebook, A. Eden, C. Cooper şi F. Leith Ross. A avut, ele asemenea,
întrevederi cu mai mulţi reprezentanţi diplomatid acreditaţi la Londra,
între care ambasadorul sovietic Maisky :i:i. Oficialităţile ele la Bucureşti
au atenţionat Foreig;z OJfi<'e-ul că Titulescu „nu este autorizat să reprezinte într-un fel oarecare interesele româneşti" :!'i. Vizita a fost subiectul
multo!' comentarii la Bucureşti, ceea ce l-a determinat pe Le Hougetell
însiircinatul cu afaceri englez, să expedieze cloufi telegrame către Ingram,
informîndu-1 că Ti1Julescu avusese o convorbire telefonică cu l{egele şi că
,,e posibil să se întoarcit" ; clar el, pers.anal, era sceptic în această pridnţă" ~"i, avînd în vedere situaţia intenrnţional;1 dificilă din acel moment.
Gafencu nu era de acord ca Le Hougetcll să ridice, în cliscuţin cu regele
Curo-! al II-leu, „problema Titulescu", clacă nu o va ridica el însuşi :!li.
După izbucnirea celei c'.e a doua conflagraţii mondiale, Titule8cu
a adresat două memorii regelui Carol al Ii-lea. Primul, expediat la 11
septembrie IB39 ele b St. Moritz, atenţiona di „ţinta României e.<>te ele
a nu restitui un cmp clin teritoriul ce posecW azi" şi m·ertiza. dat fiind
înviiţămintele istoriei, asupra e.fectelor trecute şi posibile ale politicii Ma1·ilor Puteri faţ{1 de interesele naţionale ale H.omâniei '.!I. „Homâni.a sublinia Titule-;cu, trebuie menţinută în graniţele octuale şi se ponte menţine.
Aceasta este o chestiun~ ele politicei. generală (subl. ns.)" ~~. Celălalt memoriu justifica politica sa faţă ele Uniunea Sovietică şi a eforturilor sale
20

Ducument.~ Diplomc1ti<1ucs Frant;ais, 1932-1939.
p. 86:1. Coulonclre (Berlin) către Quai d'Orsay.

1!138,

tom XII.

P'.Lris.

1978,

21 Adi. M.A.E., Fond 77 T-:l4. Yol. 1, 1157, t. 836, V. V. Tilea (Londru) către Externe.
2 iunie 19:19.
22 .. Tlw Tinie-s". May 25. 1939.
2;i ldem ..Junc 10, 1939. p. 12.
24 A!·h. M.A.E„ Fond 77. T-;1.1. YOI. XI. ] 159.
2:i P.RO., 371/2:l 8.U. IT. 225-226.
26 Ibidem, ff. 208-209. L<.· nougetell (J'l.U1'll!"C'~ti) eătrC' Ingram, 22 iunie 19:J9.
27 A1·h. M.A.E .. Fond 71, Homi"mi<t, 19:rn. vol. 7, f. 188-195.
28 lbirlem, f. 195
https://biblioteca-digitala.ro

NOI DOCllMF:NTL

Dl·~PJU: ~JCOLAE

TITFLl·:SClT

25

p1::.·!1trn a încheia un pact ele asistenţă mutuală cu această ţară ~! 1 • Diplomaţia română a făC'ut tentc1tive în acest sens, clar politica Marilor Puteri
nu a permis sahrarea H.om~îniei şi menţinerea ei în graniţele naţionale.
Evenimentele dureroase clin Hl40, culminînd cu dictatul vienez.
l-2u îndurerat profund pe diplomatul aflat departe ele ~ară şi neputincios
sfi <c:cti veze. Fizic şi moral, se dezorganiz-n şi se descompunea paralel ('li
mutilarea Homâniei Mari pe care o api1rase cu tot sufletul. L1ţelepciunea
~i tdentul său. excelente. A adresat dou~1 memorii generalului Antonescu
in care solicita conducerea unei legaţii şi sublinia că p;:>litica pe care
o promovase ca ministru „n w·mărit intangibilitatea grnniţelo1· ţării
(subl. ns.)" :;o_ El aprec.ia, în memoriul clin 23 octombrie 1940, că politka Homâniei din acea vreme nu exprima opţiunea poporului nostru,
ci rezultatul nemijlocit din situaţia generală ::1.
Cu toate ci'1 era grav bolnav, dragostea de ţară îl determină să ia
legiitura cu vechi prieteni clin Anglia peatru a obţine, într-un fel, sprijin
pentru România. Jn:tr-o scrisoare expediată de la Cannes lui W. Churc;1i1J, la 10 decembrie 1940, el aprecia efort urile Angliei în război şi
cerea să i se faciliteze o vizită la Londra. Tilulescu considera că „erorile:"
re~e:1te ale ţărilor noastre clialogincl cu Axa trebuiau înţelese::~. Aprecie2·ile Foreign Of.fice-ului pe marginea scrisorii, relevă pregnant poziţia
A!1~iiei faţi't ele H.omânia, sensul politicii sale faţă de ţara noa:;;tră. În
e"e;;'\ă, se considera că „N. Titulescu nu ne-ar fi ele nici un folos în
momentul de faţă deşi e posibil ca el să poată fi ele folos în viitor" şi
sugera trimiterea unui răspuns „neangajat" :i::. Replica lui Churchill s-a
<:ituat, într-adevăr, pe această linie. După unele mărturii „Free Romanian
Commitee" clin. Anglia intenţiona sC1-i ofere lui Titulescu preşedenţia :Vi,
cu:a ce ar fi însemnat foarte mult în con textul apărării drepturi.lor teritoriale ale H.om~iniei în perioada postbelic~.
Diplomatul a încercat să treacă peste teritoriul spaniol, clar viza i-a
fost refuzată ele trei ori. Nu a primit, denltfel, nici viza Confederaţiei
elvetiene. Guvernul român a intervenit pe lingă autorităţile spaniole,
pen~ru ca diplomatul să-şi poată continua drumul spre Brazilia::~,_ Moartea I-a surprins la 17 martie l !M 1, la hotelul ~,Carlton" clin Canne<:. O
inimă mare, care aparţinuse nu numai Homâniei, ci umanităţii îatregi,
inceta"e sft bată.
Funeraliile marelui diploma{ au avut loc la Cannes, la biserica
ortodoxă St. Michel. Erau prezenţi : văduva. sora sa Cornelia Nenişor,
nepotul s;nt. Misiunea română, care ~i-a manifestat dorinţa ele a aduce
o md.rturie ele fidelitate şi de ataşame!1t memoriei fostului diplomat. n-a
p<-1tut ajunge la ceremonie. Prefectul RJibierr~ l-a reprezentat pe amiralul
29
:;r1
::1
:I'.<!

-": 1·. C.C. al P.C.H„ Fond. 103. dosar 8083, ff. 2-3.
A··j·. M.A.E.. Fond T ;1.~. vol. 1:1. l 168.
Jrir·,n. F,md n::H. 1169.
P.fi. O„ 371 /24 996, L 35:J.
:1:1 I C.i,:em, f. :Jiil.
:14 G. l1.t•z11, Mission ele guerre au serl'ice de lu cause .4.l!i.ees. La lfottmanie dans
le f.01irme11te de 1.a Sec:oncle giterre mondiale, Paris, Ed Lammonde, 1977, p. 118.
3fi Ar'1. M.A.E.., 77 'T-:14, vol. XI, 11H7, 1170, 1171.
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Uarlen. minbtru secretar de stat la Externe. De asemenea, au participat foşti colaboratori ai marelui diplomat : Elena Văcărescu, Savel Ră
dulescu, R. Franasovici ;11;.
La Londra, "The Times" i-a consacrat un articol : A Titulescu A
Great Rttmanian Statesmen. Autorul recunoştea că diplomatul nostru a
fost una clin „figurile remarcabile ale Homâniei moderne", că el a j ucat „un rol deosebit în poliitica internaţională", ca principal artizan al
Micii Antante şi Înţelegerii Balcanic€. Articolul evidenţia „inteligenţ.a
~trălucitoare" şi „ataşamentul" constant al marelui dispăTut la idealurile
Ligii Naţiunilor, ca „partizan al statu-quo-ului teritorial", ceea ce i-a
dştigat „prieteni şi nu puţini adtrniratori între oamenii politici englezi" ::;_
Un requiem pentru diplomatul român a avut loc la catedrala greac;i
din Londra, la care A. Eden a fost reprezeatat de Sir Monck. Mai erau
prezenţi :
ambasadorul turc, ministrul iugoslav, consilierul Legaţiei Greciei, Jan Masaryk, generalul Nizborsky, precum şi V. V. Tile:i
cu familia, Radu Florescu şi mulţi români :1s.
Ultimele documente legate de personalitatea lui N. Titulescu informează despre returnarea ordinului "Victoria Cross", depunerea bagajului
celebrului diplomat la Legaţia britanică din Lisabona (l!l42) şi reprimire<l lui (1945).
în anul 1945, W. Steed, care a fost şi a rămas pînă la sfîrşitul vieţii
un admirator şi apărător al drepturilor noastre naţionale, a publicat în
,~New Times and Ethiopia News" articolul N. Titulescu. Late HoumunU.111
Ambassador to Britain. Este unul din cele mai frumoase şi calde articole
consacrate marelui diplomat român. Om de „extremă inteligenţc"t", cu
un „farmec greu de explicat, Titulescu convingea prin două lucruri :
„devoţiunea faţă de România şi devotament faţă de cauza generală a
pădi europene (subl. ns) :m. El avea „o viziune constructivă despre Europa. A spus că pacea nu va fi şi nu va putea fi păstrată mult timp dacă
ţii.rile care formează Mica Antantă nu vor sta împreunl1, dacă Homcinia şi
Polonia nu vor sta împreună şi dacă România nu va stabili relaţii tolerabile cu Rusia Sovietică" '111. Finalul articolului este o fermecătoare pledoarie pentru marele diplomat: „cred că trece multă vreme pînă ce
amintirea lui va fi ştearsă din mintea românilor căci va veni timpul cînd
România se va ridica şi va avea nevoie ele tot ajutorul pe care fiii săi
îl pot da şi atunci cei dintre noi care nu uităm ce a făcut Tilulescu, ce d
făcut şi spre ce a năzuit, vor fi mindri de el şi vor vedea în el cel mai
mare om de stat al României (subl. ns.)" "'· înt·r-adevăr, prin întreaga
sa activitate Titulescu constituie un exemplu viu de împletire a intereselor României cu cele ale comunităţii internaţionale. Gîndirea şi r<?alizările sale constituie un model şi, totodată, o valoroasă sursă de idei
mereu actuale.
:l6 Bit l. Acad., Arh. E. Văc(u·escu, XI, Imprimate 2, f. 12.
:lî ~ ~1e Times", March 19, 1941, p. 7.
:is ld<>m, Marnh 22, 1941, p. 7.
:19 ,.N·~w Times and Ethiopia News", 18 iulie 1!H2.
40 //:>idem.
41 /h,dem.
https://biblioteca-digitala.ro

>it>I IJOCll.MJ2'TE DJ<:SPHE NICOLAE TITl'LI-:SCl'

27

NEW DOCLTMENTS ON NICOLAE TITlTLESC.l'.

(tlw period

.I9:l~i-19-!l)

Summary

We are bringing 9omc new dntia takl'n from British
1·one;c.,rnine: tlle acticms of lhe great Homanian diplomat rrom 19:16 tri
Hl4J Wc are showing that Titules{'U continued to play an importimt part in tlw
Lu·· 1pcan diplomac:y, giv:il1g sonw „gnod '.llh·il:e" to the British politi'C:al k•aders.
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SIMION FLOREA MARIAN COMEMORAREA MARELUI ETNOGRAF
ŞI FOLCLORIST
EUGEN D!MITRIU

Se împlinesc anul acesta 75 de ani eh. cînd s-a
sti:!s din viată marele folclorist bucovinean Simion Florea Marian.
Născut la Ilişe'şti (în actualul judeţ Suceava) la 1 septembrie (st.v.) 1847
dintr-o familie de ţărani români cu înaintaşi transilvăneni, tînărul va
manifesta de timpuriu atracţie pentru folclor, ascultind poveştile spuse
de mama sa şi de bătrîni ai satului. Tat~tl. Grigore Marian a fost ucis
de tîlhari în 1868 şi nu s-au aflat niciodată făptaşii. Un frate al folcloristului George moare de tuberculoză ca ostas al imperiului, într-un
spital di.mtar dit; Viena, măcinat de dorul de ţară. Două surori, Fevronia
şi Tatiana s-au măriitat cu gospodari în sat.
După terminarea cursurilor în satul natal, S. FI. Marian le continuă
la şcoala poporală din Suceava, unde era director Franz Theil, cel care
pentru îndrăzneala de-a se vorbi româneşte, aplica elevilor „instituţiunea
medievală a pedepsirii cu „tabla măgarului" 1•
Se înscrie la Gimnaziul superior gr. or. 2 din Cetatea de Scaun în
1863, sub directoratul lui Iosef Marek. Pină în clasa a VII-a, elevul a
avut rezultate bune la învăţăturf1, de.şi cu note în descreştere, explicate
de preocupă.rile sale foldorice din ce în ce mai intense. A fost preşedinte
nl Societăţii literare a junimii române studioase din Suceava, care întreţinînd relaţii cu diverse personalităţi şi redacţii din ţara liberă, primea
gratuit cărţi şi alte publicaţii pentru bibliotecă. Printre cei care au sprijinit Societatea suceveană a fost şi poetul bucovinean Vasile Gr. Pop,
prieten al folcloristului. Acesta îi va trimite între altele „Albina Pindului"
pe 1868, a lui Gr. A. Grandea ; Istoria Cimpulungului din România de
C.D. Aricescu; România sub Prinţul Bibesctl :i.
De anul 1868 se leagă încercarea lui Marian de a publka unele
materiale folclorice adunate cu rîvnă în decursul timpului. fo. acest scop
scrie „Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina", care îi
Liviu Marian, Simion Florea Marian - Schiţe biografice, Bucureşti, Institutul
de arte grafice Carol G3bl. 1910, p. III.
2 Infiinţait. la 1860. După unirea Buoovi.Jnei ou ţara, va purta numele lui Ştefan
cel Mare.
3 CL scrisorii lui Vasile Gr. Pup, datală 1859 {i!prnximali\• octombrie, n. n.). In
acea perioadă, poetul refugia,t în pa.tri.a liberă din cauza opr.esiunii habsburgice. era „student la Facultatea: filozofică ~i amplo;„1t al Mi·nisten1lui de Culte
în Bu.cure.~ii" (Fondul memorial-documentar „S. FI. Marian'' din Suceava,
nr. inv. 693).
l
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răspunde cu adresa nr. 8 din aprilie, semnată ele Gh. Hurmuzachi şi
Popescu, că pentru a i se tipări cele 100 de doine şi volumaşul Nunţile
:·oniânilor ţărani, trebuie să trimit:'! lucrările la Cernăuţi, pentru a fi
analizate. Acestea au ajuns la Societate, s-a aprobat publicarea, dar
foldoristul cere restituirea lor, pentru completări"· Hezultă din aceasiă
hotărîre, exigenţa lui Marian în ceea ce redacta, exigenţă care se Ya
manifesta pregnant de-a lungul întregii sale activităţi creatoare.
înregistrează primul succes pe tărîmul folcloristicii, tipărind
la
Botoşani în 1869, la editorul I.V. Adrian, Poezii poporale din Bucovina,
balade române. Luat la oa<;te, scapă după o lună şi jumătate, fiind singurul sprijin al mamei văduve. Cu o situaţie materială precară, este ajutat
de prietenul său V. Gr. Pop. într-o scrisoare din 15127 martie 1869-\ acesLt
il încurajează ; „Lucră ! speră ! crede! şi vei fi fericit!". Anexa la scrisoare, purtînd nr. 1 şi data de 12 24 martie 1869, cuprinde şi un Decret
de primire al aceluiaşi Pop, în care citim ; „promit (... )nemărginită amoare
frăţească (... ) către toţi tinerii activi şi însetaţi de ştiinţă (... ) carii se devotează imparţial pentru binele şi înăintarea naţiunii Române (... ) din
libera mea voinţă, şi Junelui meu confrate( ... ) D-lui Simeon F'l. Marian,
a-i da din unicul meu venit un adjutor financial de 5 fl( ... ) pe fiecare
lună din cele 10 luni ale anului şcolar, spre continuarea studiilor sale
gimnaziale din clasa VII şi VIII din gimnaziul Sucevei, cu adăogirea ca
să lucre fără încetare pe cale literară".
Ştim că folcloristul terminase destul ele greu semestrul I al clasei
a VII-a. Atmosfera din gimnaziul sucevean îi devenise aproape insuportabilă. Liviu Marian i-a numit „românofagi aduşi de vînt" 6 pe profesorii
veniţi din alte părţi ale imperiului şi puşi să înăbuşe orice manifestare
a conştiinţei naţionale româneşti. Elevul va trece pe:~te lacrimile mamei
care-l implora să rărnînă în Bucovina. Cu o hldiţă pe umeri, în care
ducea unele cărţi, schimburi şi puţine merinde, a pornit spre Tran:..;ilvania strămoşilor săi, oprindu-se la liceul din Năsăud. 1n acest centru
românesc a întUnit şi alţi bucovineni veniţi la studii, iar cu colegii ardeleni a legat strinse relaţii de prietenie, care - a.~a cum reiese din t·orespondenţa aflată la Fondul memorial-documentar ce-i poartă numele ,
vor dăinui peste ani. Colegii de altădată îi vor trimite pie5e folclorice,
din respect pentru preocupările sale. Aici la Năsăud primeşte un „Testimoniu scolastic" - nr. 111 din 30 iunie, semnat de Dr. Ioan M. Lazăr,
di-rector al gimnaziului. Este calificat al 13-lea din 17 candidaţi.
Heintors la Suceava pentru a se înscrie în clasa a VIII-a, Marian
se gîndea în primul rînd la marna sa, care avea nevoie de sprijin filial.
Este respins de conducerea gimnaziului, încît va fi nevoit să ia din nou
drumul pribegiei. Va zăbovi la Blaj, cu gîndul fugar de-a se înscrie, dar
alege gimnaziul superior din Beiuş, unde urmează clasa a VIII-a şi sus-

4 Vezi adresa nr. 36 din 28.3.1870 a „Societăţii pentru cultura şi literatura romfinii.
în Bucovina", semnată de Gh. Hurmuzachi şi M. Călinescu. Se comunică fo!dor!stului restituirea manuscriselo!· şi l"apt:Jl că hotărîre;.i de tipărire rămine valabilă (Fondul mem.-doc. „S. Fl. Marian", nr. in v. 696).
5 Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian", nr. inv. 580.
6 Liviu Marian, op. cit., p. V.
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1;ine examenul de maturitate în 19 iulie 1871. A participat la viaţa cul1urală a şcolii, iar la o serbare cîmpeneas·că dată într-un crîng din jurul
oraşului, i s-a jucat piesa ele teatru Evreul în războiul teutono-francez.
Mai tîrziu, la 10. 2. 1875, Ion Valeriu Barcianu, fostul coleg la Beiuş
şi apoi docto-rand la F.acultatea de drept din Cluj, i se va ad·resa (într-o
;;crisoare aflată la F.ondul „S.Fl. Marian") în calitate ele vicepreşedinte
al Societăţii studenţeşti „Iulia", cerindu-i piesa, pentru a fi reprezentată
la un spectacol dat sub egida societăţii.
Peregrinările în Transilvania i-au dat prilejul să-i întîlnească în
primc'tvara anului 1871 pe tribunii români Axente Sever şi Simion Balint, care, în 1848 şi 1849, au stat în preajma lui Avram Iancu. A trecut
prin Cricău, pe la Roşia, Abrud şi Hălmagiu, în speranţa că-l va întîlni
r:hiar pe regele munţilor. În ultima localitate, i s-a spus cc'.'1 Iancu era
plecat de cîteva zile spre Vaţ. În prefaţa la volumul Poezii popora.le
despre Avram foncu ', Marian arată că neavînd norocul să-l vadă, şi-a
propus fe.rm să adune cel puţin poeziile ce se vor fi aflînd în sinul poporului român şi să le dea publicităţii. Au trebuit să treacă W de ani pînă cinci
<1cest gi:1cl al sfm a prins viaţă.
in id7 l îl găsim la Cernăuţi. Se înscrie la Facultatea de teologie, pe
care a absolvit-o în 1875. Se căsătoreşte la Siret cu Leontina Piotrovschi,
fiica parohului Gh. Piotrovschi şi al Mariei. Parohul se trăgea dintr-o
vec;1e familie de nobili polonezi refugiaţi din motive politice în secolul
al XVIII-lea din Polonia în Bucovina. Marian va zăbo-vi ca preGt ele
sat doar cîteva luni la Poiana Stampei .şi Voloca, iar din 4 mai 1877 devine
ajutor în parohia socrului său. Numit în 1879 catihet la şcoala poporalft
de băieţi şi fete în Siret, a predat şi limba română. I s-au născut aici
patru copii, clin care doi, un băiat (Victor) şi o fată (Aurelia) au murit
mici, fiind înmormîntaţi în cimitirul oraşului. Alt fiu, Inocenţiu, a ajuns
i!1giner hidrolog cu studii la Universitatea clin Viena, iar Liviu, profesor,
licenţiat în litere şi filozofie, mai tîrziu doctor al Universităţii din Cernăuţi, scriitor şi membru al S.S.R.
Preocupările folclori<:e susţinute, i-au adus lui S. FJ. Marian satisfacţia unor noi tipărituri. ln Hl73 îi apar Poezii poporale române, tom I
Balade, cî-ntece bătrîneşti 8 ; în 1875 - Poezii poporale române, tom II,
Doine 9 ; în 1878 - Tradiţiuni poporale române JO. Are bucuria de a-l
primi ca oaspete la Siret pe T. T. Burada 11• Într-o scrisoare din 15/27
iulie 1878 12 , folcloristul ieşean îi cere informaţii despre dansuri-Ie populare bucovinene. Promite să-i caute Anticele lui Bojinca, pentru a i le
aduce personal. Tot la Siret S.Fl. Marian a trăit altă ma.re bucurie a vieţii
sale, - numirea ca membru activ al Academiei Române - Secţiunea
istorică, în şedinţa din 26 martie 1881. Avea doarr 34 de ani ! Preşedintele
7 Cernăuţi, Societatea tipografică buco;vineană, 1900, p. III.
8 Cernăuţi, Tip. G. Pintrovschi, 220 p.
9 Ccrnă.uţi, Tip. G. P:otrovschi, 240 p.
10 Sibiu, Editura ~i tip1.rul Eredei de Clos:us. 64 p.
11 Folclorist şi etnograf român, născ,ut în 3 octombrie 1839, decedat la 17 februarie 1923.
12 Fondul m~m.-cloc. ~S. Fl. Marian". nr. inv. 167
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înaltului for era Ion Ghica, iar secretarul general - Al. Odobescu. La
12 martie 1882 şi-a citit discursul de recepţie : Chromatica popornlui romim 1:1, un subiect care a stirnit mult interes în epocă, prin noutate;1 sa.
Transferarea la Suceava, în mai 1883. oa profesor la Gimnaziul superior gr.or., a însemnat o cotitur{1 în viaţă. Ajunge într-un oraş cu tradiţii culturale bogate. Se conturau noi perşpective pe tărîmul foldorbticii. Acum îi apare Ornitologia poporC1lă română '\ care a obţi!ll1t
Premiul Năsturel Herăscu ele 4 OOO lei 1.;_ Depune o muncă acerbă în
culegerea ele folclor, iar tipă·ri.rea opErelor ii vor completa în mod fericit
mijloacele financiare pentru întreţinerea unei familii numeroase, a ciirei
singur sprijin era. Cumpiira.rea casei (în car2 a trăit pîn[1 la moart ~) de
la baronul Ca.pri, a fost posibilă datorită premiului. La a-;;ezarea plăcii
comemorative în 24 aprilie 1932, cu prilejul împlinirii a 25 ele ani d2 la
moartea folcloristului, prof. univ. dr. Victor Morariu a spus pe drept
cuvînt că Marian a trăit în această cas[t, cîştigată cu concleiul.
Cei 24 de ani (1883-1907) pet;·ecuţi în universul sucevean, au Î1hemnat pentru S.Fl. Marian şi ani de încercări. pe care le-a biruit printr-o
voinţă ieşită din comun. Uneori era copleşit d2 lipsa banilor : ave,1 doi
fii la studii universitare, precum şi o fetiţă la şcoala poporală. Un singur
salar era totuşi puţin. La 181l5 venea pe lume Aspazia, o îetiţă fnnn'.J,tsă,
C'are la virsta de 5 ani, se descurra în vreo patru limbi străine. Era
extrem ele inteligentă şi, îndeosebi tatăl, o iubea ca pe lumina ochilor.
A murit însă în 1890 şi ele atunci - ne-a mărturisit l\.fa:·ia CăJ:ăU'.3U - ,
Marian n-a mai rîs niciodată. În amintirea ei s-a născut Maria la 18~6
şi, pentru a marca acest eveniment familial, folcloristul a plcmtat în
grădina clin jurul casei un nuc, care rodeşte şi azi, întinzînclu-şi semeţ
în jur crengi uriaşe.
La gimnaziu, Marian era stimat de colegi şi iubit de elevi pentru
bunătatea lui. _ln vacanţă ii ruga pe liceeni să euleag{t folclor prin ~utele
unde plecau. ln modul acesta a reuşit să-şi completeze colecţiile, valorificate în diverse opere tipă.rite. Despre S. Fl. Marian s-au rostit cuvinte
frumoase încă pe cînd era în viaţă. Ele aparţin personalităţilor cu oare
a venit în contact şi care şi-au dat seama de valoarea muncii sale pentru
cultura 1românească şi chiar pentru cea universală. Nu e lipsit de interes,
să aflăm şi părerea foştilor săi elevi. Unul dintre aceştia, Constantin
Plăcintă, fiu ele ţăran din Şeheia, care a intrat la Gimnaziul clin Suceava
în toamna lui 1901, scrie :"„. poate unul dintre cei mai buni a fost( ... )
blîndul nostru catehet S. Fl. Marian. Parcă-l văd şi acuma înainiea
mea cu faţa senină încadrată de o barbă patriarhală. Ne privea pe toţi
cu ochii unui adevărat părinte. Şi totdeauna avea pentru noi îndemnuri
spre bine şi spre frumos. Ne încuraja şi se interesa de noi chiar în parte. Ne proteja, dacă-i urmam sfatul" ir..
13 Extras din "Analele Academiei Române", Scria II, Tom. V, Sec. II, Memorii.
14 Cernă.uţi, Tip. R. Eckhardt, -.;ol. I, 436 p. ; voi. II. 42:~ p.
15 Vezi telegrama din 12 apri.lie 1884, prin care latnb Negruzzi, preşedintele de
alunei al Academiei ii anunţă de acordare.a premiului (Fondul mcm.-doc. „S. FI.
Marian", nr. inv. 513).
lG Amintiri din viaţa de elev de la liceul „Ştefan cel Mare" din Suceava (Fondul
mem.-doc. „S. FI. Mari.an", Diverse numu.ţcri.ţe, nr. inv. 295, p. 7-8).
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Cînd venea de la o.re la amiază, îi ieşea bucuroasă înainte Maria,
mezina casei, ca să-i ia pălăria, mănu~ile şi fugea apoi zglobie să anunţe mamei sosirea. După o scurtă odihnft, folcloristul se apuca de scris
pînă spre seară, cînd ieşea în centru la „Clubul român",
să citească
presa, să afle noutăţile, să pună la cale noi acţiuni culturale. Se intoarcea apoi acasă, la lucru. Izolat în camera sa, învăluit în fum de ţi
gară, scria de zor. Puţinii trecători care se mistuiau în miez de noapte pe
lingă casa Marian, vedeau după perdeaua trasă sîmburele de lumină
al lămpii. In acest sens amintim cuvintele fiului, Liviu Marian : „Două
şi mari patimi au stăpînit viaţa sa omenească. Una trupească : fumatul;
cealaltă sufletească : scri!ttl. Amindouă deopotrivă de puterni:::e. Şi se
poate zice că nu cu puţin au contribuit ele la doborirea trupului, care,
sănătos din naştere şi în urma traiului de tot regulat, nu a ştiut în
viată ce-i boala" 17.
· Atmosfera familială era sobră. Toţi ai casei ştiau că trebuie să
păstreze linişte cind lucra folcloristul. Liviu Marian îşi va ajuta mai
tfrziu tatăl la core.ctarea şpalturilor ce-i veneau de la tipogr:afii. în
momente de răgaz se făcea muzică de cameră. Maria cinta la pianul
adus din Viena; Liviu cinta la vioară, iar Inocenţiu la violoncel şi
ghitară. Compozitorii bucovineni şi îndeosebi Ciprian Porumbescu, erau
muzicienii preferaţi, la care se adăugau clasicii componisticii universale. Mulţimea partiturilor aflate la Fondul documentar, confirmă spusele noastre.
In cadrul Societăţii „Şcoala R10mână", S. Fl. Marian a făcut parte
mult timp din comitetul de conducere 18. A cutreierat satele Bucovinei,
în căutarea fiilor de ţărani talentaţi, dar săraci, pentru a-i aduce la
gimnaziul din Suceava. S-a zbătut alături de alţi români binevoitori,
pentru deschiderea unui internat al elevilor care trăiau la gazde în
condiţii de mizerie morală şi materială.
Un moment important în viaţa lui, era participarea la sesiunile
anuale ale Academiei. Era invitat cu adresă oficială din partea înaltului
for bucureştean, semnind după împrejurări, P. Pani, I. Kalinderu sau
I. Bianu. Uneori, participarea la sesiune era incertă sau impostbilă din
cauza piedicilor puse de ofidalităţile habsburgice. În Bucureşti trăgea
de obicei la Hotei! Union, de unde îşi vizita prietenii apropiaţi - , Dimitrie Onciul şi Vasile Gr. Pop, ambii originari din Bucovina. Intr-un
moment de răgaz s-.a repezit pînă la Constanţa, să vadă marea şi ţărmul
pe care fusese surghiunit poetul latin Ovidiu. A stat la Academie în
preajma lui Alecsandri, a lui G. Coşbuc, B. P. Haşdeu sau Iacob Negruzzi, iar venirea sa în Bucureşti era aşteptată cu nerăbdare, bucurîndu-se
de multă conside11aţie din partea membrilor Academiei.
Se întorcea la Suceava cu imbolduri de creaţie, cărora reuşea să
le dea viaţă, printr-o voinţă fără seamăn. Academia îl solicita în diverse probleme : să colaboreze cu lexic la marele dicţionar ; să f.acă
17 Simion Florea Marian - Schiţe biografice ... , p. XV.
18 înfiinţată în 1883 la Suceava, din iniţiativia lui T. V. Ştefanelli
Ştefurea.c, societatea şi-a desfăşurat activitatea pină in 1940.
https://biblioteca-digitala.ro

şi

prof.

Ştefan

EUGEN DIMITRilT

34

parte din comisii de cercetare a lucrărilor ce participau la premiile
înaltului for ; Ion Bianu îi cerea informaţii despre portretul lui Miron
Costin, descoperit de folclorist la biserica Teodorenilor din Burdujeni 19 ;
i se trimeteau bani pentru cercetarea tumulHor din Horodnicul de Jos,
iar T. V. Ştefanelli (cu care se înrudea), ii scria din Lemberg 20 unde
era consilier la Curtea de Apel, că se va duce la Zolkiew, la 4 mile de
Lemberg, să cerceteze locul unde a stat mitropolitul Dosoftei, să vadă
„inventarul şi cronica mănăstirii Basilianilor". Tot Ştefanelli îl indemna 21 să întrebe Academia dacă e dispusă să-l ajute băneşte pentru cercetarea regiunii Lemberg şi Zolkiew, unde sint multe mărturii legate
de istoria Moldovei (mormintele lui Ştefan Tomşa şi ale boierilor săi,
documente originale, portretele unor personaje istorice etc.).
Tipărirea operelor sale s-a datorat în mare mă;sură înţelegerii şi
sprijinuJui acordat de Academie. Amintim apariţia în 1890 a studiului
istorico-etnografic comparativ Nunta la Români ; în 1892 : Naşterea la
Români ; lnmormîntarea la Români. Pentru acestea două din urmă i se
acordă în acelaşi an P1remiul Heliade-Rădulescu. Opere de referinţă sint
de asemeni Sărbătorile la Români (3 volume, 1898, 1899, 1901). A colaborat la un mare număr de reviste, între care amintim : „Revista politică" 22, „Amicul poporului", „Convorbiri literare", „Familia", „Junimea
literară", „Noua revistă română", „Tribuna", „Viaţa românească" etc.
Corespondenţa existentă la F'ond, ne dezvăluie amploarea relaţiilor
pe care fol~loristul le-a avut cu personalităţi şi instituţii din ţara liberă,
din imperiu sau din alte ţări europene (Italia, Rusia, Franţa etc). Ecourile stiirnite de operele sale în domeniul etnografiei şi foldorului au trecut
peste Atlantic : Artur Gorovei îl .anunţă 23 că o bibliotecă din Statele
Unite ce·re două volume ale lui Marian şi-l roagă să i le pună la dispoziţie, spre a le trimite în Lumea Nouă. Extinzindu-şi cercetările la scara
întregii Dacii, S. Fl. Marian scria neobosiit şi primea date care-i erau
indispensabile pentru ducerea la sfirşit a lucrărilor. Dovedind probitate
ştiinţifică, folcloristul bucovinean şi-a arătat şi recunoştinţa faţă de cei
care l-au informat, citindu-le numele în operele sale. Alţii, simpli dascăli
de şcoli rurale, setoşi de cultură, animaţi de dorinţa de-a lwnina masele
de ţărani, se adresau la Suceava, cerindu-i în dar - deoarece erau săraci
- căTţi pentru bibliotecile sau cabinetele săteşti de lectură. Nu rareori
asemenea cereri veneau din ţara liberă.
19 Vezi : Portretul lui Miron Costin. mare logofăt şi cronicar al Moldovei, Buoureşti, Inst. de arte grafice Carol G~l. 1900.
20 La 11 octombrie 1904 (Scrisoare în Fondul mem.-doc. „S. Fl. Mariian", Corespondenţă către S. Fl. Ma•rian, nr. inv. 792.
21 Scrisoare din 14 aprilie 1905, trimilsă la Bucureşti, cind folclorisitul participa la
sesiunea Academiei Române (Fondul mem.-doc. „S. Fl. Marian", Corespondenţă
către S. Fl. Maoriain, nr. inv. 793).
22 Fiind unul din întemeietorii acestei remarcabile publicaţii sucevene.
23 Scrisoaire din Fălti:ceni, datată 21 octombrie 1901 (Fondul mem.-<loc. „S. Fl.
Marian", Corespondenţă către S. Fl. Marian, nr. inv. 272).
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Riecunoscîndu-i-se munca fără preget, aportul la cultura naţională,
S.Fl. Marian a fost ales membru activ a'l Societăţii Istorke Române ; al
Societăţii Geografice Române; al „Sodetăţii pentru culturR. şi literatura
română în Bucovina" ; membru de onoare al societăţilor „Academia Ortodoxă", „Junimea", „Dacia" din Cernăuţi ; al Societăţii academice
social-literare „România Jună" clin Viena ; membru al „Asociaţiei austriece de etnografie" din Donaufeld ; membru co.respondent în ,,Oomisia
centrală a monumentelor de artă şi istorice" din Viena.
Prieten al tineretului român, a prezidat - la rugămintea studenţi
lor - comitetele de organizare a sei-:bărilor date la Suceava de societă
ţile academice bucovinene („Junimea", „Dacia" etc.).
Ospitalitatea :!emiliei a rămas întipărită în conştiinţa posterităţii.
O atestă cu prisosinţă şi mărturiile scrise. Timp de trei generaţii s-au
perindat prin casa folcloristului, personalităţi din ţară şi de peste hotare.
Nfaria Cărăuşu ne-a împărtăşit amintirile mamei sale Leontina Marian,
despre vizita lui Eminescu. Au mai trecut pe aici I. Bianu. Ion Bogdan,
Gh. Bogdan-Duică, T. T. Burada, C. Lstrati, P. Poni, Sextil Puşcariu, A. D.
Xenopol, Artur Gorovei, Ion Dragoslav, Gustav Weigand. Liviu Marian
i-a avut oaspeţi pe Al. Lapedatu, M. Sadoveanu. Ca.ton Theodorian, Emil
Girleanu, Şt. O. Iosif, Corneliu Moldovanu, A. de Herz, I. Minulescu ; prof.
Mihai Cărăuşu a fost gazdă pentru .alte nume de rezonanţă în culţura ţării.
Boala l-a încolţit pe Marian în plină putere de creaţie. Lucra de
zor la Botanica poporană română, pe care spera s-o vadă tipărită. O
considera opera vieţii sale, la care muncise peste trei decenii. E doborlt
la pait în 20 ianuarie 1907 şi se stinge în 11/24 aprilie. Vestea morţii sale
a căzut ca un trăsnet, producînd tristeţe la Academie şi în rîndurile
celor care l-au cunoscut personal ori i-au admirat opera. Cea mai lovită
era însă familia, care rămînea lipsită de sprijin. Toate grijile casei vor
cădea acum pe umerii fiului mai mic, Liviu Marian.
1n ziua înmormîntării, Suceava îmbrăcase veşmînt de doliu. Era o
zi mohorită. Co.rtegiul funebru a pornit de la cUtoria lui Petru Rareş,
din centrul oraşului, spre cimitirul din deal. Academia era reprezentată
prin doi membri iluştri: Grigore Tocilescu şi I. G. Sbiera, ambii colaboratori preţioşi ai defunctului. Diverse personalităţi din ţară şi de peste
hotare au fost alături de durerea familiei, căreia i-au adresat cuvinte de
îmbă:rbătare şi mîngîiere. „Mare este şi per.derea suferită de Academia
Română în persoana aceluia care fu Florea Marian scrie 21i N. Quintescu, el în.suşi membru al Academiei - Mult va trece în adevăr pînă
ce Românimea va recăpăta un Folklorist de talia fostului nostru coleg,
stimat de toţi pentru caracterul său îngeresc". Dr. Sextil Puşcariu,
George Tofan şi poetul Vasile Loichiţă se adresează văduvei cu aceste
memorabile cuvinte : „Depuneţi, întristată doamnă, lacrima noastră pe
~4

La 17 aprilie st. v, 1907 (Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian",
Leontin.a Marian. nr. inv, 60).
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tîmpla încărunţită în cinste şi neistovită muncă" 2:l. Iar romanistul
Ioan Urban Jarnik de la Universitatea din Praga, îi scrie: „Pentru un
asemenea bărbat moartea este drept vorbind începutul unei vieţi nemuritoare (... ). Lucrările lui se vor ceti şi studia şi cele ce vor urma pe t~re
nul cultivat de el, n-o să fie altceva decî·t nişte spicuiri după un seceriş
îmbelşugat" 26.

Nwneie lui S.Fl. Marian a rămac; intipărH în conştiinţa posterităţii.
Tre.cind în revistă cei 75 de ani care s-au scurs de la moartea sa, semnalăm nr. 5-6 (iunie-iulie) 1907 al revistei „Junimea literară", închinat folcloristului. In 1910, la Editura Socec din Bucureşti îi apare postum
un volum de Hore şi chiuituri din Bucovina; în acelaşi an, fiul său
tipăreşte la Institutul de arte g.rafice Carol Gobl din Bucureşti, lucrarea
Simion Florea Marian - Schiţe biografice; în 1923, Cartea Românească
îi tipăreşte Legendele rindunicii. în 1935 i se dezveleşte lingă liceul
„Ştefan cel Mare" un bust opera sculptorului Gh. Bilan, din Stupea.
Posteritatea socialistă este pe departe mai preocupată de memoria lui
Marian. In iunie 1947, are loc în Suceava un Festival comemorativ cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşte.rea folclori5tului. Tot în acest oraş,
scriitorul Traian Filip ţine la 31.8.1957 o conferinţă cu prilejul comemorării a 110 ani de la naştere şi 50 de ani de la moartea folcloristului.
Editura pentru Literatură dă la lumină în 1967 lucrarea lui N. Iorga :
Oameni cari au fost 2 val.). 1n val. I (p. 167-171), marele istoric închină
rînduri de aclincă simţire în memoria academicianului dispărut : Un
cercetător al vieţii poporului românesc: S.Fl. Marian. Prof. univ. dr.
doc. I.C. Chiţimia ii consacră studiul : S.Fl. Marian, valorificator al creaţiei populare, în lucrarea Folclorişti şi :folcloristică romlinească 27. La
15 mai 1971, are lac la Suceava prima ediţie a Concursului de etnografie
şi artă populară S. Fl. Marian, iar intre 1-3 septembrie 1972, sub egida
Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă, - Festivalul de
etnografie şi folclor „S.Fl. Marian", cinel se înfiinţează Asociaţia folcloriştilor din judeţul Suceava „S.Fl. Marian", cu filiale la Fălticeni,
Cîmpulung şi Rădăuţi.
In 1975, profesorii Mihai Cărăuşu şi O.rest Tofan ingrijecSc apariţia
volumului Legendele păsărilor 28; în acelaşi an, Mihai Cărăuşu şi Paul
Leu editează volumul Basme din Ţara de Sus, Iaşi, Editura „Junimea".
Tot Paul Leu dă la lumină altă lucrare a folcloristului : Legende istorice
din Bucovina 29. Să amintim apoi articolul lui Constantin Darie : Aici s-au
născut cărţile lui S.Fl. Marian ~Ci.
25

Telegramă din Cernăuţi, datată 25.4.1907. (Fond-ul
Corespondenţă către Leontma Mar1<:111, nr. inv 59).

mem.-doc. „S. Fl. Marian"

26 Scrisoare din 28 aprilie 1907, (Fondul mern.-doc. „S. Fl. Marian",

Leont:na Marian, nr. inv. 3).
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968, p. 159-191.
Iaşi, Editura „Junimea".
Iaşi, Editura „Junimea", 1981.
„Almanah turistic" '82, p. 45-46.
căitre

27
28
29

30
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Spaţiul nu ne îngăduie să dăm şi alte exemple. Ele sînt nwneroase
constituie dovada elocventă a preţuirii de caTe se bucură azi înaintaşii deschizători de drumuri în cultura românească. Ca o încoronare
a acestei preţuiri, s-a deschis în 1974, la 22 iunie, Fondul memorialdocumentar „S.F.J. Marian", în casa în care a locuit şi creat folcloristul.
Este meritul fiicei sale Mairia şi al ginerelui Mihai Cărăuşu, de-a fi păs
trat cu sfinţenie mărturiile muncii de-o viaţă, desfăişurată de acesta
pentru descoperirea şi valorificarea creaţiilor poporului român.
La 75 de ani de la trecerea în lumea umbrelor, S.Fl. Marian este
o prezenţă la fel de vie. 0perele sale fundamentale, aiături de recunoş
tinţa semenilor, i-air fi îngăduit desigur să spună în timpul vieţii :
„N on omnis mori ar ! " :u.
şi

SIMION FLOREA MARIAN -- LA COMMEMORATION
DU GRA...~D ETHNOGRAPHE ET FOLKLORISTE

ne sume
L'ar.ticle p.resente des aspects signi:ficatifs sur la vie et
l'oeuvre du folkloriste S. FI. Marian - ă l'occasion d'accomplissement ele 75 ans
depu:s sa rnorl Ne le 1-er septembre 1847 a Ilişe.şti (dans l'actuel departement de
Suceava), il suit les cours primaires dans le vill.age natal et â Suceava ; le lycee
dans la meme viJ.le; il fi.nit les etudes de lycee en Tr:insylvanie d~ns le--> villes de
Năsăud et Beiuş. Gradue en theologie, il demeure quelques annees ă Sireit oO. il
epouse une jeune femme de la viHe. En 1883 il eha:nge le domidle ă Suceava,
etant nomme pro.fesseur au lycee, ou il en~igne la religion jusqu'ă sa mol"t en
1907.
P.rofond eonnaisseur de la creation pop,u1aire, il a parcouru des nombreuses
regions du pays, pour ramasser ciu folklore qui sera Yalorise ensuite dans des
ocuvres fondamentales : L'Ornithologie populaiTe roun~!ne (vol. 1, II, 1803) ; Les
noces chez les Roumains - ~tude historique-ethnographique comparatif (1890) ;
L'Enterrement ches les Howmains - etude ethnographique (1892) ; La Naissance
ch.ez les R.numains - etude ethnographique (1892) ; Les fetes chez les Roumains,
3 vol., 1898, 1899. 1901) ; Les insectes dans la langue, les croyances et les us:iges
des Roumains (1903) etc.
11 devient membre de l'Academ:e RDumaine en 1801. â l'f1ge de 3~. ans.
Comrnent la Bucovine se trouvait sous la domination des habsburges, le folkloriste se heur1ta ă beaucoup des difficuJtes pour paroticiper aux sessions annuelles
de l'Acadernie ă Bucail'est. 11 a ete a;pprecie par les personnaUtes de marque en
epcque ct il a entrelenu une vaste co1Tespondance avec des folkloristes, des
historiens, des ecrivains du pays libre et de l'etranger (de France, d'Italie, de
Russie, de •.rehecoslovaquii: etc.).
Ses merites pour la conservation de la spiri:tualite roumaine et pour le progres de la culiure nation.ale en Bucovinc ont ete reconnus egalement par sa nornination comme membre act:f de la „Societe Historique Roum.aine", de la „Societe
Geographique Rournainc", de la „Societe pour la culturc et la litterature roumaine
en Bucovine" ; membre honorHique dos societes estudiantines „l'Academie Orthodoxe", „Junimea" (La Jeunesse), la „Dacie", de Cernă·uţi ; de lci societe aeademique
sociale-litteraire „România jună" (L:,i Roumanie Jeune) de Vicnne, Pour ses
31 Nu voi muri cu totul !
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contributions dans la domaine de la science il devient membre de l'Assodation
autrichienne d'ethnographie" et membre correspondant dans la „Comm:ssion centrale des monurnents d'art ct historiques" de Vienne.
S. Fl. Marian a ete premier vice-president de la Societe „ŞC'Oa1'a Română"
(L„'Ecole Rownaine") de Suceav.a, societc qui a deploye son activi te entre 1883-1940.
11 a le merite d'avoir assitlument cherche des enfants de paysains roumains, intelligents mais pauvres, qui Ies a apporte â Suce1ava pour ctudier au Iycee.L"existence
d'une categorie sociale des intellectuels dans la Bu.covi.ne occupee par l'Empire des
habsburges est due en grande me:sure â l'appui donne par „Şcoa~a Română".
L'Acadeomie de Buc.arest l'a beaucoup aide â l'impression de sea oeuvres. A
son tour, S. Fl. Marian a a!de Ies bibliotheques rurales de toutes les regions
habiitees par Ies Roumainis, en fiiisant des donations de livres.
HGmme correct, dote d'une grande force de travail, il a joui d'une profonde
estime pendant la vie. Sa mort a signifie une grande perte pour la li!tteratw·e roumaine. La posteri:te a conserve vive sa memofre. On a ecrit des divers etudes
voues ă sa vie et a son oeuvre. Apres la scoonde guerre mondiale, Ies recherches
se sont intensifiees, se coocretisant en des travaux qui mettent en evidence la
personnalite du folkloris.te de Bucovin~.
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Dacă pentru persoane particulare, dreptul de a
poseda sigiliu nu a fost limitat de vreo normă juridică, în schimb
pentru oraşe acest drept era acordat de către puterea centrală, în baza
acelui „dominium plenum" prin care oraşele moldoveneşti erau considerate proprietate domnească. 1
Problema apariţiei sigiliilor la comunităţile orăşeneşti de la ră
sărit de Caripaţi este strîns legată de întemcierea, l"eorganizarea şi dezvoltarea centrelor urbane. Primele sigilii apar sub influenţa caitolicismului propagat de către misionarii veniţi din Ungaria şi Polonia avînd
o simbolistică hagi'Ografică şi legenda în limba latină. Ceva mai tîrziu,
odată cu reorganizarea bisericii orrtodoxe din Mo1dova, ca o replică faţă
de catoUcism apar sigilii cu legenda în limba slavă.
Simbolistica sigiliilor orăşeneşti se fixa în funcţie de principaleile
bogăţii ale oraşului, ocupaţiile locuitorilor sau existenţa unui edificiu laiC'
sau religios.
Dacă pentru celelalte oraşe moldoveneşti problema emblemelor sigilare este în gener.aJ rezolv.altă, pentru Suceava, capitala Moldovei în epoca
sa de glorie, este mai puţin clarificată şi aceasta din cauza lipsei izvoarelor, problema de care se lo·veşte de multe ori atît ele acut istoriografia
noastră.

Se ştie că la 1 noiembrie 1404 pîrgarul Ulrich şi vistiernicul Giurgea,
amîndoi din Suceava, expediază lui Fabian judele Bistriţei o scrisoare
întărită cu sigiliul oraşului, 2 sigiliu care din nefericire nu s-a mai păs
trat, aşa că nu avem posibilitatea să ştim cum arăta.
Cel mai vechi sigiliu al oraşului care s-a păstrat este din anul 1638,
fiind pus de către şoHuzul Onea din Suoeava pe o carte de mărturie.
Este de formă rotundă, imprimat în fum şi are reprezentat în cîmpul
sigibr un personaj pedestru, foarte stilizat, flancat de vrejuri vegetale
1 Emil Vîrtosu. Despre dreptul de sigiliu, în Studii şi cercetăxi de numismatică,
III, 1960, p. 338.
2 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II,
Iaşi, 1931, p. 628.
- Nicolae Iorga, Istoria comerţuiui românesc, I, Bucu.regti, 1937, p. 85. Consideră că datare'.! nu este coreot făcută şi că ar fi vorba proba.bi.I de anul 1504
şi nu de 1404, într.uciit un jude Fabi·an al Bistriţei este cunoscut numui în perioada 1502-1514.
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în mina dreaptă o suliţă. In exergă are scrisă legenda in limSuceavscogo" 3. Suliţaşul a fost considerat că „simbolizează rolul cetăţii Suceava in apărarea hotarelor Moldovei""·
Situaţia se complică prin apariţia unui nou sigiliu al oraşului capi.tală a Moldovei care se găseşt•e in fondul documentar al Muzeului judeţean Suceava. 5 Sigiliul întăreşte o scrisoal'e de vînzare a unei case
din Suceava din 12 aprilie 1782 ; este imprimat in fum, de formă rotundă şi cu un diametru de 4,4 C"D. In cimpul sigila• apare Sfî.ntul
Gheorghe ecvestru, orientat spre stînga, omorînd balaurul, iar in exergă are o interesantă legendă scrisă în limba română cu caractere chirilice: "+ Ace.ta esti pecete turgului Sucevi, 6995", (aceasta este pecete':!
tîrgului Sucevei 6995-1487). 5
Faptul că şi în secolele urmă.toare, al XIX-le:i şi începutul lui XX,
emblema care apare pe sigiliul sucevean este tot acest sfînt militar 6 ne
face să ne întrebăm : avea oraşul un sigiliu diferit în secolul al XVIllea faţă de secolele următoare sau nu ?
Analizind sigiliul din 1638 trebuie să presupunem că personajul pedestru purtător de suU.ţă nu este un soldat oarecare ci el este un personaj cu rol de simbol în apă·rarea ţării împotriva duşmanilor şi în
primul rind a păginilor, deci un sfînt militar creştin. Aşadar putem
presupune fără teamă de a greşi că este vorba de sfîntul Gheorghe care
apare reprezentat şi pedestru, postmă în care figurează uneori şi pe
sigiliul MitropoUei Moldovei, al cărei patron era 7 (fig. 1/3).
In legenda sigiliului din 12 aprilie 1782 apare inserat şi :mul 1487,
ceea ce duce după sine la emiterea a două ipoteze : este sigiliul confecţionat în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi păstrat prin renovări
repetate pînă în secolul al XVIII-lea, sau este de dată mai tirzie ?
Dacă admitem prima ipoteză se iscă o nouă întrebare : ce s-a întimplat în acest an din moment ce orăşePli au ţinut cu tot dinadinsul să~l
înscrie în legendă ?
Se ştie că în anul 1485 „venise - Hroiot cu turcii pînă la Suceava
şi au ars tîrgul, septembrie 19, luni şi marţi" s, lucru ce a necesitat de
bună seamă refacerea .şi reorganizarea oraşului. Este de presupus că
marele voievod odată încheind pacea cu turcii în 1487 să fi început refacerea principalelor oraşe cărora le-a acordat privilegii prin care le
fixa hotarele dind scutiri de dări orăşenilor. Se pot da exemplu ora.şele
Vaslui şi Birlad care au primit astfel de privilegii la 15 octombrie 1491 9
ba

care

ţine

slavă „Peceată

3 D. Ciurea, SigHiiie medievale ale oraşelor din Moldova, in Studii şi cercetări
ştiinţifice, (lal?i), VII. 1956, fasc. 2, p. 161, pl. I, fig. 3.
4 Maria Dogaru, Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric, Editur.'l Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 157, fig. 141.
5 Fond documente-ir Muzeul judeţe.m' Suceava, număr inventar 801.
6 Karl Lindt, Stădte Wappen von Osterreich - Ungarn nebst dem Landeswappen
und Landesfarben, Wien, 1885, pi. XXI, fig. 20 ; Maria Dogaru. Sigiliile oră
şeneşti în epoca modernă şi contemporană, Buour~ti. 1978, p. 186-187.
7 Fond documentar, Muzeul judeţean Suceav.a, nurr.ăr inventar 410.
8 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţie ingrij:tă de P. P. Panaitescu, BuC"Ureşti, 1955, p. 98.
9 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova (1487-1504), EdituTa Academiei
R.S.R., Bucureşti, 1980, vol. III, p. 190.
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1495 rn. înainte de a organiza alte oraşe voievodul s-a ocupat de bună
de capitala sa căreia i-a fixat hotarele şi i-a refăcut prind.palele
edificii. A.cum este refăcută biserica mitropolitană Mirăuţi cu hramul
sfîntul Gheorghe. 11
Este aşadar posibH, ba chiar foarte probabil că anul 1487 înscris pe
sigiliul orăşenesc să fie tocmai anul cînd Ştefan cel Mare a refăcut
capitala şi i-a acordat un privilegiu în care întărea drepturile orăşenilor,
dindu-le şi importante scutiri. In felul ace'81!Ja s-ar desprinde o nouă
latură a activităţii marelui domn, aceea de înviorare a vieţii orăşeneşti.
Dacă ţinem cont de faptul că în faţa comisiei austriece la 11 decembrie 1782 starostele şi pîrgarii suceveni declară că nu ştiu cind şi cine
a zidit oraşul şi că n-au nici un aict doveditor al hotarelor o~aşului, 12
ne determină să renunţăm la emiterea celei de a doua ipoteze aceea că
sigiliul din 1782 ar fi un fals făcut de către orăşeni cu scopul de a determina comisia să traseze în favoarea lor hotarul oraşului, mai ales
că cei întrebaţi nu pomenesc nimic despre rolul lui Ştefan cel Mare
în dezbaterea acestuia.
In concluzie, se poate emite părerea că în anul 1487 Ştef.an cel
Mare acordă un privilegiu oraşului Suceava fapt ce orăşenii au ţinut
să-l imortalizeze înscriindu-l în legenda noului sigiliu al oraşului.
seamă,

EIN NEUES SIEGEL DER STADT SUCZAWA
Zusammenfassu.ng

In seinern Artikel zeigt der Verfasser dass im Jahr 1487
hat die Stadt Sucz.awa ein neues Siegel, mit St. Georg als Sinnb:ld adoptiert.
Diese Tat ist direkt mit der Reorganisierung der Stadt von dem Stephan der
r-rosse verbunden.
ERKLi-'i.RUNG DER FIGUREN

F' g. I. Das Siegel der Stadt Sucz:iwa, von 1638 - l ; Unbekainntes Siegel cler
Stadt Suczawa. von 12 April 1782 2; Sieged der Metropolitenki:rche
Mold.au's und Su.czawa.'s - 3.

IO Ibidem, p. 284.
11 Nicolae Iorg.:i, Istoria Biserici:i Româneşti I, p. 95.
- G. Balş, BLţerica Mirăuţi din Suceava, în Buletinul Comisiunii Monumentelor lstori,ce, 19.24. p. 169-170.
12 Rudolf Gassaiuer, Contribuţiuni la istoria Sucevii şi a împrejurimii, in „Anua.
rul LLceulUi ontodox. oriental Ştefan cel Mare în Suceava", 1925/1926. Suceava,
1927, p. 15.
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1638 (1); siglliu ined '. t al o raşului Suceava,

al M tropoliei Moldovei
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Răsări·t
pe cerul nostru la cumpăna veacului
trecut, Mihai Eminescu ocupă locul primului asiru în conste'h1ţia
poeziei româneşti. In vecinătatea lui strălucesc minunatele fresce de h
Voroneţ, Moldoviţa şi Suceviţa şi răsună, în preajmă cîntecele rapsozilor
populari, de unde şi-au luat zborul Balada lui Ciprian P·orumbescu şi
RapsodiHe lui George Enescu şi tot de pe aceste plaiuri :

Porni luceafărul ...
Legăturile poetului şi ale ope:"ei sale cu Suceava şi Ţara de Sus
a Moldovei s-int multiple.
Se ştie că tatăl său, căminarul Gheorghe Eminovici, a învăţat vreo
trei ani şcoală la Suceava. De aici a trecut mai apoi pe moşia boierului
Constantin Balş de la Dumb~ăveni, unde s-a căsători1t cu Raluca Iuraşcu
din Joldeşti, în 1840.
De la Dumbrăveni, din spuse.Ie tatălui său, a auzit poetul un episod
de dragoste : doi îndrăgostiţi din acest sat ar fi fugit călări de la Vere.şti.
A doua zi, unul dintre cai s-ar fi întors acasă şi ar fi nechezat la poarta
castelului de la Dumbrăveni. E episodul prea frumoasei Blanca din Po-vestea teiului. Se spune, dar e o legendă, că poetul ar fi scris cu creta,
pe poarta conacului lui Balş, u111ă~oarele strofe :

La castel în poartă calul
Sta a doua zi în spume,
Dar frumori<:a lui stâpină
A rămas pierdută-n lume.

Poetul a cunoscut bine locu ile copilăriei sale dragi şi a cutreierat
împrejurimile Ipoteştilo~, ia„ cînd a luat toiagul pribegiei spre Ardeal
a trecut prin Gura Humo~ului, Cîmpulung şi Vatra Dornei, iar aceste
locuri vor avea ecou şi-n sc~:,sul său :
N-oi uita v.,.eodîtr1, du?ce Bucovină,
Geniu ·'i "om ·ntic, muntii în lumină,
Văile în flori,
Rîuri r ~-să'~'nde ')1·f.i,re sf·înce nante,
Apele lucimfa-n d'!lbe dirlm-·n 1 e
Peste cîmpii-n zori.
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De pe plaiurile sucevene, M. Eminescu a avut numeroase cunoştinţe
: T. V. Ştefanelli, E. Buoevschi, C. Porumbescu, V. Bumbac
dintre ei au lăsat amintiiri preţioase despre poet.
Cu ocazia serbării de la Putna (în 1871), poetul a bătut meleagurile
Rădăuţilor şi a descris drumul şi plaiurile din jurul mănăstirii:
„Cînd pleci din Hadikfalva (Dorneşti) către Putna, pe un drum,
a cărui împrejurare, dotată de natură şi de oameni cu cele mai bogate
daruri, cu cele mai frumoase lJOdoabe, îţi răpeşte vederile şi-ţi desmiardă
sufletul : zicem, cind pleci spre Putna, zăreşti în depărtare înălţîndu-se
către cer falnici coame şi spete a(le) munţilor Carpaţi. Pe de o parte
ţi-ar plăcea să ajungi cit de curînd la ţelul călătoriei, pe de altă parte
ai dori să treci perpetuu printre aceste holde înflorite, printre aceste
dumbrăvi răcoroase, unde ochii nu se satură de privirea impozantelor
aleie de plopi, ş-a mănoaselor ţari.ni din Bucovina cea drăgălaşă. După
o călătorie de 4-5 01·e în fine regiunea vegeta.ţiunei bogate dispare,
poalele munţilor se arată. un vînt rece te abureşte, o tăcere sfîntă te
împresoară, şi puţin cite puţin te trezeşti adîncindu-te în creierii munţilor. Aici la capătul satului, pe genunchii unei grupe de munţi 1acoperiţ·i
cu brazi seculari, se ridică mănăstirea cu turnurile ei misterioase. De
toate părţile împresurată Ctl munţi, sfăşieţi de crăpături şi văi odinei
şi înguste ; în apropierea unor mici plaiuri de verdeaţă încîntătoare, cu
drept ciivînt a fost aleasă de locaşul etern acelui ce n-a avut răgaz să
se odihnească toată viaţa sa cum se cuvine". 1
!Poetul a fost şi la Vatra Moldoviţei, unde M. Sadoveanu mărturiseşte
că, într-un ceaslov, a văzut stihuri scrise de poet, şi care, e sigur, datează
din 1877-1878. 2
Dar preocuparea lui M. Eminescu faţă de realităţile wemii sale
şi problemele vieţii de pe aceste locuri merită să fie scoase la luminţt.
Cercetarea ştiinţifică a scos la iveală două din ::.i:rtioolele sale din Curierul
de laşi (1876 şi 1877), în care poetul se ocupă de liceul din Suceava.
In primul aPticol, (Liceul din Suceava), poetul scrie despre introducerea limbii române ca limbă de predare a obiectelor de învăţămînt
în 'liceu (în locul limbii germane) şi apreciază la superlativ corpul
didactic:
„Orăşenii din vechea capitală a Moldovei au petiţionat la Dietă (camera provincială) a Bucovinei ca în liceul din acel araş să se intmducă
limba românească ca limbă de proponiment fiindcă nu numai locuitorii
Sucevei şi a împrejurimilor sint în majoritate români, dar şi uricul de
şi prieteni ca
şi alţii. Unii

Graţian Jucoo, Eminescu în Ţara de Sus, în Clopotul, Botoşani, XLVI, 1979,
nr. 4408 (15 iunie), p. 6; M. Eminescu, Opere, IX, Publicist:că 1870-1877,
1E.A.R.S.R., Bucureşti. 1980, p. 493-497 şi 817-321. Articolul nu poate fi atribuit
lui D. Gusti, cum înclină a crede D. Vatamanj.uc. le:şenii (inclusiv D. Gusti)
au venit la Putn'l pe I'Uta: Iaşi-Botrn;;ani-Suceava-Rădăuţi-Putna. Orii M. Eminescu descrie drumul de la Dornesti la Putna ! Articolul a fost descoperit de
N. Ba·rbu.
'
2 Mihail Sadoveanu, Cum am cunoscut pe Eminescu, în Opere, 6, E.S.P.L.A„
[Bucureşti, 1956], p. 294-296, publicat mai intîi în Universul, 1914, nr. 162 ; Foi
de toamnă, 1916 ; Vezi şi revista Făt-Frumos. IV, 1929, p. 119-120 sub ti:tlul :

1

Eminescu la

Vatra-Moldoviţei.
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întemeiere al liceului prevede asemenea această măsură. Dieta au decis
ca, din anul şcolar viitor 1876-1877 începînd, limba de proponiment să
fie cea românească, aceasta fără nici o împotrivire, căci şi contrarii au
votat pentru această dispoziţie, a cărei împlinire atârnă de la sancţiunea
împăratului. Liceul din Suceava ar a.vea prin introducerea limbei româneşti un viitor foarte însemnat, căci corpul didactic (compus în cea mai
mare parte de români cu titluri academice şi pe deplin calificaţi) e
cu. mult superior celui din Cernăuţi (compus din suplinitori rusneci).
Afară de aceea poate că mulţi din ţinuturile Sucevei şi al Dorohoiului,
din Moldova ar prefera să-şi deie copiii la liceul din Suceava în loc de
a-i da la Iaşi sau BotoJani, oraşe în cari viaţa e mai scumpă decît în
Suceava şi unde organizarea scolastică nici nu garantează măcar o dezvoltare cumsecade a copiilor". 3
M. Eminescu, .redactor al Curierului de Iaşi, era bine informat şi
faptul se explică şi prin legăturile de familie. Cumnatul său, Ioan Drogli (soţul Aglaiei, sora sa) a fost zece ani (1872-1882) inspector districtual
peste Suceava şi Cîmpulung, care, şi el trebuie să fi avut un rol în întocmirea petiţiei către dieta provincială bucovineană.
Poetul cunoaşte bine şi pe unii profesori suoeveni, cu care fusese
coleg la Viena: Ieronim Munteanu, Samuil Isopescul, Vasile Bumbac,
Ştefan Dracinschi, Ştefan Ştefureac etc. Aceştia erau publicişti, poeţi,
istorici, folclorişti. Pe Vasile Bumbac îl vizi.tează în popasurhle sale
sucevene.
în al doilea articol, scris cu ocazia hotărlrii introducerii limbii române în liceu, menţionează manualele de şcoală şi cursul pentru autorii
didactici. În final, apreciază iar cadrele didacti.ce şi înrîurirea pe care
acest liceu o va avea asupPa românilor.
!n Curierul de Iaşi (1877), M. Eminescu reproduce după ziarul
Timpul (1377) o corespondenţă privitoare la această problemă :
„lntr-o corespondenţă d-in Cernăuţi, reprodusă după „Timpul",
cetitorii noştri au văzut că una din condiţiile sub cari o parte a. partidului naţional bucovinean a consimţit a intra în camera provincială
(Landtag) a fost şi introducerea limbei de pmpunere române în liceul
din Suceava. Aflăm acuma din izvor sigur că Ministerul cez. reg. al
•nstrucţiei czu hotărît ca de la toamnă. propunerea în limba română să
se introducă an cu an, gradatim, în liceul menţio1w.t. La anul se va face
începutul cu clasa întîia. {... ].
Personalul didactic din Suceava este foarte bun, căci toţi profeso1·ii
sînt ieşiţi de la facultatea de litere şi ştiinţe din Viena şi sînt români.
Din împrejurările în cari există acest liceu nu putem stabili decît un
prognostic bun pentru viitorul lui. Depărtat de luptele cari înveninează
viaţa publică de la noi şi ferit de vecinicele fantezii reformatorii, liceul
din Suceava ar fi menit să devină un foarte bun, dacă nu cel mai bun
institut secundar românesc. Nu ne îndoim asemenea că literatura didac3

Graţian .Jucan, Eminescu şi Suceava, in Zori noi, Suceava, XXXV, 1980,
nr. 9638 (14 sept.), p. 3 ; Vezi : Curierul de laşi, IX, 1876, nr. 56 (21 ma)i, p. 2
şi 3. M. Eminescu, Opere, IX, Publicisti.că 1870-1877, E.A.R.S.R„ Bucureşti,
1980, p. 111-112 şi p. 542-543.
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tică naţională va cîştiga mult, incit înrîurirea acestui institut asupra
românilor din imperiul şi din ţară va fi m'IÎ marc decît acea a Universitătii din Cernăuti". li
· Intre 1875 'şi 1882, s•or.a poetului, Aglaia, căsătorită cu I. Drogli,
profesor şi inspector şcofar, a locuit la Suceava. Poetul a vizitat-o în
mai muLte rînduri. O dată a fost la Suceava în 1885,iarna, fiind găzduit
de prietenul său, poc>tul V. Bumbac, unde se afla atunci găzduită şi
sora lui, Henrieta. Cu această ocazie, poetul a participat, fiind luat de
prieteni, la onomastica lui Ştefan Dracinschi (un coleg mai vechi de :la
Viena), cMe era atunci directorul gimnaziului din localitate.
. Să·rbătoaTea onomastică a avut loc în clădirea gimnaziului (vis-a-vis
de biserica Sf. Dumitru). Aici poetul s-a întîlnit cu prietenii şi cunoş
tinţele mai vechi : Ştefan Ştefureac, C. Mandicevschi, S. Isopescu, A.
Daşchievici, Ieronim Munteanu ş.a. Poetul era însă după boala gravă de
ca:re suferise şi stătea tot timpul abătut, tăcut şi melancolic.
Catihetul gimnaziului, Scharnagel, a spus, cu această ocazie, că
numele poetului vine de la ouvintul eminere, -ceea ce înseamnă : a se
ridica de.asupra altora. 5
M. Eminescu a fost in viziită şi la Simion Florea Marian, în casa lui 6 •
Pe meleagurile Ţării de Sus ale Moldovei, paşii poetului au umbla.t
la Rişca-FăUiceni, 7 Pomirla-Do:rohoi 8 şi-n alte locuri. !I

4 Curierul de Iaşi, X, 1877, nr. 31, 20 martie, p. 2, reprodus în Le journal de
Bi:carest, VIII, 1877, nr. 675, 8 aprilie, p. 3; Vezi: M. Eminescu. Scrieri pedagogice, EdLtura Juninlea, Iaşi. 1977, p. 134-135 şi Opere, IX, Publid'itică 18701877, E.A.R.S.R.. Buoureşti, 1980, p. 347 şi 720-721.
5 Teofil Dupu, Eminescu la Suceava, în Făt-Frumos, IV, 1929, nr. 3, p. 109 ; Leca
Morariu, Eminescu la Suceava, în Făt-Frumos, IV, 1929, nr. 5, p. 196-197; Constantin Tuşinschi, [Despre Eminescu la Suceava], în Bu.Zetinul Mihai Eminescu,
XI, 1940, p. 54-55; N. Cereda,rec, Eminescu la Suceava, in Cronica, II, 1967,
nr. 3 (50), (21 ian.), p. 11.
6 M. Cărăuşu, Un mare fo1clodst: Simion Florea Marian, în Zori noi, Suceava,
XIX, 1965, nr. 5425 (22 mai), p. 2 aminteşte că M. Eminescu a fost în casa lui
S. Fl. Marian, iar soţia autorului, fiioa lui S. FI. Marian, îşi amintea din spusele m>mei sale. că poetul a fost în casa lor, dar era tăcut, abătut şi trist.
7 Aurel George Stino, Eminescu la Rîşca, în Zori noi, Suceava, XX, 1965, nr. 5533
(26 sept.), p. I şi IV (pagină supliment) ; F. Bitist, [Despre Eminescu], în Liberalul, Iaşi, reprodus în Luceafărul, 1909, nr. 14-15 la care se adaugă mărturiile
lui A. Gorovei, V. Ciurea, G. Stino.
8 Despre vizita la Pom1r1a am publi1eat aminitill"ile învăţătorului G"lfiţcanu. Ami,ntirile mi....au fost comunicate de fiul său, prof. univ. dr. D. Gafiţeanu. Graţian
Ju-::an, Eminescu şi Suceava în Zori noi, Sucea•va XV, 1961, nr. 4076, (15 ian.),
p, 2 ; Mihai Eminescu şi Samson Bodnărescu, în Clopotul, Botoşani, XXII, 1966,
nr. 1974 (20 aug.), p. 2; Paşii poetului la Pomîrla, în Zori noi, Suceava, XXIV,
1969, nr. 6561 (19 ian.), p. 3 ; G. Călinescu, Un castan replantat, în Contemporanul, 1958, nr. 8 (594), (28 febr.), p. 3, unde vorbeşte despre aminHrile lui
I. Popescu din Piatra-Neamţ, reprodus în val. Cronicile optimistului, E.P.L.,
Bucureşti, 1964, p. 227-230. Ion Popescu îşi amin>t:ieşte că M. Eminescu a fost h
Pomirla-Dorohoi în mai 1882 si 1883. G. Călinescu crede că în iunie 1883. Poebul
a fost la Pomirla şi în mai 18B4, după ce i-a apărut val. de poezii (17 dec. 1883).
după ce stătuse în sanatoriul din Viena, făcuse călătoria în ItalLÎa şi se stabilise
la Iaşi ; Gnţian Jucan, Eminescu la Pomîrla-Dorohoi, în Clopotul, Botoşani,
XXVI, 1970, nr. 2991 (29 nov.), p. 2 ; - , Casta.nul lili Eminescii, în Scînteia,
XLVI.I, 1978, nr. 1165 (14 i.ulie). p. 2; Nkolae Mohorea, Pe urmele lui Eminescu
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Suceava, vechea capitală a Moldovei, a avut ecou şi în opera
poetului.
M. Eminescu scrie des.pre Suceava, despre „vatra. strămoşească, începătura domniei şi neamului moldovenesc", ca despre „pămîntul cel
mai scump", locul „unde zac oasele domnilor noştri de la Dragoş voievod
pină la Petru Rareş („.) în care doarme cenuşa lui Alexandru cel Bun,
legiuitorul şi părintele ţărei, şi a lui Ştefan-vodă, pavăza creştinătăţii
întregi (... )" 10
într-un manuscris, M. Eminescu descrie vechiul oraş :
„Ciuda,tă ca o scrisoare în ieroglife stă uliţa Sucevei în lumină.
Şiruri de case sărnce, peticite, dnd uniforme ... cînd pestriţe şi mestecate
(U hainele rupte şi lucrurile vechi ... 1n fereşti, bucăţi de sticlă colorată
lipite cu hîrtii ... perdele de atlasuri înşirate pe un fir de aţă şi singurul
spectator, luna, privind cînd într-o casă, cînd într-alta, în toate deodată
şi pe rînd".
Ţara de Sus a Moldovei, Bucovina, e pentru poet „partea cea mai
veche şi mai frumoasă a ţării noastre (... )Căci acolo e sfinta cetate a
Sucevei, scaunul domniei vechi cu ruinele măririi noastre acolo scaunul
firesc al unui mitropolit care în ·rang şi în neatîrnare era egal cu patriarhii, acolo sînt moaştele celor mai mari dintre domnii români, acolo
doarme Drag~, îmblinzitorul de zimbri, acoilo Alexandru întemeietorUJl
de legi, acolo Ştefan, zidul de apă·rare al creştinătăţii". 11
În diferite proiecte şi ciorne manuscrfoe, el descrie Suceava, care
l-a atras în chi;p cleos·ebit. De pildă, în cronica teatrală despre drama
Despot Vodă de V. Ale.osandri, publicaltă în ziarul Timpul (1879), poetul
aduce o reflecţie privitoare la vechea cetate de Scaun a Moldovei. Plin
de ~îndrie naţională pentru aceste locuri, el pune în cumpănă strălu
cirea trecutului cu prezentul timpului său :
„Suceava ! E drept că acelaşi rîu al Sucevei curge la aceeaşi poală
de deal şi astăzi, dar castelul vechilor domni e o ruină, biserica Mirăuţi
lor şi strămoşii generaţiei .actuale o ştiu tot ruinată, ca o moaşte de
piatră din vremea lui Alexa.nclru cel Bun, iar pe uliţele acelui oraş, mare
odată, mic astăzi, te împiedici numai de cîte-o piatră de mormînt, care
serveşte drept pavaj". 12
Bucureşti, 1979, p. 339-341
(Sociert:atea literară „Relief Românesc"). Utilizează, fără să citeze, artico~ele publicate de mine. Vezi încă: Graţian Jucan, Eminescu şi Botoşanii, în Clopotul,
XXV, 1969, nr. 2538 (13 iunie), p. 2 şi Fişe pentru o monografie a lpoteştilor, în
Clopotul, Botoşani, XXV, 1969, nr. 2540 (15 iunie), p. 2.
Florea D. Rarişte, Itinerarii : In sus pe apa Moldovei, în Zori noi, Suceava,
XX, 1965, nr. 5517 (8 sept.), p. 2.
Curierul de Iaşi, 1876, 3 oct. M. Eminescu, Opera politică, I (ed. I. Creţu),
Bucureşti, 1941.
M.. Eminescu, Opera politică, I (ed. I. Creţu), Bucure..,ti, 1941, p. 68-69.
M. Eminescu, Articole şi traduceri, I, Elc!iţie cri1tică de Aurelia Rusu, Introducere de Aurel Martin, Editur'3 Mi·nerva, Bucureşti, 1974, p. 254.

la Pomîrla, în Mihai Eminescu. Omagiu (1889-1979),

9
10

11
12
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Important e faptul ca m schiţele de imn ale proiectatului poem
Ştefan cel Mare, poetul clntă în ve.rsuri Suceava :

Ce zgomot de bucium şi arme, cel val !
Cînd Ştefan se suie călare pe cal
Răspunde Suceava din urmă,
Şi nimeni nu ştie cum tu ai ajuns
Să ştii de ce munţii săgeată-ai pătruns~
Şi-a codrului cale se curmă.
de tropotul des,
munte, de şes,
din nouri ;
Cu sunet de bucium la munte şi plai,
C-o oaste întreagă călare pe cai,
Cu steaguri cu semne de bouri.
Răsună pămîntul
oştire de
Răspunde sunare

De-atîta

Şi

la fel în postuma Umbra lui Istrate Dabija Voevod :

Cum trece-n lume toată slava
Ca şi un vis, ca spuma undei !
Sus, în cetate la Suceava,
Eu zic : Sic tra.nsit gloria mundi !
Pe ziduri negre bate lună„. 13
lntr-alt poem, în versuri populare, cîntă vechea cetate de scaun şi
zidurile ei :
Dragoş V odă cel Bătrîn
Pe Moldova e stăpîn
Şi domnind cu toată slava
Şade-n scaun la Suceava,
La Sucea,va lăudată,
Cea cu zid înconjurată
Zid de piatră nalt şi gros,
Că pe el merg cinci pe jos
Şi au loc cu de prisos,
Că merg trei călări alături
Şi mai au loc pe de lături
Caii mîndri să şi-i joace
Cînd încolo, cînd încoace.

13

Graţian

Jucan, Eminescu şi Suceava, în Zori noi, Suceava, XIX, 1965, nr. 5445
(15 iUIIlie), p. 3 ; Imaginea Sucevei în creaţia eminesciană. în Zori noi, Surea.va,
XXIV, 1970, nr. 6994 (14 iunie), p. 3. Ve·rsur Lle după vol. Poezii.. Ediţie îngriji.tă de PerpessLcius. Cuvînt înainte de Mihai Beniuc, E.S.P.L.A.. [Bucur~ti],
1960. Citatele în proză după M. Eminescu, Opere, VII, Proza liiter"3ră, E.A.R.S.R.,
Bucurel/ti, 1977.
0
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Suceava e pentru poet „vatra 1;ării" descrisă şi în La curtea cuconului Vasile Creangă. Sînt locuri văzute şi momente ale vieţii trăite aievea.
In evocarea Sucevei de odinioară, vibrantă şi tulburătoare, el a folosit
cuvinte grele ca aurul.
Plaiurile Ţă1rii de Sus se bucură din partea poetului de descrieri
somptuoase :
„ln ţara de sus colinele devin dealuri şi văile-rîpe ... Spata dealurilor
e adesea întinsă, şeasă ca palma şi de o productivitate ma.re şi regulată,
ele aceea adevăratul grînar al Moldovei rămîne ţara de sus. ln văi şi
deasupra rîpelor neroditoa.re sta.u risipite satele, pe planul dealurilor,
arătura. O deosebire de la această regulă face însă valea Siretului şi a
Sucevei care, prin perspectiva sa frumoasă, prin mîndra depărtare a
dumbravelor sale şi prin acea întinsoare molatecă şi strălucitoare sub
o boltă ce pare menită a fi etern albastră, pare un rai pămîntesc".
!ntr-o serie de articole, Eminescu scrie despre muntele Rarău şi
Cîmpulung Mo1dovenesc :
„Celula constitu,tivă a vechilor sate române este republica ţără
nească, precum s-a păstrat mult timp la Cîmpu.lung (în Bucovina) şi la
Vrancea". Scriind apoi despre unitatea poporului român, poetul aduce
ca argument şi toponimicul Cimpulung: „Pe cînd în Ţara Românească
aflăm Cîmpulung ca ţinut şi descălecătoare, aflăm în Bucovina în creierul munţilor un Cîmpulung tot ca ţinut şi descălecătoare".
Person.ificînd o furitună la munte, Eminescu o localizează în poezia
Mitologicale pe Rfarău.
Da! din porţile mindre de munte, din stînci arcuite,
lese uraganul bătrîn, mînînd pe lungi umeri de nouri,
Caii fulgerători şi carul ce-n urma lui tună.

.

.

.

Iar a doua zi se scoală bătrînul şi urcă Rarăul
Numai în cămeşoi, desculţ şi fără căciulă
Şi se scarpină-n cap-somnoros - uitîndu-se-n soare.
Interesant este faptul că mai ales în această parte a ţării ,-ersurile poetului au pătruns în patrimoniul nostru popular. 1r.
Din aşa zisele cînteoe ale miresei din Cîmpu:lung Moldovenesc dau
un singur ex2mplu (Inf. Paraschiva Mîndrilă, în 1957) :
Fost-am una la părinţi
Ca f ecioara-ntre doi sfinţi,
Fost-am una la mama
Ca soarele şi luna ...

şi

Imaginea Sucevei, a Ţării de Sus a Moldovei şi a problemelor care
epocii sale rămîn o prezenţă mereu vie în preocupările
creaţia poetului nostru naţional.

14

Graţian

frămîntau viaţa

Jucan, Motive eminesciene în folclorul regiunii
Boto.5ani, XXI, 1965, nr. 1852 (19 iunie), p. 4.
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MIHAI EMINESCU ET SUOEAVA

L'artic.le fait une synth~se sur les temoign.ages et Ies informations concernant le passage de Mihai Eminescu - plusieurs fois - par Suceava,
Ies rel::itions du natre poete national aivec une serie d'habitants de Suceava :
Ştefan Ştefure.aic, C. Manidkevschi, S. Isopesou, A. Da1?cheivici, Ieronim Munrteanu,
Vasile Bumbac, Ştefan Dracins1chi, S. FI. Marian, e.tc. On fiait egalernent des refercnces et on reproduit des passages condua•nts en ce :i·ui conicerne l'echo prad.uit
par ces tres anciens endroits, charges de legende et d'histoire dans l'ooovre du
.grand poMe.
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SOCIETATEA „ŞCOALA ROMÂNĂ"
DIN SUCEAVA (1883 -1918)
EUGE..N" DIMI'l'RIU

ln viaţa culturală a Bucovinei, Sodeta·tea „Şcoa
a avUit un rol de seamă. ce preocupă si azi lumea cercetă.torilor. Infiinţată în Cetatea de Scaun a marelui Ştefan, prestigioasa
instituţie s-a impus în scurt timp, mai ales prin sprijinirea elevHor şi
studenţilor români săraci. Ecourile activităţii sale au ajuns în Transilvania şi în alte părţi ale imperiului habsburgiic, căruia nu-i convenea
zelul depus în propăşirea spiritualităţii româneşti. Relaţiile cu ţara liberă vor fi mereu controlate, pentru a înăbuşi în faşă orice gînd de in-

la

română"

dependenţă.

De la înfiinţarea „Şc011ii române" se împlinesc în curind 100 de ani.
Pentru cunoaşterea cauzelor care au determi:nat apariţia ei, la dispoziţia cercetătorilor stau doar lucrarea lui Iorgu Toma t şi unele articole
apărute în presa timpului. Aceste izvoare ne oferă o imagine incomp1e.tă asu.pra activităţii desfăşuralte de societate. Imprejurări favorabile 2
ne-au îngăduit să intrăm de curin:d în posesia arhivei, pentru perioada
1883-1940. În tratarea temei noastre, urmărind lupta dîrză dusă de conducerea societăţii sUJb stăpînirea hab!Oburgircă, ne-am opriit la anul 1918,
an de cotitură, cind se realizează visul milenar al unirii tuturor l'Omânilor într-un singur stat. De aici înainte, ţelurile societăţii vor fi realizate
la scara. într.egii ţări, cu piedicile inerente unor sarcini crescînde pentru
statul naţional unitar. „Şcoala română" îşi va restringe sfera preocupă
rilor, la bunul mers al internatului sucevean, al asigurării manualelor
şcolare, ·al burse.lor sau la sprijinirea cu împrumuturi a unor cadre didactice.
De-a lungul anilor, au făcut parte din comi1tetul sxietăţii oameni
capabili, cinstiţi, animaţi de un înalt simţămint patriotic. T. V. Ştefane
lli, Ştefan Ştef.ureac, Simion Florea Marian, Eusebie Popovici, Anirnpodist Daşchevici, Ion Nistor, Severin Procopovid, forgu Toma, Constantin Cosovici, Vasile Bumbac, Ghe~asim Buliga, George Tofan, Em. Ciuntuleac, Gheorghe cav. de Popovici, sînt doar ciţiva dintre aceştia. Donatori din Bucovina, din Transilvania, din Viena sau din ţara liberă, au
1 Şcoala Română - Societate culturală în Suceavă. Monografie ilustrată scoasă
din i.ncidentul jubileului de 25 ani al societăţii. Editura şi tipografia societăţii
„Şcoala Română". Suceava, 1908, 184 p.
2 Pr'n donaţia profesorul-ui non.agenar Ilarion Bere~ni·ţchi, C'are a. făcut parte
clin comitetul „Şcolii Române". Arhi·va se păstrează la Fondiui. memorial-documentar „S. FI. Marian" din Suceava.
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sacrificii mari pentru ca fiii de ţărani români săraci, să aibă acces
în perspectiva timpului, jertfa lor apare în adevărata lumină : fără a-ceste ajutoare, mulţi copii ar fi rămas neştiutod de carte.
Neavînd o pătură intelectuală care să ţină piept asaltului habsburgic,
opera de deznaţionaQiza~e a românilor ar fi fost mult u-;;ur:ată.
Printre cauzele care au dus la înfiinţaTea sodetăţii „Şcoala română", Iorgu Toma menţionează : 1) starea depJora.bilă în care se afla învăţămîntul naţional din Bucovina în 1883 ; 2) nepăsarea oirmuirii habsburgice faţă de aspiraţiile noastre legitime la o cultură oo... espunzătoare
individualităţii noastre nat,:ionale; 3) tendinţa cercurilor conducătoare
de a înstrăina şi invăţămîntul primar, dupft germanizarea ap!"oape completă a celui secundar şi universitar.
La intrarea trupelor austriece în Bucovina, la 1774, nu se purt:ea vorbi
de lipsa oricărei forme de învă·ţămînt în acest ţinut românesc. Exista
şcoala de la Putna, reorganizată de mitropolitul Iacob Putneanul şi
care ia avînt sub Vartolomei Măzăreanul. Copiii boierilor se instruiau
cu preceptori angajaţi special ; în sate, preoţi şi dascăli făceau carte
cu fiii din popor; un merit incontestabil au avut şi dascălii ambulanţi.
De altfel chiar în Aust.ria, învătămîntul public se organizează abia prin
legea „Allgemeine Schulordnung", dată la 6 decembrie 1774 de împă
rătea<;a Maria Tereza. Referindu-se la Bucovina, dr. Sigmund Griinberg recunoaşte la rindu-i : „De altminte:::-ea nici celelalte p~ţi ale Austriei nu stătuse pănă atunci (1776) în privinţa învăţămîntului, relativ
cu mult mai bine" 3.
In timpul administraţiei militare (177-1-1786), se intrcduce germana ca limbă obligatorie oficială şi în şmli. In 1816, inspectoratul suprem
al tutuI'o·r şcolilor poporale din Bucovina trece la consistoriul romanocatolic din Lemberg. Urmarea a fost izgonirea învă.ţătorilor- români din
şcoli, precum şi faptul c[1 elevii ro:nâni rămîneau pe lingă casele părin~
teşti, deoarece nu puteau urma înv{1ţămîntul într-o limbă care le era
străină. Această situaţie a durat practic pînă în 1850, cînd cu toate greutăţile întimpinate, şcolile popora1e şi-au înmulţit numărul, ieşind de
sub cîrmuirea iezuită de la Lemberg.
Dacă în 1870 în Bucovina existau 6 şcoli curat româneşti, în_ 1865
nu mai era nici una"· In 1880, 149 comune nu aveau şcoli. La 4 septembrie 1860 se deschid cursurile liceului din Suceava 5. Neexistind pro:fesori români şi manuale şcolare româneşti, s-a început instruirea în germană. Situaţia se remediază după ce primii absolvenţi sînt trimişi de
Fondul religionar la studii în Viena, pentru a urma îndeosebi literele
şi filosofia. Cadrele astfel formate, au intrat în învăţămîntul secundar,
punîndu-şi cunoştinţele în s.lujba neamului.
beşi actul de fundare a liceului din Suceava prevedea d:reptul de
instruire în limba română, autorităţile au făcut unele concesii doair în
la

învăţătură.

3 Das Volksschulwesen der Bukowina in seiner

historischen Entwicklung und

seinen jetzigen Stande, Wi-en, 1888.
4 „Revista politică", An. IV, Suceav:a, nr. 1, :.anu.arie 1889, p. 6.
5 Prin petiţia trimisă de români la Viena in-că din 1848.
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1881, permiţind înfiinţarea de clase paralele. Procesul acesta a durat
213 de ani, căci abia în 1901) ia fiinţă clasa a VIII-a:, cu limba de instruire română.
Prin infiinţa:rea Universităţii din Cernăuţi la 1875, numărul intelectualilor români creşte. Mulţi dintre ei au înţeles să-şi pună întreaga
putere de muncă în s•lujba fraţilor setoşi de lumina cărţii. Deşi s-au fă
cut eforturi susţinute, „despre o cultură mai întinsă românească nu putea fi vorba" - scrie T. V. Ştefanelii, care continuă : „Trebuia găsit
un mijloc care să-i indemne pe cei săJ'aci să-şi trimită fiii la şcoală.
Aceasta a fost cauza şi îndemnul înfiinţării societăţii „Şcoala Română" :
8ă adune elevi buni de la sate, să-i ajute în şcoli cu îTIJtreţinerea, să-i
pregătească pentru examenele de a:dmirtere în şcoli secundal"e, să-i supravegheze în şcoli şi în afara şcolii""·
Ideea înfiinţării unei asemenea societăţi a stăpînit fiinţa a doi căr
turari români prieteni, ambii din Bucovina : profesorul Ştefan Ştefu
reac ~i istoricul T. V. Ştefanelli. Obţinerea aprobării n-a fost deloc
uşoa·ră. Ştefanelii va reveni cu petiţii pe un ton hotărît, incit în cele
din urmă autorităţile de ocupaţie au fost nevoite să-şi dea avizul.
La '14 septembrie 1883, are loc adunarea generală de constituire, în
prezenţa a 50 de intelectuali români, care devin membri ai societăţii,
achitind pe loc taxele cerute prin statute. La 16 septembrie, se ţine
prima şedinţă a comitetului central. In lucrare:i sa 7, Iorgu Toma defineşte clair scqpul sodetăţii : „înnăintarea invăţămîntului la poporaţiu
rieă românească din Bucovina". Noua instituţie suceveană -- continuă
autorul - „are dreptul să înfiinţeze şcoli primare şi secundare, să încm·ajeze şi să sprijine orice şcoală publică existentă, orice şc-0ală particulară, să înlesnească frecventarea lo.r de că:tr:e elevii români, prin
acordarea de burse, premii, ajutoare materiale în primul rind elevilor
români silitori şi săra.ci, să ceară prin petiţii şi adrese ajuto;rul guvernului şi al ţării, să întemeieze şi să exploateze tipografii, librării, compact-orii şi alte stabilimente ce pot servi scopul societăţii, să promoveze
în presă interiesele şcolare Cl'le românilor. :Mijloacele materiale sînt procurate de societate prin încasarea de taxe de la membrii săi, organizarea de şezători literare, reprezentaţii teatrale, baluri, concerte, petreceri
sociale, colecte, tombole, daruri oferite de oricine".
Considerăm util să descriem în cîteva cuvinte organizarea acestei
societăţi. Din statute, reiese că „Şcoala Română" are numai membri activi (persoane fizice sau morale), care plătesc la înscriere 2 coroane,
apoi în fiecare an acee~i trucă, iar pentru a deveni membn• pe viaţă o sumă de 20 coroane deodată.
Organul suprem de conducere este Comitetul central, compus clin 12
membri aleşi pe 3 ani, care dau socoteală pentru actele lor numai
lldunării generale, ce se întruneşte -0 dată pe an. În fruntea societăţii
se află lUl preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, 2 secretari, un casier,
un controlor şi un bibliotecar. Averea societăţii este verificată de Con6 Iorgu Toma, op. cit., p, 32.
7 Idem, p. 36-37.
https://biblioteca-digitala.ro

EUGEN DIMITRIU

54

siliul de control, compus din 3 membri aleşi pe nn an. Acest ultim organ anchetează neînţelegerile dintre membri în probleme privind societatea.
De-a lungul anilor, din organele de conducere ale societăţii au fă
cut parte diverse persoane, alese după capadtatea şi moralitatea lor,
persoane hotărite să contribuie la pr.opăşirea invăţămfatului românesc
din Bucovina s.
De numele „Şco~ei Române" se leagă, în primu:l pătrar de activitate, crearea a două aşezăminte cultura•le: Internatul ,,Vasile Cocirlă",
pentru elevii liceului din Sucea.va şi Institutul de editură, librărie şi
tipografie „Şcoala Română". Meritele acestor două instituţii în viaţa
culturală a Bucovinei sînt incontestabile : internatul a dat hrană şi adă
post - uneori gratuit sau cu taxe minime, Ila mii de elevi care au intrat mai tîrziu în viaţa plllbilică ; librăria şi tipografia au răspîndit cartea românească printre bucovinenii dornici de instrui.re şi au pus la
dispoziţia elevilor sărmani manuale alcăituite de caqre didactice din liceul sucevean şi tipări.te pe seama „Şcolii Rornânef. A fost o perioadă
de înălţătoare dăruire pentru binele obşt~c. pentM.l &." aterea la liman
a unui poipo,r peste ca.re plutea ameninţător spectrul leznaţionalizării.
Pe drumul său spinos, „Şcoala Români\" a pornit rără nici un ban.
S-a bizuit pe înţelegere, în primul rînd din partea românilor buoovineni
(membrii prezenţi la adunarea din 1 ± septembrie 1883 au dat cel clintii exemplu), iapoi a fraţilor din Transilvania şi din ţara liberă. S-au
creat rînd pe rind fonduri („Morariu-Negruţiu", „Biblioteca de petre~
cere şi învăţătură pentru tineretul român", „Vasile Cocirlă", cu bani
depuşi la diverse bănci, pentru fructificarea prin dobînzi). Societatea a
administrat apoi diferite fundaţii („Ve!'oni:ca si Ştefania Cccîrlă", „Constantin cav, de Mîrza", „Teofil Gribovid", „Ştefan Ştefureac", „Galaction Mleşniţă", „Familia Ciun1tuleac", „OrfeHnatul român din Suceava",
„Isidor Procopeaniu", „Familia Popovici, „Atanasie şi ©lga Tarnavschi"),
toate înfiinta:te din donatii.
„Ş:eoal~ Română" s~a străduit în decunc;ul anilor să-şi extindă activitatea în întreaga Buco·vină, prin crearea de filiale. Acestea trebuiau
să depisteze absolvenţi inteligenţi ai şcolilor primar-e fii de români
săraci - , pe care să-i îndrume spre liceul din Suceava. De asemeni, aveau
sarcina să răsp~ndească întreţinerea elevilor la şcoli. Cu o existenţă de
scurtă duratii, sau mai lungă, au existat filiale la Vama, Cîmpulung, Costîna, Crasna, Vatra-Do:rnei, Putna, Cuciurul Mare, Pfr:t.eştii de Sus, Ostriţa, Bo5anci, Rădăuţi, Cernăuţi, Storojineţ şi Siret. Acestea aveau datoria: să trimită la centru ~apom·te ci.supra adunăriilor generale ţinute
de obicei la intervale de t3 luni, iaT cinel vreuna îşi înceta activitatea,
averea trecea automat în proprietatea „Şcoalei Române."
Adunările de comiteit S-<au ţinut la ·centru cu regularitate, la ele
fiind prezenţi membrii din Suceava, cit şi unii invitaţi. La adunările
generale, participau şi rep1·ezentanţi ai filialelor. _Cele 262 de procese
verbale pe care le-,run parcurs, ne dezvăluie un larg evantai de preocuB Ibidem, p. 138-148.
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pări
tăţi,

pentru bunul mers al societăţii. Au fost inerente şi unele animozicare au dus la demisia unor membri, dar şi la revenirea lor în
mijlocul societăţii. Ceea ce străbate ca un fir rioşu întreaga lor stră
danie, este voinţa de-,a contribui la .propăşirea cul.turii r·omâneşti în
Bucovina, la uşurarea vieţii elevHor ajunşi pe băncile şcolii.
Activitatea „Şcolii Române" era deseori supravegheaită de autorită
ţile habsiburgice. Amintim astfel prezenţa unor ofi.cialităţi la şedinţele
generale: comisa.ml districtual Widmann (în 2 noiembrie 1889) ; comisarul politic Franz Zierho!ffer (la 1 noiembrie 1889); căpitanul Duzinkiewcz (la 22 septembrie I 4 octombrie 1893), sau comisarul politic Gh.
Tomasciuc (la 1 iunie 1894).
La adunarea generală din 10/22 noiembrie 1885, a fost prezent şi
profesor.ul universitar I. G. Sbiera. Luînd cuvîntul, acesta a spus între
altele : „Comitetul ştie că nu se poate mîntui şi îmbunătăţi existenţa
naţionailă şi individuală fără ştiinţă. Şi şi-a proplL'i de aceea să-l înveţe
pe popor carte prin societatea. noastră (... ). Să nu căutăm însă din princip a creşte numai jurişti, preuţi, filosofi ş.a„ căci atunci vom ave dirigenţi, nu vom ave ce mînca (... ). Să fim gospodari buni şi n-ar fi rău,
dacă tinerii, care n-au aplecare pentru ştiinţi ideale, s-ar devota ştiin
ţelor reale". După ce deplinge starea deplorabilă în care se află monumentele istorice din Suceav;a, vorbitorul ridică problema înfiinţării nnei
filiale a societăţii „Şcoala Română" la Cernăuţi şi adaugă : „Am sondat şi nu m-am încumetat a o realiza, pentru că nu le-am .afolat persoanele eompetenite destul de însufleţite. Am aflat din contră oare şi care
rivalitate, care nu se poate să existe între societatea bătrînă, pentru
cultura„. din Cernăuţi şi societatea jună „Şcoala Română" din Suceava.
Avînd în privire dătoria să mergem toţi mină în mină şi fiind convins,
că nu este bine, să ne desfacem în aitoame, promit a face tot ce-mi va
fi cu putinţă în ches.tia de care este vorba".
Printre reprezentanţii filialelor şi ai societăţilor academice etc. aflaţi
la aduna.rea generală din Suceava în 1893, amintim pe Iraclie Porumbescu (din partea comunei Frătăuţul Nou) ; T. V. Ştefanelli (Cîmpulung);
Dr. Dimitrie Onciul, V. Morariu şi Dim. Bucevschi (Cernăuţi) ; Ioan cav.
de Flondor, Dr. Blîndu şi Grigo:roviţ•a (Storojineţ) ; R. Modest Sbiera
(reprezentantul societăţii academice „Junimea" din Cernăuţi) ; Gheorghe
Bogdan (Tedactor la: „Gazeta Bucovinei") ; Ioan Berariu (de la Societatea
plugarilor români din Stroieşti) ; I. Procopovici (de la Societatea „Concordia" din Cernăuţi) ş.a.
Şedinţele societă.ţii s-au ţinut de obicei în clădirea „Clubului Român" 9, dar şi în casa profesorului Ştefan Ştefureac, la procurorul
9 Infiinţait în 1887 cu scopul de-.a stringe laolaltă pe toţi românii. flClubul
român" a deschis un cabinet de citire, o bibliotecă de vreo 370 cărţi şi o casă
pentru adunări şi petreceri. Aici se păstrau şi manualele elevilor, nnnuale cc
aparţineau „Şcolii
Române". Acestea se îm:pr.umutau pentru studiu ropi-ilor
români săraci, ce învăţau la lkeud d,in Surcea.va. E.ra adăpostită şi bibliot~a
prof. uni•v. Vasile Mitrofanovki - peste 400 de cărţi. La 1894, Olu.bui aivea
70 de membri (după zi;irul flD~teptarea", Anul II, Cernăuţi, nr. 20, 15/27
octombrie 1894, p. 154).
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Remus Sbiera, la profes·o:rul Simion FLorea Marian, iar mai tîrziu în
sălile internatului „Vasile Codrlă".
O primă grijă'-a comitetului de conducere, a fosit să inlăiture acea
anomalie existentă în epocă : liceu la SuC€ava, dair nici o şcoală primară.
Iorgu Toma scrie : „Trebuie să se înfiinţeze în Suceava mai în.tîi o ş.coală
poporală românească şi apoi un gimnaziu. S-a fă.cut însă întors : gimnaziul s-a înfiinţat, dar şcoala. poipma:lă nu, deci este existenţa gimnazÎllllui fă;ră kmelie şi-i pereclitată, fiind şi şcolile din district puţine ~i
rele" 10. De nici necesitatea acelui „Apel" 11 adresat reprezentanţilor
culturii din satele şi comuaele româneşti ca să deştepte în popor dragostea pentru carte ; să depună eforturi pentru înfiinţarea de şooli acolo
unde lipse~c ; să îndemne ţăranii a trimite copiii la carte ; să întemeieze
în comune o însoţire de ajutor a copiilor pentru şcoli, independentă,
s.au afiliaită "Şcolii Române" ; să îndemne copiii talentaţi, la urmarea
şcolii medii. în încheiere, Apelul cere românHor să devină membri ai
societăţii „Şcoala tRiomână", pentru a se st:·înge fondurile necesare scopului urmărit.
Pentru stăvilirea af1uxullli. de elevi :români din popor la studii mai
înalte, comitetele locale şcolar~ ,din Suc<:!::iva şi Siret au luat hotărîrea
de a nu primi copii de la ţară în "ş,coli..Ie orăşeneşti. In şedinţa de comitet
a Societăţii, din 10 septembrie 1892, Em. Ciuntuleac, stareţul mănăstirii
Sf. Ioan propune să se înainteze o petiţie la Die+.a: ţării, pentru a se aboli
asemenea hotărîri abuzive. Propunerea s-a ac~ptat în unanimitate de
către membrii întruniţi în şedinţă.
Dat fiind nivelul scăzut de p·regă;ttre .iil elevilor în şcolile poporale,
comitetul „Şcoailei Române"' a Jua1t hotărîrea de-a se organiza cursuri
pregătitoare pentru cei care '.S.e vor înscrie la liceu. Acestea durau de
obicei cîteva săptămîni, în vacanţa de vairă. Rezultatele erau dintre cele
mai bune, procentul de candidaţi re5pinşi fiind mic. La Suceava, aceste
cursuri s-au ţinut în casa pusă gratis la dispoziţie de comunitatea armeană, iar printre cei care s-au distins prin rezultatele obţinute, a fost
institutorul Eugen Botezat, el însuşi mulţi ani membru în comitetul
,,Şcoaiei Române"'. Au depus eforturi rodnice şi alţi dascăli, printre care
Gheorghe Nicoară din Băiş-ecşti, învăţătorul Ţăranu din Mitocul-Drago·mirnei sau Niicu Donisă din Stupea. Pe toţi aceştia, „Şcoala Română"
i-a 1răsplătit cu premii subsitanţiale. Ei au făcut o muncă utilă, contribuind la măirirea numărului de elevi români la liceul sucevean.
Un ob.stacol, apToape insunnontabil la început, a fost lipsa manualelor
şcolare. Invăţarea după cărţi î;: limba germană, constituia un handicap
greu de trecut perutru elevii români, mai ales pentru cei veniţi din
mediul săt~sc. Com~tetul societăţii se adresează celor mai înzest<raţi
profesori, cu rugămintea să preluc1·eze pentru uzul eleviloT români.
manuale străine, sau să alcătuiască alte'le noi, conform programelor de
învăţămînt în vigoare.
10 Iorgu Toma, op. cU„ p. 43.
11 „Revisita poJi,ti.că", Su.ce.ava, Anul I·V, 15 mar:tie 1889, nr. 6, p. 2-3.
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„Cel <lintăi profesor liceaI, care a tăiat prima brazdă în ogorul înţe
lenit al literaturii noastre didactice, a fost d. Smnuil V. Isopescu, fost
profesor liceal pentru istorie şi geografie, actual.minte director al liceului
de fetiţe din Suceava" 12 • Acesta publică Manual de aritmetică, Elemente
de geografie comparativă, Manual de istorie universală, Manual de geografie etc. La rîndul său, Ştefan Ştefurea:c, ca proct'esor de filologie
clasică şi limba rocaână, apreciază că „Lepturarele" lui Aron Pumnul
nu mai oorespund cerinţelor unui învăţămîrut modern. Cu multă rîvnă
va alcătui Cărţi de citire pentru clasele I-IV, răspîndite cu timpul în
întreaga Bucovină. Amintim de asemeni pe dr. Animpodtst Daşchevici,
care, ca profesor de istorie şi geografie la liceul din Suceava, publică
în româneşte Zoologia ilustrată, prelucrată pe!ltru clasele inferioare ale
~colilor sec~ndare, de dr. Alois Pokmny (Cernăuţi, 1885). O co:iltribuţie
remarcabilă în redactarea manualelor şcolare a avut Constantin Cosovici, pro.fesor de fizică si matematică în Suceava, fost mulţi ani preşe
dinte al societăţii. El traduce în română lnvăţămîntul geometric intuitiv
(partea I-a şi a II-a), de dr. Franz cav. de Mocznick ; Manual de aritmetică (de acelaşi Mocznick) ~i Elemente de fizică, de dr. Ignaz G.
Walle:-itin. La Suceava se tipăreşte în 1887 Mineralogia ilustrată de
Aloi1s Polmrny, în traducerea lui Constarutin Pr.ocopovici, profesor de
ştiinţe naturale la liceul din acest ora.5. Dimitrie V. faorpesru, de la
catedra de matematică şi fizică, traduce în limba română un Manual ele
aritmetică pentru cursul gimnazi:al,
după Franz cav. de Mocznick.
Gherasim Buliga, publică o Carte de cetire germană pentru clasa I-a
şi a II-a. Un intelectual bine pregătit, a fost profesorul Laz~r Vicol,
care traduce Gramatica latină elementară a lui K. Schmidt, O. Gehlen
şi V. Thumser (Suceava, 1896) ; tot el traduce un Elementar latin pentru
clasa I-a gimnazială, după dr. I. Hauler (Suceava, 1896). Ani de-a rîndul
membru în Comitetul societăţii şi apoi preşedinte al acesteia, profesorul
Eusebie Popovid a pus la dispoziţia elevilor o serie întreagă de manuale,
din ca11e amintim: Curs pregătitor pentru examenul de primire în gimnaziu (partea I-a şi a II-a, Suceav.a, 1896); Exerciţii pentru sintaxa
latină (partea I-a şi a II-a, Suceava. 1896 şi 1897) ; C. Julii Ca2saris
Commentarii de bello gallico (Suceava, 1900) ; Comentar la Tit Livii ab
urbe condita (Suceava, 1903) ; Gramatica română (Suceava, 1903, ediţia
a II-a în 1908). Şi-a adus contribuţia' şi profesorul Emanuil Antonovici,
care a tradus o Geometrie pentru cursul superior liceal (de F:::-anz cav.
de Mocznick).
Iorgu Toma subliniază aportul a.cesto.r prr~ofesori, cP.re au înţ-eles
să renunţe chiar la drepturile lor de auito:ri, pentru sprijinirea învăţă
mintului românesc : „Toate aces•te prestaţiuni uriaşe faţă cu slabele ei
mijloace (ale „Şcoalei Române';, n. n.), toată această muncă intelectuală
a profesorilor noşrtri a putut numai înlă.tura pericolul ameninţător al
desfiinţării claselor paralele române, pe cînd greutăţile, de care s-a izbit
instrucţia
în limba romana, cxisită în cea mai mare par;te ş~
azi, lipsind încă o mulţime de cărţi didactice Î!1. ediţie românească" 13.
12 Iorgu Toma, op. cit., p. 65.
13 Ibidem, p. 68.
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Cuvinte pline de recunoştinţă ar.e Iorgu Toma în lucr:area sa:, faţă de
Ştefan de Repta, fost director ai liceului între anii 1896-1906 : „Constatîn.du-se în anul 1896 lipsa cea maire de .cărţi didactice române, cu
deosebire în filologia latină, care ajunse.se şi lai urechlle guvernului
totdeauna dispus să nimicească focarul culturii noaL.~tre naţionale, d.
Ştefan de Repta a fost .acela, care în calitatea sa de diireotor al liceului,
a .atras atenţia pro.f€soir.i!lo:r români aisupra pericolului, mai iminent
decît altă dată, .al desfiinţării claselor române, !Îndemnîndu-i la mUI11Că" 14 •
In condiţiile unei orînduiri ostfie, conducerea „Şcoa:lei Române", a
pornit lupta pentru luminarea poporului român, cu sume extrem de
modeste, de la .cotizaţiile celor 50 de români partidpanţi fa adunarea
generală din 14 septembrie 1883. De atunci s-au găsit oameni de bine şi
instituţii care au înţeles să contribuie la ef01'1:ul ce interesa întreaga
suflare românească din Bucovina. Să am.intim în primul rînd pe Constantin Morariu 15 , care traduce din germană opera lui Goethe - Hermann şi Do1·othea. El 11enunţă la orice drept de aurtJor al versiunii româneşti, iar redactoml N. F. Negruţiu, din Ghe:da, va. tipăd gratuit cartea,
urmînd ca banii proveniţi din vînzare, să se f.ofoseaiscă pentn1 înfiinţarea
unei şcoli de fete în Bucovina 16•...,T. V. Ştefanelli este propus preşedinte
al secţiei menite să înfiinţeze 1J 11 btblioteieă de petrecere şi învăţăitură
pentru tine.::-etul român"J C::t secretar al acestei secţii, Simion Florea
Marian donează 10 exemplare din lucrarea sa Poezii poporale (tomul II)
şi 25 exemplare din Cromatica poporului rom.ân 17. Sa'Tllne încurajatoare
vin şi din ţara liberă : Ecaterina Gheo;rghescu, institutoa'I"e în comuna
Greci, plasa Mădn, judeţul Tulcea, se înscrie ca membră perpetuă a
„Şcoalei iRpmâne", otferil1ld suma de 18 Iei ; facob Negruzzi subs.crie 10
florini. AmiTlltim apoi Societatea „România Jună~' idin Viena (cu 8 florini),
pe Samson Boclnăirescu (cu 80 lei şi 6 florini vechi austrieci) şi I. G.
Sbiera (cu 10 florini). Listele continuă :eu Zaharia Voron.ca, Constantin
Procopovici, „Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina:' (care donează 2 exemplare din Dumbrava Roşie a lui Vasile
Alecsandri, Calendarele editate de Societate pe anii 1874, 1875, 1877.
1879, 1880 şi 1881 şi 3 exemplare din voihrmui lui Dimitrie Peitrino Lumini şi umbre). Melchis·edec - episcop de Roman, a trimis Elemente
ele terapeutică şi materie medicală de dr. L. Petrescu ; Ionescu-Gion
cu volumul său Ludovic al XIV-lea şi Constantin Brîncoveanu; Ghena'Clie Enăceanu : Meşterul fl'Ianole şi Petru Movilă; G. Sion : Primul
Congres al Corpului Didactic din România rn. List3 ar putea continua...
Pentru îmbogăţirea biblio1tecii destinate tineJ"etului român, se propune de către S. Fl. Marian tipări•r.eai lucrării Loango a lui Franz
Hoffmann, în traduce<rea lui T. V. Ştefanelli. Dr. Anirnpodist DaiŞchevici
donează 100 florini v.a., pentru t1părtre. Toate ace~ite propuneri au fost
14 Ibidem, p, 68:
15 Tatăl fraţilor Aurel, Leca ~i Viictor Morariu.
1G Proces verbal al ~edinţei. comitetuJui „Şcoala Românii", di.n 30 dec. 1884.
1'1 Disou.rs-ul său de recepţie la Academia Română.
18 Proces verbal al şedilllţei cornitetulUi „Şcoala Română", din 17 /29 martie 1885.
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apr.obaJte în unanimitate l!I. Spirit entuziast, înzestrat cu o mare putere
de muncă, vicepreşedintele Ştefan Ştefureac dinamiza pur şi simplu colegii din comitet, spunîndu-le :" Poporul român di:n Bucovina trebuie
să lupte cu multă încordare, ca să nu pea·rdă în ţaTă teren, cum l-a şi
pierdut pînă acuma în multe părţi ale ţărei. Lucrînd, avem încredinţa
rea că lucrăm în acord cu înaltul guvern, care voieşte luminarea poporului" 20 • Cit de „binevoitor" era guvernul pentriu propăşirea culturii
româneşti în Bucovina, se ştie. Profesorul Ştefureac era nevoit să facă
asemenea afirmaţii, căci cer:be-rii regimului se inviitau la şedinţe, pentru
a nota tot ce se discut{t şi a raporta fopurilor superioare.
l\tlai plin de amărăciune şi mai dur se exprimă vicepreşedintele în
adunarea generală din 20 octombrie/I noi.embrie 1886, cînd ia cuvîntul în
locul preşedintelui George cav. de Popovici din Stroieşti, care era bolnav: „Cauza, cum că mijloacele societăţii noast.re după trei ani sînt
încă neînsemnate şi mici, este sărăcia obştească din Bucovina. Dacă puterile materiale ale bucovinenilor ar fi mai mari, desigur că şi jertfele,
ce le aduc ei pe altariul institutefor humanitare şi culturale din ţară,
ar fi mai însemnate. De aceea nu zic, cum că Bucovinenilor le-ar lipsi
bunăvoinţa ori priceperea pent.ru fapte şi jertfe patriotice, ci zic, cum
că le lipsesc puterile materiale (... ). Dacă dăm ceva pentru scopuri obşte.şti, dăm, nu din belşug, ci din să•răcia noastră". Tonul criticii sale
devine mai ascuţit, cînd continuă : „Pentru stat nu poate fi cultura unui
popor indiferentă. Statul a făcut şi face foante mult pentru cultura popoarelor sale npusene şi putem s.pern, că nu ne va uita şi pc noi cei
din orient ; azi mine trebuie să venim şi noi ia rind. căci fără un ajutoriu extraordinar din partea statului nu vom putea ieşi prin puterile
noastre din starea semiasiaiti:că, în ca'I"e ne aif.lăm". Şi în încheiere :
„Dacă deputaţii noştri vor lămuri in parlamentul din Viena bine nevoile noastre culturale, nu ne îndoim, că guvernul .şi paTlamentul vor încuviinţa ajutoarele trebuincioase. Poporul român este un popor iubit.oriu
şi însetat de cultură ; zbuciumărHe şi opintidle lui pe terenul cul;turei
merită deci considerare, dar considerarea aceasta a fost pină azi mini.mă".

La 3 iulie 11387, Ştefan Ştefureac anunţă demisia din Comitet a lui
S. Fl. Marian. Era desigur o pierde.re importantă, căci nume:le folcloristului sucevean, membru al Academiei Române, constituia o garanţie în
plus pentru bunul renume al societi=!ţii. Din feTicire, va reve:-ii în mijlocul „Şcoalei Române" mai tîrziu ca preşedinte, nu însă fără explicaţii
pe care le cerea, asupra unor pretinse nereguli în gestiune. După cum
rezultă din pro:ccsele verbale ale şedinţelor uliterioare, ac12ste nereguli
s-au dovedit a fi simple insinuări ale duşmanilor societăţii.
Ecoul sprijinului pe care-l P'rimeau elevii români săraci, a îndemnat pe mulţi să continue donaţiile de cărţi şi bani : domniţa Alina Ştir
bei din Bucureşti (cu 400 lei) ; „Societatea pentru cultura şi literatura
română în Bucovina" (50 florini) ; Dimitrie Onciul (10 fl.); pi-of. Teo19 Prnce.s verbal d:n 4/16 iulie 1885.
20 Proces verbal din 10 /22 noiembrie 18135.
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Cuvinte pline de recunoştinţă ar:e Iorgu Toma în lucrarea sa, faţă de
de Repta, fost director ai liceului între anii 1896-1906 : „Constatîn.du-se în anul 1896 lipsa oea mai:re de .cărţi didactice române, cu
deosebire în filologia latină, care ajunse.se şi lai urechlle guvernului
totdeauna dispus să nimi-ceas.că focarul culturii noai..c;.tre naţionale, d.
Ştefan de Repta a fost .a.cela, ca:re în calitatea sa de dÎl1"€rotor al liceului,
a .atras atenţia prof€soirHor rnmâni ai.supra pericolului, mai iminent
decît altă dată, .al desfiinţării c-laselo:r române, !Îndemnîndu-i la muocă" 14.
In condiţiile unei orînduiri osrn.e, conducerea „Şcoa:lei Române", a
pornit lupta pentru luminarea poporului român, cu sume extrem de
modeste, de I.a .coitizaţiile celor 50 de români partidpanţi fa adu.narea
generală din 14 septembrie 1883. De atunci s-au găsit oameni de bine şi
instituţii care au înţeles să contTibuie la ef01,tul ce interesa întreaga
suflare românească din Bucovina. Să amintim în primul rînd pe Constantin Morariu 15 , care traduce din germană opera lui Goethe - Hermann şi Do1·othea. El 11enunţă la orice drept de aui1Jor al versiunii româneşti, iar redactam! N. F. Negruţiu, din Ghe:rila, va. tiipăd gratuit cartea,
urmînd ca banii proveniţi din vînzare, să se fofoseaJScă pentnt înfiinţarea
unei şcoli de fete în Bucovina 16.-,T. V. Ştefanelli este propus preşedinte
al secţiei menite să înfiinţeze rl iibtblioteieă de petrecere şi învăţăitură
pentru tine.::-etul român".\ Cct secretar al acestei secţii, Simion Florea
Marian donează 10 exemplare din lucrarea sa Poezii poporale (tomul II)
şi 25 exemplare din Cromatica poporului român 17. Semne încurajatoare
vin şi din ţara liberă : Ecaterina Gheo;rghescu, institutoa'l"e în comuna
Greci, plasa Măcin, judeţul Tulcea, se înscrie ca membră perpetuă a
„Ş coalei iRpmâne", oiferinid suma de 18 Iei ; Ia·coib N egruzzi subscrie 10
florini. AmiJ11tim apoi Societatea „România Jună~' idin Viena (cu 8 florini),
pe Samson Bodnă.rescu (cu 80 lei şi 6 florini vechi austrieci) şi I. G.
Sbiera (cu 10 florini). Listeae continuă cu Zaharia Voronca, Constantin
Procopovici, „Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina:' (care donează 2 exemplare din Dumbrava Roşie a lui Vasile
Alecsandri, Calendarele editate de Societate pe anii 1874, 1875, 1877.
1879, 1880 şi 1881 şi 3 exemplare din volumul lui Dimitrie Peitrino Lum'ini şi umbre). M~lchis·edec - episcop de Roman, a trimis Elemente
de terapeutică şi materie medicală de dr. L. Petrescu ; Ionescu-Gion
cu volumul său Ludovic al XIV-lea şi Constantin Brîncoveanu; Ghenadie Enăceanu : Meşterul fl'Ianole şi Petru Movilă; G. Sion : Primul
Congres al Corpului Didactic din România rn. Lista ar putea continua...
Pentru îmbogăţirea biblio1tecii destinate tine~etului român, se propune de către S. FI. Marian tipări•r.eai :lucrării Loango a lui Franz
Hoffmann, în traduce1rea lui T. V. Ştefanelli. Dr. Animpodist D8iŞchevici
donează 100 florini v.a., pentru t1părtre. Toate aces.ite propuneri au fost
Ştefan

14 Ibidem, p. 68:
15 Tatăl fraţilor Aurel, Le.ca i:;i Viictor Morariu.
1G Proces verbal al ~edinţei comitetului „Şea.ala Română", din 30 dec. 1884.
1'l Disou.rs-u'1 său de recepţie la Academia Română.
18 Proces verbal al şedilllţei cornitetulUi ~Şcoala Română", din 17 /29 martie 1885.
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aprobalte în unanimitate 19. Spirit entuziast, înzestrat cu o mare putere
de muncă, vicepreşedintele Ştefan Ştefureac dinamiza pur şi simplu colegii din comitet, spunîndu-le :" Poporul român din Bucovina trebuie
să lupte cu multă încordare, ca să nu pearoă în ţară teren, cum l-a şi
pierdut pînă acuma în multe părţi ale ţărei. Lucrind, avem încredinţa
rea că lucrăm în acord cu înaltul guvern, care voieşte lumi'Ilarea poporului" 20. Cit de ,,binevoitor" era guvernul pentnu propăşirea culturii
româneşti în Bucovina, se ştie. Profesol'ul Ştefureac era nevoit să facă
asemenea afirmaţii, căci cerberii regimului se inviitau la şedinţe, pentru
a nota tot ce se discută şi a raporta forurilor superioare.
l\tlai plin de amărăciune şi mai dur se exprimă vicepreşedintele în
adunarea generală din 20 octombrie/I noiembrie 1886, cînd ia cuvîntul în
locul preşedintelui George cav. de Popovici din Stroieşti, care era bolnav : „Cauza, cum că mijloacele societăţii noask'e după trei ani sint
încă neînsemnate şi mki, este sărăcia obşrtească din Bucovina. Dacă puterile materiale ale bucovinenilor ar fi mai mari, desigur că şi jertfele,
ce le aduc ei pe altariul institutelor humanitare şi culturale din ţară,
ar fi mai însemnate. De aceea nu zic, cum că Bucovinenilo·r le-ar lipsi
bunăvoinţa ori priceperea pent.ru fapte şi jertfe patriotice, ci zic, cum
că le lipsesc puterile materiale („.). Dacă dăm ceva pentru scopuri obşteşti, dăm, nu din belşug, ci din să•ră.cia noastră". Tonul criticii sale
devine mai ascuţit, cind continuă : „Pentru stat nu poate fi cultura unui
popor indiferentă. Statul a făcut şi face foarte mult pentru cultura popoarelor sale npusene şi putem sper::i, că nu ne va uita ş\ pe n0i cei
din orient ; azi mine trebuie să venim şi noi la rîn<l. căci fără un ajutoriu extraordinar din partea statului nu vom putea ieşi prin puterile
noastre din starea semiasiaitkă, în caTe ne aflăm". Şi în încheiere :
„Dacă deputaţii noştri vor lămuri în parlamentul din Viena bine nevoile noastre culturale, nu ne îndoim, că guvernul .şi parlamentul vor încuviinţa ajutoarele trebuincioase. Poporul român este un popor iubitoriu
şi însetat de cultură ; zbuciumărHe şi opintirile lui pe terenul cul;turei
merită deci considerare, clar cons1derarea aceasta a fost pînă azi minimă".

La 3 iuU.e 1387, Ştefan Ştefurnac anunţă demisia :din Comitet a lui
S. Fl. Marian. Era desigur o pierdere impo:r:t.antă, căci numde folclori'>tului sucevean, membru al Academiei Române, constituia o garanţie în
plus pentru bunul renume al sodetăţii. Din fericire, va reve:ii în mijlocul „Şcoalei Române" mai tirziu ca preşedinte, nu însă fără explicaţii
pe care le cerea, asupra unor pretinse ner.eguli în gestiune. După cum
rezultă din procesele verbale ale şedinţelor uHerioare, aceste nereguli
s-au dovedit a îi simple insinuări a:Ie duşmanilor societăţ:ii.
&oul sprijinului pe care-l :p'rimeau elevii români săraci, a îndemnat pe mulţi să continue donaţiile de cărţi şi bani : domniţa Alina Ştir
bei din Bucureşti (cu 400 lei) ; „Sodert:atea pentru cultura şi literatura
română în Bucovina" (50 florini) ; Dimitrie Onciul (IO fl.) ; P"Of. Teo19 Pr-0ces verbal d:n 4/16 iulie 1885.
20 Proc~ verbal din 10 /22 noiembrie 18C5.
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dor Bujor: Lexiconul de Inge:rs15w; G. I. Lahovari din Bucureşti („Buletinul geografic") ; El. Sevastos (Cîntece moldoveneşti şi Călătorii din
f'ara Românească) ş.a.
Pentru a stimula şi pe alţii la asemenea acte, conducerea „Şcoa
lei Române" a luat hotărrîrea să dea numele donatoiI'ilor în diverse publicaţii. Cităm cîteva: „Steluţa",
„Gazeta Bucovinei", „Deşteptarea'\
„Revista politică".
Sprijinul Socie;tăţii a fost acordat de-a lungul anilor la mii de elevi
şi studenţi, sub fortna unor ajutoare ocazionale, subvenţii oregulate, burse sau împrumuturi ce trebuiau restituite după absolvirea studiHor. Au
beneficiat elevi sămci de la liceul statului, şcoala reală sup2o:rioară ort.
or., şcoala de agronomie şi şcoala industrială din Cernăuţi ; de la şcoa
la de împletit coc"Şuri din .Storojineţ ; ~coala specială pentru prelucrarea
lemnului din Cîmpulung ; şcoala spec1ală pentru sculptură în lemn de
la Eben.see (Austria Superioară) ; şcoala militară din Lobzow (din apropierea Craco.viei) ; şcoa1a superioară şi universirtatea din Cernăuţi, universitatea din Viena şi Innsbruck.
!n 1899, la stăruinţa lui Iraclie Pori.unbe-~u. icu fiinţă cursuri de
vară pentru împletit coşuri şi albinărit, frecventarte, trei ani la rînd, de
zeci de români bucovineni, unul chiar de la Botoşani. S-au adus de la
Braşov doi învăţători specialişti, Candid Mu.şlea şi Ion Murăroiu, care
au predat cunoştinţele necesare. Sacrificii însemnate pentru desfăşura
rea cursurilor a făcurt tatăl compozitorului Ciprian Porumbt:Seu, precum
şi „Şcoala R\omână" din Suceava.
Procesele verbale din arhiva societăţii cuµ,_""ind aproape în mod regula1t ca punct pe ordinea de zi a şedin-ţelor, cereri de ajutor sau împrumuturi, solicitate de elevi şi studenţi. Unora li s-au cumpărat „că
ciuli, petroleu, straie de iarnă, încă'i.ţări, cărţi. li s-a plătit gazda ; instru.'llente muzicale pentru cei care urmau şcoala de muzică din Suceava, taxe şcolare, spiitalizare, victualii (alimente, n.n.), sau chiar ajutoare de înmormi!lltare". Dintre beneficiarii acestor ajutoare, amintim
elevi sau studenţi, care, fără sprijinul „Şcoalei Române", nu şi-ar fi
atins gradul de instruire ce i-a făcut mai tU-ziu utili societăţii bucovinene şi ţării întregi : Leonida Bodnărescu, abiturient, obţine de la oomitet un ajutor de 100 fl. pentru a urma cursurile la Universitatea din
Cernăuţi, pînă la primirea unei burse; Arhip Roşca, eilev în clasa IV-a
primară, va primi ajutor d.acă se va pu1ta bine şi va avea note bune.
Pictor de talent al Bucovinei, profesor de desen la Suoeav.a, a,rtistul va
SIJTijini mai tîrziu comitetul „Şcoalei Române" ; Gh. Tofan, elev în clasa a II-a gimnazială, va primi I fl. şi 80 cr. lunar pentru gazdă; Ilie
E. Torouţiu s-a bucurat de ajutor în clasa II-a şi a III-a, nu fără foloE!
pentru cultura românea1.Scă mai tirziu ; lui Procopie Jitariu din Berchişeşti 2 J, i se acoroă un ajutor în clasa IV-a; Vasile Grecu, student la litere
în Viena, beneficiază de 300 coroane pe an, i.a:I" lui Nicolae Grămadă, elev
în clasa II-a, i se aprobă 3 coroane hurnr pentru gazdă.
21 Autorul lucrării Monegrafia folclorică a satului
tura Lirtera, Bucureşti, 1973, 227 p.
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D2că Consistoriul din Cernăuţi a înţeles rolul „Şcoalei Române" şi
a sprijinit-o cu bani şi alte mijl'Oa.ce, statul habsburgic - prin iînalta
dietă şi guvernul ducatului Bucovinei nu s-,a grăbirt să-i dea ajutor. O
asemenea bunăvoinţă ar fi venit în oon.flict cu politica ascunsă de deznaţionalizare dusă cu atita înverşunare împotriva românilor. Va vota
unele sume de bani mult mai tîrziu, cînd încheieturile imperiului au
început să pîrîie, prevestind zorii izbăvirii de sub ocupaţia haină.
Anul 1893 aduce „Şcoalei Române" o donaţie substanţială, de 20067
florini v.a. din partea lui Vasile Cocîrlă, pal:'oh în Rw;ii-Moldoviţei.
Acesta, fiind bolnav şi internat la sanatoriul din S:ilca, întreaga corespondenţă cu societatea s-a purtat cu împuternicitul donatorului, Em.
Is-opescul, adjunct a:l tribunalului din Rădăuţi. Constantin Cosovici şi
Epaminonda Voronca s-au deplasat la Solca, unde a:.1 primit cecurile
cu suma amintită. Banii erau destinaţi înfiinţării unui internat de elevi
la Suceava.
La scurt ·timp după perfectarea donaţiei, Vasile Cocklă moare şi
este înmormîntat la Rădăuţi. P.rofesorul şi poetul Vasile Bumbac, prieten din copilărie cu donatorul, a sugerat ca viitorul intemat să poarte numele acestuia, iar comitetul a aprobat în unanimitate propunerea.
S~a luat imediat legă.tura cu Gh. cav. Popovici clin Stroieşti, de la
care s-au cumpărat cu un preţ convenabil, casele ce VO'!' adăposti viitorul internat (înconjurat ele o grădină întinsă) în centrul Sucevei. Motive care,.-bu depă~it conducerea „Şcoalei Române", n-au îngăduit deschiderea"' internatului decît în 1906.

La 15 noiembrie 1893, Ştefan Ştefureac se stinge, ia vfrstă de 48
de ani. Timp de un deceniu a făcut parte din comiitetul societăţi, ca
vicepreşedinte. P,rofesor eminent, condeier care a lăsat scrieri remarcabile
(în „Albina", „Tribuna", „Rtevista politică", „Gazeta Transilvaniei", „Convorbiri literare"), apoi cele 4 Cărţi de cetire, acest făolier bucovinean
n-a precupeţit nici un efort pentru propăşirea culturii româneşti. Fiul
de ţăran din Ceahor, a cunoscut umilinţa sărăciei, asprimea vieţii şi s-a
străduit să vindece cit mai multe răni ale semeniloT săi. La înmormintare, a fost prezent întregul comite~. care a depus o coroană cu inscripţia: „Societate.a „Şcoala Română", înfiinţătoriului ei".
Ca un omagiu adus memoriei prietenului său, Gherasim Buliga îi
adună articole clin diverse publicaţii, ce vor apare în 1896 sub titlul :
Din scrierile lui Ştefan Ştefureac. Strădania lui Buliga este însă incompletă şi Iorgu Toma va sublinia acest lucru : „d. Gherasim Buliga, care
a fost, ca prieten şi contimporan al lui Ştefan Ştefureac, cel mai în măsiură
să ni dea un izvod complet al scrierilor acestuia, se mărgineşte, cu privire la articolele lui rezleţe publicate prin diferite ziare şi reviste, cu
deosebire în „Revista politkă" din Suceava, numai la cele ce poartă
signatura autorului, lăsînd unui concetăţean postum, care nu s-ar ail.a,
greaua sarcină de a reconstrui numai pe dibuite întreaga operă literară
a lui Ştefan Ştefureac" 22.
22 Iorgu Toma, op. cit., p, 157.
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clin 8 septembrie 1894 (st. n.), preşedintele C. Cosovici
moa1itea lui Constantin de Mîrza, din Stroieşti, care a sprijinit
„Şcoala R1::imână" chiar de la înfiinţarea ei. 1n preajma morţii, a lăsat
societăţii 5 OOO lei asiguraţi prin soris al Creditului urban din Iaşi
Şi 450 f}. V.a:.
La 29 octombrie 1894, se reiau în comitet dezbaterile privind situaţia materială grea în care se zbate.au învăţătorii din Bucovina şi asigurarea cadrelor necesare. S~a sugerat la un moment dat aducerea de
tineri transilvăneni care să fie sprijiniţi de „Şooala Română" la studii
în Cernăuţi, cu obligaţia de a rămine pe loc. Propunerea de-a se aduce
învăţători din Arde.a~ a căzut, deoarece .aceştia nu aveau drept de cetă
ţenie în Bucovina. Se ajunge în cele din urmă la soluţia de-a se ajuta
învăţătorii buoorvineni, care cunoşteau mai bine nevoile locale şi erau
ma:i legaţi de meleagurile unde s-au născut.
Ca un fapt deosebit de îmbucurător, se anunţă în adunarea generală
din 3 noiembrie 1895 (st.n.), că în liceul din Suceava sînt înscrişi 336
elevi români, sprijiniţi în cea mai mare parte de „Şcoala Română". Cu
aceeaşi ocazie, s-a pă5trat un moment de reculegere în cadrul adunădi,
în memoria mitropolitului Sillvestru Mor.airiu, decedat de cw'ind şi care
a dat mari ajutoare societăţii sucevene.
Lipsa' de interes a oficialităţilor ha:bsburgice penku propăşirea
„Şcoalei Române", a deternninait-o să caute cele mai diverse forme pentru
strîngerea de fonduri destinate elevilor. Un apel tipărit 23, intitulat „Domnia Voastră!", datat octombrie 1889 şi semnat în numele Comitetului
de S. FI. Marian ca vicepreşedinte şi Eusebie Popovici ca secretar, este
răspîndit în întregul ducat. Spicuim din cuprins : „Comitetul Societăţii
„Şcoala Română", deplin înoredinţat de aJesul interes, ce-l aveţi pentru
progresu~ cultural al ifomânilor bucovineni, se adresează cătră DomniaVoastră cu rugămintea să binevoiţi a îndruma în comuna din care faceţi
parte, o colectă de victualii 24 penrtru sprijinul numer:oşHor elevi români
sărmani de la gimnaziul din Suceava".
La rîndul său, Arr'temie Berariu va propune oirganizarea de serate
muzica[e şi dedamatm:ice în folosuJ. „Şcoalei Române". S-a decis şi înfiinţarea unui teatru pentru diletanţi, iar comitetul a acordat suma de
40 de florini pentru construirea scenei. La 2il5 februarie 1904, se
cere .apl'loibarea mitropolitului Bucovinei, să se ireproducă chipul său în
cărţi postaile ce vor fi vîndurte în folosul „Ş.coalei Române". La 4/17
februarie, arhiepiscopul şi mitropolitul Vladimiir de Riepta răspunde că
„acoirdez cu mare plăcere (... ) dreptw exclusiv a reproduce (... ) pe cărţi
ilustirate portretul meu după gravurile heliografice executate în institutul militar geografic din Viena" 25.
S-au folosit şi serbările de Sînziene, cînd „Şcoala Română" cere
concursul societăţii „Junimea" din Cernăuţi, al Societăţii doamnelor
române din Suceava (preşedintă LeontinB Marian, soţia folcloristului) şi
În

şedinţa

anunţă

23 Păstra,t la Fondul ,;S. Fl. Marian (Arhiva „Şcoa-lei Române").
24 Alimente. bunuri necesare vieţii.
25 Scrisoare păstrată la Fondul „S. FI. Marian" (Arhi:va Soc. „Şcoa'1a
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al Reuniunii de cîntare „Ciprian Porum~escu" din
oraş. Profesorul
Severin Procopo·vici s-a deplasat la Fălticeni, să ducă tratative cu maiorul
Gheleme, comandantul regimentului, pentru a obţine filnfara militară,
condusă în acea perioadă de eminentul dfrijor Oscar Pursch w. Aprobarea
pentru trecerea fanfarei pesite f.rontieră la Suceava, o· dădea nwnai
împăratul. De la Iaşi, a fast invitat corul mitropolitan, condus de
Gavriil Musi.cescu. Se organizau tombole şi bufet, cu petrecere în grădi
na „Şcoalei Române", iar veniturile se împărţeau înLre societăţile mai
sus amintite, organizatoare ale serbărilor.
Odată cu trecerea anilor, creşte.a şi munăruil.1 elevilor. Sarcinile
„Şcoalei Române" deveneau tot mai mari. Problema internatului şi a tipăririi de cărţi româneşti era mereu în atenţia comitetului. Elevii tirăiau
în condiţii de promiscuitate la gazde ce nu puteau fi controlate decît
foarte greu. Erau în joc sănătart:ea tinerilor, moralitatea acestora şi rezultatele la învăţătură. în şedinţa din 17 decembrie 1902 a comitetului,
se ia în discuţie cumpărarea tipografiei şi librăriei lui Otto Binder din
Sucearva. în acest scop se deplasează de la Cernăuţi, oa expert, Dimitrie
Bucevschi, care, stabrieşte cu reprezentanţii „Şcoalei Române" modalită
ţile cele mai convenabile ale tranzacţiei. Se alege chiar fi.rma: Editura,
tipografia şi librăria „Şcoala! Română" (Verlagsbu:chhandlung u. Buchdruckerei „Şcoala Română"). Un „directoriu" ales la 14 iulie 1903, format din
Eusebie Popovici, Al. Mandicevschi, Dr. V. Iacu:bovici şi prof. Vasile
Burduhos, era însărcinat să suprarvegheze bunul mers al intreprinderii.
La început, treburile n-au mers prea: strMucit. Procesele verbale
indică drept cauze ale insucceseior, nepriceperea salariaţilor ; tipamiţa
şi librăria erau o ocup.a,ţie cu totul nouă pentru românii ·care au înlocuit
personalul vechi. Prin controlul riguros al „directo·riului", situaţia se va
ameliora, reuşindu-se a &e achita datoiriile către Otto Binder, apoi să
se creeze fonduri pentru amenajarea internatului şi întreţinerea elevilor.
ln sinul comitetului s-au ivit la un moment da:t voci care cereau
vinzarea librăriei şi tipografiei. Alţii propuneau transformarea acestora
într-o societate pe acţiuni, a 100 şi 50 coroane, degrevindu-se astfel
comitetul de grija administraţiei. Printre cei care au pledat pentru păs
trare, a fost şi Ion Nistoc, care arăta că înstrăinind tiparniţa şi librăria,
acestea vor scăpa de sub controlul Societăţii, ce nu poate renunţa la
răspîndirea cărţilor româneşti în Bucnvina: „Cu librăria şi tipografia
- afirma el în şedinţa comitetului din 8 decembrie 1906 - stăm ca
şi Germania cu coloniile saie în Af.ri:ca, aşa că ele trebuie, cel puţin
deocamdată, susţinute cu orice preţ; apoi, deoa.rece prin restrîngerea
26

Lkenţiat în litere al Universităţii din Viena, absolvent a~ Conseirvatorul<uii din
0c1pitala Austriei, Oscar Pursch a fost o vreme dirijor secund ail Film:-monidi
din Bucureşti ; a armonlzait vodevilurile lui Matei MUlo. A tradus în germană
Ha.ia Sanis a lui M. Saidovean.u ; i se joacă o piesă pe scenia Te:utrului Naţional
din Iaşi, sub dkectoratul lui Sadoveanu. Obţine premiul sultanului Abdul Harnici al Turciei, pentru valsul Un r~ve sur le Bosphore. Este tatăl scr:iitoa·rei si
violonistei Doina Bucur. A don'.!t "Şcoa•lei Române" o compoziţie a sa, pentru
a fi vindută în folosul Societăţii. Moare în primul ·război mondial la Turtucaia, sfîrtecat de un ob.uz.
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spezelor şi angajarea unui person;:1J bun se poate îndrepta lucrul spre
bine, nu se poate accepta propunerea de vinzare".
Punctul de vedere al lui Nistor a învins, iair tipografia şi librăria
din Suceava au .continuat să tipărească şi să răspindească în sute de
mii de exemplare· ca.rtea românească pe pămîn.tul Buc-0vinei. Demn de
remarcat e faptu( că şi Sextil Puşcariu a pro"Curat de aid multe cărţi
pentru seminar:ul ·Catedrei de limbă română al Universităţii din Cernăuţi 27 .

·

Trei ani consecutivi de criză economică în Bucovina, au redu5 şi
mai mult contribuţia ţăranilor 'la întreţine 1rea fiilor lor în internat.
Lipseau banii, lipseau alimentele, îndt „Şcoaila Română" a trebuit să
dirijeze aproape toate fondurile spre internatul „Vasile Cocîrlă". Acesta
avea acum în frunte un director ; medici din oraş se îngrijeau de sănătatea
elevilor, cărora le procurau medicamente; exista o bibliotecă şi săli de
studii. F·aţă de numftrul mare de elevi români, internatul suplinea doar
o mică parte din cerinţe (erau interni circa 75 tineri). Iată de ce se vor
face demersuri pe lingă Fondul religionar din Cernău\l, pentru obţi
nerea uno·r clădiri şi teren (pe·ste 4 ha.) - p:mprietate a Fondului în
Sf. Ilie - unde să se amenajeze internatul cu circa 300 şcolari.
In 1904, în comitetul „Şco.aiei Române" se produc unele schimbări :
T. V. Ştefanelli €Site mutat la Curtea de .apel din Lemberg, iar folcloristul S. Fl. Marian îşi dă demisia. Acesta va reveni în fruntea societăţii,
ca preşedinte. Ultima şedinţă la care a luat parte s-a ţinuti chiar în
locuinţa sa, la 16 ianuarie 1907. De la această dată, numele• folcloristului
nu mai apare în procesele verbale. Ţintuit la pat ele o boală nemiloasă,
el se va stinge la 24 .aprilie, regreitUit de toţi cei ca.Te l-au cunoscut şi
preţuit. Era o pierde1re keparnbilă pentru literatura poporului român,
căci S. Fl. Marian lăsa în urmă o operă nemuritoaTe. În şedinţa din 2-1:
aprilie, pe ordinea de zi au figurat pregătirile pentru înmormintare.
„Şcoala R1omână" a trimis o co„roană. S-a făcut apoi o coJectă între membrii comitetului şi ai societăţii, pentru ajutor.a.rea unui elev român
sărac şi sîrgui:n.cios din Ilişeş.ti, locul de naştere al marelui dispărut. A
doua zi, •În 25 aprilie, întregul comitet urma să se deplaseze la locuinţa
Marian, pentru a prezenta condoleante fom.iliei. Din partea „Şcoalei
Române", la mormînt a vorbit dr. Reutf
In 1908 se 1mpil.ineau 25 de ani de la înfiinţarea societăţii. Acestui
eveniment trebuia să i se dea un fast deooebi.t, pentru a marca importanţa „Şcoalei Române" în viaţa culturală a Bucovinei. La 6 martie,
Vasile Bumbac, dr. Const. Cosovici şi dr. A. Daşchevici sînt cooptaţi
în comitetul jubiliar. S-a numit totodată un comitet pentru redactarea
istoricului societăţii, format din Iorgu Toma, T. V. ŞtefaneUi şi George
Tofan. La propunerea lui Iacubovici-Boldişor, comitetul cade de acord
să se încredinţeze nlUnai lui I. Toma această sarcină, ca unul care cunoaşte îndeaproape activ1tatea „Şcoalei Române" şi se află permanent
în Sucearva.
27 Mihai Iiacobescu, Eugen Dimitriu, Mihai Cărauşu, Scrisori de la Sextil
riu, în „Suceava, AnuarUl Muzeului judeţe.an", V, 1978, p. 503-512.
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Au exisk'lit diverse pro.puneri a.supra datei cind sa mceapă serbă
rile jubiliare. Acestea se stabilesc definitiv pentru 19 şi 20 decembrie
190Q. ln seara de 19, trebuia să aibă loc întâlnirea invitaţiJor în sălile
„Clubului Român", iar pe 20 după amiază, o şedinţă literară, cu concursul lui Nkolae lOTga, lVIihail Sadoveanu, Şt. O. Iosif, Dim. Anghel,
Eusebie Popovici ş. a. Se~1ra, urma să se dea un spectacol cu piesa
„Zorile" a lui Iosif, cu concursul societăţii „Junimea" din Cernăuţi,
care la nevoie putea prezenta o altă piesă, asemănătoare. In pauză, pictorul academic Bîrgăuan avea să execute „tablouri vivante". În şedinţa
din '1 noiembrie 1904, s-a convenit ca pictorul Arhip Roşca să execute
portretele tuturor preşedinţilor „Şcoalei Române", la preţul de 14 coroane.
bucata.
l\pariţia istoricului Societăţii a necesitat afirma Iorgu Toma - un
m<iri:> ...-olum de muncă : cercetarea arhivelor, a ziarelor, investigaţii la
membrii Comitetu1ui, sintetizarea materialelor. Autorul s-a plîns în
7edinţa din 28 februarie 1909, că tipografia tărăgănează editarea cărţii,
ceea ce s-a negat din partea conducerii întreprinderii. Încep o serie de
discuţii pro şi contra apariţiei. La '1 martie 1909, profesorul Severin Procopovici arăta că Iorgu Toma nu se va supune vreunei cenzuri a comic;iei in..stituite de comitetul Asociaţiei pentru lucrarea sa. El a primit
mină liberă de Ia fostul comitet, să scrie fără restricţii. Toma afirmă că
pasajul ce!. mai vehement a fost citit de el în faţa prefectului cu prilejul
...;erbănll,r jubiliare. Departe de a-l mustra, prefectul l-a felicitat.
Cu totul alta era părerea lui Eusebie Popovici. Acesta arăta că a găsit
in lu<'rare termeni prea vehemenţi la adresa ocîrmuirii politice. A găsit
aserţiuni pe care le consideră inexactităţi istorice, apoi cîteva „hopuri limbistice". Ar admite tipărirea, dacă Toma şi-ar lua răspunderea pentru fond
şi formă, dar nu, dacă răspunderea ar cădea asupra „Şcoalei Române''.
Se cade de acord ca dr. Animpodist Daşchevici să citească manuscrisul şi să prezinte apoi un rapOTt comitetului. La 14 martie 1909, ace->fa
afirmă : "Din cuprinsul indus al opului se vede că Dl. autor ne-a dat o
icoană fidelă şi completă a întregii vieţi şi activităţi a „Şcoalei Române",
a acestui scump odor al nostru, de la creare pînă în prezent, cum n-o are
altă societate culturală a Românilor din Bucovina(„.) În mod armonic a
ştiut Dl. autor să îmbine cu istoria societăţii „Şcoala Română" şi istoria
invăţămintului la Românii din Bucovina de la 1775-1908". După ce arată
că "Şcoala română" este datoare să mulţumească autorului pentru „truda
sa mare", Daşchevici continuă : „Regret însă mult, că mă simt obligat să
fac unele observări :
- Despre un bust al profesorului Şt. Ştefuirea.c n-a fost niciodată
vorbă, ci numai de;pre ridicarea unui monument pe mo.rrnintul
lui, ce s-a şi făcut ;
Fondul Şt. Ştefiureac nu-i menit pentru sprijinirea elevilor români sărmani, ci pentru edaTea de cărţi şi publicaţiuni spre petrecerea tineretului român ;
- Intîiul viceprezident al societăţii „Şcoala Română" a fost Ştefan
Ştefureac şi nu T. V. Ştefanelli ;
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S. FI. Marian a lucrart foarte mult pentru societate, nu însă mai
mult decît oricine ;
- Membri în direcţiunea „Revistei politice"' au fost şi domnii :
Atanasie Pridie. Const. Cosovici şi Lazăr Vicol".
Animpodist Daşchevici consideră apoi necesar ca autorul să renunţe la unele puncte tari, care pot împiedica apariţia volumului. Cităm
din acestea :
„nepăsarea condamnabilă a ocirmuirii" ;
„drmuirea nouă totdeauna duşmănoasă': ;
„perversitatea sistemului ele guvernare practicată la noi" ;
„detruncherea ţării" ;
„laudele nemeritate ale noauei administraţii" ;
„glorificarea prezentului străin" ;
„o verigă de aur în lanţul greu de fier, ce împedică avîntul sufletului nostru" ;
„împăratul Iosif II ... a avut slăbiciunea" ;
„în urma unei aşa de părinteşti îng1rijiri a celui mai duşmănos
dintre guvernele noastre" ;
„în războiul de exterminare patronează curentu1l germanizator( .. )
ca un bun. părinte" ;
„ atunci vom înţelege cit de rău voit.oare a fost stăpînirea faţă
de poporaţiunea română pe terenul .şcolar" ;
- „ toate guvernele focale au practicat pînă acuma aceeaşi politică
duşmănoa5ă Românilor";
- „ca orice înt.Teprindere a noas.tră a fost pdvit şi CUI'sul pregătitor
cu multă ostilitate din partea forurilor administrative" ;
„fiindcă de altfel ar fi dat T. V. Ştefanelli guvernului cel mai bun
prilej ca să-l persecute şi să-'l ricaneze cum a păţit-o S. Fl.
Mairian" ;
„dar încrederea şi iubi·rea de care se bucură T. V. Ştefanelli la
voinicii munteni, a fost un zid de granit, de care s-au sfărîmat
toate opintirile guvernului înfuriat".
Apariţia unui volum cu asemenea afirmaţii, ar fi atras o sălbatecă
represiune a stăpinirii habsburgice împotriva autorului şi ar fi avut
consecinţe dintre cele mai grarve asupra „Şcoalei Române", punind sub
semnul în1rebă·rii însăşi existenţa sa în viitor. O copie a raportului
redactat de A. Daşchievici s-a trimis autorului, pentru luarea la cunoş
tinţă. Acesta a admis observaţiile fiicute şi istoricul apare în 1909, pm:tind însă data de 1908, legată de jubileul societăţii. Procesul verbal
din 14 mai 1909 consemnează mulţumirile adresate de autor comitetului,
pentru publicarea volumului, iar Eu.c;ebie Popovici propune să se trimită
filialelor societăţii cite 100 exemplare pentru a fi vî:ndute. Trei ani
mai tîrziu, în 1912, preşedintele „Şcoalei .Riornâne" primeşte o scrisoare 28
din Bucureşti, semnată de Ion Kalin:deru. in care acesta anunţă că
citind cartea lui Iorgu Toma, a luat cu bucurie cunoştinţă de rodnica
-

28
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acti:vitate a ,,Şcoalei Române" şi cere 30 de exemplare pentru a le distribui bibliotecilor din România.
Pentru anul 190H, un eveniment remarcabil în viaţa ,,Şcoa:lei Române" a fost participarea la comemorarea a 20 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu. În anul următor, procesul verbal datat 29 martie
J!HO, consemnează raportul bibliotecarului Eugen Boit.ezat,în care arată
că „Şcoala Homână" dispune de un fond ele 13.217 cărţi, în valoare ele
17 851 coroane. La 15 mai, acelaşi an, Tovarniţchi, conducătorul librăriei
~i tipografiei, îşi p1'ezenta raportul în adunarea genera~ă, cleplingînd
faptul că unii cetăţeni au c!e.făimat instituţiile Societăţii, clîncl notiţe
duşmănoase în ziarele clin Bucovina. Deficitul din trecut s-a acoperit
şi s-a realizat un venit ele 15 OOO coroane. ,,A fos:t o vreme continuă
acesta în Darea de seamă - cînd Krafft din Sibiu, Ciurcu din Braşov,
,,lVlinerva" din Bucureşti, Pardini şi Schally din Cernăuţi nu mai trim<C'teau o carte, închizind creditul de cont curent şi comision, chiar
şi contraramburs. Toate acestea sînt de domeniul trecutu.lui( ... ). Libră
ria are cont curent aproape în toate librăriile din Transilvania şi VechiulIiegat. Numărul cumpărătorilor a crescut de 5 ori. În Cernăuţi toate
societăţile academice române, „România Jună" clin Viena, Universitatea
clin Cernăuţi, pedagogiul, gimnaziul III ele stat, se aprovizionează de
la „Şcoala Română"( ... ). Desface.rile au ajuns la 160 OOO cor. faţă de
40 OOO cor. în primii ani. Din cele induse ni putem uşor esplica venitul
şi că criticile prin gazete a unor indivizi destructivi în societa.tea românească nu sînt de fe!liu îndreptăţite".
De numele „Şcoalei Homâne" se leagă şi eforturile pentru deschiderea Casei Nc1ţionnlc clin Suceava. Societatea lansează un Apel~··. cerind
sprijinul populaţiei pentTu reulizarea acestui ţel. După ce aminteşte
măreţi<.1 de odinioar[1 a ora!?ului, pămint ~finţit şi prin monumentele istorice existente, apelul arată cei „pentru a spori şi întări elementul
românesc din Suceava şi judeţ, pentru a încuraja negoţul şi meseriile,
pentru a redobîndi din cite am pierdut, s-a înfiinţat în anul 1909 Societatea cooperativă ,,Casa Naţională" în Suceava cu părtăşii (acţiuni, n. n.)
a 100 cor.". Cu 70 OOO coroane s-a cumpi'lrnt în centrul o.raşului un teren
în suprafaţă de peste 300 mp pent;ru ri.dkairea ,,Casei", care să cuprindă :
1. Prăvăliile pentru meseriaşii din Suceava şi judeţ, organizaţi în
societăţi cooperative ;
2. Magazine de mărfuri, care să satisfacă trebuinţele întregului
judeţ;

3. O biblioitecă naţională ;
4. 0 şcoală profesională ;
5. Societăţile culturale şi economice din Suceava.
.
Pe.ntru a buşura înfăptuirea a.cest0ir obiective, ,,Şcoala Rtomână" a
mtocrrut un a• um cu 25 de ilustrate reprezentind cele mai a.iese monumente din Suceava. într-un tirnj de 25 OOO exemplare, albumul e închinat neamului românesc şi se vinde în toate ţinuturile locuite de români. Venitul obţinut se va investi în acţiuni ale Casei Naţionale.

1

29 Păstrat în acelaşi Fon<:!, (Arhi:va Sol'. „Şcoala Hom;jnii").
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In anii primului

război mondial, cind Suceava a cunoscut vremuri de

re~,trişte, preşedintele „Şcoalei Române",
actele de valoare şi arhiva societăţii să fie

Eusebie Popovici a dispus ca
depuse pe bază de cons~gnaţie
şi adeverinţă de primire, la mă,nas.tirea Sf. Ioan. În calitatea sa, profesorul
şi-a riscat libertaitea, lipsind puţin să nu fie arestat pentru trădare de
patrie. ln r:a.p0irtu.l său către genera1ul Eduard Fischer, <redactat în martie
1918, căpitanul de jandarmi Hintz arăta că societatea „Şcoaila Română"
din Suceava a avut totdeauna drept scop principal, să propage şi să
pregătească alipiirea Bucovinei la România(.„). Profesorul Eusebie Popovici, preşedi:Illtele ei( ... ) este omul care „cu toate fibrele inimei sale
ţine la România" (mit jeder F.a5er seines Herzem; an Rum~inien hăngender
Mann). Uceul din Suceava, unde oei mai mulţi profesori sînt Români
şi foşti bursieri ai acestei societăţi, a ştiut să crească mai multe generaţii
de intelectuali români, „fădnd din fiii de ţărani loiali, intelectuali, cari( ... )
parte înainte de răz.boi dair aproape toţi în decursul războiului trecuseră
la duşman luptîndu-se în rindurile airnnaitei române cu arma în mină
contra monarhi,ei" 30.
Sfîrşitul rrăzboiului a însemnait izbăvirea Bucovinei de sub jugul
habsburgic, care apăsase greu pe umerii românilor, timp de 143 de ani.
Luptători neînfiricaţi pentru păstrarea fiinţei naţionale şi pentru răs
pîndirea culturii româneşti contestate în propria lor ţară, conducătorii
societăţii merită întreag:a recunoştinţ.ă a posterităţii. Sacrificiile ce le-au
făcut, îi aşează cu prisosinţă printre binefăcătorii neamului românesc.

LA SOCIETE „ŞCOALA

ROMANA" (L'„ECOLE ROUMAINE")
(188:1-1918)

DE SUCEAVA

Re sume

L'auteur fait un ample historique de la Soeiete I'„tcole
roumai.ne" de Suceava, societe qui a joue un impol"'tant r6le dans la conservation
de 1'a spkitualite roumaine, dans la promotion de la cuJ,ture, dans Ies difflciles
conditions de la domi11101tion des Habsburges. en Buoovine.
Fondee le 14 septembrie 1883 par l'impulsion des deux Ietitres de Buoovine,
- T. V. Ştefanelli et St. ŞteLmeac. Ia Sodete a in:i:tie sans des moyens materiels
la lutt1· pour l'aifinnation de l'element roumain oPPrime, avec Ia ferme confiance
cl;ms le tr.iomphe ele la cause. Elle ,a signale Ie gmve, danger de la germanisartion
forcee et a ·oommence une vaste campagne pour la fonidation d'ecoles primaires.
pour l'introduction de la langue rownaine dans l'enseignement de Bucov.i.ne. On a
apporte dans Ies ecoles d~ jeunes eleves paLLVres, qui en benefioiJarnt de l'aide de
l',,Ecole rourruaine", ont consolide la categorie des intelectuels de Bucovine, en
assurant Ies premiers cadres de professeurs et d'instituteurs roumains. La Societe
fondait en 1906 l'irntema.t de Suceava, pour les eleves qui etudiaăent daiis . Ie
Gymnase superieur de la viile. Entre temps on a a.cquirt ega~ement une typagraphie, pour diffuser les livres roumains.
30 Teodor Bal"lh, Suprima1·ea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul răz
boiului mondial 1914-1918, Societate·J Ti:pc.gra:f.kă bucovi·neană, Cernăuţi, 1923.
I),

200-201.
https://biblioteca-digitala.ro

SOCIETATEA .,ŞCOALA ROMANA" DIN SUCEAVA

69

La Societe a .procUTe en permanenee des fonds, des donations faites par
certains roumains de l'empi-re, de l'Ancien-H.oyaume (le terriitoire libre de Roumanie) et pi.t1s tard auss1 des revenus offerts par la propre librai.rie et typographie.
On met en eviden('C le manque des manuels scolaires, Ies el~ves etan.t obliges
d'etudier d'apres Ies auteuirs allemands, en allemande. Par •le soin de l'„Eoole
rownaine", on a appele aux professeurs qui ont redige et traduit gra~uitement les
rnanuel5 necessai·reli. On a fon.de des fidiales de la Societe en divers Jocalites de
Hncovine, avec des remarqua.bles resuMats pour le developpement de la culture
roumaine.
On insi!;te sur la participation de I' "tcole roumaine" â ]a vie cuJturelle de lia
viile et du distrid, en utilisant egaJement ces maniiestations comme un muyen
d'.acquisition de fonds si necessa.ires pour l'actlivitc qu'elle deployait. D'entre ceux
qui ont conduit Ies destinee; de la Societe on mentionnent: S. F'l. Marian, Eusebic Popovici, Anirnpodis.t Daşchevid, Ion Nistor, Iorgu Toma, Const. Cosovici,
Vasile Bumbac, Gherasim Buli.ga, George Tofan etc.
On decrit ensuite le jubile de 25 ans depuis la fonda.tion de l'..ll!cole rouma~ne" et les conditions dans lesquelles a paru son historique, ecrit par Iorgu
Tuma. L'etude souligne le controle permane>nt, sulfocant des autoriltes habsbw-ges,
:iui n'ont p.as donne des aidffi trop grands â la Sodete, pow· des rnotlfs facilement
u cmnprendre.
L'„f;cole roumaine" a continue son act.ivite jusqu'en 1940. Les :invesligations
tle 1'.auteur s'arretent a l'.annee 1918. quand s'acheve le reve millenaire d'union de
tous Ies roum.ains dans un l~at national unitaire.
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S. Fl. Marian a lucrat foarte mult pentru societate, nu însă mai
mllllt <lecit oricine ;
Memhri în di:recţiunea „Revistei politice" au fost şi domnii :
Atanasie P1ridie. Const. Cosovici şi Lazăr Vicol".
Animpodist Daşchevici consideră apoi necesar ca autorul să renunţe la unele puncte tari, care pot împiedica apariţia volumului. Cităm
din acestea :
„nepăsarea condamnabilă a odrmuirii" ;
„drrnuirea nouă totdeauna duşmănoasă'' ;
„perversitatea sistemului de guvernare practicată la noi" ;
„detruncherea ţării" ;
„laudele nemeritate ale noauei administraţii" ;
„glorificarea prezentului străin" ;
„o verigă de aur în lanţul greu de fier, ce împedică avîntul sufletului nostru" ;
„împăratul Iosif II... a avut slă·biciunea" ;
„în urma unei aşa de părinteşti îng.rijiri a celui mai duşmănos
dintre guvernele noastre" ;
„în războiul de exterminare patronează curentU!l germanizator( .. )
ca un bun părinte" ;
„ atunci vom înţelege cit ele rău voitoare a fost stăpînirea faţă
de poporaţiunea română pe terenul şcolar" ;
„ toate guvernele focale au practicat pînă acuma aceeaşi politică
duşmănoasă Românilor";
„ca orice îniTeprindere a noa<;:bră a fost pri·vit şi cu!'sul pregătitor
cu multă ostilitate din partea forurilor administrative" ;
„fiindcă de altfel ar fi dat T. V. Ştefanelli guvernului cel mai bun
prilej ca să-l pernecute şi să . . l ricaneze cum a păţit-o S. Fl.
Mairian";
„dar încrederea şi iubi.rea de care se bucură T. V. Ştefanelli b
voinicii munteni, a fost un zid de granit, de rnre s-au sfărimat
toate opintirile guvernului înfuriat".
Apariţia unui volum cu asemenea afirmaţii, ar fi atras o sălbatecă
represiune a stăpînirii habsburgice împotriva autorului şi ar fi avut
consecinţe dintre cele mai grarve asupra „Şcoalei Române", punînd sub
semnul îrntrebă·rii însăşi existenţa sa în viitor. O copie a raportului
redactat de A. Daşchievici s-a trimis nutorului, pentru luarea la cunoş
tinţă. Acesta a admis observaţiile făcuw şi istoricul apare în 1909, purtind însă data de 1908, legată de jubileul societăţii. Procesul verbal
din li mai 1909 consemnează mulţumirile adresate de autor comitetului,
pentru publicarea volumului. iar Eusebie Popovici pl·opune să se trimită
filialelor societăţii cite 100 exemplare pentru a fi vîndute. Trei ani
mai tîrziu, în 1912, preşedintele „Şcoalei ·Rtomâne" primeşte o scrisoare 2H
din Bucureşti, semnată de Ion Kalinderu, în care acesta anunţă că
citind cartea lui Iorgu Toma, a luat cu bucurie cunoştinţă de rodnica
28
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acti:vitate a „Şcoalei Române" şi cere 30 de exemplare pent;ru a le dislribui bibliotecilor din România.
Pentru anul 1909, un eveniment remarcabil în viaţa „Şcoalei Române" a fost partidparea la comemorarea a 20 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu. În anul următor. procesul ve.rbal datat 29 martie
l 910, consemnează raportul bibliotecarului Eugen Botezat,în rare arată
că „Şcoala Română" dispune de un fond de 13.217 cărţi, în valoare de
17 851 coroane. La 15 mai, acelcişi an, Tovarniţchi, conducătorul librăriei
~i tipografiei, îşi prezenta raportul în adunarea genera~ă, cleplîngind
faptul că unii ceU'lţeni au defăimat instituţiile Societăţii, dind notiţe
du~mănoase în ziarele clin Bucovina. Deficitul clin tirecut s-a acoperit
şi s-a realizat un venit de 15 OOO coroane. „A fost o vreme continuă
acesta în Darea ele seamă - cinel Krafft clin Sibiu, Ciurcu din Braşov,
„Minerva" clin Bucureşti, Pardini şi Schally din Cernăuţi nu mai trimeteau o carte, închizînd creditul de cont curent şi comision, chiar
şi contra-ramburs. Toate acestea sînt de domeniul trecutului( ... ). Libră
ria are eont curent aproape în toate librăriile din Transilvania şi Vechiul1-tegat. Numărul cumpărătorilor a crescut de 5 ori. !n Cernăuţi toate
societăţile a.cademice române, „România Jună" clin Viena, Universitatea
din Cernăuţi, peclagogiul, gimnaziul III de stat, se aprovizionează de
la „Şcoala Română"( ... ). Desface.rile au ajlllls la 160 OOO cor. faţă de
tO OOO cor. în primii ani. Din cele induse ni putem uşor esplica venitul
şi că criticile prin gazete a unor indivizi destructi;vi în societa;tea românească nu sînt de fe!liu îndreptăţite".
De numele „Şco&l.ei Române" se leagă şi efort urile pentru deschidere.a Ca,,·ei Nuţ'iorwle din Suceava. Societaiect lnnsedză un Apel:!''. cerind
sprijinul populaţiei pentru reu1izarea acestui ţel. După ce aminteşte
măreţia de odinioarc"1 a ora..~ului, p<.1mint -finţit şi prin monumentele ist.orice existente, <ipelul arată că "pentru <I spori şi întări elementul
românesc din Suceava şi judeţ, pentru a încuraja negoţul şi meseriile,
ptntru a redobîncli din cite am pierdut, s-a înfiinţat în anul 1909 Socieiatea cooperativă „Casa Naţională" în Suceava cu părtăşii (acţiuni, n. n.)
a 100 cor.". Cu 70 OOO coiroane s-a cump.:1.rat în centrul oraşului un teren
în suprafaţă de peste 300 mp pentru ridicarea „Casei", care să cuprindă:
1. Prăvăliile penllni meseriaşii clin Suceava şi judeţ, organizaţi în
societăţi cooperative ;
2. Magazine de mărfuri, care să satisfacă trebuinţele întregului
judeţ;

3. O bibliotecă naţională ;
4. 0 şcoală profesională;
5. Societăţile culturale şi economice din Suceava.
.
Pe.ntru a buşura înfăptuirea acestor obiective. „Şcoala Rtomână" a
mtocrrut un a um cu 25 de ilustrate reprezentînd cele mai a1ese monumente din Suceava. într-un tkaj de 25 OOO exempla'l'e, albumul e închinat neamului românesc şi se vinde în toate ţinuturile locuite de români. Venitul obţinut se va investi în acţilllli ale Casei Naţionale.

1

:m

Pă&trat

în

acelaşi

Fond, (Arhi:va Sa-c.

,,Şcoala Rom;;nă").
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In anii primului război mondial, cind Suceava a cunoscut vremuri de
Eusebie Popovici a dispus ca
depuse pe bază de consignaţie
şi adeverinţă de primire, la mănăstirea Sf. Ioan. În calitatea sa, profesorul
şi-a riscat libertaitea, lipsind puţin să nu fie arestat pentru trădare de
patrie. în r:aportu.l său căbr:e genera1u.l Eduard Fischer, ;redactat în martie
1918, căpitanul de jandarmi Hintz arăta că societatea „Şcoaila Română"
clin Suceava a avut totdeauna drept scop principal, să propage şi să
pregătească alipiirea Bucovinei la România( ... ). Proifesorul Eusebie Popovici, preşedinJtele ei( ... ) este omul care „cu toate fibrele inimei sale
ţine la România" (mit jeder F.ac:;er seines Herzens an Rum~inien hăngender
Mann). Liiceu.I din Suceava, unde oei mai mulţi profesori sînt Români
şi foşti bursieri ai acestei societăţi, a ştiut să .crească mai multe generaţii
de intelectuali români, „făcind din fiii de ţărani loiali, intelectuali, cari( ... )
parte înainte de răziboi dar aproape toţi în decursul războiului trecuseră
la duşman luptîndu-se în rindurile airmaitei române cu arma în mină
contra monarhi.ei" 30.
Sfînşitul rrăzboiului a însemnait izbăvirea Bucovinei de sub jugu.I
habsburgic, care apăsase greu pe umerii românilor, timp de 143 de ani.
Luptători neînfiricaţi pentru păstrarea fiinţei naţionale şi pentru răs
pîndirea culturii româneşti contestate în propria lor ţară, conducătorii
societăţii merită întreag:a recunoştinţă a posterităţii. Sacrificiile ce le-au
făcut, îi aşează cu prisosinţă printre binefăcătorii neamului românesc.
re~trişte, preşedintele „Şcoalei Române",
actele de valoare şi arhiva societăţii să fie

LA SOCIETE

„ŞCOALA

ROMANA" (L'„EOOLE ROUMAINE")
(1883-1918)

DE SUCEAVA

Re sume
L'auteur fait un ample historique de la Sooiete l',,tcole
roumaine" de Suceava, societe qui a joue un impol"'tant role dans la conservaticm
de 1'a spkitualite roumaine, dans la promotion de la eul.ture, dans les difflciles
cnnditions de la domi111iartion des Habsburges. en Buoovm.e.
Fondee le 14 septembrie 1883 par l'impulsion des deux Iettres de Bucuvine,
- T. V. Ştefanelli et St. ştetm·.eac. la Soc<iete a in:i:tie sans des moyens materiels
lei lutt1· puur l'aifirmation de l'element roumai:n apprime, avec la ferme confiance
cl;rns le tniomphe ele la cause. Elle .a si"gnale le gmve• danger de la germanisartion
forcee et a ·oornmence une vaste campagne pour la fo111daition d'ecoles primaires.
pour l'in.troduction de la l<mgue rournaillle dans l'enseignement de Bucov.ine. On a
apporte dans Ies ecoles d~ jeunes eleves paLLVres, qui en benefidant de l'aide de
l'„Ecole rollil11aine", onrt consolide la ca.tegorie des intelectuels de Bucovine, en
assurant les premiers cadres de professeurs et d'instituteurs roumains. La Societe
fontlait en 1906 l'i111temart de Suceava, pour les eleves qui etudiaăent dan:s . Ie
Gymnase superieur de la ville. Entre tern:ps on a a.cquirt ega~ement une typagraphie, pour diffuser les .livres roumains.
30 Teodor Bal.ah, Suprima1·ea
bo~uiui

mişcărilor

mondial 1914-1918, Socictatc·1
n. 200-201.

naţionale din Bucovina
Ti:pc.gra.f.kă bucovi·ne<mă,
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La Societe a procUTe en permanence des .fonds, des donations faites par
cert.ains roumai!ns de l'empire, de l'Ancien-H.oyaume (le terlirt:oire libre de Roumanie) et plus tard aussi· des revenus offerts pm· la propre libra:irie et typogN1phie.
On met en evidence le manque des manue-ls scolaires, Ies eleves etan.t obliges
d'etudier d'apres les ciuteurs allemands, en allemande. Par •le soin de l'„Eoole
roumaine", on a appele aux professeurs qui ont redige et traduit gra~uitement Ies
manuel5 necessaires. On a fonde des fidiales de la Societe en divers locau.tes de
Bucavin.e, avec des r~qua.bles r~uM.ats pour le developpement de la culture
roumainc.
On insiste sur la p.o'U"ticipation de I' „tcole roumaine" â la vie cuJ.turelle de lia
ville et du distrid, en utilisant egaJement ces manifestations comme un muyen
d'acquisition de fonds si nl't.~a.ires pour l'activite qu'elle deployait. D'entre t·eux
qui ont conduit les destinees de la Societe on mentionnent: S. Fl. Marian, Eusebit' Popovici, Animpodis-t Daşchevid, Ion Nistor, Iorgu Toma, Const. Cosovici,
Vasile Bumbac, Gherasim Buliga, George Tofan etc.
On dt~crit ensuite le jubile de 25 ans depuis la fonda.tion de r „J!!cole roum.ai:ne" et Ies conditions dans lesquelles a paru son historique, ecrit par Iorgu
Turn.a. L'e-tude souligne le conb·6le permanent, suffoca.nt des aulorirtes habsburges,
::iui n'ont pas donne des aidl'\5 trop grands ă la Societe, pow· des motifs facilement
â comprendre.
L',,'l!:cole ruunwne" a CAmtinue son activite jusqu'en 1940. Les Jnvestigations
de l'auteur s'arr~tent a l'anm>e 1918, quand s'acheve le r~ve millenaire d'union de
tom; le~ roumains dans un e'lat national unitau:e.
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STUDII DE ISTORIE
CERCETĂRI ARHEOLOGICE PRIVIND
HABITATUL MEDIEVAL RURAL DIN
BAZINUL SUPERIOR AL ŞOMUZULUI
MARE ŞI MOLDOVEI
MIROEA D. M'\TEJ EMIL J. l'..MA.NDI OCTAV MONORANU

I Priorităţi în cercetarea
terioriul judeţuluiSuceava.

arheologică

a

evului

mediu pe

Realitate indisponibil legată de restructurările petrecute în cercetarea ştiinţifică romfmească de după 23 August 1944, arheologia evului mediu s-a impus ca disciplină de sine stătătoare, s-ar putea
spune, concomi•tent cu procesul rezolvării unor probleme istorice de cea
mai mare importanţă, implicaţiile cărora erau departe de a se limita, teritori.al şi tematic, la zona istorică locuită de români. Deşi se constituia ca
atare abia în anii '50, arheologia evului mediu se dovedea capabilă încă la
finele deceniului al şaselea să contribuie decisiv nu numai la abordarea dar
şi la rezolvarea unor probleme a căror tratare evidenţiase pină atunci,
în repetate rinduri, dificultaitea depăşirii puţinătăţii şi unilateralităţii
bazei documentare de la care se pornea. Într-adevăr, indiferent clacă,
de exemplu, în discuţie se aflau categorii economico-sociale ale evului
mediu românesc (ca ocdine de abordare, oraşele meclie"\·ale situinclu-~
cu mult înaintea aşezărilor rurale) sau fmme ele organizare a structurilor
militare (şi mai ales cetăţile ca parte componentă a sistemului defensiv
al ţă.rHor româneşti) recurgerea la izvoa;reie scrise ca unică sursă de informare a condus ele foar:te multe ori la fo·rmularea unor încheieri. a
căro:· confruntare ulterioară cu imaginea oferită de ce:rcetările arheologice a evidenţiat fie caracterul parţial al acestor încheieri, fie, nu de
puţine ori, conţinutul lor de-a dreptul discutabil 1•
Pe acest fond al dezvoltării impetuoase a cercetării arheologice intreprinse în obiective medievale, dezvoltare nelipsită de dificuaităţi şi
C'hiar ele momente de impas, nordul Moldovei s-a bucurat de o atenţie
neslăbi~<:"t prioritară, şi, dintr-un anumit punct ele vedere, s-ar putea afirma că de aici a intrat în toată ţara arheologia evului mediu românesc~. Fără intenţia (şi mai ales fără pretenţia) de a prezenta în rlndurile ele faţă etapele parcurse de cercetarea arheologică a evului mediu
Tntrut·i~ 6ndurilC' pn'zente nu f<tc de-dt să amin.te·ască. smna~· ~i doar într~un
1-ontext :011pus cil• car-.~c:terul mai urnit alu7liv al referirilor, anume probleme
;1Jlate în curs cil' cercetare. ref<.>ri·rile bibliografice care urmează nu vor avea
dedt un caracter orientativ, ele nepropunîndu-~i să epuizeze literatura în care
a&tfel de problemC' j!)i găsesc'. r<'l'leetarP.
2 Spunînd a-ceasta, avem în vedere faptul că deşi, sub riaport cronologi-C', cereetă1ile arheologjce de la Suceava i!U fost precedat(• ele altele. organizate tot în
obiel'tive aparţ.inînd epocii feudale (Zimnicea, Hlinc:~a. Verbicioara). abia la
Sua:ean1 s-a <·onstituit un ad1o•vărat santier-scoală. sub con.dillcerea lui Ion
Nes tor.
·
.
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pe teritoriul judeţului Suceava, mă mulţumesc să amintesc că cercetări
ca acelea întreprinse, în lungul anilor, la Suceav<i (or.a~ul ::, precum şi
cele două cetăţi care îl apărau la vest " şi, respectiv, la est"), la Siret,
la Baia;, bis i;;i într-un număr (în continuă creştere) de sate medievale (dispuse între valea Moldovei fi şi valea Sireh1lui i, au constituit. poate, tot
atitea experienţe fertile în cadrul cercetărilor evului mediu românesc,
în general. Bogate în rezulti:lte, aceste cercetări au devenit, cu timpul,
bun comun al istoriografiei române.şti, iar faptul că. primele trei volume
ale impunăitoarei „Istorii a României "aflate în curs ele apariţie se întemeiază, în parte, şi pe rezultatele acestor eercetări constituie cea mai
convingătoare dovadă a utilităţii deosebite ştiinţifice a eforturilor făcute
pînă acum în cercetarea istoriei ·veacurilor de mijloc a acestui colţ de
ţară românesc. Departe ele a se fi încheiat, această cercetare a simţit, îndi
din anii .precedenţi, nevoia unei şi mai ferme orientări tematice, cu consecinţe importante în abordarea unor probleme vizînd struchl'ra economică şi politică a societăţii româneşti ele la răsărit de Carpaţi, precum
şi reflectarea acesteia în formele supra.structurii organizării politice de
esenţă feudală. Cele ce urmea~ă nu au alt &Cop decît să clefinea~că unele
clin aceste noi sarcini şi să sugereze modul în care ele se integrează în
efortul sfillilar desfăşurat de cercetarea romţmească istorică, în ansmnblul ei.
Cercetarea satului medieval în cuprin.o.;ul judeţului Suceava, deşi
începută substanţial mai tîrziu <lecit în alte regiuni istorice româneşti,
a cunoscut, în .anii din urmă, ritmuri susţimtte de desfăşura.re. ceea ce
a condus la obţinerea unor rezultate dintre eele mai promiţătoare, indiferent de unghillll din care acestea ar fi privite. Includerea satll'lui medieval. într-lUl ipl.an cuprinzător al cercetării arheologice s-a făcut aici,
la Suceava, în funcţie ele două criterii foarte pred~e. iar dacă acestea
nu au funcţionat tot timpul în mod echilibrat faptul nu se explică prin
neglijarea, pe parcurs, a unuia din ele. ci numai prin nepuLinţa colectivelor ele specialişti de a cuprinde, concomitent, un număr mai mare
de obiective. Primul criteriu, privit prin prisma priorităţii cronologice
:: t'nele rezultate ale cercetărilor întreprinse in ora~ au fost făeuie cunoscute
in lucr'lT{'ct noas.tră Coi.tribuţii arheologice la i.\-torin ~raşului Suceava. Bucun·~ti, 19fi:1, după care o serie de studii întocmite de autorul rîndurilor de faţă
sau ci€' Gh. Dia<"onu. Trifu Martino"iei, Ştefan Ohtea111u. Mara NicoreS<"u, Radu
Popa, Elena Busuioc ş. a. 'Jll pus în lmnină noi aspecte ale istoriei ora:;;ului.
4 Gh. Di.al:nnu şi N. Constiantine~wu, Cetatea .<;cheia, Bu.oureşti, I9fi0.
5 M. D. Ma1tei şi Al. Andronk, Cetatea de scaun a Sucevei, Ed. l\'leridictne, Blll'Un•şti. 19fi4.
5 bis - V•asile Neamţu, Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea - Conlri.bllţii la prnblen~a iirbanizărn aşezării de la Ba.ia în secolul al XIV-l1>a. în Anuarul Institutului ele istorie şi arheologie .,A. D. Xenopol", laşi, XVI.· 1979, p. 295-304 şi
Idem Oraşul medieval. Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologicr>
din anii 1967-1976, Ia!ii, Editura Jummea, 1980. Pentru cercetări1le de la Siret
vezi : Al. Rădulescu, Dacia, NS XVI, I9i2. p. 226-241 ; Stela Che;ptea, Arheofogia
Moldovei, VII, 1972, p. 346-:156; Lucian Chiţesoo, RMM, :i, I9i5, p. 48-53.
6 Cer.cetăl'i intre.prinse de M. D. Matei, O. Monona<nu (numni la Berchi~şti) 11i
E .I. Emandi.
7 Am im vedere CR!'l·etări'le întreprinse .ia Zvori?tea (loc.c'lliita1te situată chiar pe
nnlul Siretulu.i) de Elena Busuioc (descoperiTi inedite) şi Mi.rcea Tgnat.
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a organizării cercetărilor, a fost ace.Ja determinat, în mod obiectiv, de
necesitatea cunoaşterii p:rocesufoi iradierii culturaile a oraşului în mediul rural, pe care l-am numit cri.teriul hinterlandului.
După cum se ştie, mml din cele mai importante aspecte ale problemei or~ului medieval, în genere, este acela al ·r.aiporturilor, multiple
şi ('Omplexe, ale acestuia cu hintertlandul său i<. Dacă pentru alte regiuni
ale Europei c'l!noaşterea amintitelor raporturi este facilitată, intr-o mă
sură considerabilă, de cantitatea şi calitatea conţinutului izvoarelor scrise
medievale, în cazul ţărilor rnmâneşti o cericetare similară nu poate
fi întreprinsă numai pe temeiul acelor~i surse documentare, aici arhealogîa căpătind locul principal în furnizarea bazei documentare. Or,
din acest punct de vedere, deşi, a.şa cum am arătat şi cu alit prilej n,
in ::.\fo1ldova cercetarea sait.ului medi.eval nu a lipsit cu totul, ea, fie pentru că nu a avut un cariacter ele preocupare sistematică şi de durată,
fie că s-a desfă.şurat potrivit unor criite.rii insuficient de bine definite,
nu a furnizat decît date de calitate mediocră, în ciuda faptului că primele rezultate ale unor cercetări erau mai mult dedt încurajatoare 1o.
;\şa fiind, pentru teri-toriul Moldovei, cunoaşterea evoluţiei raporturilor
dintre oraşele medievale şi satele din hinte>dandul acestora a rămas
pcn.nanent deficitară (în comparaţie cu situaţia clin Ţara Românească,
unde. de exemplu, cerceti'trile ele la Străuleşti 11 sau cele ele la Tînganu 1 ~
au oferit un volum impresionant ele date utilizabile într-o cercetare similară), situaţia aceasta impunîncl organizarea săpăturilor ele la Udeşti i;i,
al <"ă'ror scop e'I'a, între altele, !;ii acela de a verifica observaţii făcute. anterior, la Şcheia-Suceava S<tu la Hlincea-Ia.şi, ultimele două sate fiind
"ituate în chiar marginea oraşelo.r Suceava şi, respectiv, Iaşi.
Cel ele al cloile(I criteriu în abordarea arheologică a satelor mecHevale clin cuprinsul judeţului Suceava a fost substanţial diferit de primul, şi anume acela al unităţilor geo-morfologice, în cuprinsul cărora
'i-au dezvoltat, în veacurile de mijloc, fo,rme ele viaţă, ca:re constituiau
o continuare certă a unei locuiri româneşti mai vechi. datind ele la inC'epntul mileniului al doilea. Expresia materializată în teren a acestui
de-al dohlea criteriu îl constituie organizarea cercetărilor arheologice

o Pt.•niru
9
IO
11

12
U

clisl'uţia mai arnpl<I a problemf'i, cf. M. D. Matei. Observaţi-i în legătură
cn raporturile econfJmice d.intre oraşele medievale şi .1·atele situate în împrejurimile acesto1·u. SCIV A. 29, 1978, 3, p. :Jfi5-3R4.
M. O. Matei, Cercetarea arheologică a satulni medieval românesc în secolele
Xl/-XJV : realizări. per.~pective. sarcini, SClV A, 30, 1979, 3. p. 411-425 ; ve:lii şi
n"C:enta apariţie: Vid()r Spinei. Moldol'a în secolele XI-XIV, Bllcureşti, 1982.
.-\vt'm in vedl're cer<.'.etările de la 1-Ilincen-Iaşi {cf. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 312-334;
S{:IV, 5. 1954, 1-2, p. 2:!3-245; SClV, 6, 1!:156, 3-4, p. 687-707).
Cf. mai .ales, P. 1. Pan~1i'L, Cercetiiri arheologice in Bucureşti, 2, 1965, p. 190222 ; idem. M<ateri.aJ.{' de istorie )i muzeogr.afie, 5, extras. p. 7-24 ; idem, SCIV,
22, 1971, 2, p. 247-261; idem. în Istoria oraşulU;i Bucureşti, I, Bucureşti, 1965.
P<mait l. Panait, Miom-a Turcu, fulia Con1>tantinesC'U, Paul I. Cernovodeanu,
C'..<.'1."t:etări .arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. :J.39-296.
Cereetările au foot î-ncepute de M. D. Matei şi O. Ma:noranu, ele fiind preLuate,
1·u începere clin 1971, de Al. Rit<lulescu. care pregăteşte un amplu raport asupn
1--c>zultatelor săpăturHor de ai:ci, din ultimele C<:Unpanii. Pînă la apariţia acestui
rnport, ci. M. D. Matl'i şi Al. Rădulescu, Studii ş.i materia.le, Istorie, 3, Sucea-va,
197:1, p. 265-289.
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pe teritoriul judeţului Suceava, mă mulţumesc să amintesc că cercetări
ca acelea întreprinse, în Jungul anilor, la Suceava (or.a~uVl, precum şi
cele două cetăţi care îl apărau la vest " şi, respectiv, la est"), la Siret,
l.a Baia;, bis i;;i într-un număr (în continuă creştere) de sate medievale (dispuse între valea Moldovei •i şi valea Sireh1lui ;, au constituit. poate, tot
atitea experienţe fertile în cadrul cercetărilor evului mediu românesc,
în general. Bogate în rezultate, aceste cercetări au devenit, cu timpul,
bun comun al istoriografiei române.şti, iar fapt1.1l că primele trei volume
c:ile impunăotoarei „Istorii a României "aflate în curs ele c:ipariţie se întemeiază, în parte, şi pe rezultatele acestor cercetări constituie cea mai
convingătoare dovadă a utilităţii deosebite ştiinţifice a eforturilor făcute
pină acum în cercetarea istoriei veacurilor de mijloc a acestui colţ de
ţară românesc. Departe de a se fi încheiat, această cercetare a simţit, înd1
din anii .precedenţi, nevoia unei şi mai ferme orientări tematice. cu consecinţe importante în abordarea unor probleme vizînd structu-rc1 economică şi politică a societăţii româneşti ele la răsărit de Carp<:iţi, precum
şi reflectarea acesteia în formele supra.structurii organizării politice de
e!-;enţă feudală. Cele ce urmează nu au alt &eop decît să definească unele
clin aceste noi sarcini şi să sugereze modul în care ele se integrează în
efortul si.milar desfăşurat de cercetarea rom~mească istoric~1, în ansmnblul ei.
Cercetarea satului medieval în cuprinsul judeţului Suceava, deşi
incepută substanţial mai tîrziu decît în alte regiuni istnrice româneşti,
a cunoscut, în .anii din urmă, ritmuri susţimtte de desfăşura.re. ceea ce
a condus la obţinerea unor rezultate dintre cele mai promiţătoare, indiferent ele unghiul din care acestea ar fi privite. Includerea satll'lui medieval într-lUl iplan cuprinzător al cercetă.rii arheologice s-a făcut aici,
la Suceava, în funcţie ele două criterii foarte pred~e. iar dacă acestea
nu au funcţionat tot timpul în mod echiilibrat faptul nu se explică prin
neglijaTea, pe parcurs, a unuia din ele. ci numai prin nepuLi.nţa colectivelor ele specialişti de a cuprinde, concomitent, nn număr mai mare
de obiective. Primul criteriu, privit prin pl"i~ma priorităţii cronologice
:; t'nele rezultate ale cercetărilor întreprinse în ora~ .au fost făeuie ctmoseute
rn luer'l'N'ct noastră Contribuţii. arheologice la htorin ~ra.~ului Suceava. Dll('Ul't'':'ti, 19fi:1, după care o serie de studii întocmite de autorul rîndurilor de foţă
sau dC' Gh. Dia<"onu. Trifu Mcirtino"iM, Ştefan Ohtea111u. Mara Nicorescu, Radu
Popa, Elena Busuioc ş. a. 'HI pus în lmnină noi aspecte ale istoriei ora:;;ului.
4 Gh. Di.al:onu :;;i N. Constiantineseu, Cetatea .<;cheia, Bu.oureşti, I9fi0.
5 M. D. Ma1tei :!ii Al. Andronk, Cetatea de scaun a Sucevei, Ed. l\'feridiane, Blll'UrC'şti. 19fi4.
5 bis - V asile Neamţu, Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea - Contri.bllfii la problen~a tirbanizărn aşezării de la Baia în secolul al XIV-l1>a. în Anuarul Institutului ele istorie şi arheologie .,A. D. Xenopol", laşi, XVI.· 1979, p. 295-304 şi
l<lem Oraşul medieval. Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice
din anii 1967-1976, Ia!ii, Editura Junimea, 1980. Pentru cercetă.ri1le de la Siret
vezi : Al. Rădulescu, Dacia, NS XVI. I9i2. p. 226-241 ; Stela Che;ptea, Arheologia
Moldovei, Vl'l, 1972, p. 34fi-:156; Ludan Chiţesoo, RMM, :J, I9i5, p. 48-53.
6 Cercetări intreprim;e de M. D. Matei, O. Mononainu (numai la Berchi~şti) 11i
E .I. Emandi.
7 Am im vedere C'RI'l"E>tărHe întreprinse la Zvori?tea (loc.c'lliita•te situată chiar pe
nnlul Siretului) de Elena Busuior (descoperiri inedite) şi Mi.rcea Tgnat.
1
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a organizării cercetă,rilor, a fost acela determinat, în mod obiectiv, de
necesitatea cunoaşterii procesuiui iradierii culturaile a oraşului în mediul rural, pe care l-am nlliJJlit criteriul hinterlandului.
După cum se ştie, mrnl din cele mai importante aspecte ale problemei or~ului medievaJ. în genere, este acela aJ ·r.aiporturilor, multiple
şi {'Omplexe, ale acestuia cu hintefllandul său~. Dacă pentru alte regiuni
ale Europei ounoaşterea amintitelor raporturi este facilitată, intr-o mă
~ură considerabilă, ele cantitatea şi calitatea conţinutului izvoarelor s.crise
medievale, în cazul ţărilor rnmâneşti o cericetare similară nu poate
fi întreprinsă numai pe temeiul aceloraişi surse documenta.re, aici arhealogia căpătînd locul principal în furnizarea bazei documentare. Or.
din acest punct de vedere, deşi, aşa cum am arătat şi cu alt prilej n,
în ::Vloildova cercetarea sa•tului medieval nu a lipsit cu totul, ea, fie penlru că nu a avut un camcter de preocupare sistematică şi de durată,
fie că s-a clesfă.şurat potrivit uno.r criite.rii insuficient de bine definite,
nu a furnizat decît date de calitate mediocră, în ciuda faptului că primele rezultate ale unor cercetări erau mai mult dedt încurajatoare 10.
;\şa fiind, pentru teri-tari ul Moldovei. cunoaşterea evoluţiei raporturilor
dintre oraşele medievale şi satele din hinteirlanclti'l acestora a rămas
pcnnanent clefidtară (în cGmparaţie cu situaţia clin Ţara Românească,
uncie. de exemplu, cercet[1rile ele la Străuleşti 1I sau cele de la Tinganu 1 ~
au oferit un volum impresionant ele date utilizabile înt.r-o cercetare similară), situaţia aC'easta impunîncl organiwrea săpăturilor ele la Ude-şti rn,
al l'ă 1ror scop era, înitre altele, şi acela de a verifica observaţii făcute. anterior, la Şcheia-Suceava sau la Hlincea-Iaşi, ultime·le două sate fiind
c.;ituate în chiar marginea oraşelo1r Suceava şi, respectiv, Iaşi.
Cel ele al cloileu criteriu în abordarea arheologică a satelor medievale clin cuprinsul judeţului Suceava a fof>t substanţial diferit de primul, şi anume acela al unităţilor geo-morfologice, în cuprinsul cărora
c.;-au dezvoltat, în veacurile ele mijloc, forme ele viaţă, care constituiau
o continuare certă a unei locuiri româneşti mai vechi. datind de la inC'eputul mileniului al doilea. Expresia materializată în teren a acestui
rle-al doHea criteriu îl constituie organizarea cercetărilor arheologice

o P"L'ntru

clis('Uţia m<1i am:pl(i a prohlenwi, cf. M. D. Matei. Observaţi·i în legătură
c11. raporturile econfJmice dintre oraşele med·iei,ale şi satele situate în împrejurimile acestora. SCIV A, 29, 1978. 3, p. 365-384.
9 M. D. Maki. Cercetarea a1·heologică a satulni medieval românesc în secolelf'
XII-XIV: realizări. penpective. sarcini, SClV A, 30, 1979. 3. p. 411-425 ; vez;i şi
i'l'{:enta apariţie : Vidor Spinei, Moldot'a în secolele XI-XIV, Bllcureşt.i, 1982.

10 ..\vt>m in veclc're cercetările de la Hlincea-Ia5i (cf. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 312-334;
sc:1v. 5. 1954, 1-2. p. 2:33-245 ; SCIV, 6, 1!:156, :1-4, p. 687-707).
11 Cf. mai <~Ies, P. 1. Pa:11~1it., Cercetiiri arheologi·ce în Bucureşti, 2, 1965, p. 190:!22 : idem. Materi<i:l.e de istorie ~i muzeografie. 5, extras. p. 7-24; idem, SCIV,
22, 1971, 2, p. 247-261; idem. in Istoria oraşului Bucureşti, I, Bucureşti, 1965.
12 P.anait J. Panait, Mioara Turcu, fulia Corn;tantinescu, Paul T. Cernovodeanu,
C'.L"l."t:etă-ri .arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. :139-296.
I;! Cenetă,rile au foot i:ncepute de M. D. Matei şi O. Monoranu. ele fii;nd pre Luate,
cu încept:?re cHn 1971, de Al. Ri't<lulescu. care pregăteşte un amplu raport asupn
r·ezultatelor săpăturHor de ai:ci, din ultimele campanii. Pină la apariţia acestui
rnpoi-t, ef. M. D. Matei •i Al. H.ădulescu, Studii ş.i materiale, Istorie, 3, Suceava,
197:1. p. 265-289.
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aşezări rurale situate în bazinul Şomuzului Mare l\ ca şi
arheologice şi mai ales cele de suprafaţă 1!'i care au cuprin!'
cursul superior şi mijfodu al Moldovei.
Desigur, fără să fie întîmplătoare, alegerrea celor două zone şi stă
ruinţa .cu oare s-au intreprins cercetări'le de aici în ultimii ani face neoesară explicarea raţiunilOT ce au stat la baza respectivei hotăriri. După
cum se ştie, spre deosebire de realităţile contempoirane din teritoriul
dintre Canpa.ţi şi Dunăre, bine cunoscute datorită unor izvoare scrise
externe, ol"ganizairea politică a societă·ţii româneşti est-ca;rp0Jtice înainte
de întemeierea statului feudal de sine stătător continuă să rămână, de
decenii în şir, în stadiul ipotezelorr. În lipsa unor izvoare scrise cu un
conţinut de claritate şi consistenţă satisfăcă.toa.re, rarele informaţii care
au putut fi invocate în s-prijinul existenţei unor forme de ·01rganiza;re politică de structură feudală în Moldo.va secolelor XIII-XIV au fost accept.ate şi :respinse succesiv rn, puterea lor probatorie continuînd să fie
pusă sub semnul întrebării.
In acelaşi timp, pornind de la realităţi proprii nu numai teritoriului
românesc, unii istorici ai evului mediu au postulat existenţa unor aşa
nUJmite „cnezate de vale" 17 anterioare secolului al XIV-lea, din care se
vor fi dezvoltat ulterior structurile teritoriale care au stat la baza formei superioare de organizare reprezentată de st.altul feudal ele sine stă
tător. Dacă astfel de OII"ganisme socio-politice trebuiau, în chip necesar,
.;ă aibă la bază o viaţă economică cu rădăcini aelînci în secolele precedente, aceasta nu putea fi, în nici un caz, fără vreo legătură cu factorii
naturali care au favo.rizat ~i activat o atare viaţă economică în cadrul
unor grupări ele aşezări săteşti. Fără să trerbui.a'ică a fi imaginate ca
avînd un caracter închis, @rupă.rile respective s-au constituit, cu timpl1l,
şi au ajuns să aibă o viaţă economică, culturală şi politică comună tocmai pentru că, într-o perioadă în care 0omunicaţiile erau mai puţin
lesnicioa<;e, factoirii naturali au limi:tat la un grup de sate dispuse într-un
mediu propice (văi ele ape, cleprecsiuni etc.) posibilităţile de exprimare

din unele

cercetările

14 f~<;te vorba de C'erC'etările de h Liteni, Vornicenii Mari (Tulov.a) ')Î Zalrn1·(''jti
intreprinse d.e M. D. Mat0i ~i Em. I. Emandi - ~i de cele dP l.a Horoclniceni realiza.te <lC' Elena Busuioc.
Hi O contribu\ie i:>senţiull't la ef(>Ctuar.ca a:'l'Stora <I .aYul-o Ern. I. Emandi; n•zi.
Emil Eman-di. R.M.M., J, 1981, p. <l5-8:l; [dem A.M .•J.. VIfl, Suceava, 1981. p. :!()\1226, fig. 1, (llarli1 descoperirilor).
Hi In ac0st sens, chim· si un singur t'XC'mplu poate fi eclifical11r : cstt> vorlJa de '""'" •
„ţarii a roni[rnilor" despre <:<Ir<:' vorbc'~le cronica rimată a lui Ottokar de SL:ric1
rOsterreichische Ueimchrunik, cd .•J. Scc•miller. in Monumenta German:ae H'H<>1i.c.a, Deutsd1e Chronikt'n, V. 2, lfonn 1vp1·, 169:1, p. 1152-1154). Sur:c~iv, istoricii
·1u looalizat al'ca.s,tă îrntocnri~·e de C'nra-cter feucl:ll în Moldova, sau au combi'itllt
o atare localizare•. d. mai rel'.ent, A. An11\wustPr, Studii. 25, 1972. J, p. 46;; -'i
urm., pt·cc"Lilll -'!i M. D. l\fatPi. SCJV:\, 29. 19îB, 4, p. 53:1.
17 „„.într-o epu:·r1 îndepf1rtatii, văHe formau un.ităţi l':·onnmi:·c separate, cu Silll'l"
lor, în mijloDul cilrora se ar:a <'c·nt.c~II dl' s: him!) ~i clC' pnz<l., sl'Lliul Yoien)(lult:i'·
(P. P. Panaiiescu. Intruducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti. 1969,
p. 282) ; Cons.t'.tu'.rc<.1 st'tlelor JPuda!e românt·~ti. 13ucure~ti. 1980, p. 25-41 ; 1-:rfrl
Em;mdi, Muzi:>-ul ~nţional. V, B~1:·ure,ti, 1981, p. H~l-15n. fig. 1.
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a unităţii ele limbă, ele viaţă materială şi spirituală, ele tradiţii, pe care
-.;-au întemeiat şi primele organizări de caracter politic şi militar.
Pornind ele la aceste realităţi, verificate, însă, in aHe regiuni istorice româneşti decît Moldova, a:legerea văii Moldovei şi a bazinului Şo
m uwlui Mare ca unităţi geografice (fig. 48. 49 şi 50) asupra cărnra s-a
concentra1: atenţia specialiştilor s-a justificat nu numai prin faptul d1
cele două zone oferiseră, încă clin vechime, cadrul natural cel mai favoTahi1 dezvoltării tmor astfel ele comunităţi (ceea ce s-a veri.ficat, ulterior, pe parcuirsul întregii ce·rcetări), ci şi prin împrejurarea di, aşa cum
se ştia foarte bine clin t.oate cercetă rile istorice anterioare. re.giunea
respectivă intrase în nucleul iniţial ;:ii statului feudal ele sine stătător
a! Moldovei, ceea ce, sub raport demografic, apă•rea drept unul clin temeiurile rapidei consolidări a statului românesc de la răsări1t de Carpaţi.
Dat fiind că rezultatele acestor cercetări fac obiectul unei lucrări
speciaile 1:-, nu ne apare ca necesară prezentarea a.cestora, in detaliu, în
< adrul lucrării de faţă. ln schimb. pentru jwmficarea propunerilor ce
urrneaz~1. este obligatoriu cel puţin sci. amintim p:rincipala încheiere la
care ne-au condu.s toate cercetările intreprinse în zona amintită. Astfel,
amplele cercetări de teren. ca şi săpăturile efectuate în cîteva sate din
zona avută în vedere au confirmat, o dată în plus, faptul că vechimea
reală a aşeză•rilor de pe valea Moldovei şi clin bazinul Şomuzului Mare
este substanţia:l mai mare clecît cea pe care ne-o sugerează documentele
scrise, ·acestea clin urmc"1 fiind de un folos real destul ele limitat in inrerc<1rea stabilirii vechimii locui:rii omeneşti medievale din zona dată
(şi nu numai aici) 111 • ln schimb, privite din alt punct ele vedere, aceleaşi documente cu condiţia localizării exacte a satelor pe care le
menţionează ajută într-o măsură conc:;btentă la conturarea unei imagini destul de cuprinzătoare asupra realităţilor demografice de aici, iar
clacă la aceasta se adaugă rezultatele cercetărilor arheologice, rezultatul
final este foarte aproape ele ceea ce constituia realitatea veacurilor ele
mijloc. în domeniul c<ire ne interesează.
Deşi consideraţiile ele mai sus ţin ele domeniul metodologiei cercetării, formularea lor a fost absolut necesară deoarece numai cunoaş
terea acesteia (a metodologiei eercetării) poate confori un g.rad sporit
d-e ve•rosimilitate concluziei ce urmează, şi antune : în cuprinsul zonei
cercetate, exist{1 suficiente dovezi pe temeiul cărora să se afirme că valea Moldovei şi bazinul Şornuzului Mare au putut constih1i zone in care
sc"t exisrte yrupări de sate, clin care se vor fi constituit acele organisme
politice de tiptd cnezatel(}r, i.air existenţa unui voievodat în aceea.şi zonă
nu air trebui privit{1 ca o ipoteză hazardată.
în hunina experienţei căpătate prin CL'>rcetările la care am fă.cut
aluzie în rindurHe precedente şi ţinîncl seama ele faptul că acestea nu au
lR M. D. l\fote4, Emil I. f.mandi, Habitatul meclieval rural rlin valea Moldovei ~i
baziniil Şomuzului /\'lare (secolele XJ-.\."llll). Ed. Academiei. Bucur~ti. 1982.
l·!I O incel"C~are, cP merit<\ lt1atii în <·onsiderare. de a stabili ve.::himea satelor mecliC'Y•a.lC' cl'n Mold(wa, pornind de Ici forma în t'iffl' apar toµonimele în doeumentele seri.SC' interne', o l"ucc L. L. Polevoi (cf. m~1i recent, Ocerki i.stori.ceslwi
geogru.fii f\folclarii XI Jl- .\'.\! t'I', Chişinău, 1979, p. 10-18 şi 166-17:1).
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acoperit decît o parte din suprafaţa judeţului Suceava, esite limpede că
studierea, în continuare, a satului medieval constituie una din priorităţile de primă urgenţă ale planului de cercetoce al anilor viitori, cunoaşterea reailităţi1or lumii rurale medievale contribuind decisiv la conturarea unui tablou cit mai complet al feudaJ.ismului românesc, din
teritoriul de la răsădit de Carpaţi. În acelaşi timp, însă, trebuiesc aduse,
în lumina aceleiaşi experienţe, şi anumite corective, necesare mai ales
în alegerea obiectirvelor şi zonelor de ceTcetat. Astfel, se impune, în primul rind, observaţia că numărUJ. aşezărilor rurale din hinterlandul oraşelor· Suceava, Baia şi Siret, cercetate pe cale arheologică, a rămas, în
continuare, extrem de restrins, prin aceasta limitindu-se simţitor po;-;ibilităţifor cunoaşterii satisfăcătoare a raporturilo·r complexe dintre aşe
zările urbane şi cele rurale medievale, limitare ce se răsfringe negativ
asupra studierii chiar a vieţii economice a statului feudal Mo[dova, raporturile amintite constituind o componentă importantă a acesteia. Faptul că am arătat cu a!lt prrilej :!O cel puţin unele din criiteriile care ar
trebui să guverneze alege1rea unor astfel de sate în vederea ceircetării
lor prin săpături arheologice nu mai face necesară reluarea, acum, a
acelei discuţii. În schimb, rămîne necesară siublinierea urgentei
intrării în eîmpul cercetării mai ales a hinterlandului Siretului şi Băii.
despre care acum cunoaştem mult prea puţine lucruri sigure.
In ceea ce priveşte, de data aceasta, cercetarea satului medieval în
funcţie de criteriul unităţilor geo-morfologice, sarcina cercetărilo·r \"iitoa:re este sensibil mai complexă şi, prin aceasta, mai greu de realizat.
Aceeaşi experienţă la care făceam aluzie mai sus a demonstrat că chiar
dacă o astfel de cercetare nu face, în nici un caz, necesare săpături de
caracter exhaustiv, rămîne, totuşi, o realitate pericolul de a restrin!,r-e la
dimensiuni minime săpăturile din aşezările alese pentru sondare :!I, o
atare restrîngere contribuind 11a scăderea puterii probatorii a descoperioilor
făcute. În acelaşi timp, însă, cu.'loscindu-se realitatea că atît cercetările
de teren, cit şi săpăturile arheologice din cuprinsul unui sat presupun
eforturile de dura.tă ale unor colective, însăşi structura o.rganizatorică
a acestei activităţi ar trebui îmbunătăţită pentru anii viitori.
In paginile precedente, referirile repetate la cercetărHe întreprinse
in lungul văii Moldovei şi în bazinul Şomuzului Mare (fig. 1,2) au putut crea impresia că stadiul actual al acesto•r-a ar justifica, eventual,
considerarea lor drept satisfăcătoare, astfel îndt să apară ca posibil.:"t
şi chiar recomand.abilă intrerupeirea lor, cu scopul abordării altei ;,,:one
din cuprinsul judeţullui Suceava. ©ricît a1r fi de adevărat că cercetările
din zonele amintite se af:lă irutr-un ~tadiu avan~at. încetarea lor şi trecerea la studiul altei zone din cuprinsul judeţului Suceava nu poate fi
considerată încă oportună şi, în consecinţă, opiniez pentru menţinerea
acestei zone în cîmpul cercetării, şi aceai.;ta cel puţin din următmirele
motive:
20 M. D. iMa'tei. SCIV A. :JO, 1979, :l. p. 421-422.
21 Ibidem, p. 414.
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După cum au evidenţiat discuţiile purtate cu cîtva timp în uruna din lacunele nu puţin importaI11te ale ceirceită.rii arheologice
româneşti privind evul mediu trebuie considerată aceea reprezentată
de slaba cunoaştere a secolelor XII-XIII, atît la est, cit şi la sud de
Canpaţi. În con.diţiile în care, mai ales ,referitor I.a regiunea est-carpatică
a ţării no.astre, există încă opinii oaire pun sub semnul întrebă1rii prezenţa populaţiei româneşti, ca populaţi:! autohtonă, înainte de secolul al
XIII-lea şi chiar în acest secol :i:i, una din sarcinile de primă importanţă
ale cercetărilor arheologice din zona de mai multe ori amintită în paginile de faţă rămîne aceea de a furniza un număr suficient de date
materiale concludente, care să evidenţieze cu toată puterea caracterul
neştiinţific al unor astfel de opinii ;
b) La aceasta ~e adaugă, însă, şi împrejurarea că, deşi materiale arheologice datînd în seoolele XII-XIII nu lipsesc aici, încă nu s-a reuşit identificarea aşezărilor şi complexelor din care provin aceste materiale şi cu atît mai puţin stabilirea unor particularităţi ale locuil["ii ;româneşti aici, înainte de secolul al XIV-lea. Oricît ar fi de adevărat că,
pe•1tru o anume perioadă istorică, în care modul de viaţă al populaţiei autohtone româneşti de la răsărit de Carpaţi .a fos.t influenţat decisiv, ca
stabilitate şi permanenţă pe aceleaşi locuri, de ultimele v;aloci de migratori (pecenegi, uzi, cumani şi tătari - în .faza de început a contactelor localnidlor cu aceştia din urmă) - sLaba stabilitate de locuire pe
aceleaşi vetre de aşezări fiind calJ'acteristkă perioadei, cercetarea nu se
mai poate mulţumi cu admi:terea „continuităţii mobile" ca un concept
caTe să justifice, în continuaire, neidentificairea aşezărilor româneşti datind din secolele în discuţie. Or, aşa cum au dovedit-o atît documentele scrise, cit şi cercetăriJe airheologice, valea Moldovei şi bazinul Şo
mUiZului Mare au cunoscut, în ev1ul mediu, o locuire mult prea intensă
şi semnificativ de concentrată în anumite micro-zone pentru ca aceasta
să nu aibă rădăcini implantate cel puţin în primele secole ale mileniului al doilea, reailitate sugerată de unele descoperiiri airheologice făcute
în cele cîteva aşezări cercetate pînă acum.
Dair, pentru definirea priorităţilor cercetărilor arheologice din obiective mediev;ale, eS1te necesiClll" să nru se piardă din vede,re şi nevoia lăr
girii concomitente a ariei supuse cercetă.rii, lărgire care, bine înţeles,
să aLbă la bază acelaşi ariteriu. În acest sens, un prim pas, soldat deja
cu unele rezultate promiţătoare, s-a făcut prin recunoaşterile ele supra~
faţă efectuate în Depresiunea Rădăuţilor '.H. Desigur, însuşi numele Ră
dăuţilor este în măsură să sugel["eze raţiunea alegerii acestei zone drept

a)

mă 22 ,

22 Mte vorba de Dezbaterea ştiinţifică, cu tema „Arheologia aşezărilor rurale
din secolele XII-XIV de pe ·teritoriul României", organizată la Institutul de
"1rheologie din Bucure.'iti. în zilele de 7-8 aprilie 1979, dPspre care <Jm făcut o
relatare succintă în SCIVA, 30, 1979. 3. p. 399-401 ; v. şi Dezbaterea ştii:nţifică
„Formarea statelor feudale române.5ti de-sine-stătătoare", la Drobeta TurnuSever;n, 20-22 mai 1982.
2:; Cf. P. P. Bîrnea, Selskie poselenia Moldavii XV-XVII vv, Chişinău, 1969.
24 Em. I. Emandi, Consideraţii istorico-geografice asupra aşezărilor medievale din
de]JTesiunea piemontană Rădăuţi (secolele XIV-XVII), SCIVA, 30, 1979. 3, p. 377392.
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nO'l.l cîmp de cercetare a lumii rurale medievale. Poate chiair mai mult
decît altele, zona Rădăuţik>ir a intrat de timpuriu în atenţia domniei de
sine stătătoare a Moldovei, iar faptul că Bogdan „desdlecătorul" a ţi
nut să fie prezent printr-o impcmtantă ctito.rie domne:aflcă - cu semnificaţii mult mai profunde dedt putea să aibă ridicarea unui simplu lă
caş de cult nu poate fi separat de importanţa pe cnire zona în discuţie o avea, cu siguranţă, în planul general al politidi unificatoare dusă
ele primul voievod neatîrnat al Moldo·vei.
Dacă primele observaţii făcute în Depresiune.a Rădăuţilor pot fi
- şi chiar par să fie - edificatoare, ele concordă cu ce•le făcute în zonele arninti1te mai înainte, în sensul că şi aici, în Depresiunea Rădău
ţilor, se confirmă existenţa unei zone cu un coeficient demografic ridicat, situaţie cC>mparabilă din multe puncte de vedere ou ceea ce s-a întilnit în zona depresionară Baia sau în cea a Humoirului. Desigur, simpla constatare a unei locuiri medievale dense într-o anume zon~t este
departe ele a constitui un scop în sine al cel"'Cetării arheologice. J:>entiru
ca astfel de realităţi să fie inve~tite cu semnificaţii istoirice majore, trebuie urmărită si studiată cu toată atent.ia nu densitatea de locuire în
general în curs~ întregu lui ev mediu, ~i mai ales vechimea locuirii în
teritoriul dat, vechime la a cărei stabilire arheologia poate contribui
în mod di.Ted, ia.r documentele srnise numai în mod mijlocit. Or, după
cum pacr- să indke primele rezulitate ale cercetărhlo.r de teren în cuprin<.ul Depresirunii Rădăuţilor, nu puţine sint satele în oup::-insul vetrelor
cărora au putut fi identirfioaite materiale datind din secolul al XIV-lea
(precumpănitor cerami'Că), făiră să mai vorbim de faptul că într-o aşe
zare ca cea de la Volovăţ cercetări de cea mai mare însernniHate ;r,
au arătat că se poate chiar vorbi de dovezi de ridicat nivel de cultură
materială şi spi~·ituală, datînd dintir-o perioadă încă j)!I'ea puţin cuno.<;c~ută din istoria satului românesc din nordul Moldovei (p1rima jumătate
a secohtlui XIV).
Dacă în il'indurile precedente atenţi.a noasrtră s-.a oprit exclusiv asupra necesităţii ca cerceta.rea satului medieval din cuprinsul terito.riului
nord-vestic al Moldovei să răspundă nevoii stabilirrii bazelor demogri:lfice pe care se va fi ridicat organizaţia statală feudală românească de
la răsărit ele Carpaţi, nu mai puţin important este ca aceleaşi cercetări
să se dovedească c.apabHe să furnizeze documentele cele mai semnificative perutru alcătluiirea unui tablou cit mai complet al posibilităţilor
economice ale aceluiaişi &at medieval, pînă tkziu, in secolul al XVIII-lea.
Pentru a înlătll.!I'a odce dubiu posibil în legătură cu ace.astă sa:rcină
a cercetării .arheologice din anii care urmează, trebuie făcută precizare;1
că, spre deosebire ele perioadele precedente, în care saircina cercetării
acesteia era, precumpănitor, aceea de a acumula cantităti cît mai mal'i
de documente materiale (sarcină impusă, aitJunci, tocmai· de puţinătatea
extremă a cunoştinţelor privitoare la capacitatea economi.că ia satului
medieval românesc), acum problemele se pun semibil altfel, pe primul
plan situîndu-se nevoia unei cit mai judicioase interpretări a descope1

25

Cereetă1·i

întreprinse de Alexandru Artimon; vezi, SCIVA, 3, 1981, 32, p.
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ririlor. Pentru exemplificare, cîteva consideraţii referitoare la unele
domenii mai restrin:se se impun.
Do0umente scrise făceau sigUrră priacticaren, cel puţin în unele sate
medievale, a unor activităţi speda'lizate, pr-oducătoare de mft:rfuri, aceleaşi documente evidenţiind şi practica vînză·rii ncesto·r produse în tirgurile şi satele ţării :w. Chiar dacă astfel de activităţi se restrîngeau la
un număr scăzut d~ specialităţi (olărie, cojocăirie, dogărie etc.) documentele scrise fac sigură o atare practică în lumea rura•lă şi obligă cercetarea airheologkă să realizeze un studiu muH mai aprofundat şi mai
în detaliu al .acestei atît ele importante probleme. Pe de altă parte, ceircetările arheologice au evidenţiat, încă de multă v,reme, existenţa unei
producţii meşteşugă.reşti specializate în lumea rurală, dar fonnularea
unor interpretă<l'i mai atente şi mai nuanţate a întîrziat şi de această
dată. Or, cum saitele cercetate pînă în prezent în cuprins.ul judeţului
Suceava sînt situate în condiţii diferi-te atît din puncWl ele vedere al
cadrului natural, c'it şi clin acela al ambianţei economice generale (clista?1ţa faţă de oraşele vremii, poziţia foţă de drumurile comerciale de interes local sau internaţional etc.), ceea ce a şi făcut ca ele să prezinte anume
particulairităţi pe planul capacităţilor economice (fireşte, toate acestea
pe fondul general al ec-onomiei feudale), este necesară nuanţarea, pe
dt posibil, a profilului economic al acestor sate, în funcţie de toate
coordonatele amintite. Ceea ce este sigur, şi faptul a fost ccmfimiat Î:-1
repetate rînduri de di.verse descoperÎII"i arheologtoe, este dr'Umul mereu
ascendent al producţiei artizanale rurale specializate (în ciuda dăinuirii
meşteşugurHor casnice), expresie aitit a dezv·oltăirii economiei feudale,
în ansamblul ei, cit şi a interpenei:Jrărilor carre au loc între economia rurală şi cea urbană.
Un loc nu puţin important îl ocupă în dezvoHarea economiei statului feudal Moldova legăturile fiireşti şi organice oo celelalte teritorii
locuite ele români, economia s.itatelor feuda·le româneşti avînd, în tot
curisiul evului mediu, un ca.ra.cter com:plementair, reailitate, poate. încă
neîndeajuns de ilustrată prin descoperiiri arheo~ogice foairte semnificative. P.ri.n adăugarea şi a acestei sarcini la lista problemelor de caracter
priorita,r, la dezvoltarea cărora trebuie să aşteptăm contribuţii consistente din partea cercetărilor an-heologice din anii viitori, nu facem decît
să schiţăm complexitatea pe care trebuie să o capete aceleaşi cercetări,
pentrnu care obiectivul principal va rămine, încă multă vreme, satul
medieval.

*
Istoria celo·r trei ma>i oraşe medievale din zona vestică a Moldovei,
foste, succesiv, „capitale" ale statului feudal de la ră!'lărit de Carpaţi,
şi anume Baia, Siret şi Suceava, este, as.tăzi, nu numai incomparabil
mai bine cunoscută decit era în urmă cu citeva de.renii (şi aceasta numai
graţie contribuţiei substanţiale aduse de cercetarea arheologică), dar se
21:i PC'ntru di~cuţia m<ii det.aliatii a problemei, cf. M. D. Matei, SCIVA, 29, 1978. :J,
p. 381-382.
https://biblioteca-digitala.ro

80

MIRCEA D. MATEI, EMIL I. EMANDI, OCTAV MONOHANl'

poate spune că a şi devenit o componentă cer-.tă a istoriei OO"aşului medieval, în genere, ca ilustraJI'e a contribuţiei românilor la civilizaţia urbană medievală a Europei. Este adevărat că şi in cunoaşterea tre01.1tului ceiloir trei oraşe menţionate continuă să persiste serioase inegalităţi, Suceava şi Baia prezentînd mult mai puţine semne de întrebare
decît Siretul, istoria celui din urmă avînd nevoie de numetl'oase şi substanţiale completă.ri, pentru a putea fi cunoscută într-o măsură comparabilă cu ceea ce se ştie referitor la primele două. În aceste împrejurări, ·reluarea şi interu;ifica;r.ea ceroetăirilor arheologice in cuprinsu]
vechiului Sket apare ca una din priorităţile absolute ale viitorului foarte
apropiat, situaţia fiind cu aitit mai presantă cu cît, după cum iarăşi bine
se ştie, despre apartenenţa etnică şi structura socială a celor mai vel'11i
orăşeni ai Siretului continuă să circule opinii cu totul divergente. pc
fondul unor incertitudini ce dăinuie de multe decenii în literatura de
specialitate.
Ce.rcetăTil:e arheologice în1lreprinse pînă acum în toate cele trei oraşe (de fiecare dată eînd voribim despre acestea trebuie păstrată rezervei
impusă de volumul mai mic al celor de la Siret) au furnizat un volum
de date şi o cantitate de observaţii, care permit încă în acest moment
definirea, in linii generale (şi uneori chia.r cu detalii ~i), nu numai :1
profilului economic al acestor aşezări, dar chiar şi a structurilor lor
teritoriale interne. Rămînîind sensLbil mai neîndestulătoaire cunoştinţele
referitoare la organizarea sistemului propriu de apărare la Baia şi Siret.
includerea în planurile de cercetare ale aniloc imediat următori a obiectivelor respective se impune de la sine, şi aceasta nu numai pentru c<=I
prin descoperirea fot"t.ificaţiilo·r celor două oraşe s-ar complet.a imaginea, în ours de formai~e. asupra posibilităţHo;r de care dispuneau or.aşele noastre medievale de a se apăr.a 2t\ ci şi, poate chiair mai ales, pentru că pornind ele la acestea s""ar putea studia mai bine şi numeroase
c.specte de planimetrie urbană, cu numeroase implicaţii în studiul structurilor teritorial-economice ale respectiovelor aşezălri.
După cum se ştie, problema vechimii oraşelor medievale româneşti,
in gene.rai!, şi a celor de la răsărit de Carpaţi, în special, a constituit
obiectul unor îndelungi discuţii în isto.riog.rafia românească, şi s-a•r putea
nfirma fără nici o reţinere că asiupra ei nu există nici acum un acord
deplin al specialiştilor. Desigur, esenţa discuţiei nu trebuie căutată în
eventualele clezacio.rduri ale oamenilor de ştiinţă în ceea ce priveşte datairea celor mai vechi urme de viaţă (din evul mediu, fireşte) identificate în cuprins.ul aces.toir aşezări. Decisivă se dovedeşte (şi va rărnine
in conitinuaire) stabilirea caracterului pe care îl putea avea locuiirea în
cuprinsul fiecărei aşezări în parte, sau, cu alte cuvinte, stabilirea momentului în care acestea încep să depăşească vizibil (de cele mai multe
ori şi ireversibil) stadiul de aşeză!I"i rurale şi să prezinte primele semne
ale activităţilor specifice unor centlre incipient-u11„bane.
27 Pentru Suceava, "· M. D. Matei, Zur Ausdehnung der Stadt Suceava im .\'.JVXVI. .Jh .. Daci·,i, N. S .. V, 1961, p. 521-532.
211 M. D. Mate-i şi L. Chiţescu, Nouvelles donees du probleme de l'apparition de.'/
JortiJic:attons des villes moldaves au Moyen-Age, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 321-330.
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Literatura de specialitate (nu numai cea românească, ci ş1 m general) nu s-.ar putea spune că abundă în propuneri menite să defiinească
criteriile după ca.re pot fi judec"a.te aceste etape din evoluţia oraşelor
medievale. Indifeirent, în.să, de oomplexitatea ace.9tor.a, faptua că ele trebuie să aibă un conţinut econ.omiJC nu mai ridică semne de întrebare.
tot ~a cum introducerea în această discuţie a proclucţiei de mărfuri
"Pecializate constituie, iairăşi, o certitudine. în această privinţă. atenţia
specialiştilor va trebui să se îndrepte spre analiza nu a celor mai reuşite produ<;e clescope·ri.te într-o aşezare s.au alta în nivelurile vechi ele
loruire, ci a acelor produse, care au rezultat sigur clin C1ctil'itatea lo('ulnicilor, singur.a, ele altfel. în măs.uiră să dea măsura nivelului atins de ei
în domeniul producţiei meşteşugăreşti specializate. Desigur, comerţul şi
schimbul de măduri, în genera'!, nu pot lipsi din aprecierea nivelului
atins ele o aşezare omenească, într-un anumit moment din evoluţia ei,
şi considerarea lo•r drept o componentă obligatorie în .aprecierea prezenţei respectivei aşezări într-un circuit economic mai larg apare ca de
la sine înţeleasă. Ou toate acestea, rărnîn, în continuare, la părerea că
elementul primordial îl constituie producţia proprie a aşezării (.fig. '18.19)
comerţuJ reprezentînd factorul secundar.
Pe linia judecăţilor schiţate mai sus, se poate considera, cu deplină
îndreptăţiTe, că cel puţin cercetă.rile de la Suceava şi Baia au îmbogăţit
substanţial baza documenitară a discuţiei, ele contribuind, într-o măsură
cle~oc negaijabilă, la cfairificarea unor importante aspecte ale problemei.
Astfel, clupă o perioadă destul de îndelungată de cercetări în decursul
căreia se simţea neîillcetait li!)6a datelor care să pe-rmită încadrarea crono1ogică sigură a uno;r materiale apa.rţinind fazei timpurii din existenţ.::i
viitorwui oir~, descoperite răzleţit şi în condiţii straitig.r.afice incerte, la
Suceava s-au putut stabili, ele ourind, anume relaţii or.onologice destul
de sigure între ace1e materiale ce îşi aşteptau o datare mai sigură
si altele, de factură tătărască, bine încadrate cronologic în alte
zone de la est de Cairpaţi. În acest fel, existenţa unui nivel de locuire
premuşatin în cuprinsul oraşului de mai tirziu a putut fi demonstrată,
iar prin corehll'ea tuturor materialelor clin stratul respeotiv cu altele
ca.re îşi află analogii cu descope.riI'i din Maramureş şi din T.ransilvania
încadr.area nivelului amintit a putut fi propusă pentru finele secolului
al XIII-lea şi mai curînd pe1r1t:ru primul sfert al celui următor w.
Fără să con:sti:tn.1iie obieotul special al atenţiei noastre în rîndurile
ele faţă, problema datăirii amint~te nu se reduce la aspectele !::i cronologice (deşi impoirtante şi ele), ci aire implicaţii directe asupra cercetării
îneeputurilor producţiei meşteşugăin~şti specializate în cuprinsul aşezării
de la Suceava, producţie în care trebuie văzut domeniul principal al
procesului îndelungat de constituire aici a grupurilor sociale ce reprezintă
componenta definitorie a oraşelor evului mediu : meşteşugarii şi
negustorii.
Privite din ace1aşi punct de vedere, rezultatele ultimelor ce0rcetări
arheologi.ce de la Baia pot fi considerate, cu îndll'eptăţke, nu mai puţin
29 Ci'. M. D. Matei, Nivelul premuşatin ele la Curtea Domnea,ţ<'ă d·in Suceava, SClV A.
29, 1978, 4, p. 541-554.
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poate spune că a şi devenit o componentă cer.tă a istoriei Oll"Cl.'?Ului medieval, în genere, ca ilustrare a contribuţiei românilor la civilizaţia urbană medievală a Europei. Este adevă.rat că şi în cunoaşterea treoutului ceil.or trei or.aşe menţionate continuă să persiste serioase inegalităţi, Suceava şi Baia prezentînd mult mai puţine semne de întrebare
decît Siretul, istoria celui din urmă avînd nevoie de nume,roa:se şi substanţiale completă.ri, pentru a putea fi cunoscută într-o măsură comparabilă cu ceea ce se ştie refe.ritor la primele două. În aceste împrejurări, ireluarea şi intensificairea ceroetăirilo1· arheologice în cu.prinsul
vechiului S1ret apare ca una din priorităţile absolute ale viitorului foarte
apmpiat, situaţia fiind cu a!tît mai presantă cu cit, după cum iarăşi bine
se ştie, despre apartenenţa etnică şi structura socială a celor mai \'echi
orăşeni ai Siretului continuă să circu.le opinii cu totul divergente, P<='
fondul unor incertitudini ce dăinuie ele multe decenii în literatura rle
specialitate.
Ce.rcetăirilie arheologice întreprinse pînă acum în toate cele trei oraşe (de fiecare dată cînd vo:ribim despre acestea trebuie păstrată rezerv:'!
impusă de volumul mai mic al celor de la Siret) au furnizat un volum
de date şi o cantitate de observaţii, care permit încă i~ acest moment
defin1rea, în linii generale (şi uneori chiar cu detalii~'), nu numai ~1
profilului economic al acestor aşezări, dar chiar şi a structurilor lor
teritoriale interne. Rămînîind sensibil mai neindestulătoaire cunoştinţele
referitoare la organizarea sistemrului propriu de apărare la Baia şi Siret,
includerea în planurile de cercetare ale anilO'I' imediat următori a obiectivelor respective se impune de la sine, şi aceasta nu numai pentru c[\
prin descoperirea fo11„tificaţiilor celor două oraşe s-ar complet.a imaginea, în OUII'S de fo.rmair:e, asupra posibilităţHo[' de care dispuneau oraşele noastre medievale de a se apăra 2~, ci şi, poate chiar mai ales, pentru că pornind de la acestea s-ar putea studia mai bine şi numeroase
c.;Specte de planimetrie urbană, cu numeroase implicaţii în studiul structurilor teritorial-economice ale res.pectirvelor aşezăiri.
După cum se ştie, problema vechimii oraşelor medievale româneşti,
în gene rail, şi a celOlr de la răsărit de Carpaţi, în special, a con<>tituit
obiectul unor îndelungi discuţii în istoriogcafia românească, şi s-a•r putea
afirma fără nici o reţinere că asupra ei nu există nici acum un acord
deplin al specialiştilor. Desigur, esenţa dic:;cuţiei nu trebuie căutată în
eventualele dezacQ.rduri ale oamenilor de ştiinţă în ceea ce priveşte datairea celor mai vechi urme de viaţă (din evul mediu, fire.şte) identificate în cuprinsul .acestorr aşezări. Decisivă se dovedeşte (şi va rămîne
in continuaire) stabilirea caracterului pe care îl putea avea locuirea în
cuprins.ul fiecărei aşezări în parte, sau, cu alte cuvinte, stabilirea momentului în care acestea încep să depăşească vizibil (de cele mai multe
ori şi iirev;ersibil) stadiul de aşezăiri rurale şi să prezinte primele semne
ale activităţilor specifice unor centre incipient-urbane.
0

27 Pentru Suceava, \'. M. D. Matei, Zur Ausdeh.nung der Stadt Suceava im XIV XVI. Jh .. Da<:h, N. S., V, 1961, p. 521-532.
28 M. D. Matei şi L. Chiţescu, Nouvelles donees d.u probleme de l'apparUion de.~
.JortiJicat"iun.~ des villes moldaves au Moyen-Age, Dada, N.S., 11, 1967, p. 321-330.
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Literatura de specialitate (nu numai cea românească, ci ş1 m general) nu s-ar putea spune că a:bundă în propuneri menite să defLnească
criteriile după ca.re pot fi judecate aceste etape din evoluţia or~">elor
medievale. Indiferent, însă, de complexitatea acestora, faptui că ele ti·ebuie să aibă un oonţinut economic nu mai ridică semne de întrebare,
tot aşa cum introducerea în această discuţie a proclucţiei de mărftiri
,.;pecializate constituie, ia['fu?i, o certitudine. In această privinţă. atenţia
specialiştilor va trebui să se îndrepte spre analiza nu a celor mai reuşite produ.<;e descopeori:te într-o aşezare sau alta in nivelurile vechi ele
locuire, ci a acelor produse, care au rezultat sigur clin activitatea lol'ulnicilor, singur.a, de altfel, în măsură să dea măsura nivelului atins de ei
în domeniul pmducţiei meşteşugăreşti specializate. Desigur, comerţul şi
schimbul de mărfuri, în genera'l, nu pot lipsi din apre.cierea niveliului
atins de o aşezare omenească, într-un anumit moment din evoluţia ei,
şi considerarea lo·r drept o componentă obligatorie în aprecierea prezenţei .respectivei aşezări într-un circuit economic mai iarg apare ca de
la sine înţeleasă. Ou toate acestea, 'l"ămîn, în continuare, la părerea că
elementul primordial îl constituie producţia proprie a aşezării (.fig. 4~.19)
comerţul reprezentîncl factoml secundar.
Pe linia judecăţilor schiţate mai sus. se poate considei-a. cu deplină
îndreptăţire, că cel puţin cerce.tă·rile de la Suceava şi Baia au îmbogăţit
substanţial baza documen~ară a discuţiei, ele contribuind, într-o mă-;ură
defoc negaijabiW, la cla1ri.ficarea unor importante aspecte ale problemei.
.'\.stfel, clupă o perioadă destul de înde'lungată de cercetări în decursul
căreia se simţea neîncetait lipsa datelor caire să permită încadrarea ct·onoLogkă sigură a unor materiale aparţinincl fazei timpurii din existenţ.a
viitoruJui oraş, descoperite răzleţit şi în condiţii straitig.rafice incerte, la
Suceava s-au putut stabili, de ourînd, anume relaţii oronologice destul
de sigure între acele materiale ce îşi aşteptau o dC:1tare mai sigură
~i altele. de factură tătărască, bine încadrate cronologic în alte
zone de la est de Cairpaţi. În acest fel, existenţa unui nivel de locuire
premUŞlltin în cuprinsul oiraşului de mai tî-rziu a putut fi demonstrată,
iar prin eorelarea tuturor materialelor clin stratul respeotiv cu altele
care îşi află analogii cu descoperiri din Maramureş şi clin Transilvania
încadrarea nivelului amintit a putut fi propusă penfru finele secolului
al XIII-lea şi mai curînd pentru p;rimul sfert al celui următor w.
Fără să constit1Ui1e obieotul special al atenţiei noastre în rîndurile
ele faţă, problema clatăirii amint~te nu se reduce la aspectele (:i cronologice (deşi impoirtante şi ele), ci aire implicaţii directe asupra cercetării
începuturilor producţiei meşteşugă'l'~ti specializate în cuprinsul aşeză·rii
de la Suceava, producţie in care trebuie văzut domeniul principal al
procesului îndelungat de constituire aici a grupurilor sociale ce reprezintă
componenta definitorie a orru;;elor evului mediu : me.şteşugarii şi
negustorii.
Privite din acelaşi punct de vedere, rezultatele ultimelor ce0rcetă·ri
ai·heologioce de la Baiia pot fi considerate, cu indrep.tăţke, nu mai puţin
29 C1. M. D. Matei, Nivelul premuşatin de la Curtea Domnea.~că din Suceava, SCIVA,
29, 1978, 4, p. 541-554.
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re•·elatoa:re, pe temeiul loir putinei fi încercate, cu un g;rad sporit de
verosimilit.aite, datarea începuturifor aşezăTii de tip urban din valea
lVIoldovei. rn acest fel, se va putea pune capăt circulaţiei unoir opinii
n.>chi şi neîntemeiate pe altceva decit pe simple impresii, potrivit că·mra
Baia exi:;ta ca aşezare orăşenească încă din secolul al XIII-lea. Pentru
că, în realitate, începuturile oraşului Baia nu depăşesc înapoi mijlocul
secolu!1ui al XIV-lea :io, ceea ce nu face decît să confirme, o dată în
plus, relaţia siTinsă dirutre exiis1tenţa unei organiză•ri politice cu conţinut
feudal şi aceea a oraşului ca fomiă de 01rganizare a societăţii feudale,
ajunsă la un nivel ridicat de dezvoltare economică şi socială.
Dia cele formulate mai înainte, reiese că una din sarcinile de primă
urgenţă ale arheologiei evului mediu tJ;-ehuie considerată ac-2ea a adîncirii, în continuaire, a studierii nivelului producţiei proprii şi a organi,zării
interne a aşezărilor de la Baia, SiI,et şi Suceava, în p2'rioada ele început
a existenţei acestora ca aşezăJri urbane în curs de fo.rmaire, ceea ce, din
punct de vede.re oronologic, coincide cu prima jumătate a secolu1ui al
XIV-lea. S-ar mai cuveni de adă1ugat. că, prin aclîncirea acestei ce·rcetări,
arheologia românească a evului mediu va putea avea un aport şi mai
notabil la studiul oraşelor medievale europene, în general, şi la pi:-ecizarea criteiriiJor interne pe temeiul căr.ora să se po•ată defini conţinutul
şi particulairită.ţile etapei iniţiale a procesului formării oraşelor medie·vale
româneşti.

*
Airheo1ogia românea"'că, în general, şi cerceta.rea ce se de:;fă.şoară
în .regiunea nord-vestkă a Moldovei, în specia1l, urmă·.re5c, cu precădere
în ultimul deceniu, obţLnerea unor date cit mai concludente, care să
slujească la rezolvarea unei prioibleme fundamentale a iRtoriei popo!'ului
român, şi anume a problemei continuităţii de viaţă românească pe teritoriul de astăzi al ţării noastre. Rezultatele cercetărilor de pînă acum.
întreprinse pe teritoriul judeţului Suceava ,nu se poate spune că au contribuit într-o măsură notabilă la st;udiul problemei enunţate. Materiale
aflate disparat, apă.rute fără excepţie în cursul unor săpături cu obiective
fo21rt.e diverse, aiu semnalat posibilitatea existenţei unor complexe airheologice intere&înd cercetarea problemei enunţate, dar, pînă în p;:-e-.t:ent,
cercetări cu scopul precis al identificării şi dezvelirii unor astfel de
complexe nu s-au făcut.
Fără îndoia:lă, realităţile etnice şi demografice din primul miJeniu
al erei noastre de pe teritoriUJl actual al judeţului Suceava erau substanţial diferite de acele din zona centrală a Moldovei, fără să mai vorbim
de ceea ce se petrecea în tetrito;riul dintre Carpaţi şi Dunăre. Numeroasele deplasări de populaţie pe care le-a cunoscut zona de nord a Moldovei
incepî:nd cu secolul al III-lea al e. n. au modificat continuu situaţia demo30 Cnnduzia aparţine ooledivului de cercetător·i format din Vasile Neamţu, Euge-

nia Neamţu şi Stela Cheptea, care au int1·eprins săpături arheologi.ce deosebit de
!mportante în cuprinsul .aşezării menţionate. Rezultatele acestor cercetări sint
prezente în volwnul I, la fineie căruia autorii formulează si concluzia invocată
de noi ; vezi nota 5 bis.
·
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a acesteiil, astfel incit, chiar fără să se poată vorbi ele o depopulare a teritoriului respectiv (ipoteză de-.a dreptul aberantă), mei nu
există motive să se afi,rme că
perioada respectivă s-a ca'l'acterizat
printr-o remarcabilă densitate de locuire. În aceste condiţii, descoperiri
ca cele ele la Moara :1 1, Botoşana :t! sau Suceava (în moci special, aici sectoarele „Şipot'~ şi ,,Drumul Naţional" :n), deşi ele o importanţă ştiinţifi.că
excepţională, nu pot contribui la rezolvarea problemei, în ansamblul ei.
Se ptme întrebarea dacă in acea'5tă zonă, împădurită în1br'-o proporţie
incomparabil mai mare clecît zonele situate spre est ele ea, vor putea fi
identificate complexe arheologice aparţinînd sfi.rşitului mileniului I şi
primelor secole ale celui ele-al doilea. întrebarea, care, în ma:re măsur:1.
c'.ontinuă să îşi păstreze actualitaitea, e.<>ie cletermÎl11ată de faptul că, în
pe1·ioada amintită, în modul de organizare a societăţii s-au produs anume
restructurări, clint.re caire cea mai importantă şi cu consednţe notabile~
C"hiar •supra pol'ibilităţifor de ce·rcetare - pare a •fi fost aceea a di-;pariţiei comunităţilor de ma1ri proporţii (ca1re, altă claiă, duceau la exis1enţa unor aşezări cu zeci de locuinţe. şi nen-opole cu sute de monninte).
locul acestora luîndu-l &şezările compuse din numai citeva co!1strucţii.
de cele m:·ti multe ori modeste. Di'lpersate pe un teritoriu foarte întin.,;
~i, în ma!re pairte, împădurit, a~tfel de aşeză.ri lasă, în general, urme ctt
mult mai puţin consistente. în aceasta constînd principala explicaţie a
dificultăţii identificării aşezărilor respective. Cu toate acestea, aşa cum
arătam puţin mai sus. continuitatea de locuire nu poate fi pusă sub
semnul întrebării, materiale dispair:a.te pmbî:nd-o î111 locuri diferite. P.rol1lema care se pW1e, în aceste împrejurări, ar fi, deci, aceea ca, în anii
imediat următoiri, să se inten.<;;ifice cercetările de teren, ele extinzînclu-se
t'U precădere a~upra unor zone mai puţin cu:noscute pînă a:cum pri:n
astfel de recunoaşteri, şi, concomitent cu acestea, să capete o mai nwre
mnploare săpăturile arheolo9ice cu cctracter dr> sondaj preliminar, în
locurile unde urme de oareca1re interes şi consistenţă ar jlL<>tifica astfel
ele intervenţii. Iar cum Muzeul ele istorie clin Suceava şi-a înscris, deju.
în planul său de viitor apropiat a1'cătuiirea Uepertoriului arheologic al
judeţului, aicţi'llll1ea preconizată aici nu a:r fi decît spre folosul şi al acestei
ultime lucrări :Vi_
„
Riîndurile ele faţă nu s-au voit nici un îndreptar, ruc1 nu s-au conîntr-o sinteză a cîştigurilor certe sau a neajunsurilor cercetăril~T
arheologi:ee întJreprinse în cuprinsul judeţului Suceav.2 în ultimel~'â~~
nii. Ele sî111t numai rezult.atiul analizei unor nevoi ceJiLl:ise1~J.r~Hnta&tăii
1.,~:'.„ :.

~;Lituit

1

, : .• ;

'1

31 Eim. I. Emandi, SCIVA. 3. 19i6, 27. p. 380-392.
,„ _,,o J'.3~ •:i!s
~!·i. JI>
J2 Descoper.irile de I.a Botoşan :i sint valorificate, Jntr--u)'I 'i~.i.-i .iStdini::e...;ab.ihe.old.o.
gic cupri!llZător, de Dan Gh. Teodor, TeTitorilfli e:tt~r;1Jo9qc ~·i ri'fM~Uf!ile. :V-XI.
1a.'5i. 1978, p.assim.
:13 DE'f1i am ser:ioa<>~ :eze~·,·e în lt>găturJ. Fu ..in-ter:pr;etia~~.a . c,I.at~, .~e.. Dap, qhf Ţ'->odor
a::estor descoperm, cL pentru p:rezerttcire'ă ~rt!ilfd,l,J, 1 11 _Jiu-.· Jbălem •. , · . . · ·
:14 lmi I.ac, de alt!cl, o plă~ută. datorie s~ amint#,'1iip1.ul11c~ .:~uzei.ll, ~-e:·j~.t{?tie
c.ljn
Suceava acorda o <1tenţ1e·mult·'spantă cupMii\:'derii' 1ti pl~nti.1 1 săµ·. 1 i:J'd .ţua'u-a
1
numeroase p1·oblemt> pl"iorH.are ale cercetării .asu.pra evului medio! l: · , · ·
'.J<'!Î"1 1 -"
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~n cercetarea pe cale airheologică a evului mediu în cupriru;ul judeţului
Suceava, dar, în acelaşi timp, ar fi nefiresc să se considere că astfel de
preocupăiri îşi pierd din interes şi acuitate o dată ajunşi la marginile
acestui jude·ţ. Drucă unele din priorităţile formulate mai sus vizearză
exclusiv etctpct documentării ~ntflu anume perfoaide istoirice, altele vizează obligaţii ele altă natură ale cercetării, ele fiind s1:.rlit1s legate de
procesul, caliia1tiv superiQir, a1l aclinc:iirii cunoaşterii un0ir probleme de
structură, i1ndiforent dacă ea este economică, socială sau poH.tică, a
societăţii româneşti de la răsă.rit de Carpaţi, în veacu.riile evului mediu.
Or, tocmai aicesite ultime priorităţi vor putea, cu condiţia transformării
lor în preocupări forme, asigura cercetării .româneşti actuale suportul
nece5air realizării unei noi calităţi în studiile de istorie.

II. Locuirea

medievală

de Ia

Berchişeşti

Satul actual Berchişeşti este situat la o distanţă de drca 1 km faţă
de mal.ul stîng al apei MokloVlei (fig. 1 şi 50), pe a doua terasă a a.cesteia.
EI ooupă un teren relaitiv plan, cu excepţia jumătăţii de noro a a.şezaJI"l.1,
care este situată într-o zonă cu numeroase denivelări şi care prezintă
tendinţa unei continue înălţări spre nord, pînă se ajunge la un podiş
ce continuă apoi, făiră întrerupere, pî.nă spre bazinul SIUperior al Şo
m uzului Maire, constituit din oiteva pîraie, dintre care cele mai importante sînt : Drăgoia.sca, Stupea, Homori.a .şi Cimbrina.
Privită din punctul de vedere al oondiţiifor naturale, care să favorizeze dezvoltarea cu precădere a unor rarr:rnri de activitate agricolă,
za.na ]n caire este situat sai1Jul Berchişeşti este puţin propice cultivăil'ii
cerealelor, şi daică această situa.ţie se face simţită în periooda actuală
ea era considerabil mai pronunţată în veacurile evului mediu, cînd zona
acoperită cu păduri era mwt mai mti:nsă pe mailul stîng al apei Moldovei
decit în prezent. Faptul acesta este deosebit de important întrucît numai
în zona amill1tită se putea practica cuil.tura pămîntul11.1i (fig. 49), malul
drept al apei fiind dintotdeauna o zonă muntoasă., acoperită de pădl\JJI"i,
cu numeroase locuri de păşune.
Privit prin prisma densităţii demografice pe care o semnalează documentele scrise medievale, satul BeiflChişeşti poate fi considerat ca repreze.ntlnd, oairecum, limita vestică a zonei intens locuite de pe malul stîmg
al apei Moldo.vei în evul mediu. Într-,adevă;r, spre vest de Berchişeşti
locuirea medievală se rărreşte co!I1Sidera1bil, singura a.şezaire bine cunoscută, situaită în amonte de Berchişeşti, fiind Humorul, sat în jurul căruia
actele scrise ale secolelor XV-XVI permit situarea, fără o localizare certă,
a „siliştei lui Dobre" (numită, însă, şi „sili.ştea Dohrei" 1 )şi a unei alte
silişti, ou numele Foi.ana :l. In rest, doair Voroneţul şi Stulpicanii, dar pe
1 Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, ed. M. Costăchescu, I,
p. 234-235 (78) şi p. 270-272 (86).
2 Documentele lui Ştefan cel Mare. c-d. I. Bogdan, I, Bucure.5t.i, 19>13, p. 436,
(CCXXIIII)
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malul opus al Moldovei, mai sint menţionate ca aşezări a căror existenţă
în zilele noa<;tre. 3
-:--In schimb, spre est şi sud-est de Berchişeşti, adică pe diirecţia bazinului Şomuzului sau, respectiv, mmînd cursul Moldovei, locuirea
medievală devine foarte intensă, pe ambele maluri ale Moldovei, ca
urmare a faptuilui că terasefo apei se lă:rgesc conside.rabil, oferind în acest
fel condiţii foairte priellilice locuirii omene.5ti. Mai ales pe stînga Moldovei, ceva mai j°'c; de Berchişeşti, locuirea medievală di.n valea :-1.pei
amintite se împreunează cu cea din bazinul Şomuzurilor, astfel incit,
practic, nu se poate fa.ce o distincţie netă îrnbre cele două zone demografice
decît da-că se iau în considerare distanţele ce separă di-versele aşezc.i.ri
omeneşti de ours.urile de ape din preajmă.
Recunoaşterile făcute în teren, ca şi '>ăpăturile cu ca;racter de sondaj
practicate la BeI"Chişeşti r, au do•vedit că vatra vechii aşezări nu corespunde
cu suprafaţa satuJui acbual, prim.a fiind situată mult mai aproape de
apa Moldovei, şi a:nurne la cel mult 200 m. de vechiul curs aJ ace-steia.
Situaţia semnalată nu ar .ridica nid un fel de semne de întrebare, dacă
cele două vetre de sat s-.air suprapune măcar în parte. În realitate, suprafaţa locuită a vechiului sat a fost total abandonată, după toate probabilităţile, la finele secolu.lui al XV-lea sau în prima pa.r:te a celui urmă
tor, fiind evident că în stabilirea noii vetre a Berchişeştilor a precump[tnit
amplasarea a5ezării pe un teren destul de înialt faţă de apa Moldovei
(fig. 1), pentru a se evita pericolul inundaţiilor.
înt.r-.adevăr, observaţii stratigrafice făcute cu prilejul cercetărilor
arheolagke de l.a Ber:chişeşti Ml venit ferm în sprijinul acesitei inter.pretări, ele dovedind că, la un moment dat clin istoiria aşezării, apele revăr
sate ale Moldovei nu numai că au inundat locuirea, clar au adus cu ele o
mare cantitate ele depunere bogată în nisipuri şi pr.undUi-uri, cai'e a
dat naştere unui strat g1ros de mai bine de 0,30 m în medie.
După cum s-.a putut observa în toate punctele cerceta.te diin cu.prinsul suprafeţei desemnate şi astăzi de către localnici cu numele ele „siJi.ş
te", primul nivel de locuire, situat deasupra ~olului viu, este reprezentat ele un pămîint de culoare negricioasă, a cărui g r-osime depăşeşte
numai rare ori 0,15 m .. nivelul avînd un aspect compact şi continuu.
Deşi este destul de bogat în boabe de chirpic, a cărui provenienţă ele
la locuinţe distruse de un incendiu nu ridică probleme, stratul în discuţie a oferit, pînă în prezent, un număr ex.t.rem ele mic de fragmente
ceramice, şi acelea total atipice şi mai ales de foarte mici dimensiuni.
continuă pînă

0

3 Satrnl apare cu numele Şti:lbic:mi (Ibidem, p. 350-352).
- Avem dn vedere, fi-relite, zon.a imediat inconjurăttoare, deoareee. înnl în
amonte de Humor se află o >aşezare bine cunoscută în ac.tele interne şi avînd
un rol economic important : Via.ma (Documente rno!dot•eneşti •.. , ed. M. Costă
cheS:cu. I. ip. 73-74, 82-83: II. p. 188-189; 282-283.
4 C~rceHirile au fost efe-ctuate de un t:olecti:v corn.pus din : M. D. Matei (res.pon-~abil), Oct'Jv Monoranu, M. la-cobesc-u. E.m. Emandi. La efectuarea silpăturilor
ne-am bueurat de spl'ijinul Institutului ck înv1i\ămînt s11peri0r din Suceuvu ~i
al Muzeului de istoric al Sucevei.
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ln plus, prezenţa stăruitoare a boabelor de cărbune în cuprinsul stratului
amintit vine să furnizeze un element în plus în favoarea ipotezei că
aşezarea de aici a fost des.tul de întinsă ca s.uprafaţă, chiar dacă densitatea locuirii pare depar:te ele a fi fost notabilă.
Desigur, realitatea cea mai puţin plăcută în cazul stratului amintii este aceea că. pent.ru moment, nu dispunem de nici un element sigur
pentru datarea fazei de locuire căreia îi a;pairţine, micile fragmente cen1mice aflate în cuprin.9ul lui nepermiţîndu-ne decît să afirmăm di ne
<1 rl<~bm în faţa unei locuiri medievale. (De altfel, cu două excepţii", în
toaU1 suprafaţa cercetată s-a:u gf.1sit numai resturi de locuire medievală).
Stratul, care rămine încă un semn de întrebare pentru noi. este supr<1pus direct de o depunere compadă, groasă, aşa cum arătam mai
înainte. ele circa o.:rn m. în medie. Avînd o culoare mai curîn.cl verzuie.
deşi pe alocuri prezintă şi tonalH<iţi cafenii, depunerea este foarte bogat~1 în nisip. cu granulaţie care merge pină la mare, şi mai ales în p1runclişuri, în rare cazuri apă;rînd şi mi'Ci spărturi de piatră. Aspectul, culoarea. compoziţia şi densitatea depunerii în cliscuţie nu lasă loc nici
unui dubiu în legătură cu provenienţa ei, fiind sigur vorba de o depune:·e aluviona•ră. provocată de o pute.rnică revă;rs.are a apei Moldovei
(<:cl{mgăm, clacă mai este nevoie că în cuprinsul acestei depuneri lipsesc
cu clesăvîr!;iirr·e resturi ele cul1.ură materială).
După trecerea lllil.Ui timp oare-care, insuficient penti'U ca pe toată
suprafaţa cercetată să se fi creat un st.rat unitar de humus, suprafaţa
i1~u:1cla:t.I1 a început a fi clin nou locuită, abia acum avîncl posibilitatea
si1 stnbilim şi momentul în care se procluce revenirea locuitorilor satului în vechea vatră, inundată : a clmia jumătate a secolul1ui al XIV-1ea.
lnlr-adevăr. cel mai vechi nivel de locuire care suprapune depune.re"
alu\"ionară, nivel eontinuu, chiar clacă nu peste tot la fel de bogat în
re~turi materiale. poate fi datat înspre finele secolului arătat şi el
a.p: ~re cu o grosime medie ele cirea 0,35 m. în zoneae în ca.re a fost mai
ptcţin afect<1t ele lucr{1:rile agricole, avînd o f'Uloa.re neg.rkioa.să.
J udednd clupă clen.<;itatea materialelor arheologice descopedte în a<'C-"'i strat, ca şi, mai ales. clupă concen.trarea lui în anume zone, se poate
exprima ipoteza cc'i experienţa inundaţiei care întirerupsese locuirea în
w:1ra satului Berchişeşti a fost folositft ele locuitori în această a doua
fază de locuire, clova.cla aclLtdnd-o observaţia că, dacă în eta,pa precedentă, locuirea se întinsese pe întreaga terasă a Moldovei, pînă chiar
în marginea cursului de atunei al apei. în această a doua fază de loeuire zona în eare se fac cele mai numeroase şi mai consistente descoperiri arheologice tinde <i se deplaseze către cote mai înalte şi, în orice caz. se îndep~1,rtează sern;ibil de cursul apei. Chiar aşa fiind, se pare
c·d umiditatea solului a fost resimţită puternic ele către locuitori, deoarece, aşa cum spuneani mai înainte, cel mai tîrziu pe la începutul secolului al XVI-lea se abandonează şi această zonă locuită (care repre5 Ls-t.e vorbft de dteva f1'4!-grnente dintr-o fructieră lucrată d.i:nlr-o pastă fină.
et•nu~ie. clatînd din sec„ ll-IlI e.n„ ~;ii de o cataramă de bronz. de mici dimensiuni. tot din see III e.n.
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zenta, de fapt, o a doua vatră a sat•ului, puţin clepla.c;ată spre nord in
raport ou prima), satul mutînd!\..1-se şi mai departe de apa Mo1ldovei.
Consideraţiile topografice formulate în rin.durile precedente se L-iteme.i..ază exclusiv pe datele stratigrnfice oferite de sondajele intreprinse
la Berchişeşti şi pe cîteva complexe, caire, cle.'.?i de ce.rtă valoare ştiin
ţifică prin faptul că au oferit materiale ele studiu, nu au şi cap-acitate~1
ele a ajuta consistent la stabilirea u:no.r trăsături mai piredse ale a.7ezării medievale de aici. Chiar dacă, însă, nu cunoaştem pînă în p1rezen t
date despre tipul de locuinţă sau despre ainsamblu~ gospodăresc s.ped.fic
acestei zone din preajma muntelui şi nici nu s-a reuşit identificare<l
sigură a necropolei aşezării. materialele arheologice recoltate permit
unele consideiraţii nu lipsite de valoare ştiinţifică, cu privire specială la
anume aspecte ale culturii materiade a locuitorilor acestei aşeză;ri. Fireş
te, ca şi în alte numeroase situaţii similare, categoria ele descoperiri cea
mai bogat reprezentată este, şi în această aşezare medievală, ceramic·1.
Pe temeiul ei, şi avînd şi avantajul că cea mai mare parte a ceramicii
a fost descoperită în două complexe sigure - o groapă cu resturi menajere>
aparţinind unei gospodă•rii şi, respectiv, un mic cuptor de uz gospoclc\resc (din păcate clistT'lls în cea mai maire pa.rte) - credem că nu e;:.;tc
hazardat să încercăm nu num ·:i.i o simpl[1 prezentare clescri'Ptivă a m<1t~
ri.alelor, ci şi o situare a lor înt:r-un context mai larg. ţinind de domeniul
culturii materiale moldoveneşti a vremii, în general.
Atrăgeam mai înainte atenţia asupra faptului că locuirea omenească
ele la Berchişeşti este sigur mai vecile decît cbt.a des tul de tîrzie - 1:1
septembrie 1473 la oaore este menţionat satul într-'un act inte1·n 11 .
Fără să putem, numai pe baz:; materinJelm de ca·re dispunem acmn. -;ă
propllJilem o datare cît ele cit exadă n începuturilor aşezării. cîtev-ci
fragmente ce·ramice, ele o factură ca,re le deo.seb~te ele cele aparţin.bd
\·ea.eurilor feudaHsmului dezvoltat, ne indeamnă să emitem ipoteza că,
cel puţin în vatra cunoscută ele noi a sntului Berchişeşti, locuire'' ;,1
început în ultima parte a secohtlui al XIII-l·ea sau, cel mai Urziu, Li
începutul celui următor. lntr-adevăr, mai ales unul clin aceste fragmente
cer.amice, care păstrează partea superioară n profilului vac.:ului. pînă in
zona diametrului maxim (fig. 24/3) nu îşi află analogii în ceramica socotită specifică primei jumă:tăţi a secolului al XIV-lea, nici prin calitatea
p.:1stei (foarte bogată în nisip), nici prin a~·de:rea ele slabă calitate, ceea
ce a conferit vasului o culoare cenuşie neunif01,mă, cu miezul pe'."etelui
de culoare negricioasă, fără să mai vorbim ele faptul că vasul era lip;.it
ele o-rnament. În afară ele aceasta, atrage atenţia profilul vasului, mai
ales prin buza dreaptă şi lipsa gitului ca element cliS:tinct '·
Fără să fie identic cu primul, cel ele-al cloile'1 fragment, descoperit,
spre deosebire de cel preceele71t (aflat în strat, h adîncimea ele 0,60 ml
G Documentele lui .)te.fan cel Mare, ed. L Bogdan. I, p, 111:1.
I Cu deosebirea cli este J:psit de ornarnr:nt. fragmr-ntul acesta poate fi apropiăl c],,
u.ni>le din descoperirile ele la Hlinl'C<i (Elen<i Busuioc, Ceramica de uz comun
nesmălţuilti <lin Moldova Secolul al X/V-leci 11inrl la mijlocul .~ecolului al
XVJ-lea, BUC'Ureşti, 1975. Jig. 1/17) ~i pan' a-5i gf1.si unele a-;ernănări de pro.fii 1·u
1'1-dgmentf', ceva mai tîrzii, de ln Suc<"wa (ll>idem, fig. 1/VII 10).
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într-o groapă, împreună cu materiale mai tkzii, poate fi datat ceva mai
tirziu clecît primul, în sensul că nimic nu împiedică aol:Jribuiirea lui şi
primelor decenii ale secolului al XIV-lea. Avincl ca princip& element
ele pmfH buza sensLbil îng•roşată la exterior şi mai ales absenţa şen
ţukii interioare pentru capac, fragmentul în discuţie (fig. 24/1,) provine
ele la un vas lucrat din pa<>tă bogată tn nisip ou granulaţie m3il"e şi mijlocie. Culoarea este cenuşie, neuniformă 8 . Ca singur element de decor
păstrat, un prag abia profilat mairc-hează umărul va'>ului, nici acest element neputîncl să fie considerat specific ceramicii moldoveneşti din deceniile mai tiaii ale secolului al XIV-le.a.
La baza gropii în caTe a fost descoperit fragmentul precedent - şi
putind aparţine chiar niwlului iniţial de locuire de la Berchi.şeşti, pînă
la care g1roap.a, cu aclîncimea sa de peste 1,45 m., pare să ajungă - s-a
descoperit un alt fragment, ca.re poate fi apropiat de cele precedente
prin datele tehnice obi5nuite : pasbă zg•runţuroasă, boga1tă în nisiip de
mărime mijlocie şi mare, culoare C"enuşie-închisă. Ceea ce deosebeşte
ins<\ fragmentul în discuţie de ceole prezentate mai înainte şi îl particularizează chiar în cadrul de-scoperill"ilo1r ele pe teritorii mai la;rgi este
profilul buzei vasului ele Ia care proYine. Buza, destul de puţin în"lltă,
Sl· îr;gustează şi rotunjeşte la pairtea superioară, în timp ce la bază
pt·e;-:i;ită mai curînci aspect ele streaşină. Poziţia buzei faţă de gîtnl
foaTt.e curbai al vasului dă părţii superioare a profilului acestuia o
not[1 cu totul aparte în raport cu ceramica con.sidel"'ată ca specifică începutului secolului al XIV-lea. 0ricum arr fi, noi înclinăm spre o da.ta:re
în a.cest secol a fragmentului ami'l1tit, si!Juîndu-1, însă, foairte la început ul evoluţiei unui proifi~ de vas, ca.re va cunoaşte o mai largă răs
plru:liire abia mult mai tirziu. Poate tocmai ele aceea în momentul de
faţă nici nu găsim o explicaţie genetică satisfăcătoare profilului respeclh' (fig. 24 2) în contextul cetI"arnicii moldoveneşti mai Urzii. H
Cele prezentate pînă aici ne par suficiente pent.n1 a încerca să atrngem atenţia asupra faptului că printre desicoperirile de la Berchic:;.eşti
se află şi materiale (fig. 25 şi 26) care permit măcar să se presupună şi nu cu o totală lipsă de temei că problema începuturilor locuirii
omeneşti din această aşeza·re de pe v•alea Mo~dovei trebuie legată de
cercetarea realităţilo1r seco•lului al XIII-lea cel puţin, şi aceasta pootru
cii nu excludem eventualitatea ca undeV'a în apropiere, dar într-o zonă
încă şi mai bine apărntă, să se a.fle o vatră şi mai veche de sat.
gitse~te analogii în ceramioo mai larg răspîndiiă din ptima
a secolului al XIV-il'a. Numai unele vagi apropieri sint posibj,Je cu
iln urne descoperiri d~n :o1ceastă vreme de '1a Suceava ( Ibi.dem. fig. 2 10).
\l 51.udiul evoluţiei profi·lelor ceramicii „mu.~tine" ca să folosin1 pe-riodizoarea
<·onsaerată prin lucr<Jrea. eiJtată mai îna~nte, ~• Eleonei Busuioc ar păre.a să
1:onducă l:oi ipoteza ,că .acest profil nu este .cu 'totul străin de acela. mai evoluat,
l'araderizat prin apariţia unei much:i bine prnfi1ate la baza buzei. Pentru monumt. oceasLa rămine o simplă ipoteză, profhluJ de ]ia Ber.chiş~ti putind Ii ~i
numai o excepţie. Ori;c-um. pentru comparaţie. c.f. El. Bu.5uioc. 01p. cit., fig.
J:J/10 ; cf. şi Gh. Diaconu ~i N. Constantinescu, Cetatea Scheia, Bueureşti, 1960,
p. îa, fig. 36/3 : un profil destul de apropiat ·la Lunca-Dorohoi, în primul nivel
dP locuire medieval (Dan Gh. Teodor. Eugenia Neamţu, Victor Spinei, AM, VI,
1969. p. 199. fig. 7 /16).

B Lagmentul nu î-:;i
jumătate
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ln acelaşi timp, dacă fragmentele ceramice amintite aparţin secolului al XIII-lea şi începutul celui următor, ceea ce pare foarte probabil d ar nu m a i ci u p ă c r i te r i i t i p o 1 o g ic e, ele nu pot fi lega-te decît de prima fază de locuire de la Berchişeşti, adică de locuirea
an1erioară inundaţiei ele caire am amintit mai în:ainte. Puţinătatea fragmen1elor respective şi mai ales faptul că ele provin dintr-o zonă
mai înaltă dedt a terasei inundate. rare nu cunoaşte depunerea aluvionară
clc:-:.pre caire, ele asemenea, am vo•rbit mai în:ainte, ne obligă să răspundem
umei întrebări fireşti, şi anume : ele ce lipsesc p e l o cu 1 e e r ce ta t
legăturile materiale evidente între epoca în care situ:im amintitele fragmente si cealaltă, mai tîrzie. din rare datează cele mai vechi materiale
di;: faz;t a doua de locuire ele la Berchişeşti, fază pe care o atribuim finelui secolului al XIV-lea, clacă nu mai curîncl !nceputului CC'lui urmf1tor '!
După părerea noastor[1, explicaţia acestei lipse de legătură trebuie eău
taLl tocinai în fapt,ul că, un timp oarec~re după revă<rsa:rea Mo1ldovei,
locuitorii sat.ului s-au stabilit într-un loc pe care nu am reuşit a-l identifica, .revenind aici abia în pedoaela presupusă ele noi.

•
Fără

îndoială,

cele mai cOJF.istente de<;coperi.ri făcute la Berchişeşti
'u.
acelea care provin dintr-o groapă cu resturi menajer·e, aflată cu
<;ignnmţă în preajma unei locuinţe. Ci'i este a~a o dovedeşte prezenţ:..1
ma.,.;ivă în umplutLUra gropii, împreună cu materialele arheologice ele care
vo;n \·orbi mai jos, a unei cantităţi deloc neglijabHe ele C'{1rbune şi cenu~ă, precum şi a unei cantităţi de oase ele anim·ale domestice (între
cc.:re predominau oaia şi poircul), oa.se ce nu pot fi pµs~ în legătură
clecit cu carnea consumam ele ocupanţii locuinţei C'are au contribuit şi
la umplerea gropii. Pentru n înţelege şi mai bine impo.rtanţa acestor
cll·~copefi.ri, trebuie să facem încă ele la început preciza.rea că conţinutul
gropii este suficient ele unitar pentru ea moneda anepigrarn emisă în
timpul domniei voievoclului Alexandru cel Bun, descoperită în groapă,
pc 1<1 jumătatea adindmii ei, să poată situa întreaga umplutură a aeestci
grupi în primii 10-15 ani ai secolului al XV-lea, cel mai tkziu. Tocmai de aceea, o serie ele constatări pe ma::-gineu ceramicii descoperite
in cuprh1sul gropii amintite capă.l.<1 o importanţă specială, deoarece ele
vir:: sI1 completeze în moci sub.stanţia'l cunoştinţele, trebuie să :recunoaş
te:rn, destul ele puţin mnsistente încă, referitoare la producţia de CC'ramidi în mediul rura!l moldovenesc, permiţînd, în acelaşi timp, apropieri
ah-.;0lut necesare întire ceramioo de provenienţă orăşenească şi cea ele
origine rurală, într-o vreme în care între acestea existau încă cleosel)iri
vizibile de ordin calitaitiv.
Pe linia celor ele mai sus, prima observaţie prilejuită de descoperirile
amintite de la Berchi-şeşti este aceea că, din punct de vedere tipologic,
c-erarrţica de aici se înscrie în coordonatele generale ale producţiei moldO",·eneşti de la finele secolul'lli al XIV-lea şi începutul secolului urmă
tor. Într-adevăr, forma predominantă şi aici este tot oala-borcan (fig. 23/
2-4) clar numărul destul de ma:re de fragmente de torţi (fig. 24/17-20) indică inceputul unei largi răspîndiri şi în mediul rural a oalelor cu toartă.
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Mult mai interesante pent rru un studiu comparativ ni se pa.r observaţiile cu privilfe la aspectele tehnice ale producţiei realizate de meşte
şugarii satului în această v.rerne. Iar că este vorba de o producţie locală,
în sensul strict al cuvmtului, o dovedeşte faptul că aproape totalitatec:t
descoperirilor cu oarecare valoare, în discuţie, prezintă trăsături unitare.
iar ccu1tit.atea de ceiramică necesară uzului c•urent al locuitorHor salului
exclude eventualitatea aducerii acesteia din alt centru.
Pa<>ta din care sînt confecţionate vasele se caracterizează printr-o
compoziţie mult îmbunătăţirtă în raport cu perioada precedentă, în sensul că lutul este lipsit de impurităţi, iar nisipul care serveşte drept
deg•resanrt are g.raniulaţie mică, în rare cazuri fiind vizibile în amestec boabe mai mari. În odce caz, ceramicii la care ne referrim îi este
ele acum stTăină apariţia, pe feţele vaselor, a mkilor protuberanţe d~ intîlnite cu puţin timp înainte şi datorate prezenţei în pao;tă a nisipului cu
grianulaţie mare. Aceasrtă constatare, ca şi obse.rvaţia că pasta este bine
frămîntată, ceea ce îi asigură un aspect dens, dovede~ produce.rea de
către m e ş it e şugar i a acestei ceramici, fapt confLrmat şi de absenţa
oricărui indiciu că la Berchişeşti s-ar mai fi folosit în ace.st timp şi alt<i
tehnică decit roota cu înviTtire rapidă, de picior. Această observaţie nu
trebuie trecută pe un plan seC"Undair, deoarece, este locul să amintim.
numai cu puţin timp în urmă - mai exact în timpul domniei voievocluJui Pet:iru I muşatinu1 - în unele sate încă se mai lucra ceramică cu
mina, a7a cum au dovedit-o unele descopeoriri făcute la cetatea Şcheia
de la Suceava, unde neîndoielnic au lucrat numeroşi ţărani. to
Trecind acum la p;rezentairea pl'Dfilelor de bază ale ceramicii descoperi te 1n g·roapa arnirntită, este de precizat, în primul 'l"înd, faptul c{1
pe baza citorvra exemplare se poate urmăiri evoluţia, pe plan strict loea1,
a profilului ele bază aJ ceramicii de bucă1tărie clin perioada ultimului
deceniu al secolului al XIV-lea şi primeiloir două ale celui următor. Dup~1
C'llffi se ştie, ceramica perioadei mw~atine se caracteriza prin larga r;i:;pindiire a buzei înalte şi drepte, puţin răsfrînte în afară şi, bine înţele-;,
lipsită ele şănţuirea interioaxă pentr!Ll sprijinirea capacului· I J, apariţie
ceva mai tîrrzie. Desooperilfea jumătăţii superioare a unei oaJe cu torn·tă
ne ajută să surprindem, la Be.rchişeşti, un profil inte:--mecliM în:tre ceramica muşatină şi formeJ.e mai evoluate aJe începutului secolului al
XV-lea, profil a cărui principală caracteristică rezidă tocmai în modelH!I'e.a buzei propriu-zise. Asit:.fe.J, buza este tvşor curbată pe toată grnsimea ei şi se îngll'.;tează la parrtea superioară, marginea căpătind aspectul unei muchii (fig. 24 '10). 12 Chiar din buză porneşte o toarrtă moclel'fltă
fără îndemînare, care se sprijină pe umărul vasului, frmnos arcuit. Trei
caneluri bine adîncite, cu un profil mai mult unghiular, constituie unicul element ele de<:orr al vao:;ului, accentuînd simplitatea execuţiei.
0

)(} Gh. Dfatrnnu şi N. Conslantin{'scu, op. cit., p. 70.
11 Pentru profilele de l><1ză, cf. El. Busuioc, op. cit.. fig. 1:n 1-12 ; fig. H 1-8 ~1
fig 15;1-4.
1'.! Profilul pare a a\'ea rădăcini locale molduveneljti destul de n::'chi (CL D:m Gil.
'feorloi-, ~ugeni<1 Neamţu, Victor Spinei. AM, VI, p. 199, fig. 7 /15).
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Dacă elementele de profil ne obligă să atribuim fra!,ment.ul în discuţie sfîrşitului secolului al XIV-lea. încadrarea cronologică propusă
Pste susţinută şi de cairacteris•ticile te.fini-ce ale execuţiei, şi anume : vasul
este lucrat dintr-o pastă de calitate inferioară C'are, atît din cauza nisipului mare fol<>sH ca cleg.re~ant, cit şi datorită insuficientei f.rămîntări
prezintă porozităţi uşor vizibifr Pe de altă parte, datorită compoziţiei
pastei şi, în egală măsură. folosirii ffrră înclemîna.re a ;roţii cu învir1ire rapidă, feţele vasului prezinte'\. ne regulari t[1ţi ele finisare şi sin t

foarte aspre la pip[1i1.
Tradiţia profHului simplu al buzei se pa.re că s-a păstrat o bun;1
bucat[1 ele vreme în mediul rural, cu toate că acest profil coexistă cu
<ihul mai evoluat, consid~rat specific perioadei ele îngemănare a secolelor XIV şi XV. Chiar în condiţiile folosirii cu bune rezultate a roţii
rapide şi cu toate c[1 vasl\ll respectiv este modelat dintr-o pwstă ele foarte
bună calitate şi este ars la ro<;u. un astfel ele profiol (fig. 2 l/10), aminteşte ele ceramica perioadei precedente. i:: fiind cu atît mai importanl
ca document material.
Descoperki făcute într-un mare nurnă·r de localităţi din Moldova
ce e drept, cele mai multe de caracter urban - au confirmat. faptul
c2 clin momentul în care olăria a căpătat caracterul de ce:rtă activitate
specializa1tă (me~teşugă•rească) în producţia curentă se impune, odată cu
foiele secolului al XlV-lea, ca p."ofil de bază - atît pentru oala-borcan,
{'!t şi pentru oala cu toart[i buza puţin înaltă, sensibil îngroşată b
t•xterior şi prevăzută cu o ş[1nţui.re interioară, dete·rminată ele început ul folosirii capacului. Descoperirile de la Berchişeşti nu he decît să
confirme op.inia exprimată f;in.teitic mai sus. şi aCTeptatlt de totalitatea
.-,pecialiştilor, oferind destul ele numemase exemplare pentru ilustrare,
atît înt regi, cît şi fragmentare (fi.g. 21 H,1:!).
Dintre materi.aleJe avute în vedere. retine atentia mai ales o oali1borean, înaltă de aproape 20 cm. (fi.g. 2;V:3).· Lucrat;,· dintr-o pa~tă nvincl
in amestec nisip cu g.rdntdaţie mijlocie (ele unde şi aspect.ul zgrunţuros
<.~l feţelar vasului) oala-borcan prezintă trăsăturile specifice perioadei
drnintite : buza es.te sensibH îng.roşată la exterior, uşor adîncită pe faţa
inte.ri·oară, "' ia.r pe umăr are o bandă de caneluri uşor adi.ncite. în fiine,
"uloarea cenuşie şi prezenţa unor pete de crustă de origine O!'ganhă
(formale în timpul utiliză•rii vasului pe vatră, la fiertul mincă:riil completează elementele atit de comune unui mare număr de descoperiri
simifare. Ar fi, desigur, de cel mai mare interes pentru studierea evoluţiei ceramicii ele uz casnic clin acest timp dacă, pornindu-se ele la
<rn urne particularităţi ale profi[ului, şi anume de la faptul că la oaleleborcan curbura interioară a buzei este mai puţin pronunţată decit la
oalele cu toartă. s-ar putea stabi'li dacă utilizarea capacului la prima
formă de vas era o practică curentă ~au nu. Pent.ru moment, răspunsul
pare mai curînd negativ, deoarece curbtwa respectivă e!'<te, în cazul
invocat de noi, mult prea slabă penbru a permite a.5ezairea capacului.
0

1:; lbideni. f;g. 7.'11.
li Ibidem, p. 20::!, fl.g. 11:5 1;i p. W4, fig. 10,li: El. l:l'Usui.oc. op.
timon si I. Mitrea, Carpica. \!III, 1976, fig. 1()/1.
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Mult mai interesante pent.ru un studiu comparativ ni se par obseTVi!ţiile cu priviire la aspectele tehnice ale producţiei realizate ele rneşte
şugairii satului în această v,reme. Iar că este vorba ele o producţie locală,
în SeJLi;Ul strict al CUV'ÎIIltului, O dovedeşte faptul că aproape totalitate<:\
descoperirilor cu oarecare valoare, în discuţie, prezintă trăsături unitare.
iar cantitatea ele ceramică necesară uzului curent al locuitorHor satubi
exclude eventualitatea aducerii acesteia din alt centru.
Pa<>ta din care sînt confecţionate vasele se caracterizează printr-o
compoziţie mult îmbunătăţirtă în raport cu perioada precedentă, în sensul că lutuJ este lipsit de impurităţi, iar nisipul care serveşte clrep~
deg•resarnt are g1ranulaiţie mică, în rare cazuri fiind vizibile în amestec boabe mai mari. În odce caz, ceramicii la care ne referim îi este
de acum străină apariţia, pe feţele vaselor, a mkilor protuberanţe deti întilnite cu puţin timp înainte şi datorate prezenţei în pac;tă a nisipului cu
gr.anulaţie mare. Aceasrt;ă constatare, ca şi obse.rva.ţia că pasta este bine
frărnîntată, ceea ce ii asigură un aspect dens, dovedesc piroduce.rea de
către rn e ş it e ş u g ar i a acestei ceramici, fapt confiirmat şi ele absenţa
oricărui indiciu că la Berchişeşti s-ar mai fi folosit în acest timp şi altă
tehnică clecît roata cu învî·rtire rapidă, de picior. Această observaţie nu
trebuie trecută pe un plan seC'Undair, deoairece, este locul să arniintim.
numai cu puţin timp în urmă - mai exact în timpul domniei voievocluJui Peliru I muşatin.ul - în unele sate încă se mai luora ceramică cu
mina, a11a cum au dovedit-o unele descope["iri făcute la cetatea Şcheia
de la Suceava, unde neîndoielnic au liuorat numeroşi ţărani. ro
Trecînd acum la pirezentairea profilelor ele bază ale ceramkii descoperite Îiil g·roapa arni111tită, este de precizat, în primul irind, faptul ca
pe baoa cîtorva exemplare se poate urmăiri evo1uţia, pe plan strict local,
a profilului de bază al ceramicii de bueăttărie din perioada ultimului
deeeniu al secolului al XIV-le•a şi primefo.r două ale celui următor. Dup;1
C'um se ştie, ceramica perioadei muşatine se caracteriza prin larga r[1spindiire a buzei înalte şi drepte, puţin răsfrînte în afară şi, bine înţeles.
lipsită ele şănţuirea interioaxă pentr!Ll sprijini·rea capacului· 1J, apariţie
ceva mai tirrzie. Descoperirea jumătăţii superioare a unei oaJe cu toartă
ne ajută să surprinclem, la Be.rchişeşti, un profil inte:'lllediar îrntre ceramica muşatină şi formele mai evoluate aJe începutului secolului al
XV-lea, profil a cărui prineipală caracteristică rezidă tocmai în moclelHTe.cl buzei propriu-zise. As.itfe.l, buza este tiqor curbată pe toată grnsimea ei şi se ingllc;tează la pairtea superioară, marginea căpătincl aspectul unei muchii (fig. 24 10). I:! Chiar din buză porneşte o toairtă modelată
fără îndemînare, care se sprijină pe umărul vasului, fnunos arcuit. Trei
caneluri bine adincite, cu un profi.l mai mult unghiular, constituie unicul element ele clecorr al va<mlui, accentuind simplitatea execuţiei.
JO Gh. D~a:conu şi N. Constantinescu, op. cit., p. 70.
11 Pentru profilele de bază, cf. El. Busuioe, op. cit.. fig. U.'J J-12 ; fig. 14.1-8 -<1
fig 15; 1-4.
1:::! Profilul pa1·e a a\'ea rădăl"ini locale molduvenei:;ti destul de Ycchi (CI". D:m Cil.
'feodor, Io:ugeni<1 Neamţu, Victor Spinei, AM, VI, p. 199, fig. 7 /15).
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Dacă elementele de profil
cuţie s.fîrşitului secolului al

ne obligă s<.1 atribuim fragmentul în disXIV-lea. încadrarea cronologică propusit
l-'Ste susţinu tă şi ele cair.acteorisiticile tehnice ale execuţiei, şi anume : va.sul
c~te lucrat dintr-o pa.stă ele calita1e inferioară care, atit clin cauza nisipuiui mare fol·osit ca degresant. dt şi datorită ~rusuficientei firăm.întări
prezintă poroziităţi uşor vizibilf Pe ele altă pa,rte, datorită compoziţiei
ţmstei şi. în egală măsură, folosirii fără înclemînare a :roţii cu învîrtire rapidă, feţele vasului prezintă neregularitftţi ele finisare şi sint
foarte aspre la pipc''tit.
Tradiţia profilului simplu al buzei se pare că s-a pf1strat o bunf1
bucată ele vreme in mediul rural. cu toate că acest profil coexistă cu
altul mai evoluat, considerat specific perioadei ele îngemănare a seC'olelor XIV şi XV. Chiar în condiţiile folosirii cu bune rezultate a roţii
rnpicle şi cu toate c[1 vasul respeC""tiv este modelat dintr-o pastă ele foarte
bună calitate şi este ars la roşu, un astfel ele profil (fig. 2I/10), amini:eşte ele ceramica perioadei precedente. i:: fiind cu atît mai impo·rtanl
ca cloeument material.
Descoperiri făcute într-un mare număr de localităţi din Moldova
ce e drept, cele mai multe ele caracter urban - au confirmat faptul
c[~ din momentul în e<:lre olăria a căpătat caracterul ele ce:rtă activitate
specializaită (meşteşugă·rea",că) în produeţia curentă se impune, odată cu
finele seco·lului al XIV-lea, ca pmfil ele bază - a.tit pentru oa:la-borcan,
cit şi pentru oala cu toartft - buza puţin înaltă, sensibil îngro"Şată Li
L'Xierior şi prevăzută cu o şănţui.re interioară, determinată ele începutul folosirii capacului. Descoperirile ele la Berchişeşti nu fac decît să
confirme opi.!nia exprimat<"• sinteitk mai sus, şi acceptată de totalitatea
~pecialiştifot', oferind destul ele numemase exemplare pentru ilustrare,
atit int.regi, cit şi fragmenta.re (fig. 2 l !U3).
Dintre materinle~e avute în vedere, retine atentia mai ales o oală
borc·an, înaltă ele aproape 20 cm. (fig. 23/3).' Lucrată· dintr-o pastă avîncl
in amestec nisip cu g·rdnulaţie mijlocie (de uncie şi aspectul zgrunţuros
;_;l feţelor vasului) oala-borcan prezintă trăsăturile specifice perioadei
<irnintite : buza es.te sensibil îngroşată la exterior, uşot· adîncită pe faţa
interioară, Vi iar pe umăr are o bandă de caneluri uşor aclincite. în fillle.
culoarea cenuşie şi prezenţa unor pete ele crustă ele origine O'!'gani-:-ă
(formate în timpul utiliză•rii vasului pe vatră, la fiertul mincărrii) completează elementele atît ele comune unui mare număr de cle'i'coperiri
simHa;re. i\.r fi. desigur, de cel mai mare inte:·es pentru studierea evoluţiei ceramicii de uz casnic clin acest timp clacă, porn~ndu-se ele la
a~ntme pa:rticularităţi ale profilului, şi anume ele la faptul că la oaleleborcan curbura interioară a buzei este mai puţin pronunţată clecit la
oalele eu toartă, s-air putea sta.bi'li clacă utilizarea capacului I.a prima
formă de vas era o practică curenită !>au nu. Pentru moment, ră..„punsul
pare mai curînd negativ, deoarece curbut'la respectivă e~te, în cazu.I
im·ocat de noi, mult prea slabă pentru a permite a~ezairea capacului.
1:l I hidem. J;g. 711 i.
14 Ibidem. p. 202, fi.g. 8 ·5 şi p. '.W4, fig. 10.6: El. ll1usui•}(', op. ci.t., Jig. 3:J;:!; Al.. Artimon ~i l. Mitrea, Ccirpit.:<1, \TJJI, 1976, fig. ID'l.
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In schimb, tot la

Berchişeşti, alte descoperÎlri permit să se urmă
profilului amintit. Astfel, cîteva fragmente deosebil
de semnificative, provenind tot de la vase de culoare cenuşie-deschisă,
lucrate dintr-o pastă uşor zg·runţuroasă, d.ar compactă şi bine frămin
tată, probează faptul că evofoţia tipului de vas care ne reţine atenţi:l
se produce mai ales pe linia sensibilei eviazări a buzei (fig. 2·1'9.11). indiferent dacă aceasta presupune şi o îngroşare mai pronunţată sau mai
slabă a acesteia, la exterior. Evazarea de caire aminteam are ca urm:J:re.
sau poate, mai curind, este determinată de a:pariţia unei şănţuiiri pronunţiate pe faţa interioară, care, de data aceasta, nu poate fi pu.c;ă
. în
legătură dedt cu folosirea pe scară largă a capacului. 15
In cuprinSlll.l aceleiaşi gropi, la adîncimea de circa 1 m., s-au aflat
eiteva fragment.e ceramice, pro.venind de lia vase de C'ltloare cenuşie, cu
îeţele ~or zgrunţuiroase, care se deosebesc net, sub raportul profilului
pă.rţii superioare, de tipul de bază al vremii, prin aceasta co;n;tdbu.ind
la stabmrea existenţei în ,mediul rural a unei game mai bogate de profile ceramice decit în mediul oră-şenesc contemporan. Dinitre aceste f.r3:gmente, două ne reţin atenţia în mod precumpănitor, ele avînd ca tră
să·tură mmună tendiflţa de aplaltizarre a pă-rţii superioare a buzei şi mai
ales ele lăţke sensibilă a acesteia (fig. 24 14), către exrt:erior Iii. Rezumînd discuţia la aceasta nu credem, însă, că s-a.r evidenţia în întregime
semnificaţia potenţială a descoperirii. Într-adevă1r, faptul că cele două
fragmente prezintă unele asemănări, chiar dacă, poaite, destul de î.nclepărtate cu proifilele ce vor deveni. specifice primelor decenii şi mai puţin celei de-a doua jumătăţi a secofolui aJ XV-Jea, 1i ne obligă să ne
întrebăm dacă nu cumva începuturHe mai încleipăr1tate ale noilor pmfile
ceramice avute în vedere trebuiesc căutate anume în acea!>tă vreme şi
nu neaipă1rat în mediul meşteşugăresc urban. 18
Toate descoperiri-Ie prezentate piuă acum şi care ne-au indemflail:
să încercăm stabilirea unei linii evolutive a ceramicii din aşeza.rea de
la Berchii;;eşti pînă la nivelul permis de data cea mai tîrzie a încadră;i-ii
cronologice îngăduite de moneda anepigrafă ele la Alexandru cel BLm
aparţin, fără putinţă de îndoială, culturii materiale ele factură loolă,
fapt sugerait, credem, chiar ele strădania de a evidenţia evoluţia tmei
forme din alta, precum şi procesul îmbunătăţi<rii ca1Utative a producţiei.
Împreună, însă, cu ceramica deja menţionată pînă aC'llffi, la Berchişe~ti s-au descope·rit şi citeva fragmente ceramice a că·rnr atribu.iire
tradiţiei şi producţiei loc1
a le sînt cu neputinţă. Chiar dacă numărul f.rngrească

evoluţia

15 Gh. Diaconu şi N. Conistn:nlinescu, op. cit., p. 79, fig. 40.'1 : J<JI. Busuioc, oii. ~it.,
fig. 33/1-2 şi fig. 39/5: Dan Gh. Teodor, Euge-nia Neamţu, Vidor Spinei. A.i.\1:,
Vl, p. 204, fi,g. 10/12 l?i fig. 11.·1. Al. Artimon ~i I. Mitrea, Carpi'C<-1, VIIT. 1971i„
fig. 11/9.
16 Cerami.1l'ă prezentind un prnfil apropiat s-a descoperi.t la Bite'.! Doamnei !;i <·;_1.m
d<.L'l<lrc-<1 ei aiei se face în secolul al XUI-.lea se poate consider.a că respt.·l·Uvul
profil are o tradiţie mai YeC'he în Moldova (C. s~·orpan, Dad'I, N.S .. IX, 1~lf>:1.
p. 444, fig. 4,'l).
17 Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, op. dt .• p. 80. Jig. 41 ·2;;. Avem în Yl'd.:'~P
prol"ilele care pr:ezin·tă l<i baza buz<>i o muche bine profi.Jată
18 M<ii rcprezt~ntative ni se par unele dii11 materiale-le descoperite Ja măni"1sL·e;;
Humorului vechi (El. Busuioc, op. cit., fig. 42 ,-:J-7. l:i).
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mentelor tipice (sub raportul elementelor de profil ilustrate) este destul de redus, caracteriistidle tehnice ale acestor materiaJe sînt suficiente pentru a le distinge de res-tul ceramicii. Astfel, este vorba, în
primul rînd, despre un fragment cu gîtul ~nalt, ornamentat pe toată
înălţimea sa cu o bandă lată de caneluri uniforme ca adîncime şi lăr
gime, al unei căni cu toartă şi p ·rob a bi 1 mt guira trilobată (fig. 23/5)
de dteva foagmente din gura unei căni prevăzute cu cioc (fig. 26/5) şi
de cîteva fragmente de torţi. Toate aceste materiale sînt ele încadrat
în categoria ceramicii cenuşii fi n e, căireia cu mai multă vreme în urmă
i-am propus datarea la finele secolului al XIV-lea rn, datare acceptată
de către specialişti şi confirmată ulterior de numeroase descoperiri.
lnsistind asupra prezenţei acestor materiale la Berchişeşti o facem din
două motive : în primul rînd, S'Ub raport oronologic, ceramica cenuşie
fină, ne f i i n d p ,r o d rus ă î n M o 1 d o v a ci numai adusă aici de coloniştii germani, veniţi din Poil:onia mai ales în timpul domniei lui Petru
I mll.'?atinul şi poate chiar mai înainite 20, are o durată de folosire bine
circumsorisă, limita
superi.oară nedepăşind decit cu foarte
puţin începutul secolului al XV-lea. Această conoluzie este însă va:laibiJă pentrou
descoperirile făcute numai în mediul orăşenesc, ceramica în discuţie
fiind puţin sau aproape deloc cunoocută la sate. Tocmai de aceea, socotim posibil să admitem că în mediul rural, unde o astfel de ceramică
ara cu siguranţă o raritate extremă, ea putea fi conservată mai îndelung, ceea ce ar corespunde pe deplin şi încadră!rii materialelor de care
ne ocupăm aici.
In a1l doHea rînd, prezenţa acestei ceramid n e 1 o ca 1 e într-un mediu sătesc ridică un număir însemnat de probleme istorice, a căror impol"tanţă depăş~te cu mu1t cadrul tematic şi teritorial al istoriei unei
singure a.,<:ezări. Şi poate tocmai pentru că o discuţie mai largă nu ar fi
sufici.ent sprijinită aici de descoperi•rile în cauză, ne vom mulţumi ceva
mai tkziu să schiţăm doar cîteva din implicaţiile posibile ale acestei
prezenţe. N-ar fi, însă, excl'l.IS ca, chiar producţia ulterioară a olarilor
din Berchişeşti să nu fi scăpat cu totul ele ~niluenţa exercitată de ceramka cenuşie a coloniştil1or germani din MQlldova asupra celei locale,
domeniul care ofe1·ă cele mai multe elemente de studiu comparativ dovedindu-se, pentru moment, cel aJ oalelor cu toartă. Dar pe-ntru că ar
fi insuficient de justificată aici o dh.'>C'llţie mai amplă asupra acestei probleme, precizăm doar că numeroase torţi de vase cenuşii de ia Berchişeşti, vase de ce~tă LTadiţie şi prO'Venienţă locală, vădesc strădania olarilor locali de a trece mai rapid şi pe o scară cit mai largă la producerea unei game ctt mai variate de vase cu toartă.
19 M. D. Matei, Contribuţii arheologice la i.~ton.a oraşului Suceava, Bucur~ti, 1963.
p. 131 ~i urm.
20 Disoutia referitoare la datarea ceramidi cenusii în Moldova .si la încadrarea
· acesteia într-Lm areal european mai larg a f06t reluată de Al. ·P..ădulescu, rel1l.iv rec('nt, pe baza descoperirilor de la Siret (Al. Rădulescu, :Dacia, N. S., XVI,
1972, p. 225-242).
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mun materialele ceramice de la finele secolului al XTV-lea şi
începutul C'elui următo.r. descoperite la Berchişeşti, coIL<>tituie o bază
destul de solidă pentiru studiul evoluţiei producţiei locale, în sensul
restrîns al cuvîntului, tot aşa materialele mai tirzii îngăduie consideraţii
de reală utilitate pentru încadra•rea aceleiaşi producţii într-un arr.samhlu mai larg moldovenesc. Descoperite atit in strat, cit şi în două complexe închise (o gorapă şi un cupto1· acesta din urmă distrus, din
păcate, în cea mai mare parte), materialele ceramice la ca•re ne referim
se încadrează, în linii mari, în a doua jumătate a veacului al XV-le:i.
Este adevărat, gama formelor ilustrate de aceste descoperiri este departe
de a fi completă, dar nu este exclm; ca toC'mai lipsa mio.r forme considerate comune în ceramica orăşe~1ească să ilustreze răspîndirea lor limitată la un anumit mediu economico-social realitate ce şi-ar găsi explicaţia principală, credem noi, în împrejurarea că lumea satelor putea
foarte bine să înlocuiască anume vase ceramice prin recipiente cu aceeaşi funcţionalitate, dar realizate în lemn (castroane, străchini etc.). În
acelaşi timp, nu tTebuie omis nici faptul că, pentriu a avea o imagine
C'ompletă a inventarrului ceramic al unei gospodării, este necesar să se
descopere nu numai resturile uno1 obiecte devenite inutile prin deteriorare, ci cit mai mult clin inventarul propriu-zis, aflat atit în locuinţă cit şi în atenansele acesteia, ceea ce la Berch.işeşti nu a fost, în nici un
caz, posibil.
CeramiCâ de bucătărie datînd din a doua jumătate a set:'.olului nl
XV-lea este reprezerutată de obişnuitele oale-borcan şi de oale cu toaT1.c'"\.
Din punctul de vedere al tehnicii ele execuţie, această cercumca se
situează la un nivel supe·rior celei clin prima jumătate a secolului, în
primul rlnd prin faptul că este. toată. ltwrută la roată eu invirtire rapidă. Indiferent de dimensiuni şi cletsinaţie. această ceramkă se înscrie,
clin toate punctele de vedere, în coorcl()lnatele ele bază ale prodtt<;elor
meşteşugăreşti din Moldova, ceea ce înseamnă că, în pe:rioada enunţată,
se poate conside•ra că au dispărut în esenţă deosebirile calitative între
produsele descoperite în mediul urban. şi cele aflarte în gospodăriile
ţărăneşti. Fireşte, nu este cazul aici să încercăm a găsi o explicaţie
dispariţiei acestor deosebiri, dar ceea ce este important este faptul că, cel
puţin în domeniul olăriei, a<>tfel de relaţii pot servi ca bază documentară
pentru încercarea de a stabili caracterul pr9ducţiei ; în a doua jumătate
a. secolului al XV-lea, pentru ceq·HJli.Q$l;qd~ intm~µinţare cu.rentă, prodq.f;"ţ,i!a,, ..îr,.qiţaş~ :54 ş~. 1mf!ii, fµ,~,ă-.Jaoco~ap.dl\i.~'-'t~q mnP. destinată unor consumatori potenţiali, care Q,e~qµ, 9c!it•.mµJ~1!g~i;v1imi•tele teritoriale ale
aşezării în care trăia producătorul. ~ 1
.• ,,:·,
.... _ _ ·' '· .
rT: ·.11 .. ·i·JIQnlo9rbo
21 Nwuai o astfel de interpretare se poate d.a scutirilo!" de via.mă acordate de
. :domoie lo:::uito1>ilmh!ufl.br i&ate mll.năstir~tt1 ·ll.'3:1'El'.!ll'" voi să vîndă în ţară diferi.te
1produ~ rweallfizaf.e ·de iei;" print1•4!'l ©a1:<.-· •t,li oole (DIR, A, Moldova Sec. XI V. I '/:X:V ;.;...., ',jJ•. ;343-~.l-.•pentn-u~ t·iilzlil 'satului 1 Negoeşti al episcopului Tarasie a.I Romanului).
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În acelaşi timp însă, existenţa unor imperfecţiuni tehnice - de
cele mai multe ori ţinînd de domeniul arderii vaselor - trădează meş
teşugul sătesc în plină dezvoltare ,astfel de rămîneri în urmă fiind, însă,
din plin suplinite ele exactitatea rem:::i1rcabilă a execuţiei unor profile,
mleseori destul de complicate. Făcînd această remarcă ajungem, de fapt, în
a doua jumătate a secolului al XV-Jea, şi anume la imi tairea fără greş a
formelor şi profile1'or ceramice create de olarii nrăşeni. lntr-Jdevăr, lă
sind la o parte unele profi.Je, caire continuă să dăinuie şi în a doua jumătate a secolului amintit, deşi ele erau specifice şi, ca ataire, la:rg răs
pîndite în prima pa.rte a secolului, mare•a majoritate a ceramiieii vremii
la care ne referim actun repetă un profil devenit aproape obligatoriu al
buzei : partea superioaJră orizontală (fig. 24/8) sau oblică (fig. 23/ 4),
mult ră.sfrîrntă în afară, im timp ce palI"tea inferioară a acesteia este
maircată net de un prag cel mai adesea unghiular. În acest fel, buza se
distinge clar ca un element al prnfi.lului părţii superioaire, chiar dacă,
odată cu aceasta, apare şi impresia unei uş.oa:re dh<><proporţii intre aceasta
şi restul vasului.
Fireşte, aceasta es:te doar elementul de bază al profilului, deoarece
olarii creează, pornind de la el, o serie de varin·te caracterizate fie
printr-.o şănţuire a părţii superioare a buzei, fie prin apa1riţia unei muchii pe mijlocul acesteia (fig. 2417 ; 23/4).
Desigur, reuşitele nu sînt întotdeauna depline, unele prnduse tră
dind nesiguranţa sau, pur şi simplu, căuta.rea not~lui. În general, îns<'l,
trăsătura dominantă a producţiei o constituie continua ei îmbunătăţire
caJiitativă, pe fondul unei tot mai accentuate standardizări tipologice. 2 ~
După cum pQ·ecizam mai înainte, în suprafaţa s·upusă cercetăirilor
de către noi în ,,sHiştea'' de la Beirchişeşti marteriaJele ceramice da.tind
din secolul al XVI-lea sînt extrem de puţin numeroase, ceea ce semnifică abaindona:rea locului de către locuitorii satului, în favo::irea altuia,
care prezenta pentru ei avantaje ce pot fi do-ar presuptt<;e ele noi. Ceea
ce ne reţine atenţia, însă, este faptul că ceramica datînd de la începutul
secolului arătat prezintă particularităţi care o apropie ele cen cunoscută
în mediul 01ră.şenesc, şi ainrume : î•n condiţiile conservării formelor de
bază de mai înainte, pir-o.filele se modifică
substanţial.
simplificarea
extremă constituind esenţa procesului arătat. Buza înaltă. simplă ca
profil şi uşor il'ăsfdntă în aifară devine ca~acteris.tică acestei ceramici,
coneOIIll.itent cu o vizibi[ă subţiere a pereţilor vaselor (oare ajung uneo·ri
pînă la 2-3 mm. g rosime). Acesbe elemente constituie, împreună cu o
tot atît de uşor vizibilă îmbunătă.ţire a calităţii pastei (abia mai tîrziu
făcîndu-şi apariţia pas.ta ca·oli:nată), semnele cele mai convinh11i'1toare ale
unei dezvoltări şi mai impet.uoase a meşteşugului .rural al olă!'iei.
Inainte însă, de a trece la prezentarea altor categorii de descopc·riri
făcute la Berchişeşti, dar şi fară a impieta asupra unor concluzii ce
par a se de.'ciprinde dintr-o atare realitate, concluzii ce vor fi formulate
1

22 Mai semnificativă în .această pl"ivi·nţă ni se pare rC·ll!iita în rc·11izarea capacelor,
prof!lul cărora este idPnLic cu cel al cap:1cclor rcalizate în mediul urban (d
El. Busuioc, op. cit., fig. 4:.l/7-8).
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cum materia.lele ceramice de la finele secolului al XTV-lea şi
începutul celui următor. dEscope.rite la Berchişeşti, constituie o bază
destul de solidă pentiru studiul evoluţiei producţiei locale, în sensul
restrîn.s al cuvin:tului, tot aşa materialele mai tkzii îngăduie consideraţii
de reală utilitate pentru încadra•rea aceleiw=:;i producţii înk-un. ansamblu mai la•rg mo:ldovenesc. De-;.coperite atit în strat, cit şi în două complexe închise (o gorapă şi un cuptor - acesta clin urmă distrus. clin
păcate, în cea mai mare parte), materialele ceramice la caire ne referim
se încadrează, în linii maori, în a doua jumătate a veacului al XV-lea.
Este adev;:'irat, gama fo:melor ilustrate de aceste descope:riri este departe
de a fi completă, clar nu esite exclus ca tocmai lipsa uno.r forme considerate comune în ceramica orăşenea'>că să ilustreze răspîndirea lor limitată la un anumit mediu economico-social realitate ce şi-ar găsi explicaţia principală, credem noi, în împrejurarea că lumea satelor putea
foarte bine să înlocuiască anume vase ceramice prin recipiente cu acet.>aşi funcţionalitate, dar realizate în lemn (castroane, străchini etc.). În
acelaşi timp, nu trebuie omis nici faptul că, pent:l'll a avea o imagine
completă a inventairului ceramic al unei gospodării, este necesar să se
descopere nu numai :resturile uno1 obiecte devenite inutile prin deteriorare, ci cit mai mult clin inventarul propriu-zis, aflat atit în locuinţă cit şi în atenansele acesteia, ceea ce la Berchişeşti nu a fost, în nici un

caz,

pos~bil.

Ceramica de bucătărie datînd din a doua jumătate a secolului <11
XV-lea este reprezentată de ob~nuitele oale-borcan şi de oale cu toaai.c:l..
Din punctul de vedere al tehnicii ele execuţie, această ceranuca se
situează la un nivel supedor ceJei clin prima jumătate a secolutlui, în
primul rind prin faptul că este. toată. luC'fată la roată eu învirtire rapidă. Indiferent de dimensiuni şi cletsinaţie, această ceramică se însc1ie,
din toate punctele de vedere, în coordonatele ele bază ale produselor
meşteşugăreşti din Moldova, ceea ce înseamnă că, în pe1·ioada enunţată,
se poate considera că au dispărut în esenţă deosebirile calitative între
produc;ele descoperite în mediul urban şi cele aflate în. gospodăriile
ţărăneşti. Fire·şte, nu este cazul aici să încercăm a găsi o explicaţie
dispariţiei acestor deosebiri, dar ceea ce este irnpo:r.tant este faptul că, cel
puţin în domeniul olăriei, astfel de relaţii pot servi ca bază documentară
pentru încer.carea de a stabili caracterul pr9(lucţiei ; în a doua jumătate
a. şecolului al XV-lea, pentru cer11mţQilqd~ i_ntrnpuinţare curentă, prodlftt~ac.·îl}ceţaşi;:·:Sc:~ ~~„mfţi, fµ,~ă.:lauco~~-cl!\:l>i~q nitui destinată unor consumatori potenţiali, care Q.:e~qp. 9i!;-.;nµJtiţ'i!1~hli111i1tele te.ritoriale ale
aşezării în care trăia producătorul. '.!I
1

.-~···-

·... :!J

";

.d','.lJ"d

r ~·

·1

i.~

'1'JiQo\09r\"lo

21 Numai o astfel de interpretare se poate da scutirifor de \-'lamă acordate de
J,' domnie lot:uito11il1'lrh!uft6r1sate mămistir~ttr'<-->a.110n:t~ voi să vindă în ţară difedote
. produse' m;e~zafe de ie'i; 'pnint1•~1 rai~· •tii oo.le (DIR A, MoldO'Va - Sec. XlVi 'JXV .--.-p.. 343_\,l_,ljpenta-u' baiza.ri lsat1uhti .Negoeşti al episcopului Tarasie al Romanului).
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în acelaşi timp însă, existenţa unor imperfecţiuni tehnice - de
cele mai mult€ od ţinînd de domeniul arderii vaselor - trădează meş
i eşugul sătesc în plină dezvoltare ,astfel de rămîneri în urmă fiind, însă,
din plin suplinite ele exactitatea rem.'.llrcabilă a execuţiei unor profile,
<•deseori destul de complicate. Făcînd această remarcă ajungem, de fapt, în
a doua jumătate a seco1ului al XV-Jea, şi a:nume la imitarea fără greş a
formelor şi profilelor ceramice create de olarii otăşeni. Intr-adevăr, lă
sind la o pa•rte unele profile, cCl!re continuă să dăinuie şi în a doua jumătate a secolului amintit, deşi ele erau specifice şi, ca atare, lairg răs
pindite în prima parte a secolului, maireia majoritate a ceramkii vremii
la care ne referim acmn repetă un profil devenit aproape obligatoriu al
buzei : pa:ntea superioară orizontală (fig. 24/8) sau oblică (fig. 23/ 4),
mult răs.kîntă în afară, în timp ce pa1rtea inferioară a acesteia este
marcată net de un prag cel mai adesea unghiular. În acest fel, buza se
distinge dar ca un element al pmfHului părţii superioaire, chiar dacă,
odată cu ace.asta, apare şi impresia unei uşoa:re di1s1proporţii între aceasta
şi restul vasului.
Fireşte, aceasta es:te doar elementul de bază al profilului, deoarece
olarii creează, pornind de la el, o serie de varinte caraderizate fie
printr~o şănţuire a părţii superioa·re a buzei, fie prin apariţia unei mul'hii pe mijlocul acesteia (fig. 2417 ; 23/4).
Desigur, reuşi:tele nu sint înJtobdeauna depline. unele prodLL"ie t;r[1dî.nd nesiguranţa sau, pur şi simplu, căutarea nou:lui. În general. în.să,
trăsătura dominantă a producţiei o c-onstituie continua ei îmbunătăţire
cali1tativă, pe fondul unei tot mai accentuate standardizări tipologice.:!:!
După cum precizam mai înainite, în suprafaţa supusă cercetărilor
de către noi în „siliştea" de la Berchişeşti materialele ceramice clatin.el
din secolul al XVI-lea sînt extrem de puţin numeroase, ceea C'e semnifkă abaindona·reia locului de către locuitorii sat'llll..ui, în fa:voa-rea altuia,
care prezenta pentru ei avantaje ce pot fi doar presupw;e ele noi. Ceea
ce ne reţine atenţia, însă, este faptua că ce~amica datînd ele la începutul
secolului arătat prezintă particularităţi care o apropie ele cea cunoscută
în mediul O!ră-1enesc, şi anume : în condiţiile conservării formelor de
bază de mai înainte, pir-o.filele se modifică
substanţial.
simplificarea
extremă consHtuind esenţa proce6ului arătat. Buza înaltă, simplă ca
profil şi uşor răsf<Iintă în afară devi:ne caracteristică acestei ceramici,
concomitent cu o vizibi[ă subţiere a pereţilor vac;elor (care ajung uneori
pînă la 2-3 mm. girosime). Acesite elemente constituie, împreună cu o
tot atît de uşor vizibilă îmbunătă.ţire a calităţii pastei (abia mai tîrziu
făcindu-~i apariţia pasta caolinată), semnele cele mai convingătoare ale
unei dezvoltări şi mai impet.uoase a meşteşugului .rural al olă'!'iei.
Inainte însă, de a trece la prezentarea al<to•r categorii de de~copedri
făcute la Berchi-!ieşti, dar şi fără a impieta asupra unor concluzii ce
par a se desprinde dintr-o atare realitate, concluzii ce vor fi formulate
22 Mai scmnific.:ttivă în .această pr1vi·nţă ni se pare re.u.şita în re·1lizarea capacelor,
prof!lul cărora este identic cu cel al c<1pacelor realizate în mediul urban (d
El. Uu.suioc:, op. cit„ fig. 43/i-8).
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la locul potrivit, este nevoie să atiragem atenţia asupra unei realităţi ce
pare a se impune cu titlu de fenomen generalizat în cadrul aşezărilor
rurale moldoveneşti din secolul al XV-·lea şi mai ales din a doua jumătate
a acestui secol : puţină·tatea extremă a ce.ramidi smălţuite· 23, tocmai
intr-o peirioadă în care aceasita cunoştea o dezvoltare excepţionaJlă in
mediul urban.
Obiectele de metal descoperite la Berchişeşti cele mai multe
dintre ele provenind tot din groapa cu resturi menajere amintită de
mai multe ori în paginile precedente - acopă·r o gamă destul de bogat11
de activiităţi, atit de producţie cit şi de altă natură, după Cl..un vom vedea mai jos. 1n chip aporape surprinzător, însă, printre descoperiri, un
loc foa.rte modest sub raport cantitativ ii ocupă uneltele ag.ricole şi
cele de il1ltrebuinţaire casnkă. lntr-adevă•r, prima catego;rie este ilm;trată de o singură seceră, bine oonservată (cu excepţia virfului, rupt din
vechime). Minerul secerii (llllng de 9,5 cm.) se subţiază către capăt şi
are o secţiune constant ovoidală. Lăţimea maximă a lamei este de 1, t
cm, (înspre miner) dar- se poate spune că, cu excepţia părţii dinspre
vîrl, lama are o lăţime relativ uniformă. Ca particularitate tipologică
atrage atenţia unghiul aproape drept pe care H face lama în punctul
de prindere cu minerul, sprre deosebiire de alte exemplare, a căror lamă
prezintă, in aceeaşi zOIIlă, o OlliI'lbă mai largă, '.l'i (fig. 42'4).
In categoria obiectelor de întrebuinţare curentă casnică nu putem
include decît un cuţiit aproape întreg. Lam'l, lungă ele 9 cm., ure <;(.'{:ţiune triunghiulară şi lăţimea maximă (1.3 cm.) în apropie.rea mînerului.
Acesta se păstrează numai în parte (3,8 cm.), capătul lui fiind rupt tot
din vechime. Minerul de metal era prins între plăsele, probabil de lemn,
cu ajutorul unor ni'luri, tot d~n fier (fig. 41/7).
Incomparabil mai bogat reprezentată este categoria pieselor de <Lrmament, după care se situează aceea a pieselor de harnaşament şi de
echipament militar. Intr....adevărr, prima categorie este Hustrată de nu
mai puţin ele şase vîrlu:ri de săgeţi, de tipuri difeir~te, după cum urmează:

a) Virfuri cu peduncul. La rîndul său, acest tip de virfuri de să
se subdivide în două variante. şi anume : al a cărei principală
caracteristică este secţiunea patrată atît a vi·rfu1ui activ, cit şi a pedunculului (fig. 41/1). Avind lungimea totală ele 5,5 cm„ clin care virlul
activ măsoară 2,8 cm., varianta respeotivă poate fi considerată ca cea
mai simplă, şi intrucit nu ·ridică nici un fel ele· probleme de ordin tehnic
in execuţie credem că putea fi executată de către orice meşteşugar sătesc,
în cantităţi mari, pentriu a asigura nevoile unei coletcivităţi eît mai numeroase. 25
geată

23

Situaţie identică cu cea semnala1tă în cadrul a.5<'zării de la Udeşti (M. D. M1.tf'i
şi Al. Rădulescu, Studii şi materiale. Istorie, 3, Suceava, 1973, p. 263-289) <;i,

mai recent, 1a Liteni-Suceava
24 N. Constantinescu, Coconi. Un sat din Cîmpia Homână în epoca lui Mircea cel
Blitrin, Bucureşti, 1972, p. i7, fig. 40/1-2: cele mai concludente analogii se află
printre descopeoriorile de Ia Bitca Doamnei (C. Scorpan, 'Dacia, N.S., IX, I~,
p. 450, fig. 7 /2).
25 M. D. Matei şi L. Chiţescu, Dat:'.i.u, N.S., VU. 196:J, p. 453, fig. 8/2.
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Varianta a2 este ilustrată de o piesă întreagă şi de două fragmente
de vîrf activ şi prezintă ou totul alte oaracteristici clecit cea precedentă.
1n primul dnd, viirful activ are un aspect folii-arm şi secţi1U:nea .romboidală. Avînd dimensiuni mai mari clecit varianta precedentă (Lungimea
to·tală : 8,3 cm., din care vî.rful a.ctiv 4 cm), acesta din urmă era, cu siguranţă, mai difkH de executat. Frumos şi simetric curbat la bază, vîrful activ se prinde de peduncul prin mijlodrea unui bulb abia schiţat 26
ca.re, ou sigur.anţă, n.u avea dedt în a:l doilea rind ;rolul de a ~nfrumuseţa
piesa (fi.g. 41 /2).
b) Cel de-al doilea tip ele săgeţi este reprezentat de un număr de patru exemplare mai mult sau mai puţin bine conservate, la care s-ar
putea adăuga (da:r numai cu mu~tă nesiguranţă) cîteva fragmente, a că
ror atri:buiire la respectiva caitego1rie de piese o facem numai pe baza unor
<;labe elemente, cum sînt : groc5imea fragmentefor de metal c&e intră
în discuţie sau forma uno.ra clin aceste fragmente. Acest al doilea tip
este reJ)Tezentat de vîrfudle de săgeţi „cu a;ripioaire", element distinctiv
la cn.re se adaugă prezenţa invariabilă a tub.ului de înmănuşare. Şi
ace~rt al doilea tip de vîduri de săgeţi (tipul b) cunoaşte, la rîndul său,
două variante, stabiilite în funcţie de foirma şi dimensiunile aripioarelor. Astfel, p.rima variantă (bl) se cairacterizează prin existenţa unor
aripioare lungi şi ascuţite '.!7. Două dintre exemplarele ce ilustrează
varianta în discuţie au aripiioarele lungi de 2,7 (fig. 41/4) şi respectiv
3 cm (fig. 41/9), ceea ce do·vedeşte că eficienţa săgeţilior prevăzute cu
astfel de vîrluri era deosebită, dată fiind foirţa lor de pă.trundeire, cit
şi depăr:tJarea de ciirca 3 cm. dintre vkfmile airi.pioairelor. Dacă adău
găm la aceasta şi lungimea desitul de apreciabilă a tubului de inrnănu~
şare la fiec.are dintre cele două exempl31I'e (4,9, respectiv 5,9cm.) eficienţa deosebită a unor as1tfol de vkfuiri de să.geţi devine o certitudine.
Cea de-a doua viariantă (b2) a vîrforHor de săgeţi cu airipioare se
deosebeşte de prima prin scurtimea acestora, 28 element î.n funcţie de
care chiar forma generală a vidului activ este uşoc deosebită şi ea
(fig. 41/5). Atit cit s-a putut recoi!l:Sti.tui (nici un exemplar descoperit
nepăstrîndu-se în perlectă staire), lungimea maximă a aripioairelor era
la această variantă, de circa 1,5 cm., aceasta deiterminînd şi dist31I1ţa
mai mică dintre capetele a.ripi1oareloir. Lungimea de 6,4 cm. a unuia din
exemplairele care il'U5trează vairianta b2 dovedeşte că şi acestea erau
virfuri foarte eficierute, la acea5tă apreciere contiribuind nu n.wnai forma
pieselorr ci şi greutatea lor (mai m31I"e decit a vîrluriJor tipului a), oare
permitea să fie airuncate la di1SJtainţe mai ma!l"i. Această afirmaţie este,
desigur, valabilă pent:ru toate săgeţile cu aripioare menţionate mai sus.
Piesele de harnaşament constituie şi ele o catego;rie destul de bine
ilustrată prrin descoperiirile de la Berchişeşti. Mai ales prin fac1:Jllra execuţiei, aceste piese ridică şi interesante probleme vizind di.rect mediul
26 Un exemplar relativ asemănător a fost descoperit la Scheia-Suceava (Gh. Diaconu şi N. Cons.tantinescu, op. cit., p. 87, fig. 46/3).
27 N. Constantinescu, Coconi ... , p. 245. pl. XI/10 şi p. 246, pl. XIl/7 ; R. Popa şi
M. Zdiroba, Şantierul arheologic Cuhea, Baiia MaTe, 1966, p. 21, fig. 14a.
28 N. Constantinescu, op. cit., p. 245, pl. XI/14.
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şi condiţiile

în care au fost executate, aspectele ce decurg din analiza
unor astfel de probleme depăşind clar cadI"ll'l unor simple încadră•ri tipologice şi CI"ooologice.
Două jumătăţi de zăbaiJ.e, descoperite într-o stare de conservaire bună, atrag atenţia în mod special. La una din ele se păstrează atît „fierul", dt şi inelul (fig. 42/3) ceea ce permite judecăţi mai complete cu
privire la nivelul execuţiei piesei. Din acest punct de vedere, ochiurile
de la capetele fierului, ca şi inelul ataşat acestuia ne obligă să considerăm piesa ca avind o pl'ovenienţă sigur rurală. Chiipul in care sînt
îndoite capetele fierului şi asimetria inelului, urmele şi aourn uşor vizibile ale modelării cu lovi•turi puternice de ciocan - urme neatenuate de
o preluorare ulterioară a piesei în vederea unei finLo:;ă:ri chiar şi superficiale a ei - constituie pentru noi tot a•tîtea argumente în sprijinul considerării acestei descoperiiri drept un produs al meşteşuguilui local, în
cel mai stri:ct înţeles al cuvîntului. Mai ales cel de-al doilea exemplar,
de mai mici dimensiuni <lecit primul şi la care se păstrează numai o
parte din inel (fig. 42/2), are unul din aapete îndoit (pentru realiz;:i,rea
inelului de prindere a fiarelor) art1ît de di~propocţionat în riapo·rt cu lungimea totală a fierului, incit inelul reprezintă ceva mai puţin de jumătate din kmgimea totală a fier!Ului. Cit despl'e execuţia tehnică a
piesei, ea escte în întregime pe măsura aprecieri!lo[" de mai înainte, confirmindu-se şi prin aceasta pro.venienţa sigur sătească a zăbalei.
In schimb, un f.ragment destul de mare dintr-o psalie ne îndreaptă
cu gindul căltlre un atelier meşteşugă.resc din mediul urban. Turnată
din bronz, piesa se păstretază doar in parte, şi anume : lln!ul din cele
două braţe curbate, precum şi o pa<rte a inelului de prindere. Prezentind o secţiune direptunghiula1r1ă către inel, br:aţul îşi ;rotunjeşte uşor
muchiile cărtre capătul opus, terminindu-se pr1ntT-un bulb de mici dimens~uni, cu rol mai muJ.t ca sigur decolf'aiti;v. La joncţiunea inelului cu
braţul, un orificiu cruţat odată cu turnarea piesei asigură prinderea
psaliei de căpăstru, probabil cu ajutorul tot al unui inel, ceva mai subţire (fig. 42/5).
J.noorcind o comparaţie pe plan tehnic între cele două :firagmente
de zăbale prezentate mai in:ainte şi f.r:agme.ntul de psalie 'abia desoris,
nu este neYoie de nici un efmt pentru a deosebi piesele respective di.n
punot de vedere calitativ. Mai mult chiar, în măsura în care descoperirile arheologice caire ne sint cunoscute pot fi considerate suficient de
oonciludente, înclinăm să aredem că 1 a' î inc e p u tu 1 se co lu 1 u i a I
X V-1 ea, perioadă din caire datează psalia, în oraşele moldoveneşti turnarea unor astfel de piese din bronz nu era o activitate curentă, ceea
ce ne îndreaptă spre ipoteza provenienţei din import a acestei piese, şi
aşa de.situl de puţin obişnuită la esit de CaT1paţi.
Tot în categoria pieselOII" de hamaşament, şi pentru a încheia CIU
prezentarr-ea acestQIJ"a', amintim desco•periirea ·a două catairame de fier
(fig. 42/1,7) de dimensiuni destul de ma["i, dintre care una conservaită
doar parţial, şi executate şi ele, fără îndoială, într-un atelier sătesc. O
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mică piesă metali.că, lucr:aită dintr-o taJblă groasă de circa: 1,5 mm., pare
a fi servit tot cJ. piesă ele haTnaşament, fiind sigur prinsă de curea cu
un nit (fig. 41/6).
în sfîrşit, pentru a încheia prezentarea desco;perkilor arheologice
de la Berchişeşti, este de amintit un pinten, păstrat în condiţii destul
de bune, deşi nu în îrutregime. Aparţi111iind tipului de pinten prevăzut
cu rozetă, pie&a în discuţie nu mai conservă decit un fragment din
tijă 29, rozeta fiind pierdută şi ea. Braţele, carr-e descriu un uşor unghi
cu tija, sînt prevăzute la capete cu dcruă orificii drculaire, pentru piriinderea curelelor de fixare a piinteni1lor de încălţăminte. Ol'ifidile sînt
străpunse în capetele aplatizate vertical ale pintenului, în apropierea
acestorra producîndu-se şi curbarea pronunţată a braţe~0;r pintenului.
Adăugăm că, într-unul din orificii, s-a păs·trat şi nitul de fier care servea la .ataşarea curelei pintenuJ:ui (fig. 42/6).
Atît tija, cit şi braţele pi.lntenului au secţiune uşor ovoidală şi, din
păcate, starr'ea de conservare nu ne pe1miiite să .ohse.rvăm dacă piesa era
sau nu ornamentată. Indiferent însă de aceasta, forma piesei şi acu1·a:teţea execuţiei constituie argumente în favoarea consideTării ei drept
un produs al unui atelier orăşenesc. Cum tipul respectiv este larg
răspîndit atit tedtoria;L 30, cit şi cronofogic 31, numai cu titlu ipotetic
înclinăm să con.sideTăm că piesa pirovine dint:Jr-iun atelier transilvănean,
ajungtnd aici pe calea schimburHor oomerdale curente, de care nu eirau
străine nici satele pedoadei !I"especti ve, cu atit mai puţin cele situate
în valea M-0ldovei.
Dacă, totuşi, această piesă mai poate ridica unele semne de îrntrehare în legătură cu provenienţa ei, acestea dhspar cu clesăviirşire în cazul unui cap de buzdugan, care poa.te fi considelflat o rBrr"ltaite între descoperirile de epocă, nu n:umai din aşezările ·r.ul"ale, ci în generail. De
dimensiuni mici, capul de buzd11.1gan (fig. 23/7) este tu1"11at din bmnz şi
este constituit din protuberanţe uşor pkamida.le, dispuse în felul următo!I": corptUJl princiipaJ al piesei este reprezerut>at de patru protuberanţe mairi, deasupra şi dedesubtul acestora aflîndu-se alte c:tte patiru
astfel de protuberanţe, dispuse în spaţiile lăsate libere de latJurile celO!I'
mari. Deşi îna1tă de numai 3,6 cm., piesa este destul de grea şi, fixată
pe o coadă de lemn filexi:bilă, putea deveni o armă rrediutabilă. Cît priveşte execuţia, nu există ni:ei un dubiu asuJ)Ta caracterului de produs
de meşteşugal!" o!I"ăşenesc al capului de buzdugan. După cum se ştie,
pină în momentul de faţă nu s-a deoo01perit în nici un oiraş din Moldova
vreun indiciu privitor la activitatea de turinarre a unor piese de arm.ament de felUil celei c8Jl'le ne preocupă, nici pentru secolul al XV-lea,

29 Pintenul aiparţine tipului prevăzut cu tijă scurtă.
30 N. Constantinescu, op. cit., p. 244, pl. X/l: R. Popa şi M. Zdroba, op. cit., p. 23,
fig. 15/a-.f: L. Chi\es.cu, Dacia, N. S., IX, 1965, p. 460, fig. 4: AE, XVIII, 1, 1898,
P. 60-64, fig. 12, 13, 18 etc.
31 După oum se admite, •in generial, pintenii cu tijă şi rozetă încep să f.ie fo10s1ţi
în sec. XIII şi sînit întîln.iţi în tot cursul evului mediu. Fireşte, de fiecare dată
trebuie făcută o încadr!ll!'e dt mai precisă a descoperirilor, coexistenţa a numeroase vari.an.te în acelaşi timp fiind o realitate şi pentl'U ţările româneşti.
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ruc1 pentru o perioadă mai tîrzie, deşi aceasta nu înseamnă că nu se
practica, în general, turnarea pieselor de bronz 3'.!_ În funcţie de acea..<;tă
constaitare, nu există nid un dubiu as1U:pra caracterului de produs de
import al piesei amintite, fără să dispunem însă şi de elementele care
să facil:iJteze stabHilrea zonei în care se v.a fi realizat respectivul produs. 33
Fără să anticipăm asupra concluziil01r mai largi ce se desprind din
studierea materialelor arheofo.gice provenind din. aşeză.rile rurale situate în zona ce ne preocupă, credem că, chiar şi numai pe SC'Urt, citeva
idei de bază se desprind şi din studiul descioperi•ri•lor de la Berchişeşti.
Astfel, în primul rind, esite de făcut remarca că încă la îinceprutul secolului ail XV-lea in anume sate din Moldova pătrunsese un număr
desbul de mare de pr:oduse ale meşteşugului oră,şenesc local. Tot aoum
se face remaircată şi prezenţa destul de semntficati•vă a unoT produse
meşteşugăreşti de provenienţă nemoldoveneas.că, dar sîntem înclinaţi să
credem, că acest din urmă fenomen se petrece numai sau aproape exclusiv in satele situate în vecinătatea sau chi•ar pe traseul unor drumuri
de comerţ 3\ poziţie ce facilita contactul locuitorilor acestor sate cu măr
furile străine. În sfirşit, este de remarrcat faptul că la începutul secolului al XV~1ea, cel puţin în domen1ul olărriei, pmducţiia I"Urală se desfăşoarră SJUb evidenta influenţă a celei orăşeneşti, fapt demn de reţinut
mai aJes pe planul realiză·rii tehnice a producţiei. Că aiceasrtă influenţă
se va extinde cu timpul şi asupra altoll"" domenii de producţie nu este
nici o îndoială, dar cercetările de la Berchişeşti nu ne a}ută să stabi·
lim proporţii1le şi semnificaţia fenomenului.

III. Habitatul medieval rural de la Liteni

La 3 iunie 1429, voie;voduil AleXJaJndru cel Bun întărea fiilor Jui
Ivan vornicul mai multe sate, printre acesrtea aflîndu-se Litanouţi,
Zaharrinţi şi Stroeşti. Mu[ţumindu-ne, pentru moment, să precizăm că
toate aceste aşezări, la care se cuvine adăugat şi satul Tulova, in care
boierul Ivan vornicul îşi avuse curtea (una din cele mai timpurii menţionate in actele interne moldoveneşti dintre cw-ţifo boiereşti) sînt concentrate într-o suprafaţă de numai cîţiva kmp, situată într-o zonă din
32 M. D. Mad:ei şi Şt. Olteanu. SOIV, XII, 1, 1961, p. 121-131.
33 Este sigur că acest tip de buzdugan are o mar<' vechime, a5a cum dovedesc
descoperirile - cu care exemplarul nostru îşi găseşte asemănări - de la Dinogetia (Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa, Eugen Coffi.7a, Dinogetia, I, Bucureşti, 1967, p. 339, fig. 182/3 şi p. 346, fig. 184 ,'23) şi Bika Doamnei (C. Scorpan,
Dacia, N. S., IX, p. 447, fig. 5/9). In ceea ce priveşte buzduganul de la Dinogetia,
turnat tot din bronz şi a;vmJd proemi:nenţele piramidale tot atit de pronunţate
ca şi exemplarul nostru, P. Diaconu op:niiază pentru o datare a lui in secolul
al XIII-Jea (SCIVA. 26, 3, 1975, p. 387-394) în fun,cţie de nivelul de locuire
căruia ii aparţine piesa, nivel datat de autorii monografiei Dinogetia în secolele XI-XII. Nu este exclus oa acest tip de armă, de orig:ne sigur răsăriiteană,
să fi cunoscut o l"irgă răspindire sub influenţa migratori.lor tirzii, devenind produs de serie în atelierele meşteşugăreşti ale secolelor XIV-XV.
34 M. D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul .•• p. 87.
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care Şomuzul Mare primeşte cele citeva piriiaşe din care se va forma de
la Liteni în jos, în rlndurile de faţă .ne vom opri numai asupra satului
Liteni (fig. 2, 3, 4).
Aşezarea geografică

Depresiunea Liteni (Ug. 2, 48), situată în partea de noird-est a po(care reprezintă o subunitate de relief a podişului
Sucevei) 1, se supriapune în cea mai mare parte cu bazinu~ superior al
Şomuzului Mare. Din punct de vedere morfologic, ea reprezintă o
depresiune sml1.ptuTală 2, si.ituată la ci1rca 320 m. altitudine, cu văi largi
cu fund mlăştinos, cu alunecări de teren şi forme structurale. Această
arie depresionairă este oonturată apr:oximativ de locacrităţile Swoieşti,
dişului Fălticeni

Drăgoeşti, Boteşti, Rădăşeni, Buneşti. 3

D1n punct de vede.re petrografic, această zonă este alcătuită dintr-o
de airgi:le, marne, gresii, calcare eolitice şi conglomerate, dispuse monoclinal, toate aparţinînd sarmaţianului inferior. 4 Predominanţa
formaţiunilO'r gresiere în zona de margine a depresiunii trădează regimul
in ca.re s-au depus acestea.
Zona depresiona:ră Liteni nu numai că constituie obîrşia. de unde
se formează Şomuzul Mare 5,dar este străbătută de la un capăt la celă
lalt de acest riu. lmpireună cu afluenţii săi secundari, care drenează
întreaga depresiune, Şomuct1l Mare se pirezintă în această zonă ca un
evantai 6• Bazinul său hidrografic .se încadrează între rîul Moldova şi Şo
muzul Mic (suprafaţa fiind de 417 km p.) 7
Şomuzul Mare se varsă în Siire<t la Dolhaisca, la cota 230 m. Panta
longitudinală medie este de 60/u, dia,r de la Fălticeni în joo ea se atenuează mult, ajllllgind la mai puţin de 30/o s. P.ainta redusă şi lunca sa
extensibilă au creat una din componentele teritD'riale favorabile atrragerii
populaţiei, rn-eînd, implicit, condiţii[e necesare unei locuiri foarte dense,
im cursul evului mediu.
Form:indu-se din zona satului Liteni (în dreptul locului numit, atît
de semnificativ, „sălişte"), Şomuzul Mare primeşte ca afluenţi mai importanţi piraiele Tolva 9, Zahareasca 1U şi Stupea, în zon'.l acestor ape
alternanţă

N. Popp, I. Iosep, D. PauJenou, Jud.eţul Suceava, Bu~ureşti, 1973, p. 40.
Grigore Posea şi colab., Geomorfologie, Bucure.şti, 1976, p. 285-287.
Comun.icări şi referate de geog1iaifi(', Suceava, 1972, p. 3'7.
Al. Row, Geografia fizică a României, Bucureşti, 1973, p. 356.
Docurnente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, ed. M. Costăchescu, I, 1931,
p. 270-272 : Em. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, BlllCureşti,
1908, p. 219.
G De remarcat că în documente este num.1t „Şomuzul vechi" (cf. Uricariul, XVI,
p. 19).
7 N. Popp, I. Iosep, D. Pa;ulencu, op. cit., p. 58.
8 IbidEm.
9 Piriul Tulova primeşte, la rîndul său. afluenţii Cioloca, Pirîul Roşu şi Drăgoiasca.
De reţin·ut că .acest pîriu se mai numea şi „piriul suliţaşului" (cf. N. Grămadă,
Toponimia satelor din Bucovi.na, lucrare în rnss., Arh. St. Suceava, irnv. 113-118,
vol. IV, p. 214).
10 Zaharoosca mai primeşte ca afluenţi piraele Vătafu şi Săliştea.
1
2
3
4
5
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depistindu-se şi cele mai vechi locuiri medievale. Drept izvor al Şomuz;ului
Mare poate fi considerat pmul Stupea, obiorşia căruia se găseşte în masivul păduros al Ciun.ghlor.
In raport cu riul Suceava şi mai ales cu Moldova, bazinul superior
, al Şomuzului Mare este foame dezvoltat, cumpenele apelor fiind împim;e
; in detrimentul celor două bazine vecine, aceasta fiind, de altfel, o carac( teristică a întregului bazin al Şomuzu1ui Mare, caracteristică a cărei
· principală consecinţă a fost densa populare a zonei.
Pantele, în general, domoale, cu o înclinare ce ViM"iază de la mai
puţin de 1° şi ajung pină la cel mult 35° 11 au asigurat numema:se şi întinse locuri prielnice pentru aşezarea p0pu~aţiei (fig. 3). Cea mai mare
înclinare a pantelor din bazinul superi(llr a;l Şomuzului Mare în zona
Liteni-Stroeşti apare în cadrul versanţilor estici ai văilor, ceea ce a
făcut ca aici să nu ia n~tere aşezăiri omeneşti, în astfel de locuri neexistînd urme de cultură materială. Energia de relief cre-?te, în general,
din amonte sp~·e vale. Această situaţie duce, pe de o parte, la adîncirea
văilor, iar pe de altă par:te l-a colmatarea şi extinderea luncii, concomitent cu o scădere a ouestel.or. Cu excepţia locului numiit „sălişte", de la
Liteni, toate celelalte locuri unde fie s-au efectuat săpătuiri arheologice,
fie s-au întreprins numai cercetări de supl'lafaţă se ca.T'acterizează printr·-o asimetrie impusă de orientarea loT piezişă faţă de înclinarea stratelor. De aceea numai pe .ma din terase se vor întilni urme de cultură
materială. Această asimetrie este dată
de prezenţa unei succesiuni de
cueste, dezvoltate în lungul versantului sting al fiecăTei văi. Fireşte,
există şi unele excepţii, impuse de configuraţia deosebită a unor văi,
~. aşa cum se întilnesc la1 Liteni sau la V Oil'nicenii Mari.
Ţinînd cont de aceste citeva aspecte enunţate, cit şi de faptul că
eroziunea a jucat un rol impol'tant în evoluţia morfologică a zonei şi,
impilicit, a determinat starea de conserv.are a UJrmelor de cultură materiială, eventualele straturi S'Llperficiale mnd spălate de apele ploilor
- fă'l"ă să mai amintim de faptul că uneOTi a fost împiedicată însă.şi
locuirea omenască, se poate vorbi de existenţa unui relief erozivo-s·truct.ural al zonei. Cu alte cuvinte, eroziunea este cea care a acţioruat printr-o serie de procese, iar structura geologică a impus un anumit stil
şi anumite direcţii de dezvoltare a formelor de Telief. Acestea, la rîndul
lor, au impus o anumită direcţie şi configuraţie a aşezăirilor omeneşti
din zonă, în funcţie de morfologia zonei putîndu-se stabili şi tipurile de
sate din cuprinsul acesteia.
De altfel, cind analizăm evoluţia morfologică a acestei zone, trebuie
să avem în vedere că ea s-a desfăşurat în cadrul unui monodin şi în
prezenţa unui h.cies litologic argilo~marnos şi grezos. 12
Pe anumite sectoare (ca cel de la Vornkenii Mari şi Drăgoeşti)
afluenţii secundari ai Şomuzului Mare pr·ovoacă şi procese de subminare,
procese ca:'."e facilitează o evoluţie mai :rapidă a: cuestelor, deranjînd sau
Popesou-Arg~cl, Observaţii geomorfologice în bazin.ul Frumoasa (Podişul
Sucevei.). Studii ş.i comuni2ări de ocrotirea naturii, 3, Suceava, 1973, p. 490.
12 Idem. Unele aspecte geomorfologice în partea centrală a Podişului Sucevei,

11 Jon I.

C-Omuni.cări şi

referate de geografie, SuceaY1a, 1972,
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chiar împie<licind atit locukea cit şi, pe anumite porţiuni, chiar practicarea agriculturii. Uneori, însă, din cauză că la baza cuesteloc există
mult material provenit de pe pantă, cUI'SJUl riului şi al afluenţiloir săi
se modifică prin îndepărritarre, ceea ce are o influenţiă indirectă asupra
-. ev:oluţiei oueste1or. De fopt, în acesite zone larg extinse, cu l'UI1Ci şi pante
domoale, se întnnesc şi cele mai dense (fig. 2) locuirr-i (Liteni, Zahareşti
„sălişte", Stupea, „şesul To~vei" etc.).
Aceste suprafeţe înti111Se, uşor
înclinate, numite erozive-structurale 1:1, sînt destul de bine reprezentate
în întreg bazinul superiO!l' aJ Şomruzului Mare. în an.samblu, ace&te suprafeţe sint neaşteptat de netede, fiind doar parţial fragmentate de o reţea secundară de văi. Suprafeţele striucturale sînt zonele cele mai favo'l"a:bile pent1'u aşezări, situaţia fiind intuită de locuitorii zonei încă
cu multe veacuri în urmă. Acestia au aflat aici un cadru natuTal deosebirt de prielnic de viaţă, netez~ea suprafeţei stmlcturale sau înclinarea
ei foairte redusă - d81r suficientă pentru. sC'lll'gerea apei - fiind principalele atuuri în alegerea locurilor peintil"u aşezări. Raportate la timpul
SCUl'S, aceste suprafeţe sitructurale loouite erau mult mai mici ca întindere decit astăzi şi, destul de p;robaibil, mai înclinate. De farpt, procesul
de modela.re şi tra!IlSformaTe a zonei, ca relief şi peisaj, a cunoscut un
ritm mediu, dacă avem în vedere constituţia geologică a zonei, pe de
o parte, iar pe de altă parte, .reţeaua hidrografică foarte densă, în comparaţie cu cea a· bazinelor apropiate.
În completaire, trebuie remaircat că în lungul cursului principal al
Şomuzului Marre se dezvolită parturi a:luvia.Ie, cu pantă redusă, di.1!1 care
caiuză sînt înmlăştinate în cea· mai mare parte a loir. Aceasta a favorizart; apaTiţia unei vegetaţii a:bunden:te de luncă, c81re reprezintă una din
resursele de bază pentru oreşterea animaleloT.
In concluzie, se poate aprecia că actuala oonfiguraţie a bazinului
superior al Şomuzului Ma.re (depresiunea litologică Liteni) 1\ cu toate
procesele de modelare şi structura.re a reliefului - cu consecinte implidrte asupra focuiTii zonei, asupra tipului de aşezăiri, asupra eco~omiei
de ansamblu etc. - , de creare a unui mediu antropo-geografic într-o
continuă modificare se datorează, în mare măsură, acţiunii a trei factori,
şi anume : coru;tituţia geologică a zonei, reţeaua hLdrografkă (cal!"acterizată prin lărgirea bazinului Şomuzului Mare) şi gradul avansat de amenajare a litosferei de către om, prin aceasta înţelegîndu-se toate modifică.ri•le :antropice din zonă, sub cele mai div€11'Se forme de manifestare.

Tipu.l de

aşezare şi particularităţile

topografice

Recunoaşte.rile de sruprafaţă întreprinse (fig. 2) în cuprinsul actualei
vetre a satului Li:teni (corn. Moara, jud. Suceava), ca şi în zona imediat
limitrofă, la care s-aiu adăugat infonmaţiile furnizate de locuiito'fii satului
- întemeiate pe observaţiile făcute cu prilejul executării unor lucrări

13 N. Popp, Cadrul natural al judeţului Suceava, Comunicii:l'i şi referaite de geog1iafie, Suceava, 1972, p. 48-50.
14 N. Popp, I. Iosep, D. Parulenclll, op. cit„ p. 40-41.
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de caracter gospodăresc - au conturat opinia că vatra vechiului (fig. 4,
48) sat coincide în întregime cu cea a actualei aş-ezări. în plus, absenţa cu
desăvîrşire a urmelor de cultură materială datind din epoca feudală în
împrejll..lrimile imediate ale satului actual sugerează că aşezan...,ea medievală nu a cunoscut fenomenul de mutare a vetrei - impusă de acţiunea unor
factori naturali sau de necesităţi de ordin economic ceea ce obligă să
se tragă concluzia că, în linii generale, aşezarea de la Liteni reprezintă
un caz deosebit de important de locuire stabilă, sub raport topografic,
vreme de mrulte secole, începind, aşa cum se va vedea, cel puţin din
secolul al XIII-iea şi pînă astăzi. Această constatare, nefiind singura
în cadrul grupului de 5-6 aşezări medievale .flUJrale din bazinul superior al Şomuzului Mare, l5 nu foce decit să confirme, pe de o parte,
condiţiile foarte favorabile de locuire oferite de mioro ...regiunea în discuţie, pe de altă parte subliniind stabilitatea elementului românesc aici,
in1.Jr-o zonă în caire analiza contirn1tului documentelor scrise duce la
concluzia că şi procesul de feudalizare a acestei societăţi s-a petrecut
de timpuriu, căpătînd fomte de exprimare dintre cele mai interesante. 16
O primă şi foarte importantă constatare prilejuită de ceI"cetările
de suprafaţă este aceea că aşezarea medievală de la Liteni a fost dispusă, încă de lra oonstituiirea nucleului său iniţial, numai pe malul stîng
al Şomuzu1ui Mare (fig. 2,4), terenul prezentîndu-se aici mult mai prielnic pent'l'u implantarea unei locuiri durabile : terasa mijlocie a apei prezintă o pantă lină, destul de lungă, spre nord, în timp ce malul opus
se oaracterizează prin denivelăiri pronunţate, urmate de un pla·tou înalt,
cu o pantă abruptă spre luncă. In aceste cO'Ildiţii, nu este de mirare
că vechea vatră a satului a ocupat exclusiv malul stîng şi că, mai ales,
partea cea mai veche a aşezării pare să foloseas.că terenul din imediata
apropiere a apei (fig. 48,50).
Toate observaţiile de teren şi datele materiale obţinute prin săpături
au contribuit la formarea opiniei că urmele cele mai Y.echi de cultură
materială şi de vieţ1.ure medievaăă la Liteni se în.'?iruie pe o fişie de teren
lată de maximum 80 m în zonele în care terasa mijlocie a Şomuzului
Mare are un aspect mai apropiat de orizontală, în tim.p ce în singurul loc
unde s-au identificat pînă acum urme de locuire într-o zonă mai înclinată
(locu!} numit de localnici „la săil.işte") distanţa faţă de rîu, pînă la care
se întind resturile de cultură materială, depăşeşte sensibil 100 m. În
funcţie de aceGte observaţii, singura concluzie care se degajă în legătură
cu tipul de aşezare rurală în care poate fi încadrat satul medieval
Liteni este aceea că, atit prin îngustimea fişiei locuite în faza cea mai
veche a aşeză0rii, cit şi, mai ales, ţiuind seama de lungimea de aproape
1 km. a acestei fişii, Litenii vechi aparţineau tipului de sate dispuse în
lungul văii (fig. 3). La această concluzie conduce, în egală măsură, şi
o altă observaţie importantă, şi anume : necropola, care pare, cel puţin
15 Cf. M. D. Matei şi Em. Emarn:di, SCIVA, 27. 1976, 1, p. 99, !fig. 1 ; Emil 1. Eman.di,
Cercetări istorico-geografice privind. transformarea şi modificarea peisajului în
zona depresionară Liteni (sec. XIV-XVIJIJ, A.M.M., II, Vaslui, 1980, p. 178-196.
16 Ibidem.
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pină în momentul de faţă, a fi cea mai veche a Litenilor (despre care
se va voirbi mai depa:r.te) este situată la noro de fişi.a locuită amintită
şi, mai ales, nu preziI1!tă, în ciuprinsul ei, nici o urmă de locuire mai
nouă sau mai veche (loouiore medievală desigur), ceea ce nu face decît
să demon.stireze că amplasarea ei aici a fost decisă într-un moment în
care satul ocupa numai fîşia de teren amintită, situată în lungul Şomu
zului Mare (fig. 2 şi 3).
Situaţia aminti.tă pare să fi durat cel puţin. pînă în secolul al XVlea, dovada în acest sens aducind-o descoperirea în aceeaşi zonă şi a
unor locuinţe din prima jumătiate a secolului amintit, dar din aceasta
nu trebuie să se desprindă, desigur, şi concluzia că tn tot răstimpul de
la întemeierea sa (probrubH finele secolului al XIII-lea) pînă la mijlocul secolului al XV-lea locuirea s-a restrins numai la fîşia de teren
amintită. Acestei eventualităţi i se opun, în eg.ală măsură, atit constatarea că materiale arheologice (îndeosebi ceramică) datînd din. prima
jumătate a secolului al XV-lea se găsesc răspîndite pe o suprafaţă mult
mai întinsă <lecit cea a loouilrii iniţiale - ajungfrlidu-se uneori pînă la
distanţe de cel puţin 250 m. faţă de cursul apei, cit şi necesitatea admiterii procesului normal de oreştere a populaţiei satului - cu dezvoltarrea cores.punzătoa!I'e a suprafeţei acestu:iia. Şi cum odată ou seoolul
al XV-lea, dar mai ales începind cu cel următor, satul se dezvoltă spre
nord, ca urmare a cOilidiţiilor de teren, şi nu mai urmăreşte firul Şo
m uzu1ui Mare, s ....air putea impune chiar nevoia de a încadra a~ezarea
în alt tip decit cel iniţial.
In legătură ou această problemă este destul de gr.eu, în stadiul actual încă neîndestulător al documentaţiei de care dispunea, să propunem o înca:draire cîit de dit sigură a aşezării. Paminid, însă, de la obse1'vaţia că Litenii nu .au intrat nicicind în rindurile satelor cu populaţie
numeroasă chiaT în momentul de faţă el nedepăşind dimensiunile
unui sat mijlociu - raportind suprafaţa pe oare se descopă,r urme de
viaţă omenească sigură, clatind din secolele XVI-XVII, la numărul de
cel mult 25-30 de case cite puteau ex.ista în Litenii acelor vremi, cea mai
justificată încadrare a saitului în noua sa perioadă de existenţă 3lI' fi în
tipul de aşezări răsfirate, tip (fig. 3 şi 4), de altfel, destul de răspîndit
în astfel de zone deluroase, cum este cea a Litenilo.r.
Drept consecinţă, neoropola satu1ui, care continuă să funcţioneze
şi după extinderea spre norrd a aşeză,rii precizăm, fără să intrăm aid
în detalii, !Că cele mai tirzii inhumărri atestate p.ină în prezent în această
necropolă datează din a doua jumătate a secolului al XVI-<lea începe
să fie înconjurată
cu gospodării nou-1ntemeiate, a:bia din secolul al
XVI-lea datînd cele mai vechi urme de loouiTe din imprej,urirnile necropolei. Şi acum, însă, intre locuinţe şi necTopolă se lasă un spaţiu,
se parre, destul de ma'l"e, deoorece pină în prezent nu au fost sesizate
urme de locuinţe sau acareturi care să suprapună parrţial zone folosite
pentru inhumăiri.
Judecind lucrurile în funcţie de configuraţia terenului, s-ar părea
că prefe.ri:nva locuitorilor pen1mu terasa mijl-Ocie a apei a fost cleterminaită, în primul rind, de avantajele oferite de apropierea c-u:rsului de
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apă şi de condiţiile sporite de adăpost faţă de vinturile puternice dinspre nord, pe caTe le oferea terenuil din apropierea Şomruzului Maire.
Abia atund cirul satul s-a întins destul de mult spre est şi au fost epuizate aproape toate locurile bune de amplasat gospodă1riile, loouiitorii au
inceput, treptat, să se deplaseze spre zonele mai înalte ale satului, daT
şi atunci au fost alese locuri cu pantă mai lină. Aşa se explică, după
opinia noastră, faptul că, începtind cu secolul al XV-lea, dacă nu chiar,
mai curind, cu cel UlmlătJoir, locul numit estăzi „la săl1şte", care :reprezenta, după datele existente a:cum, zona e:x;bremă vestică locuită a ~e
zării .în secolele XIV-XV (şi mai precis începutuJ secoilului al XV-lea)
devine tot mai puţin locuită după această perioadă, şi ace-asta tocmai
datorită faptului că terenul prezintă aici o pantă foairte înclinată, puţin
propice unei locuiri dense. De a1tfel, este semnificativ faptul că, deşi
în zona amintită s-au aflat numeroase materiale arheologice (fig. 2)
datind din secolele XIV-XV, tot aici fii'Ild descoperi.tă şi una din monedele de argint ale voievodului Petvu I al Muşatei, de tipul cu trei flori
de orin, 17 materiale datînd din secolul al XV-lea sau mai tîirzii s-aru
descoperit în cant~tăţi foair:te mici, nesemniificatLve. în plus - işi faptul
acesta se cuvine remarcat cu sublinieri - aici nu a mai apă.vut nici un
nivel de locuiire dens şi compact din perioadele mai tirzii, ceea ce constituie un indiciu sigur al deplasă'l"ii locuirii spre zone sau suprafeţe tot în cuprinsul aceleiaşi aşezăd, fireşte - mai favorrabile amplasării
gospodărriilo1r, adică spre nord-nord-est.
In legătură cu motivele care au stat la baza deplasă.rii uşoare spre
nord a locuirii odată cu secolul al XV-lea, ar mai tirebui, credem, ·reţi
nut şi un alt element, care oricum nu s-a:r face rema.rcait aici pentru prima dată : umiditatea extremă. a solului. într-adevăr, clacă dispunerea loj?llinţelor în imediata vecinătate a rursurifor de apă pare a fi constituit
aproape o regulă în per1oarl.a mai timpurie a aşezăiriloT' .rurale medievale
identiJ'icate .airheologi1c pînă în momentul de faţă, is odată cu secolul al
XV-lea se iinregistTează tendinţa îndepăirtăirii locuinţe1oc de cursurile
~e apă, fără să fie, însă, vorba de o deplasare şi a vetrei satelor, c1 m
cuprinsul a.celOTaşi vetre. O astfe1 de situaţie, constatată 1sigur la Liteni
şi atestată de cîteva locuinţe dintre caire cea mai nouă datează din a
doua treime a secolului ia:l XV-il:ea, după oare în zona ,respectivă - „la
şaibă" nu se mai înregistrează o locui;re de aceeaşi intensitate, atestă
indepărrtaireia. locuitorilor de malul apei şi preferinţa lor pentru suprafeţele ceva mai înalte. Constatările făcute la Liteni îşi găsesc o confirmare deplină în rea[ităţi simhlaire semnalate de cericetă1rile de la Berchişeşti, unde, tot în prima parte a secolului al XV-lea, locui:torii pără-

17 Moneda, împreună cu n1Umeroase alte materiale arheolog!cc descoperite de locuitori in raza satului, se a.flă în colecţia arheologi•că constituită Ia Căminul cultural al satului de către prof. Emi-1 Ioan E!nandi.
18 Fenomenul este foarte liamg răspindi;t, el confirmirudu--sc intr-un număr mari>
de aşezări rurale identifilcate prin reounoaşteri de suprafaţă. In a:cest sens, sint
de cel mai mare :nter-es rezultaJtele unei cercetări receJ11te întreprinse de Em.
Emandi asupra satelor din zona Rădăuţilor {ci. Em Emrnndi, SCIVA, 30, 1979,
3, p. 377).
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sesc terenul din imediata ap~opie:re a apei MoMovei şi se deplasează tot
spre nord, arătînd preferinţe pentru suprafeţele ceva mai înalte 19. Pentru
Berchişeşti, găseam o explicaţie a acestei situaţii într-o mai mult ca
sigrn-ă inundaţie provocată de o revăraa<re neobişnuită a Moldovei, inundaţie de pe urma căreia o importantă suprafaţă din zona locuită anterior - şi ~n ca.re au apărut inclusiv fragmente ceramice din secolul al
XIII-lea - a fost acoperită cu un strat gros de aluviuni, bogat în
riJsipuri şi pmndişuri, drupă oaTe locui.rea nu s-a mai Teiluart pe aceleaşi
loouri. In plus, tot la Berchişeş.ti făceam. observaţia că îm. zona inundată
cindva, umiditatea solului este atît de ridicată, incit ducerea săpăturii
axheologice pînă la solul viu este, praictic, im.posibilă.
Revenind la realităţile semnafalte la săpăturile de la Liteni, trebuie
să evidenţiem faptul că, dacă la S'l.lprafaţă, solul prezintă un grad de
umiditate obişnuit, la ad!incimea de numai 0,60-0,70 m. umiditatea
creşte într-adevăr, incit aspectul pămîntului devine nocoios. Cum această ad:Î!ndme corespunde, în linii mari, cu cota pînă la ca.re ajungeau, de
regulă, g.ropile locuinţelor semi-adîncite, ne apaire ca .aproape obligatorie încheierea că, aibando.na1rea locuirii în aoeastă suprafaţă de teren din
vatra vechilor Liteni trebuie pusă într-o legătură directă cu acest factor natural. Această interpretare este cu atît mai verosimilă cu cit se
dovedeşte că una din locuinţele semi-adînc1te descoperite în această supra.faţă amirutim că esite V·O<rba de lOCfUll numit „la şaibă", care constituia limita estică a vetrei vechilor Liteni - a fost abandonată voit
de cătTe ocupanţii ei, evacuarea locuinţei de tot inventarul ce putea prezenta importanţă ifiind evidentă. In plus, lipsa orLcărui indiciu că locuinţia ar fi fost disitrrusă de incendiu vine să completeze interpreta.rea
noastră.

Pe1I1tru a încheia discuţia cu privire la evo·luţia toipog<rafkă a aşe
medievale rurale de la Li.iteni în pe.rioada cuprinsă întTe secolele
XIV-XVII este necesar să supunem unei priviri cit de cit speciale şi
una din problemele cel mai puţin prezente în discuţii privind cercetările
întreprinse pînă în prezent, al căTor obiect au f.ost satele medievale româneşti : necropole•le săoteşiti şi rapoirtourile lor cu vatra satelor.
Din ceTcetările întireprinse pînă acum în cuprinsul unoT aşezări
rurale medievale româneşti, s-a,r pă•rea că se desprinde iconduzia că
dispunerea topog.riaifkă a neCT'opolelor în. 1rap0<rt cu vatria satului (fig.
2 şi 16/1) a fost determinată de criteriul ferm al amplasării necropolei
iniţiale în afam vetrei locuite a satului 20 la o distanţă adeseori destul
de mkă şi, de regulă, .acolo unde ooindLţiile de relief făceau posibilă o
zării

19 V. în volumul ele faţă, p. 85-86.
20 Dovada cea mai concludentă în acest sens este o.ferită de faptul că, in unele
eazuri, nid nu s-a putut stabili raportul topog.rafk dintre necropolc:le descoperilte l)i cercetate parţi·ail şi 11ezările cărora le aparţin. Aceasta ca urmare, in
primul rind, a faptului că .nioi măcar în apropierea nemijlodtă a necropolelor
nu s„au desc"OperH u.rrne mai consistente a.le a~ezării. Cu -titlu de exemplu <tmintim aici situaţiile de la TI'aian - Dealul Fintînilor (H. Dumitrescu, SCIV, 6,
1955, :l-4, p. 471) "li Dărn1ăneşti - P.k1:tra Neamţ (V. Spinei., Memor,ia Anliquitc1.tis, 1, 1969, p. 215 şi urm.) ; cf. şi V. Spinei şi Rodica Popovirci-Baltă, Din trecutul judeţului Botoşani, 1, 1974, p. 115 şi urm. (Hudum - Botoşani).
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asemenea alegere, pe un loc mai înalt declt va:bra satul.ui. 21 Desigur,
oamenifor epocii noastre le este destul de dificil să găsească explicaţii
plauzibile unei astfel de arm.plasări pe locuri înalte a neoropolefor să
teşti şi oredem că a iredilllce discuţia şi analiza lucrurilo'I' la domeniul
exclusiv al praictkHor generate de cultul morţilor ar limita sensibil
posi:biiliităţile înţelege1rii şi explicării faptului amintit. Că neoropola nu
era amplasată J.a o depăirtaire prea mare de vatra locuită a satului pa:e
lucrul ce<l mai uşor de explicat, dacă admitem faptul că însuşi cultul
morţilor cu tot cortegiul omagierii periodice, cu prilejul dive!'Selor
sărbători, a 1celoc clispă1mţi exclude concepţia dispariţiei oricămr legături între aceştia şi familiile sau comunităţile că.f"ora le-au aparţinut.
Dacă în cazul aşezcirilor deschise, aşa cum pa.re a fi situaţia majorităţii
covî-rşitoaire a sateloc noastre medi.evme, iinterpretairea propusă de noi
ar mai putea face, eventual, obiectul unor diS1cuţii salll ;rezerve, ea este
cu totul confirmată de constată.rile prilejuite de cer.-cetărHe arheolD_sice
intreprilflSe în aşezăiri fortifioail:e, în care terit101riul de ca;re dispunea comunitatea era, prin forţa lucrurilor, strict delimitat de întă.ritu:rile ce
apărau locuirea. In acest sens_,_ rezultatele cercetă'I"iilo'I" de la Coconi 22
sînt cu totul edificatoare: în fiecaT-e din ce~e trei faze, aitestaite aTheologic, a~e evoLuţiei topografi.ce ale aşezăirii, necropolele coll'espunzătoare
sint incluse în suprafaţa apărată de întărihrră şi chiar- da.că necropola
este [noonjurată de locuinţe, dispunerea aice<>to.ra di:n urmă ţine evident
seama de spaţiul rezeirvat cimitiirului. Numai a:tuncii cînd timpul a făcut
să se piardă amintirea limitelor exaicte aile necropolei mai vechi s-a putut întirnpla ca o locuinţă să fie tăiată de morminte dispuse 23 periferic,
dar şi o at8ire situaţie s-a înregistrat ocheologiic numai în două cazuri.
Mergîtnd pe aceeaşi linie de gîndire 2\ .observaţii1le făcute la Liteni
confirmă intru totul gll'ija locuitodloir satulllli de a respecta supr-afaţa
necropolei. Dacă faptul apare ca aibsollllt normail în perioada în coce cimitiirul continua. să fie utilizat - a:pă·rarea acesituia cu o îngrăditură
21 Un exemplu deosebit de semnificativ îl constituie reali.tăţile consta.tate- la Suslă111eşti-Argeş. Aici "satul ... era situat la poalele înălţimii ce .oupri.ndea locuinţa
feudalului şi se întindea şi de-a: J.ungul rîului" (Dinu V. Rosetti, Buletinul Monumen1telor lstori1ce, 41, 1972, 2, p. 31), în timp ce necropola satului, 5epwrată
de cimitirul dilII jurul bisericii, în care nu se îngropau deait feudalii, era s;tuată
pe un clin de deal (Ibidem.}
22 N. Constantinescu, Cocont, un sat din Cimpia Română în epoca lui Mircea cel
Bătrin, Bucure.7ti, 1972, p. 57 şi urm.
23 Fi'nd, însă. V'Orba de morminte izolate considerăm s.itu.aţia puţin semnificativă şi nu credem, deci, că ea ar pute.a modifi1oa 'imagine.a de .ansamblu asupra
raportului dintre aşezare şi necropolă (Ibidem, fig. 28/2).
24 Comentind această realitate pe ca•re o sur'J)rindea repeti:ndu-se, în toate cele tr(>i
faze de locuire pe care le-<a putut stabili cu ajutorul fortificaţiilor, la Coconi,
N. Constantinesou preciza: " ...e de subliniat constatarea că aTia .topogr-,1fică a
ci~itiorelor a fost fixată mereu către zona de margine a a.-:;ezării, potrivi•t
obweiului de a separa vatra propriu-zisă de loouire de necropolă· conditiile
specifice, însă, de la Coconi au făcut ca locuri1le de înhumare să' nu depă
ş~că Hrni~le reprezentate de fortificaţii1 le de pămint, acestea din urmă apă
rmd deopotrivă pe vii şi pe morţi, situaţie a cărei semnificaţie general umană
n-ar trebui să scaipe investigaţiei sociologice" (Ibidem, p. 66).
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specială părindu-ne de la sine înţeleasă constatarea că, chiar după
secolul al XVI-lea, cind s-a crea•t sigur o nouă neciropo.Jă, suprafaţa celei veohi oontinuă să fie oooJi.Jtă de '1oouinţe, capătă putere de airgument.
R1ea'1ităţHe enunţate mai sus rn.u par a mai avea nevoie de comentarii suplimentare. ln schimb, observaţia că amplasarea cel puţin a necropolelor săteşti cele mai vechi pe locuri dom.inalilte în iraport cu vatra
locuită a sate101r este mai puţiin pmbabil că îşi poaţe .afla irăspuruml tot
sau, eventual, numai în domeniul cultului morţilor. In explica.rea acestei
realităţi, aoolo llill.de ea este stguir aitestată, i;n.terviITT.e, după opinia noootră, un au totul ailt elemerut, şi anume dis.punerea biisericii s;atului într-o
poziţie ca.re să as1:guire a.cestui edificiiu de cult posibilitatea de a fi văzut
în permanenţă de către toţi locuitorii satului.
După oum pare a fi acceptat de cătire majoiri.Jtatea oamenilor de
ştiinţă, ÎIIl evul mediu înceipînd chiar ou perioada feudalismului ttmpuriu - biserica saituilui juca un irol impm-tant în viaţa comunităţii, rol
care era departe de a se fi redus la latuira spirituală a existenţei acesteia. Este mai mul:t decît probabiil că, chiair adunările sfatului bătrîniloir
obştei aveau ca loc de desfăşoca!I'e :terenul din preajma biseridi, f.ălră
să mai vOII'bim de faptul că să!I"bătoirile religioase priJejuiau întîlnir:ea,
tot la biseri;că, a 1oouitorifor satului. In acest fel, biserica devenea, in
chip fkeSic, locul de ooo„vergenţă a legăiturii1or spkituale ce uneau comunitatea satul.ul.
Cercetăirfle arheo1o,gice nu au adus încă dovada materială a existenţei bisertcilor în limi.te•le teiritoiriale ale ve'breloir focuite ale satelor,
indtciile materiale cele mai numeroase părînd a acredita opinia că biserica trebuie legată mai curind de dmiti.rul saUului decît de vatra locuită a aioestuia. Într-adevăl!", constatarea .că biserkile sînt, făra excepţie,
înconjurate de morminte paire a exdudie evenituaHtate1a ca, pînă destrul
de tîrziu, biserk~a să fi fost separată de n.e.aropolă, tot aşa cum are puţine şanse .să se confirme eventualitatea ca în sat să fi existat două biserici : una rezervată exdusiv cultului şi o alta cimiterială. Or, într-o
asemenea situaţie, expli.cairea prezenţei neoropoleJ.oir săteşti - repetăm,
aco.Jo unde situaţia topogirafi:că locailă o .permite - pe ·Locu:ri dominante
în raport ou vatria lo.C"lJ.ită a satului, credem că trebuie căutată în domen1ul vieţii interne curente a comunităţii să1eşti, în realităţile cotidiene ale epodi. 25
Locuinţele

CercetăiI'i'le airhe.ofogice întrepri1r1Se la Liteni au prHej.ui t descoper'iTea unui număr de patrru locuinţe, toate aflate în looul numit „la şaibă",
care, după datele de pînă aioum, reprezintă limita estică a locuiirii medie-

25 Avem în vedere, fi'l'eşte, cazurile în care ridicarea bisericii este de pus pe
s•e3ma iniţiativei coleotivHăţii •urale şi nu este rezultatul aieţlunii stăpînito
rului feudal al sa.tului, si-tuaţie în care acesta din urmă pune să se ridice
b:serica în funcţie de alte interese, biserica neavind, in acest caz, semnificaţiile pe care iam încercat să le sugerăm aici.
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vale de a1c1. Locuinţele II"eSpective se împairt în două tiipuri : loooinţe
adincite şi locuinţe de supraifaţă. 26
In număr de trei, locuinţele adincite sîn:t unitare ca tehnică de amenajare, deosebirile dintre ele fiind mino.re şi mainifestîndu-se doar
in ceea ce priveşte dimensiunile şi griadul de conservare.
Locuinţa nr. 1, desmperită in S I/1976, face parte din categrnria
construcţiilor simple. dezvelirea ei nesemnalînd nimic special în ceea
ce priveşte tehnica de amenajare. Groapa propriu-zisă în caire era amenajată construcţia ave.a dimensiuni: des1mJ de i:reduse şi, chiar dacă limitele ei ruu s-au păstrat în cele mai bune condiţiuni, nu există dubii că
laturile constirucţiei nu depăşeau lungimea pe 3 m. fiecaire (după toate
probaibHităţile, la1turHe măsurau 2,80 X 2,95 m.). Adincimea la ca:re se
afla podeaua locuinţei era de 0,74 m. măs1Uirată de la nivelul actual de
călcare, ceea ce, prin comparaţie cu observaţii fă.cute în cuprinsul secţiunii în care s-a desicoperitt locuinţa, ne îndealfnr!ă să credem că, în
reailitate, locuinţa era mai curînd semi-adîncită. Intr-adevăir, 'clacă în
nemijlocita apropiere a locuinţei nu s-au putut face observaţii stratigrafice sigme, din cauza deranjării solului pe o mare adîncime în urma
unor ~ntervenţii de cairacter loc~. la o depărtare de munai 8-10 m.
spre vest de această locuinţă s-a putut observa că nivelul care îi corespunde acesteia este cu numai ciiroa 0,25 m. mai jos <lecit cel actual.
Această observaţie ne ff:nidreptăţeşte să considerăm că locuilflţa avea, iniţial, adiîncimea de maximum 0,50 m., ceea ce înseamnă de fapt foarte
puţin şi i.ndTeptăţeşte aprecierea că ne aflăm în faţa unei construcţii
semi-adîncite.
Ceea ce atrage atenţia în mod deosebit este faptllil că in interiorul
locuinţei lipsesc cu desăvi:rşi;re iUI11lle~e vreunor 1amenajăiri, JegaJte fie
de distrÎlbuţia spaţhillui, fi.e de susţineirea aoopeirişuJui. Ceea ce este siguT este faptul că loouinţia nu era pi:revăzută cu o intrare Jn formă de
plan înclinat, situată în afora ei, ce'rcetarea neide.ntificind urmele obiş
nuite l\IDOC astlfel de •amenajăiri. In schimb, pe fatUJra de s.ud a locuinţei,
în apropierea colţului de sud-ves:t, podeaua locuinţei prezenta o uşoară
alv·eola.re, de formă neregulată, pe care o punem în legătură cu intrarea -în foouinţ"ă, Lntraire ce putea fi asigurată de o simplă scară de
lemn 27, la capătul căTeia, prin căloaire .repetată, s-a creat amLr1tita adincitură .în podea.
Simplitatea construcţiei este pusă în evidenţă şi de faptul că podeaua ei nu priezenta urmele vreunei amenajări deose·bi<te, aceasta fiind
reprezentată :de pămîntul bătăJtoirit de culoaire cenW?ie, in care apar în
diverse locuri pete de culoaire mai deschisă, care nu provin, însă, de la
lipi.tură. In interiorul locuinţei nu s-au aflat nici obişnuitele gropi de
la parii de susţinere a acoperişului sau, eventual, pe margine, cele de
26 Pentru .compamţii deosebit de utile cu descoperiri, parţi.al contemporane, fă
cute pe teritoriul d:ntre Carpaţi si Dunăre, cf. stucl!uJ foarte t2nwini~ şi cu27

p:"inză,tor aJ. Mariei
Penitru collljparaţii

Comşa, Dacia, N.S., 21, 1977. p. 299-317.
cu situaţii s:mHare semnaJa!te în aşezarea de la Coconi,
cf. N. Consta:nitinescu, op. cit., p. 41.
https://biblioteca-digitala.ro

HABITATUL MEDIEVAL PE

ŞOMUZ ŞI

MOLDOVA

111

la parii ce sprijineau căptuşeala de bîrne a pereţilor. Mai ales lipsa gropilo!r de pari de pe marginea loauiiilţe1i evidenţiază, o daită mai mult,
simplitaitea coinsbrucţiei, fapt cu aitJit mai de reţinut dacă avem în vedere
că în •acelaşi foc şi la mică distanţă de această locuinţă o ai1tă construcţie, tot semi-aclincită, e~ie mu1Jb mai îngrijit amenajată.
O ultimă obseirvaţie ce se ·cere făaută în legătură cu .această ilocuinţă
este lipsa din interiorul ei a vetrei sau a vire.unei :iinstaLaţii de încălzire.
Fără să T!eprezin.t!:·e io excepţie în aşezările .rura:le ale VII"emii, 28 cazu.rile
Locuinţelor lipsite de insrtafaţii de încă'lzi!I"e constituie, totuşi, un motiv
de preooupare speciailă şi 1aoeasta deoairece se impune ia se stabili daică
este voriba, de .regulă, în :astfel de situaţii, numai de oonstrucţii cu
caracter g01Spoclă:resc 29 sau, ~n destul de numeroase ca:ouri, de eonsWu.cţii cu cairacter .5e2onier. De obicei, in expU08ll"ea existenţei .construcţiilor
lipsite de insrtalaţii pentiru moălzilre, se invucă evenitualitat.ea .ca aceste
constirucţii să fi fost utilizate şi pentru adăpostirea an.imalefor mici pe
timp de iarnă. O astfel de initeDprefare, în cazul de faţă, .ni se pare
destuil de g;r:eu de aldmis şi aceasta deoarece din cuprinsul construcţiei
lipsesc cu <le1Săvîrşill'\e urmele illllei ataire des:tinaţii, fălră să mai vorbim
despre faptul că, în acest ·Claz, consrtJrucţia ar fi de neco!l1lceput fără o ilntTTare amenajată în :a.şa feil incit să asigure pă:brunderea lesnicioasă a
animalelor în adăpost.
Puţinele materiale arheologice descoperite în cuprinsul construcţiei nu
ne aj1Ută nici ele să g•ăsim irăS1puns la întrebairea dacă ne aflăm in faţa
unei locuinţe sau este VOII'ba despre o construicţie de alt caTaicteir. Întradevă!r, pe podeaua .constr!Ucţiei au fost descoperite, in sit'U, numai cîteva
fragmente 1ceramke, prinse ân podea, în cO'lţuJ de nord-est aJ. construcţiei. Deoairece acestea vor face obiectul unei tra.tăiri s.peciaJ.e, împreună
cu alte materiale :ooramice, ]ntr-un aJini,ait deosebit al studiului de faţă,
ne mulţumim să .preicizăm ·aici că este vorba de io ceramiică cem.U'1ie,
zgrunţuroasă, specifică ultimului deceruu al secoJuJui al XIV-lea şi începutul celui llir!Illător (iig. 27 /1-23) pe rtemeiul }OII', destu:l de inoonsistent, de 1ai.tfeil, .proipurundu....se şi data..""ea respectivei consltr.ucţii. Pentru
a încheia, irămînem La păreirea .că loauinţa prerentată a fost mia de caracter sezonier, fără ca p.ri:n •aceasta să se fi e:imlus şi eventualitatea ca
28 In ~ezarea medievală de la Ude.şti (lingă Sucea;va), de pildă, Alex. Rădulescu,
de la caTe deţinem şi informaţi•a, a .cercetat o constx:ucţie de dimensiuni destul de mari (3/5 m), în interiorul că•reia nu au fost descoperite urme ale instalaţiei de încălzire, construcţia da:tind, după toate probabilităţile, de la începutul secolului al XV-lea. Descoperiri de locuinţe lipsite de instaliaţii pen1tru
Lncălzire s-au făout, de asemenea, .şi în MtIDtenia. As.tfel, la Tînga:nu numărul
acestO!r locuinţe pare să fi fost destul de mare, ceea ce face oa respeotivele
'construcţii să nu a;pară drept excepţii (of. P. I. Panai·t, OeI"cetări arheologice
in Bucureşti, 2, 1965, p. 258).
29 Maria Comşa (loc. cit., p. 309) opiniază ferm în favoarea acestei interpretări a construcţiilor lipsiite de instala.ţii pentru incălziire : „En ce :i_ui concerne
les huttes depourvues de foyers, nous pensons que leur usage etait tout autre
que l'haibitation. Elles devaient servi'!" d'annexes, destinees ă donner abri au
metier â tisser ou ă serv,ior ă d'autres fins domestiques."
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să fi servit ca ainexă de
prafaţă, aflată în apropiere.

ea

oaracter

gospodăresc

al unei

lo'Cuinţe

de su-

di51tantă de ci.rr-ca 18 m. de constructia descrisă
vest de aceasta, 's-a descoperit şi .cercetat o iocuinţă de
suprafaţă, caire reţine atenţia a.tit prin dimensiuni, cit ,şi pdn. tehnica
în oore a fost ameinajată. (fig. 6)
Podeaua construcţiei se află la o adincime foa!I'lte m.iică, numai 0,35
m. f:aţă de nivelul act'llal de căli.ca.re, ceea ce a făcut ca datorită lucră
rilor agricole, să fie disbl"Use nu lfllumai resturi·le pereţilor pr·ăbuşiţi ai
coI19tJrtucţiei, dair ·chiar podeaua acesteia, pe •anumite suprafeţe. Construcţia avea un pLain dreptunghiulair, iar dimensi.u.nHe ei sint destul de
puţin obişnuite pentru o 1ooui.n.ţă descope1rită în mediul ir'l.llral. Lntradevăr, lungimea de 7,75 m. şi lăţimea de 4,70 m. situează locuinţa în
discuţie printre descoperirile celle mai notabile făcute pînă în prezerut
într-o aşezare f\Urală medievală, din Moldova, iar dacă adăugăm la aceasta
unele elemente oairte VIOI'lbesc des.pre griadul de confort ai! locuinţei nu va
fi deloc gireu să înţelegem că ne aflăm în f:aţa locuinţei unui om înstă
rit, dacă nl\.l chia'l" a unui mic fel\.ldaJ.
Suprafaţa locuinţei s-.a făcut remarcată,
în timpul cercetării,
pri.n.tr•o masă de chill':pic ars puternic, răspmdită des tul de ne.regulat
faţă de limitele construcţiei, ca
UTIItare a împrăştieirii chi:rpicului d.n
timpul muncilor agr.iJCole. În reaHtate în poziţe in situ nu s-au aflat
decît suprafeţe restrînse de chiT1pic, care nu însumau mai mult ele circa
5--6 mp. De asemenea, în ciuda faptului că lungimea totală a pereţilor,
ca şi gn:iosimea lor jusitifică o masă destul de gll'Oasă de chi.Jrpic în suprafaţ.a construcţiei, ia.ceasta a:b1a dacă mai avea, în suprafeţele in care
a frost aflată in situ, giroi.simea de drrca 4-5 cm.
Mairgiinile locuinţei (fig. 14/5) errau, cu excepţia Jaturii de sud, păs
trarte foarte precar, delimitate de ctîe un şanţ cu lărgimea de circa
0,25 m. şi adîncimea de ci:rca 0,20 m. în caire, de regulă, se păstrau .resturi destul de consistente de lemn carbonizat, dovadă că în respectivele
şanţuri erau îngropate bî·mele ce serrveaiu ca talpă ra pereţilor. Faptul
că pe unele din puţinele bucăţi mai mari de chirpic pă,strate mai bine
apăreau urme, uneori destul de groase, de nuiele constituie dovada că
locuinţa a avut un scnelet de pari verticali, fixa.ţi în birna-talpă, între care
s-a realizat obişnuita Un.p1etitUJră de nuiele, .acoperită apoi cu lut amestecat ou paie şi pleavă. Daică, din acest punct de vede.re, construcţia de
care ne ocupăm nu prezintă ceva deosebit în :rap01rt cu alte locuinţe de
suprafaţă, faptul că ea era în întregime podită cu scîndură constituie
ceva mai puţin obişnuit. Intr-adevăr, pe toată lungimea constirucţiei, ca
şi pe latul ei urmele unor şanţUJri pairarlele (longitudinale) şi a unuia
bransrvell'SaJ, care împă'l"ţea locui!Ilţa în două încăperri de dimensiuni inegarle, nu pot fi puse deoit în legătură cu existenţa ·unei podele de scinduri, sprijinită pe aceste tălpi. În număr de cinci şi dispuse la intervale de ci.Jrca 0,40-0,50 m., şanţurile •longitudinale .aiu adîncimear ide
5-6 cm., i.a:r faptul că fiuncll\.ll lorr este invariabil rotund dovedeşte că
tălpJJ!.e nu erau fasonate în mod special, ci numai îndreptate, pentru a

Locuinta nr. 2. La o

mai sus,

spre

1

https://biblioteca-digitala.ro

HABITATUL MEDIEVAL PE

ŞOMUZ ŞI

MOLDOVA

113

se aisigura podelei de scinchliri o suprofaţă orizontală. far că Te-spectivele
serveaJU anume penrtru asitfel de tălpi o dovede:şte prezenţa, pe
a.proa:pe toată lungimea păstrată a şa:nţurrilor, a rest1.11riloir de lemn carbonizat sau ia cenuşii impll'egnate, mai ale9, in rna1r-ginHe !?anţuriloir. În
porţiunile în c.aire nu se păs•trează nid cărbune, nici cenuşă şanţurile
sînt puternic înnegrite, semn al unei arderi mocnite.
După cum .CIJI"ătăm mai sus, în afara şanţurifor ilangitudinale în suprafaţa foauinţei a mai .apărut şi U1I1Ul transversal, situat la 2,80 m. de
latuTa eSJti:că a consrtirucţiei. Daică nu înaape nid o indoială că în acest
şa:nţ eira o bknă iideint~că cu cele fongitudina!J.e, poziţia ei -asimetrică
faţă de J.ungimea conswucţiei fiace tot atit de siguT faptul că bîrna transversală nu numai că as.i:gwa stabilitatea cefoT longitudinale, dar servea şi la susţinerea unui perete ce despărţea construcţia în cel puţin
două încăperi. lnbr-a:devăir, dacă bîirna n;u, ar fi avut şi cel de-al doilea
rost, dispunerea ei altfel decit pe mijilocu1 consbrucţiei ar apăTea puţin
şanţuri

1

justificată.
Drucă existenţa şanţuri1or prezentate aT' mai putea 'lăsa Joc ll1!Ilor
eventuale rezerve în 'legătură cu faptul ·că focuinţa a, fost podită cu
scîndură, o astfel ele rezervă disp31re cu totul datorită observaţiei că,
în supr:afarţa din mijiLocul locuinţei au ·apăTut l"esruri de scînduri ~rse,
in situ (fig. 6) dispuse paralel ou 1tailpa t·ransversarră, bune imprimate şi
coll5'erv.ate în:tJ.ie· şanţurile longitudinale.
Cu toate că lă1rgimea construcţiei nu eTa <lecit de 4,70 m. constructorul •a simţit, se pare, nevoia să sprijine plafonul ei cu ajutorul unui
stîlp înfipt în talpa transversală, chiar dacă prin aceasta stîlpul de sprijin nu e:ra dispus .chiar in cenrt.T'Ul Locuinţei. FCJJpitn.ll că talpa transversallă €1I"a işi ea distrusă de foc ca şi celelalte nu a pennis să se observe
resturi ale stHpuluî de sprijin amintit, dair existenţa acestuia este făcută
sigurf1 de prezenţa unor pietre mari, aşezate oiri~ontal, bine fixate în
pămîntul de sub podeaua de scinclură, pietre ce constituie singurele
descoperiri de acest fel din întreaga suprafaţă a construcţiei, situaţie
ce '1'1U poate fi, ol"'edem, explica•tă altfel decît am propus.
Din cele expUJse piin.ă aici, a rreieşit că în interionrl construcţiei nu
a putut fi descop2rită nici o urmă din podeaua de scîndură a locuinţei,
cu excepţia a.celoi- mici restuTi carbonizate de sdndură, imprimate în
pămîontul dim.ke tălpile longitudinale de sprijinire a podelei. Si;ngUJrul
element care vor:be~te de~pre o amenajaire interioairă a locuinţei, descopeirit în iurma cercetălriloir airheologice, este reprezentat de o supr:afaţă
recta:ngulia:ră, cu dimensiunile de 0,85XI,60 m., situată pe la:tura de
\'est a construcţiei şi lipită de peretele respectiv, suprafaţă uşor adincită în mod intenţ1onat şi în care .se înscriu fragmente mici de d.rămidă.
Po~nind de b observaţia că nicăieri în lungul pereţilor construcţiei nu aiu fost sUTprinse situaţii car.e să permită ipo·teza că la ridica1r·eia
acestora s-ar fi folosit, fie şi parţial, cărămida, ca şi de la constatarea
că restt11rile de .căJr:ămidă 1descoper1te, ·atit în supriafaţa oo:nstr.u.cţiei, cit
şi în afara limitelor ei sinit, pe de o p31rte, în cantitate foame mică, iar
pe de altă parte par a se ocmcentra într-o suprafo.ţă !Situată, 1n maire,
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în jurul a:dîncitUJrii amintite, oredem că singura explicaţie a acesteia,
ca şi ,a resturilo1r de cărămidă amintite ar :trebui eăuitată în existenţa
urn~i sobe de cărămidă, ]n cuprinsul încăperii de vest a locuinţei. Fireşte, dislocarea şi împră·ştierea pe o suprafaţă destul de mare a rresturHor constirucţiei în disiruţie, datorită tliucrărilor :agiricOile, nu permite
nici un fel de apirederi ou pri-vi1re la dimensiunile exacte şi icu atit mai
puţin la aspectul .acestei sobe. Ceea oe este, de reţinult es.te faptul că
dacă interpretaTea .no·ast.ră este exactă, nu poate fi vorba <lecit de o
sobă de cărămidă, nicăieri în suprrafaţ.a construcţiei sau în împrejurimile
ei negă:siJndu-se firiagmente de cahle, ca11e să poată ;proveni de 1a sobă.
Este .axfovăirat .că s-air putea invoca eventualitatea ·oă soba, daltă fiind
raritatea cahleloll'" ]n mediul nural în perioada din oa'!"'e diateaJZă 1oonstructia - oel mai tîrziru din deceniu:! III al seoolulrui al XV-Ie.a - va
fi fo~ demontată cu atenţie, în vederea :r;efo1osill'"ii cahlelor. !pa.teza ne
apare puţin plauzi!bilă, deoa~ece air trebui :admis că 'locuinţa a fost distrusă initenţicmat, numai în această situaţie putJi.nd exista timpul necesar demon tării sobei. Or, abandonarea unei 1'oicuinţe .şi dil5trugerea ei
prin foc, in chip voit, nu poate fi admisă ca practică currentă şi ni se
pare de înlăt111rat chi1ar ca ·eventua:liitate. In consecinţă, nu ro.rome de.cit
să se admită opinia că, la acea dată, construirea unor sobe din cahle
în mediul ~al nu deveni1~ei în:că o practică, ceea ce correspunde, din
multe puncte de vedere, şi cu 1reailirtăţile cunolS:eute ]n mediul 'lLrba:n al
vremii, şi mai ales cu stc..-idiul de dezvolt<llre a pnoducţiei de cahle în
cad'I<ul meiş.teşugulliui rurban. Peinbru că, după cum se ştie, chiair idaică în
1ocutnţele uno.r orăşeni sobeJe de cahle deveniseră ·O !I"eaHtate la începutul secolului al XV-lea, ;;o acesta consti·tuia mai curînd o excepţie.
Stare.a de conservare a consbrucţiei este destul de precară, cele
mai mari distrugeri fiind provocate de luorătl'ile agricole. In .a.oel~i
timp, însă, imltervenţii i.Urzii - cu precădere din secolele XVII-XVIII
- au distrus, de asemenea, unele porţiuni din jpodea, o groapă din apropierea laturii de nord a constniwcţiei pă1JrUIIlilÎ!Ild chiar cu mai bine de
0,30 m sub nivelul podelei.
Datairea 1construcţiei de suprafaţă prezentată mai sus II""idi!că destul
de serioase priobleme şi aceasta. în primul ll'"în.d, datorită fa1ptu1ui că
nu s-au pălstirat materiale a-rheollogice in situ. Lntr-adevăr, ll:ocuinţa fiind
podită cu sctndUII'ă, dispariţia podelei în 'll!rma incendiului care a distrus inrtire.ag.a eonstruicţie a făiout ca tot materiailul caire putea constitui
inventairul locuinţei să aji\.l.Ilgă sub nivelul podelei, putîndu-se confum.a
1

făcute la Baia (Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea.
Anadele ştiinţifice 1ale Univ~rsirt:ă.ţii „Al. I. Cuza" Ia.-;;i, Istorie, tom. 19, seria
3 a, fasc. 2, 1973, p. 176), ca şi la Suceava (M. D. Matei şi Em. I. Emandi,
SCIVA, 28, 1977, 4, p. 553-576) nu fac, prin rari·tat~a cu care aipar cahlele în
loct.ID.nţele orăşeneş1ti ale vremii, decît să evidenţieze că pMJcitica utiJiză·riii
cahlelor era iab:i1a la începuturile ei chiar în mediul urban, ea lărgindu-se a.bi.a
spre mijlocul şi mai ales în a doua jumătate a secolului al XV-lea. De aceea,
socotim ·îndreptăţită iaprecier·ea că astfe~ de descoperiri făcute în mediul
urban „ ... contrastearz;ă puternic cu situaţiile întU.nillte în această vreme în mediul rll!I'a:l din Moldova." (Eugeniia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, Zoe.
.cit., p. 176).
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cu cel caire apairţinea nivelului de călcare co·respunzăto-r perioadei în
care a fost amenajată locuinţa. Tocmai de aceea este extrem de dificilă o datare strinsă a construcţiei, noi trebuind să ne mulţumim cu
o încacl;rare ceva mai lall'"gă.
In mai muJte locuri din supn-afaţa construcţiei, sub nivelul podelei
acesteia, s-au aflat mateiri·a:le ceramice care, prin particularităţile tehnice
şi a!le profilului permit o încadraire lesnicioasă. Din păcate, însă, condiţiile în caire s-oo descoperit aceste mcrtedale ridică o problemă deiosebit de di!ficilă, şi anume : pe suprafaţa construcţiei se î-ntU.neşte situaţia obi~nuită ca materiale datînd din prima jumătate a ~;ccolului al
XV-lea - în specia:J. ceramică roşie, ireprezentată de o•aJele cu toartă,
(fig. 35/3-8), a cărei lmgă răsprndire este admi'*t la finele secolului
precedent ~i la începutul celui ele-al XV-le-a - să se afle împreună
cu maiter1a:le aparţun:ind sigur peri·oadei muşatine. Acestea din urmă sînt
reprezentaite mai ales de f.ra:gmente provenind de la vase ·lucrate din
pasta specifică perioadei muşatine : lutul destul de bine ales şi frămîn
tat este amestecat cu nisip C'l1 granulaţie mijlocie, ceea ce cameră, încă,
pastei un aspect rela:tiv g~osolan. Tipic pentru această categorie ce;ramică este un fragment de dimensiuni mai mari (fig. 28/1) provenind de
la o oală fără toartă, feţele căruia prezintă asperităţi vizibile, da.tarate
nisipului mare din compoziţia pastei.
După cum am mai subliniat pe
paircursul p~ezen:tă·rii de faţă, o
bună parte din suprafaţa construcţiei a fost deiranjată de plrug şi s-ar
putea considera o aidevăiriată şansă faptul că în suprafaţa cercetată nu
s-au efectuat niciodată lucrări de arătură la mare adîncime. Chiar şi
a:şa, l0uorăTile agricoiJ.e au pI".OV·Oica1t deranjail"ea mate'fialelo11.· UJz-heologice
din suprafaţa constJrucţi·ei, în momentul de fa~·.r1 fiind im.posibil de stabilit rapo1rt1ul exact între materialele aparţinind locuinţei şi cele ce sînt
de atriibui.t .nivelului pe care a fo.s:t amenajată aceasta. Şi cum intre
ma:te.riale există, totuşi, deosebiiri oronofogke notabile - să nu uităm
că a:ceste mate•ria:le se înscriu întire finele secolului al XIV-lea şi deceniile 3-4 aie secohl!lui al XV-lea (fig. 28) conside;răm că singura explicaţie pJ.auzibilă a acestei situaţii singura de- •acest fel semnalată
în suprafaţa ceTcetată ar-heo[ogic „la şaibă" - este aceea că materialele mai tîirzii apaTţin inventandui loouinţei şi datează momentul ÎIIlcetărr'ii existenţei acesteia, da!torită uruui incendiu, în timp ce materialele
mai timpuTii apairţun niveJ·ului de căkaire din momentul ridiică:rii construcţiei. În acest fel s-air putea atribui construcţiei o perioadă de existenţă de drca 30-40 de ani, ceea ce nl se pare a fi destul de plauzibil.
Locuinţa nr. 3 (fig. 5). La o distanţă de circa 18 m. de locuinţa precedentă, spre sud de aceasta, a fost descopeirită o altă locuinţă, de data
Hcea1sta de 1tiipul oonstrucţiiloir ~ir adincite în pămînrt:. într~adevăr, deşi
in momentul de faţă podeaua loC'lliinţei acesteia se găseşte la ci.rea 0,63
m. arl1ncime, în momentul săpării locuinţei această adîncime era cu mult
mai m.1că şi nu credem că depăşea 0,40 m. Explicaţia trebuie căutată
in faptul că terenul, fiind în pantă 1-Ji?oariă, a: fots:t înălţat în 'lungul timpului prin transportul de pămînt de pe urma bucră"rilo;r agrico.Ie. După own
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înţelege cu uşurinţă, condiţiile de sol fac cu putinţă stabilirea prin
observaţii strati.girafice a nivelului de la oaire s-a săpat gu::o.apa locuinţei,
întreaga suprafaţă cairaderi:zîindu-se pri1n prezenţa, pe o g1rosime de cel
puţin 0,60-0,70 m., a unui pămînt neg.ricios, cu aspect gramiulos, spe-

se

cific întregii zone din apropierea luncii. În aceste co;-idiţii, nu sînt posibile dedt observaţii în plan, stratigrafia verticală dovedindu-se extrem
de d'ifiicilă şi flll1'I1izî111.d date desitul de nesigure.
Locuinţa aire o formă rectanguillară, preze!rnbînd un plan aproaipe
pătrat, cu colţUJrile uşor ll'lohm.ji·te. După dimensiuni (2,15X2,55 m.),
construcţia se inscrie în categioria celoir modeste, şi aceasta îni ciuda
faptului că pare a fi fost, în general, amenajată cu destulă ing;rijke, cel
puţ1n îin oompa11aţie cu locuinţa oc. I, despre care s-a voTbit mai îna~nte.
După cum s-a putut oonsitata, pereţii giropii locuinţei nu prezentau
urme de că.ptuşiire cu loa~be. Dat fiind că locuiruţa a: fost dist:rusă de un
incendiu, este sigur că loazbele ar fi lăsat urme pe pe:reţi, iar dacă adău
găm şi faptul că în lung.Ul! pereţHoo- lipsesc, de asemenea, g.mpHe de pari
care să fi sprijinit eventuai1e1e loazbe, absenţa căptuşelii devine o certitudine. lin schimb, este tot atit de sigur că locuiinţa a avut pereţi luc["aţi
din chkpic, î:n interri101nul acesteia descoperindu-se o ma;re cantitate: de
chi:rpic ars la 1roşu. După prezenţa pe bucăţile de chirpic a amprentelor
de nuiele, se poaite tTage concluzia că lutuJl a fost aplJ.i.cat pe o ca["casă
de nuiele împletite, tehnică aproape exclusivă în amenajarea locuinţelor v1remii. In legătură cu aceasta, însă, reţine atenţia faptul că pe
malf'ginea gil'lopii locuinţei, în af.aira acesteia, fi;reşte, nu s-a putut face
nici o observa.ţie care să ajute la înţelegerea modului în care carcasa
de nuiel•ei era fixa:tă în pămînrt, pentru a se asigura pereţiLor staibflitatea
necesară. S-aJI' păirea, totUJŞi, că cele două gropi de pari sesizate pe latura de noll"'d-vest a locuinţei air tirebui puse în legătură toomai ou fixarea în pămi;nt a caJI'!casei de nuie~e a peretelui respectiv, la fel ca şi
cele de pe laturile de nord şi ood.
!111. acelaşi timp, însă, pairii respectivi puteau servi (şi probabfil că
şi serveau) la spriji.nj[°'ea aiooperişuluă, neîndoielnic în douiă ape, cu caire
era înzestrată locuinţa,
acoperiş oare, datorită
înăiţimii coootrucţiei
deasupra solului, nu se putea sprijini, în nici un caz, pe sol, ca în cazul
boll'deielor. De altfel, cu siguranţă, itot pentru sprijinirea acoperişului a
fost plantat în centrul locuinţei un ailt stîlp, p01ate mai giroo decît stiolpii exteriori, după cum pa.re a siugerra diametJrul giropii acestuia (c1rca
0,20 m., faţă. de n'UIIIlai ci:rica 0,12 m. la sm1pii exteriori).
Nici în interi•orul acestei locuinţe nu s-au descoperit urmele we.unei amenajări speciale, dar, în schimb, s~u păstrat urmele vetrei. In
colţul de nord-vest aJ locuinţei, se păstra o supr:afaiţă de formă destui
de neregulată, puternic arsă mai ales înspre mijlocul ei, acoperită cu
o oarecare cantitate de ceruuşă şi cărbune, pr1ntre oare se aflau şi citeva
fragme[l,te ceramice.
Pentru a încheia pree;entarea consbrulcţiei, air mai fi de adăugat
două observaţii, şi anume : podeaua lOCl\linţei eria reprezentată numai de
lutul bătătorit, fără să existe v.reUJil in.dkiu că ea va fi fost şi lutuită,
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cea de-a doua vizînd sta.rea precară de conservare a laturii de sud a
eonstrucţiei, la.tUJră ce JlJU a putut fi stabilită cu exactitate. Aceiastă din
urmă împrejurare a făcut cu neputinţă şi localizarea intrării, situată,
după toate pmbabilităţH.e, pe acea<:>.tă latură.
lmprejUJrarea că locuinţa nr. 3 a fo5t distrusă de un incendiu a fă
cut ca în cuprins:ul acesteia, sub dă!rîmături, să se păstireze o parte din
inventarul ee nu a mai putut fi evacuat. Cum, însă, în interiorul locuinţei nu s-au descoperit şi monede, datarea construcţiei trebuie încercată
tot numai cu ajutorul ceramicii, care reprezintă marea majoritate a clescoperirilm.
Ceramica descoperită în locuinţa nr. 3 (fig. 29), deşi numai în staTe
fragmentară, este destul de concludentă pentru a data corn.plexul. H.1eprezentată de două categorii de bază cenW?ie rii roşie - aceasta este caracteristică primei jumătăţi a secolului al XV-lea, poate mai curînd primelor trei decenii .ale seooihclui. La aceaSltă restr:îngere ne oibligă cîteva
elemente, şi anume :
- prezenţa ceramidi cenuşii : profilele specifice ale primefor decenii ale secolului al XV--lea - buza îngroşată, ră·sfrîntă în afară şi prevăzuaă cu o şănţuire interioară pentru capac (fig. 29/2, 3, 21) sînt reprezentate bine printre desco.perkile din locuinţă dar fapt·ul că această
ceramică cenuşie constituie
numai .circa 300;0 din inventarul loeu.inţei
dovedeşte că respeotiva ceramică trebuie c.01nsi<lerată n1UIDai ca o prelungilI'e a exisitenţei lL."lOr categorii care dominau autorritar începutul de
veac;
- prezenţa majo1ritalră (ceva mai puţin de 700/0 .din descoperiri) a
ce'l"amicii roşii. Şi aici, însă, ~rebui-e in1ll"odusă .o pceciza:re, fă.ră de care
descoperilrifo invoca te şi~ar pierde o bună parte din valoa,rea de argument decisiv : dacă, prin tehni:ca de execuţie şi .calitatea pastei, ceramica
roşie se înscrie în limitele celei specifice mijlocului secolului al XV-lea
(fig. 29/2, 3, 10, 11 ; fig. 35/1-2), absenţa unor profile sigur atestate pentru
vremea arătată - buza scurtă, puternic arcuită în exterior şi cu muchea
teşită orizontal, sau buza relativ înaltă, cu profil „unghiular" ne determină să încadrăm ceramica din loauinta .nr. 3 de la Uteni numai
în primele trei decenii ale secâlului. La a~asta s-air mai putea adăuga
- venind tot în sprijinul datării propuse aici -- şi lipsa ceramicii smăl
ţuite, a că·rei pre:z;enţă în complexe, chiar din mediul ru"!:';al, delimitează
cu destulă sigiuranţă cer.amica mijlocului sau începutului celei de a doua
jumătăţi a secolului al XV-iea de aceea a deceniilor precedente. Este
adevărat că printre fragmentele cer.amice aflate în locuinţă a apărut
şi un fragment smălţuit, dar acesta se afla într-o poziţie stratigrafică
ce exdude iapairtenenţa la ~nventa.rul locuinţei şi îl atribuim doar umplutuirii gropii aicesteia ;
- prezenţa, înitr-o cantitate infimă, a unei ce!·amici cu siguranţă
mai vechi <lecit aceea amintită .succint mai sus. Această a treia categorie
ceramică aminteşte de p1~odiusele oatracteristice perioadei muşatine (fig.
29/7,15,18,19) şi, cu toate că va continua să fie descoperită pînă şi în
1
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complexe datînd clin a doua jumătate a secolului al XV-lea, 31 nu poate
fi conside;raită <lecit ca o supravieţuire a unei olării inferioare calitativ.
N-air fi, exclus ca şi aici, la Liteni, ea să fi fost pr-odusă în oontinuaire,
îireşte, în cantitate mică, la cererea consuma:torilor din sat, doar ca urmare a unor calităţi îndelung verificate, poate mai ales în conservarea
uno.r anumite prod·use.
In funcţie de elemerutele de datare amintite, conside!I"ăm suficient
de îndreptăţită încadrarea locuinţei nr. 3 de la Liteni-„şaibă"-in primele trei decenii ale secoluliui al XV-lea, datare care ar situa respectiva
construcţie în ultima perioadă de existenţă a locuinţei de suprafaţă în
preajma căireia se aiflă şi imp~etmă ou caire, foarte probabil, a căzut pradă a:?eJuiaşi incendiu. Făiră să anticipăm decit că aceste două construcţii
ar putea aparţine unui complex cu semnificaţii economico-sodale importante, ni se pare că atI1t dist8Jilţa caire le separă, cit mai .ales contemporameitatea lor măcar parţialii ar permite o astfel de legătură. La
această interpretaTe .air părea că contribuie şi existenţa unui alt complex, cu .resturi mai puţin clare, situat în preajma locuinţei nr. 2.
La o depărtare ele circa 8 m de locuinţa nr. 2, spre vest de aceasta,
a fos1t cercetată o groapă de dimensiuni destul de mari (circa 3X3,50 m.),
a cărei formă destul ele apropiată ele a unui pătrat pare a sugera şi destinaţia iniţială a ei. într-adevă:r, după forma şi dimensiuai, groapa pare
a fi fost destinată pentru amenajarea .unei consbrucţii, numai că ao;;pectul fundului ei nu ilndrepltăţe~te presupunerea' că s-a urmă·rit amenajarea unei loouinţe. Podeaua gropii era vizibH înclinată de la sud spre
ruord şi, ·cu toate că părea destul de b~ne bătăitor~tă, pnezenba şi unele
denivelă;ri. Pereţii gropii s-au co::i.sea-vat p;reca.r, iar pe toată lungimea
lor nu s-,a obsell'vat nici un indiciu că vor fi fost căptuşiţi cu lemn.
Aviind adîncime.a minimă <le 0,63 m., pe latura de sud, şi cea maximă
de 0,75 m., pe latura de norei, groapa pare a fi fos.t prevăzută cu o intrare
:11 Dat fii!nd faptul că pcrsistl."nţa, pină tîrzlu în a doun jumătate ~ seco:lului al
XV-lea. a ceramicii de uz <'asnic prezentînd parLcu!adtăţi tehnieo-stilistice
care o .apropie de ceramk:a sfîrşitului secolului precedent este o realitate semnialartă de descoperiri provenind din .Jocud siituate :la nrn•ri distan\e unul de
a:~ul, credem că nu poat.e Ii vorba de o simplă întîmpl<in~. In acelaşi timp,
este de pres·upus că şi explicaţia faptul· ii tre:)l1k dat<l d!fcr0nţiat. In cen
ce ne prive!)te, încercind să gă:sim o C'xp1kaţie prezenţei printre des~operiri1lC'
d'.n cetate.'l de pămint de la BirlCJd a nnei ceramici de factură in.fer:oară, lucrată <u mina. reprezentînd n~ai puţin de O.IO/o din ceramica ce putuse aparţine garnizoanei cetăţii formată pri:i C'Xc·clenţi'L clin ţărani socoteam că
o aslfe•l de .Leramkă mai pute·1 fi produsă la .:~·~ea cată numai în sate si.tuute
într-o poziţie de izolare prommtată faţă de centre urbane, care le-ar fi putut
influenţa (M. D. Matei şi L. Chiţescu, Dacia, N.S„ 7, 1963, p. 450). Chiar da.că
a.c<:><.;15.tă ex:plk:aţic işl pă;;trc11ză parţ:a.l Y.a1abllita.tea, c!escop2·ril'i nlteri.oare impun compktarea ei cu alte interpretări. Astfel, descoperirea la Udeşti, într-un
cnmplex din a doua j;1m;ltate a ~c-colului ·al XV-le.a, a unor viase lucra.te cu
mina, şi rnns~atarea că 1<1::est0a .aparţineau numai unui tip special c!e VaJSe,
de mar.i dime.n.siuni şi cu destinaţie precisă .ele păstra.re a unor prodltse, ne
obligă să admi•tem ieventuailitatoa că producerea unor a&tfel de va.se era de.terminată exclusiv de calităţile acestor recipiente, îndelung veriifi:cate şi se făcea,
l.a cererea conswnatolilor. Aceasta, i:ndHerent de faptul că folosirea roatei cu
tura\.ie rapidă era de multă VI"eme genera.lizată ~i în mediul rural (,·f. M. D.
Matei şi Alex. Rădulescu, Studii şi materia'1e, Istorie, :J, Su:ceava, 19i3, p. 20:.l).
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pe latura de .noird. Rezerva cu rare formulăm .această eventualitate eSJte
faptului că, la dezvelire, de.şi era limpede că conturul gropii
prezenta lllil ieşind pe latura amintită, lhnitele acestuia nu au putut fi
surpriru;e cu precizie. Ceea .oe este, însă, sigur, este faptul că modificarea conturului gropi!i nu se daroora unei intervenţii ulterioare acesteia, aioeast:ă din uirmă observaţie 1ndemnind!u-'Ile să considerăm că plan ul întregii amenajări era cel iniţial.
Golirea gropii a arăotat, în afara oricărei îndoieli, că nici de ace:astă
dată amenajaTea nu fusese prevăzută cu o instalaţie pentml încălzit,
repetîndu-se, din acest punct de vedere, situaţia diin locuinţa .nT. 1. Numai că, de această dată, planul înclinat al podelei C'l şi „intrarea" cu
care era prevăzUJtă amenajarea a.f.laită iaicum in di1scuţie pair a coMtHui
3JI"gumente în f.avoarea int.eI'lpretăJrii acestei amenajăTi drept ndăp:>st
pentnu animale, pentru timp de ~arnă. În completare, se cuvine amintit amănuntul că groapa în d1scuţie a fost abandonată îndată clupă distrugerea prin incendiu a locuinţei de suprafaţă şi .a locuinţei nr. 3, fapt
dovedit <le prezenţa în umplutura gropii a unei cantităţi însemnaite de
arsură, inclusiv bucăţi m1ci de chilI"pic airs, carne nu putea ajll!Ilge aici
decît ca !lll1-maTe a curăţirii terenu1ui de resturile incendirului şi aTUncairea for aid pentru nivelairea gr:opii. De altfel, însăşi ump1utu.rta gropii
dovedea că pen1Jl"u nivelarea .acesteia se fo~osiseiră resturi de toate felurile : pămînt, arsură, resturi de lemn carho.niz,at, o cantitate desitul de
insemnaită de oase de animale (în special animale mari) etc., toate aceste.a :amestecate cu o cantitate maire de fa"laigmente ceramiJce (fig. 30 işi 31)
care, din păcate, nu au permL'5, însă, întregiirea nici UJnJUi vas.
Prin forţa luarurilor, ceramica recoltată din umplutura gropii este
deosebit de variată, ea prezentîind. profile oare „acopă.r" o perioadă de
mai bine de o jumătate de seco'1. Într-adevă•r, încep~n<l cu profile de
vase caracteristice perio:adei şi ceramicii muşatine (Hg. 31/8) şi mergînd pînă la forme caracteristice mijlocului secolului al XV-iea (fig.
:.!O) inclusiv cîteva fr:ag1nente smălţuite, umplutura .re.spectivf1 conţine o gamă extrem de bogată de profile. Cum, însă, în partea superioară a umpluturii se află şi fragmente ceramice din seeoJul ail XVI-Ie.a (fig. 30/11 ;
31/6) sîntem obligaţi să admitem, în lipsa unor dovezi certe că locuirea
va fi continuat aid - în sensul cel mai strict al cuvîntului - şi după
incendiul ce a distrus locuinţele nr. 2 şi 3, că procesul de umplere a gropii a continJUat încă mu!lită v;reme.
Indiferent de eventualele rezerve cu care s-,aJI" putea privi Îcr1!că încadrarea cronologică a comp~exelo.r p1rezentate mai înainte, oonsiderăm
că cel puţin două elemente nu numai că permit, dar chiar ne obligă să
interpretăm oomplexe;le amintite ca făcind parte dintlr-lll1 ansamblu.
In primul rîn<l, s-,ar situa observaţia că toate constTucţiile se înscriu
într-o suprafaţă de .cel mult 400 mp., atî't prin na.tur.a, cit şi pTin functionalitatea <lor ele părind a se completa. Întir-a!dev.ăir existenţa :unei
locuinţe de suprafaţă, de mari dimenshmi şi mai ales amenajată într-un
mod cu totuJ neobişnu.iJt pentir:u iaceasbă VJreme în mediul iruira:l (şi nu
credem că greşim afirm.iJnd că, chiair în casele unor orăşeini, nu eiI"au
datorată
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podelele de scînduri) :i2, în jurul căreia se găse&c două locuinte sensibil mai modeste (una adîncită, cea de a doua sami-adincită),
toate acestea avind în preajma 1or o >Clll11enajare caTe poate fi Ldentifioată
ca un adăpost pentru animale, par a da IlJaL'?tere, în chip fiiresic, unei sirrlgure intE!II'pretări, şi anume că ne ,aflăm în foţa unei gospodării ·aparţinînd unei familii înstă.rite din Litenii primei jumătăţi a seoolului al
XV-lea. ln asemenea împrejwrări, nu ne raipaire forţată nici eventualitatea
ca în locuinţele adîncite (al căror număr exact în gospodărie nu ne este
cunmscut din cauză că nu se poate face aici, oel puţLn pentru mOiIIlent,
o cerceta.re exhaustivă) să fi locuit fami'lii de ţă'l"ain.i, dependenţi de stă
pînii locuinţei ele suprafaţă, o astfel de situaţie dindu-ne dreptul să
presupunem că ne aflăm în faţa curţii unui mic feudal.
Pentru a da interpretării de mai sus consistenţa necesară, trebuie
să invocăm, însă, şi cel de-al doilea element important, cel de ordin
cronologic.
După cum atrăgeam atenţia la locul potrivit, LTJ. toate cele trei locuinţe descoJ)e["ite la „şaibă", în lipsa
unor descoperiri numismatice,
ca:r.e să poartiă ajuta la datarea si.guiră a complexelt01r, mateirialul ceramic
este singurul în măsură să stabileasc{t perioada de funcţionare a lor.
Iar dacă ceramica din umplutura giropiii 2idăpoSltului poot:ru animale,
dat fiind caracterul său neunitar, slujeşte în mică măsură la aceasta, observaţia că în umplutura gropii se găsea şi o caintitate importantă de
chirp1c airs, prove.nit de la locuinţa de suprafaţă incendiată, din apropiere, ne obligă să oonsiderăm eă şi acest aclăpoStt şi-a încheiat existenţa
odată cu locuinţa nr. 2.
Oridt de dificil ar fi, şi chiar este în realitate, să se facă o încadrare cronologi.că foa'I'te predsă .a cer.amicii mijlocului secolului al XVlea, aflată în folosinţă in mediul mral - o astfel de încercare prezentînd un întl!lt g.ra:d de dificultate chiair atuiniei cîn<l este vorba de descoperiri făcute in mediul urban 33 - este, totuşi, posibil să se propună
o da·ta'l"e destui! de irest:ransă ceramicii din cele tt·ei locuinţe amintite.
Aşa cum menţionam în .riindurHe pt":ecedente, aitrribuim prime.lor trej
decenii ale secolului al XV-lea perioada de funcţi.ona.re a constirucţiifor
32 Este locul să an'lintim aici că cercetările arheologice înitreprin.se in cîteva din
centre·le urban.e di:n Moldova (Sucea,·a, Iaşi, Sh·et, Baia, Roma:~) au dus la
descoperirea unui jm.portant număr de construcţii de locuit. Dintre aceste<J
numai o parte sînt locuinţe de suprafaţă, bordeiele şi semibordelele reprezentînd, procentual, aproape jumătate. ln acelaşi timp, s~a constatat că în
mediul urban era larg răspind't tipul de construcţii de suprafaţă prevăzut cu
beci. La Suceava, de pildă, acest ul·tim tip de Jocui!Ilţe este bine ilustrat de
două 1construcţii de mari dimensi.uni, descoperite în seatorul Şipot (Materiale,
8. 1962, p. 745, fig. 6, unde eonostriucţia este prezentată numai. ca beci, dar este
neîndoielnic că este vorba de o locu:nţă cu bed) şi, Tespectiv, în zona de vest
a vechiului or.aş, in ca•I1tierul mesteşugarilor (M. D. Matei şi Em. Emandi,
SOIVA, 28. 19î7, 4. p, 553-57·6). Nu este exclus ca locuinţele prevăzute cu
beci să fi avut podele de scindură, doar faptul nu a fost dovedit pină acum.
Ceea ce este sigur e faptul c:i niC': l'a Su ·eava, nici la Siret (1:nde a fost
descoperită o locuinţti de suprafată destul de bine conservată) nu s-au observat astfel de urme. Pentru realităţile din Ţara Românească, cf. Maria Comşa,
loc. cit.I.

33 M. D. Matei şi Em. Eman<li, SCIVA, 28. 1977, 4, p. 557 şi urm.
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ce compuneau gospodăria feudalului din Liteni, la această datare concurînd următoaxele observta,ţii : prezenţa, într-un P'.'·ocent minoritar, daT
nu infim, a ceramicii cenuşii, specifice începutului secolului arătat, concomitent cu ceramica roşie (,re.prezentată de forme variate de vase, mergînd de la oala-borcan pînă la strachina (fig. 3011, 3, 18) cu fundul inelar),
din caire, însă, lipsesc pmfiJ.ele s.pecifice ale mijlocului şi celei de a doua
jumătăţi a secolului arătat. În astfel de condiţii nu credem că există suficiente argumente pentru a împinge mai departe datarea celor trei complexe de locuit, deceniile trei şi patru ale secolului al XV-lea constituind limita maximă pe care o putem admite pentru încheierea existenţei acestoca. Este, însă, de J;a sine înţeies, că d.atairea propu.~ă de noi ar putea
fi modificată sau chiacr- infirmată cu totul, dair aceasta numai în cazuJ
în caTe o descoperi1re nouă, făcută intr~un complex ce s-ar mai putea
afla în suprafaţa necercetată, ar putea introduce în discuţie un element
capabiil să restningă decisi;v limitele orono1,agice propuse de noi.

Cuptoare
Cercetările arheologice intreprinse în anul 1976 la L1teni, în Jocul
numit, de localnici, „la săHşte" (fig. 14/2) a.u prilejuit descoperirea a
două cuptoare, căir01ra, din cauza stăirii foarte precaTe de conservare, nu
le putem stabiili nici forma exactă nici destinaţia. Cuptorul nr. 1 aire
diamebrul maxim de ciirca 1,45 m., cel minim fiind numai cu 5 cm. mai
mic, ceea ce conferea cuptorului un plan aproape circular. Vatra fiind
în mare parte dis:trusă de lucrăirile agrioole, .asupr:a ei nu s-au putut
face obser-viaţii de detaliu, da.r, după ceea ce se mai păstrează încă, se
pare că ea nu pr-ezenta particularităţi tehnice, care să o fi deosebit de
altele.
Locul pe care se afla cuptorul, prezentind o pantă destul de pronunţată, a făcut posibilă conservarea, în condiţii ceva mai bune, şi, mai
ales, pe o înălţime des,1Jul de mc'11I"e (cilroa 0,60 m.) a peretelui din spate
al cuptol"ului. In felu'l acesta s~a putut observa că peiretele .cuptor-ului
era puternic ars, pe o grosime de circa 0,12 m., ceea ce indică o perioadă
de fo.losÎlre relativ îndelungată a instalaţiei.
Luînd în considerare procesul de spălare a pantei, petrecut vreme de
secole, ni se pare destul de p1auzibil să considerăm că, în cea mai maire
parte din înălţimea sa, cuptorul era săpat în pantă, numai bolta propriuzisă depăşind cu puţin nivelul de călcaire ail epocii. Că o parte a bolţii era
amenajată sub forma unei carcase o dovedeşte însăşi prezenţa, în umplutura cuptorului, a unor bucăţi de lut aTse puter-nic, în care se distingeau cu clairitat.e :u1rmele de nuiele, atît de obişnuite în cazul cuptoarelor
a că,ror boltă a fost amenaja.tă cu ajutorul unei caircase de nuiele.
In ciuda faptului că în interiorul cupto1ruJui se găsea o oarecaire
cantitate de cenuşă şi cărbune, în ame3tec cu care se aflau şi resturile
bolţii prăbuşi.te, ca şi unele fragmente din pereţii cuptorului, în ace~rtă
umplutură nu s-au aflat decit ci.leva, foairte puţine, fr;::.gmente ce:·ami.ce,
singurele materiaile ou ajutoriu.il că:rora s-a1r putea înceTca o datare a ·cupt-0rului. D€Şi printre aceste fragmente ceramice nu se găseşte nici un
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podelele de scîncluri) :::2, în jurul căreia se găsesc două locuinsensibi1 mai modeste (una adîncită, cea de a doua serni-adîncită),
toate acestea avind în preajma 101" o iamenajare care poate fi Ldentifioată
ca un adăpost pentinl animale, par a da IlJClL~tere, în chip fiiresc, unei singure intetrpretăiri, şi anume că ne 1aflăm în faţa Ui.riei gospodării .aparţinind unei familii înstărite din Litenii primei jumătăţi a secolului al
XV--Iea. ln asemenea împ;r1ejUJrări, nu ne iaipaire forţată nici even.tuaJita•tea
ca în locuinţele adincite (al căror număr exact în gospodărie nu ne este
cnnoscut din c3!uză că nu se poate face aici, oel puţLn pentru mo."Jlent,
o cerceta.re exhaustivă) să fi loouit farni'lii de ţărani, dependenţi de stă
pînii locuinţei ele suprafaţă, o astfel de situaţie dîndu-ne dreptul să
presupunem că ne aflăm în faţa curţii unui mic feudal.
Pentru a da interpretării de mai sus consistenţEt necesară, trebuie
să invocăm, însă, şi cel de-al doilea element important, cel de ordin
Cl'Onologic.
După cum atrăgeam atenţia la locul potrivit, fal toate cele trei locuinţe descope!rite la „şaibă", în lipsa
unor descoperiri numismatice,
care să poaită. ajuta la datarea sigură a complexelor, materialul ceramk
este singurul în măsură să stabilească perioada de funcţionare a lor.
Iar dacă ceramica din umplut.ura giropid c.dăpoGJtuJui pentru animale,
dat fiind caracterul său neunitar, slujeşte în mică măsură la aceasta, observaţia că în umplutura gropii se găsea şi o caintitate importantă de
chirpk airs, prove.ni.t de la locuinţa de suprafaţă incendiată, din apropiere, ne obligă să oonsiderăm că şi acest adă:po.sit şi-a încheiat existenţa
odată cu loC'Uin.ţa nr. 2.
Ori'Cit ele dificil air fi, şi chiar este în realitate, să se facă o încadrare cronologică foarte predsă a cer:amkii mijlocului secolului al XVlea, aflată în folooinţiă în mediul rural - o astfel de încercare preze.ntînd un înalt g;ra:d de dificultate chiair atuinici cind este vocha de descoperiri făoute în mediul urban 33 - este, totuşi, posibil să se propună
o da·tarre des:tJUJl de iroot:Jrânsă cer:amicii din cele trei loCfllinţe arnilniti te.
Aşa cum menţionam în .rîndurHe p~€cedente, aitrihuim primelor trei
decenii ale secolului al XV~lea perioada de funcţionare a ccnstirucţiHor
ţe

32 Este locul să amintim aici că cercetări1e .arheologice inrtreprinse în citeva din
centrele ·Urbane drn Moldova (Suceasa, Iaşi, Siret, Baia, Romar:) au dus la

descoperirea unui important număr de construcţii de locuit. Dintre acestea
numai o parte sint locuinţe de suprafaţă, bordeiele şi semiborclei0le reprezentînd, procentual, aproape jumăta.te. In acelaşi timp, s-a const.:1tat că în
mediul urban era larg răspind't tipul de construcţii de suprafaţă prevăzut cu
beci. La Suceava, de pildă, acest uLtim tip de Jocuinţe este bine il·ustmt de
două 1construcţii de mari dimensi,uni, descoperite în seotorul Şipot (Materiale,
8, 1962, p. 745, fig. 6. unde construcţia este prezentată numai. ca beci, dar este
neîndoielnic că este vorba de o locu:nţă cu beci) şi, •respectiv, în zona de vest
a vechiului oraş, în ca•ntierul me<;;teşugarilor (M. D. Matei şi Em. Emandi,
SCIVA, 28, 19î7, 4. p. 553-57-6). Nu este cxdlL~ ca locuinţele pr-evăz1.1te cu
beci să fi avut podele de scîndură, dar faptul nu a fost dovedit pinii acum.
Ceea ce este sigur e f.3ptu.i că nici I.a Su ·e-ava, nici la Slret (1:nde n fost
descoperită o locuinţă de suprafată destul de bine conservată) nu s-au obserYat astfel de urme. Pentru realităţile din Ţara Românească, cf. Mari.a Coffil1a,

loc. cit.I.
33 M. D. Matei şi Em. Emandi, SCIVA, 28, 1977, 4, p. 557 şi urm.
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ce compuneau gospodăria feudalului din Liteni, la această datare concurînd următoaxele observiaţii : prezenţa, într-un p:-ocent minoritar, daT
nu infim, a ceramicii cenuşii, specifice începutului secolului arătat, concomitent cu ceramica roşie (·reprezentată de forme variate de vase, mergînd de la oala-borcan pînă la straichina (fig. 3011, 3, 18) cu fundul inelar),
din caire, însă, lipsesc profile1e specifice a!le mijlocului şi celei de a doua
jumătăţi a secolului arătat. În astfel de condiţii nu credem că există suficiente argumente pentru a împinge mai departe datarea celor trei complexe de locuit, deceniile trei şi patru ale secolului al XV-lea constituind limita maximă pe care o putem admite pentru încheierea existenţei aceslMa. Este, însă, de 1a sine înţeles, că <latairea propusă de noi ar putea
fi modificată sau chiar infirmată cu totul, da,r aceasta nu.mai în cazuJ
în care o clesicoperiire nouă, făcută intr-un complex ce s-ar mai putea
afla în suprafaţa necer:cetatiă, ar putea introduce in discuţie un element
capabil! să res1ningă decisiiV limitele orono!Logice propuse de noi.

Cuptoare
Cercetările arheologice intreprinse în anul 1976 la L1teni, în locul
numit, de localnici, „la să}i.şte" (fig. 14/2) a.u prilejuit clescope·rirea a
două cuptoare, căll'OII'a, din cauza stăE'ii foarte preoaire de conservare, nu
le putem stabili nici forma exactă nici destinaţia. Cuptorul nr. 1 are
cliamebrul maxim de ciirca 1,45 m., cel minim .fiind numai cu 5 cm. mai
mic, ceea ce conferea cuptorului un plan aproape circular. Vatra fiind
în mare parte dis.trusă ele lucrăirHe agricole, asupra ei nu s-au putut
face observiaţil de detaliu, da1, după ceea ce se mai păstrează încă, se
pare că ea nu prezenta particularităţi tehnice, care să o fi deosebit de
altele.
Locul pe care se afla oupborul, prezeni:înd o pantă destul de pronunţată, a făcut posibilă conservarea, în condiţii ceva mai bune, şi, mai
ales, pe o înălţime des.1JU11 de maire (cilroa 0,60 m.) a peretelui din spate
aJ cuptOO"ului. ln feltil .acesta s~a putut observa că peiretele .cupbQJrului
era puternic ars, pe o g:rosime de circa 0,12 m., ceea ce indică o perioadă
de folosiire relativ în;delw'lgată a ins.talaţiei.
Luind în considerare procesul de spălare a pantei, petre·cut vreme de
secole, ni se pare destul de plauzibil să considerăm că, în cea mai maire
parte dÎlil: înălţimea sa, cuptorul era să.pat în pant.ă, numai bolta propriuzisă depăşind cu puţin nivelul de călcaire a1l epocii. Că o parte a bolţii era
amenajată sub forma unei carcase o dovedeşte însăşi prezen.ţa, în umplutura cuptorului, a unor bucăţi de lut arse puternic, în care se distingeau cu clairitaJte :ummele de nuiele, atît de obişnuite în cazul cuptoarelor
a că.ror boltă a fost amen.ajoată cu ajutorul unei caircase de nuiele.
În ciuda faptului că în interiorul c.upto1ru.Jui se găsea o oarecaire
cantitate de cenuşă şi cărbune, în ames·tec cu care se aflau şi resturile
bolţii pră:buşite, ca şi unele fragmente din pereţii cupt01rului, în aceatStă
umplutură nu s-au aflat <lecit citeva, foairte puţine, fra.gmente ce"ami.ce,
sin'!:>oUrele materiaile ou ajutoriuil că;rora s-air putea încerca o datare a ·cuptorului. Deşi printre aceste fragmente ceramice nu se găseşte nici un
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fragment de buză de vais, avem în schimb, aivantajll.ll de a fi identifi:eat
printre ele două fmgme.nte de la umăJrul unei oale cu pereţii subţki,
lucrată din pastă nisipoasă, amă la roşu, şi ornamentată cu o bandă de
caneluri orizontale puţin adincite. Toate aceste elemente concură la datairea fa~aigmentefotr ceramice aflate în cuptOII", mai mult decît pnobabil,
în a doua jumătate a seco~ului al XV-iea. Cît despre detsinaţia respectivului cuptor, cea mai plauzibilă ne pare a fi cea gospodărească, ceea
ce ar presupune existenţa unei locuinţe situate în apropiere, focuinţă
care, însă, nu a fost descoperită.
Cel de-al doilea cuptor (fig. 7 /1, 2) simat la nord de primul, la o
distanţă de ciT'ca 15 m., nu este nici el mai bine conservat, în ciuda faptului că locul pe care este amplasat prezintă o înclinaire mai mică. In
schimb, dacă sipălairea pantei ar explica mai :puţin distJrugeirea părţii superioare a cupton.tlui, este mai muJ.it ca sigur că la aceasta a contribuit,
in primUil rînd, adincime.a redusă la caire se afla complexul amintit.
lntr-iC1Jde·văir, oum vatra cuptorului se găsea la numai 0,68 m. faţă de
nivelu] de căkai-~e aC"mal, este de la sine înţeles că rucrăirhle agricole,
locul fiind arat destul de acliiinc, au distrus. cea mai maire parte din înăl
ţimea pereţilor cuptorului. Avind o formă ovială (cu diametrul maire de
0,89 m şi cel mic de 0,65) cuptorul nu mai păstrează din pereţi decit
înălţimea maximă de 0,39 m., şi, judecind după faptul că pină la ace.astă
cotă nu prezintă o C'U!rbură prea pronunţată, s-ar pă;rea că înălţimea
cuptorului era destul de mare. Spre deoseibilrn de cuptorul precedent, vatra acestuia eir:a uşor ailibi:ată mai .ales în partea din faţă.
În interio·r, s-a găsit o cantitate destul de mică de cenuşă şi cărbune,
împreună cu ca.re se aflaru şi cîteva fa-ag.mente ceramice, de aceeaşi factură ca cele aflate în .cuptorul precedent : 1uero1:e la roata ra.pidă, dintr ...o pastă nisipoasă de bună calitate, :kagmentetle provin de la vase cu
pereţii subţiiri, de oulo81I'e roşie. Chiair dacă nici unul din ele nu păs
trează părţi caracteristice din vas, este, totuşi, posibilă datarea fragmentelor c~amke din cuptor în a doua jumătate a seC'Olului al XV-lea,
aceasta dovedind că cele două cuptoare descoperite la „1".ă1işte" erau contemporane. Mai mult, aspectul părţii păstrate a cuptoru~ui sugerează că
şi aceasta a g_vut tot o destinaţie casnică, dar grosimea mai mică a pereţilor arşi (numai 6-7 cm.) indică o perioadă 1mai restrinsă de funcţionare
a acestui cuptor, ia raport cu cel precedent. Cit despre importanţa respectivelor cuptoare, indiferent de starea lor de conservare, considerăm
că ea rezidă, în principal, în aceea că dovedesc continuarea de locuire
şi în secolul al XV-iea în zona amintită, zonă foarte bogată in materiale
arheologice clatin~! din secolul precedent.

Materia.le arheologice
Cercetăirile intreprinse în diferite punote din vatra locuiită a vechilor
Liteni s-au dovedit deosebit de impo.rtante pem.tmu demonstr:airea prezenţei aici a unei colectivităţi stabile, începincl cel puţin cu secolul al XIVlea. Specificul locuirii în ouprinsul vetrei satului poate fi cu destulă limpezime surpr.i.n!s pe temeiul iI"ezultatelor cercetăirilor arheologice, acestea
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făcin.d dov1ada că la Liteni nu poate fi varha de o locuire densă, c3Jl'aicterizată prin concentrarea locuinţeLor pe un spaţiu restrîns, ci de una
caTe presu.pU1I1ea existenţa unor spaţii libere de>tul de lairgi înitre locuinţe-Ie din secolele XIV-XVII. La această ooncluzie conduc, în mo:d necesar, observ.aţii:le de ordin st:rati.girafic, nicăieTi în zone1e ce.r:cetJa:te nefiind
sesizat un strat de cultură compaot şi dens, caire se formează, de ·obicei,
în supr.aifeţele cu locu:in·e intensă. Dimpotirivă, cu excepţia terenului în
.caire s-a descoperit şi cercetat gospodăria feudalului de caire ne-iam ocupat mai înainte, teren în cuprinsul căruia s-a putut identifica un
strat de cultură continuu, chiair dacă nu g,ros şi bogait în materiale, î•n
Test nu s-a putut stabili un astfel de strat. 3~ Tocmai de aceea şi materiaJ:ele arheologice recoltate din să.pături sint deslbul de sărace, făTă, însă,
·ca pr1n aicea:sta să fie mai puţim importante.
Fkeşte, constatw.ea că ceramica este categoria cea mai bog.at reprezentată

în cadrul descoperirilor de fa Lirl:e.ni nu a.re în ea nimk suirfiLnd .i!deintioă în toaJte aşeză0ri~e similffre cercetate. !n
funcţie de aceasta, consideTăm necesar să evidenţiem semini.ficaţHle particulaTe ale a:cestei ca.tegorii de descoperill'Î, fă'ră să stăiruim [1n chip
-excesiv asupra partJicula:ri'tăţhlor tehnico-stilistice ale acesrt:ei ceir:amici,
pentru simplul motiv că ea se înscrie în pwametrd comuni perioadei.
Pen.toru o mai bună grUJpa.re a desaoperiirilor în funcţie de fooul de
unde pr.ov.iin, vom inice.pe cu prezenit:area ceI"amidi af1ate îin st.ratul identificat în zona „săli.şte", cu precizarea că aici nu s-a putut staibiH existenţa
mai mulitor nivele, cerami1ca, indifel'ent de pairtkula.rităţile tehnico-1stilistioe, aflîndu-se în acela~i strat, amestecată.
După criteriul ca.li:tăţii paSl1:ei şi al arderii, ceramica descoperită in
locul ·amirntit poate fi impăirţită în trei categorii distincte, şi ainume ;
a) Ceramica „airhaiică" (fig. 33/l,3--1,6-7,13-14,16), lucrată dintr-o
pastă girosi·e-ră, avî1nd în compoziţie nis~p şi mior-oipmmdişu.ri. Insuficient
prinzător, sitUJaţi·a

34 Dc:-mirece observaţiile fă.cute:- la Liteni în timpul cercetărilor într("j)rinse în locurile amintite, ca şi cele pe oare ni le-au prile_juit diversele lucrări de caracter
gospc..'Ciăresc din vatI"a saitului şi pe oare le-am ţin-ut sub o supr.aveghere permanentă. nu ne-au permiis să alcătu:m C"Cea ce s-ar putea numi o „sche1".lă
strat:grafieă" a aşezării, nu iam introdus în cuprinsul Jucrării de faţă un capitol special. rrzerv.at problemelo.r de strat'.grafie. Singurul lucru cert care se
poa•te spune în legătură cu aceasta esie observ:.iţia di în nid unul din locurile cc:-rcetate nu s-a putut stabili existenţa unui strat de cultură, care să
pi-emeargă locuirea medievală, deşi aceasta încă n~1 cx:::lude eventualitatea
.cxisten;ei lui în alte zone din supnfaţa satului. în al doilea rînd, deşi în zona
.,săli~te" resturile materiale s-au dovedit bogate, s-au întimpinat mari dif:·oultăţi în încercarea de a face observaţi: str.a.tigrafire deoarece, cu excepţia
L'nor mici porţiuni în care ern posib'.lă stabilirc:l unui strat de cultură, to-ată
zona fuse-se cipranjală pe ode-o pa1·te de lu,,rii.!:ile agrkoie, iar pe de alta de
proc~sul de spălare a pantei. De aceea, ehi·ar şi acolo unde părea să se poată
idcnt!fi,·a un strat de cultură, în 1cupr:nsul acestuia er.a cu neputinţă să se
dlstingă eventuale nive1uri. Tocmai clin această cauză şi materialul arheologic
recoltat clin „săliştc>" a apărut amestecat în strat, el neputînd ,fi diferenţiat şi
după criterii stratgir.afice. In sfîrşit, Ia „'.:aibă", c-:.i excepţia unei sup~o<J.feţe
n-st:rînse din a•propierea locuinţ.ei nr. 2 (de suprafaţă), 5'.tuaţia a fost identicii,
dificultăţile filnd sporite a'.d de unifon11itatea solului nc::;rkios de luncii care
fiind :;i foarte umed, nu permite diferenţieri stratigrafice.
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frămîntată, pasta prez1ntă porozităţi evi<lenite, iar plastidtatea este •CU
totul relaitivă. Luc~at.e La 1roata cu învîirtire înceată, firagmentele provin
de la vase cu prorfilu'l buzei puţil!l evoluat (fig. 33/1, 4), drept 35 sau uşolI' arcuit spre exterriorr, rotunjit la pamte.a superioară şi prezentînd la bază o
muchi.e mai muH sau mai puţin bine P'ro.fHată 36• Toiate fir:agmenteJe provin de la oale cu pereţii g.roqi (foairte probabil oale-boroain), iar îin zona
umărului apare, ca unic element de decor, linia orizontală, specifică ultimului sfert al secoluliui ail XIV~lea. Arcle!I"ea es·te incompletă, feţele
vaselor avînd ouJ·oairea r-oş.oată, în timp ce miezul esite, invariabi:l, :negricios. Apare într-o p:roporţie foainte redusă.
b) Cerramica cenuşie. Repinezentind mai mu1t de 750/o din materia.Jele ceramice desooperrite în zona „să'1iş:te", această categiOlrie poate fi,.
la rîndul său, împărţită în două subg•rupe, în funcţie de calitatea pastei :
ceramica comună, a cărei particularitate tehnică este aspectul zgrunţuros,
şi ceramica fină, cariaoterizată priin aspectn.tl neted al pere-ţilor .şi, deci,
prin lipsa oricăror aspeTităţi (de3coperiri extirem de .rare).
Ceramica cenuţie zgrunţuroasă (fig. 34/2, 5, 7, 9, 12, 13) este lucrată
dintr-o pastă de bU1nă cailitiate, bine fl'ămîntată şi ;compaietă, în compoziţia căreia este prezent nisipul cu grrianulaţie mică şi mijlocie. Airsă, în
genere, foarte bi:ne, ea prezintă, totuşi, în wnele cazuTi, şi o şuviţă de
culoare deosebită de aieeea a feţe1oir, ceea ce trădează, în cele mai multe
cazuri, o stăpînire insuficientă a tehnicii de ardere de către olarul sătesc,
fenomen, de altfel, foarte larg răspîndi.t în mediul rural. Pereţii vaselor au gTosimi foarte variate, caJr"e osd:J.Je;ază înwe· 6 şi 13 mm.
Modiela•tă fălI'ă excepţie fa roata rapidă, această ceiramică este reprezentată atît de 01a'1a-.bOII'cain, cit şi de oafa cu toartă, de cana cu gura rotundă (Hpses•c cănile cu g•ura: trhloibată), capacul fiind şi el pTezent printre desoopeiriri.
Profilul buze.lor nu face decît s•ă coi!lfÎlrme ·tendinta mai veche de
uniformiza.re a a.cestuia, în sensul că, chiar dacă se mainf[estă unele deosebid de detaliu, pmfilu:l de bază rămîne .acela.şi. Astfel, se obsell"Vă că
buzele vaseloir sint sensibil îngroş.a1te la ext.eri01r şi prezintă o şănţuire
p.r.onunţată în partea interioară, dov;adă a geneira'1.izărli în,trebuiillţălrii
capacului. Acest pmfil de buză prezintă două vadante mai importante,
una determiniată de prezenţa unei muchii dispuse la baza buzei, care, în
acest caz, este ceva mai înaltă clecit de obicei (fig. 34/12, 16) 37, cea de a
doua vairiantă pa.rrticularizîndu-se printr-o mai pronunţată răsfrîngere spre
comparaţii, cf. Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din
Moldova (Secolul al XIV-lea pînă la mijlocu.l secolului al XVI-Zea), Bucu-

35 P<.>ntru

re!)ti, 1975, fig. 1/VII/10.
36 Ibidem, Eg. 1 /VII /18.
37 Pentru varl.1.ntf' ale aceluia«;;i profil, cele mai aprop'.oate analogii se găsesc la
Suceava (El. Husuioc, op. cit., fig. 31/3), Scheioa (inedit) şi Bel'chişeşti (fig.
26/7 în volumul ele faţă). Cît priveşte materi.ailele de la Zah-areşti, c'lre se publică tot în vo.Jumul <le faţă, d~i sîn1~ destul de a.prop:~1te de cele de la Lltcmi.
par să f;e mai puţin reuşit rea.Jizate dln punct de vedere tehnic,
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exterior (fig. 34/20' 3R. În sfîrşit, indiferent de profilul buzei, ceramica
aceasta are ca unic ornament caT.acterristic canelurile orizontale, singura
excepţie reprezentind-o banda de linii verticale, imprimate cu rotiţa şi
dispusă pe umărul vasului.
Reprezerutată de 1..lln
număr foarte mic de fo"ia.:gmente
(numai 11),
ceramica cenuşie fină (fig. 34/4) este lucrată numai din pastă bine aleasă,
în ames1eoul căreia intră nisipul cernut. Modelată numai la roata .rapidă,
această ceramică prezintă, i1n spărtură, un aspect foarte compact, dens (ca
urmare a unei frămîntări complete), din acest punct de vedere· confirmîndu-se înaltul nivel aJ cunoştinţelor tehnice ale olarmlui. Adăuigînd la
aceasta faptll!l că arderea ei:ia şi ea, completă şi uniformă, 1111U facem decit să evidenţiem provenienţa siguT orăşenească a ceramicii respective,
care, şi din acest punct de vedere şi din cel .al ornamentelor apHcate pe
ea (inv:air1aibhl cu rotiţa şi oonstînd din linii verticale sau din elementul
„brăduţ" ultimul mai rar întîlnit) îşi afJă analogii sigure printre descoperirile de la Suceava, Rom8ll1. şi Si'l'eit.
c) Ceramica roşie (fig. 33/11,17), reprezentînd -circa 18-200/o din
descoperiri, este de o ca:liitate bună, la asigu~areia că["eia contribuie, în
primul rind, nisipul mic şi, mai r8JI", mijlociu, folosit ca deg!'esa:it. Pe;reţii
vaselor sînt ceva mai subţiri de.cit la cele lucrate din pastă cenuşie, iar
sub raportul formelor este neîru:lo1efnk că gama este sensibil mai bogată.
Chiar dacă din fragmentele desooperite în săpăturile de la „sălişte" nu
·s-au putut întregi vase, este sigur că f.ragmenteiie t1usibrează oala-boll'can,
oala cu toartă, paharu:! şi, fireşte, ca:pacul intrat mai de mult în folosinţă curentă.

"'."arietatea f.o.rmelo'I' C()[11Jrastează cu uniformitatea profilului păirţii
su.per11oare a vase1o.r. Buza1 oalelior şi a cănilor esite uşoir ingirioşată şi
răsf1intă în afară, iar în interi-or prezintă obişnuita şănţuire pentru capac (fig. 33/5,10). at priveşte celelalte forme ceramice amintite este
destul de gireu ca ele să poată fi definite numai cu ajutorul f·ragmeintelor de care dispunem. DoaT' în ceea ce priveşte torrţile, tot mai frecVffilte la ceramica roşie, ar fi de adălugat că, dacă 8.IU ca element comun
marginile mai mult sau mai puţin ing.l'oşate, ele se deosebesc numai PTin
chipul în care se modelează partea lor mediană: prin şănţuire (fig. 35/14)
sau prin profilarea unei muchii (fig. 32/4,6) elemente ce ar putea constitui şi eventualele criterii pentru stabilirea unor variante. In rest, lăţi
mea sau grosimea torţilor variază în funcţie atit de dimensiunile vaselor, cîJt şi de priceperea olaTu1ui, dacă nu chiar mai ales de acest ultim
elemen.t.
38 In genera.I mai scundă, buz.a îngroşată şi răsfrlntă în afară ar putea fi considera.tă chiar specifică unei perioade de la începutul secolului al XV-iea, ea
trebuind a f.i asoci.ută cu generalizarea ceramicii cenuşii zgrunţuroase. In piu-;,
datorită înălţimii reduse a buzei, l1anţu.l interior pentru capac .crează impresia unei răsfringeri mai pronunţate decit este în real:Ltate. Profiilul este comparabil cu tipul II, varianta d, staibHi•t pentru ceramica descoperită în bor.cleiul
1 din aşezarea din secolele XIV-XV, de la: Lunca-Dorohoi (cf. Dan Gh. Teodor,
Eugenia Neamţu şi V1ctor Spinei, ArhMold, 6, 1969, fig. 11/1), complex în care
ce1·amka cenuşie este dominantă.
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Daitodtă faptului că în s tiratul identifioat în locul numit „la sălişte"
nu s-au descoperit monede, care să fi permis o încadrare cronologică
mai precisă a acestui.a, singura apreciere de o;rdi.n cronologic pe caire o
putem face, şi aceasta numai pe baza materialeloT ·Ce:~amice, este aceea
că datarea stratului respectiv nu pmrte merge mai tîrziu decit a doua
jumătate a secolu:lui al XV-lea :>9. Desigu", este mai multi ca sigur di. locuirea din zona respectivă nu se va fi oprirt la această dată, lucru dovedit şi de descoper1rea unor fragmente ceramice din secolul al XVII-lea
răsp.îndite în st1ratul
aTabil actu.a.I, r.o dar reducind discuţia la stratul
am.Î!ntit nu se. poate propune decit datarea de mai sus.
Aşa cum precizam la locul po.trivit, în timpul cercetării loouinţelOII'
descoperite „la şaibă" s-au recuperait numeroase fr:agmente ceramice, pe
temeiul acestora :propunffndu-se· şi datarea complexefor respective. Astfel.
în cuprinsul loauin~ei nr. 1, prinse in podeaua de 'lut bătătorit a acesteia,
s-au aflat cîte·va fragmente ce:ramice, din care, însă. nu s-a putut întregi
nici măcar o parte ceva mai maire din peretele U1nui vas. Concret, este
vorba de firagmente provenind de la un vas lucrat d1n pastă zgrunţuroasă,
densă şi bine frăm:îintată, ele culoaire ceruuşie. Dintre fr.aigmente, unu]
singur provitile de ta buza vasului şi permite observaţia că aceasta eira
scundă, sensibil îngroşată şi cu tendinţa: de răsfrtingere în afară, iar pe
faţa interioară era prevărută cu o şănţuire destul de pronunţaită (fig. 27/6)
element caJI'acteristic ·ceramicii primelor două decenii ale secolu1ui al
0

XV-l~a. "1
Deşi destU'l. de amestecată, cer.amica din umplutur:a acestei construcţii
este şi ea dominată de ce.a cenuşie zgrunţUTOasă, ilustrată, însă, numai
de fragmente de oale-boocan şi de căni cu toartă. Din pwn.ct de vedere a]

39 La această datare contribuie decisiv descoperirea unui fragment de vas, probabil un ulcior. 1ucr.3t din pastă roşie, de bună calitate, ornamentat, prin
stampilare, cu cel puţin trei şiruri o.ri:wntale de romburi. I.n interiorul acestor

romburi se află cite patru bobiţe .în relief, dispuse în colţuri. Marginile romburilor sînt imprimaite în treG)te. Altit tehnic cit şi stilis:tic, aicest motiv ornamental apare în a doua jumătate .a secolului al XV-lea, d3r şi atunci în mediul urban, de .unde, ulte.rior, va pătrunde şi la sate. Cum acest fragment nu
este smălţuit, îndinăm să-l a•trihuim perioadei iniţiale de producere în mediul
orăşenesc a vaselor decomte prin stampilare, adică puţin înaintea ultimului
sfert al secolului ai XV-1'ea. Este locul să .amintim aici că aceleiiasi tehn~ci
trebuie să i se atribuie şi vasele pe care se imprimă „pastilele" cu hoabe de
struguri. Cit priveşte ornamentul rombo'.dal imprimat, coleg.ul N. Constantinescu a avut am'3biJitatea, pentru care ii mulţ.wnim ·şi aici, de a ne semnala
descoperirea la Tîrgovişte, într-un context tot din secolul al XV-iea, a unui
fragment de toartă, ornamentată cu a·omburi, haşurate, însă.
40 Majoritatea fragmentelor provine de la străchini, (fig. 47 /6, 10,) care au ca
trăsături tehn'.1ce comune grosimea redusă a pereţilor şi sînt ornam~mţate prin
stampilare. Lucrrate fin din pastă de culoare negridoasă (fig. 47 /4-9), fie din
p':lstă roşie (fig. 47 /3, 10, 11), vasele au ornamentul dispus atit în registre orizontale, cit şi în registre vertica.le, elemt>ntul pri:ncipal al acestuia cons·titui·ndu-1 cercul, H.nia d·reaptă şi cea văluri•tă. Cee<1 ce reţine ':ltenţia aici este
foarte slaba .răspîndire a ceramkii negre, cu ornament lustruit, atît de c':lracteristică secolului al XVII-iea, e drept, mai ales în mediul urban.
41 Ceremidi identică cu cea descoperiită la „Sălişte", profilul înca.drîndu-se Îll
variatita a idou-:i propusă de noi (cf. 'Supra, nota 38).
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pastei, .această ceramică este untt81I'!ă, ea tnsicriindu-se numai în catego'I'ia celei zgrunţn.vroase.
1m~el\.lnă cu aceasta, în umpLutura gir.opii locuinţei na-. 1 s-au mai
aflat şi f.riagmente ceramtoe roşii, pmvenind de la vase cu pereţii ma'i
subţki <lecit ai vaselor cenW?ii. Deoarece rnu a fost posibilă înt1regi:rea
VI"eunui vas din fir:agmerute:le 1roşii din umplutuiră, I1lll putem a.preda decît
eu oarecairi -rieze'I"V'e fo1rmeJe de la caire pro;viin rt-spectivele f.:r:agmentie.
Cu aceste rezerve, forma .cea mai răsipîndită paire a fi foSlt oala-bo·rcan,
şi aceasta întrucît prinrt:ire cele droa 55 fragmente :roşii :nwnai două fragmente de to;rţi :reprezintă foarte puţin.
Diin puilJCltul de vedere al oondiţiifor de descoperire, ce:r:amica dim
cuprinsul locu~nţei inr. 2 este depa'l"lte de a putea fi considerată ca foa:rite
concludentă, şi aceasta datorită faptului, subliniat la locul potrivit, că,
în urma airderii podelelor de scindlllI"ă ale locuinţei, materialele aflate
pe podea s~au amestecat cu cele aparţinînd nivelului de călcare clin
momentul o01nstruiJrii locuinţei. Tocmai de .aceea, şi unele şi celelalte
fiiJnd airse seCUl!ldair un timpul Îlncendiuliui .caire a distiru.s locuinţa, separarea
lor în funcţie de aipartenernţa la complexul de locuire este, dacă nu imposibilă, destul de greu de făcut şi prezintă numeroase semne de întrebare. Chiar aşa fiind, socotÎlm că trebuies.c exclus'e din discuţie, ca neaparţirund locuinţei, cîteva :firagmente p!"ovenind de la vase de dimern.siuni,
probabil, destul de mairi, luorait>e diintir-o pas.tă relativ girosieiră, în compoziţia căreia mtră nu IlJUlllai nisip cu granulaţie maire, dair şi pietricele,
şi care sint, prin porozi·tăţile pe!·eţilor şi mai ales prin asperităţile fe1,e1or acestora, de atribuit sfî.rşitului secolului al XIV-lea, ele încadrindu-se cu destulă probabilitate î.n limitele ceramicii muşatine.
Tot după criterii tehinfoo-Upologi.ce sîint, se pa1re, de ex.clus din inventaT1ul loC"Uinţei m. 2 şi cele citeva: fragmente ceramke cenuşii, provenind de la vase cu buza îngroşa.t<:i şi scundă, o'!'namentate cu caneluri
orizontale (fig:. 28/10-11), 1,2 lucrate din obişnuita pr:stă zg:runţuroa<>ă,
specifică primelor decenii ale secolului al XV-lea.
în aceste condiţii, uin grad spor.i!t de probabi:litate în atribuirea lo•r
inventarului locuiinţei îl prezintă fragmentele de buze înalte, prevăzute,
la bază, cu o muchie destul de pronunţată (fig. 28/8, 23, 30) '13, acest
42 Profil destul de apropiat de unul din cE."le mai răspindite la Berchişeşti (v. fig.
23 /'J, 24/11 în xolumul de faţă) şi putînd L încadrat într-o g.ru1Pă foarte cuprinzătoa·re de la Lunca-Dorohoi (Dan Gh. Teodor, Eugenia Neamţu şi Victor
Spinei, ArhModd 6, 1969, p. 204, fig. 10/8-12).
43 Aşa ctun se o0bservă şi în alte părţi, buzele prevăzute cu o muchie la bază
reprezintă, procentual, destuJ de puţin, în raport cu acelea scunde şi cu profil
rotunji.t, în complexele aparţinînd primelor decenii ale secol.ului a:l XV-Lea,
ele devenind tot mai nurrneroase spre mijlocul aoelui·aqi secol. Cu titlu de
excm!PlU, amirutim ad.ci că la Lunca-Dorohoi marea major'~baite a profilelor este
reprezentată de cele ou contur rotllllljit, numai cîteva, care de.curg neindoie·lnic din primele, fiind prevăzute cu muchie (Ibidem, p. 205, f.ig. 11/6-9). La
Bel"chişeş·ti, de asemenea, profiilul amintit de buze apare intr-un procen•t destul de mic (v. fig. 24 /12 în volumul de faţă), situaţie ce pare a se repeta şi la
mănăstirea Humorului Vechi (El. Busuioc, op. cit., fig. 42/3-7) pentru prim~
jumătaite a secolului aJ. XV-lea. Evoluţia .u1terioară a acestui profil pare a fi
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element fiind decisiv în separairea lor cronologică de fragm:mt2le cenu~ii.
provein1nd de la viase cu buza scundă şi îngroşată.
Judecind numai în funcţie de contempor-anei.tntea unor astfel de materiale (stabilită în complexe datart:e sigur) cu ceramica ceinuşie, Tepreze.ntată de oale ou gura :rotundă ;Şi prevăzute cu buza mult răsfrintă
în afară şi puternic şănţuite în interior, tot inventarului locuinţei trebuie
s-ă îi .aparţină şi o seirie de fragmente p::-ezentî.nd aceaS1tă pairticufaritrnte
(fig. 3211-3), la care apaire şi OII'11amen1n.ll specific deceniilor 3-4 .ale
se.•eo1ului al XV-lea, şi anume canelurile largi, puţin adîncite şi măr
ginite de muchii destul de înalte şi ascuţite, fragmente provenind de
la v:ase lucrate tot din pasită ceruu.şie, zgrunţuroasă şi compactă. Cum în
contexte similare S-'a dovedit n-01::-mală apairiţia şi a casi'I"oaneloir, înclinăm să atribuim inventarului locuinţei şi un astfel de fragment, provenin.d de la un castiroin, lucrat, însă, din pastă roşie, C'll perete'1e uşor
curbat şi 01r.namentat la exterior cu un brîu alveolair, delimitat la pa1rtea superioară de o canelură bine aclindtă (fig. 31/1). r,.~ 1n sfîrşit, nu
credem că ar trebui privită cu rezerve atribuirea către aceeaşi locuinţă
şi a unor fragmente de căni cu toartă (fig. 32/4,6), dintre care se distinge mai ales una (fig. 28/4) prevăzută cu o buză înaltă, uşor îngro~ată la pairtea superioa;ră, oirnamentată cu canel1Uiri şi mult îndtnată
către iillterior. r,5
Coexistenţa cer.amicii cenuşii C'll cea roşie în complexul de care ne
ocupăm este o realitate pe baza căireia formulam, în pagililile precedente, propune;rea daitării complexului în deceniile 3-4 ale secolului al
XV-lea. In sprijinul acestei datări aT putea veni şi prezenţa eventuală a
cl()lllă ftr.agmente smălţuite cu verde. Făiră să avem, cer:tituclinea că acestea
aparţin inventar.w1ui locuinţei, apreciem ca pla'llzibiaă at:ribuiirea propusă,
dus, concomitent. fie la apariţia profilelor „unghiulare" pr.ezente la unele vase
de dimensiuni mai mari, din a doua jumătaite a aceliui<ll?i secol (d. Ibidem, fig.
56/4:57), fie la apariţia butiei arouite (uneoli muC'.hia pare a se păstra, încă, deşi
sensibil atenuată - Ibidem, fig. 59/1), atît de laQ·g răspîndită în a dou.a jumă
tate a secoluJ.ui al XV-lea si în cel următor.
44 Orn amentul aicesta este la1rg răspindit pe castroane fie constituind un brîu
continuu, fie împodobind numai o pa11te din suprafaţa vasului (Ibidem, fig. 62).
Deşi avem unele îndoieli în legătw·ă cu contemporaneitatea lor, s-ar putea ca
r1i un "ll doiJea fragment de castron (fig. 32ill) descoperit în cuprinsul aceluiaşi
complex să aparţină tot inventarului locuinţei de suprafaţă. Indoîala noastră
l'!ste determinată de faptul că acest al doilea fragment provine de la un castron lucrat din pastă cenw;;ie şi ornamentat cu un registru de linii verticale,
imprimate cu rotiţa, ceea ce pare a nu fi tocmai firesc pentru pri.mele decenii ale secolului al XV-lea, ci mai curînd pentru începutul aceluia.şi veac.
De aceea, înclinăm spre atribuire.a fragmentului la nivelul de construcţie a
locuinţei şi nu inventarului ei. Pentru d.isouţia mal largă cu privire la castroanele cenuşii, cf. M. D. Matei, Dada, N.S., 6, 1962, p. 365-368 : v. şi E.l. Busuic,
op. cit., p. '12-43.
45 Fragmentul acesta ar trebui, poate. privit şi el cu oarecare prudenţă, deoarece
aparţine unui vas care cunoaşte o largă răspîndire mai
ales la finele secolului al XIV-lea şi la începutul celui următor, datorindu-şi apariţia în Moldova influenţei ceramicii cenuşii a coloniştilor germani. Cum, însă, s-a constatat că în mediul r.ural .unele forme ceramice pot dăinui cu mult dincolo de
vremea în care eJe se produc în orai;;e, nu trebuie exclusă eventualitatea aceasta
nici la Liteni.
1
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l?i aceasta, în primul rînd, datorită faptului că în umplutura g.ropii adă
postiu=l.ui pentru animaiJ.e, descoperit în preajma locuinţei nr. 2, s-au gă
~it, de a'iemenea, cîteva astfel de fra.gmernte. Or, cum nu încape nici o
îndoială că o pa1rte din umplutura amintită provine şi de la complexul
de locui·re ală.turat, socotim posibilă o astfel ele legătU1ră. Mai mult cledt atît, este ele amintit că în aceeaşi groapă, în partea inferioară a umplllltmii, s-a descoperit şi picio·rul inelar al unei străchini (fig. 30/1,4,18),
ceea ce pa.re a compileta, dat fiind că este vorba de o strachină al cărei
interi0ir este acoperit cu un smalţ verzui şi nu prezi,ntă nici un ornament, gama ceramicii sfîirşitului p~·imei jumătăţi a seco:Jului al XV-lea. 46
Pentru. a în,cheia prezentMea ceramicii descoperite la Liteni, trebuie
amintite desooperirHe făoUJte în lociuinţa nr. 3.
Oferind condiţii incomparabil mai bune pentru a judeca coexistenţa unor categorii ceramice diforite, inventairul ·locuinţei nir. 3 nu fa.ce
dedt să confirme, în linii generale, obse•rvaţiile sau presupunerile fă
cute în rîndurile precedente. ln primul rînd, se oonfirmă definitiv că,
în perioada funcţionă•rii locuinţei, ceramica cenuşie er:a departe de a fi
ieşit din uz, fenomen cunoscut şi în medi.tul. urban, numai că, la sate,
procentul ceramicii cenuşii este încă ridicat, în raport cu ceea ce se
petrece în oraş. într-adevăr, ceramica desooperLtJă. tn aceasită locuinţă
demon.<;tre.ază că cea cenuşie rep1rezintă încă ciirca 300/0 din inventarul
locuinţei"'· Pentru a nu da naştere, însă, unei eventuale confuzii, trebuie
să precizăm că acest raport procentual nu trebuie privit dedt cu mU!ltă re-~ervă şi aceasta pernt:ru că descoperiirile caire fac pos!i.biilă judecata
sînt destul de puţin numeroac;e, iar, pe de altă paicte, uniformitatea extremă a formelor atestate -- irnmai oala-borcan şi oala cu toartă nu
permite decît judecăţi p.arţiale.
Ceramica cenuşie prezintă caracteristicile aminitiite de mai multe
ori in rîndurile precedente : pastă densă, în compoziţia căireia intră numai nisip cu giranu~aţie mică şi mijlocie, arsă unif:()lrm, avîoo o cufoail"e
cenuşie-deschisă. Buza vaselor aire profilul obişnuit, cariacterizat prin
îngroşarea sa mai ailes spre bază, în timp ce partea superioară prezintă
tendinţa de a se subţia pină la apaTiţia unei adevăirate muchii : fa.ţa inte.rioaTă este puternic ar.cui.tă, şainţul pentru capac fiind, poate, chiar
mai pronunţat dedt se impunea (fig. 29/2,6). Indiferen:t dacă este vorba
de oala-borcan sau ele oala cu toartă, profilul părţii inferioare a vaselor,
atît cit poate fi el intuit numai cu ajutooul UJnui material firagmentar,
46 Fr>agmentul poate J'i încadrat în varianta I propusă de noi pentru materialele
similare descoperite în locuinţa oră.şenească din Suceava, din secolul al XVlea (M. D. Matei ~i E:m. E:mandi, SCIVA, 28, 1977. 4, p. 563, 564, fig. 6/3), care
.are una din carncteristici ,,arcuirea în u.fară a feţei exterioare a piciorului
inel.ar". tn plus, descoperirile de la Suceava, şi ele acoperite în interior cu
un smalţ simpl.u, verzui. ar pu.tea sugera provenienţa unor vase similare de la
Li1teni din acel.aşi mediu şi, eventlnl, atelier.
47 El. BuSIUioc sin.tetizează astfel procesul inlocuirii ceramicii cenu.-;;ii de către
cea ro..5ie: „De unde la începutul secolului al XV-lea în unele centre .ca B<!:a
şi Suceava, de exemplu, procentul ceramidi cenu.5ii depăş~te simţitor pe cel
al ceramicii roşii, trep~at se ajunge spre mijlocul a:cCO>l,ui·~.şi veac la înlooukea
<.'el'amidi cenuşii prin cea roşie" (op. cit., p. 50-51), .i:n ailte zone, oa de pildă
la Iaşi, fonomenul petredndu-se încă mai timpuriu.
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se caracterizează prin ful.gustarea pronunţată a diamertJM.rlui bazei în rapoflt cu diametrul maxim, situat în reg~unea umăirului, ceea ce pare a
ac;igUJra vaselor o staJbilitate .relativ precaTă. Chiair dacă starea de COJnservaf\e a materialului nu a perm~s întregirea unor vase, după curbl11ra
fragmentelor mai semnificative S-all' păirea că vasele cem.1şii sînt de dimensiuni mai .ales mijlocii şi mairi, ne-descoperindu-se nici Ulil fragment
caTe să apairţ~nă vreunei căniţe sau altei forme de mici dimensiuni.
Aşa cum airă-tam mai sus, situaţia nu este cu mull.t mai bună :nici
in cazul ceramicii roşii. Fragmentele descoperite HIU.Strează numai formele .aminitJi1te, dar în cazul ceramicii .roşii situaţia este, în general, mult
mai simplă, deoairece, pe măsură ce ea se generalizează şi o înlocuieşte
pe cea cenuşie, procesul de uniformizare tehniieă este atît de vizibil,
incit s-ar putea chiar afirma că, chiar in lipsa unor fragmente mai reprezentative, identificarreia şi încadT1area or01n:ol1ogiică a ei este pos~bi1ă
în funcţie de compoziţia pastei şi de ardere 'iB. De asemenea, observindu-se, cu mult timp în urmă, că dezvoltarea meşteşugului olăriei a făcut
ca, spne mij;looul seoolului al XV-lea, pentru confecţionarea a:num1tor
tipuri de vase să se folosea:scă o pastă devenită aproape specifică, in
acelaşi timp gtr'O.Simea pereţifor stabHi1ndu-se în fumcţie de fcmma realizată, ne este posibil acum să atribuim oalei-borcan şi oalei cu toartă marea majoritate a fragmentelor descoperite în locuinţa nr. 3. Intr-adevăr, cu
excepţia citoI'V!a :tiragm.ente de castron iderrtif1cate ca atare în funcţie
de girosimea loil", ca şi de pasta relativ grosieră din caTe sînt confecţio
nate- sau a dtorva capace (şi ele descoperite în stare fragmentară) restul
fragmentelor il"oşii provine de la foT!Jllele C11rătate. Or, tocmai lipsa stră
chinilor ca şi a altor vase întilnite curent în gospodării[e ţă,răneşti ne
face să considerăm doair relativă semnificaţia .atit a imventain.tlui ca atare
al acestei locuinţe, cit şi raportul procenJbual din:1Jre cer.amica cenuşie
şi cea ro.'?ie. O observaţie se impune, totuşi : peintl'lu a judeca nivelul
la .care se situa meşteşugul olăriei în Li tenii mijlocului sec'Olului al XV-lea,
nu poate trece neremarcată absenţa cu desăvîrşire din inventarul locuiinţel'Or cercetate a celJ'ami:cii lucrate cu mina. "9 Făiră să excludem rolul hazardului, ţinind seama de faptul că în alte părţi, desooperki din
aceeaşi perioadă, sau chiar mai tiil"Zii atestă continuarea existenţei, iin
mediul rul'lall, a ceramicii lucrate cu rn1na pînă im. a doua jumătate a
'-ecolului al XV-lea, s-ar părea că sintem îndreptăţiţi să sih1ăm realilăţile din aşezarea de care ne ocupăm acum, la un nivel destul de în.alt.
Dar aceasta, fireşte, cu rezerva ca situaţia remarcată să nu se explice,
i.n primuJ rinei, prin faptul că ne aflăm în gospodă-ria unui feudal, re;'ervă, totuşi, doar în parte justificată, deoarece nici printre descopc1-irile de la „săli'Şte" nu .s-au semnalat fragmente de vase lucrate cu
mina. În schimb, şi în completarea argLUnentelor în favoarea nivelului
48 Pentru detalii, d. Ibidem, p. ilO.
49 Aitrag0m a•tenţiia că în aşezare s-au descoperit materiale de factură mai veche,
mu~aiină (cf. supra. no.ta 31), dar acestea nu tn~lrnie co.nfundate cu cele avute
în vedere aeum.
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de viaţă al locuitorilor r.-ce,leiaşi a.şezăiri, se cere remarcată prezenţa,
dest'\.l!l de timpuTie, socotim noi, în mediul irur.ail, a ceramicii smălţuiite,
numai că, de data aceasta, descoperi;rea ei la cuntea unui feudal nu
mai este lipsită de semnificaţie.

*
Fără să fie prea nume1roase, obieotele de metal sînt, de asemenea,
prezente printre descoperirile de la Liteni. Ceea ce este însă de regiretat
este faptul că piesele des-coperiite acopăr numai o foarte mică pairte din
domeniile de aotivita•te, la prima vedere cea mai surprinzătoare absenţă
fiind aceea a unelrteilo.r agricole. în realitate, daică ţinem seama de faptul
că toate aceste obiecte provin din comp!exe sau au fost descoperite în
contexte stratigrafice daitînd din prima jumătate a secolului al XV-lea,
situaţia este mult mai ,puţin surprinzătoa~e, metalul fiind foarte rair,
încă, şi, în consecinţă, muft pre~it atU!Ilci, ceea ce făcea ca obiectele mai
importante să se bucure de o atenţie cu siguranţă sporită.
Dirntre obiectele de uz oasnic, cuţitele s~nt re~ezentate de mai multe
exemplare, dintre care do'l.llă, deşi şi ele fragimerntaire ca şi celelalte, se
conservă în condiţii mai bune. Primul (fig. 46/6) lucrat cu cea mai multă
atenţie, ap8/I"ţine 'lllilui tip mai puţin răspîndi:t, .şi aceasta datorită faptului
că prinderea în mîneir se face cu ajutoTUl unui peduncul şi nu prin terminaţia obiŞIIllllită în formă de lamă. Pe de ailtă parte, şi capătul dins~e
miner al lamei ouţitului este mult mai îngrijit lucrat, lama căpătînd
aici o secţiune cil!'{:ulair-alungită.
Cel de-al doilea cuţit (fig. 46/H) este de tip ob~nuit, mînerllll avînd
fonma unei lame care se lăţeşte spre capăt. P.reciziind că amindouă ace.':'lte
cuţite au fost de:soopeirite în complexul de locui1J1ţe ele la „şaibă" (primul
- în locuinţa semi-adînciită nr. 3, cel de-al doilea --- Îlil locu~nţa de
suprafaţă nir. 2), adăugăm că, în acee~i zonă, au mai fost descoperite
alte şapte fragmente de cuţite, oonsel"Vate, însă, în condiţiuni foorte
prec81re. De asemenea, în ~atul de cultură idootifi.oat la „sălişte" aiu
fost găsite alte patru fragmente de cuţite, toate provenind numai de la
lame.
În aceeaşi locuirnţă semi-,adincită de la „şaibă", s-a aflat şi UJil cuţit
de tipul celoc utiUzate ÎIIl mod mrent pentru CUJrăţiirea pieilor şi iin coj'Ocărie. Starea de conserv.axe .fiind neobişnuit de bU!Ilă faţă de condiţiile
de umiditate din această supraifaţă, C'llţitul păstrează şi unele detalii de
execuţie. Lama foarte frumos curbată a cuţitului (fig. 13/3) avea vîrful
rotunji.tt şi niu aSC'llţit, lăţimea maximă a ei afUndu-se î.n apriopierea minerului. Prinderea cuţitului în miiner:ul de lemn se făcea cu ajutorul unui
pedU!l'lcUJl tOI"Sian.at, al călrui oa,păt era îndoit, pentru a asigU1ra fixarea
mai bwiă a mfaerului. Cu toate că m.îne-nill-peduncul air putea su.gera
provenienţa acestei piese dililtr-un atelier orăşenesc, aspectul lamei, dacă
el nu se datorează unor intervenţii a:le celui care a folosit cuţitul, păs
trează urmele unor lovituri de ciocan, care trădează pe meşteşugarul
lipsit de un nivel superioc de calificare.
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J.nventa1m1 aceleiaşi IJ.ocuinţe nr. 3 este completat de o secure (fig.
46/1), aflată într-o excelentă stare de conserva.re. Deşi gura securii este
puţin ştiir:bită din vechime, datorrită foloisirii în.deiluingate a uneltei şi
ascuţirii .ei .repetate, predzta co1nturL11rHor din acesit punct de vedere
curbura lamei şi simetria pedectă a planului supe1dor al piesei fi;iind
cle:osebit de ilustrative - vădesc o· neîndoielni·că executie a securii într-un
atelier specializat, orăşenesc. Dacă la aoeasta adăugăm obse1rv.aţia că şi
orificiul pentru prinderea securii în coada de lemn este de o simetrie
deplină, opinia de mai sus se confirmă inteigirail.
Două catar.ame, dÎII1ltlre care inumai una mai păs:trează limba (fig.
4319), aparţin sigur caiteg·oriei pieselof' de ha1maşament. Deşi de dimensiuni di.ferrite, ambele catooame pot fi încadrate în acel•aşi tip, car.acterizat prin curba pronunţiată a părţii anterioare şi prin linia sinuoasă
a 1atl!II'Hor. F·aptllll că ele au fost descoperite în locuri diferite, cea mai
mare - în stratul de cultură identificat la .,sălişte", (fig. 43/9), iar cea
de a doua - în locuinţa nr. 3 de 1a „şaibă", ne obligă să luăm in considerare - dată fiind similitudiinea lor tipologică - eventualitatea producerii for, de asemenea, într-un ateilier cu producţie „de serie'', ate:lierr
pe care cu greu l-am putea vedea desfăşurindu-şi activitatea în sat. În
schimb, esite ne~ndoielni-c că numai o astfel de proveinienţă pot avea numeroasele cui.e descoperite în săpăturile de la U.teni, d1ntre oare majoritatea provin din suprafaţa sau din pI"eajma lomiinţei de suprafaţă de la
„.şaibă".

Tipoilogic vorbind, cuiele de :aid se pot împă1rţi în două marri categorii : cuie cu floare (fig. 46/8) şi cuie cu capul simplu. La rîndul lor,
primele ar putea fi subîmpărţi·te în alte grupe, în funcţie ele dimensiuni
sau de forma florii. Astfel. o pdmă grupă ar 1ntea cuprinde cuiele cu
floair.ea marre şi asimetirică (fig. 46/8), Îiil timp ce o a dooa grupă a1r putea
fi r.eprezentaită de cuiele cu floairea mică şi simetrică. In ceea ce ne priveş.te, considerăm, însă, că chiar dacă acest cr1ueiriu nu .este lipsit de
temei, important rărrn\l:ne faptul că nivelul tehnic de execuţie al acestorr
produse se situează la o cotă destllll de ooborltă, deşi iilU am îndrăwi să
vedem în aceasta un criterriu pentru a aprecia şi nivelul general atiins
de meşteşugul sătesc al wemii din care datează piesele respective.
De ailitfel, între aceiaşi parametri tehnici sînt de plasat şi cuiele cu
capul simplu, ca şi o ţîţînă (?) descoperită în suprafaţa locuinţei 111I'. 2
(fig. 46/15, 11), Uiltima av@nd capetele îndoite şi executate asimetric.
Si!llgru.rul semn, de altfel, a1l grijii aa.-ătaite de fier.ar '1a executairea ultimei
piese cOIIlStă im. uişoaira lăţitre a braţefor ei, în locllll în care se sprrij1nea
balamaua.
Neîndoielnic, cea mai bine şi mai variat reprezentată categorie de
descoperiri de la Liteni este aceea a pieselor de armament, mai multe
virfuri de săgeţi, ca şi un bolţ de aJr1baletă, justifidnd aprecierrea noaswă.
Din punctul de vedere al formei, virfurrile de săgeţi pot fi împărţite în
tr-ei tipuri, şi .anume : săgeţi f.oliforme (fig. 46/12), săgeţi cu vîrfuil triunghiular alungit (fig. 4ti/10, 13) Şi săgeţi cu vîrful în secţiune triunhttps://biblioteca-digitala.ro
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ghiUJl.a:ră 50 (fig. 46/.16). Pe
împărţite în două tipuri

de altă parte, aceleaşi virfuri de săgeţi pot fi
de bază, în funcţie de modul de prindere în
coada de lemn: virfuri de ~ăgeţi cu ped-tmcul şi vîirfuri prevăzurt:.e cu tub
de îrunănuşare.
O serie de elemente de detaliu reţine atenţia asupra acurateţei execuţiei tutUJror vî.Tflllrilo.r de săgeţi descoperite la Liteni. În primul -r!ind,
atrage atenţia exeouţia ireproşabilă a bazei vîrluJ.ui în fornnă de triunghi
alungit, înguS!tairea acesteia pÎIIlă la pragul inelar de la care începe pedunculu[ fădndu-se perfect simetric, consi1Jatare prilejuită şi de observarea
vîrfuhti fO!lifo1rm. Pe de allltă parrte, virful cu secţiune t1riunghiul.airă, în
ciuda înălţimii sale ;reduse (numai 3 cm.) trădează, pri111 aCUII'ateţea
muchiilor, ace~aşi executant experimentat.
1n schimb, bolţu~ de ocbaletă 51 (fig. 46/17), prevăzut ou wb de înmănuşare, este de o execuţie sensiibil mai puţin reuşiită, care se exprimă
atit prin asimetria tubului, cit şi prin aceea a \!irfufoi, făiră ca aceasta
să poa•tă fi pusă pe seama stării de conservare. O menţiune apitrte trebuie făcută pentru cele două inele (fig. 43/5, 8) din bronz cu „cha-ton",
1urnat descoperite la Liiteni-„Sălişte" în secţiunea I şi III şi ele de provenientă urbană.

Incercind să formulăm citeva încheieri parţiale pe baza celor două
categorii principale de materiale airheologice descoperite la Liteni - ceramica şi obiectele de metal - credem că de un interes mai mare se dovedesc observaţiile privind calitatea diversă a acestora, realitate ce nu
poate fi lipsită de anume semnifkaţii.
Cercetările arheologice întireprinse în mai multe aşezări rurale datînd din perioada în care se plasează şi complexele descoperi1te la Liteni,
dau tot mai mu:lltă consistenţă opiniei că satul medieval devÎJll.e, pe mă
sură ce înaintăm în secolul al XV-lea, un con.sumator obişnuit de produse meşteşugăreşti O·răişeneşti. Faptul în sine nu este, fiireşte, în măsură
să surpirindă, intlr'ucît, odată depăşită perioada economiei natura:le, îns~i existenţa societă.ţii feudale în ansamblul ei ar fi fost ele neconceput.
ca ansamblu de procese a<;cende:nite, fără desfăşurarea continuă a unor
schimburi economice intre o:raşe şi sate. Chiar dacă volumul şi intensitatea acesto.r schimburi au variat de la o zonă g:eog,rafică la alta, ambele fiind condiţiol!late de o serie de factori şi împrejurări de ma;re complexitate, fenomenul ca atare a fost una din componentele de bază ale
orînduirii feudale. Chiar dacă documentele scrise interne ajurt:ă în mai
Notăm că respectivele tipuri de vîrfuri de săgeţi se înscriu, în linii. m'tri, într-o categorie ele descoperiri eare nu liPSe!ite aproape din nici un obiediv
medieval. ln schimb, reţine atenţia lipsa dintre descoperirile de Ia Liteni a
virfurHor de săgeţi prevăzute t'U aripio<u·e, iip foa·1~te bine reprezentat la
Berchişeşli (v. fig. 41/4, 9 în volumul de faţă). Să fip ac~ta un incLiciu că spre
mijlocul sel'olului al XV-lea vîrfurile de săgeţi cu a1·ipio:ire erau mai puţin
folosite' decit In începuit.ul aceLuia.5i secol?
51 Este ele remarcat, în treacăt, că vîrfurilc de arba.letli îşi p;lstrează forma
aproape neschimbatii pină tîr:z,iu, ceea ce îngreunează atit o datare :i lor, dt
~-i o eventue:d[1 în.:erc.ai-e de a le stabili .provenienţa (Cf. L. Chiţescu, Cercetări
<ll"heologice, 4, 19i6, p. 177, Iig. l.f/12; M. D. Matei ~i L. Chiţescu, Dada, N.S.,
7, 196:!, p. 452, fig. 8:8; fig. -16/17 in volumul di• faţă).
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măsură clecit în alte părţi la înţelegerea amintitelor raporturi în
ţările româneşti, cercetările arheologice completează, într-o măsură cel
puţin satisfăcătoare, datele care pot contribui la alcătuire.a unui tablou
cit mai cuprinzător. În acest sens, fără să fie de o bogă·ţie ieşită clin comun, descoperirile de la Liteni pot fi şi ele considerate ca avind o semnificaţie ce merită subliniată.

mica

Desigur cunoscinclu-se ele mai ina1ate, ca urmare a cercetă.rilor fă
cute în alte aşezări, faptul că satul este un consumator de produse meş
teşugăreşti realizate la oraş, materialele de la Liteni nu au darul de a
evidenţia lucruri noi sub acest
.raport. 1n schimb, proporţia în care
apar ~odusele orăşeneşti în acest sat este surprinză.toir de ma.re, da61
ţinem seama că materialele care ne ajută să stabiHm acea"tă realitate
aparţin primei jumătăţi a secolului al XV-lea. Într-adevăr, compara.tiv
c·u situaţii cunoscute în alte păTţ.i, la Liteni se iniregistrează o pătrun
dere masivă ele mărfuri clin mediul urba:n, ;;~ indiferent dacă este vo:rba
despre produse ce.ramice sau de obiecte de metal. Această realitate nu
poate fi lipsită de semnificaţie, şi credem că principala explkaţie a uno!'
astfel ele stări de lucruri trebuie căutată în vecinăta:tea în care se gă
seşte satul în ·raport cu oraşul Suceava. Dar, chiar şi a.şa, în compal'laţie cu situaţia pe care o ilustrează descoperirile făcute într-o altă aşe
zare ~urală situa-tă în apropie1re de Suceava-Udeştii - p•roporţia în care
sînt prezente produsele orăşeneşti la Liteni este con.siderabil mai mare,
ceea ce, iarfu?i. impune nevoia de a admite existenţa unor legături economice deosebit ele .strînse între „capitală" şi unul din satele clin hinterlanclul ei. Că acestea se justifică prin impo1rtanţa mai mare pe caire
o va fi avut satul irespectiv în an~amblul aşezărilor clin jurul Suceve!
sau prin poziţia Litenilor pe un drum comercial ce lega Suceava de
Baia în special, ori de va:lea Moldovei în general, este mai greu ele stabilit. Faptul, însă, .rămîne, şi el este demn de toată atenţia. Sau poate
că, iar o astfel ele situaţie nu ar trebui nici ea neglijată, prezenţa la
Liteni a unui feudal, cu tot ceea ce putea presupune cur>tea acestuia.
a fost în măsură să impulsioneze atit ele mult viaţa economică a satului, incit această aşezare a devenit, ele timpuriu. o „piaţă" deosebit de
receptivă la mărfurile oraşului apTopiat.

Necropola
Intr-un anumit fel, cercetările de la Liteni, prin faptul că au cuprins,
concomitent, atît aşezarea, cit şi necropola (fig. 2, şi 16) pot fi considerate prima cercetaire complexă a unei comunităţi 'I"urale clin Moldova
evului mediu. Avantajul unei asemenea abordări s-a făcut repede remaircat, cîştigul principal constîrnd în faptul că cercetările furnizează
da1:e nu numai despre tipul ele aşezare, despre tiptil de construcţii (de
J.ocuit sau cu a1tă destinaţie) întîlnit în cuprinsul acestei•a, despre pro52 Jn

legătură

pătrunderii mărfurifor de provenienţă orăşenească în
efectele :~steia asupr~1 producţiei meşteşugăn.~."ti
d. M. D. Ma.tei. SOIV A. 29, 1978, 3, p. 366-383, un.de se indiică şi bilbioromânească de bază.

cu problema

sate, inc-Jusiv formele
rurale
gl"afioa

şi
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ducţia materială a locuitorilor sau despre relaţiile lor come1rciale cu 11umea din afia.ra satului, ci oferă şi o imagine (ou limitele ei fireşti) a vieţii
spirittuale a acestei lumi a satului. Ba chiar, am îndrăznit să afirmăm că
însuşi .procesul dezvoltării istorice a acestei comunităţi se lasă pa:r.ţial
surprins în datele oferite de cercetă.rile din necropola satului. În acest
sens, :ren:uin.ţînd i:ntea:1ţion.at la o prezentaire detaliată a fiecărui mormil1t
cercetaJt, vom îmce1rca să des.prindem cîtev.a din pr:(}blemele im.portante
din viaţa şi evoluţia aşezării de la Li1eni a căror cunoaştere mai aprofundaită este făcută posibilă prin cercetările din necropolă. Înainte de
aceasita, însă, cîteva daite tehnice .referitoare la necropolă.
ldC!ntifi.cată în urma unor lucrăiri de caracter gospodăresc, efectuate de. locuitorii satruiJJui, necropola vechilor Liteni se află situată, aşa cum
am airătat mai înainte, la nord de vatra veche locuită, a satului, pe un
loc înclinat, şi mai înalt cu cel puţin 40-50 m. decît zona locuită în
secolele XIV-XV. Spre vest, necropola er:a sigur mărginită de un fir
de apă ce c-urge pe direcţia nord-sud, cu latura sa de sud apropiindu-5e
de vechea vatră a satului. 1n schimb, nu se cunoaşte întinderea nearopolei spre nord şi est, şi aceasta dator~tă faptului că necropola este suprapusă acum de goopo.dă1rii ale săteniilor, ceea ce reduce considerabil
posibiliitatea efectuării de cercetări arheologice pentru s.taibilirea limitelor neoropolei pe diirecţiile .respective. Judecind după intensitatea. înmormîntărilor, stabilită în suprafaţa de drca 1000 mp. cercetată pînă
acum prin cele 5 secţiuni deschise (fig. 16/1) în care s-au descoperit
99 de mo1rmi1nte, s-a.r părea că necropola veche a Litenilor cuprinde C'el
puţin 800 ele m0<rminte. Chiar da.că, la prima vedere, dfra aceasta ar
putea părea prea maire, pentru justifi.ca;rea ei ne grăbim să precizăm
că, după datele existente, n.eoro.pola .a fU:ncţionat vreme de cel puţin trei
secoole, îinceputu.rile ei pădnd să dateze de la finele seco.lului al XIII-leci
sau de la începutul celui t1.I'măitoir, cele mai tirzii înn10irrnintăiri semnalate arheologic aparţinînd celei de-a doua jumătă,ţi a secolului al XVI-lea.
Folosi1rea îndelungată a aceleiaşi suprafeţe pentru neoropola satului
a dus, în chip firesc, la întretăierea a. numeroase morminte (fig. 15/5),
fără să mai vorbim de distrugerea pairţială sau totală a a1
l:t0ira, oasele
scheletelo:r mai vechi fiind, în cel mai bun caz, depozitate în gropile
m-0trn1intclor caire le deranjaseră (fig. 17), şi aceasta numai da:că scheletul
deranj8.t nu a;pairţinea unui copil, situaţie în care se mai conservă numai
cîteva f1ragmente de oase, antrenate uneori în pămîntul g.ropii mai rioi.
Poz:~ia sch0letelor cercetate şi a căror orientare a fost posibil sc:i
se stabileasc:1, este aceea obişnuită la înmormîntările c1·e!?tine, capul
înhum<:1tului fiind dispus spre vest. iar picioarele spre est. Ca şi în alte
situatii în care s-a cercetat un număr mai mare de morminte, orientarea' acestora clifo1·ă uşor de 1a unul la altul, explioaţia acestor deosebiri
fiind invocată întotdeauna aceeaşi : variaţia direcţiei aproximative a ră
săritului soarelui în funcţie de anotimpul în care se petrece înhumarea.
Cu o singlllră excepţie (M. 1-fig. 20) scheletele identificate ca ataire &înt
în poziţie întinsă pe spate, numai poziţia oraniilor diierind şi fiind în
funcţie de presiunea exercitată asu.pra lor de masa de pămînt din groapă.
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Fă,ră ca inventarul să ofere o explicaţie plauzibilă a acestei situaţii,
s-a constatat că majoritatea inhumă,rilor s-a făcu1t simplu în groapă,
numai în 22 de mocrminte desooperindu-se resturi ale si0rielor de lemn
(fig. 15,'l-3) în care au fost depLbŞi cei înhumaţi, reprezentind mai putin ele un sfert din mormintele cercetate. în marea maioritate a cazu~ilor acestea fiind morminte de adulţi.:;:: Î-n schimb. este ele evidenţiat
foptul că dintre mol'!nintele cu inventar (fig. 19), cele mai multe sînt
ele copii. Dar pent.ru a înţelege mai bine semnificaţia acestui fapt, este
nec-esair să amintim raportul numeric dintre clivell'Sele categorii de înhumaţi clin necropola ele la Liteni.
in primul ;rînd, reţine atenţia mairele număr ele copii ale căror morminte au fost descoperite şi cercetate aici M. Într-adevăr, din totalul ele
99 morminte descoperite, nu mai puţin de 27 aparţin 'l1'11or copii, ·ceea
ce reprezintă aproape o treime. După unele indicii, care se cer î.nsă, verificate special, deşi mormintele ele copii sî.nt prezente în toa1tă suprafaţa cercetată a necropO'lei, într-un loc situat în ma.rginea de vest al acesteia s-au aflat nu mai puţin de 7 morminte ele copii - în două cazuri
acestea suprapun1ndu-se, ceea ce ne îndeamnă să credem că, cel puţin
într-un aimunit moment din perioada de folosi.re a necropolei, s-a rezervat o .parte perutiru a<;tfel de înmormîntări.
După cum aminteam mai SLL':i, dintre mormintele în care s-a găsit
un inventar mai semnificativ - mai ales cercei - cele mai multe apar-

în toate public'aţii1e care pun în drl'Ulaţic rezultatele unor
arlwologice întrC'pri.nse în necrupolt• medieva.le, pL"ezC'nţa rnormintC'lor in t'<1l"€.' înhumarea s-;i făcut într-un si·<:riu ele> lemn nu s-a putut bucuw ele>
t•xplicaţii satisfăcătoan', deşi credem că una din acestea ar putea fi. tolu~i.
in legătură cu starea materia~ă a înhumatului. Ace<isită explkaţi€ nu es·te„ lnsă,
sLL~linut<I în măsură satisfăcătoare de C"Jlitalea si v.aloan•a inYentarului din
l'l'SPediYC'le morminte. fără sft mai Yorhim ci:i. cliioar la ni\·eluJ eYului mediu,
pron1r<1rca unui sicriu nu putea să ridice probleme deosebite. dt' ordin matl'rial. In consecinţă, nici în cazul Li:teni:lor nu s-au pulut obţine date ~i obser\·aţii în măsură să fară să avanseze rezolvarea probl!'mei enunţa1t'. Cit pri\'C'ite proporţia dintre mormintele în gropi simple şi cele in ccire prezenţa
sigură a unui sicriu poate fi susţinută. aceasta diferli, de asemenra. dl' 1<I
ncl·ropoiă 1~1 necropolă. In a{·est sens, im:odim cu titlu de exemplu cercetări.le
ele la: Coconi (cf. N. Const<Jntinescu, 011. cit., p. 57 i:;i urm.), Străult'şti-Măiică
nesti, aid semna:lindu-se o situaţie <'are poaie fi considerată de excepţie. si
anume s.if!:uarea ne.cropolei la o distanţă foarte inică de aşezare şi, din această
1·a11ză, o interferenţă parţială a necropolei cu ao;;e.za.rea (cf. P. I. Panait, Cercetări arheologice in Bucure:;;ti, 2, 1965, p. 196 şi urm.), Tînganu {d. Mioa:ra Turcu,
CPr1x•tări arheologiice în Bucureşti, 2. 1965, p. 264 şi urm.), toate în Ţarn Romiineasci't, Piatra Neamţ-Dărmăneşti (d. V. Spi·nei, Memoria Antiq1uitatis. 1,
1969. p. 215-225), Traian (cf. H. Dumitrescu, SClV, 6, 1955, 3-4. p. 471-474) ln Moldova, şi CuheH (cf. H. Popa şi Mircea Zdroba, Şantierul arheologic
C:uhea. Un centru voievodal din 1'eacul al XIV-lea, Baia Mare, 1966, p. :!7 şi
urm.) - în Matiamureş.
5.f Fftră ni.ci o excepţie, concluzia la care s-a ajuns pe baz·a rcbportului numc1·ic
intre dife1itele sitaidii de virstă constatate la înhwrui\ii clin diverse necropole
cen·etate este aceea că mortali:tatea infantilă în evul medi·u a cunosc.t1t procente cl€0sebit de ridicate, situaţie. după cum se vedt', conl'irnrnii:i şi ele cercetările de la Liteni.

5:1 D0.5i

st·mnalată

l'C'ITelări
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ţin unor copii. Astfel, din totalu~ de 7 morminte in c::i.re s-au aflat cercei, numai unul singur aparţine unei femei, restul de 6 morminte fiind
de copii. Mai mult clecit atît, în paibru dintre acestea (M. 20, M. 51, M.
fil şi M. 75) s...,au afl.at cite doi cercei, majoritatea de bună caHtate. Dacă
la aceasta adăugăm constatarea că clin 16 morminte în care s-au aflat
monede:,". 5 <iparţineau unor copii (de reţinut că toate acestea sint clin
secolul al XVI-lea) ,,,;, se desprinde concluzia că din 27 morm~nte de
c-upii, 11 aveau inventar, ceea ce reprezintă peste 400/0 din mormintele
ele copii. Este, trebuie să recunoaştem, o situaţie cu totul excepţionali'i
în comparaţie cu aceea întîlnită la mormi.nte.le de adulţi, la caire, dintre
12 ele morminte, numai 3 au inventar constîncl din obiecte de oa.recaire
preţ, adică cercei (M. 51 doi cercei) şi inele (M. 10 şi M. 41). Alte
JO morminte ele aclulti aveau monede. dintre ca:re 6 datează clin secolul
al XV-lea şi 5 clin s~colul următoir. Nu este, în schimb, mai puţin ade' ărat, că din alte 15 moI'minte în ca;re s-au aflat fragmenite, identificabile sau nu, de obieote ele metal, 11 mol"minte sînt de adulţi, da.r cum
resturile ele obiecte despre care vo1rbim provin ele la na:stuiri globulaiI"i
metalici sau de la lănţişoare de fie1r priin:se pe îmbrăcăminte, aceasta nu
tno<lific{t esenţial situaţia ce ne preocupă.
De~i nu considerăm că ar fi lipsit de importanţă pentru o eventuală
cerc-eta,re specială asupra necropolelor medievale româneş.ti, inu vom in·ista asupra datelo·r de detaliu pe ca.re fiecare moamî.n.t le conţine pri\"itor la poziţia braţelor, mulţumindu-1J1e să sintetizăm cifric situaţiile,
după cum urmează :
a) Morminte' cu schelete avind braţele încruC'işate pe piept : 26 sigure, 2 incerte (fig. 17 şi 19).
b) Mormintele avîncl scheletele cu braţele încrucişate pe abdomen :
15 sigure. l incert (fig. 1512 şi 19).
c) l\lforminte a vinci scheletele cu palmele aduse spre umeri : 2 sigure (fig. 15.'3).
el) lYforminte avîncl !->Cheletele cu unul din braţe dispus în lUJI1.gul
corpului, iar celă:lalt sprijinit pe abdomen : 1 sigur (fig. 19) ;
e) Morminte avîncl scheletele cu un braţ sprijinit pe torace, celă
lalt pe abdomen : 3 sigure (fig. 15 11);
f) Moiminte avîncl scheletele cu braţele încruciş.ate pe bazin : 12
sigme, 2 incerte (fig. 18 şi. 19) ;
g) Morminte a.vî:nd schelete1le cu un braţ pe piept, i.a,r celălalt pe
bazin : 3 sigure (fig. 17 şi 19) ;
lnain.te ele a tlrece la prezentarea celor citorva obiecte descoperite
în mo,rminte, încă două precizări ţinind ele domeniul raportu:riilior- siguire
dintre unele înmormînită·ri. Astfol, ca exemplu tipic de inmOl'ffiîntăiri
srncrone, mai mult ca si.gur în aceeaşi groapă, dar cl'i5tinote sub 1raportul
poziţiei pe ca1re o ocupă fieca;re schelet, este ele invocat cazul M. 6-7.
scheletul cu nr. 7, al unui copil, aflindu-se în imediata apropiere a
seheletului unei femei (fig. 22). Cum ambele sînt dep'UISe în sicrie de

55 Monedele j·dentificctte sint redate in anexa I.
56 Morminte de copii în care s-au gasit monede : M:.I, M17, Ma4, M84, M87
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lemn, sicriul lui M. 6, fiind cu 3-4 cm mai sus decît cel al lui M. 7, în
urma putrezirii lemnului, cran1ul M. 6, prin alunecarea uşoară spre
dreapta, suprapune parţial încheietura cotului stîng al lui M. 7. Această
situaţie ne face să
opinăm în favoa:rea unei
îmnormîntări siincmne,
exduzîin.du-'se eventualitatea succesiunii în timp a ceLor două morminte,
în primul 1rînd datorită faptului că g1roapa M. 6, în eventualitatea că
acesta ar fi fost mai tirziu, nu putea să nu deranjeze scheletul din M.
7, tot aşa cum nici situaţia invemt;ă. nu era posibilă.
Dacă situaţia semnalată este singl.lll'a de acest fel la Liteni (mocmint comun marnă şi copil), în alte două situaţii sigure (M. 62, 64 şi
M. 78/78.b) şi o a treia! probabilă (M. 54/55) este vorba de înmormintări
- perechi, ceea ce rugerează ca destul de verosimile înmormîntări ale
unor soţi.

*
După cum a reieşit din discuţia precedentă, mormintele cercetate
în 1I1ecropo1a de la Liteni au fost destul de săr.a:ce sub raportul inventarului. Reprezentat de un număr de 17 monede. 11 cercei şi 2 inele,
acesta este comp!etat de firagmentele, am:i!ntite şi eile mai înainte, ale
unor nasturi gLobulairi (fig. 46/3, 5) luaraţi din tablă de cupru şi prevăzuţi cu o mechi.uişe de prindere, ca şi ale unoc lănţişoare de fieir, descoperite în zona înoălţăminltei ·Celui inhumat.
Cum repartiţia pe secole a monedelor a fost amintită în rîndurile
precedente, nu mai .revenim asupra ei şi ne mulţumim aici să semnalăm
doar faptul că în nici unul din mormintele în care s-au aflat podoabe
nu s-a descoperit vreo monedă, ceea ce, evident, nu este în măsură sft
ajute la o daita:re mai sigură a obiectelor de podoabă, pentru aceasta
fiind obligaţi să facem apel la analogii cu descoperiri din nlte părţi.
Tirntl I de cercei este reprezentat de două piese descopeirite în M. 58.
Corpul cercelului este CCJ1I1Stituit diJlJmo-o sÎlrrnă de bronz, avind unul clin
rapete îndoite în forma unui început de spirală. Pe inel, sînt prinse
două sfere alungite, din toiblă de aramă, de dimensiuni diforite. Atît
între oele două sfere alungite, cit şi în capetele lor exterioaTe, pe inelul
cercului, este înfăşurată sîrmă de aramă (fig. H/12, 13). Acest tip de
cercei este cunoscut prin descopeiriiri făcute în aşe~ăiri de pe linia Dună
rii 57 , ceea ce îndreptăţeşte oonsiderairea lui ca avînd o provenienţă, sau

57 Descoperirile făcute la Păcuiul lui So;;rc oferă cele mai valoroas'.' analogii
pentru acest tip de cercel din ne;:ropoh1 ele la Litern. Astre!, acolo sînt sC'mn:1l<ite două variante ale tipului în discuţie, determinate de două elemente importante> : o var!antă reprczen·laiă dC" cercei avind veriga cu diametrul mic ~i previizută cu o singură sferă de cupru (Petre Diaconu )i SiJYia Ba11asel1i. Piicuiui
lui Soare. Aşezarea medievală (.~ecolele XIII-XV), li. Bu:~ureşti, 1977, p. 123,
fig. 97 i21), cea de-.a doua fiind reprc-ze.ntată de cerceii cu veriga cu diametrul
marc şi pnc>văzuţi cu două sff're dt> irL•ta!. separate- intre ele şi mărg!n!tE' latcJ'al cu sînrnI înl'ăşurată pe i,;erigă (Ibidem, p. 123, f.ig. 97 ;2:~. 24). CPrrPIUI de
la Liteni ap;wţine acC>:;tei a doua \'arlantE' prn7msă de noi. tot ei p'.1tîndu-i.
eventual, <1par·ţine şi una! din cerceii des;:ope1;ţi in necropola de la HudumHotoşani (cf. Victor Spinei ~i Rod'.ca Popovid-Ballă, Din trecutul jud<'t·ului
nnto-:;ani, I, 1974, p. 12:1, fig. 5/6).
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fiind cel puţin. de influenţă bizantină. r.t4 Cum datarea unor astfel de
cercei în secolele XIII-XIV este unanim acceptată, considerăm că prezenţa unei piese de acest fel Ia Liteni nu numai că este de o importanţă
excepţională sub raport cronologic, dar sugerează şi existenţa unor legă
turi economice pline de semnificaţii în.1:re :regiunil~ din nordul Moldovei
şi lumea culturii bizantine, tocmai într-o perioadă pentru a cărei mai
bună cunoaşteire este nevoie de cit mai multe cle&ooperi-ri.
Tipul II de cercei este ireprezentat Ia Liteni ele două piese (fig.
H/9, 10) descoperite într-un rnormînt de copil (M. 20), afliindu-se de o
parte şi de alfa a orainiuJ.ui, în dreptuil urechilor. Mai simplru clecît cel
precedent, dar neî.rufo;ielnic deolllflgînd din el, acest tip este definit de
prezenţa mai multor sfere lucrate clin tablă de cupru, înşirate pe o
sîrmă de brornz, ale cărei capete sint prelucrate deosebit : unul din ele
este îndoit în forma unei urechiuşe simple, în timp ce al doHea a fost
lăţit prin ciocăniire uş;oară şi apoi perforat. Faptul că unul din cercei
păstrează cinci sfere, ia1r ce1 de-al cloi:lea numai patru, dintre caire două
numai pe jumătate, nu se e~piircă, credem, printr-o deosebire iniţiailă
între ei, ci inumai prin starea diferită de conserva.re a lor. Cit priveşte
răspiîndi;rea .acestui tilp de ceir:cei, ea este semna:Jatăi în mai mU!lte locuri,
atît în Molldova "1\ cit şi în Ţara Românească, tipul .respectiv putind prezenta variante, mai ales în fuin:cţie de alternanţa pe acelaşi inel a sferelor pline cu altele ajllll'ate 00 • A viind o dat.are as.ig'lbrată în secoh1l al
XV-Iea, cerceii resipectivi vo.1'besc şi ei despre cootinuarrea urnei tiradiţii
mai vechi în pmducţia locală de obiecte de podoabă, ca şi de legărturi1 ie
culturaJe fireşti intre românii v.ea;curilor evului mediu.
Ceva mai evoluat,tipuZ III de cercei de la Li,teni nu introduce elemente noi de ,concepţie în realizairea piesefor, datr realizează altfel, din
punct de vedere tehnk, elementele compoinente cuno.Cjcute 1a tipurile
precedente. Într-adevăr, şi acum găsim sîrma de cupru înfăşurată pe
verig.a cercelului (fig. 44/6,11), daT sfeira din tablă de cupru este înlocuită
printr-o alta, lucrată din sîrmă ele cupru împleUtă pe verigă (descoperit
în M. 51). Acest tip se poate considera că are şi o variantă, definită numai de forma sub caTe se prezint.1. sîrma împletită pe verigă. în locul
sferei tipului de bază, varianta are o succesiune de bucle •ii !narate tot din
sîrmă de cupru, mărginite de obişnuita sîrmă înfă;şmată pe verigă (fig.
44/7, B, descope.riţi în M. 75). În ceea ce priveşte încadrarea cTonologică
a tipului III şi a variantei sale, credem că putem accepta ideea că, chiar
58 Cf. P. Diacom.1 şi S. Barasclri, op. cit., p. 122 ,'ii urm .. unde. in note, se dă ~i
bibliogralia de bază : v. şi V. Spi!llei şi Rodka Popovici-Baltl1, loc. cit., p. 128.
unde se .precize<tză di a.ceste „tipuri de cercei„. sînt de origină bizarutină, dar
ele s-au răspîndit foarte' mult în tc~1te regiunile afla.te în sfera influrnţei oulturii Bizmţului, fiind cunoscute va.ri1anite extrem de numeroase".
59 In marea ne2ropolă din secolele XIV-XV, cercetată pe platoul din faţa Cetăţi!
de scaun
a Sucevei, acest tip de c~rcei este destul de ii.arg ră51P-în;dit şi are
"JSigurntă datar0a în secolul al XV-lea (inedit cf. SCIV. 4. 1953, 1-2, p. 361,
unde sînt doar menţionaţi).
60 Ibidem, p. 362, fig. 25 15.
&1 Cf. P. Di-'leonu şi S. Baras~hi, op. cit .. p. 123, Jig. 97/25, 28 : N. Constantinescu,
op. cit„ pi. 13/8.
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dacă prezenţa lui în secolllil al XIV-iea este asigurată 62, tot aşa de bine
ea se poate prelungi şi în secolul următor 63.
Tipul IV, care este şi cel mai evoluat, este reprezentat de o singură
piesă, (fig. 44/5) descoperită în M. 16. Lucrat din sirmă de C'lllprti argintată,
cercelul se compune din multe elemente, a căroc asamblare V·OII'beşte de
la sine despre nivelu.il deosebit de ridicat al meşteşugaruiJ.ui care l-a
realizat. As.tlfeil, pe o verigă de bronz este lipi1tă o plăcuţă c1reptunghiulairă
din acelaşi material. PlăC'Uţa este, la rîndul ei, împod01bi1tă pe mairgini
cu o bordl.llriă din sirrmă ;răsucită, iar pe mijlocul ei sînt fixate, tot prin
lipire, două şiruri longitudinale de spirale, întrerupte din loc în loc (nu
pr1n iruperea s[rmei diin caire sint luc11:-ate spkalele, ci prin întinderea
ei). Plăcuţa es'te lipită cu unul dim capete de unul din capetele verigii
cercelului, în timp ce capătul opus este mărginit de două bucle de sîrmă,
înfăşuirate pe verigă, tot cu rol ornamental. Toate aceste elemente, la
care se adaugă precizarea că cercelul descris aici este singura piesă
lucrată din bronz argintat, ne fac să înclinăm spre o dat.are mai tîrzie a
tipului IV, datare ce ţine seama şi de înoadrairea oronol'Ogică a unor
pie~e apropi.a.te ca stil şi descoperite în alte părţi. În consecinţă, credem
că o da.ta!'e a ei in secolele XV-XVI se impunJe. li'o
Studierea cerceHor descoperiţi în mormintele neCTopolei de la Liteni
ridiică, însă, o problemă deosebit de importantă, legată de nevoia sh\bilirii originii di.fe:riteloir tipuri de cercei descoperiţi aici. Dificultatea
problemei este mu'l:t spoLrită de ins.uşi faptul că numă·rul relativ .redus
de piese cu care putem ·opera poate chiar induce în eroaTe, în !'ensul că
nu permite @ă se vadă dacă este vorba de o eventua1lă serie de aslfel
de piese sau numai de piese izolaite. Toată discuţia este impusă de con~
stata'l'lea că prinke cerceii descoperiţi !la Liteni se găsesc şi trei piese,
dintre care una cunoaşte o largă răspîndire teritorială : Ungaria, URSS.
Bulgaria şi, fireşte, teritoriul .ţării noastre. Este vorba ele un cercel simplu,
lucrat din sîrmă de cupru şi avî:nd unul din capete răsucit (fig. 41/1 ;
M. 87). Celelalte două sînt reprezentate tot de o sîrmă de aramă (avîncl
u.nul din capete răsucit), pe caire este înfăşurată o sî:r:mă subţiire, tot de
aramă (fig. 44/2, 3 descoperit în M. 61). După cum se ştie, şi unul şi
ceilălalt din ce!'ceii amintiţi aaum Ia urmă aparţin unor tipuri considerate
ca foarte vechi 6:->. În acest feI, cum cel puţin datarea celui clin sîrm[1

62 P. Di-a.conu n.e-a confirmat că des<"opc:>ririle de la Pă~·uiul lui Soare dat<.'il.:t.:·,
cert din secolul al XIV-lea. deşi •referirile bibliografice> pe c;irc Je L1t·.' p•·n·. · 1
cele două piese trimit la desC'operiri mai tirzii. din sceol.ul al XV-lca.
fi3 N. Consitantiinescu, op. cit:., p. 101. noteJc 115, llfi, 117.
64 Pentru maniera de e:recuţie. d. SCTV. 4. 1!153, l-~. p. 362, fig. 25'2. C~11r tn
acest caz este vorba de o dl'sc:c:perire Iă('ută int1·-un cimitir oră~;;enes-c, nu po,1>'
Ji pusă la în.doială provenienţa pit'~·Pi dintr-un atelier sucevean. Or. toc'1lK1i
<1propierea, sub raportul rnan'erPi de execuţie dintre cele două pic:>sc ne JJi.lr<'
a oferi un indiiciu plaiuzibil pentru dC1tarc>:a apropi<ită 1.1 lor, şi cum ('er,·c-!.uJ
d~coperit în nec:·ropola de pe plutoul din faţ.<1 Cetăţii ele sc.aun a Sucevei l'!-L<"
.atrilrni•t secolului al XV-le.:i. apari' ca destul de probabilă ~i prelungirea c-x;~
tienţei tipului respectiv şi la înreputul Ye<H~Ului următor.
65 Cf. P. Di•aconu şi S. Baraschi. <Jp. cit .. p. 122 ~i notele fil-66: N. Conslan~:
nescu, op. cit., p. 100, nata 111: V. Spi·nei ~i Rnclica Popo\·ici-Baltă, loc. C'iL„
p. 12fi, nota 20 (toate. pentru ref<>riri hibliogralkc).
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simplă

me1rge cu mult înainte de secolul al XII-lea, rămiine deschisă problema dacă între tîopuri•le propuse de noi mai sus (I-IV) şi cele reprezentate de ultimele două piese de.scrise aici există o legă1tură genetică
locală sau nu. Tocmai de aceea, aceste ultime două piese, incontestabil
cele mai vechi dinti~e cele descoperite la Liteni, ar trebui să fie cons'1derate a consititui un arhetip şi notate ca atare : A. Oricl.ll111 ar fi, nu credem
că dispUJnînd numai de baza documenitară actuală air putea fi întreprinsă
o cerceta.re de felul celei amin.ticte, fară să se şi accepte un grad de probabilitate care ar situa rezultatele unei atari cercetări pe un teren prea
şubred. Important şi demn de evidenţiat cu sublinieri este faptul că
descoperi·rile din necropola de la Liteni foc sigură apartenenţa acestei zone
la în.tiinsul teri;t0iriu în care poporu1 român duce în veacurile evului mediu
o viaţă culturailă unitară.
După cum airătam mai înainte, două inele completează categoria
bijuteriilor descoperite la Liteni, în necropolă. Primul clintire ele, descoperit în M. 10, este turnat din bronz, chaibonul făcind corp comun cu veriga propriu-zisă (fig. 44/4). Din cauza gradului avansat de uzură, ornamentul chatonului este greu descifrabil. din el di'>tingîndu-se numai o
parte a ce1'cului pwlat, care mă1rginea motivul central, constînd, probabil, dintr-un motiv animalier.
Cel de-al doilea inel, lu.arat tot din bronz, a fost descoperit în M. 41.
Veriga inelului are ca ornament, două şanţuri paralele, puţin adîncite.
Chatonul, discoidal, era lipit de verigă şi acoperea locul de prindere a
celor două capete aile verigii. In.tir-un cel'c per'1a1t, pe chaton se înscria un
motiv geometric stelat, combirnat cu un şk de romburi haşurate în interior li6 , avînd în centru un semn cruciform (fig. 44114).
Deşi încă nu au pU1tut fi încheiate, cercetările din necropola de la
Liteni permit cîteva consideraţii utHe, chiar dacă, cu siguranţă, de
caTaC'ter preliminar. Astfel, î.n ciuda f.aiptului că datarea m.00trmintelor se
poate face numai cu multe rezerve, mai ales a celor în care, ca inventar,
s-au aflat numai obie·cte de podoabă, se impune oons.tatarea că practica
înhumării la Liteni pa.re a exclude ~ntroducerea în acelaşi mormînt a
podoabelor şi a monedelor. În acelaşi timp, lipsa din monnL"lte a monedelor mai vechi de începutul secolului al XV-lea sugerează, concomitent
cu prezenţa în unele molI'minte a unor podoabe ce pot fi, cu suficiente
temeiuri, atribuite secolului al XIV-lea (fără să fie exclusă, după cum
s-a văzut, .datairea unora din aicestea chiair la finele secolului al XII:i=lea)
66 Moti·vrul ha.5urilor pe chaton ul inelelor cu pl~ă discoidală este foarte răspîn
dirt în aoeastă vreme şi cum exemplarul descoperit la Liteni prezintă vizibile
apropieri cu un inel descoperit în cimitirul de pe platoul dJn faţa Cetă~ii de
sca•un de la Suceava, înclinăm să credem că ambele provin dintr-un atelier
specializat din oraş, prin aceasta !';i datarea :imbelor în secolul al XV-lea pă
rindu-ne plauzibilă (cf. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 363. fig. 26/2). De altfel, în comparaţie cu alte tipuri de inele, contemporane, acestea se situcază la un nivel
destul de coborit ca tehnică de execuţie şi complexitate a moticvului decor:ativ, ceea ce presupune o producţie de serie, destinată unor oameni modeşti,
acest pund de vedere pă.rînd a fi confirmat şi de calitatea restului obiectelor
de podoabă af1.a:te în necropola de Ia Liteni.
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ar putea fi considerată drept un indiciu că pînă la apariţia monedelor
divizionare de aramă ale lui Alexandru cel Bun depunerea monedelor
în mor.minte constituia o extremă raritate la saite. Dar chiar şi monedele
amintite de la Alexandru cel Bun, judecind după condiţiile nu atît de
descoperiire .cît mai ale.5 în funcţie de modul de depune.re a lor - mai
curind la un mOII'mlnt deoi.t într-un monmnt - par a trebui interpretate in principal ca semn al stării materialle a familiei celui inhumat şi
mai puţin ca expresie a practicii amintite. într-adevăr, î.n acest caz, este
vorba de un mic tezaur de 9 monede de aramă, anepigrafe, emise ele voievodul Alexandru cel Bun în jurul anului 1408, monede ce se aflau într-un
fund de vas din pastă cenuşie, spart din vechime. Cum cercetarea locului
nu a permis să se identifice la care mornnînt a.nume fusese depus acest
mic tezaUJr, credem că el a fost introdus în um.plU1tuira giiopii unui mo:rmiînt, la limita superioară a acesteia, la unul din mormintele cu numerele
51-53, aflate în suprafaţa arăitată.
Prezenţa acesto.r monede (anexa I) într-o anumită zonă a necropolei
pa1re a se corobora, fie şi pairţiial, de UIIlele diin mormintele a\'ind ca in\·entar obiecte de podoabă dataibille în secolul ail XIV-iea sau fa începutul
celui următor. într-adevăr, după cum a reieşit din prezentarea obie2telor
amintite, mormintele în care ele au fost .descoperiite se concentrează într-o
c.nnume zoină a neorop01lei, zonă ce ar putea fi localizată spre latura de
vest a acesteia (fig. 17, rn, 21). în acelaşi timp, se cuvine să adăugăm
că moom.intele în caire s-au descoperit obiecte de podoabă, fie sînt parţial deranjate ele alitele mai noi, fie, mai ales, nu par a se înscrie î·!l
ordinea şiTuirilo.r <le inhumări apairţinîrui secOilelor XV-XVI. Mai muJt
decît atî.t, dat fiind că podoa1beile mai .timpU!I"ii s-au afilat în morminte
de copii, situate în zona pe caire o presupunem rezervată în principal uno.r
astfel de î:nmo:rrnintării, zonă şi ea aflaJtă pe aceeaşi latUJră a necropoîei.
ni se pare că ar eXL<;ta temeiuri să presupunem ca deSltul de ve,rnsimile
două situaţii : în primul rfînd, pare prdbaibil că în faza de început a necropolei, sau cel puţin pîn:ă spre finele secolului al XIV, în necropola de la
Liteni se ·respecta obiceiul înmormintării copiilor într-o zonă special
rezervată acesitora. GI Acest· obicei pare a fi fost abandOlllat cel puţin cu
începere din secolul al XV-lea, perioadă din care fie alături de copii în
aceeaşi zonă au început a se inmormmta şi adulţi, fie mormintele de
copii se răspindesc în toată suprafaţa necropolei. 1n al doilea rlnd, după
cum reiese cu destulă claritate din observarea dispune.rii 1n teren a
m01rn1lntel0tr - cel puţin în S IV şi S V - din neCII"opolă (fig. 17, 19)
intT-o perioadă mai tîrzie a necropolei, înmormîntările încep să se facă
1

67 P. I. Panait sesizează, de as<>menea, la Tionganu prezenţa într-o anumită suprafaţă «t unui numă"r de morminte de copii concentrate pe un spaţi.u mai restrîns,
d.ar. ?it.erpretează descoperirea ca da.torrindu-se faptuJui că „această pa:rte a
cmut:nlllui a fost folooită într-o peri0<'!dă de epidemie, oare .a secerat copiii
Jo(·uitor:.Jor satului" (P. I. Panait, Cercetări <JTheologice în BUJouresti 2 1965,
p. 266). Fără să excludem .această eventualitate, socotim oPortun să propunem
o rei:nterpret:a:re a situaţiei şi în funcţie de sugestia noastrcl.
https://biblioteca-digitala.ro

HABITATUL MEDIEVAL PE

ŞOMUZ ŞI

MOLDOVA

143

în şiiruri 68, respectate cu destulă rigUJrozitate, de 1a acestea singurele
abart:elI'i reprezeintindu-le mormLritele mai vechi, a di·por prezenţă într-un
anumit loc fusese uitată. Si cum cele mai multe mo;rminte data 1 ~ cu
monede din secolul al XVI-Îea se înscriu evident în a~este şiTtFi, apariţia
acestoT şil"uri, cu siguranţă în .a doua jumătate a secolului al XV-lea şi
în cel urrnăto•r poate fi conside.rată 'I.ID fapt stabilit.
Din cele ele mai sus, fărră să omitem eventualitatea ca acesite încheieri să fie ori completate ori parţial modi.ficate de noi descope.riri,
credem că e.ste de un ;real folos să evidenţiem .următoarrele :
a) Desco~·ririle făcute în necropola medi-evailă de la Liteni completează datele ·oferirt:e de cc;rcetăTile din cuprinsul aşeză·rii, în seI1Sll111 că
permi:t datarea substC11I1ţial mai timpurie a începuturilor existenţei aireste·i
comll!nităţi, în raport cu conţinutul izvoairelor scrise, penniţînd aşezairea
acestora cel puţin la începutllll secolului al XIV-lea, dacă nu chian· la
finele celui preoedent ;
b) Practica depWlerii de monede în morminte este mult mai tîrzie
decît aceea a depuiileirii obiectelorr de podoabă 69 , pri!ndpafa explicaţie
Spi~ei remaI'Ca, în legătură cu necropola de la Pi·atra Neamţ-Dărnlăn&')-li,
.contemporană parţial cu faza mai ve;.;he a celei de la Liteni, că „mormintele
emu amplasate pe o suprafaţă rcdlllSă de teren, fiind dispuse fără vreo regulă
riguroasă" (V. ~.p:nei, ioc. ci.t., p. 216) (sub!. ns. M. D. M. şi E. I. E.) situaţia

68 V.

respectivă

fiind

remarcată şi

la Liteni. In schimb, referitor la necropola de la
autorii cercetării remarcă faptul că „mormintele erau dispuse
regulate" (V. Spinei şi Rodka Popovi.ci-Bali.ă. Din trecutul jul, 1974, p. 120) (subl. ns. - M. D. M. şi F.:. I. E.).
că lipsa monedelor din morminte constituie pentru autorii
69
c:ercetărilor de la Hudurn-Botoşani argumentul decisiv pentru situarea necropolei nr. 1 de acolo „într-o perioadă anterioară domniei lui Petr.u Musat"
(Victor Spinei şi Rodica Pop0vioi-Bailtă, loc. cit., p. 130). De a1tfel, credem· că,
în general, depunerea monedelor în rrorminte înainte de sfîr.~itul seeolu!ui al
XIV-lea ar meri.ta o cercetare mai atentă, şi aceasta deoarece situaţia nu este
aceeaşi peste tot. As.tfel, după cum s-a precizat, în necropola de la Liteni, cele
mai vechi monede descoperite în cuprlnsul mormintelor s.înt cele 9 monede anepigrafe de la Alexandru cel Bun, în ciuda faptului că necropola este folosită
de cel puţin un veac. In acel.aşi timp, Ja Hudum-Botoşani, în cele numai 44
de morminte din necropoh nr. 2, s-au aflat 3 monede de la PE'tru I al Mu..,.atei
şi una de la Alexandru cel Bun (Ibidem, p. 129-130). Mai la sud, în necrojpola
de la Dărmăneşti-Piatra Neamţ, într-o neoropolă de 25 de mor.minte s-au descoperit nu mai puţin de 4 monede de la Petru I al Muşatei şi una de la Alexandru cel Bun (V. Spinei, Memoria Antiquitaitis, l, 1969, p. 223). ln sfîrşit,
pentru a cita numai exemplele cele mai semnificative. in cele trei nearopole
de la Coconi, înslllll1ind cifra SUT'prinzăltor de mică de numai 34 morminte, s-a
descoperit o singu.ră monedă care poate fi luată în considerare, şi anume un
b:in de argint de la Mircea cel Băttln (N. Constantinescu, op. cit., p. 65, 105).
Desigur, fără să epuizeze discuţia, credem că una ddn explicaţiHe acestor stări
de lucruri air putea fi căutată in situarea unor necropole - deci a aşezărilor
că·rora ele le aparţin în preajma unor oraşe, centre oare, prin definiţie, e:reu
în mă'Sură să mtreneze şi satele din nemijlocita lor apropiere într-o circulaţie
monetară mai vie (situaţie în care s-ar fi putut aiflia aşezările de la Dărmă
neşti-Piatm Neamţ ş.i Hudum-Boto.şani), în timp ce a.şemrile ceva mai în.depărtate de ora,~e e:·.au mai puţin antrenate în acest ci-reuit şi ~preţuiau" mai
mult banii sfirşitului secolului al XIV-lea, locuitorii lor nepermi.ţîndu-şi încă
să-i depună în morminte sau făcînd-o doar în mod excepţional (Coconi l).a.).
Hudum-Botoşani,
în şiruri nu prea
deţului Bo·tosani,
Remarcăm f'.l.ptul
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a acestui fapt trebuind căutată în raritatea extremă a monedei externe
pînă în a doua jumătate a secolului al XIV-lea ;o, ca şi în valoarea ridicată a celei interne, pînă la apariţia monedei divizionare de aramă, în
primii ani ai domniei lui Alexandru cel Bun ;
c) Cel puţin în primul secol de funcţionare a necropolei, dacă nu
chiar, mai sigur, pină spre mijlocul secolului al XV-lea, înmormîntădle
nu p<U' & se fi făcut cu respectarea vreunei ordini, care să poată fi
sesizată pe caliea cercetărilor airheologice il. Abia în secolele airătate îşi
fac apariţia inmormîntăTil.e în şiruri ;regulate, de la care abate.rile sînt
puţine şi nesemnificative i2. în schimb, în perioada de început a necropolei,
paire a se fi .respectat un important obicei, şi anume acela de a se rezerva un spaţiu anume pentru inhumarea copiilor, obioei la care, ulterior, s-a renunţat.
d) ln ciuda faptului că descoperidle arheologice făcute în aşezarea
de la Liteni vădesc un nivel destul de ridicat al culturii materiale :1
Jocuito•rHor, privită din punotul de vedere al inventarului mormintelor
cercetate, neoropola poate fi considerată ca destul de sărncă. Intr-aclevăr.
raportat .la număr'Ul totail. de mol'Tilinte cercetate, acela în care se găse,;c
obiecte de podoabă databile în secolele XIV-XV sau monede clin aceeaşi
perioadă este destU!l de mic. Or, pornind de la constatarea că în alte necropole ce'I"cetate parţial piuă în prezent, confirmată de chiar observaţiile
făcute Ia Liteni, practica depunerii în morminte a obiectelor de pocloab<.{
sau a monedelor era generalizată încă din secolul al XIV-lea cel mai
t.îrziu, ne vedem obligaţi să interpretăm raritatea uno1· astfel de situaţii
la Liteni mai curind ca o dovadă a puţinătăţii mijloacelor materiale de
70 Cf. V. Spinei, SCIV, 21, 1970, 4, p. 595 şi w·m.
71 Pentru a putea avea o imagine cuprinzătoare şi concludentă asupra aspectului părţii cC'lei mai vec:hi 3 necropolei ar fi necesară dezvelirea unei suprLlfe~e mari, în care par a se concentra sau cel puţin a apălrea într-un număr
important - morminteile nlOl.i vechi. Cum, însă, o astfel de cercetare este destul de greu de realizat (din motive obiective), sintem obligaţi să ne mulţumim
cu ceea ce au oferit cercetările de pină acum, putind doar spera că, în Yiitor.
va Ii posibilă dezvelirea încă a unui nwnăr oarec<K"e de mo:nninte.
i2 Una din ex,·epţii este reprczentaită de chiar M. 1. Deşi scheletul este orienktt
potrivit ritului creştin. a.Jte detalii îl deosebesc de rest. Astfel, înhumatul a
fost aşe~ait nu pe spate, c:i pe o p~te (stîng:1.), la descoperire craniul fiind, mai
curînd, cu f.a,ţ.a în jos. In plus, picioarele erau îndoite de la genunchi. O altă
particularitate a constituit-o prezenţa resturilor cîtorva monede (conservate în
condiţii foarte precare) dintre ca•re num'li două pot fi idenitifieate eu oaree<ll'i
rezerve (vezi anexa l) nu în zona palmelor sau a crani,ului, ci i.11 a coapselor.
ceea ce ar îndreptăţi presupunerea că se aflau în bu.zunarul defunc.:tului. Că
-!lu ffite vorba de o înhumare obişnuită nu p1r a exista dubii, iar faptul că
mtre două coaste din partea dreaptă a bazinului toracic s-a afloat o bucată
informă dnitr-llll obiect de metal credem că oferă şi dovada că nwartf'a celui
înhumat în condiţiile arătate a fost violentă, ea petrecindu-se, pm1te, chiar
într-un moment rna!i greu pentru existenţa satul ul insw~i. Intr-adevăr, că nu
este vorba de un răufăcător o doved~te înhumarea în cimitir ; că nu a fosl
victima unei ucideri ar sugera-o Jiaptul că înmorrninta.rea s...a făcut în condiţii
de grcibă, dar creştineşte, toate acestea îndenmîndu-ne să opiniem pentru un
deces în timpul unei lupte, numai aşa justificindu-se inmormîntarea grăb;tă.
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a acestui fapt trebuind căutată în raritatea extremă a monedei externe
pînă în a doua jumătate a secolului al XIV-lea ;o, ca şi în valoarea ridicată a celei interne, pînă la apariţia monedei divizionare de aramă, în
primii ani ai domniei lui Alexandru cel Bun ;
c) Cel puţin în primul secol de funcţionare a necropolei, dacă nu
chiar, mai sigur, pină spre mijlocul secolului al XV-lea, înmormîntădle
nu par & se fi făcut cu respectarea vreunei ordi111i, care să poată fi
sesizată pe caliea cercetărilor airheologice il. Abia în secolele airătate îşi
fac apariţia inmormîntăTil.e în şiruri regula.te, de la care abate.rile sînt
puţine şi nesemnificative i2. în schimb, în perioada de început a necropolei,
paire a se fi .respectat un important obicei, şi anume acela de a se rezerva un spaţiu anume pentru inhumarea copiilor, obioei la care, ulterior, s-a renunţat.
el) ln ciuda faptului că descoperi•rHe arheologice făcute în aşezarea
de la Liteni vădesc un nivel destul de ridicat al culturii materiale :1
JocuitoirHor, privită din punotul de vedere al inveilltairului mormintelor
cercetate, necropola poate fi considerată ca destul de să·racă. Intr-adevăr.
raportat Ja număr'Ul totail. de mof'IIlinte cercetate, acela în care se găse,;c
obiecte de podoabă databile în secolele XIV-XV sau monede clin aceeaşi
perioadă este destU!l de mic. Or, pornind de la constatarea că în alte necropole ce'I"cetate parţial pînă în prezent, confirmată de chiar observaţiile
făcute Ia Liteni, practioa depunerii în morminte a obiectelor de pocloab<.{
sau a monedelor era generalizată încă din secolul al XIV-lea cel mai
t.irziu, ne vedem obligaţi să interpretăm raritatea uno1· astfel de situaţii
la Liteni mai curind ca o dovadă a puţinătăţii mijloacelor materiale de
70 Cf. V. Spinei, SCIV, 21, 1970, 4, p. 595 şi w·m.
71 Pentru a putea avea o imagine cuprinzătoare şi concludentă asupra aspectului părţii cC'lei mai vec:hi 3 necropolei ar fi necesară dezvelirea unei suprLlfe~e mari, în care par a se concentra sau cel puţin a apărea într-un număr
important - morminteile nlOli vechi. Cum, însă, o astfel de cercetare este destul de greu de realizat (din motive obiective), sintem obligaţi să ne mulţumim
cu ceea ce au oferit cercetările de pină acum, putînd doar sper.a că, în Yiitor.
va Ii posibilă dezvelirea încă a unui nwnăr oarec-Me de mo:nninte.
i2 Una din ex,·epţii este reprezentaită de chiar M. 1. Deşi scheletul este orienktt
potrivit ritului creştin. alte detalii îl deosebesc de rest. Astfel, înhumatul a
fost aşe~at nu pe spate. c:i pe o parte (~tîng:1.), la descoperire craniul fiind, mai
curînd, cu f.a,ţ.a în jos. In plus, picioarele erau îndoite de la genunchi. O altă
particularitate a constituit-o prezenţa resturilor cîtorva monede (conservate în
condiţii foarte precare) dintre ca•re num'ii două pot fi idenitifieate eu oaree<iri
rezerve (vezi anexa l) nu în zona palmelor sau a crani,ului, ci î.11 a coapselor.
ceea ce ar îndreptăţi presupunerea că se aflau în buzunarul defunc.:tului. Că
-!lu ffite vorba de o înhumare obişnuită nu p1r a exista dubii, iar faptul că
mtre două coaste din partea dreaptă a bazinului toracic s-a afloat o bucată
informă dnitr-llll obiect de meta,l credem că oferă şi dovada că nwartf'a celui
înhumat în condiţiile arătate a fost violentă, ea petrecindu-se, po1te, chiar
într-un moment rna!i greu pentru existenţa satului insw~i. Intr-adevăr, că nu
este vorba de un răufăcător o dovedeşte înhumarea în cimitir ; că nu a fosl
victima unei ucideri ar sugera-o Jiaptul că inmorrninta.rea s-a făcut în condiţii
de grcibă, dar creştineşte, toate acestea indernnindu-ne să opiniem pentru un
deces în timpul unei lupte, numai aşa justificindu-se înmormintarea grăb;tă.
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care dispuneau o bUIIlă parte din locuitorii Litenilor decit a slabei răs
pind'i;ri în mijlocul loc a practicii respective ;
e) Încercînd să desprindem şi o eventuală semnificaţie de ordin special a descoperirilor şi observaţiilor .din necropola de la Liteni,s-a·r pute2.
avansa, cu rezervele de rigoare, ipoteza, foarte importantă pentru cercetările viitoare, că lipsa unei ordini apa.rente în înmormintările mai
vechi să fie numai rezulta1Ju1 faptului că înmormîntările se făceau după
crite1ii familiale, ceea ce presupunea concentrarea mormintelor în g.rupul'i,
făJră o anumită ordine în dispunerea lOiJ." în teren, în timp ce îrunormin·tările în şiruri ar putea exprima tocmai slăbirea şi dispariţia criteriului
amintit şi înlocuirea lui cu un altul, al şirurilor ordonate, indiferent de
apal'tenenţa la o familie sau alta a ce.lui decedat ;:i_ ·
Pentru studierea importantei probleme a satului medieval ·românesc
în general şi a celui de la est de Cairpaţi, în special, cercetăirile arheologice de la Liteni pot fi considerate ca aducînd contribuţii
importante. fo primul rînd, ele confirmă o realitate semnalată şi de
alte descoperiri airheo<J.ogice, prilejuite de cercetări întreprinse în aşe
zăiri rurale medievale româneşti, şi anume că vechimea reală a satelor
menţionate în documentele sori..<>e
este întotdeauna sensibil mai mare
decît a primei meinţionăiri scrise. Este adevăJrat că in destul de numeroase cazuri, menţionarea în documente scrise a unor sa.te - menţion_1re
caire, în evul mediu, se ştie că se face numai în momen1Jul intră;rii acestor ru?ezări in sistemul :reiaţiilor determinate de proprietatea feudală
asupra lor, deci în momentul în care oornunitatea sătească şi-a pierdut
regimul libertăţii anterioare - este însoţită şi de precizarea că asupra
loc existau aote de danie, de vînzaire ~au de confiirmă'l'i .ale unor a<;rtfel
ele operaţiuni datînd din perioade mai vechi decît domnia emitentului ele
la care s-a pă~trat actul ajuns pînă la noi, dar nici această situaţie nu
poate fi socotită satisfăcătoare. ÎntT-adevăr, cum ais.tfel de acte nu pot
aparţine, prin foirţa lucrlliI'i!loc, .deciit perioadei în c.a1re auto•ritatea stata1ă exista, problema vechimii II"espectivetlorr ~ezăiri nu poate fi socotHă
rezolvată prin aceasta. Adăugăm aici, oă tocmai această realitate a stat
la baza unei importainte îrn::eocă;ri a cercetătorului sovietic L. L. Polevoi
de a propune, pentru moment, în :fiuncţie de forma în care apare documentar un toponim, criterii matematice pentru stabiHrea vechimii reale a unor
astfel de aşeză•ri, rezultatele obţinute fiind, î1n general, plauzibile. ~"
Făiră să socO'tim că eventuale noi descoperiri n-air fi în măsură să
modifice sau să preci.zeze cu mai multă exactitate vechimea sugerată
acum de desicopelI'irille ce ne stau la dispoziţie, considerăm că datarea
începutlllI'ifoir .aşezării omeneşiti medievale de la Liteni în a doua jumă
tate a secolului al XIII-lea se sprijină cel puţin pe un minimwn de
documentare. Da'I' CUiITI. .prima menţionare documentara cunoscută acwn
73 Sau. eventual, respectindu-se, concomitent, ambele critelii, ceea ce ar presupune rezervarea, în continuare, a unor spaţii bine precizate pentru fiecare familie din sat, înhurn.area fădndu-se, de data aceasta, în şiruri ordonate.
74 L. L. Polevoi, Karpato-Dunaiskie zemli v srednie veka, Chişinău, 1975, p. 7093; verzi şi Emil I. Ema:n1di, A.M.J., Suceava, vol. VI-VII, 1979-1980, p. 584-603.
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a satului Liteni datează din anul 1429 7:-i şi este prilejuită tocmai de o
confirmare de sate stăpîinite de o familie boie~ească, <la:că ,problema
vechimii aşezării capătă un răspuns măcar satisfăcător în urma coocetăirifor airheoJ.ogice, rămîne încă nerezolvată o problemă, poate şi mai
imp0ir•tantă, şi anume : de c:înd şi în ce împrej111l"ărri s-a constituit domeniul feudal, a:l cărui prim stăpîn atestat documentar eira Oană vornicul, cel ae îşi avea cl.llrtea într-un sat apiriopiat LitenHor : la Tulova.
Documentele scrise interne, care ne fac cunoscută exisitenţa şi eviden!iază importanţa lui Oană vornicul, nu lasă nici un dubiu asupra faptului că acesta era unul diin demnitarii moldoveni impo1rtanţi la fiinele
secolului al XIV-lea, dar încercările de a c;e stabili vechimea familiei
acestuia 7li şi mai ales prezenţa ei pe aceste locud în perioada anterioară
formării statului feudal de sine-srtătător al Moldovei se dovedesc. pină
acum, infructuoase. Faptul, rnsă, că nici actul din 3 iunie 1429, nici altele, anterioare, care menţionează persoana boierului amintit nu fa~
nici o aluzie că satele care i-au aparţinut ar fi intrat în stăpîni:rea lui
ca urmare a unei danii domneşti ar păTea să constituie un indiciu de
oarecare greutate în sprijinul opiiniei că stăpînilrea sa asupr.a acestora
putea data dinainte de mijlocuil secolului al XIV-'lea, sau, poa•te, mai
curînd, că familia acestuia aparţinea feudalităţii moldovene anterioare
formă•!"Îi staibului. Numai în aceste condiţii, credem, s-air putea explica
existenţa la finele seoolului al XIV-lea a unui domeniu compact, constituit în 201118. bazinu1ui s'Ulpe.ri·or al Şomu.zului Mare, situaţie nesemncdată de documentele interne moldoveneşti ale epocii în alte părţi ale
Moldovei.
Cu alt prilej, am sugerat că zona în discuţie s-a aflat într-o legă
tlJTă strinsă cu aceea a Sucevei în prima jumătate a secolului al XIV-lea
!li că ea a pubut intra în compommţJa teritorială a acelei forma1ii politice
feudale came îşi va fi avut cenbru!l politic, mi:Utair şi iaidminiistraitiv la
Suceava 77 , şi că aceasta din Ulrnlă air fi tot una cu „ţara Românilor"
menţionată în cronica rimată a lui Ottokair de StiTia 7B. Cum această
importantă ştire 79 conţine şi adaosul că conducătcmtl „ţălrii Românilor",
ciJlată undeva „peste pădure" („liber Walt"} în raport cu Tiransilvania,
dom.nea „peste ceila!lţi", s-all" putea foarte bine ca familia lui Oană V·OII"aicul să fi fost, la mce.putu1 secoil.Uilui al XIV~1ea, una din familiile de
feudali iloca!li. Desigur, cairactel'lu!l ipotetic al acestor consideraţii nu
poate scăpa, şi nu ezităm să-l evidenţiem noi înşine. în acel;~i timp,
însă, nu pot fi trecute cu ·vederea nici realităţile arheologice de caire
ne ocupăm aici, realităţi la care se adaugă, pmbînd acee~i vechime
a aşezălri!Lor, cele materi.ail'izate de descoperirile arheologi.ce din cu.prinî;i Documentele mocaoveneşti înainte de
1931, p. 270-272 (86).

Ştefan

cel Mare, ed. M.

Costăcr,i::s..::u, 1,

76 Cf. M. Costăchescu, Cercetări istorice, I, V, 1929, p. 4-41.
77 M. D. Matei, SCIVA, 28, 1977, 1, p. 71-07.
78 Idem, SCIV A, 29, 1978. 4, p. 552-553.
/"'.J Ottokars Osterreichische Reimchronilc, ed. J. Seemii·l'leor, în Monumenta Gerrnania.e Historica, DeutsC'.he Chroniken, V, 2, Hannover, 1893, p. 1152-1154.
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sul Zahareştilor :!O şi Tulovei ~'. sate menţionate cu acelaşi prilej clin 1-12~).

Valorifidnd cu bune rezultaite şi pe durată lungă condiţiile naturale
brme oferite de malul stîng al Şomuzului Mare, locuitorii Litenilor
şi-au d.urait aiJci o aşezare, ale cărei proporţii iniţiale sînt greu de stabilit, dar care s-a dezvoltat ne:înceta.t în lungul veacurilor, cuprinzind
o suprafaţă de teren din ce în ce mai mare. Oondiţiiile de viaţă din cuprinsul aşeză,rii nu par ai se fi deosebit de ceea ce săpătuirhle arheologice
semnalează în alte părţi. Aceleaşi locuinţe adîncite mai mult sau mai
puţin în pămînt, o tehnică sirnilairă de amenajare a acestor locuinţe, ca
şi prezenţa unui inveintaJI' comun epocii situează aşezarea !lia un nivel
mediu. In schimb, desc01periirea unei locuinţe de supra.faţă, podită cu
sdndUJră, databilă în prima jumătaite a secolului al XV-O.ea, deschi(le
pos~bilitatea şi crează chiar obl1gaţia de a lega această desooperiire de
existenţa în. Litenii v.remii respective a unui feudal, în gospodăria
căruia locuiau ţăranii aserviţi, care ocupau bordeiele identificate în
juriul locuinţei de suprafaţă.
Chiar dacă lipsite de spectaculos, cercetări!le intreprinse în necropola
satului au contribuit, prin rezui1tartele lor, la completairea imaginii asupra
unei astfel de comunităti rurale medievale. Prea adeseori schematică
în lumina numai a unor '1ocu1nţe descoperi.te izolat şi tratate fără legă
tură orgarn.ircă cu un ansaimblu din care ele 1reprezentau doar o pair.te,
imaginea pe care cercetă,rile de la Liteni ne-au permis să o alcătuim
asupra unui sat nu este nici ea lipsită de peibe albe, dair este, oricum.
mult mai completă. Ev.oluţia în timp şi în spaţiu a aşezării, ;raportul
condiţionat dintre aceaJStă ewluţie şi mediul ambiaJilJt, relaţia dintre
aşezairea medievală şi necropo1'a acesteia (sub .raport cronologic şi, de
asemenea, teritorial), ca şi eventualitatea ca în necropolă să se fi surprins situaţii, caire să ilustTeze, prin maniera de dLspun~e a mormintelor, etape aile irestructurărilor socio-economice din. sinul comunităţii
satului ne apair ca ,airgumente îrn acest sens şi pot cOIIlStitui, evenu.uill,
sugestii peilltru .cericetăiri viitoare.

IV. Locuirea

mdievală

de la

Zahareşti

Includerea satului Zahareşti în g.rupul aşeză'l'1lor medievale ce au
obiectul unor ceroetălri a1rheologice de oarecaire C'Oil1Sistenţă s-a
datorat faptului că prezenţa acestui sat printre cele ce aparţinu.seră
cunoscutului boier Oarnă vnrnicul (menţionat în actul din 30 iunie
1429) constituia o gairanţie a vechimii a~ză:rii, apartenenţa ei cel puţin
făcut

80 V. infra, p. 147-187.
81 Cf. M. D. Matei. Em. I. Em<indi, Cercetările din bazinul superior a.I Şomuzului
Ma.re. Săpăturile arheologice de la Vornicenii Mari (Tulova), în MCA, (a
XIV-a sesiune anuală de ·rapoarte), Tulcea, 1980, p. 550-557; idem, in SCIVA,
4, 1980, 31 p„ 585-597 ; Mircea D. Matei, EmH I. 1'~di, Habitatul medieval
rural din t-'a.lea Moldovei şi bazi-nul Şamuzului Mare, Bucureşti, Ed. Acade~
miei, 1982.
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la aşezările ce vor fi existat în secolul al XIV-lea fiind neîndoielnică.
Nu puţin a contribuit la aceasta şi nădejdea că, aşa cum cercetăTile de
la Litenii din vecinătate dovedi•seră că este posibil, în cazul Zahare.ştilor
se va dovedi, ele asemenea, o vechime mult mai mare a locuLrii omeneşti clecît pe cea pe care părea să o sugereze menţionarea tirzie a satului
în actele evului mediu.
1n acelaşi timp, dat fiind faptul că cercetarea noootră nu îşi propusese să oonducă la alcătukea unei monografii a satului ci numai să
furnizeze acel minim de date certe, care să slujească înţeleg&ii m<Jdului
în care se va fi structurat looui:rea medievală în aceaSită zonă (fig. 48),
atît de dens populată a bazinului superior al Şomuzului Mare, săpătmile
arheofogice au trebuit să ţină seama şi de o împrejura!I"e cooaretă, cu
consecinţe deloc minore : vatra veche a satului medieva~ Zah81I"eşti este
snIJI1apusă aproape integral de satul actual (fig. 2,3,4) ceea ce limitează
co:„sicleirabi[ amplasarea săpălturilor în funcţie numai de necesităţi
slTict ştiinţifice. Într-adevă1r, nu de puţine ari, construcţii actuale sau
spaţii cultivate nu numai că nu permit eventuala extindere a unei
săpături în vederea dezvelirii unui complex arheologic, dar interzk chiar
accesul la arii întiruse şi importante fie din vatra veche a satului medieval, fie d1n suprafaţa primei necropole a saitului (este VOII"ba, în acest din
urmă oaz, de o zonă numită şi .acum de loca1nici „cimiUrul vechi", ceea
cc ne obligă să admitem că !Ilecropola afilată în j'lllI"W bi5eridi actu.aile
a satului îşi at"e începuturile abia în secolul al XVI-lea, ea fiind precedată de o alta).
În ordinea oronologică a iniţierii lor, cercetările din cuprinsul •Zahareştilo!r au fost executate după cele de la Uteni şi aproape concomitent
cu cele de la 'I'ulova, d.air obiectivul urmărÎlt diferă sensiibil de ceea ce
se U1rn1ărea prin săpăturhl.e din celelalte aşezări din bazinllll superior al
Şomuzului Maire. ln primul rlnd, faptul că prin cercetările de suprafaţă
efectuate in raza satului Zahareşti, în anii 1975-1976, se .recoltase un
mare număir de materiiale airheol·ogice: datînd din veacurile de mijloc ale
mHenirului I ail erei noastre şi că acestea se descopereau într-o BJI"ie ce
p<irea să coincidă cu vechea vatră a satului medieval a limitat încă iniţial sarcina cercetării de la Zahareşti la identificarea locuirilor succesive
în zonă şi la surprinderea, fie şi numai în Hnii mairi, a lim1t.elor teritoriului locuit îin di:fer11Je epoci.
Cartarea descoperÎlrifor făcute în urma cer:cetăriJ.Oll" de suprafaţă
(fig. 2) a impus, încă de la început, oon..'lltatairea că terenul pe care este
posibil să se efectueze cercetări arheologice se limitează la o supratfa~
destul de restirîn:să, situată spre sud-e!'.1; de biserica satului, mai exact
înlre aceac;ta şi pkîul Vatafu, afluent al pinului Zahareasca, ce~a ce
coincide cu o ZOIIlă pe carre localnicii o defiJilesc astăzi cu munele de
„săliştea veche" (fig. 14/3) şi, mai rar, cu cel de „săliştea nouă". Şi,
intr-adevălr, cercetăJr:i!J.e inrtireprinse iin această suprafaţă au adus dovada
că ea c01I1Servă U/mle ale 11ocuirii din mai multe epoci ilstorice, unele
abia sugerate, altele i:noomparabhl mai consistente.
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•
Compartiment al Podişului Moldovei, Podişul Sucevei reprez1ntă
partea cea mai ÎIIlailtă a acestuia şi se compune din mai mu1te subu!li1
tăţi • Una din 8JC€Ste subunităţi, care ne interesează în cazul de faţă,
este ma.sivul deluros Fălticeni şi, în special, partea sa nocd-esti.că, zonă
denumită depresiu.nea litologică Liteni 2 numită asitfel după numele
satului Liteni, situat în zona sa centrală.
Axată pe afluenţii Şomuzu!lui Mare din bazinul superior al acestuia,
ea este o depresiune sculpturală, situată la altitudinea de 320 m. ln
cadn.U acestei iZone depresionare se pot individualiza mai multe sub-.1.one,
din care remarcăm ulucul depresionar Stroieşti-Zalwreşti (fig. 2) în C'Uprinsul căruia s-au intT'eprins, vreme de mai mulţi ani, intense cercetări de suprafaţă, sondaje şi săpături arheologice sistematice 3.
lnucul mic.ro<lepresionar Stroieşti-Zahaireşti este situat pe latura
nordică a depresiunii Liteni, îin imediata apropiere a dealului Ciuh.a.
Orientarea generală a cuestelor - nord-sud şi vest-est - marchează conturul ulucului astfel : pe latura de est sînt dealurile Grind şi, respecUv,
Căldăru.şa, pe la.tura de sud sînt dealurile Hatmanului şi, respectiv, ale
Moldovei şi HorodniceniJor, în timp ce latura ele vest este deHmitatft
de dealu.rile Ilişeşti şi Fora (spre 81..upca .şi Drăgoi.eşti).
între limitele menţionate, ulucul depresionar Stroieşti-Zahareşti
es:te o unitate moirfologică conturată cu daritJate de cuestele amintite
mai sus, care înaintează de-a lungul cekii~ trei văi de 1r.îuri ce brăzdează
rniccr-odepresiunea : pîrîul Vătaiului (est), Cimbrina (pe mijlocul miorodepresiunii) şi piciul Humo:ria (sud). Toate trei cursurile de aipe se tme~c
în zona sudică a satu~ui Zahareş.ti într-un singur curs de apă, numit
de localnici pîiriuJ Zahareasea. 0 dovadă în sprijinul itfldividualiză:rii acestei unităţi morfologi·ce o constituie şi amploarea vechilor vetre de sate
.ale Zahaireştilor şi, respectiv, Str:oieştilor ". ambele afl.ate la 1 obî1 11Şiiloe
Şomuzului Mare, mai exact pe văile pî-raielor Humoria şi Cimbrin:a.
F'undu1 depresiunii cohoairă pînă la circa 300 m ail.titudLne, iar înfllţimea cuesteloir care 10 cooturează urcă pînă la 370 m înălţime.
Relieful structural s-a dezvo~tat bine în condiţiile .alternanţelor de
strate cu comportări diferite fo eroziune (mame, argile şi nisipuri -;lab
cimentate), ceea ce constituie un.a din particularităţile depresiunii, adică
alterrn.anţa cuestelor cu suprafeţele structuraile şi văile .consecvente şi
subconsecvente "·
Întreaga reţea hidrografică din. zona ulucului depresionHr aparţine
Şomuzului Maire şi ea a jucat un rol principal în modelarea depresiunii
printr-o acţiune triplă : eroziUJile, transport şi acumulare. Predominantă
Al. Ro5u, Geografia fizică a H.omâniei, Bucure~ti, 1973, p. 352-31i6.
N. Popp, I. IosC'p, D. Paulencu. Judeţul Suceai•a, Bucureşti. 1973, p. 39-40.
M. D. Matei şi Em. I. Eman di, SCIV A, 27, 1971i, l, p 97-JOil.
Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, ed, M. Co~likhes, u, l,
laşi, 1931. p. 270-272.
5 1. Popescu-Argeşel, Unele aspecte geomorfologice in pllrtea centrală a Po<I i . ;ului Sucevei, Comunică1; !ii referate geografkc. Sul'em·a, 1972, p. 102 si urm.
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este, însă, eroziunea, acumularea situindu--se înbr~o poziţie secund.oară.
Hezultatul acţiunii eroziunii a fost lărgiirea l'UJTlcii, avînd ca consecinţă
retragerea ma.rginii versanţilor şi form.airea de terase. În umma oartăirii 6
şi măsurăirii Îll1. teren a teraselor în zona pkiU!lui Humoria (unde s-.au
efectuat cercetări arheologice) s-a ajUIL<; la -conduzia existenţei a două
1erase. Prin adinciirea şi retrage:rea obîrşiei acestui pîriu, valea sa
obsecventă ameninţa să capteze pe cea a Stupcăi, aceasta duo.ind 1a lăr
girea văii Humoriei şi la crearea unor condiţii propice de locuire omenească. Ambele aceste :procese (de ,eroziune şi de lărgiire a văii) s-au petreout în dauna terasei superi·oare, ceea ce a afectat pa.rţial şi locuirea
medievală.

In profil transversal, terasele sînt dispuse monolateral, de obicei pe
cu o orientaire N-S, panta lor nedepăşind înclinarea de
dreaptă a pinului Humoria, atît tera-sa inferioa:ră dt
~i cea superioară sînt foarle slab extinse, ele iavind o îniclinaire de mai
bine de 20° şi fiind străjuite de dealul Hai1manului.
Podurile te-raselor de pe pairtea ,stîng.ă a pî·riului Humori.a, caire, de
fapt, contuirează vechea vatră a locuirii mediewllle (pe locul numit „să
lişte"), au o uşoară înclinare spre 1a~vegul actual cauzată de o serie de
factori, care s-au manifestat .atît în timpul formării lor dt şi după aceea
(depla.saTea permanentă a riului spre dreapta şi, irespeotiv, teşirea spre
frunte şi o pairazitaire a podului, spre ţîţină, prun diferite procese de
\"ersant).
1-n profil '1ongi1tu<li01ial, ,terasele sînt paralele cu profilul adua:l al
rinlui Humoria şi al 1uncii sa:Ie, luncă .presă•rată C'U numeroase urme de
»ieţuke omenească. incepînd cu secolele IV-V e.n. şi ajungind pină în
secolul al XVII-lea, acestea întinzîndu-se pe o lungime de circa 2 km.
(În zona de •luncă din .apropierea „săliştei" - aflată la circa 50 m de
biserica !'atului - , unde s-au întreprins cercetă.ri arheologice, s-au surprins astfel de urme de locuiire, aşa ctun se va vedea mai departe). Obse·rV1aţiile efectuate în zona de luncă ,au permis să se aprecieze, în funcţie de .~rrasimea depozite~or ele aluviuni (t,rebuie avut în vedere că pîriu:l .Humoria 01..11rge, astăzi, în propriiile saile aluviuni), oă eroziunea lale·rală, însoţită de acumulaire, .a f.ost predominantă 1n a.cest sector.
Starea aduelă a luncii seoundare ne arată că lunca este încă în formare. dovadă făeînd-o inundaţiHe frecvente, numeroasele zone mlă,şiti
noa<>e (mai ales pe maJul d rept), precum şi ta1lvegul puţin adîncit şi
meandrat7.
Un Uil.tim .aspect .ce trebuie relevat în discuţia de fiaţă - ·referindu-ne special la zona în care s-au efectuat cercetări arheologice - este
cel legat de procesele de versant. Dintre acestea remarcăm unele ahme61.ri importante de teren (care au afectat în mare măsură chiar aşe
/.ările identificate de noi şi despre care va fi vorba mai departe), ca şi
eroziunea :torenţială (focalizată fa terenul din .preajma bisericii satului),
afectîn<l şi ea, deşi un mai mică măsură, zona cencetart:ă arheologic prin
partea

stingă,

:>-10°. Pe partea

1

6 Harta
7 Harta

topogTafică
topografkă

1 : 25 OOO
1 : 5 OOO.

~i

1 : JO OOO,
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spăla:rea s.traturhl.or de cultură. 1n concluzie, se poate afirma că procesele
de ve!l"Salil:t au jucat un rol important în modelarea şi evoluţia reliefului
din ZOIIla cercetată arheologic, rezultatul acţiunii for materializi:ndu-se 1~-,
atenuarea pantei, lăţ.iJrea luncii şi a podului ele terasă superioară, fapt ce
a favorizat stabilitate.al şi permanenţa locuilri~ omeneşti aici.
Stratigrafia suprafeţei cercetate este pe cit ele simpl[t pe atît de puţin
conoludentă. Explicaţia acestei situaţii nu trebuie căutată, neapăxat, în
degradarea terenului ca urmare a aoţiunii ele spălare a solului, facilitoti'i
ele localizarea locuirilor succesive pe un teren în pantă (aşa ctun s-a
arătat în rlndurile precedente), ci mai ailes în condiţiile concrete oreate
de inte1nsiJ!Jatea acestei focuiri în diversele etape isto:rice în care ea s-a
produs. Mai concret, este vorba de faptul că i!fltensitatea locuirii, în zona
cwcetată, fiind diferită în fiecare clin etapele istorice date, c:rearea straturi!lorr de' crultură corespunzătoare acestora a fost direct proporrţională. cu
densitatea locuiirii, cu spaţiul dintre complexele aparţ.inîI11d fiecăirei aşe
zări în parte.
O primă observaţie, în acest sens, este a.ceea referitoare la condiţiile
stratigrafice în caTe au .apălrut puţinele urme de locui.re şi de viaţă omenească datind din orîndui1rea c0tn1unei primitive (cultUJra Noua), reprezentate exclusiv de cirtJeva fragmente .ceramice. Răspînclite pe o maire suprafaţă, trespectivele f.ragmente s-au aflat, de 1regulă, la limita isuperioar~'t
a so~ului viu (de cu!lo8JI"e cafenie-deschisă) pirul la oare s-a .ad.incit săpă
tulI"a noast:ră. ln nid un iloc din suprafaţa cercetată! nu s-a identificat un
o.;trat de cultură daitînd d~n ,oriî•nduirea comunei primitive, ceea ce ne
obligă să creclem că chiar clacă o locuire foarte veche va fi avut loc in
zonă{şi dovada existenţei ei o avem materializată prin fragmentele ceramice nmintite), aceasta se afla fie la o clistanţ..1. relativ mare ele suprafaţa
cericetată de noi, fie a fost ele dimensiuni modeste şi ele slabă intensitate
pentru a nu lăsa clecît urme tot sl,abe.
Din punct de vedere siTatigrafic, este de preciza:t că solul viu era
suprapus ele un strart de pămînt cafeniu-închis, pigmentat cu boabe de
calcar şi uşor amestecat cu un pămînt cenuşiu-închis, a căirui ,grosime
varia destul de mult de la o zonă la alita, clarr fă,ră să depăşească grosimea maximă de ciT"ca 0.22 m.
Primul şi cel mai vechi stmt de cultură apă•rut in suprafaţa cercetată de noi este reprrezentat de un pămînt cenuşiu-deschis, şi el de grosime vairia:bilă dar însoriiI11du-se între limitele de 0,06-0,14 m. în cuprinsul acestui strat nu s-au putut stabili mai mu1te niveluri, identifin1hi!le prin diferenţe de culoare sau structură ale păm:întului, dar "-'.l
putut face, în schimb, deşi nu pe toată supra.faţa cercetată, observaţia
că materialul ceramic aflat în strat pare a sugera unele diferenţe între
baza stratului în discuţie şi limita lui superioară. Astfel, ne-a reţinut
atenţia faptul că la baza stratului amintit a.par, în cMp eurent, fragmente ceramice lucrate din pastă ele bună calitate, caracteristice culturii
Sîntana de Mureş (fig. 37), în timp ce la limita superioară a stratului
numărul acestor fr;;igmente scade simţitor, cre<>cîncl, în schimb, la fel de
sensi:bil numărul fragmentelor ceramice lucrate fie la roata xapidă. fie
la iroaita cu învil"'tire lentă, dar modelate din pastă de califate mai slabă
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spăla:rea stratUII'Hor de cu:ltrură. :În concluzie, se poate .afirma că procesele
de versant au jucat un rol important în modelairea şi evoluţia reliefului
din ZOIIla cercetată airheofogic, rezultatul acţiunii lor materializîndu-se L:
atenuairea pantei, lă.ţ.iJrea luncii şi a podului de terasă supe<rioairă, fapt ce
a favori•zat s.taibHi tate.al şi permanenţa locuia"ili omeneşti aici.
Stratigrafia suprafeţei cercetate este pe cit ele simplă pe atît de puţ111
coJl(.'lludentă. Ex.plicaţia acestei situaţii nu trebuie căutată, neapăirat, în
degradarea terenului ca urmare a aoţhmii de spălare a solului, facilitat.c\
ele localizarea locuirilor succesive pe un teren în pantă (aşa cum s-a
arătat în rindurile precedente), ci mai ailes în condi:ţiile concrete create
de întein5irtJatea acestei focuiri în diversele etape istorice în oore ea s-a
produs. Mai concret, este vorba de faptul că i!l1tensitatea locuirii, în zona
ce!I'Cetată, fiind diferită în fiecare din etapele istorice date, c:rearea st.raturifoir de oultură co.respu1nzătoare acestora a fost di:reot proporţională cu
densiitatea locui'l'ii, :OU spaţiul dintre complexele apa.T:ţinîn1d fiecărei aşe
zări în parte.
O primă observaţie. în acest sens, es.te aceea referitoare la c0111diţii1e
stratig.rafice în care au apărut puţinele urme de locui.re şi de vi.aţă omenească datînd din orîndu1rea comunei primitive (cultUII'a Noua), reprezentate exclusiv de cîiteva fragmente .ceramice. Răsptnclite pe o mare suprafaţă, II'espectivele f;ragrnente s-au aflat, de 1regulă, 1a limita isuperi1Qar[1
a solului viu (de cuilowe cafenie-deschisă) pînă la care s-a a:dîncit săpă
tura noaS't:ră. ln nici un iloc din suprafaţa cercetată nu s-a identificat un
strat de .cultură drutind din or.îinrluirea comunei primitive, ceea ce ne
obligă să creCtem că chiar dacă o locuire foarte veche va fi avut loc în
zonă{şi dovada existenţei ei o avem materializată prin fragmentele cel'i:Jmice amintite), aceasta se afla fie lu o distanţă relativ mare de suprafaţa
l"encetată de noi, fie a fost ele dimensiuni modeste şi de slab[1 intensitate
pentru a nu lăsa decît urme tot sl·abe.
Din punct de vedere stratigirafic, este de preciza:t că solul viu era
suprapus de un strat de pămint oafeiniu-înichi..,, pigmentat cu boabe de
calcar şi uşor amestecat cu un pămînt cenuşiu-închis, a căirui .grosime
varia destul de mult de la o zonă la alta, dalI" fă.ră să depă.5ească gr.osimea maximă de circa 0,22 m.
Primul şi cel mai vechi strat de cultură apă•rut în suprafaţa cercetată de noi este reprezentat de un pămînt cenuşiu-deschis, şi el de grosime vari.abilă da:r însoriin1du-se între limitele de 0,06-0,14 m. în cuprinsul acestui strat nu s-au putut stabrli mai mu1te niveluri, identifi('<:ibi:le prin diferenţe de culoare ::;au :;tructw:ă ale pămîntului. clar s-,1
putut face, în schimb, deşi nu pe toată supra.faţa cercetată, observaţia
C'ă materialul ceramic aflat în strat pare a sugera unele diferenţe între
baza stratului în discuţie şi limita lui superioară. Astfel, ne-a reţinut
atenţia faptul că la baza stratului amintit a.par, în chiJp cuirent, fragmente ceramice lucrate din pastă ele bună calitate, caracteristice culturii
Sîntana de Mureş (fig. 37), în timp ce la limita superioară a stratului
numărul acestor fragmente scade simţitor, crc<>cînd, în schimb, la fel de
stnsiibil numărul fragmentelor eeramice lucrate fie la roata rapklă fie
la 1roaita cu învh„tire lentă, dar modelate di!Il pastă de ca:li.tate mai slabă
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Faptul acesta nu pare a fi lipsit cu totul de semnificaţie,
cu ccnim~ca zgrunţuroasă apare şi o ceramică luC'rată cu mîTUL, (fig. 36) avînd forme mult simplificate şi cu un aspect de
t-xecuţie neglijentă. Mulţumindu-ne aki numai cu precizarea fă~ută, vom
,reveni la locul potrivj,t asupra semnifilcaţiei pe care o atribuim realib:iţii semnalate, atît c·a implicaţie crc>nologică a diferenţei amintite, cit
şi pe planul evoluţiei eultu1rale pe caire ea ar putea-o sugera.
Este, desigur, de regretart că o anumită observaţie stiratig:raf'ică fă
cute\ în cuprinsul secţiunii 3 de la Zahareşti nu s-a repetat şi nu a putut fi, deci, verificată în alt foc al suprafeţei cerceta.te. ÎntJr-a:devăr, este
vorba de surprinderea, pe o po!I'ţil..l!Ile de numai 6-7 m, a unui strat
foarte subţtre şi inconsistent ele pămînt cenuşiu-deschis, în care au apă
nn cîteva fragmente ceramice datînd clin secolele VII-VIII e. n„ (fig.
:rn 1-5,7-11,13-16,19-21) dintre oare două lucrate eviderut la 'O roată cu
învirtire lentă. în timp ce celelalte 5 fragmente erau lucrate cu rnirn1,
1oate dintr-o pastă ele slabă calitate (puţin compactă, bogată în macroprunclişuri şi arsă incomplet).
Chiar clacă este adevă.rat că .astfel de fragmente nu au fost descopPrite numai aici, în .,sălişte", descoperiiri simifare făCÎlndu-se, tDt în
marginea Zahareştilo.r, la o cli!Stffilţă de peste 2 km vest de acest :loc (cu
prilejul unei cercetări ele suprafaţă), existenţa stratului de cultmă că
rui.a îi aparţineau ,ce:le şapte fragmente amintite pare a fi UJn iincliciu că
undeva. în preajmă, se afla unul din pi11curile de locuinţe ce constituiau
hw_iirea ele epocă.
Cu excepţia suprafeţei în .care stratul de cultură din secoleile IV-V
e.n. este suprapus ele nivelul pe care îl atribuim seoolelo,r VII-VIII e.n.
unnele ele viaţă de la mijlocul mileniului I e.n. sînt suprapuS!e ele stratu I ele cultură aparţinlnd feudaHsmull.ui. dezvoltat. Din păcate, însă, depunerile medievale au fost muil:t afectate de .acţiunea de spăfo1re a solului, petrecută în lungul vremii, din carre cauză nici nu poart:e fi voirba de
exi'-'tenţa unui st.rait de cultură bogat in materiale şi semnificaţii. Este
dn:'pt, ca grosime şi structură a pămîntului, stratul medieval este uş-0rr
de clistins: gros de minimum 0,15 m (în zonele în care a fost spălat mai
mult), el ajunge şi pînă la 0,28 m în suprafaţa ·orizontailă a zonei cerC"e~ate. peste tot prezentîndu-se sub forma unui pămînt grăunţo:.;, ele
culoare cenuşie şi amestecat cu pietre sparte şi destul de puţine boabe ele
c!1irpic.
Datorită lucirărilor agricole, stratul ele cultură medieval nu pernfr e distingerea unor nivele, care să corespundă diferitelor etape de lo~·uire în suprafaţa cercetată, situaţia fiind cu atît mai regretabilă cu cit
săpături•le au evidenţiat existenţa aici a unar complex·e dafabHe I.a iinh·rvale destul ele mari, între secolul al XIV-lea şi secolul al XVI-'lea.
În aceste împrejUJf'ări, apariţia materialelor ceramice, (fig. 38,39,40) datin d clin toată această perioadă, pe toată grosimea stratului medieval de
C"ultură, fără posibilitatea fixării lor pe verticală în funC'ţie ele un anume
nirel căruia să-i aparţină, reduce mu1t valoarea documentiN"ă a respectivelOII' clescoperirri, fără să mai vorbim de faptul că chiair stabili•rea nivelu'lui de la care siint săpate gropile locuinţelor identificate şi cetr'cetadat fiind

că împreună
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te devine o întrepri.ndere deosebit de dificilă. far daoă Ia ac-easta adău
imposibilitatea de a şti cu exactitate ce interpretaire să dăm uno.r
fragmente ceramice datînd, foarte probabil. de Ia finele secolului al
XIII-lea sau de la începutul celui următor (aparţin ele unui nivel distinct sau sint numai remiiniscenţe întiTziate ale unei tehnici de procluc1.ic puţin evoluate'?) vom căpăta imaginea ansamblului de probleme la
c·<tre ar fi putut răspunde la o stratigrafie mai dară a locului <·ercetat h
Zahareşti. De altfel, în context. este de amintit că situaţia de la Zahareşti nu este singura de aeest fel întt"e aşezările rurale mediernle cercet~1te ele noi în zonă.
găm

Aşezarea

din primn

jumătate

u mileniului J e.n.

Dacă

cele mai vechi urme de viaţă descoperite în suprafaţa ceircede noi Ia Zahereşti datează de la sfirşitul epocii. bronzului şi apart:m culturii Noua, mme mai consistente decît cele cîteva fragmente ceramice care documentează momeT11tul respectiv nu s-au a.flat aici. ln
sehimb, incomparabil mai numeroase, mai consis.tente şi mai semnificative sînt reisturile de locuire datînd, după toate elementele de eare dispunem, de la finele primei jumătăţi a mHeniului I e. n. Într-adevăr, deşi,
din motive obiective, cercetarea noastră nu s-a putut dezvolta pc mă
.c:ura nevoilor impuse de însemnătatea obiectivului identificat, au putut
fi scoase !la lum.ină cîteva compllexe arheologice demne ele toată atenţia,
aparţinînd aşezării din perioada la care ne referim mai sus. Este vorba
de locuinţe, pietrare. gropi menajere, cu prilejul cerce1tării cărora s-a
recoltat şi o cantitate safr;.făcătoaire de material arheologic - clin păca.te
i~umai C'eTamică pe temeiul şi cu ajutorul cărui<1 să se fad1 şi încadrarea cronologică a looukii.
Locuinţa. nr. 1. lclentifice1U't în S I. locuinţa nr. l avea o formă rc>ctangulară, cu colţurile inegal rotunjite. Neputinţa de a deschide pe .am1;ete laturi ale secţiunii casetele necesare ne împiedid\ să cunoaştem cu
ex;:1ctitate dimensiunile locuinţei, fiind, .î•n5ă, sigur că una din latUJri, cea
ele V, măsura între 2.90-:l.OO m. Cu totul imposibil de presupus care
Pra şi r·ea de-a doua dimensiune nu e~te, şi aceac;.ta .datoritI1 faptului că
chiar în marginea profilului ele E al secţiunii (vezi planul locuinţei 1,
fig. 8) a fost surprinsă o groapă ele par. similară ca aspect şi dimensiuni cu
celelalte di:n cuprinsul locuinţei, groapă ce nu putea fi dedt una din perechile de pe la.tura ele E ale celor identificate sigur în lungul laturii
opuse. Aşa fiind, cu uşoarele rrezerve ce se impun, s-ar putea propune,
ca a doua dimensiune a locuinţei, Jă,rgimea de ci.rea 2,50-2.60 m.
Adîncită pină la drca 1,20 m faţă de nivelul actual al solului, locuinţa pare a fi avut un aspect destul de comun -epocii. în primul rînd,
este de observat oă podeaua nu prezenta nici o urmă de amenajaJI"e specială, ea fiind rreprezentată de pămîintul bătătorit. dar şi aşa păstra de;tule denivelări. Î:n ce priveşte amenajarea pereţifo:r, in ciuda prezenţei
gropilor de pa:ri, aitît la cnlţuTile construcţiei cit şi pe mijlocul latmilOII",
avem foarte serioai;;e rezerve în legătură cu eventualitatea ca pereţii să
fi fo~t căptuşiţi cu loazbe, deoarece, în mod normal, de la acestea ar fi
tată
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trebuit să rărnînă fie şi foarte slabe unne în lungul pe:reţiloc construcţiei. Nu este mai puţin adevămt că di!Stooţa de mai bine de 0,20 m dintre gropile de .pa;ri şi pereţii gropii locuiinţei, surprinşi în săpătură, nu
lasă să se înţeleagă că loazbele, dacă vior fi fost uthli.zate, erau _lipite direct
de pereţii, pentru a lăsa lllmle imprimate pe lutul acestOTa. In c01I1Secinţă, fă;ră să exdu:dem uthlizarea unoc loazbe Ia căptuşirea pereţilor, atribuim parilor ale căror gropi s-au putut surprinde în lungul pereţilor,
în primull Jind, rolul de susţinere a acopedşului.
Pe latura de N a locuimţei, şi ocup.ind, probabil. spaţiul din colţul
de NE. se găsea vatra locuinţei, de Ia oare, pe o suprafaţă destul de neregula1tă şi cu dimensiunile de circa 0,80X0,90 m, s-au mai păstrat pietre cu rnrme de arsură, risipite şi amest~ate cu cenuşă şi mult cărbune.
In fine, referitor la intrarea locuinţei putem face numai presupune!I'ea că ea a fost amenajată pe latura opusă vetrei, un oarecare indiciu în acest sens putîndu-1 oferi surprindE'rea unei uşoare „trepte" în
colţU'l de SE a!l construcţiei. Cum, însă, respectiva ame.niajaire abia se
schiţa la dezveli.rea locuinţei, iar Ia o cotă superioară „treptei" amintite nu s-a putut surprinde nimic similair, situarea intrării în locu~ amintit .rămîne doar o ipoteză de lucru, cu un grad de verosimilitate mai
arvansat.
Locuinţa (?) nr. 2. Ln cuprinsul SI, a fost surprinsă, în profi.J:u:l de
V al secţiunii, o situaţie str.atig!I'afică în. măsură să sugereze, în ciuda
clarităţii ei doar relative, existenţa unei a doua locuinţe aparţinind aşe
zării din prima jumătate a mileniwui I e.n. Intr~adevăr, începim:l de la
adîndmea de cir.ca 0,20 m ÎIIl profilul secţiunii se sur:prind marginile
unei adincituri, margini des1rul de 1rnregulate şi mai ales inconsistente.
sub raportul durităţii pămintului, în sensul că acesta ar putea reprezenta mm·ginile gropii unei locuinţe adincite. În p!us, nici la nivelul a
ceea ce ar fi trebuit să reprezinte podeaua locuin\ei, nu s-au putut stabili nici un fel de limite ale unei suprafeţe pe care se aflau răspindite
numeroase pietre - dintre care unele prezentîncl urme de a.r:sură, ceea
ce air fi indicat provenienţa lotr de la un cuptor - puţine fragmente ceramice, identice cu cele (despre oore va fi vo:rba) descoperite în. locuinţa nr. 1 şi extrem de rare bucăţi mici de chiirpic airs. Cum, însă, nici
marg~nile gropii acestei presupuse locuinţe, nici fu:ndul ei, respectiv podeaua constJru.cţiei, nu prezentau urme de incendiu (care iar fi putut
justifica păirăsirea din acest motiv a construcţiei) este de presupus că
bucăţile de chirpic trebuie pu...e, mai curînd, în legătură cu vreo insita1,a,ţie de încălzit din interioml 001.1.S1trucţiei, instalaţie ce nu a putut fi,
însă, identificată din cauză că lărgirea suprafeţei ce air fi permis cercetairea integrală a complexului a fost împiedicată de împrejurări looole
obiective.
Cu toate rezervele impuse de si.tuaţia semnalată, nu credem că este
lipsită de temei interpretarea restUJrilor lia care ne referim aici oa aiparţinînd unei locuinţe, un argument imp01rlam.t în favoairea inteI'pretă 1rii
respective părlnd a fi .oferit de aspectul m8!I"ginii de N a gropii (v. pr.ofilul, fig. 9). Spre deosebiire de aspectul faturi:i de S a gro;pii, cea opusă
este mult incliI11ată spre exterior, acest ;aspect puHnd fă!I'ă greutate suhttps://biblioteca-digitala.ro
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gera aici existenţa unei intrăiri în locuinţă. Cum. însă, diin păcate, nici
.aici nu s-a constatat intenţi•a de bătătorire a pămîntului - cum nu s-a
constatat nici la nivelul presupw;ei podele - interpret::m~a descoperirii
c:~. fiind o locuinţă semi-adîncită rămîne în continuare, totuşi, sub semuu.l întrebării. Cît priveşte, Î'Dsă, datarea complexului în aceea.~i perioadă
căreia îi aparţine prima construcţie 1 ami-ntită şi apartenenţa lui la aşeza
rea ele la fine.le primei }mnătăţi a mileniului I e. n. nu pot exista dubii,
cleoisiv tn •acest sens fiind materialul ceramic descoperit în interiorul
presupusei construcţii.
În wairra celor două con.strucţii ele care ne-am ocupat mai ~l.lfi şi în
apropierea lor s-au descoperit şi două cuptoare, ambele destul de bine
conserva.te.
Primul cuptor (aflat tot în S.I.. la aclîncimea de 0,70 m) avea o
formă relativ ovoidală (destul de neregulată de altfel), cu diametrele
ele 1,75 şi, respectiv, 1,65 m (fig. 10). Ca tehnidi ele corn;trucţie, reţine
atenţia aeurateţea cu care a fost amenajat : pe un pat ele lut galben, gros
de numai 3-5 cm, au fos;t aşezate, cu relativă atenţie, piet1re ele dimensiuni şi forme diferite, toate în poziţie orizontală. V:at•ra propriu-zi'Kl,
prezen.tînd urme de arsură pronunţată, era delimitată de o gardină de
piatră, păstrată, însă, numai parţi.al şi pe o înălţime ele numai cîţiva
centimetri. Pietrele vetrei erau ·acoperite cu un st•rat de cenuşă şi căr
bune gros de aproape 15 cm, deasupra căruia erau prăbuşite şi masate,
amestecate, resturi de la bolta cuptorului. reprezentate ele piatră cu
Llrme de arsură puternică, bucăţi ele lut ars etc. În partea ele SE a cuptorului era masată, de asemenea, o mare cantitate de cenuşă şi cărbune,
ceea ce ar pu1ea constitui un indiciu că .acolo se făcea focu]J în mod curent. în sfînşit, s-ar cuveni rema1re<i'l faptul că în jurul vetrei s-au aflat
destul de multe bucăţi de lut puternic ars. care prezentau urme de nuiele, indiciu sigur ad. faptului că instalaţia avusese o carcasă de lut al
cărei sche•le.t iniţial era alcătuit din jmpletitură, ceea ee consitituia, desigur, numai partea centrală a bolţii, de cleai.;upra pereţilor de piatră.
La circa 5 m ele primul cuptor s-a descoperit cel de-al doilea (fig .
.11) situat la o adîncime ele 0,()5 m. Mai mic clecit primul (dimensiunile
maxime erau ele numai IXI,<W), cel de-al doilea cuptor fusese amenajat în aceeaşi tehnică : lespezi'le de piatră ale vetrei fuseseră aşezate pe
acelaşi pat de părnÎlrnt galben, instalaţia dispunînd, la rîndul ei, de o gardină de piatră. De formă uşor ovală, vatria propriu-zisă era aco.perită de
obişnui.tele ;resturi ale bolţii (piabră cu urme de arsură puternică, bucăţi
de lut arse puternic) amestecate cu cenuşă şi cărbune, printre care se
aflau numai puţine f1ragmente ce.ramice.
Date fiind distanţa mică dintre cele două cuptoare ca şi lipsa posibilităţilor elementare de stabHire a unei cronologii a funcţionă,rii celor
dm.k'l Lnstalaţii, credem că nu este exclusă utilizarea I.or succesivă, fă'I"ă
să fie, iru;.ă, cu totul excltL-c;ă even1ua11batea utilizării lor concomitente,
ceea ce a·r presupune, totuşi, iapairtenenţa acestora la dm1ă gospodă'I"ii
distincte. Din păcate, neputinţa de a stabili o legătură sigură a celor două
cuptoare cu construcţiile de loeuit clin preajmă reduce a.st.fel de atribuiri
la domeniul unor simple ipoteze.
https://biblioteca-digitala.ro
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Deoooperkile de complexe aparţinînd aşezărrii în discuţie au fo.-; t
completate cu două git"opi meniajere, a.J. căror fund aj'll'l1gea pină la adîncimhle de 1,20 şi, irespectiv 1,40 m faţă de nivelul actuaJ de călcare. De
forme neregulate, cele două gropi aveau diametrele de 1,30 şi, respectiv,
0,90 m, în umplutura ambelor aflin.du-se nwniai. citev.a fragmente oor.cimice, toate lucrate cu mina, de factură grosieră, similare cu o parte din
mat.erialul ceramic descoperit atît in umplutura locuiiniţeloir prezentate
mai înainte, cit şi printre dă'limăturile celor două pietrare amintite.

*
Materialele arheologice reooltate din complexele des.ari.se mai sus,
aparţinind aşezării de la finele primei jumătăţi a mileniului I e.n„ cit
şi din nivelul de cu1tură oorespunzător locuirii .respective sdnt reprezentate, în exclusi;vitate, din fragmente ceramice care. deşi provin de la diferite recipiente ca şi de la diversele părţi de profii, ale' acestora, nu au
permis, din păcate, pînă î:n oeile din urmă, nu numai restaurairea vreunui
vas, dar nid a unor părţi mai coru5iisitente de vase.
Fireşte, pentru interesul ştii.nţific pe caire i'l prezintă astfel de descoperiri provenind din complexe închise, de cea mai mare impo:l"tanţă
pentru datairea şi atribuirea etnică a ~ezării în discuţie de la Zahare!\'ti
sînt materialele care provin dilil locuinţa nir. 1 (sigură), din foarte probabila locuinţă nr. 2, de pe vetrele şi din dăI'!imăturile celor două pietrare şi, cu toate că puţin nwneroa<;e, din gropile menajere amintite şi
ele. Aşa cum se va vedea, însă, deşi condiţiile stratigrafice de ia Zahilreşti nu sîint din'1:lre cele mai dare şi, prin acea<;ta, dint'l'e cele mai favorabHe unei încercări de proiectaire pe ver.ticală a descoperiJrBor ceramice
provenind din stratul de cultură corespunzător locuÎII'ii, chi.air şi condiţiile de descope,riTe în strat a unor mat:eriiale ceramice îngăduie unele
conside~aţii cronologice şi culturale, fie şi numai cu caracter de ipoteze
de lucru. Iar pentru a înţelege şi mai bine vafoarea elocumen tară a ace"tor descoperiri, este util să precizăm încă de 11a început că în toate complexele închise situaţia este identică în ceea ce priveşte coexistenţa aC'eloraşi specii ceramice, ceea ce, sub rapoI"t cronologic şi cultural, este ele
importanţă

decisivă.

lntemeindu-ne, în principal, pe descoperirile din complexele î111chise,
ceramica din aşezarea de la Zahareşti prezintă toate elementele c1re
particularizează o întreagă perioadă, plasată a.,;tfel cronologic aproape i n
unanimitate admisă ele către specialişti, ele la finele serolului al IV-len ~i
începutul secolului următor, putînd merge, even1 ual, pînă spre mijlo~ul ;-.ecolului al V-lea e.n.I{. Principala caracteristică. a perioadei amintite -- iJt!,trată, de altfel, de totalitatea descoperi1rilor ceramice de la Zahareşti
este aceea a unui proces de degenerare a ceramicii atribuite culturii
SÎlntana de Mureş, atît sub raportul tehnicii de lucru. cit şi sub cel al
pastei din caire sint produse vasele. Mai c0111cret, pe foodul persistenţei
8 Dan Gh. Teodor, V. C'1:ip-it<11Jll1, J. Mitn>a, Carpka. l, l\J68. p. 242-24:l ; Emil. L
Emandi. SCJVA, 27, 1976, :J, p. 391 ; I. Ioniţi1, ArhMold. 4, p. 189 şi urm.
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ceramicii de bună calitate apairţinmd culiturii Stntana de Mureş (fig.
37 il, 2), ceramică lucrată la roaita rapidă şi dintr-o pastă aleasă, arsă
unifoirm, îşi face apariţia un proces de degeneraire a tehnicii de lucru
la unele vase lucrate cu roarba. Pentru moment, domeniul în ca.re se produce fenomenul amintit este cel al pastei : aceasta devine mai rudimentară, are î·n amestec nwneiroaise ingrediente, mai ales miCll'oprundi.şuri,
totul răsfrîngîndu-se, în mod firesc şi corespunzător, asupra aspeotului
vaselor (simplifica,rea profilelOO" şi a formelor de v;ase, îngroş.airea pereţilor etc. (fig. 3716, lti).
Dacă procesul amintit a fost surprins în bune co.ndiţiuni în cuprinsul unor complexe arheO'logice devenite de referinţă, la Zahaireşti nu
s-ar putea .afirma că s-au putut întî!Lni situaţii striatig,rafice 9 în măsură
să ajute la delimitarea precisă a fazei întkziate a culturii Sîntana de
Mureş corespunzătoare primelor deoenii ale secolului al V-lea. Aici, s-a
putut intui, cel mult, situarea. în condiţii stratigrafice precaire, la baza
stratului de cultură aparţinînd aşezării, a unor fragmente ceramice specifice oulturii Sîntarna de MUireş, în timp ce că·tre limita superioară a
aceluiaşi strat devine predominantă (de fapt, aproape exclusivă) ceramica lucrată tot la :floată, dar modelată din pasta de oalit.ate mai slabă,
sau cea lucrată cu mina, îmbrădnd forme simplificate şi realizate neglijent.
Reveniind la ceiramioa descoperită în complexele închise clin secolele IV-V eJn. şi mai ales in locuinţa nr. 1, v:om constata că predominantă devine ceramica ~ucrată din pa.stal bog.a.tă mai ales în nisip cu granulaţie mare (c•a:re îl înlocuieşte pe cel fin, specific ceramicii proprii culturii Sîntana de Mureş) şi în mi:erioprundi'Şuri, compoziţiei care împiedică
kămîntare.a satisfăcătoare a pastei şi, fke~te, obţinerea unor vase cu un
profil elegant. În plus, nu lipsesc rud fragmente ele vase. în compoziţia
pastei cărora într.au şi cioburi pisate.
Procentul de degiresan:t şi caJitatea acestuia din urmă diferă foaT1te
mult în cadrul ceramicii acesteia., tot aşa cum şi a5pect:ul vaselor diferea
în funcţie de calitatea pastei : unele vase aveau feţele numai zgrunţu
roase şi aspre la pipăit, în timp ce la altele feţele prezin.tă chiar uşoare
neregularităţi. De asemenea, nu numai într-un singur caz, datorită compoziţiei pastei, în pereţii vaselor au apă·rut uşoare crăpătmi, în timpul
arderii vaselor în cuptor.
în funcţie de calitatea pastei din care sînt modelate, vasele prezintă
şi a.numi.te partiC'U:larităţi : cele lucrate din pastă zgrunţuroasă, la roata
rapidă, •aiu pereţii mai subţiri ('circa 7 mm), neteziţi cu mai multă grijă,
ceea ce face oa degresantul cu granulaţie mai ma.re să nu apară în suprafeţe în mod supăirător. ln schimb, v.asele lucrate la roata înceată sau
cu mina, din pastă grosieră (neomogenă şi de slabă consistenţă) au pe~
reţii mai groşi (10-12 mm)„ neteziţi neglijent şi cu uşoare fisuri la suprafaţă. Arderea însăşi a vaselor este destul de diferită, ea oscilînd int.re
9 La Măno1ia-Costişa situaţia este la fel de relativă. d<:?partajarea materialelor
putindu-'Se face tot numai prin comparaţie (ef. Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu,
I. Mitrea, loc. cit., p. 234.
https://biblioteca-digitala.ro

158
negricioasă şi

MIRL'EA D. MATEI, EMIL I. EMANDI, OCTAV MONORANU
brună-cărămizie

in exterior,

şi

negricios i;;i

că!rămiziu

în
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în ceea ce priveşte. formele de vase care apar în complexele închise
de la Zahareşti (ca şi în nivelul supel'ior al swaitului de C'Ultură corespunzător aşezării), prima observaţie care se impune este aceea a sără
ciei lor. Aproape în exclusivitate, ceriamica este reprezentată de oală, la
care se adaugă, reprezentînd un procent destul ele ,redrn;, straiehina şi tipsia circulară.
ln funcţie de formele pe care le Hustreaz{1, .am con.siderat potrivit
să împărţim ceramioa în discuţie în .t•rei g1rupe distincte, şi .anume :
Grupa ./\ include vasele de tip borcan, pe care, după anumite particularităţi de profil, le împărţim în două tipuri :
Tipul I include vasele borcan, prevăzute cu buza rotunjită la partea
superioară, mai mullt sau mai puţin Tăsfrintă în afară, cu umerii abia
conturaţi şi fondul mult în.grnşat şi cu raporturi foarte diferite ÎIIltlre diametrele gurii şi cele ale bazei vaselor. De dimensiuni ce .pair, în general,
mari, vasele de la care provin respectivele fra.,om.ente au pereţii subţiri,
sînt lucrate numai la roată şi modeilate din pastă zgrunţuroasă (fig. 37,
9, 14).
Tipul II cuprinde vase de dimensiuni mijlocii, cu profilul, în general, simplificat, avind buza dreaptă sau uşoc răsfrîntă spre e~terioc, rotunjită la partea superioară şi uneori mai subţire decit pereţii. Umărul
vaselor este foarte puţin curbait. Partea inferioară a vasetlor este slab
arcuită ca profil, fundurile fiind cu puţin mai groase dedt pereţii sau
de aceeatşi grosime cu aceştia, pereţii, in general, sensibil mai groşi decît
la vasele tipului precedent. Explicaţia grosimii sporite a pereţilor la vasele tipului II trebuie căutată, 1n primul rînd, în calitatea grosieră a pastei din caire sînt confecţionate ace51tea, bogată în microprundişuri şi cioburi pisate, iar în al doilea rînd în faptul că ele sint confecţionate fie
cu mÎIIla, fie la roata înceată (fig. 36:6, 12, 18).
Grupa B este ilustrată ele fragmentele de castroane (fig. 37/1, 2, 7).
Cele cîteva fragmente de vase ce apaff'ţi:n respectivei g.rupe provin de la
vase modelate din pastă de calitate inferioairă zgrunţuroasă, bogată în
micropruindişuri .şi nisip cu granulaţie maire, executate la roata înceată.
Ca profill, viasele sînt mult simplifioate în comparaţie ou aceeaşi formă
întilnită Îlil cadrul culturii Sintana de Mure.ş, avînd, de altfel, după toate
aparenţele, şi dimeru;iuni mai mici decit ultimele. Ca particularitate a
profilului părţii superioare, este de remar:cat că buza este uşoc evazată
şi rotunjită 1'a par.tea superioară (în general profilul avînd formă de S).
în plus, pereţii vaselor sint arcuiţi i-3[" fundul inelar.
Grupa C este ilustrată de un singur exemplar de tipsie ci~culară
(fig. 36. 117 şi 37/16). Apariţie cu totul nouă, tipsia e51:.e modelată dintr-o
pastă g•rosieră şi executată cu minia. Alte caracteristici : buza vasului
este ceva mai subţire decît pe.reţii. puţin arcuită către interior şi relativ
scundă. Puţin adiincită, tipsia are flliDrluJ Jilat şi se.n:silbil mai mic decit
diametrul glllrii, ulitimul putînd să atingă, cel mult, 14 cm.
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se impune constatial['ea

că cel mai .firecvent .ornamentate sint vasele executate din pastă zgirunţuroasă, la I"Oată rapidă, în timp ce vasele lucrate cu mina, din pastă
~osieră, ca şi cele executate la roata înceată nu prezintă ot'namente decît în cazuri cu totul excepţionale. 0l"'namentul este .simplu şi coostă, de
reguJ.ă, d~nbr-o linie vălurită dispusă în iregistre, separa.te de linii inciza.te
01rizontale. Ca dis.punere, ornamentul se plasează, de iregulă, imediat sub

buza va:sefor sau pe

umă:riul

lor. (fig. 37/9).

*
lncercînd încadraa-ea culturială şi situaa-ea cronologică a aşezării de
la Zahareşti, trebuie să începem priin evidenţierea faptul1.ui că descoperi;rile pe temeiul că.rora este posibilă această î•ncercaire sînt destuJ de
limitate ca putere de demonstraţie ştiinţifică. într-adevăr, impreju:rarea că datele stratigrafice de la care ar trebui pornită discuţi.a sint
destul ele depa-r.te de nivelul de clairitate care să le asigure o valoaire
ştiinţifică priobatorie decisivă nu poate rămîne fă1·ă urmări în stabiilirea
unei c'!"onalogii strinse şi sigure a aşezării. ln al doilea rinei, caracterul
unilateral al materialului arheologic de care ne putem folosi în încerca.rea
aminti.tă de fa:pt, numai ceramică şi chiar şi aceas'La numai în stare
fragmentairă şi neoferind posibilităţi de întregire a unor vase -- nu vine
nici el în sprijinul stabilirii unei datări mai s•trinse a aşezării. Toomai de
aceea, este şi mai de regiretat situaţia semnalată, cu dit structlllra tehnică
şi tipo·logică a ceramidi paire a situa desooperiTile de la Zahairec;.ti tntr-un
moment important din evoluţia populaţiei locaJe de la est de Carpaţi, şi
anume acela a1 trecerii de la e·tapa iis.tOirică definită, prin J.arga: r3.spîndire
a oulturii Sî:nta:na de Muireş la o altă etapă, ·cairacteri?.ată, de „baribariziarea" acestei culturi, în sensul degT'adă•rii ei tehnke, impusă de împrejurări istorice noi.
Aşadar, prin comparaţie cu ceea ce reprezenita cultuira Sîntilna de
Mureş 1ri pedoada ei „clasică" de eXliisteinţă şi de răspîndiire: to, descoperirile de la Zahaireşti par să acrediteze opinia că momentull. în ca:re trebuie plasată aşezarea nu mai poate fi situat în secolul al IV~lea, tendinţa
vizibhl'ă de degradare a cer.amicii in egală măsură pe plan. tehnic, stilistic şi tipologic - fiind suficient de manifestă şi, prin aceasta, căpătînd
valoare de argwnent istoric. într....a,devă•r, chiar dacă i.n inventarul locuinţei nr. I (ou caTe se poate opero cu ce·rtitudine) sau printre: :firag:mentele
ceramice descoperite între dă1rimăturile celor două pietrare apar, în continuare, f.ragmente ceramice lucrate la roată, în tehnica bună a secolului al IV-'1ea, proporţi•a în caTe apar acestea este destul de ;redusă, ea
scăzînd în favoarea ceramicii lucrate la roata cu învirt~re fontă ca şi a
cf. Gh. Diaconu, Tirgşor, Necropola din secolele III-IV e.11.,
13. Mitrea şi C. Preda, Necropolele din secoli~l al IViea e.n. din Muntenia, Bucu.r~ti, 1966, passim ; Ligia Bîrzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V, e. n., Bucureşti, 1973, passim ;
I. Ioniţă, Zoe. cit., p. 189-259 ; Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi,
Iaşi, 1982, p. 88 şi urm.

IO Pentru

compar.aţii,

Bucureşti,

1965,

pa..~si.m;
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celei luar.ate cu mina, luate în ansamblu (cel puţin ultima aj'Uilge să reprezinte aproape 250/o din desoop..."II'i.rhle ceramice de la Zaha.reşti).
Re:aHtăţHe semnalate tn cuprinsul eomplexeJor închise de la Zahareşti pot fi COlliSideriate, credem, suficient de con.oludente pentru încadrarea aşezării noastre în aspectul cultural Mănoaia-Costişa 11• Desigur,
cum nu este vor:ba de .a restr'înge aşezarea la dimensiU1I1ile suprafeţei
cercetate, fragmente similare apărind, chiar da.că în condiţii stratig1rafice
nu înto.tde.auna foairite si1gure, l·a distanţe apreciahiJe de complexele prezenitate în paginile precedente, posibilităţile de reJiuare a cercetării cu
scopul, eventual, de a dezvel'i exhaustiv respectiva aşezare a<r t.rebui valorificate, neexistînd nid o îndoi.ială că îmbogăţirea deseopedrilor ar putea completa substanţial imaginea .asupra ei.
Ceramica aparţinffnd categoriei tîirzii dintre descoperirile de la Zahareşti, am spus~o, nu cons.titui:e o apairiţie singulară şi nici măcar rară
pe teritoiriul Moldovei. Ea îşi află analogii atît în zone mai apiropiate
Zahareştifor (la Moara I:! şi Botoşana 1:1), cit şi în alte regil1lI1i mai îndepărtate a!le Moldovei, făT·ă ca aceasta să ne împiedice a aprecia că ne
aflăm in zone geog,rafice deosebite : Mănoaia-Costişa 1\ Tfopeşti 1.'>-Tîl'gu
Neamţ, Lespezi-Homacea 16 şi Căd'U!leşrt:i 17. (Adăugăm că pentru tipul de
tip!3ie identificat la Zahareşti nu ne este cunoscută dedt o descoperire
identică de la Mănoaia-Cor:;ti~a) 18.
Deşi, după cum se ştie, niurnăirul descoperirilor arheologice pe baza
cărora se poate încerca staibi:li1rea unei cronologii satisfăcătoa.re a acestei
faze atît de importai.11te din evoluţia, de fapt, tot a culturii Sîntana de
Mureş, pină la ;transifornnarea e:ii înitr-o cultură calitativ şi structural nouc\,
este încă destul de mic 19, considerăm şi noi că singura încadrare cronologică justificată în stadiul 1actual rul cercetării este sirtuarea acestei faze
la finele secolului al IV-lea şi mai ales în primele decenii ale secolului
al V-'lea. Că descoperirile de la Zahaireşti contribuie puţin la precizarea
respect1vei craniologii este evident, tot a.'1a de evident fiind, însă, şi faptul că acesrt.ea au mă-cair meritul, în etapa actuală a cerceitării, de a îmbogăţi cu un lot de mate,riale baza documentară n-ecesară stabilirii ariei
răsplînd.irii aspectului cultUJra[ în caire noi vedem expresia mateil"ială a
culturii cu icaire începe etapa deS'ăvirşirii formării popor:u.lui ·român. Ră
rnîne, însă, în continuare în sarcina specialiştiloir problemei şi epocii, să
11 Pentru aceste- a5pecte- culturale şi problematic.a lor în Moldova, cf. Dan Gl!.
Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n., Ia5i. 1978, p. 11-50 ; Ion
Mi·trea, Carpioa, 1, 1968, p. 250-259 ; Victor TeodorCS<'u, SCIV, 15, 1964, 4, p. 485
si urm.
12 Emil I. Emandi, SCIVA, 27, Hn6, 3, p. 388<191.
13 Dan Gh. Teodor şi Grigore Foit, Importanţa descoperirilor arheologice de la
Botoşana pentru cunoaşterea secolelor V-VI în Moldova, C<Jmuniicaire pre-zentaki
la 'Sesiunea ştiinţifică a muzeelor, Bucureşti, 1965.
14 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, I. Mitre<!, loc. cit., p. 238-242.
15 Ion Miitrea, loc. cit., p. 250-251 şi harta nr. 1.
16 Ibidem, fig. 2/3-4.
17 Ibidem, fig. 2/1, 5-6.
18 Cf. Dan Gh. Te-odor, V. Căpitanu, I. Mitrea, Zoe. cit., p. 243, fig. 6/9.
19 Cf. Ibidem. p. 234-247; v. şi M. Petresciu-Dîmboviţ,'3, RRH, 6, 1967, 2, p. 181199 ; Dan Gh. Teodor, CwpLc:a, 2, 1969, p. 253-305.
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definească

din ce- în ce mai bine limitele cronologice ale acestui important proces şi mai ales cadrul teritoirial în care el poatJe fi considerat ca
imbTădnd fonneJe cele mai concludente, deoarece este greu de presupus
şi de admis că respectivul proces ia cunoscut o intensitate şi forme de
manifestarr-e egrule în tot te:rilt-Olrirul de la est de Carpaţi şi cu aittt mai
puţin în t.ot teritociul locuit de români.

Urme de locuire din epoca

ifeudală,

(secolele XIV-XVII)

După cum rezultase din cerrcetă.rile de suprafaţă, .terenul situat la
sud de biserica actuală a satului, între biserică şi pîrîul Văltafului, oferea materiale arheoiLogice des.tul de numeroase pentru a indica existenţa
aici a resturilor vechii aşezări medievale a Zahareştiloc, încadrarea în
mare, a acestor urme putî-nd fi făcută, cu siguranţă, între secolele XIVXVII. Săpăiturile arheologice sistematice efectuate în suprafaţa respectivă au confirmat existenţa unor resturi consistenite de locuire, din vechea vatiră locuită a satului fiind descoperite şi cercetate dO'llă locuinţe,
alte dooă fiind numai identificate, fă·ră să avem şi pos~bilitatea dezvelirii lor.
Locuinţa nr. 1 a fost descoperită în S I (call'ourile 38-40), pentru
cercet:M"ea ei fiind deschisă şi o casetă (cu dimensiunile de 2,30X2,80 m)
pe latura de est a secţiunii. Deşi nu a fost posibilă ceircetairea locuinţei
şi pe latu"I"a opusă, citeva da.te certe s-au putut obţine, atiJt cu privire la
planul construcţiei, cit şi ireferi.tot- la tehnica de amenajaire a ei. Astfel,
s-a observat că locuinţa aparţinea tipului construcţiilor .acilincite, groapa
ei fiind săpa;tă de la adîndmea de 0,85 m faţă de nivelu!l actual de căJ
care podeaua locuinţei a.flîndu-se la 1,25 m faţă de acelaşi nivel e:ctual.
Deşi, după cum spuneam, una din JaturHe locuinţei nu a putut fi surp.rinsă şi cercetată, nu există nici o îndoială că cons1trucţia avea un plan
dreptunghiular, cu laturile de 2 X circa 3 m (fig. 12).
La dezveliire, s-a constatat că podeaua locumţei fusese, ce1 puţin
iniţiru, .acoperită cu un uşor st:rat de lutuială ga1benă, care, însă, în urma
unei fo1osiiri destul de îndelungate şi mai ales datorită faptului că nu a
mai fost refăcută în CU.TStl!l uti.Jizării locuinţei, se păstra destul de rău,
ea putînd fi surprinsă numai pe unele porţiuni, şi în suprafeţe res.trînse.
Laturile de N şi S ale locuinţei (cele lungi) au putult fi mai bine SUirprinse, laturile gropii fiind mult mai dare aici. In schimb, latura de est
a apărut mai slab oooturat.ă ~i stabiliirea traseului ei a fost posibilă mai
ales datorită gropiloc de pairi, dispuse în lunguJ acesteia (latur.a de vest,
depăşind cu puţin oackru:l săpăturii, nu a fost SUII"prinsă, dar nu este
imposibil să o presupunem, şi de data aceasta urmele gropiloir de pari
uşurînd sa:rcin.a).
imprejuirarea că în inteiriorul co1I1Strucţiei nu al\.l fost sesizate urme
care să indice distrugerea acesteia prin foc face siguiră aibandonairea locuinţei de bună voie. In .acelaşi timp, i•nsă, ne lipseşte şi de posibilitate.a
de a şti cu siguranţă dacă pereţii locuinţei erau căp~iţi cu loazbe, 8.Ycl
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cum sântem înclinaţi a C[1ede. într-adevăr, la o construcţie cu dimensiunile, totuşi, restrînse ale celei de faţă, existenţa a nu mai puţin de 9 gropi
de pari în lungul latUJrilor nu poate sugeira numai rolul acestora de susţinere a acoperişului, mai plauzibilă fiind destinaţia de fixare .a loozbelor ce căpbuşeau pereţii.
Latura de sud a construcţiei prezintă un ieşind adînc de circa 0,50 m
şi larg de peste 1,40 m, situat în oolţul de NV al oonstrucţiei. In toată
această suprafaţă, destinată, neîndoielnk, amenajăTii unui cuptor (de la
care, însă, nu s-au aflat resturi mai consistente) se găsea :răsp1ndit.ă o
cantitate destul de mare de cărbune şi cenuşă, concentI'ată, mai ales,
într-o parte uşor adîncită în rapo=rt cu .restul podelei locuinţei. După toate
probabilităţile, cuptoc.ul ero c01tlonit în peretele locuinţei, dar lipsa unor
resturi mai consistente din. el ne lipseşte de posibilitatea de a-i stabili
dimensiunille şi chiall' forme, în ultimă instanţă neexistînd nici măcar
certitudinea că aid se afla un cuptor sau numai o simplă vata'ă adîndtă în perete 20.
Pe latUTa opusă instalaţtei de încălz1re a locuinţei se afla, după toate
probabilităţile, intr.airea. Că este aşa o dovedeşte, in primul ll'înd, faptul
că coniturul gropii locuinţei îşi schimbă aid traseul, marg!inea gropii
înscriindu-se aproape în unghi drept către exteriOII". Cum, insă, linia se
pie.rde la numai circa 0,20 m şi nid nu se î·ruregis.trează UJrme sigure ale
„toboganului" specific intrărilor în pantă, ne mu:lţumim cu presupunerea
că schimbarea traseului laturii locuinţei în apropierea colţului de SV al
suprafeţei acesteia nu aire ailtă eXJpli:caţie mai plauzibilă, existenţa în colţul de SV al locuinţei a intrării pă•rîn.d destul de probabilă.
In ·legătură cu aspectul locuinţei în perioada funcţionării ei n-ar mai
rămîne decît să aflăm răspuns la întrebarea: cum va fi ară<tat acoperişul acesteia ? P!I"ezenţa llinei gropi de par în dreapta intrării, oaireaum
pe mijlocul laturii lungi a constiiucţiei, ar putea servi drept dovadă că
acoperişul, sigur în două ape, avea pantele sp.re est şi, respectiv, vest,
şi a< ea-sta cu atît mai mult cu cit pereţii mai înalţi trebuiau să fie pe laturile intrării şi, respectiv, cuptoirului. Cit despre materialul utilizat,
stuful pare cel mai probabil.
Inventarul locuinţei 1.

Cea mai mare parte a inventaru.Lui locuinţei nr. 1 este II"epreze.ntată
d,e materialul cer.amic, nici acesta, însă, nefiind .în cantitate mare (100
fr.1gmente ceramice). Faptul că din tot materialul ceramic recoltat nu
s-a putut întregi nici o formă de vas şi nici reconstitui VJI"eo parte mai
consistentă dovedeşte că construcţia a fost atent şi intenţi•onat evaauată,
20 Acest ti.p de construcţie nu poate fi considerat caracteristic nici pentru Moldova niici pentru Ţara Românească, locu:nţele adindte sau semi-adîn.:::ite, din
secolele XIV-XVII, particularizindu-se prin amenajarea cupto'l.relor în interiorul construcţiilor. Cu toate acestea,. într-un procent restrins, se intilnesc şi ast„
fel de locuinţe, începind din secolul al XIII-le.a: pină destul de tirziu (cf. Maria
Comşa, Dacia, N. S., 21, 1977, p. 300, fig. 1; 306, fig. 5/2; 311, fig. 8/3).
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înainte de .a fi abandonată. De a[tfel, însuşi faptul că locuinţa nu prezintă ·urme de ince[};diu ceea ce a;r· indica distrugerea ei prin foc lasă să se înţ.eleagă că aceasta a fost evacuată .şi aband-onată intenţionat.
Judecată prin prisma calităţii şi compoziţiei pastei, a elemente·lO['
de prnfiQ ilustrate ele fragmentele des1coperite în interiorul construcţiei,
ca şi a cl~ornlui idenitifkat pe fr.aigmente, ce ramka din .locui111ţa nr. l
este destul de puţin unitall'ă. Astfel, din punctJUl de vede.re al calităţii
şi compoziţiei pastei, această ceramică poate fi împărţită ÎIIl patru mari
catego:rii, fiecăreia din acestea fiindu-i proprie şi o anumită specie ce1

ramioă.

I. Prima categorie de pastă este ilustrată de o ce.ramiică lucrată dintr-un .amestec de calitate cu totul inferioară, pas,ta avîlnd o compoziţie
foarte bogată în nisip cu g.ran:ulaţie mare (aproape rnicroprundiş). Datorită acestuia, ame.S;tecul pasitei s-a făcut insuficient, iar
feţele vaselor
prezintă neregularităţi uşor vizibile. In spărtură, fragmentele preziirntă o
porozitate accentuată, iar grosimea pereţiilor, indiferent de la ce parte a
\'asului provin fragmentele, depăşeşte I cm. Deşi destul de bine realizată, arderea vaselor lucrate din această pastă este, totuşi, incompletă,
aşa incit feţele vaselor au o culooce gălbuie roşcată, miezul avînd una
brun-cen~ie.

!n funcţie de elementele de profil pe caire le păstrează unele f!I'agmente provenind de la partea superioară a vaselor, s-ar părea că forma
de la care pro.vine marea majoriitate a acestor fll'agmente era invariabil
oala-bo1rcan, care se cairaotell'iza printr-o înălţime relativ mare, gura largă
şi umărul frumos arcu!i>t. GîtuJ vasdor pa.re a fi fo,.:;t des;tul de înalt.
Deşi nu s-a putut 'întregi nici unul d~n fragmenteiLe de buze descoperite
in locuinţă cu f.mgmente provenind de la gîtul unor oale-boll'can lucrate
din pasita amintită, după identitatea de pastă oredem că partea supeirioairă
a vasefoll" luCII'aite din pasta de ca!li.tate infe.rioairă despre caJ:"e vorbim, se
caracteriza pll'intr--o buză destul de înaltă, simplă, uşor răsfr.intă în afară
(fig. 38/3) şi cu partea superioară profilată rotunjit. Faţa interioară nu
prezeinita nici o şănţufa-e ·ca.re să indice folosiirea capacului, da.r, îin schimb,
are urmele de culoare neagră provocate de crusta de arsură obişnuită la
vasele ultilizate la fier·tuJ hranei pe vatră.
In ceea ce pll'iveşte ornamentul, este sigur că. vasele lucrate din pasta
de calitate inferioară erau, invall'iabil, împodobite cu unul sau mai multe
valuri simple, singurele deosebiri între vase constînd doar din lărgimea
valurilor (deschiderea). Ca o observaţie particulară, este de remarcat că
cele mai mul.te fragmente împodobilte cu ornamentul amintit poartă un
val ca.re apare sub forma uno~ zig-z.aguiri s•brinse. Numai două din cele
nouă fragmente ornamentate cu val Îll prezintă pe acesta cu deschideri
largi, iar unul dintre ele are vailul mărginit la partea superioară (în zona
de unde începe şi gîtul vasiUlui) de o muchie uşo.r II"eliefată (fig. 38/7,
13, 16).
Procentual, ceramica 1uCT'ată din pastă infeiI'ioară. reprezintă aprioape
jumătate din descoperirile din locuinţa DII". 1, fapt care sug>e'I"ează că perioada din oare datează respectiva construcţie, deşi cunoştea şi alte spehttps://biblioteca-digitala.ro
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cii ceramke, se cairacteriza prin mai lairga răspîndire a acesteia, a cărei
o constituie păstrarea uno·r trăsături arrhaizante.
In ceea ce priveşte proifilele buzelor lucrate din pasta inferioară de
care ne ocupăm aici, este de făcut observ:aţia că, pe fondul genera:l caracterizat de buzele inalte şi simple, se pot distinge, totu'Şi, citeva variante, dintre care sînt de reţinuit mai ales două :
a) Buza uşor arC'Uită la p81rtea superioaTă şi prevăzută Ia interio:r
cu o şănţuiTe u.şooră, abia profilată, care ar putea sugera începutul utilizării ·capacului (fig. 38/3, 15 şi 40/10, 34, 35).
b) Buza uşor ingiroşabă la p:l:r:tea guperioară, rotunji1:lă şi ou faţa
exterioară maTCată de o muchie abia schitată 21. De notat că această variantă este modelată din:tr-'O pastă extrem. de bogată în microprundişuri,
care s-au şi desprins din feţele vaselor, lăsind în ele adevărate mici alveole (fig. 38/11 şi 40/8).
Intr-un singur caz, partea superioairă a buzei prezintă crestături
oblire, puţin adincite şi dispuse la intervale neregulate (1,5-2 cm, fig.
38/15).
II. A doua categorie de pastă este reprezentată de un amestec bogat de nisip, dar nu ni:sip cernut. Amesteoo1 făcîndu-se foarte bine, aceasta a asigurat pereţilm vaselor un aspect compact şi dens. Feţele vaselor sint uşor zg.runţuroase la pipăit şi, datorită pas.tei bine f.rămîrntate,
s-au putut modela bine, atit la interior cit şi la exterior. Vasele modelate din această pastă sint airse atit IR roşu cit şi h cenuşiu, 1ar clin
punctul de vedere al faimelor ele pot fi împărţite in : a) oale-borcan şi
b) oaJe cu toartă.
a) In duda faptului, deja precizat, că nu s-a pu.tu~ intregi nic-i o
formă de vas din fragmentele desooperite în ouprinsu.il .IoC'U.inţe.i nr. 1,
prin analogie cu descoper1ri fikute în alte locuri, se poate estima că oalele-borcan par a se fi insoris intre înălţimi mijlocii şi mari, ele -avind
diametrul gurii, în O'rice caz, mai mare de 15 cm. Cit priveşte pram.ul
buzelor, acesta este ilustrat de următoarele :
- Buză scundă, sensibil răsfdntă în afară, mult îngroşată în exterfor, putînd fi încadrrată în categoria buzei-streaşină. Nu arie şănţuire
pentru capac (fig. 38/1 şi 40/1, 4, 9).
- Buză puţin in,a;ltă, răsfrântă în .afară ; îngroşată la bază, se subţiază că.tre pBirtea supe1rioară şi este marcată în interior printr-o uşoară
muchie. Prezintă o puternică şănţuiire inte.rioară pentru capac (fig. 38/6
şi 40/32).
b) Datorită stării fragmenta.ire a descoperirilor care ilustrează o;:U,a
cu toartă nu putem da nici t.m detaliu metric despre această formă, trebuind să ne mulţumim ou precizarea că prezenţa unor urme de torţi
deslipite de pe unele fragmente de buze constituie unioul indici:u al existenţei formei respective printre cele modelate din pasta celei de-a doua
categorii. În schimb, pe temei'Ull fragmentelor de buze descoperite, se
pot face încercări de stabilire a unei tipologii a acesb()ra.
principală caracteristică

21 Cf. Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova (secolul al
XIV-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-Zea), Bucureşti, 1975, f:g. 13 /11.
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al buzei oalei cu toartă este reprezentat de o buză
la pa.rtea superioară şi teşită, iar baza, in exterior, m8JI'caită printr-o muchie bine pr-0filată (fig. 38/B şi 40/36). Interiorul este
puternk şănţuit pentn1 sprijinirea capacu.lui. Deşi întîln:Lt la fr8c,crmente
provenirui de la oale cu toartă, acest profil poate fi, in egală măsură,
presupus ca utilizîndu-se şi la oala-borcan.
Două fragmente de buză provenind de la acelaşi vas ilU1Strează o variantă a p:rofiilului iamintit. Este vorba ele o buză înaltă de numai 1 cm,
uşor teşită la partea supe!l:'ioară. În timp ce baza buzei este delimitată de
o muchie sub fonna unui prag bine profilat, pe mijlocul buzei, în exterior, o şănţuiire destul de neregulată împarte buza în două jumătăţi
inegale (fig. 38/4).
III. Cea de-a treia catego.rie de pastă este reprezentată de un amestec de lut ales şi nisip cernut, foar.te dens şi consistent şi de o mare plasticitate. Această calitate a pastei a permis mode.larea la roata cu invirtire lt'apidă a nnoc vase a căror principală particularitate o constituie
gro.simea foarte redusă a pereţilor (în medie 3-4 mm), la care se adaugă
un pro.fi! mult mai complicat al buzei in comparaţie cu vasele descrise
anterior. Din păcate, fragmentele descope'l'ite nu fac sigUJră model8JI'ea
din această pastă <lecit a oalei cu toartă, prevăzută cu gît inaJ.t şi gl.IJI""a
strirntă (fig. 38/12), alte citeva firagmente, nec.aracteristk>e, provenind de
la vase de dimensiuni mari lucrate din aceeaşi pastă, nu ne ajută prea
mult să întregim gama vaseloir modelate din pa«ta de categ-0ria amintită.
Respectivele fragmente, provenind de la acelru:,;i vas şi aparţinind părţii
supertoiaire a lui, permit doar să se observe că vasul .se în.'5'CT'ia într-o
formă bine cunosoută în alte părţi 22 şi se caracteriza prin l!mlătoai:rele :
gitul înailt, buza scundă, cu tendinţa de cu!"barr-e către interioc, şi marcată
la partea inferioară de o muchie bine profilată. Sub muchi.ia de I.a baza
buzei, pe ~tatea superioairă a gîtului, se succed trei caneluri de lăr
gimi variate şi care descresc în adîncime către umă•rul vasultui. Din punct
de vedere tehnic, este de făout observaţta că toarta era .prinsă de la
nivelul inferior al buzei, după profilarea canelurilor amintire : in ceea
ce priveşte 81I'derea, este de remarcat .că ea este inegală, feţele vasului
(de fapt numai o pojghiţă groasă de cel mult 1 mm) avind culoarea roşie
cărămizie, ia:r miezul culoarea cenuşiu-negricioasă.
IV. Ultima categorie de pastă atestată la o-lă!I'ia descoperită în cuprinsul loouinţei nr. 1 poate fi apreciată ca pastă fină. Ilustrată de numai două frnigmen.te provenind, cu sigurain.ţă, de la vase diferite, această
pastă este rezultată dintr-un amestec de lut foar.te fin şi nisip cernut,
din ea lipsind cu desăviTŞire orice fel de impurităţi. La pipăit, f.aţa exterioa!l'ă este catifelată şi nu există nici un dubiu că exreriorul vasului a
fost finisat prin acoperirea cu o angobă foarte obişnuită, de aiLtfel, la
toate vasele apa:rţinînd speciei despre care vorbim aici.

Profilul de

bază

înaltă, îngr·oşată

22 lbi.d.em, fig. 23 /12 (este vorba ce o
reşti, descoperită

fa

ceramică

oontempo.ra:nă

Rotopăneşti).
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Ambele fragmente sint de culoare cenu~ie, iar uniformitatea arderii
pe toată ,grosimea pereţi1lo;r vaselor pe.rmHe aprecierea înaltului nivel tehnic al producţiei ateliierului din care provin 23 •
Daică fa·agmentele nu permit identificarea formei de v.a:s de la care
provin, ceea ce este, în schimb, sigt!r, judecind după curbura acestora,
es.te faptul oă .respecti.vele vase erau de dimensiuni destul de mari şi că
aveau umărul ornamentat : unul - ou .o bandă de cel puţin 9 caneluri
de lărgimi şi adîncimi diferrte, cel de-al doilea fiLnd împodobit cu un
val multiplu, trasat cu un pieptene, într~o tehnică fără cusur:?~.

*
Corespunzător

categoriilor de pastă descrise mai sus şi tipurilor de
vase ilustrate sau, mai aurind, sugerate de fragmentele tipice descoperite
în locuinţa nr. 1, fundurile de vase ilustrează şi ele aproape fiecare din
categoriile de pastă descrise în cele precedente. Astfel, cele cinci fragmente de funduri provenind de la vase modelate din pastă de categorie
inferioară, deşi p.Lezi:ntă un profil destul de îng.rijit Juerat, au pe:reţii
mai groşi de 1,2 cm, în timp ce fundul propr1u-zis se subţiază mult că
tre centru, iar faţa interioară prezintă multe neregularităţi ele profil.
La cele mai multe firagmente faţa exte.rioară este neledă - adică nu
prezintă urmele obişnuite ale desprinderii vasului de pe roată cu ajutorul sforii - un ~;ingur fragment avind marginea profilată sub forma
unui prag (lat de I cm), ceea ce dovedeşte că vasul a fost lucrat pe o
roată cu invi.r.tire lentă. De altfel, acesit fragment de fund de vas reprezintă produsul de calitatea cea mai slabă din întreaga categorie de pastă
inferioară atestată in cuprinsul locuinţei nr. 1 ; în afara pastei poroase
şi bogate în piet:ricele din care es.te luor:at, fragmentul are şi faţa interioară a fun:dului cu multe neregularităţi şi inexactităţi de execuţie.
Categ·oria de pastă zg0runţuroasă, indiferent de culoaTea vaselor modelate din ea, este i:lustrată de şapte fragmente de funduri (4 roşii şi 3
cenuşii),· toate ca.racterizate prin1Jr-un profil realizat cu multă precizie,
şi care prezintă, în interioT, şănţuirile de degete obişnuite la vasele lucrate la roata rapidă.
Celelalte categorii de pastă nu sint ilustrate prin fragmente de funduri din inveRtaml locuinţei nr. I.

*
1n locuinţa medievală nr. I de Ia Zahareşti nu ,a fos.t deseoperită
nici o monedă şi nu s-a aflat, de asemenea, nici un obieot de metal care
să ajute la o încadrare cronologică mai precisă şi mai „s.tr'ÎIIlsă" a conde I.a vase aparţinîn.d categcrie-i cenmidi ct?nu.5ii, larg
în c0ntrele urbane din Moldm,·a Ia finele sec.olului al XIV-iea si
mai rar intiinitii in aşezările rural·e din. ·a;cee1L7i vreme, iar în satele în care e':1
ap:-i.re nu poate proveni dedt pr'.IIl cumpăra.re de la oraş. Penuru p!"oblcmele
ţinind de tehnic.a de lucru şi de partk·uktrităţile stilistice ia.le respectivei ce.ramiei, cf. M. D. Matei, Dacia, N. S., 6, 1962, p. 357-386 ; cf. de asemenea, L. Chiţes;;u, SCIV, 15, 1964, 3, p. 411-426.
24. EL Busuioc, op. cit., fig. 35il7.
23 Fragmentele provin
-:·ăspîndită
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stI"llcţiei. De aceea, datarea construcţiei nu se poate încerca decit pe baza
fragrnenteloir ceramice aflate în interiorul locuinţei, atît J.a nivelul podelei cit şi la baza umpluturii din groapa locuinţei. 1111 acest sens, decisivă este constata.rea că pe podeaua locuinţei, la adîncimea de 0,750,80 m, marea majoirita1e a fragm.e1I1telo.r ceramice este reprezentată de
cele lucrate din pastă grosieră (categoria I de pastă descrisă mai sus),
restul, foarte puţine la număr, fiind fragmente lucrate din pastă zgrunţuroasă, exclusiv de culoaire cenuşie. In schimb, între
adîndmile de
0,40-0,60 m, deci la baza umpluturii diin groapa bordeiului abandonat,
s-au descoperit fragmente ceramice i1ustrînd toate celelailte categoo-il de
pastă identificate aici (mai puţin categoria II, mult mai oonsistent categoriile III şi IV). Această ultimă observaţie poate, după opinia noastră,
să oontribuie la ·restringerea perioadei de funcţionare a loouinţei la finele sec01lttlui al XIV-Ie.a, ceea ce ar însemna că părăsi.rea locuinţei şi
începerea procesului de umple.re a gropii acestei·a s....a petrecut o dată
cu începutul secohiJui a:l XV-lea şi cel mult Î!"l cursul primelor decenii
ale secolului amintit.
Dacă obseirvaţiile noastre s"int exacte şi interpretarea materialului
cer.amic nu prezintă fisuri esenţia1le, ar însemna că ne a:lll'ă.m în prezenţa uneia din locuinţele din vatra veche a satului Zaha.re.şti, perimetru în care locuirea mai intensă a avut loc pînă spre finele secolului al
XV-dea, după rare locuirea s-a mutat (sau a avut tendinţa .să se mute)
pe terasa imediat următoare a rîului (terasa II). În sprijinul acestei opinii vine, în mod special, constatarea că în nivelul de călcare corespunzător perioadei de funcţ1ona.re a locuinţei nr. 1, dar şi de umplere a
giropii, după abando1narea 00n1s1lrucţiei, majo riitatea cov;îrşitoiaire a fragmentelor ceramice este reprezentată de olăria cu profile specifice sfirşi
tului secoiLului al XIV-lea, în timp ce ceramica specifică secolelor urmă
toare apare numai la nive luiJ. superior al umplutult"ii şi într-un număir
destul de mic.
Fi:reşte, fiind vorba, în linii mari, de aceeaşi vatră a satului, nu era
de aşteptat oa în preajma locuinţei nr. 1 să nu ~e afle şi materiale din
secoJe,le XV-XVI, deoarece, chia1r da.că locuirea a avut tendinţa să se
îndepărteze de firul apei şi să se stabi'Iească pe terasa II, este neîndoielnic oă vieţuirea a continuat şi aici, zona păstrind urme din perioada
mai tîrzie. O dovadă în plus o constituie însuşi faptul că în secolul
al XVI-lea, la baza terasei I, în apropiere de cursul apei s-a îngropat
un depozit de uneilte meşteşug1ă1reş.ti şi agricole, aparţim.iml cu siguranţă
unui locuitor al satului, care îşi avea locuinţa probabil destul de aproape
de locul îngropării depozitului. Mai ales .această ultimă obse.rvatie sugerează faptul că locuirea, chiar dacă s-a stabilit ulterior în zo~a mai
înaltă a satului, nu a abandonat cu totul vatra .mai veche a acestuia.
Cit priveşte :restul inventaruhli acestei Jocuinţe, puţinele obiecte de
metal aflate în cuprirnul ei :nu ajută la preciziarea unei datări mai st.1·înse
a construcţiei, da;r nici nu se opun celei propuse mai sus. lnitr-adevăr,
vîrlul de săgeată cu secţiune romboidală Gi cu peduncul (lungime totală
0

1
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'1,3 cm) sau cuţ1tuJ cu lama d0reaptă şi peduncul pentru prinderea minerului (lungime totală 19,2 am), fără să mai vo1rbim de cele cîteva cuie
şi scoabe afilate în wnplu.tlliră sî:nt mult prea comune pentru a servi unor
precizăiri cronologice utile discuţiei noastre.
Locuinţa nr. 2 (fig. 13). Identificată tot în S I, ca şi cea precedentă
şi la circa 20 m NE de acea.sita, locuinţa nr. 2 prezintă, în linii generale,
aceleaşi caracteiri.srtici de o:ridin tehn.k şi planimetric, ceea ce a.ir putea sugera, dată fiind distanţa ce le sepairă cronofogic, că ne aflăm îin faţa unei
i·eale (şi foarte importante din punct de vedere ştiinţific) continuităţi a
tehnicii de consitrucţie a focuinţelor oamenifor simpli din acest sat. De
plan tot dreptunghiula.r (2 X drca 2,95 m) şi cu colţurile uşor rotunjite, groapa il.OC'l.linţei se adîncea pînă la circa 1,15 m :faţă de nivelul actual de călcare, dar este foarte greu să precizăm care va fi fost adîncimea ei în petioada de fiuncţi;onare, deoarece nu s-a puhtt surprinde stratigrafic nivelul de la caire a fost săpată groapa construcţiei. Judecind,
însă, prin comparaţie cu coru;tru.cţia precedentă, ar părea întemeiată pă
rerea că locuinţa aparţinea tipului de construcţie semiadîndtă, prezentînd tendinţ.a ridicării la suprafaţă 25.
Podeaua locuinţei era amenajată simpliU, numai prin bătătorirea pă
mînbului (de culoare găJbuie). Deşi cercetarrea aces.tei locuinţe s-a Jovit
de dificultăţi sporite, a fost pos:ibill să stabilim că şi în amenajarea vetrei aceSlteia s-a folosit -tehnica intî1nită la prima locuinţă, ia.ceastă instalaţie fiind situată, planimetr'ic, tot în afa.Ta plan.ului construcţiei. Cum,
însă, n.u s-a putut surpr~nde în oondiţii satisfăcătoare planul construcţiei,
este dificil de apreciat cit de adînc era cotlonul (fig. 14/1) caTe adăpos
tea vatra, fă1ră să mai voI'lbdm de lipsa desicoperirhlor care să pennită
eventualitatea a-econstitui-rii acestei instalaţii.
Prezenţa unor g ropi de parr-i în lungul singurei laturi mai bine surprinse a locuinţei repetă o situaţie întilni.tă în cuprinsul locuinţei precedente, astfel că n.u este exdusă, nici in acest al doilea caz, căptuşirea cu
loazbe a pereţilor, dair şi aicum în aceleaşi condiţii de probabilitate. în
schimb, starea precal!'ă de cons.ervare a locuinţei rur. 2 ne-a lipsit de datele care să ne permită identificarea integrailă a intrării locuinţei. De
altfel, în aceeaşi ordine de idei şi datorită acelor.aşi cauze, nu sint posibile nici înce;rcări de stabilire a poziţiei acoperişului, abse·n.ţa unei gropi
centrale ingreurund sensibil formularea de ipoteze. Numai descoperirea
unei gropi de par, cu diametru[ de 0,23 m, dispusă în exteriorul locuinţei (în apropierea vetrei) air puta'I. sugera că cele două ape ale acoperişului aveau aceeaşi poziţie faţă de construcţie ca şi la locuinţa nr. 1.
0

25 Deşi scăde~l:'a adîncimii pină la care sin t îngropate locuinţele este ev:dentă că
tre secolul al XV-iea. tot aşa cum din aceeaşi per.ioa<lă încep să se înmulţească
locuinţele de sup1·afaţă (acestea din urmă suger-ind, prin dimensiuni şi forme,
că aparţin unor familii m<ii înstărite), rămine u·n fapt r-ert acela că nu numai
in mediul rura.J, ci. şi în or.m;;e locui.nţa adînciiă va continua să: fie larg ri'i5pindită pînă în secolul al XVII-lea. Pentru tendinţa ridkării l.1 suprafaţă a locuinţelor, cf. Maria Comşa, Zoe. cit„ ca şi P. I. Panait, B LLcureşti, M.1teriale de
istorie ~i muzeografie, 6, 1968, p, 69.
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nr. 2.

Dintr-un anumit punct de vedere, situaţia intilnită în locuinţa nr.
2 este, în comparaţie cu aceea din locuinţa nr. I, ceva mai concludentă,
în primul rind da.torită unei sit.uaţii stratigrafice ceva mai avantajoase,
înregistrate în chiar cuprinsul locuinţei. Astfel, deşi şi această locuinţă
a fost evacuată intenţionat şi atent înainte de a fi abandonată, fiind
eX'Clusă şi în acest caz distrugerea locuinţei de un incendiu, la nivelul
podelei s-au descoperit dteva fragmente ceramice, de altfel singurele care
pot fi a.trihuite inventarului propriu-zis al construcţiei. Răspindite pe int-reaga sruprafaţă a podelei, dair cu tendinţa de a se concentr.a în apropierea vetll"'ei, puţinele fragmente OOI"'ami.ce amintite se situează intre
adincimhle de 0,90-1,10 m măsurate de la ni•veluJ actual al solului,
această diferenţă de ckca 0,20 m explidndu-se prin faptul că podeaua
locuinţei era, clupă cum s-a mai arătat, înclinată dinspire intrare către
latura opusă a construcţiei.
NivelUJl podelei, în care se aflau f.ragm.entele ceramice amintite, era
suprapus de un strat, gros de maximum 0,40 m, de pămînt negru amestecat cu galben, a că·rui provenienţă nu poate fi pusă <lecit în legătură
cu procesiul de dărimare şi scurgere către interiorul construcţiei a p&eţilor de iut ai ei, după aband-Oiilarea loouin.ţei. Pe lingă compoziţia amestecată a acestui strat destul de gros, în favoarea interpretării de mai
sus vine şi observaţia că, pe toată grosimea lui., stratul a fost complet
lipsit de materiale arheologice. În sd'llirşit, în completarea celor de mai sus,
facem precizarea că deasupra resturilor pereţilor locuinţei scurse în interiar se află .adevărata umplutură a gropii construcţiei părăsite. Umplutura
este ireprezentată de un pămint cenuşiu cu nuanţe deschise, pe toată grosimea ei descoperindu-se bucăţi mici şi rare de chirpic, foarte puţine boabe
de cărbune şi mai ales fr:agmente ceramice. ln aceste condiţii, în ciuda
puţinătăţii materialului arheologic descoperit la nivelul podelei locuinţei,
prin compairarea acestuia cu ceramica aflată în nivelul umpluturii propriu-zise se poate încerca, cu destul succes după părerea noastră, încadrarea cmnologică a constru:cţiei, atît ca perioadă de funcţionare, cit şi
ca moment al abandonării.
Pornind de la observaţiile de mai sus, facem precizarea că la nivelul
podelei, deci putind fi consideriat ca aparţinînd sigrur inventarului locuinţei, nu s-a aflat decît materialul ceramic, dar şi .acesta într-un numă:r
extrem de redus : numai 15 firagmente, dintre care 5 în apropie·rea vetrei, restul de 10 fiind răspindite pe suprafaţa podelei. Deşi respectivele
fragmente sînt atit l'OŞii cit şi cenuşii, ele pot fi considerate destul de
unitare sub ;raportul compoziţiei pastei, al itehnicii de lucru şi al elementelor de profil. Cu numai două excepţii, fragmentele în disouţie, indiferent de culoarea lor, sint lucr:ate dintll"'-o pastă de calitate destul de bună,
compactă şi dură, cu aspect zgrunţuros datorită nisipului mic şi mijlociu
utilizat ca degresant. Printre fragmentele ceramice descoperite pe vatră,
două sînt mai .semnificative sub raportul pirofilului, fiecare ilustrînd un
alt prof.ill. de vas.
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Primul fragment, provenind de la un vas a cărui formă nu o putem
determina, de ouloaTe cenuşie, se cairacterizează prin buza scundă, vizibil
îngroşată la exterior şi rotunjită, în interior prezentînd o uşoară şăn
ţuire, legată de utilizarea capacuilui (fig. 39/3).
Cel de-al doilea fragment provine şi el de il:a un vas greu de identificat ca formă. Este vorba de un f.ragment de buză înaltă, uşo.r răs
frlntă în afară şi ;rotunjită la partea superioară. Faptul că pe mijlocul
înălţimii buzei se află o muchie abia schiţată, la care se adaugă grosimea redusă a pereteLui, imprimă buzei Tespective un profil elegant, cu
o uşoară formă de S, conturată suplimentar şi de lairga şănţuire din interior, pentru sprijinirea capacului (fig. 39/2).
Celelalte trei f.ragmente sînt atipice şi nesemnificative, singurul folos pe care îl aduc două dintre ele fiind acela că dovedesc că provin de
la vase ornamentate cu caneluri orizontale. Mai mult, unul din aceste
două fragmente (ambele roşii) dovedeşte că pe urnă.nu•! vasului de la care
provine se găsea ca ornament un val simplu, încadrat de două caneluri
orizon:ta!le, ilargi şi puţ~n adincite, întregul decor fiind realizat cu o acurateţă discutabHă.
Cit priveşte fragmentele ceramice descoperite pe
se poate spune că, cu două excepţii, sint şi ele destul
compoziţie a pastei cit şi ca tehniC'ă de execuţie.

podeaua locuinţei,
de unitare, atit ca

Unul din cele două fragmente considerate de noi ca

excepţie pare

să provină din jumătatea inferioa•ră a unei oale-borcan (probabil) şi este,
ca şi cel de-al doilea, lucrat dintr-o pasită grosieră, destul de compactă
dar bogată in nisip ou granulaţie mare, care poate fi asemănat cu fragmentele ceramice modelate din prima categorie de pastă din locuinţa

nr. I.
Cel de ...al doilea f.ragm.ent pro;vine de [a un vas lucrat din pastă fină
(categoria IV de pastă ·din locuinţa nr. 1) şi păstrează profilul parţial al
fundului vasului respectiv. Vasul avea pereţii subţiri, feţele de culoare
cenuşie-închisă (aoope:rită cu •o angobă fină) miezul avînd o culoare cenuşiu-gălbuie.

Riestul de 7 fragmente de culoare roşie şi unul singur cenuşiu prezintă trăsături .asemănătoare. Cel de culoare cenuşie provine de la un vas
cu buza relativ înaltă şi răskîn:tă în afară : mult îngroşată la exterior
şi rotunjită în interior a'I"e obişnuinta şănţuire pentru sprijinirea capacului (fig. 39/4).
Din:tre fragmentele roşii, numai două sint semnificative : unul provine de la buza unui vas, celălalt fiind un fragment de toa:riă.
Primul provine de la o buză înaltă, foarte puţin arct:;ită pe mijloc
către exterior şi rotunjită la partea superioară. În exterior, sint trasate
destul de neregulat dteva şanţuri greu vizibile, de lăţime variabiJă, cu
rol de ornament (fig. 39/5).
.
Fragmentul de toartă are un profil a5imetric, una din laturi avînd
U.n aspect sensibil aplatizat în raport cu cealaltă, care este îngroşată şi
rotunji.tă. Mijlocul torţii este şi el profilat neglijent, în apropierea laturii mai îngroşate fiind profilată o muchie uşor înălţa.tă, care se întindea, probabil., pe .toată lungimea torţii.
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Restul foagmentelor provin de la fundurile unor vase, luorate toate
la roata rapidă, fapt dovedit de prezenţa pe toate foagmentele a şănţui
rilor sau striuTilor specifice lucrului la această roată. Lucrate t0iate din
obişnuita pastă densă şi compactă, în amestecul căreia intră numai nisipul cu granu1aţie mică, fragmentele în discuţie se deosebesc, totuşi, în
ceea ce priveşte ardere.a, mai bună şi completă la unele, mai silabă la
altele. Cel puţin fragmentul de toartă prezintă numai o pojghiţă roşie
la exterior, miezuJ avînd o culoare cenuşie închisă.

*
In

măsura

în care fragmentele ceramice descoperite pe vatra locuinţei oou pe podeaua acesteia pot fi considerate semnificative şi suficient de
concludente pentTu datarea oonsitrucţiei, considerăm că o încadrare aronologioă reilativ largă a perioadei de funcţionare a cons.trucţiei poate fi
propusă pentru a
dorua jumătate a secolului al XV-lea şi, eventual,
foarte puţin la începutul ceilui următor. Această ultimă limiită cronologică pare să fie impusă de fragmente de buză înaltă, OII'namentată în
exterior cu liniile orizontale uş:or adindte, profil ce este conside-rat ca
fiind specific îniceputului secollului al XVI-lea. 26
După cum precizam mai iinainte, deesupira podelei locuinţei, pe care
s-au aflat oele citeva :fu-.agmente ceramice de care ne-am ocupat, se află
un S!brat de pămunt negru amestecat cu galben, strat format prin alunecarea în interiorul gropii locuinţei a pereţilor de deasupra solului
acesteia. Griosimea acestui strat, relativ uniformă, nu depăşeşte 0,20 m.
Stratul respectiv este supriapus, la rindUJl său, de un altul, compus
dintr-U!1 amesbe1c de păm~nt cen'llşiu inchts, boobe de chirpk şi irare bucăţi de căirbune. In cuprin.sU!l acestui strat s-a desooperit un bogat ma~
teriia:l arheo.fogic constîind din ceramioă, obiecte de metal (obiecte de uz
casink, catarame, undiţe, un virf de S'ăgeată) precum şi o piatră semi....
preţioasă de culoarre rubinie, c8.II'e va fi fost, probabil, montată la un
cercel cu pandantiv folif0trn1 (fig. 39/16,19-22 ;43/2,7,11 şi 46/7,18).
Jn ceea ce priveş.te ceramioa, de cel mai mare i.!nteI"es pentru di.seuţi a noastră o oon:sideirăm pe cea aflată la adîncimea de 0,40-0,60 m„
deoarece foagmentele în discuţie trebuie atribuite perioadei în care a
început pmcesu:l de umplere a gmpii locuinţei abandonate de cUJrînd. Cu
alte cuvinte, în măsura în care respecti·vele fragmente ceramice pot fi
considerate conoluidente, acestea stabhlesc un termen ante quem pentru
perioada de funcţionarre a locuinţei.
Obseirvaţia de căpetenie în legătură cu mateiriatlul ceramk aflat în
nivelul de ba.ză al umpluturii este aceea că el este deosebit de variat, în
primul rind sub raportul calit<ăţii pa:stei şi al profi.l'elor vase:lor de la
care priovin fragmentele. Astfel, aici sint prezente categorii diferite de
pastă, cum ar fi pasta inferioairă, insuficient f.rămÎintată şi cu poirozităţi
vizibi~e, identică cu categoria I de pastă din locuinţa nr. 1, categoria de
pastă zgrunţurioasă bogată în nisip fin şi bine frrămînltat·ă, pr.ecum şi
pasta fină, chiar dacă e•ste ilustrată printr-un număr mic de fragmente.
26 El. Busuioc, op. cit„ fig. 00 /2.
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Demn de Temarcat este faphll - aproape surprinzător prin comparaţie cu
din alte aşezări rurale contemporane - că împreună cu ceramica
s-a. aflat şi un fragment din partea dinspre buză a unei torţi

realităţi
amintită

smăltuite.

indiferent de culoarea vaselor de la care provin. fragmentele lucrate din pastă zgrunţuroasă iJustrează larga răspîndke a profilului de
va5e cu buza scundă, puternic îngroşată spre exte['ior şi arcuită, prevă
zută au o şănţui.re inter1oară pentru sprijinirea capacului. In ciuda numărului ma·re de fragmente de buze cu profilul amintit, faptul că acestea
sînt atribuite, în chip unanim, pe rioadei de pînă spre mijlocul secolului
al XV-lea, 27 respectiva ceramică nu poate fi considerată contemporană
perioadei de umplere a gropii bordeiului. Mai noi decît aceste profile,
care au putut ajunge în umplutură ca urmare a unor lucrări de ;răzuire
a terenului din jurul locuinţei - mai precis a niveJului de căkare din
preajma acestJuia - sînt altele, abia acestea putînd fi atribuite, în linii
mari, perioadei de umplere a g·ropii locuinţei. Profileile în discuţie sînt
0

următoarele:

a) Buze de vase relativ înalte, îngroşate puternic la exterior, avînd
la bază o muchie mai mult sau mai puţ~n profilată, uneori această muchie fiind ornamenbată cu motivul „în ghirlandă". Mai ales dacă profilul
respectiv are partea superioară teşită şi mult răsfrîntă în afo.ră nu există nici o îndoială că fle aflăm în faţa unor resturi ceramice specifice
celei de-a dooa jumătăţi a secol'Ului al XV-lea şi mai ales sfîrşitului
acestui veac. Profilul respectiv este considerat ca fiind foarte apropiat
cronologic de cel caTe constituie elementul cel mai nou din umplutura în
discuţie (fig. 39/6) ;
b) Profilele de buze ina:lt.e, simple, uşor răsfrmte în afia1ră şi aproape de regllllă ornamentate la partea superioară, în exterior, cu una sau
două şănţuiiri destll'l de bine ad.incite şi trasate relativ atent. Acest.e profile par- a se înrudi genetic-tipologic cu un anume profil de buză din
perioada precedentă, caracterizat prin existenţa unei muchii foa·rte puţin
pronunţate, dispusă puţin mai jos de limita superioară a buzei (fig. 39/1).
P;rin aplatizarea muchiei amintite, buza rărnîne simplă şi în locul
şănţukii care sepairă muchia de la baza buzei de marginea superioară
a acest.eia, pe buzele mai tirzii vor apărea numai şănţuirile de care am
amintit. După aum se ştie şi se aoceptă fără rezerve, profiJul de buză
înaltă, simplă, răsfrin'tă în afară şi foarte uşor arcuită în interior aparţine primei jumătăţi a seccdului al XVI-lea şi reprezintă una din caracteristicile olăriei de uz casnic a acestui secol. 28
După cum a reieşit di n cele prece..lept.e, asigurarea unei încadrări
oronoilogiice a perioadei de funcţionare a locuinţei nir. 2 este posibilă mai
ales datorită prezenţei printre firagunentiele ceramice apairţinînd săra
cul:ui ~nventar ail locuinţei a buzelor cu acest profil simplu, ele stabilind
perioada de sfîl'Şit a exiistenţei locu1nţei în stare de f.uncţionare.
1

27 Pentru diferi.tele variante pe C'are le cunoaf)te profiaul buzei olăriei de intrebu:nţare curentă din a doua jumătate a secol•1l11i al XV-iea, cf. Ibidem, fig.
53 şi 56.
28 Ibidem, p. 64-65

şi

fig. 59 /l-5
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În acelaşi timp, faptul că cele mai noi pI'ofile ceramice din umplutura de bază a gropii locuinţei sînt profilele identice cu cele amintite
mai sus constituie element-ul ele legătură certă eronologică între momentul abandonă·rii locuinţei şi cel al începerii procesului de umplere a
gropii aici. Privind Lucrurile prin această prismă, faptul că în materialul de umplutură clin g.roa.pa locuinţei, chiar pînă la nivelul superiOT al
<1cestei umpluturi, nu depă-şeşte secolul al XVI-lea constituie cea mai bună
dovadă că procesul umplerii gropii a început şi s-a încheiat într-un răs
timp scurt, în cuprinsul aceluiaşi veac.
lin concluzie, chiar dacă pentru încadrarea cronologică a locuinţei
nr. 2 nu dispunem <lecit de cîteva (dair foarte importante) observaţii
stratig1rafice şi de un material ceramic nid el prea nume.ros (obiectele
de metal, prin formele lor comune unei perioade destul de Lungi, ajutfo1d în foarte mică măsură, dacă nu chiar deloc, la aceasta), considerăm
că există, totuşi, temeiuri suficiente pentru datarea construcţiei în a
doua jumătate a seco~u1ui al XV-lea.
Depozitul de unelte de fier

In capătul de S al secţiunii I, pe te.rasa inferioară a pkîuJui Viitafu,
la cirica 30 m. sud de 1'ocuinţa nr. 2, datînd de la finele secolului al
XV-.Jea şi începutul celui următor, s-a descoperit un depozit (fig. H/4)
compus din cîteva unelte lucrate din fier şi avînd destinaţii şi întrebuinţări diferite. IngI'opat la o adîncime de circa 0,85 m., depozitul nu
beneficiază de o poziţie stratigrafică bună, adioă în măsură să contribuie la precizarea suplimentară a limitelor cronologice între care trebuie
situat, datarea clescoperi<rii putîndu-se face, în lipsa datelor- stratigrafice, exclusiv pe temeiuri tipologice.
Cit priveşte condiţiile de descoperire, sub raport stratigrafic situaţia era următoarea : deasupra solului viu (pînă la care a mers săpătura)
reprezentat de un sol gă.Ibui, obişnuit în zona supusă cercetă.rii, se gă
sea un strat compact şi continuu de pămînt de clliloare cafenie închisă,
cu grosime variabilă în lungul secţiunii I, da:r şi cu tendinţa de a se
îngroşa spre capătul de sud .al acesteia, datorită scurgerii solului spre
lunca pîrîului. În acest pămînt cafeniu-închis s-a aflat depozitul de
unelte de fie.r, de care ne ocupăm aici, aşezat într-o g.r.oapă de fo:Tilă
neregulată, în acelaşi strat descoperindu-se şi cîteva fragmente ce.ramice,
predorninînd acelea din secol'\Jjl al XVI-Jea. (fig. 39/7-15). Deasupra $iratului în discuţie se a.flă solul vegetal actual, din care nu lipsesc, de asenenea, fragmente ceramice, foarte amestecate şi, prin aceasta, dovedind
o continuă vehiculare a lo·r de către lucră:rile agricole.
Din punct de vedere al poziţiei şi mai ales al structurii, stratul de
pămînt în care s-a descoperit depozitul de unelte lucrate din fier nu
spune mare lucru, în sensul că el poate aparţine, la fel de bine, dar fără
să existe şi posibilitatea distrugerii acestei succesiuni în cadrul lui, atît
locuirii de la mijlocul milleniului I e.n., cit şi aşezării din epoca feudală.
1ntr-aidevăir, aflat la baza unei pante cu direcţia NS, locul respectiv se
·caracte•rizează p:rin absenţa urmelor de locuire, aici nedescope.rindu-se
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nimic care să indice existenţa în apropie'!"e a unei locuinţe sau a vreunui complex cu caracter gospodăresc. Tocmai de aceea, este destul de
greu de stabilit vreo legătură între depozitul de unelte şi o locuinţă în
preajma căreia să se fi aflat, aşa incit singura sugestie posibilă, în momentul de faţă, este aceea că depozitul putea aparţine ocupanţilor locuinţei nr. 2. Atribuirea nu ar fi contrazisă ele valoarea si structura depozitului, deoarece în orice gospodărie ţărănească era nevoie ele obiectele
ce constiotuiau respectivul depozit, şi anume :
Topor tip bardă. De dimensiuni mari (lungimea totală 0,36 m., lă
ţimea lamei 0,13 m., lungimea gîtului 0,20 m., lăţimea muchiei 0,015 m.,
lungimea tăişului 0,285 m., diametrul exterior al tubului de înmănu
şare 0,023 m., lungimea păstrată a tubului de înmănuşare 0,17 m), toporul are lama lată şi muchia sime1Jrică faţă de tăiş. Partea aclivă a
toporului, tăişul, este uşor arcuit şi executată pe ambele feţe ale lamei. În secţiune ovală, muchia este uşor arcuită pe toată suprafaţa sa.
Gitul toporului este lung, cu secţiune dreptunghiulară. Păstrat inte~r.ral,
cu excepţia tubull\.li de înmănuşare, care s-a r:upt din vechime, toporul
este în întregime acoperit cu oxizi (fig. 43/1).
Utilizate atît în tîmplă,rie cît şi în dulgherie, asemenea topoare de
tip bardă serveau, în mod special, la cioplitul butucilor şi la crăpatul
lor în sdndu:ri (de altfel, este proate bine de amintit ,aici, că, în afara
toporului de tip bardă cu muchia simetrică faţă de tăiş, care slujea mai
ales la cioplirea butuciloc, o largă răspîndi're aunoştea şi toporul-bardă
ou muchia asimetrică faţă de tăiş, întlI'ebuinţat în mod precumpănitor
la crăpatul bîrnefor în scinduri).
Burghie (s:firedele de format mare (fig. 43,'6 şi 45/3). De formă identică, oele două burghie au lungimea de 0,585 şi, respectiv, 0,45 m., diametrul tijei 15 mm., lungimea părţii active 0,06 m, lungimea capătului
pentru pr~nderea mfoerul:ui 0,013 m. Tijele, rectangulare Î!l secţiune, au
cHe două spire la capăt (partea activă}, care este ascuţit. Partea opusă
celei aotive este îndoită în unghi drept, pentru fixarea minerului de
lemn. Lucrate din cite o singură bară de fier, cele două burghie 3-au
păstrat întregi, doar unul din ele avînd partea activă ruptă pa:rţial, din
vechime.
Judecind clupă forma şi dimensiunile părţii active (ale spirelor), cele
două burghie, care puteau face găuri cu diametrul de 0,02 m, erau utilizate
în dulgherie şi în orice caz la perf,~area bîrnefor necesare construcţiei
de case, fă;ră ca utilizaTea lair să se limiteze, însă, la aceasta.
Impreună cu a.ceste unelte, destinate întrebuintării lor de către un
meşteşugar (aceasta neexduzînd, însă, prezenţa unui atare inventar in
orice gospodărie ţărănească}, depozitul de uneUe ele la Zahareşti cuprindea şi o a doua grupă (sau poate, mai ourind, categorie) de unelte, de
data aceasta cu destinaţie specifică eoonomiei rurale : agricultura.
Pe primul loc se situează un cuţit de plug (fig. 43/13). înainte de a
furniza datele tehnice necesare încadrării tipologice a descoperirii, este
de făcut observalia că fierul de plug era nefinisat, aflat, deci, în curs
de prelucrare. Această împrejurare, caTe îşi află analogie întT~o clescoperiTe similară făcută cu mai mulţi ani în urmă la Suceava, nu erehttps://biblioteca-digitala.ro
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dem că trebuie să ne con.ducă la oonduz1a grăbită că depozitul ar fi
putut aparţine unui meşteşugar fieTar, momentul ascunderii depozitului putând să îl fi surprins pe respectivul meşteşugar în stadiul de finisare a acestui prodius al muncii sale. În contextul descoperirii, mai exact
datorită faptului că împreUIIlă cu fierul de plug au fost afilate şi alte
obie-cte finisate, oaire fuseseră, pnobabil, deja întrebuinţate, es.te mai
UŞ-OT de presupus sau, în oiriice caz, nimk nu se opune presupunerii
- că era destul de răspîndită practica proourării fiarelor de plug de la
meşterii ce le produceau fără ca acestea să fi fost ascuţite, ope·raţiune
caT'e putea fi executată abia în momentul în care utilizarea fieru.lui respectiv se impunea.
Uşoa- arcuit, cuţitul de plug se caracterizează pr1n masivitate şi
lungime mare (lungimea maximă 0,68 m., lungimea tăiş.ului 0,47 m., lă
ţimea m~neruJui de prindere 0,04 m., lăţimea lamei 0,06 m., grosimea
mîneru1ui 0,012 m.). După caracteristicile tehnice, cuţitul se utiliza la
plugul cu brăzdar asimetric. Destinat foloskii la unelte de arat grele,
cu ajuto.ru.J cărora se puteau exeouta .aTături adinci, cuţitul se prindea
de grindei într-un unghi ele circa 60°, în acest fel lama putînd tăia cu
uşuirinţăi rădădnile şi solul înţelenit.
Tot pentru folosi.re la plug era şi cea de-a doua piesă din aceeaşi
g.rupă, şi anume un otic (fig. 45/8). Piesă auxiliairă a plugului, oticul
avea tubul de înrnăn~are vertical şi lama lăţită lateral. Dimensiuni :
lungimea maximă 0,22 m, diametrUJl ex·t&ior al tubului de înmănuşare
0,031 m., lăţimea lamei 0,06 m.
Depozitul este completat cu o altă unealtă destinată exclusiv muncilor agricole, şi anume cu o coasă (fig. 45/9). Conservată în întregime
şi în foarte bune condiţii, unealta face paTte dtn tipul coaselor lungi
(potrivit tipologiei propuse de unii ce•rcetători) sau, după alt sistem de
determina.re a iip:o•logiei, din tipul II (b) care, în ultimă instanţă, include
tot OOc:'lSe lungi.
De fapt, în lungimea sa neobişnuită stă şi principala caracteiristică
a coasei din depozitul descoperiot la Zahareşti, lungime care, ajungîncl
la 1,05 m, reprezintă aproape dublul aceleia a coaselor scurte. O a doua
cairacteristkă a co·asei constă în sistemul de prindere a minerului, în
unghi diferit faţă de tipul celălalt, în raport cu dkecţia lamei şi a tăl
pii. Coasa se prindea de coadă cu ajutorul unei „măsele", care, la unul
din capete, era prevăzută cu un „dinte" (în secţiune pătrată) ce se introducea în scobitura cozii, unde era fixată cu ajutorul unui inel.
După formă, coasa de la Zahareşti este asemă'Il!ătoa·re coaselor actuale, de care se deosebeşte, însă, prin aceea că talpa se găseşte la acelaşi nivel cu lama, în timp ce la coasele actuale talpa este ceva mai ridicată faţă de lamă şi se întinde pe toată lungimea ei.
Prin lungimea sa deosebită, coasa aceasta făcea posibilă cuprinderea
unei brazde mai largi, fiind utilizată, în special, la cositul finului şi
mai puţin la cositul cerealelor.
Inainte de a încerca aflarea unor analogii pentru descoperirile care
constituie depozitul de unelte de fier de la Zahareşti şi de a propune o
încadrare cron-0logică a depozitului în ansamblul său, încadrare, după
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cum se va vedea, :nu tocmai lesniicioasă, credem necesar să ne oprim, pe
scurt, la datele de ordin tehnic oferite de analizele spectrografice şi
metalografice efectuate asupra unora d1n unelte. W
Prima constataTe este aceea că uneltele au fost realizate prin deformare plastică la cald, adică prin forjare. AspectuJ structurii atestă
că uneltele au fost reîncălzite după forjare, ceea ce echivale?.ză ·CU un
tratament termic de n.ormallizare, acesta constituind o metodă de tratament superioară. Rei:ncă1zite pînă la o temperatură de 850°, părţile active ale pieselor căpătau o rezistenţă şi o dwritate mult mai mari, răci
rea făcindu-se în aer liber.
Observaţiile făcute la microscopul
metalografic asupra unor părţi
din topor, coasă şi unul din burghie au arătat următoarea structură :
centrul eşantioanelor are o structură feritică, cu o granulaţie fină şi
omogenă. In zona exterioară a eşantioanelor se observă o structură
ferito-perlitică ou o granulaţie relativ gl"Osolană, cu induziuni nemetalice alungite, care constituie încă o do;vadă a defonnă·rii plastice a
pieselor la cald.
Apariţia unei structuri. Wirlmanstatten la tubul de înmănuşaire al
toporului semnalează existenţa unei sud'Uri realizate la caild, la circa
1000° C.
La unele pă·rţi active aile piesefor se observă decarburări accentuate,
precum şi deg.radălri datorate atît uzurii din timpul utilizării lor, cit şi
acţiunii agenţilor de oorozLune, în timpul în care piesele s-au aflat î.ngr:opate în pămînt.
O altă constatare prilejuită de analizele metalografice efectuate
a<;upra pieselor vizează tratamentllil termochimic de cementare, 10 în vederea reailiză·rii unui oţel de calitate superioară, prin difuzarea carbonului în pasta metalică, in proporţie de 0,40/o. De asemenea, s-a constatat
că la suprafaţa lamei toporului conţinutul în carbon oreşte, tăişul fiind
realizat dintr-un. oţel mai bogat în cairbon.
Pe lingă conţinutul de carbon, prin analizele specbr-ografice s-au
mai evidenţiat şi alte eJemente, este drept, în proporţie foarte rnkă :
Siliciu
Mangan

0,200/o

0,100/o

Aceleaşi analize de laborator ne-au fur.nizat o serie de date care
permit unde aprecieri au privke La nivelul cunoştinţelor în domeniu]
tehno'logiei pe care le poseda rneşteş:ug.arul-fie:rar realizator al obiectelor din. depozit. Astfel, pentru realizarea sudurii la cald a fierului, meş
teşugarul stăpînea cunoştinţele care îi permiteau obţinerea unor tem-

29 Pentru sprijinul acordat în efectuarea analizelor metalografice şi spectrografice
ale pieselor depozi1ul.ui in discuţie, mulţ11mim 5i a:ci lui Nicolae Denghel, de
la intreprinderea H23 August" d:n Buc·uresti, şi <'olegei Zcnovia Cata:-g:.u, de
la Labor.atorul zonal de restaura.re din Suceava ; Vezi şi Emil Eman·di, Nicolae
Băncescu. Proceedings. A. Scientific Sections, Bucureşti, 1981, p. 48.
30 Şt. Olteanu, RevMuz, 2, 1967, p. 193 şi urm.: idem, Studii şi materiale, Istorie, 3. Suceava, 1973, p. 117.
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pe.raturi de 1000° C, ca şi, fkeşte, instalaţia necesară. Analize comparative
conduc, însă, la concluzia că, pe planul tehnologiei sudurii la cald, progresele .realizate intre secolul al XIV-lea, de cind datează unele piese care
slujesc drept materiale de romparaţie, şi secolul al XVI-lea, cind se
plasează depozitul de unelte de la Zaha:reşti, sînt destul de departe de
a justifica aprecieri superlative. 31 In schimb, se cere evidenţiat, odată
în plus, procesul, desfăşurat în cursul aceleiaşi perioade, de dive.rsifi::::are
şi spedaJ.izare a unor meşteşuguri, a2 aceasta impunind, înainte ele toate,
furnizairea de către fierari a uneltelor de care noile specialităţi aveau
nevoie în numă:r mai mare, problema punindu-se în mni mică măsură
sub il"aport'l!.l apariţiei unor noi unelte, de care ar fi putut avea nevoie
ramuriLe specializate desprinse din vechi meşteşuguri de bază.
Importantă fie şi numai prin faptul că oontribuie la îmbogăţirea
numerică a categoriilor de uneite aflate în aşezări rurale medievale româneşti, descoperi rea depozitului de unelte de fier de la Zahareşti ne
obligă să Lncercăm nu numai plasarea în timp a acestuia, dar să aflăm
şi apropierile tipologice cele mai potrivite pentru a constata dacă obiectele în discuţie trebuie legate numai de o arie est-carpatică sau se înscriu intr-o zonă mult mai largă de ,răspîndire. Or, după opinia noastră,
cele mai de folos pentru .realizarea ambelor obiective sint toporul de tip
bardă, cuţitul de plug şi coasa.
Pentru toporul de tip bardă, unica analogie certă pe care şi-o află,
pentru moment, pe terito1riul Mn1do·vei, este exemplarul descoperit de
K.A. Romstoirfer la Rogoje.şti, a:i lingă Sket, şi aflat acum în colecţia
Muzeu:h1i de istorie din Suceava (fig. 45/6). In schimb, dincolo de munţi,
la Bistriţa, Baia Mare şi Oradea (în colecţiile muzeului din localitate) se
află nu mai puţin de douăsprezece exemplare de topoare ele tip bardă,
foarte apropiate tipologic şi avînd aceleaşi întrebuinţări, fireşte, ca cele de
la Zahareşti (fig. 45/1, 2, 4, 5). Dacă informaţiile de care dispunem sînt
riguros ex.acte, acestea din urmă au fost descoperite în casele unor meşte
şugari tîmplari din. Bistriţa, 3,i iar datarea lor în secolul al XVI-lea pare
asigurată 35. In ceea ce priveşte, însă, stabilirea momentului în care apar
0

31 Pentru compara1ii cu realităţi d:n perioade anterioare. rf. I. A. K·'lk:n. MIA
Moscova, 32, 1953, p. 221-250 ; I. Barnea, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 101 ; P. Diaconu
şi S. Baraschi, Păcuiul lui Soare, II, Bucureşti, 1977, p.165-171.
:i2 ~t. !.-'ascu. Meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XV/-lea, Bucureşti.
1954, p. 2i şi urm. ; Şt. Olteanu şi C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Homcinească şi Mo!dot•a în evul mediu, Bucareşti, 1969, p. 111 şi urm. ; Ion Lungu,
Vasile Radu, Ben'amin Bossa, Ion Raica, Mircea Valea, Meşteşugari şi meşteşu
guri din sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1970, p. 31 şi urm. ; M. D. Matei,
Studii de istorie orăşenească metlievală (Moldova, secolele XIV-XVI}, Suceava,
1970. p. 83 şi urm.
33 K. A. Romstorfe:r. JBLM, Cernăuţi, 1893, p. 60 ; Emil Emandi, Memoria Antiqui.tatis, VI-VIII, Piatra Neamţ, 1981, p. 164-184, fig. 1-7.
34 Ma teri 1le inedite. aflate în colecţia Muzeelor de istorie şi arheologie din Bistriţa şi Oradea. Pentm amabilitatea de a fi îngăduit studiul acestora, exprimăm
şi aici mulţumki directordlor muzeelor u.m:ntite, co!eglLor G. Marinescu şi Sever Dumitra.~cu.
35 Cf. Konrad G. Gilndisch, F.ile de istorie, 4, Bistriţa, 1976, p. 159, 172, EmiJ Ioan
Err„.cncti, Cerceiări privind uneltele de tăiat de pe teritoriu! lfomuniei în perioada
secolelor I X-XVII, Studi:. II, Sibiu. 1981, p. 52 şi urm., fig. 32 ~-; ~3.
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cele mai vechi topoare de tip bardă utilizate în dulghe.rie, s-ar părea că
documentaJI"ea actuală permite situarea lui numai la mijlocul sau în a
doua jumătate a secolului al XV-lea, şi anume în Transilvania, unde
figur.ează pe tablele de breaslă ale meşteşugarilor dulgheri din Sibiu 36
(fig. 43/4). Chiar clacă pentru teritoriul Moldovei n.u dispunem în momentul de fată de o documentare cm-e să limiteze strict la secolul al
XVI-lea începutul droulaţiei acestei unelte specializate, în aşteptarea
îmbogăţirii documentării arhet>logice sau de altă
natură ne exprimăm
convingerea că o astfel de datare se va dovedi tardivă.
De mai puţin folos în discuţia de faţă se dovedeşte cuţitul de plug
din depozitul de la Zahareşti. Într-adevăr, faptul că analogiile pe care i
le putem afla, indiferent dacă este vorba de o piesă identidi descoperită
la Sucea;va, 3; într-un complex datind de la mijlocul secolului al XV-lea,
si::u de cuţitele de plug reprezentate pe picturile bisericilor de la Sf. Ilie
- Suceavai as ori la Voroneţ, :m împing limita inferioară a datăirilor posibile în secolul amintit (în timp ce realităţi clin alte părţi demonstrează că
acelaşi tip de cuţit de plug continuă să fie utilizat şi dincolo de secolul
al XVI~lea "0), nu asigură temeiurile necesare pentru o încadrare mai
strînsă .a descoperiTii de la Zahaireşti.
Ultima piesă din depozitul de la Zahareşti, pe ca:re o putem folosi
în încerc::irea daitării depozitului în ansamblul lui, este coasa. Din păcate,
nici ea nu pare a putea contribui decisiv la datare, . deoarece, pe lingă
că ana'logii aparţinînd tipului de coase lungi sînt extrem de reduse numeric, ele nid nu beneficiază de datări precise. Astfol, atît descope.r1rea
de la Poiana, Iii, cît şi cea de la Anen i,2 (R.S.S. Moldovenească), singurele
analogii certe care i se pot găsi descoperirii de la Za:J.areşti, se încadrează
în limite cronologice destul de largi, la finele secolului al XVI-lea şi în
prima parte a celui urmă-tor, fără ca aceasta să însemne, implicit, şi o
limi tare cronologică obligatorie a perioadei de utilizare a tipului respectiv
de coasă. Dimpotrivă, reprezentările de p~ frescele de la Suceviţa, i,:i ca
şi e:ele ele pe tablele ele meşteri de la Sighişoara şi Bistriţa '•fi atestă utilizarea coasei lungi pinii destul de tîrziu, în secolul al XVIII-lea.
Din cele de mai sus se desprinde cel puţin concluzia că uneltele care
constituie depozitul descoperit la Zahareşti nu sînt o apariţie singulară
în terito,riul locuit de români, tipologic ele putînd fi întilnite din Transil1

36 D. Niigler, Ack1.MN, 4, 1967, p. 190.
;J7 M. D. Matei ~i Mara Nicorescu, Materiale, 7, 1961, p. 611 ; cf. şi V. Neamţu,
ArhMold., 4, 1966, p. 307, fig. 9; idem, La technique de la production cerealierie
en Valachie et en Moldavie, jusqu'au XVllie siecle, Bu{:ure::,ti, 1975, p. 75.
38 V. Vătă.5ianu, Istoria artei feudale din ţările române, I, Bucureşti, 1959, p. 649
şi urm.; V. Neamţu, op. cit., p. 131, fig. 30.
39 V. Vătăşianu, Pidura murală din nordul Moldot•ei, Bucureşti, 1974, lig. 30 ;
V. Neamţu, op. cit., p. 124, fig. 28/1.
40 V. Neamţu, ArhMold, 4, 1966, p. 307; Şt. Olteanu şi C. Şerb~m. op. cLt., p. 65
41 P. P. Bîrnea, Selslcie poselenia Moldavii XV-XVII v v, Chişinău, 1969, p. 140
fig. 24.
42 Ibidem ; Emi!l Emandi, Economia agricolă medievală din zona podiş:ilui Sucevei în secolele XlV-XVI, Terra Nostra, IV, Bucureşti, 1981, p. 134-148, fig. 3.
43 V. Neamţu, op. cit., p. 185.
44 M. Bunta, V. I-0sub, ActaMN, 4, 1967. p. 211.
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vania pînă la Nistru. Cu.."TI este destul ele gl'"eu de crezut şi ele udmh că
întreg acest teritoriu era aprovizionat cu astfel ele produse n.umai pe
calea come;rţului cu oraşele din Transilvania, realizarea lor în ateliere
orăşeneşti clin Moldo.va nu poate fi pw;ă sub semnul întrebării, sau, m::ii
exact, cel puţin .a unora din ele.
Afirmind fără rezerve că est2 vorba num::ii de o pro~1ucţie orăşe··
i~ească, credem, de asemenea, că cel mai puternic în fond decisiv argument în favoarea opiniei noastl'e este de O!""clin obiectiv, şi el trebuie
căutat exclusiv în ca:drul tabloului datelo,r tehnologice ofc.r-it de analizele
de laho.rator, întreprinse asuprai unora din piesele depozitului nostru. lntr-ade.văr, fii:ră a fi necesar să revenim asupra coasideraţiilor precedente,
este g.reu, dacă nu imposibil, ele acceptat eventualitatea că un fierar din
mediul rural putuse ajunge pină în secolul al XVI-lea la astfel de experienţe tehnice, aricit ele mult se vor fi răspîndit cunoştinţele de specialitute printre fierarii viremii. Or, în aceste condiţii nu credem că prezenţa
în mediul nl'ral a uneltelor mnintite poate fi explicată decit pe calea
pwcurării lor de către proprietar fie de la Suceava (oraşul cel mai apropiat de Zahare~ti), fie dintr-un alt or.a.ş din pr~ajmă (Baia putînd intra,
de asemenea, în discuţie).
Dar dacă problema proovenienţei obiectelo·r ar putea fi considerată ca
primind o rezolvare mai mult decit satisîăcătoare, ceva mari dificilă ră
mîne încadrarea cronologică a depozitului nostru.
Într-o prezent.are făcută separnt, şi publicată ca atare, a depozitului, 4:; Emil I. Emandi considera că existau suficiente temeiuri pentru a
atribui depozitul ocupantului locuinţei nir. 2 a aşezării medievale de la
Z&hareşti, argumentul care îi servea la acea;st.a fiind descope.rkea uneltelor la distanţă de ckca 3G m de locuinţa amintită. Cum la aceasta adăuga
faptul că în umplutura locuinţei respectiv2 .s-a descoperit o monedă de
la finele secolului al XVI-lea, r.li, acela:şi autor, folosind şi sugestiile oferite de analogiile invocate pentru diferitele piese din depozitul de la Zahareşti, propunea datarea acestuia la finele secolului al XVI-l·ea: şi la începurtul celui următor. Fă!·ă ca încadrarea cronologică propusă de Em. I.
Emandi să trebuiască să sufere mcclificări esenţiale, credem c[i o reluare
a discuţiei este neces~ră, cu atit mai mult cu dt citeva din raţionamen
tele ~ale trebui€sc anaiizate, operaţiune pe care o impun chiar observa~
ţiile şi da·tele m3teriale oferite de cerce~Jrile de aici.
În p!'imul rînd, ni se pa1re că stabilirea unei legături între ocupantul
locuinţei amintite şi pose:;orul dep::izitului trebuie privită cu multă pru~lenţă, măcar şi pent:u că, i-ncă de la prima vedere, nu există nici o justificare a abandonării depozitului de unelte de către un proprietar care
şi-a părăsit intenţionat şi de bună voie locuinţa. Desigur, alta ar fi fost
greutatea argumentului invocat de Em. I. Emandi (distanţa relativ mică
ce separă depozitul de locuinţa nr. 2) dacă s-ar fi constatat că respectiva
locuinţă a fost părăsită în grabă şi impusă de anumite împrejurări materializate în teren de urme de distrugere a a~ezării sau măcar a locuin·15 Em. I. Emandi, SCIV A, 30, 1979, 2, p. 261-269.
4G Ibidem, p. 264.
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ţei. b acest caz, ar fi fost plauzibilă presupunerea că, în urma şi datorită
unor acte de violenţă, proprietarul locuinţei şi, în acelaşi timp, al depozitului nu s-a mai aflat în situaţia de a-şi recupera uneltele ascunse,
clupfi depăşirea momentului şi dispariţia cauzelor caire au determinat şi
impus îngroparea acestora. Or, după cum s-a observat, în cazul loouinţei
nr. 2 a locuirii medievale de la Zah2·reşti, nu numai că nu există nici o
urmă de distrugere violentă a ei, dar lipsa °'ricărui inventar de oareoeaire
preţ nu lasă dubii asupra păTă:sirii intenţionate şi evacuării .atente a acesteia, ceea ce ne îndreptăţeşte pe deplin ~;ă ne întrebăm de ce ocupantul
locuinţei în discuţie a neglijat tocmai recuperarea depozi-tului de unelte,
mult mai preţios pentru el decît unele mici obiecte de metal ce se vo·r
fi aflat în locuinţă, făiră să mai vo.rbim de v.at;ie ceramice, şi ele evacuate
din locuinţă. Aşa fiind, ni se pare destul de preca:ră argumentarea lui
Em. I. Ema:ndi şi foarte dificil de admis legătura dintre cele două descoperiri. De aceea, dacă descoperirea depozitului, situat în vatra satului,
ne poate duce cu gîndul la anume împrejură:ri speciale care au impus
ascunderea uneHelor, piroprietarul aaestora nu pare a putea fi identificat
cu cel al lo,cuinţei nr. 2.
Raţionamentul amintit l-a condus pe Em. I. Emandi şi la acceptarea co.relă.rii momentu1ui îngropării depozitului cu cel al abandonării
locuinţei, stabilhd ace<>t moment la fine-le secolului al XVI-Iea şi la
î11ceputul celui următor, pe baza unei monede de la finele secolului al
XVI-lea descoperită în umplutura gropii locuinţei. Şi în legătură cu
acest aspect al problemei credem că sînt posibile anume rezerve, impuse, de altfel, de realităţile arheofogice concrete. Vom începe prin a
arăta că prezenţa monedei invocate în umplutura gropii locuinţei nu poate
fi dedt un a.Pgument cu totul relativ în stabi11rea momentului abandonării
locuinţei, această descoperire putînd, cel mult, sugera, în mare, o perioadă în care locuinţa nu mai funcţiona. In plus, se mai impune, credem,
şi rezerva sugerată de faptul că această monedă putea ajunge în umplutura gropii şi în urma unei lucrări de curăţi,re a locului înconjurător,
împreună cu aUe mate·riale aparţinînd perioadei indicate de autor. J\ici,
însă, se ridică principala obiecţie de fond, şi anume neconcordanţa dintre datairea propusă de Em. I. Emandi pe baza monedei şi datarea celei
mai noi ceramid (aflată, amintim încă o dată, numai în stare de fragmente) de pe podeaua locuinţei nr. 2, prin a.ceasta putind fi cu certitudine atribuită inventarului oonstrrucţiei. După cum am arătat la locul
potrivit, această ceramică nu depăşeşte începutul secolului al XVI-iea
şi nu poate fi decît ea utilizată la datarea locuinţei.
Dacă interpreta•rea de faţă este corespunzătoare realităţilor din teren, devine limpede că încadrairea cronologică a depozitului de unelte
nu se poate bizui pe datarea locuinţei la finele seco1ului al XVI-lea şi
la începutul celui următor, şi aceasta nu numai pentru că legătura dintre locuinţă şi depozit - în sensul apairtenenţei lor aceleiaşi pe['Soane
- nu pa:re a se confirma, ci şi, mai ales, pentru că perioada de fum:ţionare a 10<cuinţei se do·vedeşte, pe baza materia1ului ceramic, cu mult
anterioară celei propuse de Em. I. Emandi pe baza monedei aflată în
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umplutura din groapa construcţiei, diferenţa fiind de mai bine de o
De .altfel, este looul să amintim, în context, că pe poîn apropierea vetrei acesteia s-au aflat şi fragmente
ceramice specifice ultimei părţi a se.colului aJ XV-lea, şi, oricit am admite că în mediul rural se manifestă longevitatea unor forme ceramice
sau un anumit tradiţiona:lism în preferinţele pentru anume tehnici, este
dificil să se accepte dăinufil'ea pînă la fine'1e secolului al XVI-lea şi chiar
pînă în secolul al XVII-lea a unor forme şi tehnici specifice veacului
al XV-lea.
in lumina consideraţiilor ele mai sus, credem că trebuie sii se renunţe la opL'liile exprimate de Em. I. Emandi şi să se admită, implicit,
că datarea depozi·tului devilile posibilă numai în funcţie ele, şi pe baza
analogiilor ce se pot stabiH pentru piesele care îl compun. Or, după cum
s-a văzut mai înainte, indiferent cită incertitudine planează asupra momentului apariţiei unora cliin piese, în Mooldova sau în afara graniţelor
acesteia, majoritatea indiciilor conduce la o datare destul de tîrzie a depozitului, mai precis către începutul veacului al XVII-lea.
Inainte de a încheia discuţia pe ma.rgiI1ea depozitului de U:lelte de
la Zahareşti, ar mai rămîne, credem, de răspuns la o întrebare care s-a
conturat singură, chiar pe parcursul acestei discuţii, atunci cind evidenţiam puţinătatea extremă a analogiilor ce se pot afla pieselor respective, şi anume : cum se explică raritatea în mediul .rural - raritate
repetat evidenţiată de cercetările arheologice - a .altui inventar decît cel
reprezentat de obiectele de întrebuinţare curentă (cuţite, mici piese de
hairnaş:ament etc.) sau ele piesele de armament, ilustrate invariabil de
vîrfurile de săgeţi şi numai rareori de vîrfurile de lance? Întrebarea
ni se pare cu atît mai firească ou cit nu există nici un motiv să ne
îndoim că obiecte ca cele ce compun depozitul descoperit la Zahareşti
trebuiau să constituie inventarul obişnuit al nnei gospodării ţărăneşti.
atît muncBe agricole cit şi activităţile gospodăreşti făcînd.u-le indispensabile.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că răspunsul la întrebarea de
mai sus nu necesită comentarii nid complicate, nici ample şi că el trebuie căutat, înainte de toate, în valoarea pe care o conferă respectivelor
obiecte însăşi dificllll.tatea procurăirii lor, de caire se lega, cu siguranţă,
preţul lor ridicat. Într-adevăr, fără să fie nevoie de invocarea unui număr prea mare de documente contempnrane, amintim că penuria de
fier a fost una din constantele vieţii economice şi militare a Moldovei
în veacurile de mijloc, ne·voi foairte importante - şi mai ales în momente de cumpănă - trebuind împlinite prin cump~ături din Transilvania, şi aceasta făiră să mai insistăm asupra altei realităţi bine cunoscute : menţionarea stăruito.are şi îndelungată a obiectelor de metal
în privilleigiile comerdale acordate de domnii Moldovei negustorilor ard.eleini. Aşa fiind, indiferent că proveneau din atelierele transilvănene
sau că eriau produse de meşterii locali, obiectele şi uneltele de fier mai
costisitoare (mai ales cele necesare practicării culturii pămintului) erau
cu siguranţă utilizate pînă la uzarea lor completă şi nu trebuie exclusă

jumătaite de secol.
deaua locuinţei şi
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nici cum ideea refolosirii fierul·ui de la uneltele (de mai mari dimensiuni) uzate, pentru confecţionarea de către meşteşugarii satelor a altor
obiecte de mai mici dimensiuni şi de întrebuinţare curentă. Or, în această lumină descoperirea depozitului de unelte de la Zahareşti îşi capătă
ttdevărata ei semnificaţie, iar faptul că acesta era compus din unelte
utilizabile în momentul ascunderii lor înlătură dubiile în legătură cu
împrejură.rile în care a fost ascuns şi mai. aJes cu cauzele nerecuperării
lui.
Problemele cu care este conf.runtată cercetarea istoriei satului Zahareşrt;i sînt multiple
şi, neîndo-ielnic, dificile.
Pentru exemplificare,
vom aminti numai trei dintre ele, sigur oele mai importante, fără, însă,
ca prin aceasta să se şi epuizeze lista întrebă.rilor la care cercetările
noastre ar fi t.rebuit să răspundă : tipul de a:şezaire, dimensiunile satului şi vechimea locuirii medieva·le de la Zahareşti. Şi chiar dacă cercetările intreprinse pînă acum sînt departe de a ne ofe.ri o documentaţie
suficientă pentru a putea răspunde cu fermitate la fiecare din aceste
intirebări, credem că nu este nici imposi!)il să sugerăm unele soluţii.

*
problema stabilirii tipului de aşezare, (fig. 3,48)
rezultatele ceircetăirilor de suprafaţă întreprinse ele nol, în chhp repetat,
în cuprins.ul Zahaireştilor sînt, oreck~m, suficient de concludente, pentru
a nu lăsa loc unui coeficient prea mare de incertitudine. Intr-adevă.r,
aşa cum reieşea, de altfel, şi din prezentarea condiţiilor geografice ale
micro-zonei în care se plasează Zahareştii, în cadrul Depresiunii Liteni,
prin chiair natura şi forma terenului, singura s'llprafaţă în care a fost
posibiolă dezvoltarea locuirii medievale a fost situată pe stinga pinului
Humoriei. Aici, succesiunea teraselor şi mai ales uşoara înclinare a acestora a favorizat stabili.rea, încă de timpuriu, a unor aşezări umane, locuirea continuînd tot aici şi în cursul evului mediu, fapt evidenţia.t,
ele altfel, şi de prezenţa numai pe stînga Humoriei a unor resturi de
cultură materială (fig. 2) provenind de la vechile asezfrri. Dacă, din acest
pu.'lct de vedere, situaţia de la Zahareşti este identică cu cea de la Liteni, unde aşezarea medievală a ocupat e:x:clusiv malul sting al Şomu
zului Mare, Iii există motive să credem că, în cazul de faţă, din secolu]
al XIV-lea, de cînd datează şi urmele cele mai consistente de locuire,
ac;:ezarea s-a stabilit numai pe terasa mijlocie a pî.riului, spre deosebire
de ceaJa:l.tă aşezare invocată, ale cărei locuinţe au ocupat la început şi
teras.a inferioară a apei.
Du.pă cum par să indice r2sturile de locuire de la Zaha~eşti, recoltate p!in -ce:rcetări de sup:-afaţă, teritoriul ocupat de acest sat era sensibil mai restrî:ns (fig. 3) dedt cel în care s-au identificat urmele ele
locui•re din aceeaşi pf-rioadă de la Liteni, ceea ce credem că p'.lat~ constitui un preţio5 indiciu h încercarea ele a stabili dimensiunile n.ş2zării

In ceea ce

priveşte

,17 A se vedea p. 104 din volumul ele foţft; V:·s'lc Cucu. Ein'.l Emnn:1i. Gcogm,f;.'.Ji
istoricei a Norcl!tlui Moldovei în l:.i,mina in·oarelor cc:rtogra(ice, RMM 10, 1981.
p. 66, fig. 3.
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de caTe ne ocupăm acum. Înşirate şi eloe în lungul apei, aceste urme ele
locui:re sint destul de consistente pentru a pe.rmite avansarea opiniei că·
şi la Zahareşti ne aflăm în prezenţa unui sat ale cărui gospodării stnt
dispuse în lw1gul apei, liniar (fig. 4) plan de la care abia mai tîrziu,
poate numai începînd cu secolul al XVI-lea, locuitorii satului se vor fi
abătut, pe măsuiră ce creşterea numărului gospodăriilor a impus lărgi
rea către nord a vetrei satului.
Judecind după perimetrul în care s-au descoperit resturile de locuire datînd sigur din secolele XIV-XV şi adăugind la aceasta poziţia
faţă de vatra veche a satului a singurului locaş de cult cunoscut astăzi
în cuprinsul Zahar~tHor evului medi,u, înclinăm a crede că f;atul în
discuţie trebuie încadrat în categoria aşezăriJo.r care în secolele XIV-XV
nu atingeau cifra medie de 20 ele gospodării, cifră conside!I"ată comună
pentru întreaga Europă de est în perioada amintită. '18 În pri.mul rînd,
cla:că admitem, cum ni se pare a fi normal, că în momentul .ridicării ei,
în seee>lul al XVI-lea, li9 biserica nu putea fi implantată decit la marginea
satului, undeva pe latura de nord a acestuia, sîntem obligaţi să admitem,
în continuare, că la acea dată limita de nord a vetrei satului se păstra,
în linii generale, foarte aproape de conturmile aşezării mai vechi. La
această interpretare ne cOl!1duce, în plus, şi observaţia că în jurul bisericii nou construite s-a format obişnuita necr:opo1ă a satului din care s-au
cercetat 12 morminte, folo::;ită şi a5tăzi şi, de altfel, singura cunoscurn
în cuprinsul satului. Dacă bise,rica de zid din seco,lul al XVI-1ea va fi
fo~t sau nu precedată de o alta, dezafectată în acel mom:mt şi pr~ locul
căreia, eventual, se va fi ridicat cea nouă, nu credem că prezintă, în diseuţia de faţă, o importanţă particulară. ImportanU't rămîne numai observaţia că poziţia pe care biserica o ocupă în .raport cu vatra veche
a satului ne obligă să stabilim pe acest aliniament marginea de nord
a vetirei aşezării din secolul al XVI-lea. Prin aceasta, discuţia despre amploarea vetrei vechifor Zahareşti face un substanţial pas înainte. Întradevăr, limitat la sud de curS'Ul Humoriei şi la nord de bis·erica clin
secolul al XVI-lea şi de cimitirul din jurul ei (să notăm, însă, că Io48 Cu titlu orientativ, cf. pentru teritoriul Poloniei, Kwartalnik H:s;torii KuJtu;·y
Mater:alncj, Varşovia, 1962, 1-2, p. 33-51 ; pentru Ungaria v. Gy. Gy6.rfy,
Einwohnerzahl und Beuălkerungsdichte in Ungarn bis zum Anfang des XIV
Jahrhunderts-Etudes historiques, I, Budapesta, 1960, p. 174-192 ; pentru etapa
imedi,at um1ătoaTe, referitor la acela15i teritoriu v. I. Szabo. La repartition ele
la population de J!ongrie entre les bou.rgadcs et les villages dans les annec.~

1440-1526, Etudes historiques, Budapesta, 1960.
49 Date sigure în legătură cu anul r:dicării bis€1icii de piatră din Zahareşti nu
există. 1n funcţie, î·nsă, de data pe care o poartă piatra tombală aşezată de
Nkoară Hîrovki, pîrcălab de Hotin, pe mormîntul mamei sale, decedată în
anul 1542, N. Grămadă (Cocl'l"ul Cosminului, 2-3, 1925-1926, p. 4-5) afirmă că
b:sel'ka ar fi fost zidită în ace1a')i an, 1542. In ceea ce ne priveşte, considerăm
că datarea monumentului trebu:e făcută anterior acestei date, piatra tombahi
neputînd const:tui dedt un tennen post quem. Oricum air fi. biserica de piatră
de la Za!mr("jti :iparţine primei tre:mi a secolului al XVr-:ea. mai cu~înd deceniului al treHea al s~olului (V. şi N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al
localităţilOT şi monumentelor mediei:ale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 934.)
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cuitorii satului păstrează tradiţia existenţei unui „cimitir vechi" 50 în
incinta chiar a celui actual, fără ca „cimitiirul vechi" să coincidă cu suprafaţa din jurul bisericii, în care noi am stabilit existenţa unoT înmormîntări din secolele XVI-XVIII), aşezarea nu putea, la acea dată, să
se întindă decît tot în lungul Humoriei. Or, tocmai această împrejura·re
trebuie avută în vedere cînd se admite că, la un moment dat, satul a
început să se extindă spre nord, momentul respectiv neputînd fi plasat decît ulterior ridkării bisericii de zid.
Evidenţiind, pentru moment, faptul că datele oferite de .recunoaş
terile de suprafaţă şi de cercetările arheologice conduc la încheierea că
cel puţin piînă spre mijlocul secolului al XVI-lea Zahareştii pot fi încadraţi în tipul de sat dispus în lungul apei, liniar, şi la ipoteza că, iarăşi
la acea dată, aşezarea dispunea, foarte probabil, de un numă.r de gospodării inferior cifrei de 20, să înceircăm a valorifica datele existente pentru a stabili vechimea loouirii medievale de aici.
De la început trebuie rema!'cat faptul că materialele arheologice
desooper1te atit în perimetrul cerceitat de noi, cît şi recoltate în timpul
cercetărifor de suprafaţă nu oferă date foarite sigure pentru o încercare
cu scopul de mai sus. Pe baza la.r se poate cel mulit estima că la Z'3hareşti ne aflăm în faţa unei situaţii mai „fericite" clecit în alte părţi, în
sensul că nu lipsesc indicaţii în legătură cu o continuiitate de locuire,
începînd cu primele secole ale erei noastre, dar fără posibilitatea urmă
ririi şi topografice a acesteia, în sensul că s-ar fi identificat suficiente
complexe arheologice, caTe să „acopere", fără fisuri, toate perioadele
ca;re ne interesează.
Cond1ţiile specifice geo-ecoJogice ale Depr-esiunii Liteni, (fig. 3 şi 4)
ca şi faptul că zona a fost re'1ativ îndepă1rtaită de drumurile parcurse
de tătari în deplasările lor spre Tl'ansilvania, bucurîndu-se, prin aceasita,
de un grad spo,rit de apăraire faţă de incursiunile prădalnice ale acestora (fă·ră să mai V'()lrbim de împrejuf"ar.ea că zona în discuţie era cu
mult în afara teritoriului stăp!Înirt sau numai controlat de mongoli) au
asigurat condiţiile minimale pentru stabilitatea locuirii omene~ti aici,
chiar în primele secole ale mileniului II e.n. şi mai ales după mijlocul
secolului al XlII-lea. De aceea, considerăm că este numai o problemă
de timp identifica.rea locui.rii din secoaele XI-XIII, locuire care, prin
30

Existenţa unei
potrivă, foarte

biserici antfTionre celei în discuţie n1u este exclus{1, d este, d:mplauzibilă, tocmai datorită faptului că o aşezare cu ,.echlmea
celei de Ia Zahareşti presupune cu obligativ:tate existenţa unei ne;·ropole a
sntului. în care să se fi făcut înliumări,Je în întreagn perioadă de la întemeierea
saitului pî·nă în secolul al XVI-l<'a. Prin comparaţie cu realităţile de la Liteni.
unde, diupă cum !;€ ştie, n€'c.Topola ocupă o supraf.a1;ă situată i'.ntr-o poziţie
dominantă în raport cu vat:·a lo"·.uită a salului, „cinfrt:rul vechi" de la Zahare~ti ocupă. şi el, o poziţie similara în raport cu vatra a~ezării d:n secolele
XIV-XV. Or, întemeindu-ne pe observaţia că în numeroase alte a;<;;eză:ri rurale
conl-ernporiane bisericile !ii nc>c-r01Pokle forma.te în jurul lor ocupau p'lziţii dominante faţă de vetrele lucu:,te, situaţia de la Zahare~ti nu ar face decît să confinne r eea ce nr părea să const'.tuie o regulă a vremii, iar clista111 ţa care separă
locuinţa din secolul al XIV-iea dC' .,cimitirnl ve„hi" sprijină opinia că ;icesta
din urmă - şi. eventual. biserica în jurul căreia s-n format el - erau situate
la mică distanţă de lim'.la de no:·d n vetrei satului clin perioada an1in,tită.
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caraicterul ei dispersat şi datori1ă numărului mic de gospodării (fig. 3)
ce cons.Htuiau o aşezare a epocii, este destul de dificil de identificat.
Dacă din acest punct ele vedere fermitatea concluziilor la care se
poate ajunge este mai puţin dedt satisfi.i.căto::ire, aHe modalităţi de aborda.re a problemei vechimii a:şezăirii săteşti medievale de la Zahareşti
conduc, de asemenea, la încheieri tot de o exactitate relativă. Dintre
acestea, de un interes deoseb~t ni se pare că ar trebui să se bucure
cele sugerate, într-o serie de lucrăTi mai vechi sau mai recente, ele istoricul sovietic L. L. Polevoi şi aceasta, cu atîe mai mult cu cit, încercăirile sale au ca obiectiv precis satele medievale din teritoriul dintre
Carpaţi şi Nistru ;;1.
In primul rind, vom observa că încă de la prima sa menţionare
înt!·-un document scris intern aşezarea de la Zahareşti apare cu forma
clepUn constituită :.2 a topooimului său. Mulţumindu-ne, pentru moment,
cu această observaţie, facem şi precizarea că vom reveni în alt loc din
lucrarea de faţă la semnificaţia pe care o acol'dăm noi formei în care
se face această primă menţiune documentară : Zaharinţi, folosindu-se, adică, un sufix considerat în mod unanim a fi de origine slavă
- inţi.
Pe temeiul unor principii asupra cărora nu aici este locul să ne
oprim mai pc larg, L. L. Polevoi ajunge la concluzia că perioada medie
ele formare a unui toponim deplin constituit este de 102 + 29 ani, începind din momentul întemeierii satului respectiv ::;:i. In cazul de faţă,
cunoscîndu-se faptul că prima menţionare a Zahareştilor într-un document scris intern se fa.ce Ia 30 iunie 1429 şi că aceasta se petrece în
forma toponimului deplin consHtuit 5\ pentru care se propune perioada
medie de formare amintită mai sus, ar decurge încheierea că începuturile satului Zahareşti trebuie situate cindva la îngemănarea secolelor
XIII-XIV.
Aşa cum arătam şi cu alt prilej 55, „continui.tatea mobilă" ce pare
n fi caracterizat viata colectivi,tătilor românesti ale veacurilor XII-XIII
în teritoriul exitraca~patic al Rto~âniei coI1S1tituie unul din impedimentele majore în orice încercare de stabilire pe cale arheologică a vechimii satelw noastre medievale, iar faptul că în mai toate cazurile cunoscute arheologic începu1tuirile vieţii s;tabile a locuitorilor satelor menţio
nate documentar mai tîrziu în vetrele aşezărilor care au făcut obiectul
unor săpături arheologice datează anume de la finele secolului al XIII-lea
şi începwtul celui următor nu face decit să confirme aceste aprecieri 56 •
Este cazul să considerăm că observaţia amintită trebuie interpretată
ca o dovadă că populaţia românească abia atunci se stdbilea în te.rito!H L. L. Polevoi. Karpato-Dunaiskie zemii v srednie veka, Chişinău, 1975, p. 7093; idem, Ocerlci istoriceskoi geografii .l\foldai·ii XIII-XV vv, Chişinău, 1979.
52 ibidem, p. 12-18.
53 1 bidem, p. H .
.54 Documentele moldoi:e11eşti înainte de Ştefan cel Mare, ed. M. Costăchescu, I.
1931. p. 270-272 (86).
55 M. D. Matei. SCIV A, 30. 1979, 3, p. 419, nota 35.
56 s:itu.aţie confirmată, între altele, şi în zona oraşului Bucureşti (cf. P. I. Panait,
SCIV, 22, 1971. 2, p. 251).
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riile pentru care situaţia respectivă paire a con.stiitui o regulă şi că ei
trebui.e să i se atiribuie s11:!atutul de populaţie im..igrantă în astfel de
regiuni, contestânclu-i-se astfel calitatea ele a fi fost o populaţie autohtonă şi veche în regiunile respective? După opinia noastr[1, răsp1msul
la această întrebare nu poate fi decit hatărit negativ, el întemeindu-se,
înainte de torute, pe consta:tarea că urme de locuire mai vechi ele secolul al XIII-lea nu lipsesc în genera.! din teritoriul extracarpatk al României, ci ele nu premerg pe aceleaşi locw'i aşezărilor sigur existente
în secolul al XIV-iea, ceea ce este cu totul altceva.
Punînd problema în acesit fe~ şi revenind la discuţia des.pre vechimea probHbilă a satului Zahareşti pe vatra identificată arheologic,
nu ni se pare de .respins ideea înrtemeierii pe aces•t loc a unei comunităţi stabile la finele secolului al XIII-lea. Orkum, rărnîne perspectiva
~i nădejdea că viitoare cercetări vo1r putea furniza noi date şi observaţii care să permită o mai bună fixare în timp a acesit.o-:- începuturi
ale satului Zahareşti, numai atunci, în funcţie de caracteristicile culturii materiale a cefor mai vechi locuitori ai aşezării, putindu-se ad0tpta
şi o poziţie fermă în legătură cu autohitonia acestoca, clar nu în sens
rom'.lnesc (care încă ele acum nu ridică şi nid nu constituie o problemă),
ci în sens ele aufohtoni ai regiunifo·r de la răsărit de Carpaţi. Pînă atunci
nu putem omite faptllll că toponimul însuşi impu...'1e nevoia unei atitudini pline ele prudenţă în acest sens.
Cercetările lingvistice au s.tabmt, încă cu multă vreme în urmă,
eă guturalul h, specific în limba riuteană, „a început a se naşte din: .anteriorul şi rusescul general g în secol ul XII" "J7, şi că „în ve::icul al XIV-lea
predomină h în loc de g" 5~~. Pe aceSJt fundal, toponimul Zahareşti, sigur cu mult mai vechi cledt data ele 30 iunie 1429 la caire ne devine
el cunoscut prin actul de confirmare de proprietăţi pe care îl dă voievodul Alexandru cel Bun fiilor fo-,·h1lui boier ele divan Oană vornicul,
ne îndeamnă să căutăm a-i afla explicaţia. Astfel, după cum iarăşi se
ştie, în practica alcărtui:rii toponimelo:r este larg răspîndită indicarea pe
această cale nu numai a descendenţei unei comunităţi rurale dintr-un
strămoş comun, a numelui întemeietorului satului, a numelui proprietarului ace~tuia, ci şi a regiunii de unele vor fi venit primii locuirt:.oiri ai
respeC"tivei aşezări. ln acest din urmă caz, concomitent cu ertnia locuitorilor (Ruşi, Sirrbi, Secuieni etc.) sau cu regiunile de unde vor fi v-enit
(migrat) ei (Ungureni - în sens de veniţi din Transilvania, Olteni etc.}
se întilneşte şi practica arătărrii, pe calea toponimului, a poziţiei locului de unde au plecat pirimii locuitori ai satului, în raport cu cel în
care s-au stabilit. Un astfel de caz nu trebuie exclus să fie şi cel al
Zahare~tilor, toponimul putind avea, într-o etapă mai veche, forma Zahorinţi. 1n acest caz, fenomenul fonetic, amintit mai sus, de transformare a lui g în h face obligato!I'ie acceptarea unei forme interrn'.ediare
Drăganu, Românii î11
Bucureşti, Hl3:J, p. 470.

57 N.

58 Ibidem (v.
lui g în h).

şi

i·eacurilc IX-XIV pe baza toponimiei

şi

a onomasticei,

bibii-'.)grafia de la nota 3, Ibidem, referitoare la transformarea
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Zagorinţi, care nu ar fi altceva dedt forma evoluată a unui indicativ
vechi : za-gora (peste munţi).
Dacă consideraţiile de mai sus se vor doved.i juste şi vor fi confirmate de descoperiiri arheologi.ce certe, este în afar-a oricărui dubi.IU
că situaţia pe caire a.ir crea-o atare confinn:are pentru conitextul etnocultural al Depresiunii Liteni s-ar înscrie print·re cele mai interesante
din întregul teritoriu ele la răsărit ele Carpaţi. Într-adevăr, într-un context pe care toponimia cunoscută documentar îl defineşte ca vechi românesc (Stroieşti, Drăgoieşti, Ilişeşti ___: ca să ne restrîngem numai Ia
împrejurimile imediate), pre~enţa unei populaţii româneşti venită „de
pes te munţi" şi stabilită definitiv în zonă, la care se adaugă pe·rmanenţa
ei ulterioară pe aceeaşi vatră pi.nă în zilele noastre, ar ilustra, mai bine
clecit aUe consideraţii de ordin geneiral, una din cornponeatele permanente ale istoriei noastre, şi anume aceea a legăturilor complexe şi permaI1ente dintre românii din interiorul ~i cei din afara arcului carpatic,
ceea ce ar conferi noi şi foarte semnificative valenţe cercetăirilor de la
Zahareşti, în special, şi celor din Depresiunea Liteni, în general ;,!J. Pînă
atunci, însă, ne mulţumim să formulăm ca certă opinia că începuturile
satului Zahareşti pot fi puse pe seama seco1ului al XIII-lea, atit materialele arheologke (în mai mică măsură pînă acum), ciot şi datele decurgînd din stabilirea perioadei medii de fo:'.'mare a topo·nimelor deplin
constituite concurind la formularea ei.
0

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES CONCERNANT
L'I-IABITAT MJ;:DIEVAL HURAL DU BASSIN
SUPEH.IEUR DE ŞOMUZUL 1-L.<\HE
ET MOLDOVA

Re sume
Dans les prcoccupations de lcngue duri~e et ,importantes
lns:rites dans le plan du Musee d'hi:stoire de Suceava se t:·ouv1a pendant ies derni-ers nns loa rcchcr:che du village medieval roum1in du nord de 1'a Moldavie.
L'approfondissement de ces problemcs se f:t en diversifiant et en elargissant
.59 E5tc c<1zul să prec:zăm aid că cercetările cu privi-re la \'echimea io:uirii româ-

medievale din baz:n::.! superior oa! Şcmuzului Mare a trezit un interes deosebiit şi in rindw·ile geologilor şi geo-g-rafilor, care au avut s-au au preo2u.p5.ri
legate de studiul pa1·ticularităţilor zonei în discuţie. Acest interes a fost e.xpri·
m:~·t cu prilejul unei dezbateri ştHnţifice pe tema „Geo-ecoiog:e )i habitat in
Depi·esiune.a L:tcni''. organizatu de facultatea de istori-2-r.eografic a Institutului
de înYăţămint super-iot· din S;_1cea,va, în octombrie 19î9. Coa~unicările şi dis:uţiile specialiştilor au evidenţiat existenţa, încii din vechime, in zona ariitată a
unor condiţii optime pentru dez\'Oltai!"ea comunităţi!o-r omene!;ili, în condiţii de
stabilitate, mediile ecologice şi resursele natuna-Ie oferind pentru a(;easta
toate elementele care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a 0conomi1?i agrare.
Ca o subliniere şi confirmare a acestor realităţi, nrheologi.a vine să ofere date
materiale privind practif.·area agrku.!illrii aici, uneltele agric!ole, pc! de o parte,
~_;i marea cantitate de oa.se de animale, pe de alti1 parte, făcincl dovada c:ă în
Depresirn1ea Liteni cultura pămin.tului şi oreşte~ca ari.:malclor se dezvolt.au
concomitent.
neşti
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parallelement lrs domaines d'investigation ele cert<:!ines zones du departement
insuffo:amment etucliees. Parmj Ies criteres qui ont constitue Ie fondement de ces
invesligiltions nous rappel-0ns : la reoherche des microzones geographiques bien
intl:Yidual:si:!es de pcint de \·ue geomorpholog,ique; 1:1 poursuite des rel"ltions
vilJ,age-;,il\e; la t'Drrelation des rec:herches <lo~umenta.ires avec celles arch120Jogiques c-t c:artogra.phiques pour l'etablis~ement quantitatif de la demographie de la
zone et la Jocalisation des prJnc:1paux foyers par rapport ă ces aictuels ; le crHene
economique a l:U en vue l'etablissement des techn:ques agricoles et a'rtisanales
utilisees dans le processus de production. Si quelques-uns des criteres ci-dessus
rorrnules se refcrni~·nt exclusiyemcnt a l'etape de d~bat de la documenLation, Ies
aulres se referent en echange ă des obligations tl'autre nature de la recherche,
ceux-ci ehnt forten1C'nt lies au processus qualitatif superieur pour l'.aipprofon.dissement de la con1na::!.sance <le certains probleme> de st:ructure sons egard si elle
etait de na-ture econurnique, so2ia.l-demogr.uphique ou politique. Dans le present
cas Jes recherclws se sont axees sur I'exmnen des anciens foyers rustiques des
bassins su.pcr:eurs des rivicres Moldova et Şomuzul Mare, specialement a Berchi~eşti, Liteni et Z:1Jmreşti.
Les rechc-rches de Berchişeşti se sont con.centrees dans J';mcien foyer (le lie1J
„sălişte") silue sur Ia terrasse gauche de 11 riviere Moldova, ă approximativenmnt 1,5 km de l'actuel Ioyer d1· village. Le deplacement du foyer sur la terrasse
superie.tire da.ns le XVJ-e siecle est due a une forte inondat:on qui a eu lieu dans
cette periode. La stratigraphie du lieu est assez simp.Je : sur le sol vierge se superpose
un habitat dont la du:ree .a ete assez com-te (la premil!re moitie du XJV-e siecle)
c-t alors cette-c: fut superposee par une couche d'alluvions et de gravier, manquee·
de toutes traces de culture materielle, couche qui provenait d'une inon<lation.
Cette couche etait superposee par un autre niveau de culture mater.ieile de Ia
deuxieme moitie du XIV-e siecle, preuve du retour de Ia population sur la m~me
pJa,.:e. Cette couche de oulture, beaucoup plus con.sistaJJte, montre un habitation
pius prol'Ongee de la zone. D'ent:re Ies c.-omplexes dlx:ouverts nous rappelons : une
fosse avec tles reste<.; menagcrs provenant d'un foyer et un four d'usage menager,
conserve assez precaire.
men que dans Ies documents Ie village est mentionne en 1473, Ies plus.
anciennes restes identifi€s dans l'<incien habitat sont dates pourtant ă la fin du
Xlll-e siecle. L'i:nventaire des decouvertes comprend de J..a ceramique, des fragments provenant particulierement des vases type booal. Tout le r~mplissage de·
la fosse provient de Ia premiere moitie du XV-e siecle, couche d.a.tee aussi d'une
monnaie <inepigraphe de la periode du prin.ce Alexandre Ie Bon.
Par rapport a la premiere categorie de pâte, bcaucoup plus grossiere et peu
soigneusement tl'availlee, pas uni.formernent brulee, de la quelle furent modeles des.
vases ceramiq.ues qui proviennent de la fin du Xlll-e siecle et la premiere moitie
du XIV-t>, Ia deuxieme categorie cerarnique, de la fin du XlV-e et la premi~re
du XV-e sie..:le, est modeU~e d'unde pâte b:.an homogeneisec, sans des impureies,.
d~ms liaquelle Ie sabie qui entrnit dans la composition etaH bien tamise. La majorite des vases modeles de la deuxieme categorie de pâte sont Ies vases boca!
d'usage cow·ant, en faisan-t la preuve aussi d'une cr01ite d'origdne organique parvenue de boui.Jlics. A cute de cette deuxieme categoc:e ceramique furent decouverts egalement des fragments ceramiques qui proviennent, particulierement de
cruches au bord trilobe, ceHe-dâ appartenant a Ia categorie de la cernmique gri.se
fine de Ia fin du XIV-e siecle, elle n'etant pas produite en Molidavie, mais apportee
par Ies colons allemands venus padkuHer-ement de PoJogne.
L'autre categorie ceramique. attribuee ă Ia seconde moi·tie du XV-e siecle e.st
co1111Pletement travaH!ee ă l·a roue ă tour Tapide. Ce progres a signiifie. en m~me
temps, la disparition des differences entre Ies prodults decouverts dans le milieu
u.rbain et ceux trouves dans Ies foyers rurals.
L'imitalion des produits urbaiJJ.s (pa:rli.cu]ierement la poterie) est prouvee
par leur gaucherie, etant evidente cn ce sens, d'une partie Ia couleur des v.ases,
et d'autre part se constatant une evidente acc<-ntuation de la standardisation typoJoglque.
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Ln derni~re categorie cernmique decouYerte appartient â .].fi fin du XV-c ei
au ccmmencement du XVI-e sieole, quand l'<mden foyer est aba:ndonne. cc>lui-~·i se
deplai;ant sur la terra1sse supedeure, ol) i.l existe egalement et aujourd'hui. Les
c:a.·tes du XVIII-e sie21.e surprennent cettc realitl~ historico-geographique d'avancement du foyer en altitude et l'<:t·bandon de> l'ancien. Parmi Ies pieces de fer
derom·cptes aussi dans la fosse d-dessus mentionnee, nous rappelons : Ies outils
agricoles rep!·escntes par des faucilles (XV-e siecle) ; pieces d'usage menager couteaux (XIV-XV-e s:eck-s); piec:e:; d'armement - pointes de fleches, filiformes
el tronc-cOniques, munies d'un pedon.cule et des fleches avec des ailerons laterales,
ayunt un tube de fixation ; Ies p'.eccs de harnachement sont representees pur des
fragments de mors, par des boucles de grandes dime.nsions, eperons â rosette et
une tete de massue en bronze, ave~ des protuberances pyrnmidales de cliverses
dimensions.
Les recherches archeologiques de !'habitat de Li;teni se sont effectuees dans
plusieurs lieux situes soi•t dans l'a.ctuel foyer du vH!age, soit a la peripherie dP.
celu'.-ci. D!l po:nt de vue geogrnphique, !'habitat est situe dans la depression lithologique de Liteni, celui-ci faisant partie, avec autres trois hab:tats (Zah3reşti, Vorniceni et Stroi•eşti) de la prop,:ete du boiard Oană, le „Yom1ilc" (gouverncur) de la
viile Suceav":I, le premier conseiller dans le Conseil prinder d'Alexandre le Bon.
L'anic:en foye.r tiu village Liteni coT.ncide presque ('ntierement aVE•c celui
aduel. P3r rapport ă la premiere mention documentaire (XV-e siecle) du village,
l'an. iennete de celui-d a ete prouvee au point de vue archcologique, presque deme
siecles anterieurement. L'habitat medieval se situait exclusive111ent sur la partie
gauche de la riviere Şomuz, dans la zone de pre et ele pente lente des collines.
La de.oo'.l.verte - par des recherches archeologiques - ele deux nf)yaux
cl'lmbitation (XIV-XVl-e siecles) silu~s sur une etendue cl'un km, nous mont~e le
<'arnctere lineaire-groitpe de l'habitat en groupes de demeures. L'extension du foyer
a eu lieu particuiierernent dans Ies XVI-XVIII-e si~cles (ainsi comme nous font
la p:·euve Ies cartes de cette p&rloc!e), quand, pa.r suite de l'accroissement demographique et pa•r l'exploitation economique nu delă des limites clu village, le foyer
de celui-d acquit une structure d:spersee. avec des tend<:nces de devenir compacte.
Les red1erd1es a:·d1eologiqt:es de Liteni, effectuees dans l'endrnit nomm<'.> .,La
Şaibă" ont porte a la Mcouverte de 4 habitations, une d'e!les ele surface. et Ies
aul1„ s trois du type approfondi dans le sol. Les habitations du type apprnfondi
avaient e-n general une surfoce de 3 /4 m et ellcs etaient assez groupees ; lcur
plancher etait en ter;re gla:.se, et Jes fosses de p:eux indiquaient rexistence d'un
ande.n toit cn deux pc·ntes. L'entree dans Ies hutles sa fois;~it par la cote de sud.
Une de ces habitations a etc detruite pair un incendie>. L'absence - il deux ele ces
habitations - du systeme de chau!fage, nous permet cl'eme>tb"e l'hypothese que
celles-ci pouvaient etre utiJi.sees aussi pour l"abri dE"s peUs animaux. La quatrieme
habitation est de su'.·face et a une longueur de 7,75 m c·t une la-rgeur de 4,70 m.
La oonsLruction avai•t un plan re".'ta.ngu!aire et etait compartimentee en deux
pieces. L'ha.b:tation a ete ploancheiee avec des p!anches, en faisant la preuve Ies
traces de poutre carbonisee. Dans linterieur de l habitation on a trou.ve Ies traces
d'un poc!le execute stm"ment de hriques. L'habitation a ete datee sur la foi du
materie! ceramiq·ue deoouvert „in situ" sous le n~veau du plan".'he, ce materie! datant
de la premiere moitie du XV-e siecle. La decouverte de certa!nc; mate!"iaux pluc;
anciens nous auto.rise de cro:re que dans Ies premieres quatre decennies du XV-e
siecle l'habitatioP n'existait plus cette-ci ctant incendiee. Les autres lrois habitations approfondies datent de La meme per:ode, fln du XIV-e siecle et com.mencement du suivant, les materi.aux ceramiques decouverts ayant, en leur grande
majorite - couleur rouge (750/o) d'une pâte de bonne qualite, avec beaucoup du
sabie dans la composition; Ies vases ont Ies paro:s âpres. Les formes predomin.antes sont Ies pots type booal. avec profil grossi et une curbure interieure pour le couvercle, ou avec profil aplati, et ayant une arete ă la base. N,1us
aHribuons l'habita.t:on de surfoaiee, de dimeinsions plus grandes, a un feodal locai
dont Ies sujets avaient aux environs l'habitation de type approfondi. Les recherches faites toujours a Liteni, sur le lieu nomme „Sălişte", eurent comme resultat
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la decouverte de deux four.!':, dont le diametre ne depassait pas 1,50 m. CC'ux-ci
avaient unc destination d'usage menagC'r et furent dates dans la deuxieme moitic
du XV-e siede, sur la foi du materiei ceramiq.ue. Bien que on n'a pas decouvert
•. 1 uelccnque
comple~~c d'ha~J:tation dans l'ancien foyer du village, pourtant, la
clecom·erte d'une couche de c:ulture materidle avec des fr-agments ceramiques
speciLq•_1·es aux XlV-XVI-e s!ecles, clant la continuI:te et epaisseur variaicnt en
foncticn de la pente et le caraciere des trav.aux agricoles, represente pour le moment la seule preuve certe d"habitation de Ia zone. Selon le critere de la qualite
de la pâte et de la couleur, !a ceramique decouverte dans le lieu nomme ,,Sălişte",
a ete groupee en trcis categories distinctes : la ceramique archaique, de pâte
grossiere .c1Tec du mi:crogravier dans la composition, travaillee ă roue
lente, speclfique au dernier quart du XIV-e siecle; la deuxieme categClrie est
repre:sentee par la ceramique grise cl'aspect grun1eleux, soit fin, Ies deux catt~gories
ceramiques etant modelees a roue u tour rapide. Cctte c-'ltegorie ceramique a
ete atribuee au XV-e sieeole. La troisieme categorie ceramique, couleur rouge, est
modelee a roue a taur rapide, les vases ayant en general ies parois plus minces
par rapport a la deux:emc categorie (chronologiquement cette-ci se situe dans Ies
XV-XVI-e siecles).
Les memes coriteres de cla:ssification (pâte et technique) ont ete etablis egalement au groupement de h ceramique du Jieu nomme „Şaibă", cette-ci s'encadrant
chronologiquement a la fin du XIV-e siecie et dans la premiere rnoitie du XV-e.
D'en tre Ies forrncs de vases decouverts inous rappelons : le vase bocal, des vases
<1vec a-nses, des jattes et des brocs. Parmi Ies of>jets rnetalliques decouverts dans
Ies deux i:eux, nous rappelons : Ies coutcaux, Ies an.neaux. Ies coute'lUX de pe.Ueterie, l'hache de type cognee, des boucles (de ceinture), des verges, des crochets
cl'assemblage, des clous, des fleches (trois types : avec pointe folliforme, triangulaire et boulon d'arbalete). Toutes ces categories d'objets - apres Ies analogies
effectuees - peuvent etre placees, chronologiquement, dans le XV-e siecle.
Le troisime lieu ou se sont e!fectuees des 'recheT'Ches aI"Cheologiq.ues dans
l'etendue du vLllage Liteni, est situe au point de vue geomo.rphologique, sur le
Dealul Ţiganu.lui, oâ on a trouve la necropole de !'habitat. Furent decouverts 99
tombeaux, dont Ia chronologie etablie d'apres Ia typologie des ornements et des
monna:es, est comprise entre Ies XIIl-XVI-e siecle. En surprenant Ies limites de
l·a necrapole et en cailculant la densite des tombeaux. on a pu etabli!r avec aproximat:on que la necropole avait ă peu pres 800 tombea ux. Les indi;vidus inhlll1Ileş
chretiennement eta:ent orien:tes avec la tete vers J'ouest et Ies pieds â rest. Les
petites deviations sont dues au saison dans lequel se fit l'enterrement. Les tombeaux etaient disposes en general en des rangees pas trop reguJieres, entre elles
etant laissee une dista111ce qui variait entre 0,5 et 2,5 m. Se rencontrent des ca'!
de superposition de tornbeaux, fait qui montre son utilisation pendant une periode plus longue.
Les enterrements doubles ou triples sont dus ă la mort concomi•tente probablement paT s·uilte d'une epidemie ou d'un accident - de plusieurs mernbres de la m~me famille.
Les squelettes sont etendus sur le dos, poses soit en cercueils (300/o), soit
directement sur la terre (700/o). Les tombeaux d'enfants eurE'nt l'inventaire le
plus riche. D'entre Ies 99 tombeaux cherches, 27 apparteniaient aux enfants.
D'apres la .position des bras on a pu etablir 7 types d'empla.cement de ceux-ci.
L'inventai're decouvert comprcnd des bouoles d'oreilles, des anneaux. des boutons
globulaires, des monnaies moldaves, polonaises et hongroises. Les boucles d'oreille,
ont ete encadres en q.uatre types divers, dont la chronologie, etablie sur la foi
des analogies, est comprise entre Ies XIII-XIV et le XV-e siecle. On a observe
egalement que dans la periode de commencement de la necropole (XIII-XIV-c
siecles), ies enfants enterres etaient groupes sepairement. Pour lies XIV-XV-e
siecles, certains enterrements groupes pourraient suggerer le caractere social de
la parente familiere. L'inventaiore de la necropole met en evidenoe l'eta.t social
assez modeste des habitants de la zone.
Les reeherches a["cheologiques de Zahareşti (village qui a appartenu egalement au „vornic" Oană - 1429) se sont aussi coneentrees dans le Ueu nomme
0
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,.s.:'ili13te", anden foyer medieval du vi1lage. P.ar ra;pport au foyer actuel, l'ancien
foyer est situe au point de vue geogra.phique au bord du premier, sur le seconde
terr.asse du ruisse.au Humoria. On a pu delimi.ter l'ancien foyer sur une etendue
de 600 m., avec trois points de conoentration des ha.bitants. Ainsi, l'anden foyer
s'est developpe seulement sur la partie gauche du '.l'"Uisseau Humoria et il a une
structure liniaiire-groupee, avec des tendences de dispersion. La stratigraphie de
la zone est assez concluante : un premier niveau, moins discontinu, appartient
ă La culture Noua (l'epoque finale du uronze) ; un autre niveau de culture materielle, p1us consistant en des fragments ceramiques et plus epais, appartient aux
JV-V-e siecles, n. l!.; ă l'exception de la surface dans laquelle la ·couche de culture des IV-V-e sil!cles n. l!. est su;perposee par le niveau que nous l'attri.buons
aux VII-VIII-e siecle5, les xestes materiaux appartenant ă la moitie du I-er millenaire
n e. sont superposees, sa.ns exception, par la couche de oul ture appartenant au feodalisme developpe. Des IV-V-e siecles on a decouvert deux habitatiO!lls de type
approfondi, avec des traces de pieux pour soutenement et avec foyer de chauffage.
Dans leur voisinage on a decouvert, en plein a!r, deux fours e.n pierre, de la
meme periode, dont les diaml!tres etadent de 1,75 et 1,40 m. La vo'O.te de pierre
s'ecroula dans l'interieur du foyer, se conservant seulement le jable sur des portions
plus peti'l:es. II est probaible qu'ă .ce niveau d'habitation apparticnnent aussi les
deux fosses menageres tout pres des hab1tations ci-<lessus mentionnecs. La ceram!que decouverte, qui apparlient a ces deux complexes d'habitaticn, est realisce
soit d'un materiei bien '1:rav·aille, fin, soit de pâte grumeleuse ou d'une pâte
grossiere, avec des tessons broyes dans la composition. La brulure est executee
„~n totaHte par reducHon (couleur noire). Dans leur majorite (95%), les vases ont
etc modeles ă roue avec tour rapide. Dans un pourccntage plus petit nous avans
aussi de la ceram:que tr.a,·illee a la main, d'une pâte grossiere, br(1l1o·e in.:ompletement. D'entre les formes de vases qu'on poot connaitre par intuition sur la
foi des profils conserves, nous raippelons des : vases bocal de di.verses climensions, sou.pil!res et plateaux ci.rcu!aiires. Le materie! ceramique attribue aux VIVIII-e siecles est modele d'une pâte grosiere, brul~e incompletement, avec des
fragments ceramiques dans la composition, provenuos dans lem· majorite de vases
ele type bocal, avec profil arrondi et legerement ev.ase vers l'exterieur.
Aux traces d'habitation appar.tenant au feoclalisme developpl! (XIV-XVII-e
siecles) sont a>ttribuees deux foyers de type approfondî, dates ă la fin du XIV-e
et respectivement la premil!re moitie du XV-e sit'!cle et le commencemcnt du
sit.de suiv.:int. Les habitationis aviaient le plancher de glaise ave.c un systeme de
chauifage. Les deu:x: habitations ont ete abandonnees. L'inventaiire de ces habitat:ons consiste de fragments ceramiques brii.Ies oxydant ou par reduction et
modeles d'une pâte de bonne qualite, ă roue avec taur rapide. D'entre les objets
de metal decouverts, nous rappelons des : boucles (ele ceinture), fers de couteau,
lignes (pour pecher), monna.i·es, pointes de fleches.
Une importance parUculiere a la decouverte d'un dep6t d'outi'ls. Celui-ci
contenait: une ha.che type cognee, des vrilles (2 pieces), coutre en cours d'usinage,
petite pelle, faux. Les analyses metaJ.log·raphiques effuctuees ont miiS en evidencc
leur provenance du mildeu urbain. La piece qui contribue decisivement par ses caracteristiques typologiques - ă l'enca:drement chronologique du dep6t
est la faux, ciont les anailogies se rencontrent seulement ă Anen (U.R.S.S.) et
Mohflcs (Hongrie) ou la chronoJogie etablie pour Ies XV et XVI-e si~cles nous
autorise aussi - sur la foi du materie! ceramique - d'attribuer Ies outils du
depOt, e la fin du XVI et le comrnencement du sieole sui.vant.
De recheriches entreprises, en resultent quelques condusions : on a observ<i
qu'au cornmencement du XV-e siecle, dans Ies habitats rur.aux de Moldavie a
pfnetre un nombre assez griand de produHs aTtisanaux du miilieu urbain; l'anciennete reele des villages mentionnes dans Ies sources ecrites est toujou;rs plus
grande du moins 2-3 s:l!cles (les rccherches archeologiques sont evidentes en ce
sens) ; sur la foi des sources documen.taires et archeologiques an a pu constate·r
que dans la seconde mo!tie du XIV-e slede Ie processus de feodaHsatiion a rec;u
un caractere general dans la zone et i1 etait assez avance ; l'evolution - en
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ternps et en espace des hab:tations etudl~es. le !'app01·t d entre le foyer et
le milieu geographique environnant d'u.ne part, et entre le foyer et la necropole
d'.auke part, peut nous sugger€'r - par Ies et~pes d'evolution topographique du
foyer, et egalement par la distribution des tombeaux de la necrnpole - des re01·ganiis.ations sooiaoleconomiques ,au sein ele la commun.aute vi!Lageoise, celles-ci rcpres0ntant seulemcmt des tâches scientifiqU<-'S d'une eventuelle recherche prochaine
plus detaillee et complexe.

LF::GENDE DES FIGURES
Fig.

La carte des clecouvertes archeologiques (XIII-XVI-e sieeles) fa!ites en
Valea Mo1dovei. Berch:,5e.oşti : 1. „Să·li~te" (fouiJles aircheologiques) ; 2. „La
Gogu" ; :1. Podirei. Capu Cimpului: 4, Lunca lui Pîrle'l; 5, In luncă ;
6, Lunca lui Ion Asandei.
Fig. 2. - La carte rles decouvertes archeologiq.ues (XI-XVll siecles) dans la
depression lithologique Liteni. Liteni : 1, .,Sălişte" (fouilles archeologiques) ; 2, La Jorea; 3, „Şaibă·· (fouilles archeologiques); 4, Sălişte;
5, Dealul Ţig,anulu1 (fou.illes a1rcheolo.giques) ; 6, Ci.uhă. I<'mmoasa: 7,
La .şcoală. Vornicenii Mari: B, ln grădini ; 9, Tabla scurtă (sondage
ar.cheologique) ; 10. Şi.pot (fouilJes archeoligiques) ; 11, Ta1bl.a scurtă.
Liteni : 12, La lută•rie. Horodniceni: 13. ln grădini ; Zahareşti: 14, La
Cruce; 15, In faţa morii (fouiJles ard1eologiques) ; Horodniceni: 16, Branişte. Zahureşti: li, La oda:e; 18, Dealul Hatmanului; 19, CăldărU..-'?'l;
20, Sălioşte (fouilles archeologiques) ; 21, Curotea boierească. Horodniceni:
22, După sat; 23, La b:serkă (sondage archeologiquc) ; Vornicenii Mari:
24, La mănăstire (foui,Jles archeologiques) ; 25, Şesul Tolvei (Iouilles
archeologiques) ; 26, Dealul Morii (foui1les archeologi4ues) ; 27, Dealul
Velniţei (fouilles a·rcheologiques).
Fig. 3.
La carte Bilschel (17î3-1775) con'Cernant La d:stri.bution des a:n.c,'.iens habitats et la repartition des principales zones d'utiHs-:ition du terrain (pâturage, terrain agri1cole, pres, for~ts) de la depression Llteni avant l'annexion de la Bucovine piar l'Empire Autrkhien.
Fig. 4. - La carte Otze.llowHz (li90) de la zone depressionnaiore L.ite-ni a:vec Ies
prindpales modifi;cations demogr:i;phiques survenues dans le foyer des
habitats apres l'occ.upaticm de la zone par l'Empire Autrich!en.
Fig. 5. - Le plan de l'hab:tation de type approfondi no. 3 de Llteni - „Şa:bă"
(XV-e siecle); 1, pierres; 2, fragments ceramiques; 3, brique en torchis;
4, fosses de gourdins ; 5, charbon et cendre.
Fig. 6. - Le plan de l'hab.itation de surf.ace no. 2 (XV-e siecle) de Liteni- Sailbă" :
1, fragments de putre brulee.
"·
Fig. 7. - Four no. 2 decouvert ă L:teni - .,Săl!ste" : 1 le prorn du four · le plan
d'ensemble du four.
·
'
'
Fig. B. - Le p'an de l'habitation de type 'approfondi no. 1 de Zahare.oşti - „Sălişte"
(IV-V-e siecles n. e.).
Fig. 9. - Le profil du mur d'ouest de la sec.tion I de Zaha·re.<şti (Ies oarrea.ux 21-23)
dans la zone de l'lnbitation. (?) no. 2 (IV-V-e siecles n. e.).
Fig. 10. - Le faur en pier.re no. 1 de Zaha1~ti (IV-V-e siec.les): 1, fragments ceramiques; 2, morceaux de brique en torchis; 3, jable; 4. cendre et charbon.
Fig. 11. - Le faur en pierre no. 2, de Zahareşti (IV-V-e siedes n. e.) : 1, fragments
ceramiques ; 2, jable-; 3, charbon.
Fig. 12. - Le pla.n de l'habita-tion de type approfondi no. 1 (XIV-XV-e siecles),
decouv·e1ite ă Zah3.resti - „Săli,~te".
Fig. 13. - Le plan de l'habitation de type approfondi no. 2 (XV-XVI-e sie~les) de
Zaharreşti „Sălişte" et le profil du mur d'ouest de la section I dans
la zone de l'habi·tation.
l. -
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Aspects de ohantier: 1, Zahareşti (l'h.abitation no. 2, XV-XVI-e siecles) ·
„Sălişte" (l'endroit ou se fi.rent des recherches archeologi~
ques) ; 3, Zo.hareşti - „Sălişte" (L'endroit ou se firent des recherches
a1,cheologiques) ; 4, Zahareşti (le dep6t d'outils); 5, Liteni - „Şaibă"
(.l'habitatlon de s1trface no. 2, XV-e siecle).
Aspect de chantier, Liteni - „Deal.ul Ţiganului", necropole medievaJe
(Xlll-XVI-e siecles) : 1, 3, 5, depouilles murtelies posees dans des cercueils de 0hene; 4, vue d'ensemble de la III-e section.
Liteni - „Dealul Ţiganului" : 1. le plan general des fouilles archeologiques de la necropole medievale; 2, le profil du mur d'ouest de la
sect'.on I.
Le plan de la section V de la necropole medievale de Liteni Dealul
Ţiganului·'.
"
Le tombeau no. 3 de .lJa necropole medievale de Liteni - „Dealul Ţiga
nului".
Le plan de la section IV de la necropole medievale de Liten{ - „Dealul
2, Liteni -

Fig. 15. Fig. 16. F·ig. 17. Fig. 18. Fig. 19. -

Ţigan.ului•'.

Fi1g. 20. -

Le plan du tombcau no. 1 de la neoropole medievale de Liteni -

„Dealul

Ţiganului".

Fig. 21. -

Le plan general schematique de la section I de la necropole medievale
de Liteni - „Dea.Lui Ţiganului".
Fig. 22. - Les tombeia1ux 7 et 8 de la necropole medievale de Liteni - „Dealul Ţiga
nului".
Fig. 23. - Fragments cera:miques (XIV-XV-e siecles) derouveDts a Berchişeşti „SăJşte" : I, soup:ere ; 2-4. pot-bocal ; 5, oruche ave<:: la bouche tri).,pbee
(?); 6, anneau de bronze (:Passim); 7, tete de massue en bronze. ''
Fig. 24. - Fragments ceramiq•ues des XIII-XV-e siecles, deoouverts â Berchişeş!t „Sălişte".

Fig. 25. -

Fragme1111.s ceramiques (XIII-XIV-e siecles) decouverts â Berchişeşti
„Săli5te".

Fig. 26. -

Fragments ceramiques (XIV-XV-e siecles) decouverts ă Berchi.şeşti
„Sălişte".

Fragments ceroamiques des XIV-XV-e siecles decouverrts â Liteni
: 1-23 (de l'oobvtation no. 1) ; 24-32, ceramique gr:se fine.
Fig. 28. - Fragments ceramiques de la fin des XIV-e et XV-e s:ecJes decouverts ă
Liteni - „Şai0bă" dans l'habitation de suriare no. 2.
Fig. 29. - FI"agments ceram'ques de la fin du XIV-e et XV-e siecles decouverts ă
Liteni - ,,Şaibă" dans l'habitation no. 3.
Fig. 30. - Frngments ceramiques (XV-e siecle) decouverts â L~teni - „Şaibă" (fosse
rnen.:igere).
Fig. 31. - Fragments ceramiques de la fin du XIV-e et XV-e sikles decouverts â
Litenl - „Şaibă" (fosse menagere) 2-20; 1, fragment de soupiere app::rrtenant <:1 l'habitation medievale no. 2.
Fig. 32. - F,r.agments ceriamiques ele !'habitat'on de surface no. 2 de Liteni
„Şaibă" (fin du XIV-e siede et le XV-e).
Fig. 33. - Fragments cerarniques des XlV-XV-e siecles decouverts ă Liteni
Fig. 27. -

,.Şaibă"

„Săliste".

Fig. 34. -

Fragments ceramiques des XIV-XV-e siecles, decouverts

ă

Liteni

„Sălişte".

Fig. 35. -

Fra:gmenrt:s cerarniques des XIV-XV-e siecles, decouverts a Liteni
1-2, 9, 14, 17, ceramique rouge; 18-19, cera:rnique grise f:ne;
3-8, 10-13, 15-16, 20, ceramique grise grumeleuse.
Fragrnents ceramiques des IV-V-e siecles n. e. (6, 12, 17.18) et des VII-eVlll-e siedes, deoouverts ă Zahareşti-„Sălişte".
Fragments ceramiques des JV-V-e siecles, deoouverts ă Zahareşti „Şaibă":

F.ig. 36. Fig. 37. -

„Sălişte".
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Fig. 38. -

Fragments ceramiques des XIV-XV-e siecles, decouverts dians l'habiit3tion
no. 1. de Zahareşti - „Săilişte".
Fig. 39. - Fragmenit.s ceramiques et obj.ets de metal decouverts ă Zahareşti - „Să
li!i'te" : 1-6, 17, ceramiques de l'habi·tation m1c'clievale no. 2 ; 7-13, ceramique de la Iosse dans laqueUe a ete decouvert le depOt d'outils de
fer ; 16, 18-22. objets de metal de l'habitation medievale no. 2.
Fig. 40. - Fragmen.ts ceramiques des XIV-XV-e sil!ides, decouverits ă Zahareşti „Sălişte".

Fig. 41. Fig. 42. Fig. 43. -

Fig. 44. Fig. 45. Fig. 46. -

Fig. 47. Fig. 48. Fig. 49. -

Fig. 50. -

Pointes de f.leche et objets d'usage quoti.dien decouverts ă BerchişeŞ'ti „Săl15te" (XIV-XV-e siecles).
Objets de fer decouverts ă Berchişeşti - „Sălişte" (XIV-XV-e siecles) ;
1-3, 5-7, pieces d'hamachernent et equi;pernent miolitaire ; 4, faucille.
Divers o.bjets decouverts ă Zahareşti - „Să!ii:;te" : 1, hache type cognee ;
poin.te de •fleche ; 6 vriUe ; 7, 11, pieces de fer provenues de l'habi.tation
medievale no. 2 ; 12, objet de parure (pierre demi-predeuse de l'habitation medievale no. 2); 13, coutre en usinage. Objets decouverts ă Liteni
- „Sălişte" : 5, 8. anneaux decouverts dans la sect1on III et I ; 9, boucle
de ceintuxe decouverte dans la section li ; 3, couteau de pelleterie (deoouvert d:ms l'habitation no. 3) ; 10, meule ă iaffuter Ies outils (decouverte
dans l'habitati.on no. 3) ; 4, !'embleme de corporation des airtisans menuisiers de Sibiu (1450).
Objets de pa•rure decouverts dans lia necropole medievale de Liteni „Dealul Ţiganului" (1-13) ; 14. anneau ă chatton applique.
Outils de fer decouver·ts ă Zahareşti - „Să!!iişte" : 3, vriHe ; 8. petite
peUe ; 9, f.aux. Haches type cognee de charpanterie, ă Baia Mare (1, 4),
Oradea (2), Bistriţa (5. 7) et Suceava (6).
Objets de fer et de cuivre decouverts ă Liteni : 2-5, objets de parure
et de v~tement ele la necropole medievale; 1, 6, 8-17, outiJs, armement,
objets d'usage domestique et menager. Zahare;;;ti : 7, fragment de ooutea.u;
18, pointe de fleche t1iiangulaire.
Fragments ceramiques du XVII-e siecle deoouverts ă Liteni - „Sălişte" :
La car.te cadastrale (XIX-e siecle) concernant lia repa.rtition des wnes
d'utirlisation du ter•rain et Ia di.ffusion des foyers des vilhges de la depression Liteni (Fond : Les Archives de gue!'re de Vienne, B 9 a 432).
La ·cairte cada1Strale (XIX-e sieole) concernani la repartiti.on des zones
d'utilisation du terrain et la dHfusfon des foyers des viillages de la reg1on
perioarpatique et de coline (Fond : Les Archi.ves de guerre de Vienne,
B 9 a 433).
La carte de Hora von Oizellowitz (1790) concer.n.ant la repartition des
z.ones economiques et d'habi.tation de la depression Liteni et de la zone
perican:prutique (Fond : Les Archi.ves de guerre de Vienne, B III, a 180).
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ANEXA I

zti

Icare
Ţara pentru j
s-a emis ,

Anul
ern~terii

Ide Tipul I,cl€ficoperi-rii
Locul
monedă

ObSE.'ll'V'<lţii

l.

Ungaria

1564-1578

dinar

Liteni, M 3

2.

UngaJ"ia

1482-1488

uinar

Liteni, M 15

3.

U:n.garia

1564

dinar

Liteni, M 17

4.

Ungaria

1589

dinar

Li-teni, M 18

5.

Unga:ria

1570

dinar

Li te-ni, M 86

6.

Ungari.a

1560-1564

dinar

Liteni, M 84

7.

UngalI"ia

1589

dinair

Liteni, M 34

8.

un.garia

1515

dinar

Liteni, M 72

9.

Ungaria

1560-1564

din.ar

Liteni, M 1

fragmentară

10.

Moldova

1504-1517

gros

Liteni, M 1

fragmentară

11.

Ungaria

1458-1490

dilltaJ"

Li•teni, M 82

12.

Ungaria

1565-1577

dina,r

Liteni, M 80

13.

Ungaria

1482-1488

dinar

Liteni. M 14

14.

Ungaria

nedeterminată

din.a.

Liteni, M 66

precară

15.

MoLdova

nedeterminată

gros (?)

Liiten'i, M 59

precară

16.

Ungaria

nedeterminată

dinar

Liteoni, M 87

precară

17.

MoLdova

jumătăţi
groş

Liteni SIV

1408

de
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fragmentară

fragmentară

9 buc.

Jhei\

')„

~uf\owiner ~îstricts

P' ig. :i. _ Harta .Buschel (1773-1775). P!"ivind distribuirea vechilor vetre de aşezări şi 1
fineţ.e, p ăd uri) din depres tunta Liteni mainte de anexarea Bucovinei la Imperiul a ustr
https://biblioteca-digitala.ro

1'ifJi~noti Ol'\
}n..,.

Moloa.u.,,

11'

l·u• s.&.tt,Plll

'3«Jin31ichni Orrpa.((Un

•••

O·~chajfren

J , tr(lft.ff' J)(Q

Jypccuf1~ .,1
Jpoi..•t~

iusoura
'.il'ovo I or .':J ..;

~"' 60

IGJthCI n 6&

Jr JUic 111.oMj'·
J1~uric1en~

Ju tJO\, <G ~ .Se••

ie aşezări şi repartiţia principalei.or zone de uti liz.are a terenu.riilor (păş une, teren agricol,
Imperiul austriac.
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fiy
I
Harta descoperirilor arheologice (sec. XIII-XVI) din valea Moldovei.
Berch ;seşti : I, Sălişte (săpături arheologice) ; 2, La Gogu ; 3. Podirei. Capu Cîmpu..
lui: 4 Lunca tui Pîrlea; "', In luncă ; 6, Lunca lui Ion A.sanctei.
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~•

!q. 2 - Ha r ta c1csr·operi rtlor ar!Jeolog1 cc (sec . XI - XV ll) d1 1 u e p res Ltnea i i tologi că
,ten i. Li t, ni : I. Săl i~t e (săpătur i arh e ol ogice); 2, La Jorea ; 3, Şaibă ( s ăpături
·heolog ice ) ; -1, Să l iş te ; 5, Dealul Ţiga n ului (săpături arheologice) , 6, Ci u hă . Fru.oasa : 7, L a ~ oală. Vor nicenii l\'lari : 3, m grădini ; 9, T a bla s c urtă (sondaj arheo.g ic) ; 10, Şi p ot (s ăpă t uri a rheo lo g ice) ; 11, Tabla scurtă, Liteni: 12, La lutărie.
oroLlnicen i : 13, in g ră di ni. Zahar eş ti: 14, L a cruce; 15, I n faţa m o r ii (săpături
·heologice:. Horoclniceni: 16, B 1·anişte. Zahareşti : 17, La odaie ; ltl. iJ2al •il h atmaL!ui; 19, Căldăruşa ; 20, Să liş te (săpături arheologice) ; 21, Cu !·tea b oi er e scă. Hocli,i ceni : 22, D up ă sat ; 23, La b is er ic ă (so ndaJ arheol06i C). Von •ic cn ii Mari :
, L-a mă·nă ~t.re ( ' ăpă tu .i a lw
~ C:' )
.
T 11 ..:i
( ~ ăpiitu ri :1rheol ogicc);
Dealul m o ri i ( " ăpătu r i arheol ogi „ e ) ; 27, Dea l 11' "elni 'wi \s ă păt u ri a1 heo logice).

„
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Harta OtzelJ.owitz (1790) a zone i d epreswnare L :teni cu prind palele
demog.rafi.c.'€ produse în vatra a-:;ezăr iJ o r după ocup a r ea zQITlei de către
Im peri ul austria c.
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Fig. 5 - PJ<muJ locuinţei de tip adincit numărul 3 de la Liteni - ,,Şaibă" (secolul
XV) ; 1, pietre ; 2, fragmente ceramic e ; 3, chirptc ; 4, g ropi de par: ; 5, cărbuni
i;;i cenuşă.
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a„„
piet„t-

2
Fig. 7 -

Cuptorul

numări:J l 2 descoperit la Liteni „Săli.'ite" : 1, protilul cuptotorului ; 2, planul de ansamblu al cuptorului.
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Planul locuinţei de tip adinci:t numărul 1 de la Zaharefiti (secolele IV-V e.n.).
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Profilul schematic al peretelui de vest al se cţiunii I de la Zahar eşti
(carourile 21-23) în zona locuinţei (?) numărul 2 (secolele IV-V e.n.).
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2

F ig. 14 a. - Aspecte ele şanti er : 1, Z ahareş ti (locuinţo! numărn l 2, secolele XV-XVI) ; 2, Li.ten~ „Sălişte" CLocuJ
unele s-aiu efectuat cercetări arheologi·ce).
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Aspecte de ş1nti e r : 3,
s-au efectuat ceroetări arheologice) ; 4,
Fig. 14 b. -

Zahareşti-„Săli.ş ţe " (locul unde
Zahar~ti (depozitul d e un elte).
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Fig. 14 c. -

Aspect

de

ş a nt ier:

5,

Litenii-„Şaibă "

(loc uinta de

suprafaţă numă rul

2, (se colul XV).

1

2

3

Aspecte de şanti er , L :teni-„Dealul Ţiganului" - n ecropol.a
(secolele XIII-XVI) : 1-3, morminte depus e in si•erie de stejar.

Fig. 15 a. -

https://biblioteca-digitala.ro

medievală

5
Aspecte de şantier, Lite n.i - „Dea lul Ţig anului" - n ecropola mediev<i lii (secolele XIII-XV[): 4 m orm in te î ntretă:atc ; 5. ve dere de ansamblu a
sec ţ i un ii III.
Fig. 15 b. -
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MEOIEVAl

[[IIJ SOL GALBEN
2
Liteni - Dealul Ţiganului : 1, planul general al săpăturilor arheologice
din necropola medievală ; 2, profilul peretului de vest al secţi·mii I.

Fig. 16 -
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Fig. 17. - Planul secţiunii V din necropola medievală de la Liteni-Dealul Ţiga 
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Fig. 20. -
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Fig. 21. Planul general sch em a tic al
I din nearopob m edieval ă d e la

se c ţiunii

Liteni-Dea~ul Ţig·anului.
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Fragmente ce rami:ce (se colele XIV-XV) d e~coperite la BerchişC?ti „S ă 
: 1, castron, 2-4, oală borcan ; 5, ulcior cu gura triJlobată C?: ; 6, inel de bronz
(passim); 7, cap de buzdu~ din bronz.

Fig. 23. lişte"
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20

Fragmente ceramice din secolele XIII-XV, descoperite la
Berchişeşti „Sălişte".
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Fig. 25 -

Fragmente ceramice (secolele XIII-XIV) descoperite
B€mhi•<;;ef?Ui. - „Săli.şte".
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Fig. 26 -

Fragmente ceramice (secolele XIV-XV) descoperite la
Be i"d J.i.)eş L-i-„ ;:, ăLste ··.
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Fig. 25 -

Fragmente ce!'amice (secCJ1lele XIII-XIV) descoperite la
Benohil'?efi tii-„ Sălişte ".

https://biblioteca-digitala.ro

HABITATUL MEDIEVAL PE

ŞOMUZ ŞI

Z19

MOLDOVA

13
Fig. 26 -

Fragmente ceramice (secolele XIV-XV) descoperite la
Be rL: hi.7 eşi.i-„ 0 ăl.11te··.
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F ig . 27 „Şa i b ă "

26

T'\'I1ff"\i

inJJtim:rr
30

32

Fragmente ceramice din secolele XIV-XV, descoperite la Liteni
: 1-23 (din loc ui nţ a de tip semi.aidîncit num ă rul 1) ; 24-32, ceramică
cenuşie fină.
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Fig. 28 -

Fragmente ceramice de la sfirşitul secolului XIV şi secolul XV, descoperite la Lit e n.i-„Şa i bă", în locu inţa de suprafaţă numărul 2.
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Fig. 29 -

Fragmente ceramice de la
perite la Liteni-„Şaibă", în

sfîrşitul
locuinţa

secolului XIV
de tip adînc.iJt
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Fig. 30 -

19

Fragmente ceramice (secolrJil XV) descoperite la Liteni menaj eră).
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Fig. 31 . Fregmente cerami ce de la sfîr ~ itu l secolul ui al XIV-iea şi secol ul a l
XV-lea descoperite la Liteni-„Şaibă" (groapă menajeră) 2-20; 1, fragment de caskon
aparţinînd locuinţei medievale numărul ~ .
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Fragmente cerami ce d in locu inţa de s up rafa ţ. ă număr ul 2 de la Liteni
„ Şaibă" (s'fîr',şitu:i seco l ului a l XIV ~Jea şi secol ul XV).
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Fragmente ceramice din secolele XlV-XV descoperite la Liteni „Siil:i~tc" .
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Fragmente ceramice din secolele XIV-XV, descoperi-te l.a Liteni „Sl'lliş te ".
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Fi1J

Fragmente ceramice din secolele XIV-XV, descoperite la Liteni . 1- 2, 9, 14, 17, ceramică arsă oxidant; 18-19, ceramică cenuşie fină
3-8, 10-13, 15~16, 20, ceramică cen-1şie zgrunţmoasă.
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.,Şaibă"
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19

Fragmente .cer.a:mi:ce djn secolele IV-V e n 6 "
descoperite l::i Z<1hare5ti-„Si~t1fşte~•~'
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Fragmente ceramice din secolele IV-V e.n„ descoperite la
„Sălişte".
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Fig.

38 -

Fragemente <'eramice din secolele XIV-XV, des-coperite in locuinţa
de tip atlinc'it numărul l de la 7..ahart:'::'ti-„Sălii,te".
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Fragmente ceramice şi obiecte de metal descoperite ia Zahareşti „Săli.5te" ; 1-6, 17, ceramică din locuint<1 medieva:lă numărul 2; 7-1 ~. ceran1i:cf1 di.n
groapa în eaire s-a descopel'it depozitul de unelte di•n fier; 16, 19-22, obie:ct e d e
m eta l din locuinţa medievaHi numărul 2.
Fig. 39 -
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Fig . 40 -

Fragmente ce1,amice din secolele XIV-XV descoperite la Zahareşti „St1H~te „ .
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Vîrl'uri deo ,;1g0\i -:-i 111>1 '<'ll' ele uz 1·Lm •n t din Ji0 r . dl'""lllJl'l'lll'
'l'i;-li-_S;"d Î"ll'" (SeL·ol el e XIV-XV).
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1-:l, 5-7. piese tl hnrna~rnent <;-i cehipamrnl militar ; 4. ~c>reră.
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Fi.g. 4.1 - Diverse obiecte descoperite la Zahareş ti - „Sălişte" : 1, topor tip bardă :
2, vîrf de săgeată ; 6, burghiu; 7, 11 , piese din fie r provenind de la locuinţa
numărul 2 ; 12, obiect de podoabă (piaitră semip reţioasă) din locuinţa medievală
numărul 2; 1:~. cu ţit de plug în prel.ucnire; o f}iecte descoperite la
Liteni. „ Sălişte• : 5, 8, inele descoper.ite în secţiunea III şi 1 ; 9, cataramă descoperită în
se.c ţiunea II ; 3, cuţit de cojocărie (descoperit în loo-Jinţa numărul 3) ; 10, piatră de
asc uţit uneltele (descope1ită în locuinţa numărul 3) ; 4, tabla de breaslă a meseria-:;ilor tîmplairi de Ia Sibiu (1450).
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Fig. 44 -

Obiecte de podoabă descope r ite în n ecropola medievală de ln L itPni D eal ul Ţig3nu!Lt i (1-13); 14, inel c u chaton ap licat.
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Fig. 45 - Unelte din fier descoperite la Zahare~ti - „Sălişte" : 3, burghiu ; 8, otic ;
9. coasă. Topoare tip ba:ridă, afilate la Baia Mare (1, 4), Oradea (2), Bjstriţ-1 (5, 7) ~i
Suceava (6).
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16
17
Obiect e din fier şi aramă descoperite la Liteni : 2-5, obiecte de podoab5.
din n ecropola medievală; 1, 6, 8-17„ unelte, armament, obiecte de
·..lz casnic şi gosp odăresc. Zahareşti : 7, fragment de cuţit ; 18, virf d e săge ată
triunghiular.
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F ragmente ceJ·amice din secolul al XVII-lea descoperite la Liteni ,Băli~te".
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Fig. 49 - Harta cadastrală (secolul XIX) a <listribujrii zonelor de utilizare a terenului şi răspîndire a vetrelor de sat din regiunea pericarpatică ş i de deal (fond Arhivele de război din Viena. B IX a 433 „_
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cadastrală (secolul XIX)
răspindirea vetrelor de sat din

Harta

Fig. 48 -

terenului

şi

război

a distribui;rii wnelor de utilizare a
depresiunea Liteni (fond Arhivele de
din Viena, B IX a 432).
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Fig. 50 - Harta Hora von Otzellowitz (1790) a structurii zonelor economice şi de
locuit din depresi unea Liteni şi zona per i carpatică (fond A rhivele de război din
Viena, B III a 180).
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ACTIVITATEA LUI VALERIU BRANIŞTE
ŞI A ZIARULUI „PATRIA" PENTRU
EMANCIPAREA POLITICA A ROMANILOR
DIN BUCOVINA
IOAN V. COCl TZ

La sfîrşiLul secolului al XIX...J.ea şi începutul secolului XX, lupta popoarelor aflate sub stăpînirea Coroanei de Habsburg s-a
intensificat considerabil. În acest conte)Gt se înscrie şi activitatea clesfă
~urată ele românii din monarhie pentru eliberare naţională.
Pentru Bucovina, părnînl s•trămoşes.c rupt din trupul ţării romi1neşti a Moldovei independente, prin forţă şi corupţie, la 7 mai 1773,
ultimul deceniu al veacului al XIX-iea a însemnat o adîncire şi cliver~ificare a prncesului
de emancipare culturală şi polHică, într-un cuvint
naţională, a r-omânflor, participarea tot mai activă a maselor la re1e nr1i
diverse activităţi şi acţi'llni, subsumate realizării idealului naţional tot
mai prezent în conştiinţa românilor bucO\rineni - făuri;rea statu.lui naţional unitar român.
In perioada la care ne referim, un moment. important al luptei naţionale româneşti l-a constituit activitatea Partidului Naţional Român
din Bucovina, a organului său de presă, ziarul „Patria" (1897-l!:lOO) al
cărui directo·r era. ca un simbol CJl LUlităţii neamului românesc, transilv<in.e<.Lilul V ale:riu Br.a.."ILşte.
Chemat de Iancu Flondor şi George Popovicî, lide·ri ai a.ripei radi<"ale a Pairtidului Naţional Homân din Bucovina (societatea politică
„Concordia" de după marea adw1are naţionadă de la Cernăuţi, din 7 martie 1892), să înfiinţ.eze în capitala Bucovinei, şi să conducă ziarul noii
orientă,ri a P.N.R., Vale•riu Branişte pleacă ele la Braşov şi se s.tabileşte
la Cernăuţi. „Se împlinesc t.rei ani - va a!l'ăta mai tîrziu Valeriu Branişte, de cinci noi, un grup de oameni tineri am fondat acest L.iar.
Condu~i de ideea a aşeza politica poporului nostru pe baze adeviirat
naţionale am voit ceea ce trebuie să voiască fiecare român de bine,
anume a salva neamul românesc pe acest pămînt al istoriei româneşti
şi a-i asigura acel loc de frun1e carre-i crom.pete ca primul şi cel mai
important element constitutiv de tară atît în unna trecutului său, cit
şi a valorii sale numerice şi culturaie" 1•
•
Pentru a sitabili cu mai ma!l'e precizie locul pe care îl ocupă în istoria Bucovinei aotivitatea desfăşurortă de ziarul „Patria 1' şi Vale.riu Brani~te, credem că se impune a succintă retrospectivă asupra vieţii po.li1 Patri-0, anul JV, nr. 406/21 npridie -

4 mai 1900.
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F ig. 50 - Harta Hora von Otzellowitz (1790) a structurii zon elor economice şi de
loc-uit din depresiunea Liteni şi zona peri oarpatică (fond Arh ivele de război din
Viena, B III a 180).
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ACTIVITATEA LUI VALERIU BRANIŞTE
ŞI A ZIARULUI „PATRIAa PENTRU
EMANCIPAREA POLITICA A ROMANILOR
DIN BUCOVINA
IOAN V. COC!TZ

La sfîrşitiul secolului al XIX ...lea şi începutul secolului XX, lupta popoarelor aflate sub stăpînirea Coroanei ele Habsburg s-a
intensificat consider.abil. .În acest conte~t se înscrie şi activitatea desfă
!jllrată ele românii din monarhie pentru eliberare naţională.
Pent·ru Bucovina, pămînt s•t.rămoşesc rupt din trupul ţării romi1neşti a Moldovei independente. prin forţă şi corupţie, la 7 mai 1773,
ultimul deceniu al veacului al XIX-lea a însemnat o adîncire şi diver~ificare a prnce.sului
de emancipa:re culturală şi polHkă, într-un cmint
naţională, a românilor, pa:r'tidparea tot mai activă a maselor la cele mai
diverse activităţi şi a.cţiunL sub~umate realizării idealului naţional tot
mai prezent în conştiinţa românilor bucovineni - - făurirea statului naţional unitar român.
Jn perrioada la care ne referim, un moment important al luptei naţionale româneşti l-a constituit activitatea Partidului Naţional Homân
din Bucovina, a organului său de pre.să, ziarul „Patria" (18~7-1900) al
cărui diredo·r era. ca un simbol al unităţii neamului românesc, tran.,ilvime.anul Valeriu Br4""1i.şte.
Chemat de Iancu Flondor şi George Popovid, lideri ai a.ripei radicale a Pairtidului Na;ţional Homân din Bucovina (societatea politică
„Concordia" de după marea adunm-e naţionaaă de la Cernăuţi, din 7 martie 1892), să înfiinţeze în capitala Bucovinei, şi să conducă ziarul noii
orientări a P.N.R., Vale·riu Br'a.Ili!?te pleacă de la Braşov şi se s.tabileşte
la Cernăuţi. „Se împlinesc t;rei ani - va a;răta mai tîrziu Valeriu Branişte, de cinci noi, un grup de oameni tineri am fondat acest Liar.
Conduşi de ideea a aşeza politica poporului nostru pe baze adevărat
naţionale am voit ceea ce trebuie să voiască fiecare român de bine,
anume a salva neamul românesc pe acest pămîrut al istoriei româneşti
şi a-i asigura acel loc de frunte care-i compete ca primul şi cel mai
impor-tant element con:._c:,titutiv de tară atît in urma trecutului său, cit
•
şi a val-orii sale numerice şi culturaie" 1•
Pentru a sitabili cu mai maire precizie locul pe care îl ocupă în istoria Bucovinei aotivitatea desfăşurată de ziarol „PaiTia" şi Valeriu Branişte, credem că se impune a succintă retrospecitiv-J. asupra vieţii pa.liI Patria, anul IV, nr. 406/21 apritlie -
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tice româneşti din Bucovina, în ultimele două decenii ale veacului
trecut.
Este perioada cinel autorirtăţile habsburgice intensifică măsurile de
asuprire naţională şi socială a românilor bucovineni. Eram desconsideraţi
ca naţionalitate, ne erau închiise căile de dezvoltare social-economică.
Limba română, deşi limbă istorică a aces;tui pămîn:t, era sistematic elirni:lată din toate sferele de activitate din Bucovina, consi·derată inferioară, lipsită ele posibiliităţi culturaile. Învăţămîntul românesc era unul
din obiectivele perma:nerut supuse poHticii de deznaţionalizare promovată
de habshurgi. Şcolile, atribute ale civilizaţiei, erau croite după cerinţe
străine, şi nu potrivi.t cerinţelor noastre de viaţă naţională.
Rezultat al acţiunii de deznaţionalizare, de frînaTe şi înlăturare a
e}ementului românesc din viaţa econamkă a Bucovinei, contrar firii rom~1~1ilor, sute de familii emigrau în AmeI"ica.
InLensificarea măsurilor de asuprire naţională, determină din partea
românHorr buco·vineni o puternică reacţie de apărare a intereselor naţionale. Aceste viguroase manifei-.:>rtări s-au mart:erfalizat prin constituirea
de asociaţii şi societăţi cu caracter cultural-patriotic, cabinete de lectură, prin editarea de calendare, reviste şi ziare, diferite broşuri, lucrări ştiinţifice care popularizau originea comună a românilor, comunitatea de limbă, obiceiuri, cultură, ideea de luptă naţională.
Prin toate mijloacele aflaJte la îndemînă, autoirităţile habsburgice se
străduiau să transforme Buco•vina într-o ţară germană, să creeze un
anume tip de cetăţean, fără conşfonţa apartenenţei la un grup etnic.
Acest tip de cetăţean trebuie să fie simplu bucovinean, care să vorbească limba germană. În felul acesta ia fiinţă Bukowinerthum-ul. coo~
cepţia bucovinisită, ca~e va deveni cu timpul o adevăraită doctrină politică.

Burghezia românească, slabă economiceşte şi redusă ca numă1r, îng.rădi1tă la tot pasul atît de cătr>e clasele dominante ale imperiului cit
şi de boierimea autohtonă, înlăturată din viaţa pontică, se zbătea mult
d2Jr reuşea puţin, încercî:nd să radicaH:oeze lupta naţională. Interesele
înguste de clasă au făcut ca uneori elementele burgheziei române bucovinene să maniifeste inconsecvooţă, tendinţe de acceptare a politicii
impuse de autorităţi.
În Bucovina, pînă la începutul deceniului al optulea al secolului al
XIX-lea, nu exista o girupaire politică, un pal"tid românesc, lucru explicabil de altfel prin faptul că politica naţională era făcută de marii boieri,
ele cîteva famHii prirvillegiate (Hunmuzachi, Vasilco, Costin, Stârcea, Zotta,
Voilcinschi, Gdgor:cea) caire exercitau un adevărat monopo l în politica
Bucovinei. Unii dintre aceşti boieri care făceau npolirtică naţională" pentru propriile lor interese nu aveau nevoie nici de program, nici de organizaţie poliitică. De regulă, în ajunul alegerilor dieta:le sau parlamentare, boierii români ajungeau la o inţe'legere cu guvernul ausitria.c primind cîtev:a mandate pentru dietă şi parlamentul de la Viena.
La rindu:l lor, marii boieri români făceau pa·rte di.n partidele politice care dominau, în perioada la care ne referim, viaţa politică din
1
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Austria, partidul centralist şi partidul autonomist 2• După o scut'Ut perioadă, 7 februarie 25 noiembrie 1871, cînd guvernul ausitriac, în
frunte cu primul ministru Carol Hohenwart, a dus o politică ce viza
o lărgire a autonomiei legiS1lative şi administrative a provinciile~· eoroanei, timp în carre se intensifică şi activita!tea autonomi.'1itilo;r români
din Bucovina, unnează o perioadă marcată de venirea la pUJt-ere în Austria a unui f:,TUVern format din centralişti in frunte cu Adolf Aue:rsperrJ :i.
Printre liderii centraliştilor români se aflau Eudoxiu Hurmuzachi
şi Constantin Tomasduc iar printre liderii autonomişti Gheorghe ~i
Alexandru Huirmuza~hi.
Iniţial, deosebil"He dintre cele două g.mpări politice ale boierHor romani nu erau prea mari. Ambele militau pentru autonomi.a Bucovinei în
cadrul imperiului, pentru apărarea individualităţii ţării, conservarea curuC'tcrului ei naţional şi confesional, crearea tuturor condiţiilor pentru întJrirea şi dezvoltarea acestui carac1er. Românii au privit dintotdeauna
Bucovina ca pămînt s:brămoşesc. În sensul constHuirii unei Austrii federaliste, cu o largă autonomie politică şi naţională a provinciilor, deci
şi a Bucovinei şi românilor, înţelegea să coliabo-reze Eudoxiu Hurmuzachi
în caxkul pall"tidului centira!list austriac. Centraliştii români erau pentru
o autonomie mai restrinsă, mili.tind pentru o apropiere de germani, i>tr
autonomiştii români pentru o mai largă autonomie şi o apropiere de
polonezi. Din momentul în care în rindurile curentului cenbralist român
din Bucovina intră şi germani şi rep1·ezentanţi ai altoir naţionalităţi,
upare o netă deosebire între cele două grupări : autonomie, dar printr-o
gemianizaTe a tuturor latllil'ilo·r vieţii liOciale, economice şi poli<tice, doreau centraliş1tii, ceea ce autonomiştii români nu puteau accepta.
1n anul 1872, boierii români înfiinţează la Cernăuţi „Societatea autonomi~tilor naţionali" al că 0rei scop era" „. de a cultiva în popor instrucţiunea poli;tică şi conştiinţa naţională, precum şi de a stăirui pentru
realizarea, întă.rirea şi dezvoltarea o:r<Janic[l a autonomiei în toate -ramurile vieţii publice""·
Organul de presă al „Societăţii autonomiştilor naţionali" era ziarul
„Patriot" - Cernăuţi, 30 aprilie - 2-l decern.brie 1872, cu apariţie
săptămîn:ală. Era tipărit în limba germană toomai pentiru ca autorităţile
să cunoască mai bine do1eanţefe românilor. După puţin timp, spre sfîrşitul anului 1872, societatea îşi încetează activitatea 5.
Deputaţii români în Reichsrath s~au alăturai grupului Hohenwart,
care se afla în opoziţie, în mijlocul căruia s-au pie:rdut cu to-tul fi, iar
cei din dieta Bucovinei, g.I"llp lipsirt de personalitate politică, formară
un „mixturo compositum", cunoscut sub numele de paîltidul co:nserva2 Dr. I. G. Sbier.a - Familiea Sbiera şi Aminti.ri din t•iiaţa autorului, Cernăuţi,
Tipografia univet"Sitară î. r. a lui H. 1-:l'khardt, 1899, p. 220.
:1 Ibidem, p. 248.
4 Ibidem, p. 251.
5 „Der Patriot", ni·. 1 ;:JO Hprrnc 1872.
ti Carol Hohenwart, prim minist:ru al gm·ernul ui ·austriac de oriental·e au\.onomist-(-nnservatoare, începinid cu 7 februo1'.ie 18îl. Jn perioada la care ne r{'ferim se a[la în opoziţie faţă de guvern uJ Auersperg (Ion. I. Nistor, Is1.orta
Burnvinei, p. 294, Fondu.I docunwnt·w M uzeu.l jutl<•ţf'an SU<'eava, nr. lnv. 4:l2!l).
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to:-, format clin deputaţii tuturor naţionalităţilor din Bucovina, de oril'ntare conservatoare, ca.re, cu timpul s-a 1:ira.nsfonnat în aşa-zisul
„p<lrtid bucovinean" ;. Astfel se materializează Bukowinerthum-ul. acea
dl' tristă memorie doctrină „bucovinistă" (neacceptarea individualităţii
naţionale) în care s-au complăcut o perioacl[t de timp marii boieri care
t•xcrdtau monopolul politicii româneşti. Pe bună dreptate Die!\:.a Bucovinei era numită „dieta cesaro-imperială'', deoa.rece deputaţii care o
furmau erau sau slujito-ri ai statului sau persoane ca-re depindeau ele
\ oi!1ţa autorHăţilo·r, aşa îndt sistemul par!lamentar bucovinean era la
clio..;poziţia guvernului ~. Aşa-zisa „partidă naţională", formată clin b[1triT1ii boieri. lipsită ele un program politic clar, ferm, de o strategie
!;ii tactică adecvam situaţiei, de un organ de pres{1 puternic, nu remşea
<;[1 se impună în cele mai importante probleme ale vieţii social-politice
şi economice clin Bucovina. Faptul că guvernul ţării numea clin rîndul
rumânilo·r pe mareşalul ţării, pe mitropoliit, faptul că dintre români unii
er<.:u aleşi deputaţi, nu se poate privi numai ca rezultat a1 activităţii
bi1:rînilor politicieni, ci mai curincl rezultatul colaborării acestorn cu guvern1ul. Ce ar fi însemnat pentiru români continuarea unei
a~t fel de polHici ne-o spune dar „Hevista politică" : „Boierimea nebă
gat ii în seamă, bi:i,;erka înduşmăniti't, poporul calic, fară creştere politicit. Iată vii1torul poiiticii noc:,..;tre tTadiţionale" !I.
Impotriva acestei poliitici aşa-zise ele „oportunitate" s-au ridicat o
în'. reagă pleiadă de tineri intelectuali proveniţi clin rînclurile ţărfoumii
si burgheziei de la oraşe şi sate de care se simţeau atraşi şi ale căror
imerese le apărau 111 • Tin€rii in1:elcctuali atrăgeau în moci serios atenţia
\·et·i1ilor politicieni : „A.ristocratia noastră să nu uite că deşi la un moment dat s-ar pă·rea că domină .situaţia în afacerile ţării este în pericol ele a fi înlă-Lurată de ev:rei şi poloni şi în C'llTînd poate fi necesiita t
ele ct capitula înain·tea sJrăinilor„. Deşi nu voim a da lecţii de conduit;1
proprietarilor noştri. nu ne putem reţine de a nu recomanda aces;torn
('li
toată căldura, o apropiere sincerei de popor, solidaritate intimă cu
twţiunea" 11 • Conştienţi că numai într-o politică pentru popor, sp1·ijifilită
pe popor, stă realizarea idealurilor naţionale român.eşti, tinerii politiC'ieni arătau : „.„daţi poporului cultura politică şi cîştigaţi-vă încrederea
lui, căci numai aceasta va fi scăparea noastră, a tuturora" 1 ~.
Adepţii noului curent politic excludeau dfo capul locului ştergerea
individualităţii naţionale şi contopirea acesteia în „Bukowinerthurn",
care nu era al:tceva dedt o formulă menită să faciliteze exploaitan~a naţio:rnlă în imperiul habsburgic, cu atît mai mult cu cit aceasta viza,
în primul rînd pe români, care erau băştinaşi ai ţării. „Sîntem români
şi voim să răminem români buni în Bucovina românească şi combatem
pină la ultima consecvenţă pe acei care uitînd zimbrul din stema ţării,
Patria. unul II. n.r. 107 /15-28 murtic 1898.

7
B
9
10

Ibidem, anul IC, nr. 166 '19-31 august 1898.
Hevista politicei, anul IU, nr. 18 /]; octombr:oe 1888.
ion I. Nistor, op. cit., p. 183.

J.t.

Red.sta

politică,

anul III, nr. li /I 5 s.eptC'mbrie 1886.

1:! Ibidem, nr. 18/1 octombrie 1888.
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uitînd moaştele si:fiinte de la Putna şi nenumăraitele monumente ele glorie română pe acest pămînt voies~ să ne facă de batjocura lumii: :1"
popor fără limbă şi conşotiL'lţă naţională... Ţinem la autonomia ţării şi
reclamăm lărgkea ei dar nu pentru a preface ţara într-un melegar al
străiniloc traşi-împii11Şi din toată lume:.1 ci ca să păstrăm neschimbai
caraoterul istoric al ţării, dezvolitîndu-ne conform spiritului timpului
şi conştiinţei noa.c;itre naţionale. Avind înaintea ochilor acest măreţ scop,
o singură lozincă ne va conduce în lupta pe111tru neam şi ţară : Jos Bukowinerthumul" 1:i.
Agitaţiile impotiriva acesto·r stări de lucruri încep încă din anul 1875,
prin organizarea de acţiuni în rin.durile ţărănimii şi meseriaşilor, pentru lămurirea lor privind interesele naţionale româneşti în Bucovina.
Aceste manifestaţii se constiituie şi ca un viguros pro-teSit românesc împotriva proiectateloc ser:bă-ri prin care autorităţile habsburgice doreau
să m3lI'"cheze centenarul anexării Bucovinei.
În anul 1885, ia fiinţă la Cernăuţi, societatea politică „Concordia"
al cărui scop eria: „...de a deştepta interes pent.ru viaţa politică na.ţionaHi,
de a instrui poporul despre drepturile şi îndatoriirile lui pabriotice şi
politice" H. Societatea politică „Concordia" care îşi propusese 11 ••• unirea
tuturor românilor sub un d;ra.pel unitar naţional" Hi, a avut un •rol
important în dezvoltarea conştiinţei politice a românilor bu<'ovineni,
ia orientarea luptei politice pe un făgaş nou, fiind la un momeat dat
singurul fOT naţional român în poli-tica Bucovinei. A constituit, în acelaşi timp, .nucleul viitorului Partid Naţional .Rpmân din Bucovina. Oda:tă
cu înfiinţ&rea acesteia, politica românească în Bucovina a încetat să mui
Iie monopolul unei anumite clase sociale.
Societatea JJ:C>U•tică „Conco;rclia" nu a avut de la început un organ
de presă. În anul 1886 publică o broşură sub denumirea generică ele
„Biblioitecă", intitulată „Biblioiteca societăţii politke Conmrdia în Cernăuţi", prima fascirolă cuprinzînd o privire istorică asupra trecutrului
poHtic-social şi naţional al Bucovinei, redactată de Ion Bumbac şi Grigore Halip lli.
Presia din Homânia ca şi cea a românifor de peste munţi a salutat
renaşterea politică naţională a românilor bucovineni, ~ubliniind importanţa luptei aceS1tora pentru întreaga naţitme română.
Jn aceste condiţii; ~re la Suceava „Revi~ta politică" Ia conduc-erea căreia se aflau~ea::tupu şi Simeon Florea Marian, ziar care marc·hează inul'airea feTmă î.n arena vieţii politice româneşti din Bucovina a
intelectuaU.tăţii. A fOSlt, în perioada la care ne referim, organul de presă
reprezentativ al românifor bucovineni. P.ropunîndu-şi să apeire poziţia
românilor în viaţa poUtică, ziarul se considera:" ... organ comun al tota1:l Patria, anul li, nr. 15·1'17-29 iulie 1898.
14 Constantin Loghin. Istoria literaturii române di11
fia M:iroro})OJ.itul Si!vesitru, 192S. p. 155.

Hucot~ina, Cernă.uţi.

Tipogra-

15 Ibidem.

rn Leonidas

Bodnărescu, Autori
g1„..i[i~ă bucovineană, 190:l, p. 80.

români

bUl'Ol'ineni.
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tor, format din deputaţii tuturor naţionalităţilor din Bucovina, ele orientare conservaitoare, care, cu timpul s-a t:ransfonnat în aşa-zisul
,,p<:rrtid bucovinean" 1• Astfel se materializează Bukowinerthum-ul, acea
ele tristă memorie doctrină „bucovinistă" (neacceptarea individualităţii
naţionale) în care s-au complăcut o perioad:1 ele timp marii boieri care
l'Xercitau monopolul politicii româneşti. Pe bună dreptate Dieta Bucovinei era numită „dieta cesaro-imperială", cleoarrece deputaţii care o
formau erau sau slujitori ai statului sau persoane care depindeau de
nihţa autorHăţilor, aşa incit si'itemul pal'lamentar bucovinean era la
cli~poziţia guvernului~. Aşa-zisa „partidă naţională", form.ată clin bă
trî11ii boieri, lipsi.tă ele un program politic clar, ferm, de o strategie
şi tM1ică adecvat:1 situaţiei, de un organ de pres{1 puternic, nu reuşea
s~i se impun~i în cele mai importante probleme ale vieţii social-politice
şi economice din Bucovina. Faptul că guvernul ţării numea clin rîndul
românilor pe mareşalul ţării, pe mit:ropoliit, faptul că dintre români unii
enm aleşi deputaţi, nu se poate privi numai ca rezultat ul activităţii
b.:1 ~rînilor politicieni, ci mai curincl rezultatul colaborării acesta•·<! cu guvernrul. Ce ar fi însemnat pentiru români continuarea unei
Cl'-"tfel ele polHici ne-o spune dar „ReviSita politică~' : „Boierimea nebă
gat{1 în ;;eamă, bise·rica înduşmănită, poporul calic, Iară creştere poli! ic:1. fată viiitorul poHticii noc.<>tre tradiţionale" !•.
Impotriva ace;tei poliitici aşa-zise de „oportunitate" s-au ridicat o
î:1treagă pleiadă ele tineri intelectuali proveniţi di!l1 rîndurile ţărfrnimii
~i burgheziei de la oraşe şi sate de care se simţeau atraşi şi ale căror
interese le apărau 111 • Tinerii intelectuali atrăgeau în moci serios atenţia
n:'ci1ilor politicie1ni : „Aristocraţia noastră să nu uite că deşi la un mome;1t. dat s-ar pă·rea că domină situaţia în afacerile ţării este în pericol de a fi înlă·turată ele evTei şi poloni şi în c'llrînd poate fi necesiitHt
ele <1 capitula înaintea s:t·răi·nilor ... Deşi nu voim a cla lecţii de conduit[t
proprietarilor noşt1ri. nu ne putem reţine de a nu recomanda acesitora
C'U toată dLlclura, o apropiere sinceră ele popor,
solidaritate intimă cu
1rnţi unea" 11 . Conştienţi că numai într-o politică pentru popor, sprijinită
pe popor, stă realizarea idealurilor naţionale româ,ne~ti, tinerii politiC"ie~i arătau : „... daţi poporului cultura politică şi cîştigaţi-vă încrederea
lui, căci numai aceasta va fi scăparea noa~tr~i, a tuturora" J:!.
Adepţii noului crurent poUtic excludeau din capul locului ştergerea
individualităţii naţionale şi contopirea acesteia în „Bukowine.rthum",
care nu era al:tceva deci.t o formulă menită să facili>teze exploa:tarea naţio!lalrt în imperiul hab:-;bu.rgic, cu atît mai mult cu cit aceasta viza,
în primul rînd pe români, care erau băştinaşi ai ţării. „Sîntem români
şi voim să rămînem români buni în Bucovina românească şi combatem
pină la ultima consecvenţă pe acei care uitîncl zimbrul din stema ţării,
7 Patria, <Jnul II, nr. 107 /15-28 martie 1898.
!l /b·idem, anul II, nr. 166 /19-31 august 1898.
!I Hevista politică, rnn·ui III, nr. 18 /]; octombrie 1888.
}(;. ion I. Nistor, op. cit„ p. 183.
l.l. Re1~ista politică, a.nul III, nr. 17 /l 5 sept<"mhrie 1888.
1:! ibidem, nr. 18 iJ octombrie 1888.
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uitînd moaştele sfinte de la Putna şi nenumăraitele monumente de glorie română pe acest pămînt voiesc să ne facă de batjocura lumii : '.m
popor fără limbă şi con.şitii..riţă naţională ... Ţinem la autonomia ţării şi
reclamăm lărgkea ei dar nu pentru a preface ţara într-un melegar al
străinHoc trn.<;i-împi.nşi din toată lurne:1 ci ca să păstrăm neschimbat
caracterul istoric ai ţării, dezvolitfodu-ne conform spiritului timpc1lui
şi conştiinţei noa.sitre .naţionale. Avind înai111tea ochilor acest măreţ scop,
o singură lozincă ne va conduce în lupta pentru ne~m şi ţară : Jos Bukowinerthumul" t:i.
Agitaţiile împdtiriva acesto·r stări de luc:ruri încep încă din anul 1875,
pri:n organizarea de acţiuni în rîndurile ţărănimii şi meseriaşHor, pentru lămurirea lor pirivind interesele naţionale româneşti în Bucovina.
Aceste manifestaţii se constituie şi ca un vigu.Tos pro.te.sit românesc împotiriva proiectatelor serbă'l"i prin care autorităţile habsburgice don-au
să maJI"Cheze centenarul anexării Bucovinei.
în anul 1885, ia fiinţă la Cernăuţi, societatea politică „Concordia"
al cărui scop era: ,,„.de a deştepta interes pentru viaţa politică naţionalii,
de a instrui poporu'!. despre drepturile şi indaitoriirile lui patriotice .şi
politice" H. Societatea politică „Concordia" care îşi propusese" ... uniirea
tuturor românilor sub un drapel unitar naţional" 15, a avut un °rol
important în dezvoltarea conştiinţei politice a românilor bu<'ovineni,
î:i. orientarea luptei politice pe un făgaş nou, fiind la W1 mome11t dat
si~crurul for naţional român în politica Bucovinei. A constituit, în acelaşi timp, .nucleul viitorului Partid Naţional H!omân din Bucovina. Odată
cu înfiinţarea acesteia, politica româneas.d în Bucovina a încetat să mui
fie monopo·lul unei anumite clase :-;ociale.
Societatea poU.tică „Conco•rdia" nu a avut de la început un organ
de presă. În. anul 1886 publică o broşură sub denumirea generică ele
„Biblioitecă", intitulată „Biblioitecn societăţii politice Concordia în Cernăuţi", prima fascic-olă cuprinzincl o privire istorică asupra trecutului
poUtic-sociaI şi naţional al Bucovinei, redactată. de Ion Bumbac şi Gri.gore Halip Hl.
P.resia din Homânia ca şi cea a românilor de peste munţi a s~lutat
renaşte'l'ea politică naţională a românilor bucovineni, ~ubliniind importanţa luptei acesitora pentru întreaga naţim1e română.
ln aceste condiţii( ~re la Suceava „Revista politică" la conducerea căreia se aflau--FteZ~ţ°Lupu şi Simeon Florea Marian, ziar care marchează intrarea fermă în arena vieţii politice româneşti din Bucovin<l a
intelectua.Ji;tăţii. A fosit, în perioada la care ne referim, organul de presă
reprezentativ al românitlor bucovineni. P.ropunîndu-şi să aperre poziţia
românilor în viaţa politică, ziarul se con~idera :" ... organ comun al total:J Patria, unul II, nr. i.a.t,li-29 iulie 11198.
14 Constantin Loghi:n, I.~toria literaturii române din HucotJina,
fia Mirtropo;litul Silvestru, 1926, p. 155.

Cernă.uţi,

Tipogra-

15 Ibidem.

16 Leocmidas Bodnărescu, Autori români
g11uficii bucovineană, 190:l, p. 80.

bucorineni,
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românilor bucovineni" 1'. Anali:nînd critic. demascind în paginile
sale politica habsburgică faţă de români, ziarul are pleritul de a fi fă
cut CLmoscută opiniei publi'Ce situaţia social-economi'Că grea în care se
găsca Bucovina, de a fi contribuit la antrenairea ,rornâniloc spre o nouă
\·iaţă politică, ele a fi militat pentru oirganizarea românilor bucovineni
în t.r~un partid naţional.
Sub influenţa noului curent poli•tic, intelectualitatea suceveană pă
rc=iscşte „Casinou1 bucovinist" în care era grupată şi înfiinţează, în anul
ln87, „Clubul român'' desf.:lşurînd aici o intensă activitaite ele rena.5tere
n.c.: ţională 1 ~.
Jn primii ani societatea „Concordia" nu a desfăşurat o activitate polilkă intensă, cu toate că paiiticipa la alegeri. Aceasta se datora faptului că unii dintre membrii săi, în special marii proprietari, nu înţe
legeau, nu se ară:t·au prea dispuşi să colaboreze cu tinerii politicieni.
Existau încă neînţelegeri, animozHăţi, punote ele vedere deosebite, în
CE'ea c-e priveşte strategia de urmat. Ideea de „pal'!tid naţional compact"
prindea tot mai mult contur clar destul de greu. „Concordia" nu putea
vorbi în numeile tuturo·r românilor ci 11ill·mai în numele celor 300 memb:-ii ai s.<i.i.
Programul societăţii politice „Concordia" a fost apTobat în şedinţa
c,:nitetuh1i, clin H septemhrie lf:l!:lO, s:ub forma unor statute, care preVt"cleau printre a1'tela : „- Să dezvolte libertatea politică şi individuală
prc;cum şi progresul spiritual şi material al populaţiei ducatului BucoYi:1<.t.

-- Să în.sufleţeas.că simţul pentru binele comun.
- Să deştepte interes pentru viaţa politi·că naţională.
- Scl instll"uiască poporul de:->pre drepturile şi cla.to-rinţele scilc patriotice şi paliitice.
- Să întărească con.ştiinţ<1 de .stat.
- Să apere autonomi·a ducatului Bueovina în legăturc".1 stri.nsă cu
pcea înalta curte imperiaUt .5i cu monarhia austiriacă" '~'începîncl cu anul 188!1, ponclerea tinerilor politicieni în rîndu:rile
societăţii „Concordia" oreşle, c-eea ce a.trage după ~ine desfăŞ!llrarea unei
activităţi poli:tico-naţionale din ce în ce mai energke. In anul 1891,
('a::didaţii pentru parlament nominalizaţi pentn.i prima oară în cadrul
adunării generale a societăţii politice „Concordia", erau propuşi, pe baza
unui program politic naţional, printre prevederi fiind : 11 ••• aclindrea şi
l~ll""Jirea autonomiei Bucovinei, dezvoltarea cultural-naţională prin înfiinţa.rea de ş.roii româneşti şi fo.losiTea limbii române în administraţie
şi justiţie, autonomia bisericea.-;că, convenţia vamală cu România", etc. :.m.
Conducătorii societăţii
politice ,,Concordia" desfăşoară o intensă
activitate de populariza•re, organizînd mari adunări populare în princip.<1lele oraşe din Bucovina, printre care Cernăuţi, Suceava, Cîmpulung
1 î Uevista

rn

politică,

a·nul I, nr. l 'Iii mai 1886.

Ion I. Nistor. op. cit .. p. 29i.
l!I George Bogdan-Dukă, Brtcovina notiţe politice a.mpra
tutul ti!J)Ografic T. Livi.u Afbini, p. 221.
:w Hei•ista poHtif.:11. anul IV. nr. 4 i2:1 februarie 1891.
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1'vloldovenesc, StDrojineţ, Vatra Dornei. Hindurile „ConC'Orcliei" sporesr
mereu cu noi membri dintre i·nitelectuali, ţă•rani, meseriaşi, etc. 21. Adunările se terminau ele regulii cu desemnarea uno•r „bărbaţi ele încredere
cu influenţă în mase" care erau ele fapt conducători ai organizaţiilor
districtu:a~e. locale, ale societăţii poUtke .,Conco-rdia" (pentru oraşul şi
judeţul Cîmpulung - Tit ©nciul şi T. V. Ştefanelli. pentru ţinutul Sucean1 - V. Blîndu, V. Sârghie şi JVI. Lupu, pentru oraşul V.q,tra Domei -V. Flocea şi George Balmoş, pentru comuna Pojorita - l\I. Frincul şi
Eusebiu Con.stantinovki etc. :!~. Prin activitatea clesfăşurati1, comHetul de
conducere al societăţii poiitice .,Concorcliaa capătă caracterul ele organ
executiv naţional.
O perioadă ele timp vi<rţa poli.tid't românea'ică clin Bucovina este
dominată de societatea pontică „Concordia~·. bătrinii politicieni „bucovinişti" îmegistrîncl un \·izibil reg;1·es ele creclibilita•te politică, deşi, unii
din ei. continuau să fie deputaţi în parlamentul ele la Vie:1a şi în dieta
Bucovinei. Pentru o mai bună coordonare a act.ivităţii politice n:.iţionale.
concluce•rea sodet;Iţii „Concordia" pe baza unei înţelege·ri prealabile cu
redacţia „Revistei po1itice", hotărăşte crea.rea unui organ de presă românesc mai puternic, prin transformarea „Hevis.tei politice" în ,.Gazet:1
Bucovinei" care va continua lupta politică inaugurată ele predecesoan~::1
sa. ln felul acB;ta apare la Cernăuţi, la 2/l ·~ mai 18~ll. ziarul „Gazeta
Bucovinei" ·al cMui director era tnmsilv;'.ineanul Pompiliu Pipo!) ~: 1 • Acest
ziar poate fi privit ca organ de presă al societăţii politice „Concordia" :
Programul „Gazetei Bucovinei" ca aitare nu se va cleo<=ebi ele programul
origin:al al societăţii poliitice „Concordia" şi cuprinde în sine tot ceea ce
gfo;esc aclînc cioplit în inima fiecărui român adevărat din Bucovina" 2".
Vizîncl transformarea fundamentală a organizaţiei politice româneşti
din Bucovi1na, prin antrenarea la viaţă politicft a tuturor păturilo.r sociale româneşti, generaţia tinerilor intelectuali,
p.ri.ntre care George
Popovici, Grigore Filimon, Constantin hopescul. Florea Lupu, Nicu
Blînclu, Constantin Be.ra•riu, Vasile G~1ină, Constanti111 Morariu, revendică poziţii în con.ducerea politică românească a cărei activitate nu satisfăcea aşteptările.

Conflictul dintre băLrînii politicieni şi guvemaitorul Anton Pace.
izbucnit cu prilejul şedinţei ele închidere a Congresului bisericesc din
rn septembrie 1891, cinci deputatul Iancu Zotta şi mitropolitul Silvestru
l\forariu Andrievici H interpelează pe guvernator cerindu-i să răs
pundă în Hmba română pe care acesta nu o cunoştea, înăsprirea mă
surilor luate împotriva românilor a căror emancipare nu era văzută cu
ochi buni de autorităţi. ca şi conflictul per~nal dintre guvernator şi
baronul Nicu Mustatza. clin februarie 1892, determină înţe·legerea dintre
cele două curente politice româneşti.
21
22
23
24

Gazeta BU<'ot'inei, anul li, nr. 12./9-21 ft'hruarit• 1892.
Ibidem.
Jbid<'m, anul I. nr. 1 '2-14 mai 1891.
Ibidem.
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La 7 martie 1892, are loc la Cernăuţi o mare adunare naţional;'.'1
în care se proclamă „.„ solidaritatea tuturor românHor clin Bucovina Î'l
afaceri politice, naţionale, biserk~ti şi organizarea lor înt:r-un partid
unic, reprezentat prin societatea politică „Concordia" :.>.i.
Mome."1tul marchează de fapt naşterea Partidului Naţional Român
din Bucovina al că!l"ui organ de presă era „Gazeta Bucovinei". P;rintre
primele măsuri luate au fos.t constituirea unui Comitet electoral compus din deputaţii români din dieta Bucovinei şi Reichsrath, din tineri
intelectuali, comitet ce avea sarcina să organizeze şi să conducă activitated
politică în timpul campaniilor electorale, să desemneze candidaţi din partea românilor. Astfel, organizaţi, românii obţin un strălucit succes în alegerile pentru Dietă, caire au avut loc la 4/11 aprilie 18n2, din cele :n
locuri, 13 (7 în comunele .rurale şi 6 în curia m~nii proprietăţi) revin românilor ceea .ce atrage după sine înlăturarea guvernatorului Anton Pace ~ti_
Conduzia ce se impune după acest succes electoTal, este aceea că în
clarificare.a situaţiei politice româneşti din Bucovina, în cristaHzare·i
unei poziţii mai conforme cu interesele naţionale, masele populare au
C"Onstituit un factor im-pm:-tant, factorll'l de bază, o pute:rnică garanţie a
transpunerii în fapt a programului PNH din Bucovina. Solidaritatea naţională izvorîtă din voinţa fermă şi cunoaşterea intereselor cauzei româneşti a fos.t elementul ce a unit pe toţi românii bucovineni.
ln acea<;tă perioadă, Partidul Naţional R1ornân din Bucovina a reprezentat un partid de tranziţie între vechiul pa'I1tid „conservator", „bucovi.ni:srt" şi partidul viitorului.
Tinerii poliiticieni lucrează intens la consolidarea partidului naţio
nal acordînd o atenţie sporită antrenării maselor populare la viaţa politkă naţională. În a<:est cO'Illtex.t, la 1/13 ianuairie 1893, apare la Cernăuţi „Deşteptairea" Gazetă penrtiru popor, al cărui animator era Constantin Morariu 27_ Conştietn:ţi de drepturiie noastre în Bucovina, aderenţii P.N.H. activau în toate sectoarele vieţii social-economice, a\i:1cl
permanent în atenţie cultivarea naţionalităţii, a aşezămintelor noastre
naţionale, a datinilor şi obiceiurilor depozitare ale vieţii naţionale, cultivarea limbii româneşti păstrată cu atîta sfinţenie ele strămoşi.
Sfirşitul anului 1895 şi începutul anului 1896 marchează primele
dhiensiuni intre frunta.<;ii politici români, disensiuni care se accentueaâ
tot mai mulrt. Astfel, după moartea deputatului Alexandru Vasilco, se
constituie fără ştirea P.N.R. - Conco,rdia, un Comitet de deputaţi din
dietă care să conducă „afacerile naţionale şi politice". Conducerea Partidului Naţional Român - Concordia nu recunoaşte acest comitet 0u
care era totuşi de acord vicepre<Şedintele Modest Grigo·rcea. ln timp ce
mitropoJi.tul Silvestru Morairiu Andrievici dezaprobă acţiunea, arhimandritul My1ron Călinescu o aprobă w. Unele formulări vagi, unele insufi25 I. G. Sbiera. Op. cit., p. 3:16-339.
26 Ibidem şi ziarul Patria, anul II. nr. 155/19-:JI iulie 1898.
27 Deşteptarea, anul I, ni-. I /1-n ianuarie 1893.
28 George Bogdan-Duicii, Op. dl., p. 260-261.
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cienţe programatice (reforHoare la economie, şcoală, apărarea limbii, autonomia bisericească) au creat confuzie. determinînd pe unii fruntaşi
politici români să apeleze la colaborarea cu guvernul, reapăn•au ambiţiile persom1le. Semnificative pentru situaţia existenU în viaţa politic:1
c1 românilor clin Bucovina, erau aprecierile lui Ioan Doroftei : „Cu mo1idune şi chibzuială mocoşit[t nu vom ajunge dep:irte. Nouă ne trebuie
0<1meni energi:ci, ga.ta a pă·şi în orice moment în luptă" ~! 1 • Decesul preşedintelui partidului. Ianeu Zotta şi lipc:.a ele autoritate a vicepreşedin
telui 1\foclest Grigorcea au contribuit la degringolada P N.H.-Concordia .
.:\cesta îşi desfăşoară acti vi:tatea din mal'tie 1892 pînă în aprilie l8H7,
cinel. tinerii politicieni în frurnte cu Iancu Flondo·r şi George Popovici,
:1t:mulţumiţi de activitatea conducătorilor pat•tid.ului, formează un nou
comitet de conducere. Ia fiinţă de fapt un nou partid, noi l-am numit
Partidul Naţional Radical Român (Ion. I. Nis·tor în ,.Istoria Bucovinei"
îl numeşte Partidul Poporal Naţional). Esit.e acel p~wtid al viitorului
de'-'pre eare aminteam ceva mai devreme. Din acest moment, ~ocietale<1
politicit „Concordia", care impropriu se mai numeşte Partid Naţional
lfomân, devine o gntpare politică pusă în slujba Ui10r interese perso'1<iie. Ziarul „Gazeta Bucovinei" îşi înci!tează apmiţia.
ln aceste condiţii apa.re la Cernăuţi ziarul „Patria", organ al Partidului Naţional Radical Român clin Bucovinu. Sufletul ziarului va fi
-Valeriu Branişte care vine la Cem{1uţi la chemarea fruntaşilor polii.ici
l<.ricu Flondor şi George Popovki. Iniţial Brani.şte fusese solicitat s{1
preia redacţia ziarului „Gazeta Bucovinei" care e.rc.1 în de('lia, propu'1inclu-i-se tituhbrizarea ca profesor la catedra de limba şi literatura
romeî:M1 a Universităţii din Cernăuţi. ce urma s{1 devină vacant{1 prin
pensionarea lui I. Gh. Sbiera :111 • De oa.rece nu avea cetăţenia a ustriadt,
pentru a nu atrage atenţia autorităţilor, se î~1scrie ca student „extraordirrnr"' al Unive.rsHăţii din Caroăuţi :11.
Valeriu Branişte soseşte în capitala Bucovinei, la ;;fîrşilul lunii iunie
J8H7, semnînd imediat cu l\'Ioclest Grigorcea conkactul de editare a ziarului „Patria". Se formeaz[1 un comitet de redacţie al cărui preşedinte
c!·a Iancu Flondor, delegat . - Mocles.t Grigorcea, membri fiind deputaţii
români clin Dieta Bucovinei şi R1eichsrath ::~. La 2/1'1 iulie 18H7 apnrc
primul numă·r al ziarului „Patria" al cărui director era, făr{t a fi menţionat, Valeriu Branişte. În subsolul paginii a treia erau menţionaţi editoru1 - dr. Emilian Criclevici şi redactorul responsabil - Dimitrie Bucevschi. Ziarul apărea de trei ori pe săptămînă şi se tipă·rea la Societa~ca tipog·rafică bucovineană din Cernăuţi :i:i. Ziarul este foarte bine pri-

29 GI.asul Bucovinei. a.nul VI. nr. ;J ·11-2;1 ianu<1rie IR91i.
Bnmişle, Amintiri clin închisoa1·e, Editura Minerva,

:io Valeriu

Bucurcsli, 1972,
p. XXXVI.
:lt Ibidem. p. 349.
:1~ Ibidem. p. XXXVI.
:;;; Valerii,u BPanL5te, De la Bl.a:i la Albu Julia - articole poUtice, ediţie îngriji.tli
de Valeria Căliman şi Mm·ia F:ll'noi Si.minnescu, Editnn1 Facla, Timiş.mira, 1980,
p, 23.
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mit în Bucovina ca ŞI m România şi provinciile istorice româneşti aflate
sub stăpinire străină. Editorialele lui Valeriu Branişte publicate în ziar
au ca semn distinctiv un asterisc, foiletoanele le semnează „vbr" şi
„b-a-z", unele a'l"lticole fără ascuţiş poHtic le semnează. După nurnă.ru.l
:mo al ziarului „Patria", articolele sale se răresc, deoarece autorităţile
îl căutau pentru a-l expulza daitO!l"ită activităţii sale poHtice. Ultimul
număr în care poate fi recunoscut scrisul său este 321. Comiparind stilul
său gazetăresc, cu o puternică tentă personală, noi am identificat şi alte
articole scrise de Branişte şi puhlieate în ziarul „Patrra", după numă·rul
~24.

~

Ca di'l'ector ci ziiaJrului „PatTia", Valeriu Branişte desfăşoară o intensă activitalte de redeşteptare naţională, pentru dreptate şi libertate
socială şi naţională : „Erau timpuri g•rele, notează Branişte. Bărbaţii
ajunşi la condUDerea destinelor poporului nosku, pe nesimţite s-au apropiat pe atîita de culi'5ele pal1aitului guvernamental pe cit s-au depăritat
de inima poporului, incit era primejdia de tot .aproape, ca voinţa poporului să fie zero, ~ar influenţa guvernului tortul, în tabăra politicienilor
care reprezentau ~azis partid român" 3'i.
Partidul Naţional Român din Bucovina - societatea politică „Concordia" de după 7 martie 1892, se complăcea într-o stare ele pasivism politic, dăunător inte'l'eselor naţiornale româneşti. Referindu-se la această situaţie, într-unul din a'fticolele editoriale, Valeriu Branişte scria : „Bucovina este părnînt istoric românesc cum ra,r alt colţ de pămînt locuit
de români. Cele mai glorioase reminiscenţe istorice naţionale sînt legate ele acea5tă ţărişoară care cuprinde atitea monumente de strălucire
naţională, aici zac oseminitele lui Ştefan cel Mare, ai.ci monumentele
atîtor domni ai Mo·ldovei, aici sînt mină·stirile ridica,te spre veşnică pomenire eroismului românesc, sînge român a îngrăşat acest pămînt şi
sudoare română l-a cultivat... Trăim la finea unui secol în care s-a
redeşteptat conştiinţa naţională ... Nu este oare un sacrilegiu, o trădare
a celor mai sfinte tradiţii naţionale, cînd urmaşii glorioşilnr străbuni
dau priadă străinismului acest denodiu naţionia~" :.i:;_
Situaţia irnµwiea reorganizarea Partidului Naţional Român din Bucovina pe baze largi, reprezentative, cu conducători energici, cu un progrum care să siujească interesele românilo•r bucovineni, să antreneze
masele la viaţă politică naţională. Grupul de oameni poliitici români
radicali lansează lozinca : ,,Nu din graţia guvernanţilor d din voinţa
dlestrămrntată a poporului, bazaţi pe dre:pt şi dreptate voim să ştim conduse interesele naţiunii româneşti pe pămîntul Bucovinei" :Mi. Conştienţi
că poporul român este singuriul element de guvernămînt, atît în virtutea istoriei sale cit şi a situaţiei sale prezente, grupul radical pornel]te,
avind sprijiinul lui Valeriu Branişte, la reor.g.anizarea partidului.
34 Patria, anul IV, nr. 406/21 aprilie - 4 mm 1900.
:l5 Ibidem, .anul II, n~·. 104/8-20 martie 1898.
36 Ibidem, anu~ IV, nr. 406/21 aprilie - 4 mai 1900.
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Programul zi-a:rului „Patria" era progl'amul Pariticlului Naţional Radk·al Român :11.
1n toamna anUJlui 1897, proiectul pentru reorganizarea pa'l"tidului
era gata, fiind trecut p;rin toa:te comisii.Ie ce se alcătuiseiră în acest scop.
ln fruntea partidului era o „dirigenţă" formată din deputaţii români
din Reichsrath şi din Dieta Bucovinei, reprezentanţii districtelor româneşti, di.rectorul ziarului „Patria". La nivel imediat inferior se situau comiitetele districtuale ale partidului, apoi cele din OTa.şe şi reprezentanţi ai partidului în fiecare comună. Antrenarea la viaţă politică
naţi·onală a celor mai largi pături şi catego•rii sociale din toate districtele Bucovinei a contribuit la conştientizarea maselor, maturizarea lor
politi·că, la radicalizarea programului pa:rtidului, a ridicat pe o ~eaptă
superioaTă lupta naţională. Conştient de rolul maselor în viaţa poli:tică
a ţării. Vaileriu Branişte scria, în numele diorige.nţei partidului : „ ... un
partid politk clacă voieşte să îmbrăţişeze viitorul ţării şi populaţiunii
în al cărei nume se constituie, tr€fJuie necontenit să lărgească cercul
combatanţilor săi, gregari şi căpitani" 38. 1n această direcţie au acţiona.t
conducăito1rii partidului şi prin cele şapte rezoluţii referitoa.re la direcţiile de aotivi.labe a partidului, .a:ntrenîn.d la conducerea destinelo·r poporu1ui cele mai la.11gi ce1~curi ale românilor bucovineni. Din motive de
strategie .şi tactică de partid aceste rezoluţii nu au fost date publicităţii,
dar, din întreaga activitate desfăşurată de partid acestea se pot lesne sesiza.
Principiul libe1'ei intnm1rl pe care ~e baza Partidul Naţional Hadical
Român nu ex.ciudea existenţa socieităţilor JX>litice, dimpotrivă, în concepţia „dirige.nţei" partidului nou reo•rgarrizat, societatea politică „Concordia" nu trebuia desfiinţată ci sprijinită să-şi orienteze activitaitea
conform .noilor obieoU.ve ale partidului. Se avea în vedere înfiinţarea
de noi .societăţi politice în distriotele Bucovinei :m.
Rteorganizarea pall"ltidului impunea dezvol:ta rea pe o arie mai largă,
nu numai a activităţilor şi acţiunilor cu cc;tracter strict .politic ci în to3te
sec-toarele economico-sociale. Tocmai noua organizare a partidului impunea înfiinţarea de .noi societăţi, nu numai politice ci şi culturale, economke, dezvo1tarea şi intensificarea activităţii societăţilor deja existente. Acest aspect al aotivHăţii era considerat chiar una din condiţiile
existenţei partidului. Referindu-se la rolul pe care Partidul Naţional
0

3i „Vom tinde pe tM"elil cu1,at naţional să asi.gurăm deZ\'Oltarea individualităţii
noastre naţionale.. !ji să ne apărăm faţă de orice intervenţie nechemată, faţă
.de orice inrtuer.~ă străină sau piedică artificială• ce ni s-ar pune în cale. Dep.lina
şi libera dezvoltare a limbii noastre materne, egala ei. îndreptăţilI'e pe toate
terenele vieţii publice ia telf'iitor.i.ilor locuite de români şi la toate forurile care
aiu de-a face cu români•.. Tindem intr~'LL'olo ca învăţămîn.tul în şcou.Ie poporale,
printare şi secundare să se .8!7E:'Ze.„ pe baza principiului na~ianal... Organizarea
pol:iilică a întregului popor român di.n Bucovina, in<:hegarea într-un partid
n.aţiQnaa putemi:c, fără ni'C'i o deosebire de ci.asă socială, este deci cea mai
apropiată ţintă şi primul pas cc trebuie să-l facem ca să putem continua ou
succes oaka pe care am pornit. în jurul acestui punl'l ne vom grupa deo:::amda.tă puterile" (Zia:rul Patria, nr. 1 /2-14 iulie 189î).
38 PatT'ia, anul II, nr. 149/5-17 iul~e '1898.
39 Ibidem.
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Hadical Român trebuie să-l aibă în viaţa politică a Bucovinei, Valeriu
Branişte soria în ziarul „Patiria" : „Nu
ne îndoim cii elementele noi,
aduse în fruntea vieţii de partid, vor fi pătrunse de conştiinţa gravei
responsabi'lităţi ce le incumbă şi vor contribui din toate fortele lor, ca
viaţa noastră naţio.nală să ia pe toate terenele un avmt. măreţ care va
pll!rta în sine garanţia izbindei" 111 •
Ideea fundamentală C<bre s•tătea la baza activităţii pairitidului era
::;coaterea politicii românHor bucovineni de sub tutela guvernului şi subordonarea aceSiteia intereselor române1?ti. Întreaga aotivH.ate desfăşu
rată de Valeriu Brani:şte prin in:te1rmecliul ziarului „Patria", prin alte acţiuni întreprinse se•rveau ace.~tui scop : „Voiam să facem poiitică din
voinţa liberă a poporului întreg şi nu din graţia guvernului a cărui arlCi
de guvernămînt se reducea la tradiţionalul clivicle et impern" " 1•
Solidarriitatea naţiona.Jă izvorîtă din voinţa formă şi cU1noşterea intereselor care legau indisolubil pe toţi românii bucovineni şi afirmarea
drepturilor cetăţeneşti, constHuia garanţia viitorului poporului român clin
Bucovina. în condiţiile cinel : „ ... duşmanii noc<ftri ne tratează drept o masei
inertă, incapabilă ele-a participa a:ctiv la conducerea destinelor ţ[1rii şi
neputincio&<>ă în cunoaş.terea şi .afirma.rea drepturilor sale, m;tăzi cinel clu!7manii motivează făţiş neîndreptăţirile ce ni le fac, cu lipsa ele oultur<l şi
conştiinţă a poporului nostru, astăzi ne servesc probele despre maturitatea
poHtică a poporului nostru, cea mai neîndoielnică demons1rare că poporul nOSJtru este atît ele înaLnta;t în cultură, atî.t ele cooştient şi pătnms
de sen.1irnentuJ. datodei cetă.ţeneşti şi a responsabiliităţii ce urmează clin
acea.stă conştiinţă, incit linişt1t putem zice că poporul român din Bucovina s-a afirmat şi se afirmă drept un faotor politic naţional, pu tern ic si serios" li:!.
In iarna anului lB!Hl, contele Goess este înlocuit în funcţia de guvernator al Bucovinei cu baronul Bourguignon de Bamberg.
Cu prilejul alegerilo:r pentru dietă, din 1898, izbucneşte un conflict
deschL<> intre guvern şi Partidul Naţional Radioal Român. Aşa cum s~
obişnuia, în urma tratativelor dll:S€ ele guvernul cernt.ral de la Viena şi
deputaţii români din Reinchsr.ath, a fost fixat numărul de mandate ce
urmau să fie repall"ltizate de guvernul Bucovinei, românilor. Respectînd
formal acordul, guveTnul Bucovinei, obişnuit cu astfel de practi.ci, şi-a
rezervat dreptul de a verifica candidaturile românilo.r, admiţîndu-le
nwnai pe acelea care-i conveneau. Guvernul nu dorea să scape din
mină controlul a<rupra dietei, urmărind să împiedice emanciparea vieţii
politice româneşti de sub tutela sa.
Paxtidul Naţional Radical Român refuză să accepte poHtica umili1oare din trecut, intrînd în conflict deschis cu guvernul. Aleg'=rile care
se pregăoteau e.rau deosebit de impo:rtanrte pentru ;românii bucovineni
care aşteptau de la noua dietă o schimbare de esenţă a stării de lucruri.
40 Ibidem.
41 V.~~i.u Branişte, Op. cit .• p. :374.
42 Patria, anul II, nr. 155/19-31 iulie 1898.
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Ori, acea5tă schimbare depindea de deputaţii ce unnau să intre în dietă,
de prog ramul lo.r politic. Era deci firesc ca partidul să-şi îndrepte intreaga atenţie a<;upra campaniei electorale : „Campania electorală ce vom
întreprinde şi reuşi.ta ei, s0ria Branişte, este de importanţă decisivă pentru viitorul ţărişoarei noastre. De la compoziţia dietei viitoare depinde
întreaga direcţiune ce o va lua viaţa politi.că şi naţională a ţării 1:1.
In ziua de 3/15 augus.t 1898, are loc la Cernăuţi, sub preşedinţia lui
Iancu Lupul, şedinţa ComHe tului naţional al partidului, cu care prilej,
este votată, în unanimitate următoarea orientare pentru viitoarele alegeri : „ .. .facem politică din voinţa naţională şi nu pe placul stăpînirii" ""·
p,a;rtidul NaţionEl'l Riadica~ Român, eminamente partid al ţării, corespunzîad prin urmare tuturor intereselor româneşti, lansează un apel la uni1ate naţională : „Toţi românii atît cei din marea proprietate, cit şi cei din
oraşele şi comunele rurale, trebuie să se grupeze în jurul unui singur
stindard : programul naţional, căd 1Locmai solidaritatea tuturor românilor, fără deosebire de clasă şi cerc de interese, conStlituie importanţa
„per excelentiam" politică a poporului român în viaţa politică a Bucovinei" ·"''·
Comitetul naţional a dezbătut şi stabilit tactica partidului în alegeri, componenţa noului Comitet naţional, în conformitate cu cele şapte
rezoluţii adoptate, eonvocarea adunărilor electorale districtuale şi alege:rea reprezentant,ilor fiecă.rui di.o;;;tri.ct în Comitetul naţio111al. S-a luat
hotărî.rea ca la fiecare adu1rnre electo.rală dbtrictua-lă s5 pa rticipe
cite un delegat aJ ConsH~ului naţional. H.eferitor la nominalizarea candidaţilor partidului s-a hotărît ca acest lucru să se facă în următoarea
:şe<linţ.a a Comi·t.et.ului naţional "li.
In perioada care a urmat s-au desfăşurat aclună1rile electorale districtuale '.7. Participanţii la aceste adunări s-au pronunţat pentru deplina
solidaritate a tuturor românilor di·n Bucovina sub steagul luptei ridicat
de Partidul Naţionail Radical Român. Au existat, este drept, puţine cazuri cînd unii pmitici:pa:nţi, urmări.nd ambiţii personale, sau fădnd jocul
căpitanilor distriotuali, n-au aderat la programul pairtid ului. Este cazul
arhimandritului Emanoil Ciuntuleac, stareţul mănăstirii Sf. Ioan din
Suceava, care, în politică :
jucase toate apele" 118. Aceste tendinţe au
fost izolate, fără ecou în rîndul maselor populare.
0

1

0

„...

12 august 1898.
Valeriu Branişte, Op. cit .. p. 37î.
Patria, anuJ. LI, nl'. 160 /31 iulie - 12 ;:Mi gust 1898.
Ibidem, anu1 II, nr. 162/5-17 august 1898.
Cernăuţi 10/22 augttst 1898 - grăd~na hotelului Wcjss, de-legat al Comitetului naţional, Ioan Vol.cinschi; Suce:i.va - 9 121 august 1898 - grădina socic>tăţii „Şcoala Română" delegat Varteres Pruncul; Rădăuţi - 7/19 augu;;t
1898 - hotelul Hucovina, deleg.at Modest Grigorcea; Cîmpu:ung Moldovenesc
- hotelul comun,al, deolega.t dr. Emili<:m Cridevki; Gura Humorului - 9/21
august 1898 - sala hotelului „Mit.tclm<mn", delegat dr. Ni-cu Blîndu; Siret 11,'23 august 1898 delegat Geol'ge Şandru; Storojincţ - 9 /21 august Hl98
- sala hotelului „Central", delegat d•r. Ia:ncu Flondor (z:.arul Pairia, anul II,
nr. 162/5-17 n1ugust 1898).
!B Valeriu Branb;>tC' - .1.minliri din închisoare„„ p. 3fi4.

43
44
45
46
4î

Ibidem, anul II. nr. 160 ;31 i·ulic -
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Ideea centrală care s~a detaşat net în aceste adunări electorale a
fost aceea că partidul naţion~l „ ... este singura reprezentanţă adevărată
a poporului nositru, chemată a decide a<.:iupra destinelor poporului pe
care însuşi tTebuie să şi le făurea">Că" w. În telegrama adoptată de adunarea electorală din oraşul Suceava, aderenţii programului naţional exprimau preşedintelui partidului ,,. .. sincerul .-:ău vot de înoredere şi
iubire" :;o.
Acltmările elector<:1Je din oraşe şi dis1trkte au ales comitete electorale formate clin cite l 2-20 membri ~".
Po·trivit Cons.tituţiei austriece, alegerile fiind indireote, listele alegă.torilor erau afişate în pdmă·riHe comunale şi supuse controlului public. Alegăto•rii desemnau, la rîndul lor, electori care votau candidaţii
pentru dietă. Guvernul, prin intermediul căpitanilor districtuali, iar aceş
tia la rinclul lor, prin auto·ri1ilţiie comunale, dirijau alegerile în sensul
c.Iori t.
O saTcină importantă a pa·rtidului, în perioada pregMitoa·re alegerilor, era antrenarea maselor populare. în special a ţă.rănimii, la, acţiunea
de verificare şi respingere a tuturor listelor de alegători aranjate în
favoarea guvernului : „Listele de alegători şi alegerea electorifo:r formează pentru noi, în adevăr, linia în ca:re am ,postat avangarda ... Controlarea neobo:-;ită a listelor şi alegerea de electori independenţi şi devotaţi partidului, aceas;ta e problema pe care, în acest stadiu al ca.mpaniei electorale, avem să o deslegăm" .-.:!. De aceea, zian1l „Patria" cheamă
„ .. .întireaga inteligenţă română din fiecare comună... tinerimea noastră,
care cu ardoare urrnă'I'eşte dezvoltarea sp1-e bine a iubi.tei sale naţiuni,
să activeze pentru ca alegărtorii clin comunele PU:rale să se grup€ze în
jun1l unor români, împiedicbd, în acest fel, pe căpitanii districtuali„.
acei faimoşi furnizori ele deputaţi... să-şi exerdte nefasta lor influenţă" ;;:i.

s-a declanşat, în special, în comunele ruromâni şi autocităţi care căutau să impună oamenii
credincioşi guveirnului. Refeirindu-se la aceasta „PaitJriia" scria : „Conştiinţa aiegăitorilor s-a trezit şi populaţia ţă·rii nu mai doreşte să lase
drepturile sale pradă volnidei căpitaniloir districtuali" 5". Abuzurile să©

luptă eleotora:lă aprigă

rale, tntre

alegătorii

49 Patria, anul II, nr. 164.'12-24 august 1898.
50 Ibidem.
51 Comitetul electoral din oraşul Suceiava era formai din V;.1r1Rres Pruncul, Simion
Florea Marian. Constantin Cosovioei. Eusebie PoPovici. Ioan Teleagă, Mihai
Sîrbu, Ioan Puhoaţă, Ilarion Onciul, dr. Florea Lupul, Nicolae Munteanu,
F,paminonda Popm.id, Isidor Paiuc ; în distdctul Suceava, comitetul electoral
era format din Ioan Grig01"0Yid, Consla,ntin MoraTiU, Io.an Doroftei, Ioan Cercavschi„ Constantin Berariu, ~lcfan Ştefaniu<; Viar•teres Pruncul şi ţăranii Vasi:le Blindu din Bo:sand, Ioan Poleac din Stroi~ti, Leon Popovid din Udeşti,
George Anldrieş din Poieni, Iomi a lui Toader Papuc din Lisallll'a (ziarul. Patria, anul II, nr. 164/12-24 august 1898).
52 Patria, anul II, nr. 16L/2-14 :rngust 1898.
53 Ibidem, anul II, nr. •157 /24 iulie - 5 august 1898 ~i nr. 161 /2-14 august 1898.
54 Ibidem, anul II, nr. 166 /19-31 august 1898.
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vîrşite de Dll2inkiewicz, căpitanul districtului Suceava, care l-a proclamat, în pofida opoziţiei populare, pe arhimandritul Ciunt.uleac, candidat al cercului electoiral al comunelor rurale din districtul Suceava
ca şi altele din celelalte districte ale Bucovinei, au determinat pe Valeriu
Brani.şte să atragă „„.atenţia preşedintelui ţării asupra acestor cazuri flagrante de violia;re a conştiinţei şi sugruma.re a libertăţii cetăţeneşti. Reclamăm aJege.ri libeTe, căci numai asitfel pot lua curs fi.resc trebile ţării
atît de clezofate pTin păcatele trecutului" ăf>.
ln ziua de 18/30 august 1898, are loc la Cernăuţi, prima şedinţă a
Comiitetului naţional român, în noua sa alcăh1ire "6• @rclinea ele zi era
următoairea :
1. Haportul Dkigenţei des:pre aeitivitatea organizaţiei noi de partid,
despre adunările electorale constirtuante şi trimiterea bărbaţilor de încredere.
2. Ati>tudinea Partidului Naţional lRIOmân în campania electorală pentru cHeta ţăirii.
3. Hedaotarea unui manifest ~lectoral.
4. Desemnarea de deputaţi ai partidului pentru dietă.
5. Eventuale "'·
Reprezentanţii tuturor p{1turilor şi categoriilor sociale ale românilor
din întreuga Bucovină au proclamat cu acest prilej solicbritatea naţio
naffi, ap;·obincl în urnmimitale programul electoral al Partidului Naţio
nal Român : „Pmticlul Naţimml Hornân este singurul partid seria:-; de
guvernăm1n.t care îmbrăţişează toate interesele ţă·rii. Germanii bucovineni sînt vreo ciţiva colonişti şi funcţionari care au copleşit ţara, polonii sînt funcţiona·ri şi mari proprietairi, evreii sînt comercianţi, miş
c-area din sinul poporului rutean este numai un reflux: al luptei politice
a rutenHor din Gailiţia, prin urmare cu centrul intereselor în afară de
ţară, singur Partidul Naţional Român cuprinde în sine toate păturile
ţă 1 rii de la maJl'ea proprietate pină la populaţia comunelor rurale" 58.
La punctul doi al ordinei de zi, Comitetul naţional român hotărăşte
ca partidul să participe fa alegeri cu candidaţi î111tr-un oraş şi în şapte

55 Ibidem, anul II, n.r. 168/23 august - 4 septembrie 1898.
56 Preşedinte - Iancu Lupul, viceprt'şed.inţi - dr. Iancu Flondor şi Modest Grigorcea, sec:ret.ar dr. Ni.cu Blindu, memb1i Cristofor Aritonovici, George
Balmoş, Dionisie Bejan, Mihai: Bendeschi, Artemie Berariu, V.a.sile Blîndu,
Dimitrie Brăilean, dr. v.·~le.riu Branil)te, Alecu Burlă, Myron CalinesN1, Eusebie Constantinovici, dr. Emil.ian Cri.C'levici, Ioan D:hon, Ioan Doroftei, dr. Dimitrie Gallin, Dimitrie Gemănar, Lclzăr Gherman, Grigore Halip, V.aleriian Halip,
Eudoxiu Huirmu:z.aehi (Doxuţă), Gri.gore Hostiuc. Toader Leuştean, dr. Matei
Lupu, Dimi,t.rie P.auliu.c, Constantin Pău11. Mihai Per.t-ec, Sounuil Piot.rovschi,
Ioan Pohoaţă, ('..1Jnstantin PoPovici, Eusebiu Popovici, dr. George P01Povici,
Atanasie Pridie, dr. Eudoxiu Procopovici. Varteres Pruncul, Dimi1hie Soc.ole.an,
Toeodor Ştaf.a:nelli, Eugen Stârcea, dr. Iancu Tabnra, N. Totoiescul. cir. I. Ţurcan,
Ck>orge Vasi.lco, dr. Iancu Volcinschi, Z<Jhrnric Voronc:;i (zi.arul Patria, anul II,
nr. 168/23 august - 4 septembrie 1898).
57 Patria, anul II, nr. HlS/23 august - 4 septembrie 1898.
58 Ibidem, nr. 167 /21 august - 2 septc>mbrie 1898.
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circumseiripţii
rojineţ, Siret,

electorale a-le comrmelor rurale şi anume Cernăuţi, StoRădăuţi, SuC€ava, Cîmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului, astfe1 nominalizati : dr. Nicu Bli~i.du districtul Cer.năuti
Modest Grigoircea - disitriotul Sto.rojineţ, Tudor Flondor - diiStricti.i.i
Siret, Samuil Piotrovsehi - districtul Răc!{rnţi, V·a:riteres Pruncul - districtul Suceava, dr. Geiorge Popovici - districtul Cîmpu•lung Mo[dovenesc, Iancu Lupul - districtul Gura Humon1lui :;'l .
.În aceeuşi şedinţă, Comitetul naţional lamează manifostul „Către
alegătorii .români pentru die,ta ţă•rii a Ducatului Bucovina", publicat
in zi airul „Patria" <JO.
1

59 Ibidem.
60 ,.EsC'riindu-se a.lC'geri

noi pentru dieta ţ:frii. s-a inlruni:t comitetul naţional
care în virtutea orgainiz.aţiunii noi de pa.rtid 0ste reprezentanţa legitimă a
popo:ruJui român din Bucovi-na şi susţinînd ne:1ltE'rat programul naţional proclamat la 7 martie 1892 a decis să intre in campuni-a electorală pentru dieta
ţării cu candidaţii săi prop1·ii, chemaţi a afirma fără şov{1ire în corpul legiuitor dreptmile pop0:rul.ui român. Con.<;itient de înalta importanţă a momentului şi de grava responsabUitate ee tu·mează din a:ctua.la s'iituaţiune, a ţinu;t comitetul naţioniad să se adreseze către toţi alegătorii români ai ţ[1irii, ca în virtute-a solidarităţii naţionale şi a di-sdplinei de partid să procedeze .toţi unitar
întru afirmarea şi aipărarea d!"epturilor noastre :nalienabile.
Alegătol"i români !
Poporul român din Bucovina, c.a elemc·nitul bii.<;tina.<;;, ţine cu sfinţenie J.a caracterul istol'ic român~c al \.ă:lii a.I cărui purtă:t.or este atît în urma trecutului
său cît şi a importanţei sale <~ulturak şi numerice şi reclamă prin urmare
ca întreaga dezv0iltare a ţării să fi.e .pe deplin într.e limi,telc tmse de tradiţia
istorică şi ne<:esităţile politice, cu,\turale şi econ!}rnice ale clemc-ntului românesc constitutiv de stat. Pop01iul nostru ţinc nee!lintit la autnnomia ~ării g.ar.antată prin diploma împărăltc-ască de Ja 9 decembrie 1862 şi legile fundament.ale
ale monarhiei, :recJ-amă recunoa.şterea deplină a drepturilor is-tolice, politice
care urmează din poziţiu:nea autonomă a ţării şi .t;nde la completa indepenclf"!lţă a ţării faţă de celelalte reg:ate şi ţări ale monarhiei, nu numai in privinţa politic-0-a.dministrativă ci şi in cele judid.1re i;;i economi:c.e euJtura1e. In
depli.nă conştiinţă a importanţl'i culturii naţionale pentru dezvoLtarea popocului conform exigenţelor timpului si trebumţelC' sale sufleteşti, reclamă invă
ţămîllltul naţional Incepin.d cu şcoala poporală pină la te-rminarea şcoilii medii
de toaite soiuriJe şi insistă ca la supremul corp de instrucţiune din ţură, la
universitate să se ţină seama în m@d ,·orespunzător şi cl.e trebu!nţele care
rezultă din în.văţămîntul naţional pentru poporul rnmân.
Ca fii oredindosi ad sfrntei noastre biseriici drept mărlit:oarC', reclamăm
dl?liJlii!la ei autonomie; convooaTea neîntîrziată a congresului biseri.Jcesc ; dor.im
si.ncer sursţinerea pă:c:ii confesionale iii respi•ngern prin urmare toate atacurile
ce <Jr tinde să ·tulbure a:ceaSJtă paon:.
Alegători români !
Ţinem ca lupta noastră să urmeze strict pe 1·a:C'a kgală şi în spirit adevărat
ccms.tiltuţional, respecti:nd d1'e~urilc tuturor concetăţenilor noştli fără. deosebire de naţionalitate şi confesiune, cît şi ale ţăi·Hor şi 1rega1telor.„
Nu ti1I1dem în trezia·ea şi dezvoltarea urii <;;i o<>tMilăţilor naţionale care
frărnîntă astăzi monairhia întreagă, ci dorim s:nc0r impă·care bazată pe d:reipLate .5i înc1'edere reci.procă.
După ee progresul naţiunii e în strînsă legii.tură cu bunăstarea economi~ă
a întregii ţări mai ales a populaţiunii agricole, ti1nclem pe lingă dezvo1ta•rC'a
uno1· indu:sh'ii 1·orcs.ptmzăioare - la in1..J.1·irea Pnm,m1!,·ă d proprietariJor ag1·ihttps://biblioteca-digitala.ro
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Guvernul a folosit toa.te mijloacele ce-i stăteau la îndemînă pentru
combate candidaţii partidului naţional, folosind în acest scop şi unii
„('andiclaţi guvernamentali" din rînclul românilor, puţini la numilr, care
au acceptat colabora•rea cu autorită·ţile, printre aceştia numărîndu-se
arhimanclrHul Ciuntuleac la Suceava. Gh. Balmoş la Cîmpuhmg Moldovenesc, Ilarion Onciul la Rădăuţi. Sistemul ale<Jerilor indirecte practicat în mediul rural clădea posibilitatea guvernului Bucovinei ca prin intermediul căpitanilor districtuali şi al autorităţilor poliţieneşti si't „clicte:ze'' liste de alegătod, să înclepă·rteze pe aderenţii pariticlului naţional,
să facă presiuni asupra eleotorilG.r pentru ca aceştia să voteze candidaţii guvernamentali. în multe comune din districtul Suceava, listele
de alegători au sosit abia în ziua alegerilor, sau în cel mai bun caz
cu o zi înainte, aşa îndt cetăţenii nu au avut timpul necesar să le
controleze. Fruntaşii comtmelor, în majoritate aderenţi ai Partidului Naţional Român, nu au fost tirecuţi pe listele de alegăfori, aşa cum s-a
intim.plat la Părhăuţi, Costîna, Mihoveni, Pătrăuţi, Todireşti. Ziarul
„Patria" sub titlul „Violenţele de la Suceava" demasca în faţa opilniei
publice abuzurHe autorităţi·lor, acţiunile vădit an1:i'C'omâneşiti ale acestora 'i 1•
Incă ele la sosirea în oraşul Cernăuţi, electorii au fost sechestraţi
în grădina Gruft, păziţi de jandarmi, fiind ameninţaţi că dacă nu votează cu candidatuf i:,JUvername'ntcrl (ca'C'e a fosit desemnat în persoana
lui Gustav Marin - gruparea conservatorilor germani, abia cu două
ore înainte de alege.ri). li se vor mări obligaţiile către sta·t i;!_ Încolonaţi, avînd de-o parte şi ci~ ulta jandarmii înarmaţi. electorii au mers
ln local.ul unde au ,,ales" candidatul guver:namen.tal. Helatîncl modul cum
s-au clesfăi;;urat alegerHe pentru districtul Cernăuţi, Valeriu B1,ainişte
arăt-O în eclito·rialul pentru care ziairul „Patria" a fost confiscat : „Gră
dina lui Gruft, păziită de jandarmi a fost monnîntul .libertăţii electorale.
Căpitanul districtului s-a ţinut de cuvî.nt şi a „ales", împlinind vorba,
('U „ciomaguf" un candidat clandestin care nici asităzi nu ştiu „alegă
torii" săi că cine este şi ce este" ti::. Heferindu-se la faptul că în aserne<l

coli prin susţine•"L"a integrităţii proprietăţii mid, reglementaJ·ea potrivită a creditului agri.col, formarea de asociaţiuni agric'Ole spre echilibrarea concurenţei
î.n comerţ. asigurarea agricultorilor contre. pagubelor elem,entare prin regularizarea rrnri'.lor, dezvolta1·ea insti.tuţiei de asigurări asupra mobi·lelor agl'icole şi pl"in regl€mentarea chesti tmii muncitorilor agrfa:~oli.
Alc.gători români !
Sus să avem inimi.le' Soarta ţf1rii 'ii a poporului esie depusă în mîinile Yoastre
şi de Ja voinţa voastră depinde viitorul mai bun şi deplina asigurare a existenţei
poporului român pe ac.est pămînt românesc" (ziarul Patria, anul II, nr. 168/23
-august - 4 s.?piembrie 1898).
61 Patria, .anul II, nr. lîl/30 august - 11 septembrie 1898.
62 Ibidem, nr. 177 il3-25 septembrie- '1898.
63 Ibidem, nr. 178/16-28 s<.>pternbrie 1898.
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circumsoripţii

elect0>rale ale comunelor rurale şi anume Cernăuţi, StoSiret, Rădăiuţi, Suceava, Cimpulung Moldovenesc şi Gura Humorului, astfe1 nominalizati : dr. Nicu Bli~-idu districtul Cer.năuti
Mode!'.t Grigoircea - disitrÎotul Sto.rojineţ, Tudor Flon<lor - dfo~tricti.i.i
Siret, Samuil Piotrovsehi - districtul Răc!{rnţi, V«wteres Pruncul - dLstrictu1 Suceava, dr. Gel()rg-e Popovici - districtul Cîmpu•lung MoUdove.nesc, Iancu Lupul - diis:il'ictul Gura Humo~·ului .-.!,,
.În aceeuşi şedinţă, Comitetul naţional lamează manifestul „Către
alegătorii .români pentru dieta ţă•rii a Ducatului Bucovina", publicat
in zi•airul „Patria" <JO.

rojineţ,

59 Ibidem.

60 ,,EsC'rii:ndu-se aJC'geri noi pentru dieta ţării.

s-a inlrun~t comitetul naţional
ca.re în virtutea orgamizaţiunii noi de pa.rtid 0.ste reprezentanţa legitimă a
popOl'Ului român din Bucovina şi susţinind nealterat programul naţional proclamat la 7 martie 1892 a decis să intre în camp1mi.a electorală pentru dieta
ţării cu candidaţii săi proprii, chemaţi a afimia fără şoviiire în corpul legiuitor drept mile pop0:rului ·român. Con-'jlti en t de înalta i.mportan ţă a rn.omE"IltUlui şi de grava responsabiJi.tate ce tu·mează din actuaJa s\ituaţiu:ne, a ţim1;1; comitetul naţionl'lll să se adreseze către toţi alegătorii români .ai ţăorii, ca în virtutea so1idair.ităţii naţionale şi a disciplinei de partid să procedeze foţi unitru·
intru afirmarea şi apărarea d!'epturilor noastre :nalienabile.
Alegătol"i mmâni !
Poporul român din Bucovina, c.a elemE"!l1tul bă.':itinn.;;, ţine cu sfinţenie J.a caracte1·uL istoric românesc al \.ă:lii al cărui purtă:t.or este atît în urma trecutului
său cît şi a irna:>oI'tanţei sale ·culturak şi numerice şi reclanUi prin urmare
ca întreaga dezv0iltare a ţării să fie .pe deplin între limitele trase de tradiţia
istorkă şi necesităţile politice, cu,\turale şi econ(}mice ale clemc-ntului românesc constituti·v de stat. Popo1iul nostru ţinc ne-dintit la a·utnnomia ~ării g.ar.antată prin diploma împărăltească de la 9 decembrie 1862 şi legile fund.ament.ale
ale monarhiei, :recJ-amă recunoa.şterc-a deplină a dre.pturiLor istoiice, politice
care urmează din poziţiunea autonomă a ţăr:ii şi :t'nde la completa independenţă a ţării faţă de rolelalte regate şi ţări ale m.onairhiei, nu numai în privinţa politico-aidministrativă ci .5i in cele judki.1re Iii economi:ce culturale. In
deplină conştiinţă a importanţl'i culturii naţionale pentru dezvol;tarea popocuL.ui conform exigenţelor timpului si trebumţelC' sale sufleteşti, reclamă învă
ţămi:ntul n.aţionail incepin.d cu şcoa1a p()porală pînă la terminarea şcoolii medii
de toa.te soiuriJe şi insistă ca la supremul corp de instrucţiune din ţură. la
universitate să se ţină seama în m@d ,·orespunzător şi cl.e trebu!nţele care
rezultă din în.văţămîn:tul naţional pentru poporul român.
Ca Iii oredindosi a.i sfintei noastre biserici drept măriitoarC', reclamăm
d('l!)lii!la ei autonomie; conYocarea neîntirziată a congresului biserileesc ; dor.im
sincer suJSţinerea pă:cii confesionale şi respingem prin urmare toate atacurile
ce ar tinde să tulbure a:ceasită pain:.
Alegători români !
Ţinem ca lupta noastră să urmeze strid pe "a:ca kgală şi în spirit adevărat
conis-tiltuţionaJ, respectmd d1,epburile tuturor concetăţenilor noştli fără. deosebire de naţionalitate f,'i con Eesiune, c.î:t şi ale ţăi·ilor şi 1rega1telor.„
Nu ti1I1dem în trezia·ea l'.'i dezvoltarea urii şi ostMilăţilor naţionale care
frămîntă astăzi monairhia întreagă, ci dorim s:nc('l' împă·care bazată pe d:reiplate şi încl'edere rechprocă.
După ce progresul naţiunii e în strînsă legătură cu bunăstarea 0conomi2ă
<1 întregii ţări mai ales a populaţiunii agricole, tindem pc lingă dezvo.1tan~a
unor indush'ii corcspunz.ăLoare - la inlui·irea f'con,m1'.c'ă ;; proprietariJor agt·ihttps://biblioteca-digitala.ro
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Guvernul a folosit toa.te mijloace•le ce-i s.tătemt la în<lemînă pentru
a combate candidaţii partidului naţionC1l, folosind în acest scop şi unii
„candidaţi guvernamentali'' clin rîndul românilor, puţini la număr, care
au acceptat colaborarea cu autorită·ţile, printre aceştia numărindu-.'ie
arhimandritul Cilmtuleac la Suceava. Gh. Balmoş la Cîmpuhmg Moldovenesc, Ilarion Onciul la Rădăuţi. Sisotemul alegerilo.r indirecte practicat în mediul rural dădea posibilitatea guvernului Bucovinei ca prin intermediul căpitanilor districtuali şi al autorităţilor poliţieneşti să ,,dicteze" liste de alegăto·ri, să înclepă•rteze pe aderenţii par,tidului naţional,
să facă pre,;iuni asupra eleotorilor pentru ca aceştia să voteze candidaţii guvernamentali. În multe comune din clistriet:ul Suceava, lis.te1e
ele alegători au so!:iit abia in ziua alegerilor, sau în cel mai hun caz
cu o zi înainte, aşa îndt cetăţenii nu au avut timpu.I necesar să le
controleze. Fruntaşii comtmelor, în majori•tate aderenţi ai Partidului Naţional Român, nu au fost trecuţi pe JiSitele de alegăotori, aşa cum s-a
întîmplat la Părhăuţi, Costina, Mihoveni, Pătrăuţi, Todireşti. Ziarul
„Patria" sub titlul „Violenţele de la Suceava" demasca în faţ.a opilniei
publice abuzurHe autorităţi:lor, acţiunile vădit antiromâneş;ti ale acestora 'i 1•
Incă de la so:sirea în oraşul Cernăuţi, electorii au fost sechestraţi
în grădina Gruf.t, păziţi de jandarmi, fii.ne! ameninţaţi că dacă nu votează cu c<1indidat:ul guvernamental (care a fosit desemnat în persoana
lui Gustm· Marin gruparea conservatorilor germani, abia cu două
ore înainte de alegeri), li se rnr mări obligaţiile către stat"~. încolonaţi, avîncl ele-o parte şi cl2 ulta jandarmii îna 0 nnaţi, eledorii an mers
in localul uncie au „ales" candidatul guver:namen.tul. Helatincl modul cum
s-au desfăşurat alegerHe pentru districtul Cernăuţi, Vale.riu Bl~ailliŞte
arăta în editorialul pentru care ziairul „Patria" a fosit confiscat : „Gr[1dina lui Gruft, păzită ele jandanru a fost morrnîntul libertăţii electorale.
Căpitanul districtului s-a ţinut de cuvi.nt şi a „ales", împlinind vorba,
c·u „ciomagul" un candidat clandestin care nici asităzi nu ştiu „alegă
torii" săi că cine este şi ce este" li:l. Referindu-se la faptul că în asemecoli prin susţine•-ea in!teglităţii proprietăţii mid, reglemcnta~·ea potrivită a credilului agricol, formarea de asociaţiuni agricole spre echilibrarea concurenţei
în comerţ. .crsigurarca agricultorilor contro pagubelor ell'mentar.e prin regularizarea riurilor. dezvoltarea inS'lUutiei de .asigw·ări asupm mobilelor ag1·icole şi pl"in regiemcntar<"a chestiunii mun.citorilor agri!coli.
Alegători români !
Sus să avem inimile ! Soarta ţării !ii a poporului este depusă în miinile Yoastre
şi de Ja voinţa voastră depinde viitorul mai btm şi depli.na asigw-are a existenţei
poporului român pe ac.est pămînt românesc" (ziarul Patria, anul II, nr. 168/23
august - 4 s<!ptembrie 1898).
61 Patria, anul 11, nr. 171/30 august - 11 septembrie 1898.
62 Ibidem, .nr. 177 ;'13-25 septembrie· '1898.
63 lbideni, nr. 178/16-28 ~eptembrie 1898.
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nea condiţii candidatul partidului, Nicu Blindu nu a fost ales, acelaşi
ziar scria : „Noi am luptat dnstit, am făcut totul ce ne-a stat în puteri,
mai mult nu s-a putut cere de la noi. Rezultatul nu .ne înspăimîrută. Ce
am dobîndit, am dobîndit cu puteri:le proprii nu cu ajutor de jandarmi,
ci contra jandarmilor. Vom lupta şi mai departe ff11ră şovăire, fiindcă'
drepibaite.a este de pa.r.tea noastră" M,
Alegerile în comunele rurale s-au încheiat cu patru strălucite succese aie candidaţilo~· Pa:ritidului Naţional Român : Iancu Lupul la Gura
Humoruhti, dr. George Popovici la Oîmpuhmg Moldovenesc, Modest
Grigorcea la Storojineţ şi Tudor Flondor la Siret. La Rădăuţi .şi Suceava
au fost aleşi în condiţiile arătate, Ilarion Onciul şi Emanuil Ciuntuleac,
români aşa-zişi „guver'namen:tali". La Cernăuţi a fost ales deputat GlL5tm• Marin, membru al aripei conservatoaTe a partidului german fi:..
Alegerile în curiile marilor proprietari, încheiate Ic:t 19 sept.11
oct. 1898, au dat următoarele rez:u:Uate : În calegiul I al ma.rHor pmprietnri (fondul biserice:s~) au fost aleşi în unanimitate de voturi dr. Ioan
Ţurcan şi Myron Călinescu, iar în colegiul II al marilor proprietari au
fos.t aleşi în unanimiitaite de voturi cir. Iancu Flondor, Nicu Ivlu.sitatza,
George Vasilco şi dr. Iancu Volcins:chi li6.
Vom încerca în cele ce urmează, să facem o succintă prezenmre a
dietei, în noua sa componenţă, a ceea ce ar fi putut e.a repTezen.ta pentru Bucovina, în următorii ani. Dieta era compusă din 31 de deputaţi,
repartiza'~i a:stfeil după naţio.nalita;t:e : 13 româ:ni, 8 germa111i, 4 armeni
şi polonezi, 4 ruteni, 2 neaparţinîncl nici unei naţionalităţi li7. Numărul
mare al deputaţilor germani sur.prinde. creînd impresi.a, falsă ele altfel,
că avem de-a face cu o ţară pe jumătate germană. 1n realitcite era voi-ba
nu ele reprezentanţi ai populaţiei germane ci ai atotputernicei birocraţii
hab~burgice care sufoca Bucovina. Din punct de vedere politic împăr
ţirea în partide a deputaţilor este dificilă deoarece mulţi dintre ei nu
aparţineau vreunui pail'tid sau g1iupări poliotice, fiind pur şi simplu oameni de manevră ai guvernului. 1n aceste condiţii nu se putea forma o
majori1tate fă.Tă ail.ianţe, deoarece, nici un grup nu era aestul de puteirnic ca să o alcătuiască. Nici chiar grupul românilor, deşi cel mai numei:ios, nu putea alcăotrui o majoritate, deoarece, nu toţi deputaţii eTau
adepţi ai programului Partidului Naţional Român. In ceea ce priveşte
situaţia celorlalte grupuri etnice, rutenii aparţineau la două grupări po64
65
66
67

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

nr. 176/11-23 septembrie 1898.
nr. 180/20 septembrie - 2 octomb1;e 1898.

C~i 13 deputaţi

români erau: mitropo.Ji.tul Aiicadie CillLpercovid, arhimandritul
Myron Cai!inescu, dr. Ioan Ţuroan, dr. r.anc.u FLoru:l.or. Nicu Mu1staltza, Grorge Vasi ko, dr. Iancu Volcinschi, Emanai\ C'·untu\eac, Tl.ldor Flondor, Modest Grigor<'ca,
Iancu Lu.pul, Ilarion Onciu~. dr. George Popov!ic:i, (ziarul Patria, .anul II, nr. 180/
20 septembrie - 2 octombrie 1898).
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litice rivale, iar grupul deputaţilor germani era format din conservatori,
liberalL Deşi românii au pierdut un loc în dietă faţă de legislatura precedentii, prin faptuJ că printre noii deputaţi se aflau Iancu
Flondor ~i George Popovici adepţi ai luptei naţionale active interesele româneşti \"Or fi mult mai bine reprezentate.
Re:<:uH.atele alegerilor au arătat că deputaţii români constituie cea
mai importantă forţă în dieită, în jurul căreia se putea constitui singura
majori,tate viabilă.
Dar guvernul a maneVirat în aşa fel în alegeri, incit noua dietă,
în loc să ofere garanţia unei activi·tăţi favo.raibile dezvolrtălrii social-economice a ţării, va dezlănţui vechile conflicte între grupă.dle politice şi
naţionale, vizînd, în primul rîn.d, să înlăture pe români din viaţa politică prin alcătuirea unei majo;rităţi antiromâneşti.
Şi de data aceasta sistemul de guvernare hab.shurgic „divide et impe.ra'' a dat roade. Numai în feilul acesta se explică că tn alegeri guvernul. a sprijinit g.rupaT"ea „-tinerilor" ruteni împotriva grupării „bătrî
nilor;' ruteni, a sprijini;t pe unii români, împot:riva românilor grupaţi
în jurul P1m1tidului Naţional Român.
Prezentînd extrem de reali.st şi succint drumul pe care îl va urma
Bucovina în următorii a.ni, V aileriu Branişte scria în zia·rul „Patria" :
„Scăpaţi de Goess, me.rgem sub
cond·.1cerea baronului Bourguignon,
condus de consorţiul Wiirfel et Pompe cu paşi repezi spre Pace"68.
lntr-adevăr, scopul imediiait pe care l-a urmărit guvernul aducîncl
în dietă o serie ele oameni poliitici fă.ră progiram, voinţă şi convingeri
era alcătuirea unui nou Comi•tet al ţării în care raporitul numeric între
naţionalităţi, favo.rabil românilor, să fie schimbat. Atrăgîml atenţia a<;upra
acestei probleme deosebit de importante „Patria" soria : „Noi român.ii trebuie să ţinem neclinti1t la raportul de pînă acum. Noi sintem elementul
băştinaş în ţară ; de existenţa noastră este legat oaracterul ţării, noi
sîrvtem eilemen.t:ul cel mai puternic şi nouă ne compete majoritaitea în
comitetul ţării" G!l,
Indignaţi de abuzurile pe care guve.rnul Bucovinei le-a săvîrşit împotriva românilar cu prilejul alegerilor dietale, grupul de depUJtaţi români din parlamentul de la Viena, în frunte cu dr. George Popovici
şi Ioan Ţurcan au intef1)elat guvernul central în această problemă.
P.airti'dul Naţional Român, prin organul său de presă continua să demaşte acţiunile guver1J.1ului care urmărea
strivirea naţional-politică a
românilor" iO. La 10 aprilie 1899, guvernatorul Bucovinei, baronul
Rourguignon anunţă în dietă aspre măsuri împotriva• românilo·r, restringerea 1ibeI1tăţifor a.coirdate presei, măsuri rest.rktive oare erau îndreptate, în primul rînd, împortriva ziarului „Patria", sin.gurul ziar politic
ul români·lor bucovineni 11. Măsurile samavolhice împo,tTiva românilo-r

naţionali. şi

„...

liB Patria, anul lT. nr. 180 120 sept. - 2 oct. 1898.
6fl Jbicl.em, anul lf, nr. 182/25 septembrie - 7 octombrie 1898.
70 Ibidem.
71 Ibidem. anul III, nr. 270/5-17 mai 1899.
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ţineau lanţ : expulzarea lui Adrian
nişte, colaboratori ai ziarului „Patria",

P. Deseanu şi a lui Victor Braasprele măsuri pe care dr. At'l'\:hur Skedi rectorul universităţii clin Cernăuţi le-a aplicat celor pattru
studenţi români, Sluşanschi, EtLsebiu Antonovid, Emanoil _'\ntonovici
şi .Adrian Deseanu, pentru atitudinea lor patrioHcă faţă de mitropolitul
Arcadie, frecvente amenzi şi confiscă·ri ale ziarului „Palria" ;~. Ţinţa
tuturor acestor atacuri era ziarul „Patria" şi direotorul său Valeriu Branişte : „ln contra acestui organ, în cont.ra zia.rului nostru ca reprezentant
al opiniei publice româneşti din Bucovina. care conduce lupta clesd1is[1
contra duşmanilor noştri s-a dezlănţuit furia atotputernicilor care voiesc
sf1-l stirpească de pe faţa pămîntului... De o ~ptămînă încoace ni se confiscă ziarul aproape număr ele numitr. lleclacţiunea şi tipografia :oînt asediate de o droaie ele detectivi, care au strictul mandat de a urmări orice
mişcare „suspectă", localurile unde convin românii sînt îndesite de astfel
de indivizi care pîndesc orice cm·int, colportorii ziarului nostru sînt cxcortaţi ca nişte criminali înaintea ci-lui \VT1r.fel. interogaţi" i:i_
ln faţa acestei situaţii. conducerea Partidului Naţional Român se
întruneşte la 9/21 iunie 189!:J, cu care prilej se formează un Comitet
executiv alcătuit din Eucloxiu (Doxuţă) Hurmuzachi, fa.nou Lupul, cir.
George Popovici, dr. Iancu Ffondor şi Nicu Musfatza, care să cluc{1 la
îndeplinire măsurile luate pentru apărarea intereselor româneşti. Comitetul executiv publică un comunicat prin care dă guvernului un puternic avertisment politic, în care se cere încetarea prigoanei contra
partidului, contl'a românilor'~- ln dieta Bucovinei, deputaţii români, inclusiv cei „guve·rnamentali" se solida.rizează şi dau un vot de neîncredere guvernului 75_ Drept răspum;, guvernul intensifică prigoana. Valeriu Branişte, directorul ziarului „Patria", fiind e:x:pulzat din Bucovina,
începîncl cu data de 18/30 iulie 1899. În condiţii deosebit ele grele, a<;cunzîndu-se în locuinţele unor prieteni la Cernăuţi, Rogojeşti. Storojineţ, trecind şi în Moldova, la Mihăileni. Valeriu Branişte reuşei;>te să
!l'eclacteze mai departe ziarul „Patria". Urmă~·i·t în permanenţă, Va[eriu
Braniş.te reuşeşte cu tot mai mare g.reutate să redacteze ziarul. La 21
aprilie/4 mai 1900 apare u1timul număr al ziarului ,,Patria", clupă ca,re,
fi'1ră a fi prins, Valeriu Branişte părăseşte Bucovina. Îşi \·a continua aclivilatea pusă în slujba neamului române.se, pentru independenţă şi unitate
naţională, la Lugoj, unde timp ele 18 ani va ecHta ziarul „Drapelul".
Activitatea ziarului „Patria" şi a lui Valeriu Branişte în Bucovina
a reprezentat un moment cu adinci semnificaţii pentru eforturile pe ca.re
toţi românii le făce:.iu pentru făuri.rea celui mai frumos vis al neamului
românesc, făurirea statului naţional unitar.
se

72 Ibidem, anul III, nr. 275 /16/28 mai 1899.
73 Ibidem. an.ul III, nr. 276 i19-31 mai 1899.
74 Ibidem, anul III. nr. 284/10-22 iuni.e 1899.
75 Ibidem.
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L'ACTIVITE DEPLQYBE PAR VALERIU BRANIŞTE
ET LE JOURNAL „PATRIA"' POUR L'f:MANCIPATION
POLITIQllE DES HOl'MAlNS DE BUCOVINE

L'auteur presentc succinctement l'evolulion de la ,·ie politiq uc rou111;1inc cn Blll·ovine, clepuis la seconde moitie du XJX-e siecle, jusqu'au
dl:'but du ~..:X-e.

Dan•_; ce.Ue pe1iode, un moment extrerneJncnt irnport.aint de la 1JUtte pour l'enmncipation ,Jolitique et na:tiona:le des roumai:l1!5 de Bucovine represente l'aotivite deploycei par Valeriu Bran'.~te et le journal „:Aatria", par Ies hommes politiques adeptes
de la Jutte n.1tionale active, pour la rt.'organi.sation du Par.ti National Roumain de
llucovinc sur des Iai·ges bases, representati\·es, pour l'enti·ainement â la vie politique
nationale des plus larges couches et categories sociales.
La lutte cleployee par le Parti National Rowna.in et par son organ de presse le journal „Patria" pour lu de!ense des interets fondiamentaux des roumains de
Buc.'Ovine, contre la politique de denationalisation rnenee par Ies autor1tes des habc;bilrges. J'a.it l'objet de oet etude.
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DIN ISTORIA MINERITULUI
IN BUCOVINA 1918-1944
II

GAVRIL IRIMESCU

În ansamblul economiei naţionale create clupă încheierea constituirii satului naţional uni.tar român bogăţiilor solului şi
-::1bsolului bucovinean le-au revenit un important rol de participare la
crearea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a noului stat. Dacă industriei forestiere, la baza căreia stăteau marile masive păduroase, i-a revenit din capul locului, în contextul 1·econstru('ţiei post-belice, un rol mai
mme 1, celei miniere, pusă în umbră şi ele cea din Transilvania, i-a revenit un rol secundar. Rol. ce rezulta ele altfel, în primul rinei, din lipsa ele
capital de investire pentrn refacerea instalaţiilor şi galeriilor degradate în
timpul războiului, şi în al doilea, din sta.rea de expectativă a singurului de.ţinlttor şi exploatator de resurse miniere din regiune - Fondul
bisericesc - care. consiclednd „sit·uaţia generam ca nefiind consolidată"''.! nu se hotăra a trece la pregătirea exploatării bogă,ţiilor sub~olului
limitînclu-se la prospectarea şi explora.rea regiunii. Astfel,
în anii 1920 - 1924, pe baza unui pennis obţinut încă în anul 1871 :1,
Fondul bisericesc continuă unele lucrări mai vechi de explorare, evaluare şi fixare a resurselor de mangan, fier, pirită. calcopirită, plumb,
zbc, galenă argintiferă, ş.a., obţinind rezultate mai mult decit promiţătoaire. ln anii aceştia s.e fac şi unele exploată.ri în special în vechile
rnncesiuni pentru mangan „Arşiţa", (8.700 tone în 1922. 440 tone în
1!123 şi 130 tone în Hl2-l} şi „Terezia" (5 OOO tone în Hl21 şi 97 tone
în 1924) " şi „Alznauer" pentru pirită r..
1 Arh. St. Su<eeava, Fondul bisericesc, dos. 98/1940, I. 9; vezi mai pe larg L1
1. Dîrdală şi M. Rusenescu, DespTe situaţia mateTială şi lupta muncitoTilOT
JoTesti.eTi din Bucot,ina între ani.i 1929-1933, în „Studii şi articole de istorie",
\"Ol. VI, Bucureşti, 1964. p. 345-354 şi G. Irimescu . •1specte din lupta grevfată CI
muncitorilor forestieri din Bucori11a în anii crize·i economice 1929-1933. în
„Studii !;ii materiale" - istorie, nr. 2, Muzeul Suceava, 1971, p. 105-106.
2 Arh. St. Suc.ea va, Fondul bisedcesl', dos. 3 /1927, f. 154.
;i In anul 1871, Fondul bisericesc, pe baza legii minelor austriece din anul 1854,
obţine un permis genl'ra I de explorare (SchurfbC'WiLligung) în bau1 C'ăruia, în
anii 1875, 1883, 188i, 1910. 1912, 1918, 1920, 1924 explorează întreaga regiune
<·uprinsă intre văile Dornei. Bistriţei ~i Suc-evei, acopennd-o cu 828 cercuri de
e:x;plruiare.
4 -~rh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 10 :1930, J. 4.
5 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vat.ria Domei dos. 14 /1941
f. 54.

'
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„NaţionaiJ.izarea" bogăţiilor subsoiului, prin legea minelor din 192-l 1',
a produs o vizibilă clarificare şi structurare a opticii în rîndul deţină
torilor ele terenuri miniere, proclucînd o înviorare a activităţii ele exploatare îndeosebi. Ca urmare, în anii următori, pină la dedanşarea
crizei economice din anii 1929 - 1933, producţia ele minereuri de mangan, de exemplu, a crescut conrt:inuu - - de la 440 tone extrase în anul
1923 şi 1 271 tone în anul 1925 se ajunge la 4 782 tone în 1926 şi 25 515
tone în 1928 7• 1n acelaşi timp, se trece mai intens la acţiunea de prognozare a activităţitlor viitoare. Semnificativă în acest sens e.ste relansarea activităţii minefor Iaeobeni, pencliTute de Fondul bisericesc. L1
27 iunie 1929, inginerul şe;f al minelor declara că „noi ne-am preocupat
şi în trecut, dar cu precădere în ultimii cinci ani de intense studii geologice, petrografice şi stratigrafice determinind posibilităţile şi probabilităţtle exis.tenţei zăcărnintelo1r din jurul concesiunilor noastre, făcîncl
vaste şi costisitoare lucrări de prospecţiuni 8 , trecind la exploatare „mai
ales în ultimii ani am avut o producţie crescîndă" !l_ Dar în concesiunile „Arşiţa" şi „Terezia", cu suprafeţe limitate, de 54 ha şi respecth·
n ha, în exploatare ele peste o jumătate de secol, rezervele erau epuizate, FondU'l bisericesc, avin:d intenţia de a obţine alte perimetre de
reze,rvă ca: „Pietrele Arse", „Dealul R1usului", „Dr.ancani", „Argestru"
„Roşu" ş. a. care erau în imediat.a apropiere şi unele din ele presupuneau bogate rezerve, făcind demersurile necesere la :Ministerul Industriei şi Comerţului. Dar această optică, de a ţine în rezervă te.renurile
miniere, puţin avantajoasă dezvoltării, nu era în concord'anţă cu intenţia guvernului care, în dorinţa „renovării politicii inclus.triale a României" '" post-helice, dorea a da o lărgime mai mare expfoaitării reSl.l'I'selo,r naturale ale Bucovinei. La rînclul său Consiliul Supeil"ior de
Mine recomanda „a se da şi altor persoane posibilitatea ele a pune în
valoare substanţele miniere întrucit Fondul bisericesc a op:rit valorificarea lor prin cleţineTea unui număr considerabil de permise fără a
paşi la pune•rea lor în exploatare" 11 . În consecinţă Ministerul Industriei şi Comerţului prin deciziile 131 933/1928 şi 191 n36-'1928, declară
zona ca fiind „necunoscută explorării" 1 ~. iar prin decizia nr. 101/19:31
,,creiază şi declară ca ţinut minier pen1n1 explorarea, exploatarea şi industrializarea manganului şi fierului regiunea Dorna - Cîrlibaba în suprafaţă de 71 OOO hectare" 1::_ Pe baza legii minelo·r din 4 iuJ1ie 1921,
modificată în anul 192n, şi a acestor decizii, îşi fac apariţia în econo6 C. Hamangiu, Codul ge11c1·al al României, legi noi de unificare (1922-1926),
p. 617-678.
7 Arh. St. Suceava, Fondul bi1>ericesc, dos. 10 .1930. f. 5.
8 Arh. St. Suceaw1, fond Inspector.atul gt:'ologic-minier Vatra Dornei, dos. :J ·1929.
I. 1.
9 Ibidem.
10 Ioan Saizu. Politica eco1wmică a Uomu1;iPi întn• 1922 si 1928, F.cl . .'\.1'aclemiP1
R.S.R.. Bucurt•şti, 1981, p. !lO.
11 Arh. St. Suceava. Fondul bisericesc, dos. :1I1927, r. 154.
I::! Arh. St. Succav:i, fond Inspe.oto1,ntul geologic-minier Vatra Dorn1·'i, dos. 5 19:m.
f. 8.
U „Monitorul ()[i<'inl" nr. 2fi2 cl!n 9 noiembrie> 19:ll. p. 9189-91!10.
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mia minieră bucovineană ing. Gh. Lupu şi cpt. Gh. A. Stavrat. care,
pe baza clecre·telor 3 02R l!l28 şi 3 027 /1928, obţin două perimetre de
explorare pentru fier şi mangan numite „Pietrele Arse" în supra.faţă
de 319 hectare 11 şi „Dealul Rusului'' în suprafaţă de 160 hectare 1\
c <Lre formează Grupul „Manganul", transfocma.t în anul 1930 în S.A.
,J'vlanganul" ; Aurel C. Vasiliu şi P. Lupu obţin perimet.rele „Argestruţu" rn în suprafaţă ele 169 hectare, cu clec:retul nr. 87 clin 31 ianuarie
Hl31, şi perimetrul „Dranca", prin decretul nr. 88/1931, în suprafaţă
de 1n9 hectare li ; I. Schieber - care deţi.nea un pe·rimetru în localitatea Ciocăneşti numit „Oiţa", mai cere îndi trei pe-rime:tre „Umu".
,,Falunul" şi „ Mestecăneşti", în suprafaţă de 1 OOO hectare 18 ; Regia
întreprin:clerHor miniere şi metalurgice ale statului din Aifdeal (RIIMMA)
cere perimetre de explorare şi exploatare a manganului şi fierului pe
teritoriul comuneloif Cîrlibaba şi Cklibaba Nouă în suprafaţă de 998
hectare l!l ; ing C. Bunescu şi G. Hauslich obţin trei perimetre „Cîndreni" în suprafaţă de 400 hectare cu decretul 99 din 18 ianuarie 1938 :..'<•,
„Breaza" cu clec,·etul nr. 101/Hl3B în suprafaţă de 112 hectare 21 şi „Hajul" în suprafaţă ele 450 hectare~~; ing. C. Băluţescu trei perimetre
,,Puiu" :!:l şi „Fundoiu" :\ situate în comuna Ciocăneşti, şi „Ouşor", în
suprafaţă de 472 hectare situat în comunele Iacobeni Vatra Dornei
- Dorna Canclreni :!:•• (perimet.re care au fost pierdute din cauza dezinte:·esului manifestat pentru punerea lor în exploatare) ; George Straton :!ti,
cere două perimetre, „Colăcel" şi „Banco" situate în comuna Ciocăneşti,
cănfra i s-au respins cererile pe motiv de inca.pacitate tehnică şi financie<ră :!î şi datorită faptului că se suprapuneau altor perimetre, ş. a.
Dintre ace.ştia cel mai hotăl'Ît a trece la exploatarea şi indusLrializarea mine·reului ele mangan şi fier era grupul „Manganul", care,
dupii ce studiase, prin inginerul Gheorghe Lupu, întreaga regiune minieră, timp ele 10 ani (1919 1929), cerea aprobarea creării unui ţi
nut minier ele ] rn ()() hec.tnre în Valea Dornelor capa.bi.} a alimenta NI
mate•rie primă o mare industrie metalurgică şi chimică. Se propunea
aproba.rea construirii unei uzine metalurgice pentru fabdcarea fonte14 Ibidem.. nr. 280 din 15 dec. 1928, p. 10.567.
15 Ibidem. p. 10.570-10.571.
Hi Arh . .St. Suceava, fond Jnspcctor;1tnl geologic--rniniPr V·Jtra DurnPi. dos. 2.'1928.

17
IR
19
20
21
22

r. '27.
Ibidem, dos. 3 /1928, r. 32.
Ibidem, dos. I 19:l5. f. t 1.
Ibidem, dos. 1/1936, f. I. 19, 20.
„Monitorul Oficial", nr. 31 din 8 feb.r. 19:18. p. 751-/52.
I bîclem. p. 752.
Arh. St. Su<'eava. fond Inspectoratul geologic-rninier Va•tr.a Dornei, dos. 6/1937,

r.

25.

2..1 Ibidem, dos. 2·19:17, f. :1.

24
25
W
21

Ibidem, dos. 2 /1938, J. 2.
Ibidem. dos. 13 /l!l:ls, f. I.

Aril. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bclcău. dos. 43/19~8. f. 1.
Arh. St. Sucean1, fond lns.pecto!'atul gt.'Ologic•mini.er V:itra Dornei, dos. 7 /1938,
I. 1.
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lor feromangan şi sHico-mangan, o uzină de triaj mecanic şi o spălă
torie pentru obţinerea llll1Ui minereu de mangan cu un conţinut de
45-50% Mn. metallk; o uzină hidrDeleoki'Că cu o forţă inst.alată de
25 OOO HP pe dul Bistriţa ; o uzină pentru fabricarea cal\:ozno,r, o inst.ailaţie pentru producerea clm:iului, una pen:ti"ll prepararea „castinei"
(Na2SO•) şi o insta1aţie pentru arderea lemnului de fag ÎI! retortă ill,
valoarea întregii investiţii ajungînd la un miliard de lei :!9. In sprijinul
construirii acestei „formidabile industrii în regiunea Dor.nelooc-, singura
în stare a da naştere unei indu&tJrii metalurgice a manganezului pe o.
scară întinsă, aşa cum se practică în marile regiuni manganifere din
lume" :JO, (Africa, Marea Brit,anie, Brazilia), aducea următoarele argumente: 1. posibilitatea a;sigură:rii minereului de mangan pe o perioadJ
îndelungată (100 de ani). Minereul extrăgîndu~~e din minele „PietreleArse", „Dealul RuS"ului", „Ar.şiţa", „Terezia", „Arges:tiruţu", „Drancani".
de la Ciocăneşti, CîdLbaba şi Valea Putnei, ş.a. în carutitate de peste
10 milioane de tone şi din expfoatărHe de la Broşteni, Rarău, Borca
şi Buşmeiuri în cantiltate de 4 mi'lioane de tone, precum şi peste 3 milioane tone de fier 31 ; 2. posibi[itatea con~;truirii pe rîul Bistriţa a unei
uzine hidroelectrice caire să alimenteze cu energie uzinele şi in.<>rtalaţiile de spăla:r.e şi triaj al mine.reului, a celor ele producere a fontelor.
a celorlalte instalaţii precum şi ele alimentare cu energie elect1rică a
întregii regiuni; 3. producerea unei fonte supedoare în raport cu cea
obţinută în furnalele înaJ.te p.e bază de cocs şi bineînţeles mult mCJi
ieftină ; şi, în fine, datorită apropierii minereului de uzina ele inclu:-trializiare ; 4. obţinerea de economii la capitolul transpo.rt :12, care ar costa
foa.rte puţin. Pentru finanţarea acestei investiţii se propunea crearea unei
societăţi .româno-americane ele explorare, exploatare şi industrializare a
minereului ele mangan numită „Manganeze Complmi Of Ame1·ica.n - Rornanian Bmnch" cu sediul în Bucu1re.şti :u. Conduzi:a care se desprindea erd
că pentru dezvoltarea şi prosperarea acestei industrii „explorarea şi exploa-tc'lrea întregului ţinut minie·r trebuia să se facă de către o singură
intreprindere :v., de cea de mai sus, pentru a exclude în felllll ace<>ta oriei=
concurenţă. În acest sens se exp1rima şi asodaitul american din Philadelphia care scria, la J octombrie Hl29, inginerului Gh. Lupu că „avîncl
în vedere marile investiţiuni ce vom face, de un milion de dolari, s;1
obţinem cit mai mull\:e terenuri pentru exploatare şi să fim siguri c<l
nu vom în.tîmpina concurenţa, altfel ar fi foarte greu pentru noi '-'.ă
1ragem foloase din investiţiile noas•t:re" :;:;_
A fost acceptat un asemenea proiect? Nu. Acea.;;ta se dedu.ce clin
referatul şefului Direcţiei I-a minie::-e Moine.şti care, aprcriind impJr28 ibidem, dos. 1 Hl29, I. 17.
29 Ibidem, f. 14.
:in Ibi.dem.
:n ibidem.
:J2 Ibidem, amtmunte vezi Gh. Lup11, SLud.iu asupra
Minerva". an IV, 1929, p. l-100.
:n Ibidem, f. 19.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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tanţa cercetărilo.r pentru valorificarea zăcămintefor de mangan şi fier,
a rolului marilor industrii î.n producerea de bunuri ieftine şi de calitate
:-uperioură, incontestabila utilitate a instalaţiilo•r conexe, ş. a., conchidea a fi nerecomandabil pen.tru statul român, de a crea un asemenea
trust, cel puţin din următoarele motive : expe1rienţa o dovedise, se menţiona în referat, că o asemenea industrie nu :,;c poate crea pe de-a-ntregul
dintr-odată, ea uimind a se dezvo;lta treptat, conform cu cerinţele ; că
în lista investi.ţie•i apar instalaţii care nu sint absolut necesare, întrudt n-au la bază prelucrarea mangane:ndui · -- cum ar fi cea de distilare uscată a lemnului de fag şi cea de producere a clorului - . In
concluzie, considera a fi foarte greu pentru s.tat de a lua o hotă-rîre
atît de gravă, de a acorda unei singure societăţii aproape tot bazinul
de minereuri :m, aceasta prezentîml dezavantajul că „trusturile prin fo~a
lor, în multe părţi au dus la conflicte serioase cu statul'' :r;·. Ca atare,
considerind cererea oa fiind prematură, oonsilia Ministerul Industriei
Comerţului „a acorda toate înlesnirile dar pentru o ma.i raţionala dezvoltare a exploatării şi prelucrării minereului în ţară" 31\ vrînd să însemne şi cu asocia'~i din ţară.
Vă:zînd această recomandare şi neputînd avea garanţia înlăturării
celorlalţi concurenţi pr.in obţinerea unui număr mare de perimetre şi
neavind oapital de iavesti-re, Grupul „Manganul·' îşi caută alţi asociaţi.
La 31 ianuarie 1930, se asociază cu banca Schieber et Co. din Vatra Dornei, fonnînd o societate anonimă pentru exploatarea şi inclustriaJiza1·ea minereului de mangan şi fier, numită ~,Manganul" :m.
Noua s.ocietate, avînd ca obiect „folosinţa permiselor de exploatare
şi obţinerea tuturor ava:ntajelor Tezultate din dreptul de explo.raTe a
perimetrelor „Pietrele Arse" şi „Dealul Rusului", avea un capital soda! de numai cinci milioane de lei, constiitui·t din apoTtul adus de ing.
Gh. Lupu şi cpt. Gh. Stavrat prin cele două perimetre în valoare de
500 OOO lei şi a 4 500 OOO lei, sumă adusă de firma Schieber et Co. r,o şi
depusă la Sucursala din Cernăuţi a Băncii Naţionale a României.
Să vedem care era situaţia în rîndu.rile principalului deţinător de terenuri miniere - Fondul bisericesc. Acesta, văzîndu-se încolţit şi concurat de adversari incomozi şi hrăpăreţi, şi pentru a inolina balanţa de
partea sa, de-a rămîne preponderent, eventual singurul exploatator de
minereuri utile din zonă, trece la şicanarea advers:arilor - oprirea carelor ce transpor:tau piinereul de mangan pe drwnurile ce traversau
proprietăţi.J.e sad.e spre gara C.F.R. Vatr:a Domei sau la intentarea
de procese, în special societăţii „Manganul", pentru a le limita drepturile miniere şi a prelua perimetrele respective în stăpînirea sa"'· In

:J6 Ibidem, f. 8.
37 Ibidem.

38 Ibidem.
39 ~Monitor.ul Ofidal" nr. 90 din 25 apr. 1930, p. 5795-5798.
40 Ibidem.

41 Arh. St. Suceava, Fondul biseri.cesc, dos. 3/1927, f. 149-155 ; mai pe larg vezi
G. Sîrbu, Reflexiuni asupra adminU.traţiei Fondului bi.J:ericesc ort. rom. din Bzicorina in tr.eca.t şi i~ prezent, Cernăuţi, 1931, p. 195-201.
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acelaşi
ţii de

timp, acordă o atenţie deosebită cercetă.ri~or geologi·ce, activită
deschidere a noi mine şi galerii, reutilării şi de introducere a
tehnicii noi şi raţionaliză·rilor în producţie. în acţiunea de rentabilizare
şi ridicare a activităţii miniere peste posibilităţile adversarilor săi, Fondul bisericesc aduce în anul 1930 specialişti străini de la firme „Be~r.
Sondheimer et Co." din Frankfurt pe 1\fain, care fac studii de reorganizare a întreprinderilor miniere. Aceş,tia propun Administraţiei centrale a Fondului bisericesc abandonarea sistemului vechi ele exploatare
-· acela prin ciocăni;re sau aşchiere „Hauer" - şi introducerea perforatoarelor cu aer comprimat, o mai bună pregi\tire a exploatărilor prin
organiza~·ea lucrului pe brigăzi stabile, în două schimburi, de rHe zece
ore pe zi, construirea unor instalaţii rapide ele transport, închiderea
unor mine ou randament scăzutu, reorganizarea întrepriderilor conexe
(atelierelor mecanice, turnătoiriei, secţiei ciocanelor mecanice, uzinei ele('trice, ş.a.). Toate acestea urmînd a duce la dublarea producţiei. riclicînd-o pînă la 50 OOO - 60 OOO de tone anual şi la obţinerea de venituri
noi 1,:i.
În această perioadă, Fondul bisericesc se preocupă intens şi de obţinerea de noi perimetre de explorare pentru mangan şi fier, pirită şi
calcopirită, lărgindu-şi considerabiJ. baza de rezerve în detrimentul eelorfalţi exploatatori de minereuri utile din zonă. Iată lista perimetr~lor
obţinute în anii Hl33-Hl34 şi lucrările mai importante executate în anii
următori punerii în posesiune :
Nr.
crt.

--

[)en.wuirea
pe:r~metrului

l.D.R.
Subsl<mţa

.'ji localitatea

l

2

1.

Mitrop. Neck1°rie
comun.a Iacobeni

111nng,"ln

„Mestecunii:;"
comuna laooheni

mangan

2.

3

işl
supraf.aţa

Da.ta

punerii
în
posesie

4

5

nr. 619 din

8.04.1936

15.03.'1933
2.84 ha.

nr. 620 din
15.03.1933

„Tolovan"
1:omun.a lacobeni

mangan

nr. 79:1 din

l'('
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şi

pregătilI'ea.

exploutii1ii, s~a cerut transforma.rea
in <:oneesiune de
-exploal:ia.re
6.04.1936 Idem

29.03.'1933
209 ha.

42 Arh. St. Suceava, Fondul bi:serkesc, doo. 18/1939, f. 1
43 G. Simu. op. eit„ p. 147-154.

b

Se exploateazii în
mod normal nuniai mina .1\.rşiţ1
<lin vechea concesiune uare îng!obează şi acest
perimetru
4.04.1936 S-au exeeutat lucrări de explor.:l-

260 ha.

:1.

Lucrări
l'X('f'Uta t(•

şi

urm.

DIN ISTORIA MINERITL'.'Llîl ÎN BUCOVTNA

'.!

1

.,

·'

4

'.!71

5

4.

„Dadl.lJ.l"
comuna Cîrlibaba

ma111gan

m·. 796 din
'.~9.0 l:l933
;;;)6 ll.:i.

1939

5.

Putna I
comuna Valea Putnei

mafig.rn

1939

6.

„Or'lta"
comuna Ciocăneşti
Fundul Moldovei

m.a.ngan

„Oiţa"

rnangiln

nr. 1164 din
22.04.'1933
180 ha.
n:-. 1207 d:n
22.( 14.19:1:.1
44~ ha.
n··. Bi:J din

6
Fină in dec. 1940
nu s-au executat
nici un fel de lucrări

7.

comuna
8,
9.

'j,7.03:1~:H

Ciocăneşti

„Suhărzel"

comun'! Ciocăneşti focobeni
Putna II
comuna Valea Pu:tmei

niang.an
n1a.ngan

150 ha.
nr. 814 din
27.03.1934
450 ha.
nr. am clin
27.03.-1934
392 ha,

Idem

15.04.1939 S-<1u

lucrat trei
mcepînd cu
an.ul 1938
l 3.04.1939 S-a început o galeri:e in anul 1938
ga.l~1ii

7.04.1936
1939

S-au executat lucran de explorare
dar fără rezul:tat
Pînă in dec. 1940
nu s-au executat
nici un fel de lucrări

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

„Colacul"
comuna Fundul
Moldovei
R. Maria II
comuna Fundul
MoldovC'i

R. Maria III
comuna Fundul
MoldovC'i
R. Maria IV
comuna Fundul
Moldon•i
R. Maria VI
comuna Fundul
Moldov<'i
R. Maria 1
comuna Fundul
MoldovC'i
„Colbu 1v··
comunn Pojorik1
Cimpulung
Moldovenesc
~Valea Doanll1ei"
Cîmpulung
Moldovenesc
„R. Ferdinand I"
romunil Fundu.I
Moldovei
„R. Oarol" II
comuna Pojorita

mangan
pii"ită

pi'lită

pil"ită

pi<l"ită

:pi·rită

piTi:tă

pin:tă

ph·i.tă

pi'l"i1tă

nr. 820 din
27.03;1934
196 ha.
nr. 79:1 din
29.03:1933
100 ha.
nr. 794 din
29.03.1933
75 ha.
nr. 795 din
29.03.1933
100 ha.
nr. 366 din
16.02.•1933
40 ha.
nr. 367 din
16.02.1933
100 ha.
nr. 790 din
29.03.1933
100 ha.
nr. 791 din
29.03.1933
100 ha.
nr.1023 din
29.03.1933
100 ha.
nr. 1188 din
22.04.1933
100 ha.
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15.04.1939 S-au lucrat trei
g1alerii de explorare în anul 1938
:15.04.1939 Se exc>oută lucrări
de desehidC"re incepînd cu tuna
noiembrie 1940
15.04.1939 Idem
15.04.1939 Nu s-au executat
nici un frl de lucrări

.l{i.04.1939 Idem
il.5.04.1939 în 1938 s-il executat o galerie
·15.04.1939 S-a 1ucrnt o galeri.e in anii 19371938
Nu s-a lu.cr<it nimic
15.04.1939 Idem
15.07.1938 S-a lucnit o galeri.e în anuJ 1938

GA VIUL lHIMESCl"

2î2

1

i2

3

4

20.

„M. V. Mihai" V
comun'.! Pojorlita Cîm.pulung
Idem IV

pkiltă

22.

„R. Carol" V
comuna Pojo.nîta

p1Ti1tă

23.

Idem IV

!Piri1tă

24.

ltkrn III

p1r'i:tă

25.

pilriltă

26.

„M. V. Mihai" II
comun.a Pojorita Cîmpulung
Idem I

pi!r:iltă

2î.

Idem III

pi1rill:ă

28.

„Colbu" III
comun<.l Pojo1,ît.<1
Cimpulung
Moldovenesc
Idem I

pkiltii

1189 clin
22.04.1933
100 ha.
nr. 1190 din
22.04.1939
100 ha.
nr. 1191 din
22.04.rn:n
100 ha.
nr. 1192:dîn
22.04.1933
100 ha.
nr. 1193 din
22.04.:1933
100 ha.
nr. 1195 din
22.04.1933
100 ha.
nT.1196 din
22.04.1933
100 ha.
n~·. 1197 din
22.04.1933
100 ha.
nr.1198 din
22.04:1933
100 ha.

121.

29.

pirită

piiriită

:!O.

.,R. Feirdinancl" II
eomuna Fundul
Moldovei

pÎ!liită

31.

Idem III

pfo·Jtă

32.

.. R. Ma1ia" V
<:omunn Pojorita

pintă

33.

.,R. C<ll·ol" I
comuna Pojotita

:pfa-.jltă

,,Colbu" lI
Pojorîta

pkită

:l4.

COITIU:ll>a

TLT.

nr. 1199 d·Ln
22.04.1933
100 ha.
nr. 1200 din
22.04.1933
100 ha.
nr. lWl din
22.04.1933
100 ha.
nr.1202din
22.04.193:3
80 ha .
nr. 1205 din
22.04.1933
100 ha.
nr. 1206 din
22.Q4.1933

,;

;)

1939

Idem

1939

S-a lucrat o galerle Îlll anul 1939

15.07.1938 Nu s-a lucrat
13.07.Hl:-18 S-a lucrat o gale·rie de 80 nl în
anul 19:39
15.07.1938 Nlll s-a lu:rrat
15.07.1938 S-a lucrat ln anul
1939 o guler ie ele
6m
15.07.1938 S-a 11.Jcrat o g<ilerie de 25 Dl în
.anul 1939
15.07.1938 S-a lucrat în 19:l9
o galerie de 18 m
Nu s-·a lucr.at niinic
ldem

15..04-1939 ltlem
15.0U939 Idem
15.04.1939 Idem
15.07.1938 lidem
1939

l:dem

. Prin urmare, ful anii 1933 - 1934, Fondul bisericesc obţine 34 perimetre de explorare în suprafaţă totală de 5 254 hectare r,r, - 10 perimetre pentru mangan şi fier, însumind 2 959 ha. şi 24 perimetre pen,14 „Moni1torul Ofiidal" .nr. 7 din 8 ian. 1935, p. 122-145
p, 1266-1267.
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pirită şi calcopiri'tă, în suprafaţă de 2 295 ha., situate pe Valea BL.;triţei şi Valea Moil:dovei, controlînd în felul acesta întreaga regiune miuieră, ceila,1ţi concurenţi rămîn însă cu perimetrele obţinute anterior.

tru

priveşte desfacerea minereului de mangan, anul 1930 defavorabH pe'Fl.t.ru Fondul biserkesc, deoarece, clupă lungi tratative"'\ încheie la 30 martie un impo:ritant contract ele livrări penku
10 OOO tone cu firmele „Metall und Erz" clin Viena şi ,,Beer, Sondhdmer el Co." clin Frankfurt pe l\'1ain, care avîncl „cîştigate toaie cleba~eurile clin străinătate" "" promiteau o desfacere sigură.
In vederea îndeplinirii ritmice a planului de export, a reducerii
<"heltuielifor ele producţie, minele clin Iacobeni construiesc în anul l\l:H>.
cu ajutorul firmei Bleichert et Co. din Leipzig "-i, cu mari eforturi financiare de peste 6 500 OOO lei, un funicular pentru transportul mine1·eului de la mina „Arşiţa" la gam C.F.R. Iacobeni, înlocuind prin acesta
ne-rentabilele mijloace ele trans-port clecauvillul şi carul cu boi.
Cu toate acestea, din eauza lipsei de capital - ca efect al oper<lrii
crizei economice, şi a scăderii considerabile a preţului minereului. pwwrea în practică a planurilor iniţiale a fost mult îngreunată. Lips~1 de h~mi
a dus la inactivitatea minelor ,,Arşiţei" şi „Terezia" în mai multe rinduri o hmă în anul 1930 "-8 şi trei luni în cursul anului 1932 ""· In realitate,
după datele din tablourile lunare de producţie, în anul HJ32 nu s-a luc1·at
!;>al'e luni la mina „Airşiţa" şi opt luni fa mina „Terezia" ;;o_ CerceLînd
documentele de producţie existente, se poate lesne constata faptul că,
în perioada crizei economice, cu toate măsurile şi raţionalizările Uicute,
producţia de minereu de mangan n-a crescut ci a scăzut continuu, ajung-inel în anul 1933 să fie numai ele 138 de tone faţă de 25 515 tone în
an.ul 1928. iar minereurile ele pkită şi calcopiri'1:ă clin Fundul MoJdovei,
concurate calitativ ele cele din Ardeal, să nu poată fi vafo.rificate, lucră
rile de aici rămînînd în stadiul perpetuu de explorare.
În aceeaşi situaţie se afla şi Societatea „Manganul", care, în anul
1932, exploatează numai 495 tone faţă de 7 100 tone extrase în anul
1930. Pentru societatea „Manganul" anii orizei economice au fost dezastruoşi, intruatt, din lipsa capitalului de investi·re şi a concurenţei puternice făcute de Fondul bisericesc, care, prin firma ,,Beer Sondheimer
et Co." acaparaseră toate cererile externe, neavînd asigurate clesfacerile,
s-a aflat în pragul falimentului. far ceilalţi deţinătOiri de terenuri minie.re n-au putut trece în aceşti ani de stadiul explorărilor.
lncepînd cu anul 1934 se deschid însă noi pieţe de desfacere a manganului. Sodetăţi ca : Uzinele şi domeniile Reşiţa, Vitrometan, Uzinele

In ceea ce

lmtează

G. Sîrbu, op. cit., p. 183-192.
Arh. St. Suceava. FonduI bist•dcest", dos. 3 11927, f. 154.
G. Sîrbu, op. cit., p. 202, 209-210.
Arh. St. Suceava, Fondul biseri,cesc, dos. 18/1940, f. 3.
.&-h. St. Bacău, fond lnspectoratul minier Bacău, clos. 8 /1932, f. 51, unde se
precizează că „s-a aprobai de Ministerul lndustriM !ii Comerţulud prin Decizia
nr. 38.948 din 6 iulie 1932 suspendarea completă a lucrărilor de explo1ta;re la
toate minele pe timp de 3 Juni cu începere de la data df'Cizit-i", după rare s-a
mai prelungit pe încă trei luni.
50 Ibidem, dos. 8/1932, f. 51.
45
46
47
48
49
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C::Llan, Societatea „Minerom'', Societatea „Mangasar", Fabrica pentru articole electrice S.A. „Galvani" din Timişoa.ora, Societatea uzinelor S.A.
~·Dura" din Timişoara, Societatea „Steaua Ro:mână", Societatea „Nitrogen" ş.a. încheie cu Fondul bisericesc importante contraote pentru livrarea de minereu de mangan şi pirită. Pe plan internaţional minereul
de mangan se liv.rează în Cehoslovada, Germania, Polonia, Austria, Ungaria, chiar Belgia şi F1ranţa caută minereu de mangan românesc 51 •
_'\ceasta dă clin nou imbold lucrărilor de explorare dt şi celor de
extracţie, de fixare şi evaluare a zăcămintelor miniere.
ln anul 1936 intră în exploatare mina „Mestecăniş", ca.re, numai
clupă ciţiva ani ele activitate însă, este închisă, zăcămîntul fiind ţinut
ca rezervă. Este .redeschisă în anul 1942 G:!.
În anul 1937 intră în exploatare mina „Tolo·van" care în doi ani de
exploata·re ajunge la o producţie 1an:uală de 516 tone minereu de mangan 5:l_
Celelalte perimetre, F·ondul bisericesc le ţine ca rezerve. In anul 1938
intră în exploatare mina de mangan „AI"gesitruţu", concesiunea lui
P_ Lupu - A. C. Vasiliu, care, chiar în primul an, ajunge la o producţie de 4178 tone :.1.
Interesant de urmă·rit este evoluţia producţiei de minereu ele mangan
a Fondului bisericesc şi a principalilor săi concurenţi în perioada 1921-

rn 1-l :

~ond ul

··'"nul
Arşiţa

I

1921
1922
192.1
1924
19~5

1926
l'.}27
1928
1929
I9:l0
19:ll
19:12

51
52
5;1
54

2

Terezia
~l

bi.sericesc
Mestecăni,5

4

Tolovan

Soc. S. A.
„Manganul"
6

5

M:.na
Argeslrutu
P. Lupu A. C.
Vasiliu

7

Mina Oita
I. Schieber

8

5.000
8,700
440 55
130
970
3.900
8.:130
20.2.60
14.920
l!'i.235
9.374
2.76:1

97
301
882
2.058
5.255
4.593
5.759
2.882
696

2.000
5.200
7.100
2.500
495

150
885 51 ;

Cbidem, dos. 164/1940, f. 7.
Ibidem, dos. 211/1942, f. 43.
Ibidem. dos. 3 /1931, f. 74.

„Monitorul Ofida•l" nr. 304 din 31 dec. 1938, p. 6321 ~i Arh. St. 13acău, fond
Inspectoratul minier Bacău, dos. 411938, f. 2-79.
55 Arh. St. Suceava. Fondul biserkesc, dos_ IO /1931, f. 4.
56 Arh. St. Baicău. fond Inspe-ctoratul minier B'lcău, dos. 8/1932, f. 23-160.
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2
l!):l:l
!934
1935
!936
1!137
1938
t9:J9
1940
I !:!41
1!142
rn4:1
J!).J4

3

4

5

138

2.2:J6
1.945
4.320

2.462
9.255 ;,;-s

l J.482

l~I

19.5:!3
l:l.874
:l.117
I 1.1 iO
11.i!lî
t1.5i9 '"'•

323
:13.984 6 ~
iii.:183,400
12.749 6"
-1.53;1
2.506
5.922
7.18-l
11.705

8

1.790";
;,!I

2.680

fii

2.909

51,800

:l.084
250

516,300

inactivă

i-naL'.tiVfi
1.627 71
-l.292
2.58-l

7

6

4!-l:J
1.042

J;;J

:;:

50

G.U:l
1.40:l h'•
1.4!J5 (iii
2.09:lm
:l.575 72

4..178
4.612 (j.j
2.59-l 67
1.086 711
l .i40 ;;)

$

:;.:

1.200 ""

"

Cu toate succesele obţinute şi raţionalizările introduse. activitcitea
purta totuşi amprenta rudimerutarului, lipseau specialiştii. exploatăiriJe nu se făceau sistematic. Studiile şi analizele îr1t reprin.se în te1en de specialiştii Consiliului Supedor de Mine, const,1ti'1
C"ă expiloată~·ile fă:cute, spre exemplu, de societatea „Manganul'' la minele sale „Pietrele Arse" şi „Dealul Husului'', lasă i-mpref,ia unei s1ab~ eoriduceri tehnice" i'\ galeriile nu sînt o·rd:onate din 50 în 50 ele metri ci
sînt duse fă:ră nici un plan, nu sînt săpate galerii laterale pentru urmă
rirea minereului. La galeria „Julieta", deschiderea zăcămîntului este fă
cută defectuos, puţurile de comunicaţie spre abataje sint prea strîmie ;
galeria ,,Elena" este în stare proastă de construcţie, avînd curbe şi mic
dimensionată ; exploata~·ea la zi „Anisia" este o gaură fără Ş<insă de
minieră bucovineană

• LLpsesc clocumeniele pcn.iru informm·e.
Bacău, fond lru;.pectorabu.l minier Bacău, dos. 10 ;19:34, f. 2-74.
:'i8 J.bidC'lll, dos. 9/19:15. f.. 2-28. Cifru a rc>zultat din ('.:1kul.
59 Ibidem.
60 Ibidem, f. 96-173.
61 Arh. St. Suceava, Fondul biscrk'€Sc, dos. 505/1940, r. 5:l.
62 Arh. St. Suceav<1, fond Inspectoratul general ad-tiv Suceav-a, dos. 28/1947, f. 121.
6:l Arh. St. Suceava, Fondul biscrkesc. dos. 11 /1931. f. 38.
li4 Arh. St. Bacău, fond lnspeetorntul mini<>r Baeău, dos. 3,'1939, f. 2-63.
65 Ibidem.
66 Ibidem, dos. 17 /1925, I. 143.
67 Arh. St. Suceava, fond lnspl•etor.atul geologic~1in-i<'r Vatr.a Dornei. dos. 5 1194.0•
.f. 22.
68 Arh. St. Baeă•u, fond Lnspl,ctoralul mini<>r B<1:ău, dos. 17,'1925, f. 143.
69 Ibidem, f. 104.
70 Ibidem.
71 Arh. St. Suceava, Fondul biise1,icese, d:os. 229 /1945, f. 149.
72 Arh. St. Suceava, fond Inspectora<tul geolog.ir-minier Vatra Dornei, dos. 14 /1941,
f. 81.
7:1 lbi.dem.
74 Arh. St. Suceava, Fondul biserk:esc, dos. 127 /1944, f. 1-2. Este producţLa numai
de Ia 1 aprilie - 9 septembrie 1944 dt a adiviat Sol'. germană .. Ferromangan".
75 Arh. St. Sucem"J, fo-nd Tribunalul Jud. Cimpulung, dos. 9/19:18, f. 107.
57 Arh. St.
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re;_:şită ir;_ Ceea ce este mai grav, se afirma că, exploatarea se face în
mod abuziv extrăgîndu-se numai părţile bune şi uşor de exploatat, că
„întregul teJ·en face impresia unui cimp răscolit de drtiţe iar lucrările
da<-1 impresia unor găuri de şobolam" 11.
Evident că în asemenea condiţii zăcămintul nu putea fi în întregime exploatat. Această „exploatare pe furate, scoţi ce poţi şi în urmă
potopul" 78 a adus impol'tante daune economiei miniere, economiei na1ionale.
Din rapoartele făcute rezultă că şi la exploată·rile miniere ale Fon·
cluhri bisericesc existau lipsuri. Se exploata fără a se face în prealabil
şi lucrări de pregătire :a înaintării sau noi deschideri in mod corespunză
tG·I" ; calitatea mi111ereului obţinut prin selecţionare lăs·a de dorit 7n, iaiI"
la minele de piTi.tă mijloacele ele „extracţie a minereului şi a apei din
galeriile de exploatare, aerajul, erau rudimentare, impunîndu-se meca:riiza!'ea lor" i;o_ Ca atare, se propunea introducerea unor pompe de scai:;
apa şi a unor ventilatoare pentru aeraj, acţionate mecanic, precum şi
reactivarea uzinei e•lectrke clin Fundul Moklovei, iar pentru controlul
C'alitii ţii minereurilor", înfiinţarea unui laboI"atoI" chimic pentru analize 81 ,
ş.

a.

In ceea ce pliveşte ex;ploatările minereuI"ilor de pirită şi calcopirită,
argint, plumb, zinc, ş.a., Fondul bisericesc era unicul în Bucovina. În
anii 1927-1929 Fondul bisericesc execută lucrălri „în regiune încă neexplo·rată", dovedind doar exL5tenţa zăcămintelo.r de pirită 82, deabia în anii
l !lJB-1940 zăcămintele .au fooit urmărite în profunzime, fixate şi evaluate plin redeschiderea unoI" vechi galerii : „EI"bstollen" în lungime de
850 m, „Arseniasa" pe o distanţă de 120 m, „AlznauerL' 60 m, „Loy" în
lungime de 232 m s:i. Dar lucrăI"i;le au fost sistate atit din cauza condiţiiJor
grele de ;lucru cH mai ales inexisitenţei pos1bilităţifor de desfacere intrucit „exploatările din nordul Ardealului satisfăceau în general nevoile
interne de pir1tă" 8 ". Cele de plumb, argi.nt, zinc şi fier din cuprinsllll celor
12 perimetre de pe muntele Fluturica - Ci:rlibaba n-au mai putut fi
puse în exploatare din cauza conjuncturii economice nefavorabile s~.
De altfel, observaţia că, „începîn<l din anii 1928-1929 şi pină în anul
19:38 si0tuaţia economică gene~ală a fost de aşa natură incit nu s-a putut
trece la o exploatare in stil mare" Sfi a minereurilor, că nu s-a impus
introducerea de utilaje de eX'tracţie şi prelucrare, a fost o realitate. In
afara în1lreprinderHor rn1niere ale F1ondului bisericesc, care arveau un la76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem.

79 Arh. St. Suceava. Fondul bisericesc, dos. 208/1943. f. 57.
80 ibidem, dos. 200jl942, f. 61.
81 Ibidem, dos. 260/1941, f. 57. In anul 1938 Fondul bisericesc înfiinţează la IacoLJ<!ni un asemenea laborator chimic.
82 Ibidem. f. 204.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier V.atl'a Dornei, dos. 3 /194'0,
f. 41.
86 Arh. St. Suceavia, forul Tribunalul jud. Ci.mpulung, dos. 9/1938, f. 104.
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chimică a minereurilor, ciocane mecanice pentru
sfărîmat şi selecţionat minereu, turnătorie de unelte necesare extracţillor
miniere acţionate pe bază de energie electrică produsă de uzina hidroelectri!Că proprie, a unui funicular pentru transportul minereului de la
mina „Arşiţa" la gara C.F.R. Iacobeni 87 , celelalte exploatări miniere din
regi'l.lne nu aveau decit cite o simplă fierărie pentru întreţineJ'ea unelte-

borat.or pentru analiza

lor (sape, tirnăcoape, ş.a.).
Cu •toate acestea, începutul celui de al doilea război mondial găse~te
activitatea minieră bucovineană în plină dezvoltare. Acum minereurile
de mangan .şi pirită capătă o mai mare impo!l"t.anţă - manganul necesar
ind'\.IS'triei metalurgice, iar pirita necesară distilăriilor de petrol şi industriei ce[ulozei. Daitorită trecedi indui>triei pe picior de ·război, miner~ul
de mangan este căutat şi peste hotare. Societăţi ca „Nordisches Erzkontor Gesellschaft mit beschrankter Hotnung", Liibek, şi „Azienda Minerali Metallici Italiani", Roma, devin deosebit de active, cerind Statului
român, Fondului bisericesc, livrarea unor mari cantităţi de minereu de
mangan. Societatea germană, reprezentantă a unui mare grup de uzine,
încheie un prim contract in anul 1939, apoi în anii 1940 şi 1941 alte două
contracte, pentru livrarea a 30.000 tone i:s iar cea italiană, in anul 1910.
unul pentru 25.000 .tone~.
Iată situaţia livirărilor de minereu de mangan intern ~i .extern a principalilor producători clin Bucovina între anii Hl32-1944 :
Livră1;

Anul

dn
ţarii

1932
1933
1934
1935
,19;{6
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

Cehoslov.a.cia

502 !III
23
1.623
1.071
718
1.790
J.770
3.974
4.114
2.866 !o:,
20.:120 !l7
24.124 !I~
1.6:!7 IOU

5.000
20
4.240
:1.110
8.Jl7

Germaillb
1.800
2.940

12.595
724
8.48:1
10.5:10 ;li;

Total
Polo.ni a

livrări

tone
2.302
9.38:{
2.948
21 .416
18.041
32.90i
4.l"i.373 !l~
18.418 !l;I

1.420
J.:W5
Hi.105
14.21:1
2:1.000· 01
:1:rno0
1:3.720

:mo
:JB.150

iltalia

1111

10.!:101
!J.!:l84
7.2:JO!l!I

12.597 '"
24.297
:10.604
31.::154
:JH.787

87 Arh. St. Su.cc>oa:va, fond lnspectoratul geolo:gi>c-minicr Vatra Dornei, dos. 3 /1939,
f. 13.
RB Arh. St. Suceava. Fon.ciul biseril'CSl', dos. 8fi,"19:J9. r. 1-2 şi dos. 198/1942. f. lti.
89 Ibidem, dos. 198 .'1942, f. 16.
9U Ar.h. St. Suceava, fond Im;pe:ci.ora-tul general ;1u111i-nisiraii.'' SLwcan1. dos. 28/HJ47,
f. 121 de ·Unde s-ati Pxtras datele pentru. anii 19:32-1936.
!I! Arh. St. Suceava, Fon:dul bise1icesc, dos. 164 /I!J40, f. 65 ~i urm.
https://biblioteca-digitala.ro

GAVIUL IRTMESCl'

278

Per~pectiva relansării activităţii miniere a reînviat ideea înfiinţării
unei i·nc\u:,;trii miniere, şi întrudt eonţinutul în oxid de mangan al minen•ului extr.cir.; era ele multe ori sub limita admisă ele 320 '11 Mn met.aHc, !-i-a
propus mai întîi coru;truirea unor instalaţii ele preparare şi înnobilare a
mi::erNtlui ele mangan ''", apoi a unor instalaţii ele prelucrare pentru producerea feromanganului. Semnificativ tn acest sens este memoriul unor
specialişti interesaţi în dezvoltarea unei industrii miniere locale şi care
r-u· Fondului biserice-sc „crearea ele noi industrii, pentru c:a odată să. ajung,:1 pus{1 în practică ideea că această instituţie ar realiza veniturj mai

ci:.: Aril . .St.

Bal'ăll, [oncl lns1wl'l.uralul minier Bacău. do.s. 4 19:18, L 4-81. Datele
sinl l'llll1Ul<1le: Fond. bis. livn:-ază 10.560 t. în Gt'rmania şi :ll. l 18 l. in Poloni<\ ;
Snl'. „Manganul" 2.0:1;; t. Î·n Germania ~i 1190 t. în Polonia iilr Mina „P. Lupu A C. Va!iiliu" 1.770 t. uzinPlor He~iţa ~i Că-I.an, în total 46.:H:l t. livrate, <·antilale, c-um s<' po;1tf' obsen.a, U' n-<l 1nai fost atinsă nid chiar în timpul r[1zboi11lui.
~1:: I bick111. dos. 3. .l!.1:19. r. 1-110. Dak eunrnlate: Fond. bis. ·.1 liYrat în tară uzi:1l'l~Jr Hesita 2.9H t„ 100 t. în Gl'rnrnnia si 9.340 t. în Poloni.a; Soc. „Manganul;. fi2-1 't.' in G~·nrnmin ~i 1000 l. ln ţară, h1r Mina „P. Lupu - A. C. Vasiliu··
,r livrnt 4.:1110 l. în Polonik1.
\I.; lhiclern. dos. 17 '1925, f. 1611-li:J. Date cumulate: Fond. bis. a livrat uzinelor <lin
~dl'~i :l.907 t. ':'i 7. rno t. în Germania; Sol'. „Manganul" 1.20:1 t. în G<·rmania ':'i
2,J7 i. uzinelor din \arii, iar M:na „P. Lupu - A. C. Yasi.Jiu" 120 t. în Gennania.
P<'ntru ('ă unC'le date se ,·onlr.azi·c yezi <;i Arh. St. Suc('o.;1V<1, Fondul biserkesc:,
clos. 210 Hl-1:.l, f. '.16-37.
9;; ·\rh . .Sl. .Sti.-.C'.m·a. Fondul b:s('rh.csc. dos. 216/1942, f. 23. Fond. bis. lil'rează uzinl'lm· Hc~.i\a 2.541> t.. So(' ..,Arclele;ma" 27:1 t.. Soc. „Mi1nerom" 27,560 t. minereu
de' mangan cat<.>goria B ~i Snl'. „G'.llnmi" 41 t., uzinelor „Vulcan", 15 l., Sol·.
„Dura" 15 l., So". „Vega'" 5 t. ~i Soc. „ColtProm" 5 l. minereu ele mangan cute„
gnria A.
% lhiclem. numai Fnnd. bis. li\Te<iZ<'î în GC'nnania 10.5'.lO t. ~i în llalia 10.901 t.
1 ,'n·{11·itc· <~elorlalţi prodtl:'iitori nu Sl' nmosc.
'li i'>i<ll'm. dos. 209· 194:1, r. 29-:rn ~i dos. 210/194:l. r. 5. Fond. bi·s. livre~izu i.5:ll t.
uzinP)or Hl•siţu ~i 11.984 l. noii uzine ele feromangan din 'l~irnăveni. construit;i ::lf'
SrH" „Nitrngl'n". 45\J t. uz:!11elll!' Ciihin. 60 L. uzinelor „Vute.an", :IOO t. f.abricii de
-.tit·lii .,Ardt•lc-ana" !!· <1„ ia.r în export :wo l. Soc. Bobrek din GC'rmania ~i
~:_!184 L. Soc. /\MMl Hom.a.
~'8 ibiclem. dos. 125/1944. f. 6-7. Fond. l>is. u livrat uzinelor Soc. „Nitrogen„ 20.764
l. ~i uzinelor He~iţa :l.:l60 l.
* Conl'orrn unor înţelegeri •Uzinele Soc. „N~trogen" urmau să livreze în Germaniia J'erom<mgan. Arh. St. Suceava. Fond. bis., dos. 198./1942, f. 64. Mai pc
I.<1rg vpzi ~i C. Botez, D. BoţC'scu !ii G. llimescu, E.rploatările mini.ere din bazi1m/ llatra Dornei In timpu/ celtLi ele al rloileu război mondial, în „A:mrlf'le
şlii.nţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza„" clin Ia5i, (Seria nouă) Secţi.a I II,
1.~toric. tom. Xll. 1966, p. 105-1:10.
!l!J c\rh. St. Suc(.•ia\·a, Fondul b:srrkt'.'Sc, <los. 208 1942. f. 42-4:!. lnce.pînd cu :.l sep<.t•mb1ie 19·:1:! livrările sinl sistate pentru llali;i:

100 Jbirlem. dos. 126/1944, f. 7.
101 Ibidem, dos. 123 '1944. J. 5.

**

O insta.J<iţie elf' spăl.nrp ~i seprn·are a minereului de mangan a exi·stc1t inainle
de pri.mul război mondi.ai construi-tă de Fondul bise1icesc, dar .a fost distru.~ă
în timpul războitUlui. ln anii imediat următori, cereriile de minereu ele mang'tn fiind mid. apoi criza econornvcă di-n anii 1929-1933, n-a pus problema
ref.ael"rii ac·<-stei ins:talaţi i, ~lccţinnarea minereului fădnd u-se prin lesiva~e
manualei.
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mari dacă nu s-ar limita la exploatări şi vînzări de minereu brut şi ar avea
o industrie proprie" 102.
Ideea părîncl fericită, Fondul bisericesc ia legătura cu uzinele romaneşti interesate în achiziţionarea unui minereL1 ele calitate. Astfel. la
12 septembrie 1938, trimite uzinelor Reşiţa un vagon ele mbereu ::ie
mangan pentn1 prepararea, în furnalele ~e, a feromanganului, iar în
vara anului 1939 cîteva lăzi cu probe uzinelor clin Gura Barza ale Sodetăţii miniere „Mica" Brad 10:1, pentru cercetări de laborator. in acelJ.Şi
timp, în vederea construirii unor ins-taraţii ele preparare a feromanganului, ia legătura cu fi.rmele germane „W estffalia Dinnendahl Groppl J\.L.ischinenfabriken fi.ir Aufbe.reitung unei Bergbau in Bochum-Riernke" că
reia, la 22 iulie 1938, îi trimite un vagon de 10 tone minc•reu pe:ntru probe, cu uzinele „Krupp tmd Hlumbold" şi cu Societatea „Gutehoffnungshiitte 0berhausen A.G." JO'o care s-au angajat să furnizeze instalaţiile necesare în schimbul livrării de minereu de mangan. Dar-, dÎl!1 cauza investiţiilor foarte mari şi a nesiguranţei investirii capitalurilor, tocmai
ac1mn, cinel deaStUpra Europei planau norii negrii ai războiului, ace<>te
planuri n-au rămas dedt pe h.ktie.
Anii ca.re au urmat, 1941-1944, au constituit ani de mari eforturi,
în special pentru Fondul bisericesc, ele a dezvolta .producţia de minereuri
ele mangan şi pirită, pentru plasarea lor avantajoasă dar şi pentru împiedicarea coloşilor industriali interni şi externi de a-i acapara terenurile si instailatiHe miniere.
Cu tot efortul făcut, dacă în anul 1910 s-au extras 23.ti96 tone !ll:i
minereu de mangan, în anul l!J'll, din cauza „repatirierii" în Reich a
minerilor de origine germană şi a masivelor concentrări, se ajw1ge :'l se
extrage doar infima canti.taJte de 8.345 tone 11 m, mult sub limi:ta es1imaU1
ele Ministerul Economiei Naţionale, în raport cu ce'rinţe1le inclusitriei ele
război. Pentru clairificarea siituaţiei şi impulsionarea extracţiHor miniere,
Mini5terul Economiei Naţionale convoc~-· la :l ianuarie 19'12, într-o conferinţă de lucru, pe principalii producători şi consumatori de minereu
de mangan. În conferinţă s-au subliniat „marile necesităţi ele minereu
de mangan" cerut ele industria internă, îndeo~ebi de noua uzină de feromangan din Tîrnăveni, construită de Societatea „Nitrogen" şi ele uzinele
Reşiţa. Cu această ocazie s-au fixat şi obligaţiile de participare cu minereu de mangan ale Fondului bisericesc de 16.000 tone ridicate ulte-rlor
la 18.000 tone şi 7.000 tone pentru uzinele Reşiţa, ale Societăţii „Mangasar" de 2.500 tone şi ale Societăţii „Manganul" de 1.500 tone '"'· i n
ll'2 Arh, St. Suc<:"a\'a, Fondul

biS€1iL't"SC,

dos. 25:1 ]941.

103 Ibidem, dos. 260 /1941. f. 170.
104 Ibidem, dos. 199 /1942, f. 53.

r. 6.

105 Din cantitatea totală Fondul bis. extragt' 18.407 t., Soc. „Mangas<ar" (P. LupuA. C. Vasiliu) 2.594 t., Soc. „Mang;muJ" 1.495 .t. şi L Schieber 1.200 t.
106 ~rh. St. Suceav.a, fond Inspectoratu·! geologi.c-minier Vatra Dornei, dos. 10/l~lH,
I. 4-5. Pe producători revin 5.623 t. Fon:d. bis. ; 2.093 t. Soc. „Manganul" ~i
629 t. Soc. .,Mangasar", faţă de programul fixat ele :37.000-89.000 t. (:'7.00063.000) pentru Fond. bis. ; 16.000 t. S<i'" .. Mnngas·H"" si 20.000 i. Soc:. „Manganul".
107 Arh. St. Suce<1v-':1, Fondul bist·~·iceS{', dos. 198 ·1942, I. 16.
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ac;:Jaşi timp, a fm;t. pusă problema prohibirii eXiportului, întrucit, în concepţia reprezentanţilor uzinelor metalurgice româneşti, liVTa·rea de minereu de mangan la expm·t „ar duce la o gravă periditare a intereselor su-

perioare ale ţării" 1°~.
În situaţie mult mai critică era exploatarea de pirită şi calcopi.rită.
Dia cauza slabei producţii - în anul 1941 s-au extras numai 500 de tone
foţii de plmrnl imptL<; ele 1.000-1.500 tone lunar ICl!l a nesiguranţei reali:r.i1rii lui, Ministerul Economiei Naţionale văzind „nevoia de pirită
pentru fahricile ele acid sulfuric şi de celuloză şi hîr·tie cal'e sînt ameninţate cu încetarea fabricaţiei" 1w, a distilădilor de petirol ce lucrau pentru
aprovizionarea f.rontului. trece la rechiziţionarea minelor de pirită ale
FDncluiui bL~ricesc din Fundul Moldovei. Această hotărî.re leza profund
interesele Fondului bisericesc, de aceea, la intervenţiile sale, hotărîrea
1\'li.nis.terului &onomiei Naţionale este transformată într-o obligaţie ele
„conlucrare cu societatea petroHeră „Steaua României" în vederea creş
tnii producţiei" 111 • Astfel. în anii 1941-1944, se lucrează intens (mai
<11.e.s în primii ani) la repunerea în funcţiune a tuturor lucrărifor de explm1tare executate anterior. făcîndu-se importante investiţii (în anii
l!l ll-l!l12 ele 560.820 lei, în anii 1942-1!-143 de 9.647.013 lei şi de
1.228.365 lei în anii Hl43-HIH) concretizate în redeschiderea galeriilor
.,.·Uznauer", „Loy", deschiderea unei noi galerii nurnilc'.'1 „Pra.şea" (Hl4J ),
ck·zvelirea unor importante filoane de pirită şi urmărirea lor în profun%ime prin redeschiderea galeriilor ,,Arsenim;a" şi ErbstoHen" (1943), reclL•schiderea galeriilor „Ana" şi „Rudolf" pentru exploatarea de cakopirit<i, precum şi pentnu „instalaţiile de mecanizare a extracţiei de la galc:-ia J?i puţul „Alznauer" ca : montarea unui ascenso.r, a unor motoare,
pCJmpc, ventilatoare, conclucle electrice şi de ~1pă" 11 :!. Cu toate acestea,
producţia este
departe ele a fi satisfăcătoare. livrările la fel. În anii
J!il2-I!-l43 se livrează numai 512 tone ele pirită iar în anii l!J-t:l-1944
doar 129.HlO tone în \;aloare totală de 2.178.590 lei fată ele l l.431U9H
lei investiţii 11::.
•
Dată fiind importan~a zăcămintelor de mangan ale Fondului bi~eri
CL'S!" şi stringenta exploatare cu randament sporit a acestora, în vecle['ea
,.~prijinirii cerinţelor mereu mai mari ale industriei de răaboP'. în anul
1H12, se propune crearea unei mari societăţi formată din „Uzinele de fier
şi domeniile R~şiţa", S.A.Il. „Nitrogen", „Uzinele ele fier din Hunedoara",
noua societate a atelierelor „Vulcan". S.A. m~nieră „Mica" şi bine.înţeles
J<'ondul biserice;c din Bucovina, denumită S.A.R. „Ferromanganez" 11 "
108 Ibidem, dos. 205 /1942, f. 69.
111!1 .>\rh. St.. Suceava, fond InspC'<,toratul geologk-minier Vatra Dornei. dos. î /1941,
f. 49.
110 Ibidem.
111 Arh. St. Suceava, Fondu.I bisericesi·. dos. 269 /1941, f. 155.
112 Ibidem, dos. 210 /1943. r. 24-25.
11:l Ibidem.
114 Ibidem. dos. 218/1942, I. 34-35. Pentr.t1 wlloril'ioareia superioară a miuwreului

ele mangan, Fondul bisericesc avea interes să C.'OniSt.Puiască Ia I•acobeni o instala-ţie de prepam1re a foromanganuJui şi o uzină hid1ioelectrică pe Bistnt-a, în
valoare de 140-150 milioane lei, dar numai in cohborare cu uzinele Reşiţa.
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cu scopul explorării, exploat<:irii şi industrializării minereului ele mangan. Iată cum urmau să fie repa.r:tizate cotele ele par:ticipaţie şi voturile
din consiliul ele administraţie im;ărcinat cu conducerea societăţii :
Cota de participare la fonnarea
capitalului social

Nr.
crl.

Ol>s.

%
~i

lizinele de fier

2.

Fondul biserkesc din Buc·o,·ina

1.

Uzinele meialurgke unite ,,Tik1n,

.i.

S. A.

5.

lizinele de fier ale statului di.n Jlune.cloa.ra

6.

Noua societate a atelierelor „Vuloan"

i.

S. A. H. „Nitrogen"

111init•ră

domeniile

Re~jţa

I.

30%
30%

Călan,

Nadr>ag"

„Mica" Brad

1-:JO/o

10%

8%

Bucureşti

8%
2%

Total:

1000/o

Văzind că nu poate avea o situaţie mai bună, eventual supremaţia
în mnsHiul ele administraţie (întrucît, conform statutului, fiecare 10 acţiuni clădeau dreptul la un vot şi reveninelu-i o participaţie de numiii
ti treime) şi interesele sale putinei fi oricîncl sncrificate intereselor partenerilor. Fondul bisericesc, invocă incompatibilitatea participării la asociaţii care presupun înstrăinare.a bunurilor sale materiale, nu mai subscrie la constituirea acestei societăti.
ln anii 1943-Hl.:!4, ce·rinţele · de minereuri necesare industriei clin
ţm·ă c'it şi îndeplinirii obligaţiilor ele export, cresc vertiginos, imprimînd
Fondului bisericesc, celorlalţi exploatatori, responsabilităţi sporite ele extraeţie şi livrare. Dacă uzinele de fe.romangan Tîrnăveni cereau în anul
1912 livrarea zilnică a 70 tone minereu de mangan, ceea ce revenea
25.000 tone anual, în anul Hl-1-l, cereau o cantitate dublă, impunîncl Fonciului bisericesc exploatarea a 'HI.OOO tone anual 11 ;;. ceea ce, în condiţiile
anului Hl44, era imposibil de realizat. În acelaşi timp - clacă începînd
cu anui 1942 cerinţele la export ale Germaniei se concretizau în livrarea de fe:romangan gata preparat de uzinele româneşti în anul 1944 Germania impunea şi livrarea unor cantităţi sporite ele minereu de mangan.
Constrinsă din ce în ce mai mult a satisface nevoile mereu mai mari
ale indu.._.triei de război, economia minieiră bucovineană se confrunta cu
serioase greutăţi : lipsa forţei de muncă precum şi cu preţuri mici pe

115 Ibidem, doi. 130/1944, f. 5.
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tona de minereu livrat „absolut neremuneratorii şi necorespunzătoare
cu ·realitatea" H6 fiind de natură să pericliteze însăşi gospodăiria acestor
exploatări. Semnificativ este calculul făcut, la 5 august 19-i:2. ele Societatea „Manganul" şi Societatea „l\fangasar" (P. Lupu - A.C. VasHiu)
care apreciau scumpirea, atît a forţei de muncă (mărirea salarii.Jor), a
cărăuşiei şi a încărcă:rii în vagoane, cit şi a k>mnului de mină, materialelor şi întreţinerea dnunurilor, ele la 720 lei tona în 1939 la 1.980 lei
in 1942, făcindu-le imposibilă livrarea ce-lor 5.000 tone de minereu de
mangan impuse cu preţuJ de 1.100-1.300 lei, cerind cel puţin cite 2.000
lei pe tonă lli_ Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de Inspectoratllll minier
Cernăuţi care raporta Directoratului Economiei Naţionale că „preţurile
inferioare costului ele revenire periclitează însăşi existenţa acestor în1reprinderi" Iii<_ Cu toate ulterioarele măriri de preţuri, de la 1.100-L:Hltl
lei tona în 1942 la 1.700 lei începind cu 1 ianuarie 1943, la 2.000, respeC'tiv 2.307 lei de la 1 noiembrie 1943, datorită „evenimentelor de pe front
precum şi pregătirilor de evacuare a Bucovinei au creat o stare de spirit
ele îngrijorare defavorabilă vieţii econornke din regiune" I l!J fapt ce face
ca Fondul bisericesc să recunoască că nu poate executa toate comenzile
ele minereuri, avind în vedere şi „ataşamentul muncito-rilor C'are nu este
la înălţimea cerinţelor" 120. Ca urmare, la 20 martie 1944, Fondul bisericesc a fost „inviitat" de Comi<;ariatul general pentru Industria Metaiurgică şi Armament a intra în tratative cu grupul monopolist german
„Ferromangan", reprezentantul industriei metalurgice germane, în vederea încheierii unei conventii de arendare m a minelor sale clin Iacobeni,
pe teJ"Illen nelimitat.
·
Prin modul cum era conceput însă acest contract însemna nu arendarea ci cedarea zăcămintelor exic;tente în Bucovina ace3tei societăţi, epuizarea lor într-un termen scurt, întrucit, conform prag.ramului de exploatare, producţia de minereu ele mangan urma să crească dE? la 160.000 tone în
primii trei ani la 265.000 tone în următorii cinci ani l!'.!, iar rezervele depistate, pe baza noiilor explorări, urmau să aparţină exclw.;iv fa-mei germane. Din cauza condiţiilor propuse de „partenerul" ge·rman, a evuziunii
de a se prevedea în contract clauze concrete privind nominalizarea utilajelor necesare mecanizării ex,pfoatărilor, folosirii minereului clin. halde,
cu un procent.aj inferior de Mn. metalic, de numai 220,10 extras anterior,
a preţului ace::;tui minereu (1.600 lei tona cerut şi numai Hi lei tona plă
tit), precum şi asupra modului de control vizîncl seriozitatea explorării
şi exploatării, a cuantumului livrări'lor cit şi a beneficiilor realizate ele
!-'OCietate I:!::, clupă o lună de intense tratative, Fondul bisericesc, consi116 Ibidem. dos. 115/1944, f. 18.
117 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatr'1 Dornei, dos. 5 '1940,
f. 5.
118 Ibidem.
119 Arh. St. Sueeil\·a, Fondul bisericesc, dos. 119/1944, f. 87.
120 Ibidem.
121 Ibidem, dos. 123/1944, f. 11.
122 Ibidem, dos. 117 /1944, f. 4.
123 Ibidem. aos. 118/1944, f. 17.
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derînd clauzele ca fiind oneroase. refuză încheierea acestui contract. O
poziţie fermă în acest sens a avut-o şi mitropolitul Bucovinei care, înlr-o
~cri!'oare adresată lViinis.terului Economiei Naţionale, afirma că ,,nu înţeleg s[1 fac dificultăţi guvenrnlui şi intereselor superioare ale înarmării
dar (... ) nu pot să-mi risc numele şi reputaţia consimţind la un act care
cir fi în viitor supus rigorHor legilor" 1 ~'·. Neputîndu-se ajunge la o în·
ţelegere deci fără a exista un contract încheiat - la 24 aprilie Hq ~.
Societatea „Ferromangan", ajutaU1 de organizaţia Tocit (speda'1izatf1 în
construcţii ele drumuri), trece la exploatare'1 minelor şi expedierea minereului în Ge1·mania.
ln aceste condiţii, la 18 mai l!l 14. la propunerea Comisariatului general Metalurgic, ConsiJiul Interministe·rial, printr-un act de autori.ta.te
în numele guvernului, dă o decizie prin care permite Societăţii „I<'erromangan" executarea exploată·rii şi expedierii minereului. Vă;dndu-se
, ![1pînă în întreprinderile miniere. societatea „Ferromangan" exploatează
după bunul s[1u plac, fflră asistenţă tehnică ele specialita1e şi numai păr1Ue bogate în Mn. din deschiderile anterior pregătite. În perioada dt a
dctivat, aprilie-septembrie 19H, societatea a extras cca. 19.000 tone şi
a expediat în Germania pe<>te ;rn.150 tone minereu de mangan, clin care
1!l.150 tone extras anterior ele Fondul bbericesc şi depozitate în gfll'ile
C.F.H. Iacobeni şi Vatra Dornei sau la gura minelnr, produdndu-i prin
<.ICl'<tsta pierderi evaluate la peste -101).000.000 lei 1 ~···. Din rapoI'tul Aclminist.raţiei centrale a Fondului bisericesc. din 1 septembrie 1~l-1-l, adresat
:\Jinisterului EC'Onomiei Naţionale, cit şi din procesele verbule încheiate
de comisia ele constata•re i;;i evaluare a pagubelor ele război, din 4 iulie
l !l J5. se poate lesne observa că, în afora piercledlor datorate jafului pmc1ieat ele societatea „Ferrornangan'' prin exploatarea abuzivă şi neraţională
a minereului ele mangan şi expedierii lui în Germania, clupă istorkul art
de la 2a August Hl44. armatele germane în reLragere, au provocat mari
distrugeri minelor, instalaţiilor, maşinilor şi materialelor tehnice ale a.telil'relor mecanice, uzinei electrice, instalaţiilor de măcinare a manganului.
turnătoriei, staţiilor de încărcare şi descărcare ale funicularului, liniHor
~!.'-rate, vagoanelor şi locomotivelor, caselor, materialelor şi invenlarului
ac~tora, evaluate la 714.855.1 IO lei l'.'li producind o puternică stagnare
in economia minieră bucovinean~i.
Adusă în stare ele ruină, activitatea -.ninie<ră bucovineană trebuia ridicată clin nou în lumină, „trehuiau găsite în însuşi procesul refacerii
po.;tbelice noi posibili tă ţi de valorificare mai intensă a bogăţiilor exis1<:.·nte" m ; pe baza noilor opţiuni socialiste, economiei miniere bucovi!1ene deschizîndu-i~e ascensiuni nebănuite în trecut.
124
125
12()
127

Ibidem, f. 2.
Ibidem. di)S. 12:~ ·'1944, f. 5.
Ibidem., dos. 237 t1945, f. 70-71.
V. Mirza. /'?.aport /.a Con.feri11t-a
l!l4;î, Ia.şi. l 945, p. 27.
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GAVRIL IH.ll\IF.3<T
SUR L'HISTOJRE DE L'EXPLOlTATION DES MINES
BN BUCOVINE (1918-1944) II
Uesume

Dans les unnees immed.iateunent suivanil:es â la form.1.tion de
retat national uru.taire roumai:n, Ies r1ches 1·essources des mines : le manganese.
le fer. la pyrite, la calcopyrite, le plomb, le zinc, l'argent. etc. existmtes en
Bul:ovine ont ete attirees dans le cW<:uit economiq:ue national. Comme tel diains la
periode 1918-1928 s'est declenche une acerbe competition pour l'acoaparemeut
des ienai-ns de mines, on a fait des plans d'enb·e les plus hardis conce-rn.ant La
ere31tion dans la region des Dornes d'une vrai.e industrie de mines. Ma'is la periode
qui a suivi, 1929-1933, periode de forte crise economique, a deteiimine une sti.1gnati-0n en IailUte de l'entiere activ.ite productive et a rendu impossiblc la mise
en p11atique de ces pl.ans.
Meme pendant ltQut le long des annees -, bien que l'actirvite des mines s'e!>t
rcdressee - on ne firent pas des irnves.titioru; impCIDtantcs ip-Our il.es install;a.1.ions
dC'S ex;tr.actions. de transport OU d'usinage des minel'J.UX, se iliinri1tan.t tout a des
moycms manuels d'e:rtiraclion et â lia H:vraison des miner:1ux aux usines du pass
ou de l'etranger. Parmi Ies partenaiires etrangers !init.eresses dans .J'o.bitention des.
miner.aux de manganese se font remarquees dan.'i la jpremiere pcriode la Pologne
et la ToheL'Oslovaquic, et depuis 1939--1944, l'AUemagne et J.'It1li.e.
La m.ajorite des documents anaJyses sont incdits.
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ASPECTE DIN LUPTA CLASEI
MUNCITOARE DIN JUDEŢUL SUCEAVA
iMPOTRIV A EXPLOATĂRII CAPITALISTE
ÎN ANII 1938-1940
SEVASTIŢA

IRIMESCU

La 10 februarie 1938 în România a fost instaurată
dictatura regală, care a re1)l'ezentat sistemul ele guvernare al vîrfurilor
burgheziei şi moşierimii, în frunte cu Carol al II-lea. Dictatura regală a
însemnat o grea lovitură dată tuturor forţelor clemocratke clin patria
rcoastră, un pas înainte pe drumul pierderii independenţei naţionale şi „u
aruncării ţării în bi-aţele Germaniei naziste" 1• Noua guvernare şi-a început activitatea cu o serie de decrete-legi menite să consolideze poziţii.le
claselor conducătoare româneşti : a fost suspendată constHuţia clin 192;3
şi adoptată alta de tip conservator"', .a fost menţinută starea de asC':liu, au
fost clesfiinţa·te toa.te grupările şi partidele politice, formîndu-se Frontul
Henaş.terii N aţion.ale **, au fost dizolvate sindicatele şi s-au creat breslele
munci1oi·llor, meseriaşilor şi patron..ilOi" **'', s..,au restrîns drepturile ceWţeneşti accentuîndu-se şi lărgindu-se măsurile represive îndreptate împotriva forţelor revoluţionare organizate şi conduse de Partidul Comunist
Român.
In timpul di'Ctaturii regale au intervenit şi unele modifid1ri în legi.~
laţia muncii, care au sporit ofensiva neîntreruptă în direcţia prehmgi·rii
ziiei de muncă a mundtorilor, suspendarea repausului duminical şi a
sărbă'torilor legale, suf>pendarea temporară a concediilor de odihnă ş. a.
Legea contractelor de muncă prevedea măsuri care loveau puternic în
interesele profotariatului, mai cu seamă pe linia îng.rădirii luptei revo1uţiona;re 2• Odată cu instaurarea dictaturii regale s-au intensificat şi
pregăti·rile ele război ce au dus la rechiziţionarea pentru munca de război
a unor categ.o:rii de funcţionari ai statului ; orice bărrbat sau femeie, care
făurire a societăţii sociali.ste mulînaintar.e a României spre comunism, Ed. politică, Bucu-

1 Programul Partidului Comunist Român de

tilateral dezvoltate

şi

1975, p. 43.
este publiicată în "M. of.", partea l-a, nr. 42 din 28 fe-br. 1938,
p. 954-962 d3:r promulgată I.a 27 febr. 1938.
** i:irm legea nr. 1422 din 30 martie 1938 se desfiinţează toate asociaţiile, grnpă
nle sau partidele exi!Stente în RmnânLa .consitiituiite in vede.rea pmpagării ideilor politi;ce, în ,,M. of.", part. I-a, nr. 75 din 31 martie 1938, p. 1640-1641; iar
prm legea nr. 4321 din 15 dec. 1938, pubil!ica!tă în „M. of.". part. 'I-a, 11tr. 233
dfa1 15 dec. 1938. p. 5472 se înfiinţează Frontul Rena.')oterii N.l1ionaiJ.e.
***.Vezi legea pentru recunoa."?terea şi funcţionarea breslelor de lucrători funt'ţ1onari particulari' şi meseriaşi, nr. 3499 din 11 oct. 1938, în „M. of.", part. I-a,
nr. 237 dilll 12 oc.•t. 1938, p. 4846-4849.
2 Ilie Cea.u11escu, Din istoria contractelor colective în Rtnnânia, Ed. politică.
Bucure17ti, 1970, p, 109-110,
reşti,

*

ConstLtuţiia
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nu a împlinit vîr.<;.La de 70 ani cu excepţia mamelor cu copii sub 12 ani,
a femeilor gravide şi invalizHor ele război;•. încheierea, la 23 martie
I !J39 \ a contractului eC'onomic înrobitor româno-german, exacerbarea •Wţiunilor Gărzii ele fier prin asasinarea, la 21 septembrie 193~1, a primului ministru, A.rmand Cftlinescu ; acţiunile revizfoniste din iunie !7Î
august 1940, rulminîncl cu odiosul dictat de la Viena. sînt evenimente
majore care se circumscriu înt.re evenimentele deo<;ebite care au sem.='tnat derută şi confuzie în viaţa politică, economică şi socială a României.
Nefiind posibilă analizarea tuturor aspectelor, fiecare cu o problematică deosebi1t de complexă, ne vom limita a prezenta doar cîteva <L'-'pecte ale luptei clasei muncitoare clin judeţul nostru împotriva exploaiitrii capi taaiste.
Din punct ele vedere economic, perioada HJ38-1940, este cunos.cuL1
c·a o perioada prosperă, acum economia Romimiei atinge -· în 1938 punctul ei culminant, excepţie făcind doar industria petr::>liedt. alime'1tară şi inelu.stria uşoară încă~ţăminte şi textile antrenate în pregă1irile de răzhoi, şi care, în conjunctura internaţională dată, resimţeau
dificultăţi de import şi export. în acelaşi timp, economia României era
dominată ele monopolurile străine, de cel german, în spedal clupă 2'.3
martie 1939, cînd, sub puternicile şi ultimativele presiuni germane, stalul
român încheie cu cel de-al III-lea Rieich cunoscutul tiratat economic.
I ncheierea acestui tratat a însemnat înrobirea şi jefuirea economică a
lfomâniei de către Germania hitleristă, avind consecinţe dint·re cele mai
dezastruoase asupra producţiei naţionaile, dete·rminind o gravă rest1·îngere a consumului intern. creşterea masivă a preţurilor, dezvoltarea
' ertiginoasă a inffaţiei, dezorganizarea finanţelor ţării, înrăutăţirea ni' elului ele trai, ruinarea acceierată a maselor de producători ele bunuri
materiale.
Referindu-se la acest complex de probleme din perioada de ctup;'1
încheierea tratatului economic cu Germania, to\'arăşul Nicolae Ceau~escu
spunea: „Acordul economic român:o-german din I9:m, urmat de
a1te tratate oneroase a subordonat economia României intereselor politice agresive ale Germaniei, a pus sub con.traiul acesteia viaţa economicâ
!:oi pO"litică a României, încăkînd grav suveranitatea poporului nostru"''·
Incheierea tratatului economic din martie 1939 cu cel de-al III-leu
Reich a. avut consecinţe nefavorabile şi pentru judeţul Suceava, deoarece
minereurile de mangarn, de pirită şi calcopirită de la Argestru, Iacobeni,
Vatra Dornei, Dealul Rusului şi Ftmdul Moldovei, de o covirşitoare jmportanţă în economia ţării (deoarece prin pierderea Trarn;ilvaniei cu bo~atele ei centre miniere, centrele sucevene au rămas c~a mai im.portantă
sursă ele materii prime pentru industriile române~ti de armament, metalurgică şi petrolieră), ele, în loc să servească indusb·iei româneşti, lumi prin societăţile Norclisches Erzkontor-Li.ibek şi Azienda Mineralo Me3 „Monitorul oficial". din 27 Jebr. 1940.
4 Alexandru Savu. Dict(l'tura reqală. 19.18-1940, Bucureşti, 1970, p. 418.
5 Ni.eol.ae Ceauşescu, Pcu-tidu! Cu11mnist Român continuator al luptei revoluţio
nare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti .~i
socialiste din România, Ed. politică, Bucureşti, 1966, .p. 44.
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te.Ilici ItaMiani-Roma, calea exportului spre uzinele din Germania şi Italia
în aşa proporţii, incît, luni de-a rindul, intreprinderi:lor româneşti Reşiţa,
Călan, Nitrogen-Tirnăveni nu li s-a livrat materie primă. Aceasta, bineînţeles, în detrimentul intereselor firmelor româneşti, adincind tot mai
mult dependenţa economică a României faţă de Germania li. Situaţia nu
este deosebiită nici în industria forestieră, care reprezenta cea mai mare
bogăţie peI11tru judeţu!J. nostru. Deşi, în această perioadă, se făceau exploatări masive de pă<luri şi industrializare a lemnului în întreprinderile
care produceau pentru armaită, pe baza comenzilor masive primite de
la stat, ea nu putea satisface nevoile pieţii inte.me. Orientarea tot mai
unilaterală a exportului că-tre Germania,
restr.îngerea pieţii interne ca
urmare a scăderii puterii de cumpărare a maselor, cărora li s-au adăugat
dificultăţile generate de izbucnill"ea
războiului, au determinat apariţia
unor fenomene de criză, de lipsă de lucru, „deoarece tot materialul lemnos
era livrat numai fabricilor care lucrau pentru armată, ce'1elalte fabrici
şi-au redus producţia conced.iind o parte din muncitori" i. Exemp1ele
sînt multiple; dacă fabricile de cherestea Suceviţa, Pojorîta, Putna, Moldoviţa, aveau de lucru, fabricile Sadova, Cornu-Luncii, Marginea, Brodina
şi-au .redw; producţia, iar fobricile de spirt şi bere Drăguşeni, Riădăuţi,
fabricile de sticllă şi ciment pin Putna, chiar uzina metalurgică Rădăuţi,
din lipsa materiei prime şi imposibilitatea desfacerii produselor, şi-au
închis porţile, concediind pe muncitori. Astfel că şomajul este în creştere
nu nwnai în industr:ia forestieră ci şi în industria alimentară, construcţii
şi in metarruTigie. Deşi concentră1rHe au frînat într-o oarecare măsură creş
terea şomajului, li.psa de lucru - agravată prin exodul de forţă de muncă în urma intrării în zonă a refugiaţilo.r din Transi.lvania, Bucovina de
Nord şi Basarabia - a reprezentat tot timpul una din cele mai gll"ave probleme cu care s-a conf.runtat .reg.imul dictaturii regale. Următorul exemplu este edificator ex.tras din raportul Prefecturii judeţului Rădăuţi că
tre Mini.sH:erul de Interne care menţionează că „populaţia de pe valea
Sucevei, Putna şi Suceviţa duce o cumplită lipsă de porumb pentru
hrană ... .deoarece fabricile· de cherestea şi intreprinderile au încetat lucrul,
lăsînd fără bani şi hrană sute de lucrători CB'l'e-şi întreţineau familia
prin lucru la aceste întrnprin.deri ... din această cauză starea de spidt
a populaţiei este nelilllişiti:tă căci este expusă a nu avea ce mînca"' 11 •
In ce priveşte industria minieră şi forestieră - fabricile care erau
a~ate în furnituri pentl'u armată trec la angajarea de noi muncitori - în speciaJJ. în industria minieră - sau la prelungirea duratei
zi.lei de muncă, de la 8 la 12 sau chiar 16 ore pe zi în industria forestieră. Acest fapt reiese pregnant menţionat în toate raipoal"tele inspectorilor de control ai lnspecto.ratului muncii Cîmpulung. De exemplu, la fabrici le de cherestea Pojorita, Sadova, Brodina, ,se lucrează
0

6 C. Botez, D. Bote.seu, G. Irimescu, Exploatări.le miniere din bazinul Vatra
Dornei în timpul celu.i de al doilea război mondial, în "Analele ştiinţifice ale
universUtăţii „Al. I. Cuza". Iaşi, secţiunea III. A. Istorie, 1966. p. 105.
7 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 29,'1940, f. 5 şi fond Prefectura jud. Baia, dos. 1/1939, f. 298.
8 Arh. St. Suceava, fond Prefeclw-a jud. Rădăuţi, dos. 29 1940, f. 4.
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între IO - 14 o,re pe zi, iar la fabrica de cherestea Cîmpulung între
10 - 14 ore şi chiar 20 ore pe zi, fără să se plătească orele suplimentare în conformitate cu legislaţia muncii!•. La aceasta se mai adaugă ~i
nerespectarea legii repausului duminical şi a sărbătorilor legale. lnt.r-un
memoriu al muncitorilor din oraşul Va.tra Dornei, adresat Prefecturii
:judeţului Cîmpulung, se relatează faptul că „ vrîncl nevrînd sin tem siliţi
a lucra în continuu timp de 7 zi,le pc săptămînă" 10 , reiese că muncit.orii
cer o zi liberă pe săptămînă. Dar nu numai at.ît, în goana după profituri, patronii, în cele mai multe cazuri, suprimau concediile ele odihnă.
Deducem aceasta din memoriul muncitorilor ele la fabrica de cherestea
din Gura-Humoiiu'lui în care se menţio...ria: „oi:iele peste serviciu legal
nu ni !"-au plătit pe timp de trei luni iar concediul ele odihnă nu ne-u
aprobat niciodată""·
In privinţa condiţiHor ele muncă în înt.repriinderi se poate spune că
proprietarii acestora au manifestat o tendinţa continuă ele economisire
şi chiar de eliminare a acelor cheiLtuieli care ar fi avut menirea să uşu
reze munca muncitoril0;r sau să asigure protecţia mwicii. Clădirile întreprinderilor erau insaluhre, făcute la dimensiuni care loveau în să
nătatea muncitorifor, n-aveau cantine, săli de mese, muncitorii fiind
obligaţi să mănînce afară, pe butuci, sau în ha:la maşinHor, în caz ele
intemperii, expunindthse accidentelor.
Neglijarea măsurilor ele protecţie .a muncii ele către proprietari a
adus după sine nenum<irate uccidente de muncă atît în industria fore-;tieră, de exemplu, la fobricile de cherestea Cornu-Luncii, Pojorîta, S~1dova, la exploatările ele pădure întreprinse ele Fondul bisericesc, cit şi
în indust<ria minieră - la minele de mangan Iacobeni, Dealul Ru„ului,
Argestru. În anul Hl39 se cif,rează la 50 ele accideJJJte, dintre ca.re unul
nioiital 1 ~.
1 el
Condiţiile grele şi insalubre de muncă au avut grave rep2;rcursiuni
asupra muncitorilor favorizinel apariţia şi răspîndirea î1n rîndul muncitorilo.r a bolilo,r sociale şi profesionale. Tuberculoza făcea ravagii nsecerincl sute de vieţi omeneşti". Astfe1, numai în judeţul Rădăuţi, în
anul 1940 au căzut victimă 114 muncito-ri 1:~. Cu privire la condiţiile de
muncă din întreprinde:rHe miniere a.cestea erau ş.i mai grele : „în mine
se lucra în permanenţă în condiţii umede, minerii în majoritatea lor
lucrau descu[ţi şi neîmbrăcaţi, fiifl1dcă nu aveau cu ce să-şi proou:re cele
necesare" l'i_ In acelaşi timp, muncitorii veniţi din alte localităţi erau
„cazaţi în bărăd umede, friguroase, dormeau pe paturi goale fără saltele" 1,;_ Graduil înait de intensificare a muncii, e::irploatarea crîncenă, ne9 Arh. St. SuC'eava. Ionel Inspedorntul munc:ii Cîn]jpU]Wlg, dos. 4/1941, f. 16.
10 Arl1. St. Suceava, fond Prefedur.a jud. Cimpulung, dos. 43 /1939, f. 11.
11 Ibidem.
J2 Ibidem, dos. 24/1939.

13 C. Botez. D. Botescu, G. Iri~nescu, op~ cit., lo~'. cit., p. 114.
14 Arh. St. Suce.'lva. fond Fond.ul lliserkesc, cloo. 3 /1940.
15 M. lacobescl!I, „Tradiţii de luptă", în Ţara de Sus în clocotul
1948, Suceava, 1972, p. 45.
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la care erau supuşi minerii, lipsa celor necesare traiului dvilizat sînt recunosoute chiar de administratia tehnică a minelor Iacobeni
- înitr-un raport confidenţial către Administraţia centrală se recunoş
tea că minerii erau supu.şi la eforturi maxime, a.rătind.u-se că „mai
mult nu se pot forţa lucrurile" rn.
1n peTioada de caTe ne ocupăm, PartiduJ Comunist Român a desfăşurat o vie activitate de unire într-un front unic a tuturor forţelor
democratice, intT-un front comun împotriva exploată·rii ; au fost răspin
dite în rindul muncitorilor, funcţionarilor şi altor categorii de oameni
ai muncii numeroase manifeste prin care muncitorii erau chemaţi la
luptă impotriva expiloată·rii capitaliste. Din unele documente rezul.tă că
Partidrul Corniunisit Român îndemna „membrii celulelor comuniste din
fa.brici să caute să antreneze lucrătorii la manifes:taţiuni în faţa administraţiilor şi intreprinderilor unde lucrează pe tema revendicărilor de
ordin profesional, să caute să transforme aceste manifestatii in actiu.ni
greviste şi demonstraţii de stradă" li. Dintr-un manifest aparţiclnd
„nucleului comunist" din Rădăuţi rezultă că, „muncitorii erau chemaţi
să se opună rechiziţii1lor, să facă greve, demonsitraţii pentru a opri exportul în Germania, să lupte împotriva exploatării nemiloase" ts.
Conform indicaţii-lor primite, muncitorii din judeţul Suceava, au
acordat o mare atenţie stabilirii uno·r revenclică;ri în obţinerea cărora
să fie interesaţi toţi muncitO!rii, care să ofere baza necesară pentru lupta
uni.tă şi solida;ră contra patronilor. Din memoriile de revendicări întocmiite, rezultă că, în genera.I, obiectivele urmăriite au fost aceleaşi, cu
deosebiri neesenţ.ia'le, în funcţie de situaţia specifică. Astfel, aproape
in nici un memoiriu nu lipse.ş-te spo-rirea salariilor în raport cu scumpeten,
plata orelor suplimentare, respectarea celor 8 ore de muncă, acordarea
concediilor de odihnă şi medicale legale, protecţia muncii minorilor şi femeilor.
Avîncl ca punct de plecare situaţia materială deosebit de grea, acţiunile muncitorilor din judeţul Suoeava au început, îndeosebi, printr-o
largă mişcare revendicativă de protest.
Una din formele de luptă larg practicate de muncitori, în vederea
obţinerii revendicări:lor zilnke, a fos'1: aceea a alegerilo·r şi trimiterii de
delegaţii formate din muncitori, care să protesteze în faţa administraţiei
intreprinderii, în vederea satisfacerii revendkăriJo;r mundrtorilor. Exemple sint multiple : la 24 ianuarie 1938, delegaţia muncitorilor mine.ri
de la minele de mangan Arşiţa-Iacobeni prezintă Administraţiei minei
un memoriu prin care ceire „piata salariilor restante şi majorarea salariilor" 19.
La 17 iulie 1938, muncito.fii fabricii de cherestea Capu-Codrului, trimit memoriul lor conducerii administraţiei fabricii în care cer "ziua
16
17
18
19

Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dos. 7 /1940, f. 7-8.
Arh. St. Suceava, fond Poliţ1a oraşului Rădăuţi, dos. 13/1940, f. 4.
Ibidem, vezi şi fond Prefeotura jud. Rădăuţi, dos. 13/1940.
Arh. St. Suceava, fond Poliţia oraşului Cîrnpulung, des. 30 /1938, f. 1.
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patronatul care nu ţine seama de
lege 20 •
La 4 septembrie 1938 se semna;lează acţiune:i. munci.itorifo.r ele la
fabrica de cherestea a Socieităţii „Regna" din Vatra Do.rnei, ca.re, înaintează un memoriu Prefecturii judeţului Cîmpulung, insilstînd să li se
rezolve următoarele doleanţe : spo;rlrea sala:riiUor în măs'lliră egală cu
scumpi.rea mărfii ; plata nrefor suplimentare ; un tra:tamen:t om1en:esc
faţă ele muncitori ; repararea locuinţelor munciotareş.ti, instalarea ele lumină electrică, sobe şi feres1tr.e duble ; ,,ordine în chestiunea asigurări
lor sociale," ş. a. 21.
La 15 i-ulie 1940, muncito-di de la fabrica de cherestea Vatra-Dornei,
înaintează un memoriu firmei CAPS subcentrn Dorna - din care
redăm oele mai semnificative revendicări : „i'espectarea prevederilor contractuhli colectiv, ziua de muncă de 8 ore, sporirea salariului cu 400/o,
acordarea ccmcediwmi de odihnă şi med~cal legal, co.naed:ierea muncitoriil.oir să se facă cu preaviz de 14 zile. în cazul cînd nu se vor respecta aceste cerinţe de către pa.tron se va înceta lucru fără nid o înck lucru de 8 ore" coadamnînd

ştiinţare" ::!2.

Deoarece prin acea.sită formă de luptă a munciitorHor nu s-au obţi
nut <lecit o pa.rte din revendicăd, aceste acţiuni s-au extins prin trimiterea de delegaţii de muncitori la Inspectoratul muncii, unde să ceară
soluţionarea de către acest organ a prob1emelor muncitoreşti. T.rebuie
să menţionăm că în aceru:;tă perioadă, cînd toate organizaţiile muncitoreşti erau desfiinţate, muncitorii la indicaţia Partidului Comunist
Român - au găsit ca tribună de demascare a eXi})loatării capitaliste In.spect{)ratul muncii - singurul organ legal recunosicut de dktatura
regai1ă, ca;re se ocupa de problem·ele profesionale mundtore.ş.ti.
Astfel, în ziua de 2 martie 1940, muncitorii de la fabrica de cherestea Pojorlta, prin deJegatuJ lor, au înaintat Inspector.atului muncii
Cîmpulung un memoriu, prin ca:re cer măil"irea salarii-lor, a.fi.rm~ndu-se
„noi nu mai putem luara C'U 7 - 12 lei pe o•ră căd sfot toate scumpe.
nu ne ajung pentru mincare aceşti bani, dar haine şi cîite mai trebuie
pe ce să le cumpărăm" 2~.
La 9 iunie 1940, delegaţia muncitorilor de la fabrka de cherestea
Vatra Dornei, cere mărirea sailariilor cu 500/o şi respe.ctarea canibractelor
de muncă 2". De[egaţia de la fabrica de chere-stea Breaza, în memoi'iul
ei, ceire plata concediilor pe anii 1938, 1939, 1940 şi mărirea salariiloir 25.
Starea de spirit a muncitorilor era permanent agiitată şi erau hotărîţi să continue lupta în caz că principalele rev.endiică.ri nu vor fi
satisfăcute. Riezultatele tratativelor cu privire la încheierea contractelor colective de muncă au provocat profunde nemulţumiri la care se
adaugă şi oele produse de unele revendicări care au fost doa·r parţial
20
21
22
23
24
25

Arh. St. Suceava, fond Prefeotura jud. Cîmpulung, dos. 50 /1938, f. 29.
Ibidem, f. 34.
Arh. St. Suooiva, fond Tri.bunaLul jud. Gîmpubung, dos. 9 /1941.
AI"h. St. Suceava, fond Ins;peatoratul muncii Cîmpulung, doo. 5 /1941.
Ibidem.
Ibidem.
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satisfăcute. Această stare de lucruri a fost de fapt cauza luptei continue şi sub alte forme desf.ăşurate de mundtorii din judeţul Suceava aceea a con.flictelo•r de muncă.
1n buletinul i.filonnativ ail Po5itu~ui de jandarmi Iacobeni se .precizează că la Administraţia minefor Iaco.beni a început un confJkt de
muncă prin faptul că nu s-a făcut plata muncitorilor de către administraţia mineloc pe primeile luni ale anului 1938. Muncitorii au ameninţat
administraţia minei că dacă nu li se face plaita sa:lairiilor, declaT'ă grevă.
Un alt conflict de muncă - la mina de mangan .Ar.~iţa - penltru că
administraţia nu le-a plătit salariul de şase săptămîni :!li. Numărul conflictelor de muncă creşte mereu şi la aHe întreprinderi ca : fahrica ele
chere-.::>tea Sadova pentru siu:p:rimarea concediului de odihnă ; la cariera
de piatră Dorni.ş.oara pentru plata salariilor cu mare întîrziere ; la fabrica de cherestea Va:tra Moldoviţei pentru obţinerea unui spor la m
cub .cherestea transportată 2i.

în cursul llhJ..i.i ianua-rie 1939 a avut loc tm puternic conflict de
muncă

la fabrica de cherestea Sadova. Delegaţia muncitorilor a cerut
fabricii să se plătească concediile de odihnă lega•le şi garanţia că în
viitor nu vor mai ii concediaţi· 28.
ln anu:l 19-10 confilictele de muncă cresc me·reiu, incit la sfîrşiituil anului totalizau 51 confilicte, toate împotriva încălcării contractelor de muncă,
a minimei salarizări, a prelungirii duratei zilei de muncă, pentru limitarea concedierHor, ş.a.
Exemplele de mai sus demonsiirează elocvent că mişca.rea re·vendicativă, departe de a stagna, a însoţit ca o umbră regimul de dictatură
regală de la irn;taumre ş-i pînă Ia failimeniul ei, împotriva condiţiilor
deosebtt de gireJe crreate prin duraita excesivă a zi•lei de muncă, lipsa
aproape tota•lă a unor condiţii de muncă omeneşti, suspendarea concediilor .şi repaosului duminical la care s-a adăugat indignarea şi ne.'11ulţumirea clasei munciltoare faţc~ de dictatul de la Viena. Odiosul dictat
a stîrnit avalanşa manifestărilor de protest pe întreg cuprinsul ţării. In
oraşele şi satele din nordul Moldovei au a;v:ut Ioc numeroase adunări,
la care muncitorii, ţăranii, intelectualii, ostaşi şi e'1evi, oameni de toate
profesiile şi de toate vksteJe îşi ex:primau minia .şi revolta faţă de ciuntirea samavolnică a graniţelor ţării w.
Acţiunile întreprinse de clasa muncitoare din judeţul Suceava pentru cucerirea de revendică;ri economice şi politice au constituit un răs
puns al muncitorilnr faţă de aplicarea acordului economic înrobitor cu
Germania hi1l1e.ristă, care contribuia la ÎiI1răuităţirea situaţiei oamenilor
muncii ; totodată, prin faptul că o serie de acţiuni au avut loc la întreprinderi care lucrau pentru armată, lupta proletariatului în această
perioadă a fost îndreptată şi împotriva po'1iticii de mmtarizare şi de
pregă•tirea războiului anitisovietic.
26 A.rh. St. Suceava, fond Poliţia oriaşului Cîmpulung, dos. 30 /1938, f. 1.
27 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul mll!Ilcii Cimpulung, dos. 4/1940.
28 Ibidem.

29 M. Iacobescu, „Tradiţii de luptă" în Ţara de Sus în clocotul revoluţiei 19441948, Suceava, 1972, p. 34.
https://biblioteca-digitala.ro

SEVASTIŢA

290

IRIMESCU

de lucru de 8 ore" conelamnînd patronatul care nu ţine seama de
lege 20 •
La 4 septembrie 1938 se semnalează acţiune::! mundtorHor ele la
fabTica de cheresitea a Societăţii „Regna" din Vatra DoJ"nei, care, înaintează un memoriu Prefecturii judeţului Cîrnpulung, insistînd să li se
rezolve următoarele doleanţe : spo;rirea salariifor în măS'lllră egală cu
scumpirea mărfii ; plata o·refor suplimentare ; un tratament om1en:esc
faţă ele muncitori ; repararea locuinţelor muncirt01reş.ti, instalarea de lumină electrică, sobe şi feresit·r·e duble ; „or:dine în chestiunea asigură.ri
lor sociale," ş. a. 21.
La 15 ~ulie 1940, muncito·rii de la fabrica de cherestea Vatra-Dornei,
înaintează un memoriu firmei CAPS subcentru Dorna - din care
redăm oele mai semnificative revendicări : „respectarea ipll'evede.rilor contractuhli colectiv, ziua de muncă de 8 o;re, sporirea salariului cu 400/o.
aco.rdarea concediului de odihnă şi med~cal legal, conoedierea muncitoriil.oir să se facă cu preaviz de 14 zile. In cazul cînd nu se vor respecta aceste cerinţe de către pa.tron se va înceta lucru fără nici o înştiinţare" :.".!.

Deoarece prin aceasită formă de luptă a munciitorifor nu s-au obţi
nut dedt o pa.rte din revendică.ri, aceste acţiuni s-au extins prin trimiterea de delegaţii de muncitori la 1nspectoratul muncii, un.de să ceară
c;oluţionarea de către acest organ a problemelor munci.to.reişti. T.rebuie
să menţionăm că în această perioadă, cînd toate organizaţiile muncitoreşti erau desfiinţate, muncitorii la indicaţia Partidului Comunist
Român - au găsit ca tribună de demascare a e:xiploatării capitaliste In.spect{)ratul muncii - singurul organ legal recunoscut de dictatura
regailă, ca;re se ocupa de problemele profesionale muncitoreşti.
Astfel, în ziua de 2 martie 1940, muncitorii de la fabrrica de cherestea Poj·orîta, prin delegaituJ lor, au înaintat Inspector.atului muncii
Cîmpulung un memoriu, prin care cer mă;rirea salarii-lor, afi.rm~ndu-se
„noi nu mai putem luara cu 7 - 12 lei pe oiră căd s.înt toate scumpe.
nu ne aju!Ilg pentru mincare aceşti bani, dar haine şi ciite mai trebuie
pe ce să le cumpărăm" 2~.
La 9 1unie 1940, delegaţia muncitorilor de la fabrica de cherestea
Vatra Dornei, cere mărirea saila;riilor cu 500/0 şi respecta,rea conitractelor
de muncă '.li,_ De[egaţia de la fabrica de cherestea Breaza, în memoriul
ei, ceire plata concediilor pe anii 1938, 1939, 1940 şi mărirea salariHoir 2:..
Starea de spirit a muncitorilor era permanent agiitată şi erau hotărîţi să continue lupta în caz că principalele rev.endiieări nu vor fi
satisfăcute. Riezultatele .trata·tivefor cu privire la încheierea conrtracteloir colective de muncă au p!'Ovocat profunde nemulţumiri la care se
adaugă şi cele produse de unele revendiicări ca re aiu foot doar parţial
1

Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dos. 50 /1938, f. 29.
Ibidem, f. 34.
Arh. St. Suce-wa, fond Tri.buna1ul jud. Oîmpuliung, dos. 9/1941.
Arh. St. Suceava, foncl Inspeatoratul muncii Cimpulung, dos. 5 /1941.
Ibidem.
25 Ibtdem.

20
21
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sati>5făcute. Această

st8ire de lucruri a fost de fapt cauza luptei continue şi sub alte forme desfăşurate de mlllldtorii din judeţul Suceava aceea a conflictelor de muncă.
1n buletinul informativ al Postului de jandarmi Iacobeni se precizează că la Administraţia mineilor fa.cobeni a h1ceput un conflict de
muncă prin faptul că nu s-a făcut plata mundtO'lilo.r de către administraţia mineloc pe primeJe luni ale anului 1938. Muncitorii au ameninţat
administraţia minei că dacă nu li se face plata sala<riHor, clecla'I'ă grevă.
Un alt conflict de muncă - la mina de mangan Arşiţa - pentru că
administraţia nu le-a plătit salariul de şase săptămîni '.!li. Numărul conflictelor de muncă creşte mereu şi la alte intreprinderi ca : fahrica ele
cherestea Sa<lova pentru srup:rimarea concediului de odihnă ; la cariera
de piatră Domişoaira pentru plata salariilor cu mare intîrziere ; la fabrica de che;restea Vatra Moldoviţei pentru obţinerea unui spor la m
cub .cherestea transportată 2;.
In cun;l\..ll lunii ianuarie 1939 a avut loc llll puternic conflict de
muncă la fabrica de cherestea Sadova. Delegaţia muncitorilor a ce-rut
fabridi să se plătească concediile de odihnă lega•le şi garanţia că în
viitor nu vor mai fi concediaţi28.
In an-u:l 19-10 conflictele de muncă cresc mereu, incit la sfîr~i·tuJ anului totailizau 51 conf!l.kte, toate împotiriva încălcării contractelor de muncă,
a minimei salarizări, a pr·elungirii duratei zilei de muncă, pentru limitarea 00ncedierHor, ş.a.
Exemplele de mai sus demonstrează elocvent că mişca.rea revendicativă, departe de a stagna, a însoţit ca o umbră regimul de dictatură
regală de la instauraTe ş-i pină la falimentul ei, împotriva condiţiilor
deosebit de gireJe cireate prin dura1ta excesi:vă a zi•lei de muncă, lipsa
aproape totală a unor condiţii de muncă omeneşti, suspendarea concediilor şi repaosului d·mninical la care s-a adăugat indignarea şi nemulţumirea clasei munciltoare faţc"'1 de dictatul de la Viena. Odiosul dictat
a stîrnit avalanşa manifestă·rilor de protest pe intreg cuprinsul ţării. In
oraşele şi satele din nordul Moldovei au avut loc numeroase adunări,
la care muncitorii, ţăranii, inrtelectualii, ostaşi şi elevi, oameni de toate
profesiile şi de toate vfa-ste•le îşi exprimau minia .şi revolta faţă de ciuntirea samavolnică a graniţelor ţării w.
Acţiunile întreprinse de clasa muncitoare din judeţul Suceava pentru cucerirrea de vevendică;ri economice şi politice au constituit un răs
puns al muncitorilor faţă de aplicarea acordului economic înrobitor cu
Germania hirtleristă, care contribuia la i.nrăutăţirea situatiei oamenHor
muncii ; totodată, prin faptul că o serie de acţiuni au avut loc la întreprinderi care lucr.al\..l pentru armaită, lupta proletariatului în această
perioadă a f.o.st îndreptată şi împotriva politicii de militarizare şi de
pregătirea războiului arutisovietic.
26
27
28
2>!

Arh. St. Suceava, fond Poliţia oraşului Cimpulung, dos. 30 /1938, f. 1.
Arh. St. Suceava, fond Inspectoraltul mU!llcii CîmpuJung, dos. 4 /1940.
Ibidem.
M. Iarobescu, „Tradiţii de Iu!Ptă" în Ţara de Sus în clocotul revoluţiei 19441948, Suceava, 1972, p. 34.
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Victoriile cîştigate de muncitorii acestor meleaguri sucevene au frinat ofensiva patronală împotriv:a celor ce muncesc, ele constituind o pante
integrantă, insepairabilă a luiptei generale desfăşurate de pmletariatul
român condUJS de Palitirdul Comunist Român împo1triva exploatării capitaliste, pentru o viaţă mai bună .şi mai dreaptă.
In anii 1938 - 1940, aşa cum a.răta secretarul general al P.C.R.,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, „... claisa muncitoare din România a desfă
şur.at un şir de acţiuni care au dobîndit un pronunţat caracterr- politic,
fiind o.rienrtate, ati•t în direoţia apărării intereselor maselor populare, cit
şi împotriv.a dictaturii regale, a războiului şi fascismului" :lfl.

ASPECTS CONOERNANT LA LUTTE DE LA CLASSE
OUVRIERE DU DEPARTAMENT DE SUCEAV A CONTRE
L'EXPLOITATION CAPITALISTE PENDANT LES
ANNEES 1938-1940

Re sume
L'auteur met en lumiere Ies oonditions de triavaU et d'existance des ouvriers ainsi que quelques aspects de leur lutte contre l'exploitation
capitaliste.
La premiere partie de I'ouvrage analysc Ies dures conditions de traviai·l des
ouvrier-s, l'impitoyaible ex.ploitation ă la:iuellc Ies tra;vaihleurs etaient soumis sous
le regime capitaliiste, leu1· exis·ten:cc mjser.abJe a la suite de La dimlnution cont1nuelle de .leur salair·e, la dun'!e excessi1re de La journee de travail, Ies gros proiits
acumules par Ies capitalistes <>n exploitant la force de travail.
La clas-se ouvriere du dc1p.artement de Suceavia a organise - sous la dir<0>ction
des communistes - des nombreuses actions pour des meilleuTes conditions de vie
et de travaiil, contre Ies preparntions ele la guerre :inHsovietique et la militarisation des entreprises industrielles.
Dans toutes ce.s aotii.ans, h dasse ouvriere a eu pour guide le Pa:rti Communiste
de Rouman1e, qui s'avera une fois ele plus le deienseur des i:nterets vitaux des
trav,aiUeUJrs et Ia chaanpioo de la Iutt~ pour l'affranchissement de Ia classe ouvriere
et l'independance economique et politique du pays.

făurire a societăţii socialiste multilaînalntare a României spre comunism, EdHur.a pol.i.tică, Bucu-

30 Programul Partidului Comunist Român de
teral dezvoUa:te
reşti,

şi

1975, p. 43.
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DIN ISTORIA CULTURII SUCEVENE

CARTEA ROMÂNEASCA VECHE
DIN JUDEŢUL SUCEA VA (sec. XVII)
- CATALOG OLIMPIA MITRIC

Prezentul catalog îşi propune să facă cunoscute cele
mai vechi cărţi tipărite în limba română, descoperite pînă astăzi în judetul Suceava.
·
Intnminrl un număr ele 20 tirtluri şi 34 exemplare de carte românească veche de sec. XVII, lucrarea de faţă prezintă tipărituri de valoare apărute prin străduinţa unor mari cărturari ai vremii, ca : Varlaam, Dosoftei, Simion Ştefan. Antim Ivireanu, Dimitrie Cantemi.r.
Tipădtu:rHe sint prezentate în ordine cronoJogică, indicîndu-se locul în B.R.V., dimensiun.i~e. paginaţia, legă.tura, ornamentaţia şi ilustraţia, însemnăriile manuscrise, starea de conservare, locul de păstrare,
provenienţa, numă·rul de inventar, cota, reforinţele. Menţionăm ca, au
fost reproduse în transoriere fonetică interpretativă toate însemnărH.e,
cu excepţia ce.tor cu caracter religios, de multe ori copii ale unor întregi pasaje, sau a simplelor încercă·ri de condei.
Am consemnat elementele necesare prezentării corn.plete a tipădtu
rilor, cu străduinţa permanentă de a evita repetarea semnalărilor din
luciră.rile bibliografice cunosoute.

I. VAHL/\AM, CAlffE

ROMANEASCĂ DE [NVA.ŢĂ'TURA.
Iaşi,

1. Exemplarul de la

1643.

Mănăstirea Dragomirna

(I).

B.H.V., I (45), p. 137 - 143, IV, p. 190. Dimensiuni: L=28,5/18,5
em., B = 27/IB cm., O= 23/13 cm. Paginaţie : f. t.
(2) f.
384
115
f.
(3) f. (lipsesc, în ordine, f. (2) de la început, f. 116 din partea a
doua şi f. (4) de la sfkşit). Legătura: scoarţă din lemn învelită în piele
de culoo.re cafenie închisă. Copertele exterioare prezintă motive florale şi geometrice imprimate în fier rece. Are două încuietori.
Cartea este bogat ornamentată ou frontispicii, iniţiale, vignete. „Unele
frontispicii formează adevă.rate ilustraţiun.i cu subiecte religioasea
(B.R.V., I, p. 138). Enumerăm în continuare aceste ilustraţii-frontispicii :

+

+
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F. 186 V: „Intrarea în Ierusalim" (6,5 '14,5 cm.) semnată „Hia A" şi datată 1641, f. 124: „1nvierea lui Is. Hs" (6, 5/15 cm.) Semnată „Ilia A" şi
datată 1641, f. 198 v: „Pogollirea sfintului duh" (6,5/14,5 cm.), f. 209 v:
„Duminica i:Jllturor sfinţilor", f. 1, partea a doua) : „Is. Hs., prunc, predicind în templu". f. 36 v. : „Obreaz.ania Domnului" (8/12 cm.) f. 46 v. :
„Botezul lui Is. Hs." (8; 12 cm.) f. 52 : „Saretenio Domnului", f. 58 : ,,Sf.
Teodor Tiran", f. 67 v. : „Bunavestire" (8,5112 cm.). Semnată „Ilia", f.
71 v. : „Sf. Gheorghe omorîncl balaurul" (8·12.5 cm.), f. 79 : „Sf. Ioan cel
Nou de la Suceava" (7,5/14 cm.), f. 85 v.: „Naşterea Sf. Prooroc Ioan"
(8/13,5 cm.), f. 90 v : „Sf. apostoli Petru şi Pavel" (8/12 cm.), f. 97
„Preobrejenia" (9,5 ·12,6 cm.), f. 103 v: „Adormirea preacistei" (9113 cm.),
f. 113 v : „Tăierea capului Sf. Ioan" (9 13 cm.), Semnată „Ilia'-'.
Insemnă.ri : 1 forzaţ (coperta 1) : „Biserica parohială Cioeăneşti. Inv.
bis. nr. 91. Orest Bende.s.chi, paroh." (1. rom. c. lat., cerneală neagră.),
2. f. gardă ant. : „Aceasta (carte) ce să numeşte Cazanie este a lui Matei
Popovici din Dorna Candreni la 27 noemvrie 1832", (1. rom. chir., cerneală neagra.), 3. f. gardă ant. : „Această carte ce se numeşti Cazanie
s-au dăruit de Ioan Popov1ci, dascăl la satul Ciocăneşti, la biserica sfint
iernrh Nicolae spre vecinica pomeni.re a păorinţilor lui şi a tot neamului
lor şi această Cae:anie s-au dăn1it sfintei biserici în zilele µreluminatului îr.pă.rat al Austriei Ferdiinant întile, epL.,.cop fiind înalt măria sa
domnul domn Evtenie von H'acman, buco,vinevschii epL5oopii şi arhimandrit sf. sa domnul d(omn) FiJ.a.;ret Bend:evschii, iară păstori acestei
parohie au fost sf. sa domnul ConsitMltin Vorobchev'ici paroh. Ciocă
n~ti la 30 mai, anul 1838, Gheorghe Zugrav, bisericesc dascăl". L rom.,
chir., cerneală neagră), 4. f. gardă ant. v : „Iară de la anul 1851 s-au
sfinţit în satul Ciocăneşti la 2 noiemvre biserioa cu hramul Adormire
Maicei Domnului. Gheorghe Zugrav, preot." (1. rom. chi:r., cerneală neagră.). 5. f. 218 : „Să să ştie că această ucetelnă o am răsc (umpălrat) eu
Dumitraşcă diiacu din Buduşă„. de la fraţi mei derept 12 („.) şi afuric;ă
nie nime să n-aibă tra„." (1. rom., chir., cerneală neagră.), 6. şnit, jos :
,,Ciocăniştile, 5. (1. rom., chir., cerneaJă neagră.).
StaTea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, deformări liniare, înhrunarea hiI'ltiei, deformarea liniară a ş.nitului, atac
m'icrobiologic parţial .pasiv.
Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Dragomkna, Nr. inv. 1675.

Cota: C.V.R. IV-14.
2. Exemplarul de la

Mănăstirea Di·agomirna (II).

Dimensiuni : L=38/20 cm., B=29,5/18,5 cm., 0=23113 cm. Paginaţie:
384 f.
116 f.
(4) f. {lipsesc f. t şi prirneJe două foi nenume-roitaite.).
Legătura : scoarţă din lemn invelită în piele de icufoare cafonie î:nchisă,
frumos ornamentată, cu chenare compuse din motive flD'rale şi geometrice şi din elemente de compoziţie tipografică. Pe :faţă I se afil.ă Uin
medaHon cu „Răsti,gnirea" înconjuTat de cei patru evanghelişti. P.reziniă două încuietori metalice.
lnsemn.ă<ri : I. f. 198 : „Eu Lupul Zaharie di:n sa:t Hirgău dat-am
această sfilntă Evanghelie ucetenă la biserica din Căndreni care o am

+

+
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cumpărat pe banii mei drepţi şi o am dat pomană pentru
şi a ,părinţilor mei şi soţului meiu şi a feciorilor mei. Şi
să fie sfintei biseirici în veci, unde este hramul sfînt'lllllli
cine ar fura-o sau ar muta-o la altă biserică să fie neertat de
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sufletul meu
o am dat ca
:Nicolai. fară
Hs. Dumnezeu şi de toţi sfinţii în veci amin. 1781, febr. 28 zile." (1. rom., chir., cerneală neagră.). 2. f. 268 v. 270 : „În numele tatălui şi al fiiului şi
a sffintu1ui duh. Această sârntă carte ucitelnă o am cumpărat robul
Jui Dumnezeu Freneţă Simion şi cu giupîneasa dumisale Mări
ca şi fratele dumisale Freneţă Mihai, Vasile, Ion şi părinţii dumisale Ion,
Todosie, Dan, Toa:der, Vaisile, 0dCYChie, Todosie, Mări.ca, Ignat, Chira, Toclosie, Sava şi au dat-o pomană în biseri1că cea băitrînă, în sat, în Lupaşul
de Su~ unde este hramul Precistii. Să altul să nu-şi puie rnănule rpre
dă(n)să fără numai de naltul nostru să o aibă a tălmăzui, nice să o
vănză nime, nice să o mute neme de la această bic;erică sau să o vănză
şi să o ză1ujască, acela om să fie afurisit de trei sute şi 18 oteţi
cari au fost la Nichie şi să fie rtrecăJat şi proclet anatema şi aclamata.
fară cine s-are afila .pe urma noastră de .seten (i) să-i aibă a o tălmăzui...
lui Apafi Măhai, craiul Ardealului, v leta ele la săzdanie 7 200, ele la
Hristoo 1692". ('l. rrom., chi:r., cerneală neag.ră.). i3. f. i270 v 271 :
,,Şi acea.Sită carite o am cumpărat în zilele lui popa Precop să .ştie".
(l. rom., chi.r., cerneală neagră.). 4. forzaţ (coperta 2) : „Săi să ştie de
căncl s-au tipărit la E-ş, la anul 1643, această carte ce se muneşte Cazanie
.şi acuma la anul acesta 1847 ieste de 205 de ani. Aceasta să să ştie.
Scris-am eu prea.tul Gheorghe Iancovici ipresviter.''. (1. rom., chir., cernea1lă neagră.). Acesit exemplar a fosrt descrLs, clin punot de vedere al
însemnărifor, de Simion H. Marian în studiul menţionat mai jos. Însemnarea 2 (268 v - ·270) este con.tinuată astfel : „A serLc:; popa Gavril
Moldovan din Suciu şi aceasta carte o au cumpărat în zilele lui popa
Precop 1Să să ştie" care parţial, constituie la noi însemnarea 3 iar pe
f. 270 „pe ma rgineai de jos a filei din urmă apare la Simion F:J. Marian
însemnarea : „aiastă carte o au tăziluit-o popa GawH şi cu frarteile său
Vasile, să să ştie ani 1692 s-au scris în zile lui Apafiă Mihai luna iuli,
9 zile". În aceeaşi carte, autorul precizează ;Că LăpuşuJ de Sus e cel din
comitatul Solnoc - Dobăca şi că :Mihai Apafiă este Mihai Apafi al II-lea
(1690-1696) „ultimul prinţ al Transilvaniei înainte de ce a trecut această
ţară definitiv în po-':iesiunea habsburgil-0r." (p. 95).
Sta.rea de ·conserrvare : Uşoară degradare mecanică a pielii scoarţei,
atac microbiologic parţial, pasiv, depozit de murdăire, deformări lini<1re,
înbrunarea hîrtiei.
Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. ;1664.
Cota: C.V.R. IV - 15. Referinţe: Simion F1. Marian, Inscripţiwii depe
manuscripte şi cărţi vechi din Bucovina adunate şi publicate de S. Fl.
i\forian, profesor la gimnaziul gr. or. din Suceava, membru al A.cademiei Române. Partea I Inscripţiunile de pe manuscri.ptele şi cărţile din
districtul Cîmpiilungului, Suceava. 1900. SQcietatea tipografică bucovineană în Cernăuţi, Editura autol'lului, p. 90 96.
0
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3. Exemplarul din Suceava (I}.

Dimensiuni : L= 32/20,7 cm .. B = 30/18 cm., O = 23,5/13 cm.
: 328 f.
108 f. (lipsesc, în ordine, f. t., (::!) f. început, f. de
la 1 la 31, de la 42 la 67, de la 108 la 116 din pai'tea a dooa, (3) f. sfirŞi·t. Legătura : &coarţă din lemn învelită în piele de culoare cafenie închisă. Pe coperitele exterioare se mai pot distinge au greu motive florale,
geometrice şi sicen.e religioase imprimate în fier .rece.
lnsemnări : I. forzaţ (cope-r1a 1) : „Georgie Lateş, cantor î;n, Cîmpu.lung, Buwvina.'' (1. rom. c. lat., cerneahi neagră.), 2. f. 67 v - 69 v :
,,Această CUII"te Udtelnă mi i-au dat-o mie mo!'?ul cliiaconu.1 Ni5tor de sufletul lui fiindu-i eu nepot de faţă mi-au dat-o mie, lui Ştefan sin
Gheorghiţă, dascăl care alţii n-au nime treabă cu carte şi am însemnat să
să .ştie." (l. rom., chir., cerneală neagră.). 3. f. 209 : „Chifor Popesicul,
dascăl bisericesc în 5 mai 1856." (l. rom., chir., cerneaaă neagră.), 4. f.
255 : „Chifor Popescu ori Dornean, dascăl la biserica sfintuJui e·rarh
Nicolai." (1. rom., chir., cerneală neagră.).
Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, hiperaciditatea cernelii, cleform[1ri liniare, patin[1 funcţională.
Se păstrează 'În depozitul cen.kalizat .de carte de pe lingă lVfonăs
tirea „Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Provine ele la parohia „Aclormireci
Maicii Donu1ului" din Cîmpulung Moldovenesc. N:r. inv. 4122.
Paginaţie

+

4. Exemplarul clin

Soloneţ

--

Todireşti.

::11,1/19 cm., B = Wil 7,7 cm., O = 21/13 cm.
116 f. (lipsesc f. t., (3) f. sfîrişit.) Lega-tura :
în piele de culoare cafenie închisă, ornamentată cu motive flora:le .şi geometrice imprimate în fier rece. Se mni
pftst.rează <> încuietoare din piele.
lnsemnă·ri : I. f. gardă Hnt. : „Căzania la toate duminici-le. (I. rom.,
chir., cerneală neagră.), 2. f. 1 : „Gregari Bulliga." (c. lat., cemealf1
neagră.), 3. f. 2 12 : „( ... această Evanghelie din Văkeşti ... spre pomenirea iui şi a soţiei sale şi a copiilor şi (lipit o bandă clin foaie albă)
această carte scrisă în zilele binednsti1torului şi de Hristos iubitor a
Domn.ului .nostru Io Vasile Voevod în anul 16W." (l. slavonă, chir.,
cerneală neagră.) 4. f. 13 19 : „Aceas-tă sfîntă carte ce să cheamă
Evanghelie o am dat eu NaS'tat'iie preuteasa cari am fosrt a .preutului
Gheorghiţă.„ de la biserica ot Broşteni (?), ele la curte, unde este hramu
Sf. Nicolae şi la moarte mea ... smeritului p1eotului... cînd oi muri şti."
(marginea foii este tăiată), (1. rom., chir., cerneală neagră.), 5. f. 58-t:iO :
„Această sfîntă carti ce să numeşti Ucetealnă este a bisericii Capu Cîmpului unde să prăz (nuieşte)," (I. rom., chk., cerneală neagră.).
SLairea de conserva.re : Di9tnugerea mecanică a pielii copertelor, atac
microbiologic pasiv, înbrum1rea hîrtiei, defo1mări linirire, patină func-

Dimensiuni: L =

+

+

Paginaţie : (3) f.
384 f.
clin scoarţă de lemn învelită
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foi rupte, roase la margini
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datorită

uti-

lizării.
păstrează în biblioteca
T-0di.reşti. Nr. inv. 39.

Se
corn.

parohiei „Sf. Nicolae" din sat.

Soloneţ,

5. Exemplarul clin Suceava (II)

Dimensiuni : L = 30/19,5 cm., B = 28118 cm., O = 24/13 cm. Pa: f. t.
(1) f. început, ce s:e afiă lipită înaintea f. t.
384 f.
116 f.
(3) f.
1 f. gardă (lipsesc (2) f. început). Legătura : din
scoarţă de lemn înveliită în piele de culoare cafenie închisă ~i ornamentată cu .chenaTe compuse din motive flo.rale şi geometrice imprimate în
fier rece (foarte şterse). Q încuietoare din piele.
însemnări : 1. f. t. v. : „Tuturo:r scîrbiţilO'I" bucurie şi asupriţil-0r folositoarea, flăminzilor folositoare de hrană, celor învăluiţi adăpostire,
streinilor mîngîiere, bolnavilnr cercetare." (1. 1rom., chir., cerneală neagră.},
2. f. 5 11 : „Cumpă.rată aceasta carte sfînta Evanghelie ... Ungurean
cu giupîneasa sa Tatiana şi cu feciorul anume Sava eu giupăneasa sa
Maria şi fecio·rul Grigoraş şi dată bisericii la Sf. Airhangheri MihaH in
Codata... ne-am trebe la dinsa sa slujie acolo în veci dare eu depărta
de acolo să fie proca şi furesi(t) în ved şi giuclecat oi nainte, amin."
(1. rom., chir., cerneală neagră.), 3. f. 71 86 : „Acea.stă Cazanie este
cumpărată de sat Corlata cu cinci lei de la popa HristofO'I" din Horodniceni şi s-au dat sfintei biserici din Corlata unde iaste hramul sfinţi'lor îngeri Mihail şi Gavril şi fiind dezlegată au plătit Ion Ungurul de
o au legat ca să-i fie pomană lui şi la tot neamul lui şi m-am scris eu,
preotul Maftei oit Bericheşeşti la v let 1785 dec., 26." (1. rom. chir.,
eemeală neagră.), 4. f. 201 v 206 v : „Acest sfint şi de· Dumnezeu sufl.at mărgă=rit este a lui Cos(tantin) (foaia tăiată) şi l-au cumpărat în martie, 5 şi cene îl va fur.a să fie afurisit de 300 şi 18 -0iteţi de la Nicheea,
ş-am scris eu popa Felep ot Blehai... (f. tăiată) şi de cînd am scris
aicea îmbfa ve leatul (foaia tăiată)." (1. rom., chir., cerneală neagră.},
5. f. 133 v - 134 : „Constandin ... .în bejenie Molclovii de turcii şi
de volintirii lui Ipsilant au cetit la aceasta carte ce esti bună a urma
tot creştinul pentru să-ş spăsiească sufletul. 1822, fevruar, 25 în casa
lui Vasili Chifur." (I. rom., chir., cerneală neagră.), 6. f. 218 v: „Sofronii
Cernevschii, preot 1915." (I. rom., c. lat., cerneală neagră.), 7. f. 363 v :
„Sofronii Cernevschi, exposit parohial în Corlata, 1913, 10/IX." (1. rom.,
<'. lat., ceTneală neagră.)
Starea de conservare : Dist.ruge,rea mecanică a pielii copertelor, atac
microbiologic parţia:l pasiv, deformări liniare, patină funcţională, cearcăne de umezeală, foi c-0nsolidate prin lipire de foi albe pe marginea
lor.
Se păstrează în depozitul centralizat de carte vec-he de pe rlîngă
Mănăstirea ,,Sf. Ioan cel Nou" clin Suceava. p,rov1"ne de la par
Sf .
'o h"a
1
"
Arhangheli" sat. Corlata, corn. Drăgoieşti. Nr. inv. 1396.
ginaţie

+

+

+

+

+
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II.

ŞAPTE

TAINE.

Iaşi,

1644.

6. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (47), p. 147 - 150. Dimensiuni: L = 21,5/15,5 cm., B = 20/14
cm., O = 15/10 cm. Paginaţie : 319 p. (lipsesc f. t. originală, cea actuală
este o fotocopie, (4) f. în~eput, 20 f. sfirşit.). Greşeli în. numerotarea p. :
p. 13 în loc de 9. Legătura : din .carton acope.rit parţial cu piele. Pe
coperte se mai pot obse.rva eilernente floora!le im.primate în fier rece.
F.I"on:tispicii pe p. : 8, 33, 39, 117, 165, 225, 297, 301, 304, 318; pe
p. 116 se află o vignetă.
Insemnări : I. f. gardă ant. : "AceaS1tă carte este legată de .Dl. Ncculai Macsirn. Am dat 45 lei, astăzi 28 II, 1967. Mănăstirea „Sf. Ioan
cel Nou, Suceava." (I. rom., c. lait., cerneală neagră.).
Sta'l"ea de conservare : deformări liniare, 1patină funcţiona~ă. pete
de ceară.
Se păstrează în biblioteca Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou" clin Suceava.
Nr. inv. 961.
III. NOUL TESTAMENT.

7. Exemplarul de la

Bălgrad

Mănăstirea

(Ailba-lulia), 1648.

Dragomirna.

B.R.V., I (54), p. 165 - 170. Dimensiuni: L = 31/20 cm., B = 29117
cm., © = 21/11,5 cm. Paginaţie: f. t.
(5) f. + 329 f. (lipseşte f. ::rno
ia·r în locul f. 327 s""a introdus o foaie albă cu alt filigran, probabil în
vederea reconstituirii .texitu'1ui.) Legătura : din scoaorţă ele lemn învelită
în piele, ornamentată cu chen-a.re în mai multe •registre constituite clin
motive fforale şi elemente de .compoziţie tipografică. Pe prima copertă,
în medalion, se află „Fecioara cu pruncul" înconj•uraită de evanghelişti ;
pe coperta a doua se găseşte „Răs1ti.gnkea" iar în colţuri .cei patru evangheliişti. Ornamentaţia şi ilustraţia ambelor coperte este imprimată în
galben. Are două încuietori din piele şi metal la capete.
Ornamentaţia căirţii este constituită din frontispicii, vignete şi iniţiale simple sau ornate.
Insemnări : 1. : „Lupul Zaharie din Bîrgău a dăruit această carte
bisericii din Candreni 'la a(nul) 1787." (1. rom., c. lat., cerneală neagră.),
2. f. 40 v : "Acest sfînt testament este Lupul .Zaha.rie din Bîrgău şi l-au
dat la biserica din Doma Candreni ca să-mi fie pomană mie şi la tot
neamul meu, iară cine o ar fura sau o ar muta la o altă biseric-ă să fie
blestemat şi neertat ele domnul Dumnezeu în veci amin. 1787, fevr. 21."
(1. rom., chir., cerneală neagră.), 3. f. 331 v : „Părintele Gheorghie Procopovici s-a mutat la Cernăuţi, la 1! april, 1844.. Gheorghie Zugrav,
preot." (1. rom., chk., cerneală neagră.).
Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, atac
microbiologic parţial pasiv, deformă·ri liniare, foi rnpte, .îndoite la margini, patină funcţională, fragHizarea foilor.

+
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Dragomi.rna. Nr. inv. 1667.

8. Exemplarul din Cîmpulung Moldovenesc.
Dimensiuni: L = 30,8/18,5 cm., B = 29,7/18,2 cm., O = 22/14 cm.
Paginaţie : (3) f.
329 f. (lipsesc (2) f. înoeput). Legătura : scoar:ţă
din lemn înveliltă in piele, omamentată si!mplu cu moti.ve florale şi scene
religioase greu de :recunoscut fiind tocite şi şterse.
Insemnări : 1. f. 40 v - 42 : „La 5 martie 1825. Acest testament este
rămas ele !erei Ioasaf ermonah că1ugăr din Pudna şi este dat fiudui
său Con.sitantin Cre~ul, dascălu din Poieni şi acum voieşte ca să o schimbe
pe o Psaltire .şi fHnd a lui dreaptă şi cumpă:raită cu 100 .(?) lei de la
călug-Jri din Pudna Sadova s-au vîndut această carte. Şi este om bun
şi cu dreptate Constantin Creţul, dascălul. Poieni la 30 aprilie (text
şters). Toader Solcanul, vornic. Eu Nicolae Radul, dască'l itot din Poieni.
+ Eu Grigore Jucanul, sătean.
Eu Ion Goliş, sătean. + Eu Ion Goţi,
sătean.
Eu Gheorghi Paiscari am fost de faţă. (I. rom., chir., cerneală
2. f. 136 146 : „Eu Alexandru ... şi ,tă:Jmăcito.r la beserica crăiască„.
au r·umpă1rat acest'll Nou testament din cărţile răpo~atului p. Riadul ... ce
au murit în Cîmpulungu şi cărţile i s-au vî.ndut aice la auzita... prin
obicinuita ... anul 1782, 25 sept. calende nou." (1. rom., chir., cerneală
neagT'ă). 3. F. 147-169 : „Apoi răposatul tatăl meu au cumpărat-o de
la Alexandru cu bani precum ştie pricina sfinţia sa preotul au donat
de la biserica Sfintei troiţe 1cum şi diaconul din Cernăuţi. .. şi răposatul
n-au mai scris că au cumpă,rat-o ca să să ştie, iar eu după a noastră
carte aceasta în celelalte că•rţi fiind faţă şi preo1ul Af.tanaisie fiind dnd
s-au scris toate la cărţile de giudeoătorie fiind împreună au airătat şi
pentru aceasta am însămnat eu aice ica să să ştie că este dreaptă a
noastTă carte aceasta fiind cumpă;ra:tă şi plătită de tatăl meu„. Ce.rnă
uţi. 1785, aprilie 23, preotul Atanase." (I. rom., chir., cerneală neagră.),
·1. f. 319 v: „E,ra ânfirumuseţată cu de itoi fehtl." (1 rom„ chk., cerneală

+

+

+

neagră.).

Starea de ronservare : Deformări· liniare, patină funcţională, foi rupte
la margini datorită utilizării, fragilizairea foilor, degrada.rea mecanică a
pielii copertelor.
Se păstrează în biblioteca Muzeului „Arta lemnului", str. 7 noiembrie, .nr. 10, Cîmpu1ung Mo,ldovenesc. Pirovenienţa : „Donator Victocia
Vas. Ha:lip, .cons. aul. de silvic. Cplg." (după fişa ce însoţeşte exemplarul
prezentat.). Nr. inv. 570.
IV. !NDREPTAI?.EA LEGII. Tîrgovişte, 1652.
9. Exemplurul de la Mănăstirea Putna.

B.R.V., I (61), p. 190 - 203, IV. p. 201. Dimensiuni : L = 31,3. 122.1
B = 29/19, 3 om., O = 23,5/15,5 ,cm. Paginart;ie : (22) f.
796 p.
(lipsesc f. it., (3) f. început ; f. 682 - 689 au fost refăcute prin manus-

+
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criere. Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele, oirnamentată cu
chenare din motive geometrice şi florale aurite şi imprimate în fier
rece. Pe pirima copertă, în medalion, se găseşte „Is. Hs. crucificat.".
Starea de oonse~a:re : Pa.tină funcţională, deformă:ri liniare, foi rupte
la margini datorită utilizării, atac microbiologic parţial pasiv.
Se află expus la parterul colecţiei de obieote bisericeşti a Mănă.<;
tirii Putna. Nr. inv. 819.
V. DOSOFTEI. PSALTIREA !N VERSURI. Uniev, 1673.
10. Exemplarul de la

Mănăstirea Suceviţa

B.Rr.V., I (65), p. 209 - 214, IV, p. 202. Dimensiuni : L =--= 19/16 cm .•
B = 17,8/14 cm. © - 15/11 cm. Paginaţie: (6) f. albe, de la f. 18 la f.
265, de la f. 3 la 6, 3 f. gardă (lipsesc f. t., (6) f., 18 f.) ; greşeli în numerotarea foilor 21 în loe de 23, 23 în loc de 25, 26 în loc de 28, de la f. 11!1
se trece .Ja 130, de două ori f. 132. Initre f. 168 - 170, 239 - 241 şi
după f. 265 se găseşte cite o foaie albă. Legătura : din carton şi piele
!a cotor.
Ornamentaţia cărţii este constituită dinitr-un frontispiciu, vignete
(f. 264 v - 265 v) şi iniţiafe ornate în cadru.
Insemnăiri : 1. f. 231 v, 253 : „Ştefan Popăscu vor (nic) de poartă
am scris oind am hotărit... 7202 (1694), iunie, 30" (1. rom., chiir., cerneal5
neag.ră.).

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, ak•c
miorobio'logk parţial pasiv, ceareăne de umezeală.
Se păstrează în biblioteca Mănăsti-rii Suceviţa. Nr. inv. 633/206.
VI. DOSOFTEI. PSALTIREA SLAVO-ROMANA. Iaşi, 1680.
11. Exemplarul de la

Mănăstirea Suceviţa.

B.R\.V., I (70), p. 226/230. Dimensiuni: L = 19/15 cm., B = 17,7/14
cm., O = 14/11 cm. Paginaţie: 1 f. gairdă
(2) f.
212 f. Legătura :
din carton cu piele la cotor.
Ca!'tea este ornamentată cu frontispicii şi iniţia1a ornate. Pe f. (2)
v se găseşte o i1u.'Sltraţie repireze.nitin:du-.1 pe lmpăratul David (11,8/8,5

+

+

cm.).
Însemnări :

1. f. ga:rdă ant. : „Aceaistă P.sa.ltke în cloauă limbi sla-

voneşte şi moldoromâneşte

este tipărită la anul de la :zidirea lumii 71Bll
de la naşte.rea domnului nostru Iisus Hristos 1680, ca.re la anul 1850
va fi de 170 ani. S-au scris spre pomenire în Sf. Monastire Suceviţa,
luna mai, 29 de zile, 1849. Ghenadie &raba, ieromonah." (1. rom., chir.,
cerneală neagră), 2. f. 97 102 v: „Această carte Psa1tire am. cumpă:ra.t-o
eu Stratulat drept trei lei bătuţi de la un călugăr, anume Daniil, în
iară
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zilele Măriei sale Io Nicolae Voevod v leata 7221, luna mai, 24 iar de
la Hristos v leat 1713." (1. rom., chir., cerneală neagră), 3. f. 12 - 14,
20 - 33, 25 - 29 insemnăori în limba greacă.
Starea de conservare : Deformări liniare, patină funcţională.
Se păstirează în biblioteca Mănăstirii Suceviţa. Nr. inv. 667.
VII. DOSOFTEI. MOLITVENIC

DE'NŢELES. Iaşi,

1681.

12. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (72), p. 237 - 240; IV, p. 203. Dimensiuni: L= 21,5115,5 cm.,
B = 20,4/14,3 cm., O = 16/11 cm. Paginaţie : (3) f.
f. t.
155 f.
+ 39 f.
(3) f. ms. ; de la f. 1 - 20 greşeli în numerotarea foilor.
Legăitura : din scoarţă de lemn învelită în piele, ornamentată cu motive florale dispuse în chenaore simple. Scenele religioase de pe prima
copertă sînt foarte şterse şi greu de recunoscut.
Ornamentaţia căirţii o constituie frontispiciile de pe f. : 1, 26, 60,
1, 18, 32.
Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, pielea
copeI'telor roasă din loc în loc.
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche de pe lingă
Mănăstirea "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. P.rovine de la parohia „Sf.
Nicolae" din sat. Româneşti, corn. Grănice.ş.ti. Nr. inv. 2505, (colligat cu
„Parimiile preste an", prezentat în paginile următoare).

+

+

VIII. EV ANGHEL/A.

Bucureşti,

+

1682.

13. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (103), ,p. 343 - 344. Dimensiuni : L = 29,5/20 cm., B = 27,4119,8
cm., O = 22/14,5 cm. Paginaţie : (3). gardă
f. t. + 8 p.
175 f.
Legătuora : din scoarţă de lemn învelită în piele. Pe amîndouă copertele
motive florale dispuse în chenare marginale şi scene reiligioase, în medalioane, imprimate în galben.
Frorutispiciile (f. 1, 21, 55, 131, 98), iniţialele ornate în cadru, gravurile mari cu cei patru evanghelişti 23,5/15 cm., (f. 4, 20 v, 54 v, 97 v)
constituie ornamentaţia .căirţii.
Iinsemnă~i : 1. f. gardă ant. 2. : "Această sfintă Evanghelie au cumpărat mai gios iscălitul de la preotul Gheorghie Savescul de la Căli
neşti şi am dat la biserica Sfintei troiţă din satul Negostina pentru sufletul răposaţilor părinţilor şi fraţilor şi a tot neamul mieu... iar să va
scula cineva să ie cartea aceasta de la biserica să fie afUJrisiit anathema.
I-au intăirit în satul Negustina la 27 ap(rilie), 1805." (1. rom,. chiT., ce·rneală neagră), 2. f. gardă ant. 3 : „Această sfîn.tă Evanghelie au dăruit
~oa~er Malai nobeJ de la Banilov rusesc, iar s-au legat cu cheltuiala
lacu1torilor Neguştiinii : anume Ionaş Goraşeuc .şi cu fecio,rul său Ioann
Go11aşeuc, care Evanghelie să rămîie bisericii hramului Sfintei troiţă

+
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din satul Neguştina în vecii de veci. la!r de s-ar scula cineva să ie
această s.fîntă carte de la biserică să fie afurisit... şi pentru mai
buna credinţă. să întăreşti cu isoăHtu;ra parohului, cu pecert:ea .biser.i.cii
in satul Ne~tina la 28 dechemvrie, 1806. Teodor Dracinschi, paroh."
(1. rom., chi'r., cerneală neagră), 3. f. garoă ant. 3 : „Această Evanghelie
au legat... Roter de la Bucece, din Galiţie, cu 7 lei care au luat Iona5
Goraşeuc cu feciorul său Ioann." (I. rom., chir., cerneală neagră), 4. f.
gardă ant. 3 : „Ioan a Grig(orie) Grarnatovici au servit altoari·ul sf. biserici de aice prin 32 de ani în urmă fiind denumit de par-oh la Frătă
uţul Nou. 3/8, 1897, I. Gramatovid." (l. rom., chk, cerneailă neagră), 5.
f. gardă anrt:. 3 : „Eu umili:tUJl servitori a sf. altari servesc ca paroh în
acest sat din 16/28 dec., 1897 şi am legat aceasta Sf. Evanghelie pe spesele mele în 23 aprilie. 1906. Vladimir Hacman, paroh. (1. rom. chiir.,
cerneală neagră), 6. f. 1 4 : „Această sfîntă carte anume Evanghelie
este a .sfintei mănăstiri Solca iar cine o va înstrăina de la numita mă
nă·stire să le fie piriş Petru şi Pavel la straşnicul giudeţ, 1781, fev., 20."
(1. .rom., chk., cerneală neagră).
Starea de conservare : Distrugerea mecanică a .pielii copertelor, deformări liniare, patină funcţională, atac microbiologic parţial pasiv.
Se păstrează în depozitul centra-lizat de carte veche de pe lingă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la parohia „Sf.
Dumitru" din ,corn. Negostina. Nr. inv. ,2351.
14. Exemplarul din Suceava (II).
Dimensiuni: L = 28/21 cm., B = 26,6.'19 cm., O = 21,7 114,5 C!ll. Paginaţie : (3) f. gardă
f. t. + 175 f.
4) f. gardă. Legătura : ferecă.tură din argint. Pe arnindouă copertele cadru floral, în centru, î.n medalion, „Invierea" (prima copemă) şi „Răstignirea" (coperta a doua) iar
în colţuri, cei patru evanghelişti : pe cotor, acelaşi cadru floral.
Insemnări : 1. f. gardă ant. „Această sfîntă Evanghelie am găsit-o
de la răposat tatăl mieu aicea la biseirioă la Soldăneş.ti şi spre pomeni.re
răposatului am ferecat-o eu cu 1338 (?) drepţi arginţi, 1803, februaT, 20.
Iar tatăJ-mieu au răposat la anul 1799, sept. 14. Milostivul dumnezeu
să-l pomenească intru împărăţia sa." (I. rom., chir., ce,rneală neagră), 2.
p. 5 : „Această sfîntă Ev·anghelie s-aiu luat de la ţinutul Cohu!"Juiului,
din sat ce să cheamă Brainişte, moşie Episcopii Rom. pentrn banii 34 (?),
carii noi i-am plătit (semnătura indescifrabilă) 30, 7236 (1728)" (l. rom.,
chir., cerneaaă neagră).
Starea de conservare : Deformări liniare, patină funcţionail·ă, pete
de ceară.
Se păstrează în depozitul cent.ralizat de carte veche de pe lingă
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la parohia „Sf.
Nicolae" din Şo•ldăneşti - Fălticeni. Nr. inv. 6102.

+

+(

15. Exemplarul din Suceava (III).
Dimensiuni : L = 30 21 cm., B = 26/17,6 cm., O = 22 H,5 cm. Paginaţie: f. t.
8 p. + 175 f. (lipseşte f. 104). Legătura : din scoarţă

+
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de lemn .şi piele, ornamentată cu motive filorale dispuse în chenar simplu .şi scene religioase imprimate în fier rece. Are două încuietori metalice.
Insemnă·ri : 1. f. (2) : „Această sfintă Evanghelie care noi... dar unde
unchiul nost Ştefan Cantaouzeno Voevod daitu-am şi noi bisericii noastre în Brăneşti unde este hramul Adormkei preasfintei maicii lui Dwnnezeu 30, 7195 (1687). Iordachi Cantacuzino păh." (l. :rom., chir„ cerneală neagră). 2. f. 1 3 v : „Această sfîntă Evanghelie mi-au t.Timis-o
unchiul mieu, creştinul Ştefan Voevod domnul Ţării Rumăneşti şi (f.
tăiată) noastre, care, zidiotă de noi în sat în Plopeşti unde este hramul
AdOTmirea preasfintei lui Dumnezeu maice iar ci;ne o a ă înstrăina-o
(peste text lipit o bandă de hktie pentru proteJarea foii) să fie suptu
blăstămul domnului Hs. (lipit hirtie albă)" (l. rom., chir., cerneală
neagră).

Starea ele conservare :

Patină

funcţională,

deformăiri

liniare, pete

ceară.
Se păstrează în depozitul centralizat de car.te veche de pe lingă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la pairohia „Adormi'rea Maicii Domnului" din sait. Tişăuţi, corn. Ipoteşti. Nr. inv. 1058.

de

IX. DOSOFTEI.
16. Exemplarul de la

VIAŢA SFINŢILOR. Iaşi,
Mănăstirea

1682 -

1686.

Putna (vol. I, II, III).

246 ; IV, p. 204. Dimensiuni : L = 29, 120,5
B.R.V., I (73), p. 240 cm„ B = 27,5/18,5 cm„ 0 = 20,7/11,8 cm. Pagi:naţie: f. t. + (8) f. albe
+ 248 f.
84 f. +152 f,
12 f. + 2 f. albe (lipsesc (4) f. din vol
I, 4 f. clin vo:l. II). Începe cu f. 9. După f. 248 numerotairea foilor se
face jos, în dreapta, pînă la f. 78. Legătura : clin scoarţă de lemn şi
piele, ornamentartă cu motive florale dispuse în chenare, imprimate în
fier rece. Pe prima copertă, în centru, se distinge „înviereaL' imprimată
în galben.
Tex.tul cărţii prezintă f•rontispicii (f. 2, 39, 1, 3, 49 v) şi o vignetă
(f. 248).
însemnări : 1. f. t. : „Aceasta carte la ve leat de la Hs. 1804 s-au
căotat şi sînt tocma 122 ani de cînd îi ti.pădtă." (I. rom„ chir., cerneală
neag.ră), 2. f. gardă ant. : „Această lume ce deşartă şi înşălătoare precum o şi vedem că iaste înainte ochilor noştri şi ne tăvăJim întiru patimile ei ca în°tr-o tină fom·te urîtă." (I. rom„ chir„ cerneală neagră),
3. f. gardă ant. : „Apoi împăcare între chesariul Rumului cu franţujii
au fost la anul 1801, ghena(rie), 17." (1. rom., chiir„ cernea.Jă neag.ră),
4. forzaţ, cope·rta 2 : „Aice ve leatul 1801 s-au ridicat împărăţiile celea
spre ... asupra turcu[ui pe Pa:smagiu (?)" (1. rom., chir„ cerneală neagră).
Sta.rea de conserva.re : Disbrru.gerea mecanică a pielii cope~tel·or, patină funcţională, deformări liniare, atac microbiologic pa.rţia1 pasiv, foi
consolidate prin lipire de benzi de hîrtie albă pe marginea loir.
Se păstrează în biblioteca Mănă1S'tirii Putna. Nr. inv. 820/1132.

+

+
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19. Exemplarul din Suceava (vol. I, II).
Dimensiuni: L = 28,5/19 cm., B = 26,5/18,5 cm., O = 21/12 cm. Pa: 248 f.
83 f. (lipsesc f. t., 5 f. sfi.r:şit din vol. II). Numerotarea
a foilor: 13, 80, 105, 149, 160, 168, 165, 172, 176, 210, 217 (vol. I),
de la f. 21, 34, 37, 53, 59, 71, de la f. 78 la 83. Legătura : din scoarţă
de lemn învelită in piele.
Ilustraţia este reprezentată prin: „Sfînta Treime", „O minune a
lui Hristos" (f. 1), „Sfînta Treime" (f. 39, 47), „învierea" (f. 98), „Deisis" (f. 1).
Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoairţei, atac
microbiologic parţial pasiv, deformări liniare, patină fu.ncţiona!lă, foi rupte,
roase la margini datorrită utilizării.
Se păstrează în fondul de carte veche al Muzeului judeţean de
istorie din Suceava. Nr. inv. 701.
ginaţie
greşită

+

X. APOSTOL.

Bucureşti,

20. Exemplarul de la

1683.

Mănăstirea

Dragomirna

B.R.V., I (76), p. 258 - 262, D. Poenaru, p. 170. Dimensiuni L = 27 /18
cm., B = 26/17,5 cm., O= 19,5/10 cm. Paginaţie: f. t.
(4) f. + 199 f.
(lipseşte f. 200). Legătura : din scoarţă ele lemn învelită în piele. Se păs
trează numai prima copertă cu mai multe registre din motive florale şi
geometrice imprimate în fier rece. În centru, în medalion, se distinge
,,Răstignkea" imprimată în galben.
Însemnări : 1. f. 3, 6, : „Pop Ioana" (chir., cerneală neagră), 2. f. 104v. : „Au purces turcii cu Ştefan Vodă la Tarig.rad şi s-au dus cu sunet." (l. rom., chk., cerneală neagră), 3 f. 199 : „Să să ştie de cind
am fost eu, Fălăret, ieirodiacon de la Moldoviţa aicea la Rarău, la schit
şi am slujit şi sfînta leturghie, 1780„ sep. 26." (1. rom., chir., cerneală

+

neagră).

Starea de conservare : Def.ormăd liniare, patină functionaJă, atac
microbiologic parţial pasiv, foi rupte la margini datorită utilizării.
Se păstrrează în bihlio,teca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1694.
Cota: C.V.R. - 47.
21. ExemplaT'ul din Suceava.
Dimensiuni: L = 23,7/17,2 om., B = 22,317 cm., O = 20110,3 cm. Pa: 1 f. gardă
(2) f.
197 f.
1 f. gardă (lipsesc f. t., (2) f., 3 f.
(sfirşit). Legătura : pînză, carton pinza.t la cotor.
Starrea de conservare : Patină funcţională, deformă,ri liniare, pe-te
de ceară, cearcăne de umezeală.
Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lingă
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la parohia din
sat. Gulia, corn. Dolhasca. Nr. inv. 6848.
ginaţie

+

+

+

https://biblioteca-digitala.ro

CARTEA ROMÂNEASCA VECHE -

XI. DOSOFTEI. PARIMIILE.

CATALOG
Iaşi,

305

1683.

22. Exemplarul din Suceava.
B.R.V., I (79), p. 263 - 269 ; IV, p. 2°'1. Dimensiuni : L = 21,5/15,6
cm., B = 20,4/14,3 cm., O = 16/11 cm. Paginaţie: f. t. + (4) f.
139
f.
(29) f. (lipsesc 34 f. de Ia înC€put şi 27 f. de Ia sfîrşit). Legătura :
clin oooarţă de lemn învel1tă în piele, ornamentată cu motive florale
dispuse în chenare simple. Scenele religioase imprimate· pe prima copertă sînt foBJI"!te şterse.
Ornamentaţia oărţii se constituie di..11 iniţiale or.nate şi frontispicii (f. 1, 3).
Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, pielea
copet"ltelor roasă din loc în foc.
Se păstrează în depozi~ul centralizat de carte veche de pe lîngă
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou" de la Suceava. P.rovine de la pa.rohia
„Sf. Nicolae" din sat. Româneşti, corn. Grăniceşti. Nr. inv. 2505 (colligat
cu „Molitvenic de'nţeles" prezentat anterior).

+

+

XII. BIBLIA. Bucureşti, 1688.
23. Exemplarul de la Mănăstirea Putna (I).

=

B.R.V., I (86), p. 281 - 291 ; IV, p. 206 - 207. Di.rneru;iuni : L
38,6/24,6 cm., O = 30,5/19 cm. Paginaţie : f. t. -1(4) f. + 932 p.
(1) f. Legă.tura : din scoarţă de lemn învelită în piele,
ornamentată cu motive florale ~i geometrice. În medalion, pe prima
cc.pertă, se află „înălţa.rea 1 ' ia.r pe cea de a doua „Răstignirea" ; amin.două ilU9traţiile ~.int înconjurate de cei patru evangheli5ti. Ornamentele şi ilustraţiile s!nt imprimate în galben. Se p~istrează o încuietoare
din piele şi fixatorul metalic al celei de a doua.
Ornamentaţia cărţii este constituită din frontispicii, vignete şi iniţiale_ ornate.
Insemnări : 1. f. t. : „Dă.riuitu-s-au această sfîntă Biblie ele măriia
sa Ioan Constandin al doil~a B(asara)b Voevod, domnul şi obhiduitorul
Ţărîi Munt(eneşti) sfinţii sa:le, pă•rinitelui chir Dosoftei, mHropoli(t) ţă
rii Moldovei." (l. rom., chir., cerneală neagră). Este vorba de Biblia ce
a aparţinut lui Do: of.tei şi în care se păsL.rează, în manuscris original,
cea de a treia versiune a .Poemului „Domnii Ţădi Moldovei" pe ultima
filă a P·redosloviei şi pe o filă adăugată după ea. 2. p. 380, 'i 29, 799
însemn~;·i în limbile pofonă, greacă şi slavonă redactate de Mitropolitul Dosoftei. 3. p. 586 : „Din neamul lui Mosoh sint moscalii căci să numes-c mai de înţăles mosohalii:' (I. rom., chir., cerneală neagră), '1 p.
831 : „Să să ş>tie cînd m-au egumenit pre mine smeritul întru cei monaşi Atanasie, sfinţia sa Părintele Sava.„ mitropolit Suceavschii şi cu
sfinţia sa cllir Calistru, episcop Riadovschii la sfînta mănăstire Putna
v leato 7222 (1714), mesea.ţe fev., 17. Atanasie, igumen ot Putna. Şi
au fost mănăstirea fă.r- de egume:-i 58 zile şi i"llr au socotit şi m-au
pus pre mine, iunie, 25" (1. rom., chir., cerneală neagră), 3. p. 831 :
40,6126,5 cm., B =

+

https://biblioteca-digitala.ro

306

OLIMPIA MITRIC

,,Aşijdeire să să ştie că

m-au scos doi ai şi zeace s-ăptămîni. 7224 (1716),
ap. 29, v neclelni" (1. rom., chir., cerneală neagră) .
.Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, deg radarea mecanică a pielii copertelor.
Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Putna. Nr. inv. 496/47. Referinţe : Ion RadQl Mkcea, Dosoftei, un rapsod al istoriei Moldovei, în
,,Manuscriptl\.lm", amtl VII, nr. 1 (22), 1976, \Jl. 37 - 46.
0

24. Exemplarul de la

Mănăstirea

Putna (II).

Dimensiuni: L = 39,7/26,4 cm., B = 38,2/24,5 om., O = 31/19,5 cm.
f. t. + 932 p. (lipsesc (4) f. început, (1) f. sfîrşit). Legătura:
de lemn învelită în piele.
Starea de conservare : De.gradarea mecanică a pielii scoarţei, înbrunarea hîrtiei, atac microbiologic parţial pasiv, deformări Hniarre, patină

Paginaţie :
din s-coarţă

funcţiona!lă.

Se
năstirii

află ex;pus în sala parter a
Putna. Nr. inv. : 821.

XIII. MOLITVENIC.

Bălgrad

coJ.ecţiei

de obiecte

bisericeşti

a

Mă

(Alba-Iulia), 1689.

25. Exemplarul din Sureava (I).
B.R.V., I (87), p. 291 - .296. Dimensiuni: L = 19,5/13,5 cm., B = 18/13
(5) f. + 194 f. (lipsesc 5 f. de
cm., O = 14/9,5 cm. Paginaţie : f. t.
la sfirşit). Legătuxa : din scoarţă de lemn învelită în piele.
Textul prezintă fronrtispicii, vignete şi iniţiale o.mate în cadru.
Insemnă:ri : I. f. gardă ant. : „„.acest molitvenic prin popa Ilie cu
'ioţia sa la anul 1821 , pomenire vecinică la tot neamul lor." (1. ir'Om.,
chior., cerneală neagră), 2. f. 5 v - 6 : „Această carte a me, a lui popa
Vasilie." (1. rom., chior., cerneală neagră), 3. f. 20 v - 32 : „Acest molitvenic l-am„. eu Petre din Grebenişte (?) pe sama sfintei bise.rki a
noastri pintru vecinică pomenire a neamului şi cine l-ar muta din besearrică să fie afurisit de mine şi de domnul". (1. rom., chir., cerneală
neagră), 4. f. 34 38 : „„.de mine şi de Domn scris-am eu smeiritul
şi mult păcătosul anumea popa Petrea, anu 1819, în duminica a patra
după Paşti" (I. rom., chir., ce.rnenlă neagră).
Sta.rea de conservare : Deformări liniare, cear;căne de umezeală, patină funcţională, distrugerea mecanică a pielii copertefor, foi rupte la
mar.gini datoriită utiliză·rii.
Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lingă
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la pa,rohia „Sf.
Ap. Petru şi Pavel" din corn. Panaci. Nr. inv. 4371.

+

26. Exemplarul din Suceava (II).
Dimensiuni: L = - , B 19,2/14,7 cm., O = 14/9,5 cm. Paginaţie : f. t.
(5) f. de la f. 4 la f. 180 (lipsesc 3 f. început, 19 f. sfirşit).
Legătura : lipseşte.

+
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Starea de conservare : Patină funcţională, defonnă·ri liniare, pete
de umezeală, foi vo1ante.
Se păstrează în de.poziitul centralizat de carte veche de pe lingă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la parohia ,,Sf.
Nicolae", corn. Slobozia Sucevei. Nr. inv. 2742.

ceară, cearcăne

XIV.IOAN GURA DE AUR, MARGAIUTAHE. Bucureşti, 1691.

27. Exemplarul de la

Mănăstirea

Dmgomirna

B.R.V., I (Hl), p. 315 - 321. Dimensiuni: L = 27/19 cm., B = 26/18,5
cm., O = 20114 cm. Paginaţie: 174 f. (lipsesc f. t., (6) f. început, f. 1,
176 - 178). Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele. Are o singură încuietoare din piele.
E.~te ornamentată cu frontispicii şi iniţiale ornate.
Insemnări : 1. f. 2 -- 3 : „ .. .iaste a sfintei mănăs-tiri Putni şi am
scris eu ierodiacon Gherman (?), leat 7265 (1757), sept„ 15" (l. ~·om.,
chiT., cernea1lă neagră), 2. f. 22 v : „Să să ştie de dnd au venit Grigorie
Vodă al doile rind ln ve leat de la Adam 7245, avg. 5 iar de la Hs. 1700"
(1. rom., chir., cerneală neagră), 3. f. 91 v : „Cetitus-au de iscăU.tul, de
mirm-e cuvinte am găsit şi pre isousinţa şi încrederea ce mare am aceluia în Dumnezeu. 13 mart. 1865. Nioolae Bacinschi, preot Băkăuţului"
(1. rom., alfabet de tranziţie, cerneală neag.ră), 4. f. 109 v - 110 : „S{1
să ştie cinel am oetit eu smeiritu:l preot ot Vkov de Gios şi foairte m-am
întristat de cuvintele înf.ricoşatelDr munci ale iadului care sint într-această sfîntă carte, leat 7273 (1765) feb .. 25, erocl (iacon) Teodor". (1.
rom., chlr., cerneală neagră).
Starea de conservare : DegradaTea me-cani:că a pielii copertelor, atac
microbiolDgk parţial pasiv.
Se păstrează în biblioteca MănăS'ti.rii Dragomirna. Nr. inv. 1731.
Cota : C.V.R. I (91), IV - 6.
XV. EVANGHELIE GRECO-ROMANr1.

Bucureşti,

1693.

28. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (95), p. 328 - 335. Dimensiuni : L = 30,5/20,5 cm., B =32/22
om., O = 25/16,5 cm. Paginaţie : (4) f.
372 p. + 1 f. gardă (lipseşte
f. t.). Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele, ornamentată cu
motive filorale şi scene religioase imprimate in ga1ben pe fond ve.rde
închis. Coperta 1 : în centru, în medalion „1nvierea'', în colţuri cei patru
evanghelişti; cope.rta 2 : în medalion „Deisis", în colţuri cei patru evanghelişti. Se mai pă5trează o încuietoare din piele.
Volumul cuprinde iniţiale ornate în cadru, fronrtispicii şi ,patru g.ravuri mari la începutul fiecărei evanghelii (f. (4) v, p. 46, 120, 215).
In.semnăiri : 1. f. (4) v : „Această evanghelie avîndu-D eu clar de la ...
Necolai Contraş şi am dăruit-o ... dindu-i părintelui Constcindin protoie-

+
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riul 1835, i'unie, IO" (I. rom., chir., cerneală neagră). 2. p. 250 : „Teodor
Teodoriu, satul Băneşti, ţinutul Botoşani, ucolu Siretului acest lăcuitori"
(1. rom., chir., cerneală neag,ră), 3. p. 208 : „Şi stau toţi cei de departe
a lui Teodoriu Teodor Stratulat" (1. rom., chir., c-erneală neagră.).
Starea de conservare : Deformii,ri liniare, patină funcţională, pete
de ceară.
Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lingă Mă
năsti:rea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la parohia „Sf. Nicolae" din sat. Băneşti, corn. Fîn1inele. Nr. inv. 811.
XVI. EVANGHELIE. Snagov, 1697.
29. Exemplarul din Suceava (I).
B.R.V., I (103), p. 343 - 344. Dimensiuni: L = 28,5„20 cm., B = 27/18,5
(2) f. + 180 f. Legătura : din
cm., O = 22/14,5 cm. Paginaţie : f. t.
scoarţă de lemn învelită în piele, ornamentată cu motive florale imprimate în fier .rece.
Cele patru xilogravuri se găsesc pe f. : (2) v, 21 v, 56 v, 99v.
InsernnMi : I. f. (1) v : „ ... 17 s-aiu făcut vorbă la Tîrgovişte (l. rom.,
chir., cerneală neagră), 2, f. 1 - 30 : „Să să ştie că acea<>-tă sfîntă evanghe1ie esti cumpărată di oamini din Liteni caTi sînt pi Somuz, anumi
Toaclir Rusu cu feciorii lui şi cu tot .neamul lor şi cu tot satu şi au
dat-o la bi,serică undi S'ă prăznuieşti erarhul Ni,colae şi au dat-o pomană
să fie pentru suflitile lor, cini .ar fura-o sau ar tăgădui-o sau ar zalogi-o
pentru ci va să fie afurisH şi blăstămat di domnul Hristos şi di Maica
Pricista şi di cii tri suti şi cpts.pri'tzeci pă!"inţi di la Nicheea şi să-i fie
părinte sfîntul erarh Nicolae v leat 1700, avgust, 31" (1. rom., chk., cer-

+

neală neagră).

Starea de conservare : Deformări liniare, patină funcţională, pete
distrugerea mecanică a pielii copertelo,r.
Se păs.trează în depozitul centraHzat de carte veche de pe lingă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la parohia „Sf.
Nicolae" din sat. Liiteni, corn. Moara. Nr. inv. 483.
de

ceară.

30. Exemplarul din Suceava (II).
Dimensiuni : L = 30122 cm., B = 28,6/20,5 cm., O = 22/14,5 cm. Pa: 180 f. (lipsesc f. t., (2)., f. 100). Greşeli în numerotaTea f. : 145
în loc de 147. Legătura : din scoarţă de lemn şi piele, ornamenta.tă cu
motive florale şi ilustrată cu scene religioase. Are o încuietoare din
piele.
Insemnări : I. f. 26 : „Această sfîntă evanghelie iaste cumpărată
de părinteile Gheorghi Ierosichi, monah din sfînta mănăstire Rîşca şi
cine a îndrăzni La v let 1809, avgllSJt, 15 (1. rom., chk., cerneală neagră.).
Starea de conservare : Distrugerea mecanică a pielii copertelor, deformări liniare, patină funcţională.
ginaţie
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în depozitul centralizat de carte veche de pe lingă
„Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Provine de la parohia ,Sf.
Nicolae" corn. Pojodta. Nr. inv. 4003.
Se

păstrează

Mănăstirea

XVII. TALCU/REA LITURGI-lIEI. laşi, 1607.
31. Exemplarul de la

Mănăstirea

Putna.

B.R.V., I (104), p. 104 - 105; IV, p. 208. Dimensiuni : L = 19,5/14,5
cm., B = 18/13 cm., O = 13,5/9,5 cm. Paginaţie: f. t.
(5) f. + 264
f.
(2) f. Legătura : din scoarţă de lemn şi piele, ornată cu elemente
geometrice şi florale imprimate în fier rece. Pe prima copertă, în centru, se găseşte „Răstignirea". Se mai păstrează fixatoarele metalice ale
încuietorilor.
Însemnări : 1. f. (1) sfîrşit : „Această sfîntă leturghie i-am ales în
dar ... vornicul de poarrtă ... " (l. rom„ chk., cerneală neagră).
Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, înbrunarea hirtiei, pielea copertei înlocuită la cotor cu piele de culoaTe mai

+

+

deschisă.

Se

păstrează

în biblioteca

Mănăstirii

Putna. Nr. inv. 490/1089.

XVIII. D. CANTEMIH, DIV/lNUL SAU GlLCEAVA IN'ŢELEPTU
LUI CU LUMEA, Iaşi, 16H8.
32. Exemplarul ele la Suceava
B.R.V„ I (110), p. 355-365. Dimensiuni : L=29/20 cm., B=28/19,5 cm„
0=22,5/14 cm. Pagina,ţie: f.t.+(10}f+138.f.+(5)f. Foile (2), (3) sint desprime de blocul cărţii. Legătura : din carton şi piele, fără omam~nte.
Însemnări : lf. (5) : „Această sfîntă cairte ce să chiamă Divanul sau
Gilceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul am
cumpărat smeriţii şi plecaţi toţi rugătorii intru ie:r.nonaşi de la sfinta şi
dumnezeiasca mănăsti1:e a sfintului şi mare proroc Ilie lingă tirgul Sucevei de la Dumitraişcu ... stolnic să ştie.+Smcrit întru iermonahi...+
Ie.romonah Ioachim." (1. rom„ chir., cerneală neag:ră) 2.f. (5) : „Această
carte să ştie că am cumpărat-o noi... patru lei să fie pomenire, 7250 (?)
(1742) (1. rom., chir„ cerneală neagră), 3.f. (2)-(ti) „Să să ştie ele cind am
vinit în Sintilie în zile le lui Gheorghie Abăza şi m-am călugfrrit in zilele
lui Mihai Vodă şi presfinţitului chir Ghedeon mitropolit (lipită o bandă
de hirtie) mitropolitului Gheorghi0 smerit şi plecat un păcătos." (I. rom„
chir„ cerneală neagră), 4.f. (7)-(10) : .,Acest Divan a lumii iaste al ~;fin
tului proroc IHe, ce iaste lîngă tirgul Sucevei, im· cine ar fura-o de la
mănăstiri să fie supt blăstămul lui Sf. Ilie" (1. rom .. chir„ cerneală neagră), 5.f. gardă post. însemnare în limba greacă, 6.f. ga 0rdă post. : „Această
carte este a preutulului Constantin Popovici, paroh'' (1. rom„ chir„ cerneală nea,gră), 7 forzaţ, coperta 2 : .,Aciastă carte adecă (divmrnl)/(şters)
lume ou înţeleptul sau trupului/cu sufletul este a m;~/nă~tirii a lui
1
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Sfeti Iliia ot/Suceavă şi am luat-o eu/Ion Kogălniceanu fii.ul lui Constani in Kog(ă.Jniceanu) cinci am fost/la Rădăuţi de învăţam carte./Şi artunce
ua egumen/Save Scorţăscul ş-am ţinut tot eu şi pînă amu tot la/mine
este (foaie ruptă) 17-1-1(?), Ioan Kogăl(niceanu)" (1. rom., chir., cerneală
neagră), 8. forzaţ, coperta 2 : n'R!ămasă de la tatăl meu, Ilie Moldovan,
cantor bis. Gura Humora, Moldovan Ştefan, el. VI gimnaziu, 1912 „( 1.
rom .. lat., .cerneală neagră).
Starea de conservare : Atac microbiologic geneiral pasiv, deformări
liniare, patină funcţională, pete de ceară, foi consolidate prin lipire de
benzi de h.irtie.
Se păstrează în biblioteca Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou" clin Sucea.va.
Nr. inv. 415. Referinţe : Ioan Zugrav Cînd am fost la Rădăuţi de'nvăţam
carte în "Ivl.M.S.", XLIII, 1967, nr. 3-4, p. 30fi-308; D. Cantemir, DiFanul sau gîlceava înţeleptului cu lumea în „M.M.S.", XXXVI, 1960,
nr. 5-6, p. 389-3H2.
XIX. CHJRIACODROi\.lION.

Bălgracl

(.\lba-Iulia), 11Hl9 .

.33. Exemplarul clin Suceava

B.H.V., I (115), p. 372-377. Dimensiuni: L = 28,2118,7 cm., B = 26,7/17
cm., O = 21,8/12 cm. Paginaţie: (2) f.
115 f. (lipseşte f. t.). Legătura:
din scoarţă ele lemn şi piele, ornată cu elemente florale şi geometrice
clispu<;e în mai multe registre.
Textul vo'lumului prezintă frontispicii, iniţiale şi vignete.
lnsemnări : 1. f. ·115 v : „A.ceastă sfîntă cetalnă este a lui Ion Ce·sănnan .şi a lui Andrei Horoamă (?) şi cine ar fura-o să fie afurisit de
cele şepte soboară" (1. rom., chir., cerneală neagră).
Starea de eonservare : Patină func:ţională, deformări liniare, înbrunarea hîrtiei, atac microbiologic general pa~iv, degradarea mecanică a
pielii copertelor.
Se păstrează în biblioteca Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.
Nr. inv. 828.

+

CUEDINŢEI OlffODOXE şi
DESPRE CELE THEJ VIRTUŢI, Snagov, 1699.

XX. MARTUR.ISIUEA

EXPUNERE

:3-L Exemplarul din Sttcem•a

B.R.V., I (117), p. 378 - 389. Dimensiuni : L = 3:1,5123 cm., B = 32,8/21,5
cm., O = 24,5/15 cm. Pagina.ţie : f. t.
(fi) f. -1- 86 p. + 1 f. albă
(:3) f.
f. t. + 257 p. + (9) + 2 f. gardă. Legă•tura: din st:oarţă de
lemn şi piele. ornată cu motive florale imprimate în galben. Pe prima
•copertă este imprimat un vultur. Se păst.reazţ1 două fixat.oare metalice.

+

+
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Însemnări : 1. f. gardă v. : notă de proprietate semnată de Neofit
Scriban, „1870, noemvrie, 2, Episcopia Argeş" (1. rom. şi greacă, cerneam
neagră).

Starea de conservare : Cearcăne de umezeală, deformări liniare, degradarea mecanică a pielii copertelor la cotm.
Se pă'Sltrează în colecţia de obiecte bisericeşti a parohiei „Sf. Treime"
din Suceava - Burdujeni. Nr. inv. 468.

LE LIVRE H.OllMAJN ANCJEN Dl~
DJ!:PARTEMENT DE SUCEAVA (XVII-e SIJ'i:CLE)
-

CATALOGUE

Ucsume

Ayant un nombre de 20 livres ct 34 exemplaircs d'anciens
livres roumains du XVII-e siecle, le oatalogue ci-<lessus se propose de fake connus
Ies plus anciens livres imprimes en roumain, decouYerts jusqu'aujourd'hui dans le
dc'parltement de Suceava.

LJ!:GENDE DES FIGlTH.ES
LA BIBLE. Bucnreist, 1(188. Pages m·ec: la note manuscrit du Dosoftei (l'exempl:iirc du l\fonastl•re Putna).
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IRACLIE PORUMBESCU
(O prezentare monografică)
I
NICOLAE CÂRLAN

In Istoria literaturii romdne din Bucovina, 1775-1918,
reluînd un pasaj clin prefaţa la antologia Scriitori bucovineni '· Constantin Loghin afirmă categoric : „O literatură a Bucovinei a existat". in sprijinul acestei afirmaţii, autorul aduce argumente care vizeaz[t nu specificul, nota aparte ale acestei literaturi, „personalitatea" ei, cum s-ar
spune cu un termen din zilele noastre, şi cu atît mai puţin tradiţiile sale
româneşti, considerate ca şi inexistente, ci faptul că această literatură,
sc:risfl ele reprezentanţi ai zonei, a răspuns celor mai arză~o:ire imperative
ale poporului român din Bucovina ameninţam ele pericolul dezn:<ionalizării. Prin urmare, autorul este de părere că ,,chiar dacă literatura românească ce s-a făcut în Bucovina nu e rezultatul unei tradiţii culturale
româ.neşti de aici, chiar dacă ea nu poartă un timbru special bucovinean, numai faptul că a fost scrisă de scriitori bucovineni, şi este ecoul
durerilo;r şi năzuinţelor noastre, că a fost, cel puţin în timpurile mai îndepărtate, singura hran[t sufletească a cîto.rva generaţii româneşti din
Bucovina, că a fost singurul far luminos, cătră care căuta scăpare corabia rătăcitoare a românismului din Bucovina, chiar munai acest fapt
ne dă tot dreptul să numim literatură bucovineană tot ce s-a scris în
acea:sU'l ţară de la anexare (1775) şi pinft la Unirea cu patria mama
(l!J18)"

~.

Este evident că, pusă astfel, problema constituie sursa unor nedumeriri şi inadvertenţe. Mci întîi, sintagma „literatură bucovinean[t" prin
care autorul înt<?lege „tot ce s-a scris în această ţară de la anexare (1775)
~i pîr!ă la Unirea cu patria mamă (1918)". sintagmă căreia mulţi s-au
~i grăbit să-i confere un sens de specificitat2 categorică, devine un nonsens din moment ce se afir-mă că literatura româneBscă produsă în
m:eastă zonă „nu poarki. un timbru specific bucovinean;'. Cu un adeviirat cerc (fo-a dreptul vidos avem de-a face cinel autorul susţine că
această litcraturft „este ecoul dure.rilor şi năzuinţelor" poporului român
clin Bucovina, înbrudt de aid .rezultă, de fapt, că ea poartă o anume
pecete, determinată ele realităţile pe care le oglindeşte, cu alte cuvinte
are un :,timbru special bucovinean';, fără ca acesta să fie atît ele pregnant încît s-o diferenţieze fundamental ele întreaga literatură română
I Cernăuţi, f. a .. p. 7.
!! Cernăuţi, 1926, p. III.
https://biblioteca-digitala.ro

NICOLAE CAHL.'\N

314

căreia i se integrează cu evidenţă. Nedumerirea noastră provine, prin
urmare, dintr-un viciu de formă, de expresie al autorului, care minează
fondul, făcindu-1 aberant.
Cit despre aserţiunea potrivit căreia „literatura românească ce s-a
făcut în Bucovina nu e rezultatul unei tradiţii culturale româneşti de
aici", ea este de departe o inadver.tenţă. Dealtfel, autorul îşi contrazice
opinia cinel trece la abordarea propriu-zisă a subiectului. Astfel, unul
din primele capito~e ale cărţii sale se inti·tulează chiar Continuarea tradiţiilor literare moldoveneşti şi fără să aibă în vedere literatura populară, atit de diversă în unitatea ei tematică şi stilistică, atit de bobJafft
şi de încărcată în semnificaţii artisitice şi ideologice, ţintind, nu o dată,
chiar la tendinţa de interpretare filozofică a lumii prin transfigura-re
artistică, autorul procedează totuşi la o succintă trecere în revistă a
culturii româneşti scrise, care-şi manifestă continuitatea şi după anexare.
E drept că această tradiţie, aşa cum o consemnează Constantin Loghin,
apare, privită din perspectiva de astăzi, modestă :1• însă, odcum, existenţa perpetuă a viguroasei li1eiraituri şi culturi populare româneşti, consUtuie, în orice caz, o bază tradiţiona•lă pentn1 lHeratura română care s-a
înfiripat în Bucovina începîncl cu perioada din jurul anului 1848.
Vom evoca, rezumîncl. o pairte dintre tradiţiile spirituale naţionale
progresiste din Ţara de Sus a Moldovei, referindu-ne, se înţelege, I·1
viaţa culturală clin terHoriul subjugat de habsburgi în mod samavolnic
în anul 1774 şi revenit la patria mamă prin făurirea statului naţional
unitar al tuturor românilor, în anul 19111, relevînd dteva aspecte care
au răspuns, în perioada 1774 - 1848, imperativelor majore ale luptei
poporului român din acest te;ito·riu pentru păstrarea fiinţei sa·le n:J1;ionale, a conştiinţei că, ele fapt, el aiparţine aceleiaşi matrice etnice şi
spirituale ca şi românii clin celelalte teritorii româneşti, fă.ră a ne<Jlija
aspectele politice, sociale şi naţionale p2 care le-a cunoscut această zont1
(pînă la 1848), determinante pentru firava activitate spirituală cultă din
acest teriitoriu românesc :
1. Sub aspect politic Bucovina a suportat, clupă cum se ştie, timp
ele 12 ani (1774 - 1786) rigo•rile „prudente" ale administraţiei militare,
apoi timp de 63 de ani pe cele draconice ale administraţiei galiţiene,
pentru ca, după 1849, să devină provincie autonomă clin punct de vedere
administrativ. cu reşedinţa la Cernăuţi, a Imperiului habsburgic r..
2. Din punct de vedere soda1 şi naţional, se poate constata că s-au
înăsprit, odată cu .asuprirea naţiomdă, şi mai mult se.rvituţile feudale.
Boierii care fo11maseră şi aici clasa dominantă a societăţii feudale româ-

3 Aceasta ~i pentru că tabloul tradiţiei culturele 1umânc„5ti din Bucovina nu este
dedt schiţat de Constantin Loghin. Trat1.rea subiectului, iiil exte!llso, ar fi e<.'lhivalat cu o lucrare sepa.rată. Totu.5i, fie şi numai cu ti1tlul de menţionare, se impuneau luate în consideraţie şi •activiiitaitea de copiere şi împodobi.re a manuscriselor, letopiseţele concepute în această zorul :1 pămîntului românesc în v1'C'mea marilor noştri voievozi - a lui Ştefan cel Marc. în mod deosebi·t - <lC:tivitatea tipografică de 13 Rădăuţi (1744-1716) etc., care, de!=;i nu sînt reiewlilll'
pentru creaţia E•terar-artistică propriu..z·să, reprez:ntă premise sine-qua-non :tlL·
acesteia.
4 Vezi Constantin Loghin - Istoria literaturii.„, ed. cit., p. 2-7.
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neşt.i,

s-au retrac; în cea mai mare parte în Moldova, sau, cei răma~i, au
constituit în 1817, împreună cu boierim.ea galiţiană, aşa numi,tul „forum
nobifo.un'·. Odată cu apariţia elementelor ele structură social-economică
:ile capitalismului, îşi crLc;talizează, şi în Bucovina, configuraţia o burghezie boierească cu orientări naţionale şi patiriotice, cu vederi culturale progresiste care, în frunte cu Hurmuzăcheştii, la 18'18, se va afla
in avangarda luptei de emancipa.re naţională şi sodală"·
3. Viaţa culturală românească, cu excepţia celei de factură populară (folclorul, tradiţii'le, obiceiuriJe etc.) a cunoscut urmările unei rezecţii brutale, veniti'1 din partea au•torităţilor habsburgice, manifestată
prin lichidarea în scurtă vreme a celor şase şcoli domneşti (de la Riădăuţi,
Putna, Cimpulung Moldovenesc, Suceava, Cîmpulung Rusesc ~au Dlogopole - aceasta din urmă transferată intre timp la Siret - şi Cernău1i), î.nlocuite cu şcolii „utracvL<;te", ,„triviale", „capitale"; limba de predare era cea germană şi română pentru şcolile utracvis.te, sau germana
şi latină în celelalte (se mai adaugă şi polona sau ucraineana), ceea
ce constituia o barare a accesului poporului român la cultură prin inter:11ediul şcolii, sau, în caz contrar, învăţămîntul devenea o pirghie de
aplica.re a politicii de deznaţionalizare prin germanizarea, pofoni..zareo
sau rutenizarea populaţiei indigene li (în privinţa deznaţionalizării trebu1e avută în vecle1e şi politica de colonizare masivă a Bucovinei, îndeo~ebi cu demente germane sau rutene). Soluţia de contracarare a unei
astfel de acţiuni a fos1t găsită cu oarecare uşurinţă prin revigorarea invătămîntului ambulant care făcea, după anexare, o se.rioa.să concurenţă
învăţă.mîntului public din Bucovina. Este adevărat că eficienţa unei astfo1 de soluţii n-a putut să fie decît parţială, căci, neînvăţind limba germ~mă, copiii românilor nu puteaLL pătrunde in învăţămîntul secundar
sau cel superior. Totuşi, după cum se apreciază, acest invăţămint ambu.Jan.t în limba maternă a avut un rol des.tu~ de im.portant, prin aceea
că „a întreţinut, necorupte, cugetarea, simţiTea şi a5ipiraţiunea românea"Că", premisă pentru mi.ş-carea de „regenerarea românismului" în Bucovina . .E.;;te, de 36emenea, de subliniat faptul că, de la aceşti dască.Ji ambul<mţi, primii scriitori şi oameni de cultură bucovineni (între alţii Va:;ile Bumbac, I. G. Sbiera, Vasile Cocîrlă) şi-au desăvirşit invăţături:J
românească i.

La nivelul culturii scrise se

cons.tată că

:

Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina, 1774J8i5, Bucureşti, 1916, p. 10-15 şi 41-50 ; Mihai Iacobescu Re't'Oluţia de la
1848. ·moment de răscruce în i.~toria românilor din Bucovina, în „Suceava, anua-rul Muzeului judeţean". V, 1978. p. 13-45 ; Nicolae Câr!.3.Jl: - Tradiţii spirituale
progresiste din Tara de Su.s (1774-1848), eomunicare prczenbată la Scsi!Unea de

5 lon Nistor -

~i c:omunic-J.ri „Par>tidu.l Comunist Homân. stegar al dcmnirtăţH român~11ti", organizată de Comitetu.I judeţean P.C.R. Suceava la 28 apri;Jie 1981.

T'{'f<"rate

Istoria literaturii ... , ed. cit., p. 7-11 ; Iorgu G. Toma .';>coala română din Suceava, ed. şi lipografia Societăţii ~Şcoala română", 1909,
p. 9-16; Ion Nistor - op. cit„ p. 19-28.
7 l. G. Sbiera - Familia Sbiera„., Cernăuţi, 1899, p. 150 ; Vasile Boca, Invăţători
tJmbulanţi în Bucovina anilor 1774-1918, în „Suce'l.Va, .anuarul Muzeului jude-

li Conskmtin Loghin. -

;c-an". VI-VII, 1979-1980, p. 293-310.
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a) au continuat să ci.rcule în copii manuscrise o serie de că!l"ţi populare care ci.rculaseră şi în epoca anterioară (Alexandria a cunoscut
între anii 1781 - 1789 patru copieri ; Erotocritul --- una, în anul 1785 ;
Esopia sau Isopia voroneţiană, cum a denumit-o Leca Morariu - una,
în anul 1801 ; Sinclipa şi Istoria surpării T1·oadei au fost copiate în anul
1796 de Constantin Popovid - ele unele şi denumirea de Codicele Popovici. De asemenea, un Codice pătrăuţean, cuprin.zîn<l o versiune a: relată:rii despre asasinarea lui Grigore Ghica, a fost scris la Pătrăuţi în
anul 1787 t<. Tot în Bucovina, la Voroneţ, s-a copiat în 1781 legenda despre autocefalia MitropoUei Moldovei 9 ;
b) în anul 1804 îşi începe funcţionarea prima tipografie din Cernă
uţi (a lui Peter Eckha'l'clt) 1u, unde s-au tipărit mai multe că·rţi de legi
austriece, traduse ele Ioan Budai-Deleanu, Toma Moldoveanu şi Teodor
Racoce, sau că'l'ţi necesare cultului ;religios ortodox, dar şi calendarele lui
Vasile Ţintilă (în care acest „iiubitoiriu de ştiinţe matematiceşti" introducea diverse învăţături pentru popor, clintire care cităm pe a.ceea intitulată
„Cum pămintul se mişcă şi nu soarele, după cum socotesc cei mai
mulţi") şi, mai ales, Chrestomaticul românesc al lui Teodor Racoce un
miscelaneu de 195 de pagini, apreciat greşit ca cea mai veche revistă literară românească" 1 L, el fiind de fapt, aşa cum foarte exact a sesizat Dim.
Păourariu, „un fel de antologie de popularizare cultural-ştiinţifică·· 1 ·~. în
~:pirit iluminist ;
B Constan.tin Loghin - Istoria literaturii..„ ed. ci:t., p. 13-14.
9 Nicolae Cârlan - O legendă referitoare la istoria Moldovei, notată pe o carte
rumânească veche din sec. a.l XVIIJ-lea, comu:ni•carc prezentată 1-'l Sesiunea şti
inţifică „V,al01i bibliofilc din patrimoniul cultura•l naţiona•l", A.raid, 23-24 mai
.19Bl. Lucrarea este în cu-rs de npariţie în volumul editat de C.C.E.S., în care se
cuprind comunicările de la a·ceastă sesiune. Pentru celelalte versiuni, ulterioare, ale legendei, pentru .geneza şi semnificaţia ei vezi studiul lui Al. Eli<ln Moldova şi Bizanţul în sec. al XV-lea, publicat în culegerea Cultura Moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucurc11ti, ed. Acad. H.P.H., 1964. p. 119149. Al. Elian vede în .;iceastă legendă „un produs al străduinţelor unui umanism
românesc pe ca1·e-l cunoaştem ~i a.Ltfel în epoca lui Dosoftei, a Costin~tilor ~i
a lui Cantemir, de a scruta cu mijloace erudite, întemeia.ţi ,pe texte ~i ol:1....erv•1ţii personale, o perioadă sub mui.te raporturi strălucită din istori~1 Moldovei,
perioadă în care găseau un i1nbold pentru :_1 urmări fantasma, încă îndepăr
tată, a viitoarei dezrobi·ri .politi•ce '-ii edesirufa:e a ţării" (p. 146). De asemenea .
.autonul studiului, pe bună dreptate, consideră că. „legenda oferă un i!lliteresant
prilej de meditare nu numai istoricului. dar .5i is·toricul.ui literar sau ehiar
folclm·istului" (p. 149). Punere·i în circulaţie a legendei, în Bucovina, la numai
cîţiw1 ani după anexare, constituia o modalitate de întreţinere vie a sentimentului de aparlenenţă a zonei la spaţiul etnic şi spiritual românesc.
IO Rainrund Friedrich Ka•i·n<ll - Geschichte ron Czern.owitz. Cernăuţi, 1908, p. 195;
B.R.V., II (666), p. 448-449 ; Teodor Balan, - Istoricul artei grafice din Bucovin<1.
Cernăuţi, 1937, p. 2-3 ; Niml-ae Cftrlan Contribuţie la bibliografia romu11ea.~c1i
t.'eche, în culegerea Valori bibliofi!e din patrimoniul cultural naţional, I, C.C.E.S.
i;;i Muzeul judeţean Vilcea, 1980, p. 131-136.
11 Ion Lupaş - Cea mai veche gazetă literară românească, ln „Anuarul lnstitu1.ului de istorie naţională" a·l Universiităţii din Oluj, 1921-1922, Nicolae Iorga,
singurul care a realizat o Istorie a presei româneşti (Bucureşti, 1922), consideră Chrestomaticul remânesc d·rept „încercarea [„.] ele a da [ ... ] o foaie romf1nească" (p, 34).
Păcurariu

12 Dim.
p. 16.

-

Scriitori si direcţii literare,
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ardelene,

tm

V. Cantemir, avea redactat în

J 827 un dicţionar german-moldovenesc-francez de peste 'l.000 de pagini,
1J tomuri, 2.004 file (!), care in 1926 se mai păstra în m'anuscri5 la Cernă·uţi şi

care a determinat înfiinţarea primei societăţi litera.re din Bu„Saţietatea li•terală în eparhia Bucovinei", constituită după multe
tergiversăiri, cu adevă<rat, în anul 1847, cu scopul de a edita acest masiv

covina:

lexicon. Intreprinderea proiectată nu s-a mai realizat, societatea automoti:ve rămase obscure, odată cu izbucnirea Revo-

desfiinţîndu-se, din
luţiei de la 1848 1:1 ;

d) tot în această perioadă, în preajma revoluţiei, pe lingă redactarea aHo·r dicţionare (Porfiriu Dimitroviţă - Vocabular etimologic comparativ ronuîn-german şi german-român), a unor gramatici (TeoctistBlajevici - Gramatică teoretico-practică a claco-românei adică a limbii
moldoveneşti sau valahice), se manifestă începuturile poeziei româneşti
culte din Bucovina, în care, dincolo ele versificările naive, inerente oricăror începuturi, apar primele reflexe ale unei latente conştiinţe naţio
nale, prin pledoaria pentru păstrarea fiinţei naţionale, a obiceiurilor şi
limbii strămoşeşti („Limba ta păzeşte de eşti moldovan ! . Nu te uri însuţi, nu te depăirta .1 De obicei ul tău şi de limba ta", se notea~ă în morala unei fabule apă•rută intr-<un calendar pentru anul 1846). 1 •.
Acesta ar fi, schiţat pe scurt, tabloul vieţii spi.rituale .româneşti din
Bucovina „detrunchiată", pîn<i la 18413. an în care îşi începe apariţia
primul ziar românesc în această .zonă, an din care datează primele manifestări scriitoriceşti ale lui Iraclie Porumbescu, scriitor asupra că.ruia
vom stărui, printr-o prezenta•re monografică în paginile următoare.
Pentru reconstituirea vieţii şi activit{1ţii lui Irac.Jie Porumbescu, b1ogTafului nu-i stau la dispoziţie clecit puţine surse. Mai întii pot şi trebuie folosite informaţiile pe care Iraclie însuşi ni le furnizează, episodic, prin aşa .numitele sale „Amintiri" 1". O anume circumspecţie şi unele disocieri se impun însă în utilizarea acestora. Mai întîi este de vă
zut cită rememora.re exactă a unor fapte t.răi.tc şi .cită invenţie (ficţiune)
există în aceste Amintiri şi, apoi, clacă nu cumva memoria îl înşeală
uneori pe autor ,atunci cind încearcă să reconstituie, cu precizia cu care
s-ar derula un film, anumite evenimente şi întîmplări, dat fiind faptul
că toate aceste episoade din care se constituie Amintirile sale sînt pu13 Vezi Constantin Loghin Istoria literaturii .•. , ed. cit., p. 20-21.
14 Apud Idem, ibidem, p. 21, 24-34.
15 Amintirile lui Iraclie Porumbescu au cunoscut pînă în prezent trei editări,
şi anume : Scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate şi însoţite de o schiţă
b:ografiieă de Leonida Bodnă·rescu, partea I, Ed. lui L. Bodnărescu, Cernăuţi,
1898; Amintiri, ediţie în.grijită de Ion Ştefan, colecţia „Muncă şi lumină", Ed.
Gorj>n, 1943 ; Amintiri, ed. îng.rijită, prefaţă, note şi glosar de Nicolae Oprea,
Cluj-Napoca, Ed. „Dacia", 19î8. ln studiul de faţă ne vom folosi de această
din urmă ediţie, uti.liz:indu-le pe celelalte numai pentru scri.erile lui Iradie
Porumbescu neincluse aici de Niool•ae 0,prea. Pentru a evita supraîncărcarea
paginii cu note de subsol, vom face, direct în textul studi·Lllui de faţă, trimiteri
la „episodul" din care cităm, după ediţia din 1978. Pentru scrierile din ediţiile
anterioaire, trimiteri-le se vor face, ca de obicei, la subsolul paginii, folosindu-se
asteriscul (*).
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blicate după anul 1888 (şi este cel puţin de presupus că n-au fost redactate cu mult timp înainte), deci cînd autorul se afla, ca şi Ion Creangă,
la o virstă ori•cum înaintată, prin urmare la o depă·rtaire însemnată în
timp de momentul desfăşură·rii evenimentelor evocate.
Aceasta îi impunea autorului să reţină, din faptele şi întimplările
la care a participat, le-a trăit sau numai le-a înregistrat ca martor, ori
auzite în relatarea unui alt povestitor, acele elemente necesare economiei unei naraţiuni verosimile .pe care o va fi intenţionat corect
articulată, lipsită de incongruenţe sau prolixităţi prea supărăitoare şi conformă, în acelaşi timp, ou structura sa sufletească şi spirituală.
Aşadar, cu această rezervă, amintirile ,ar constitui sursa primară şi
în acelaşi timp principală de informaţii la care se vede silit să apeleze
orice cercetător. De altfel, anonimul care i-a redactat schiţa biograficc"1
(necrologu'l) publkată în „Gazeta Bucovinei" 111, la fel ca şi Leonida Bodnă·rescu 17, primul editor al scrierilor lui Iradie Porumbescu, au e:x.-plorat aceas•tă sursă, deşi aveoo atunci posibilitatea să f.ructifice şi alte izvoare. Leonida BodnărEr~u foloseşte tot·t.~i în ·schiţa biog.r.afică pe care
o pune în faţa scrierilor lui Iradie Po•rumbescu şi cîteva documente referitoare la viaţa· şi aeUvitatea autorului. Dintre acestea doar una merWi
îndeosebi să fie reţinută pentru istoria literară, şi anume scrisoarea prin
care I. G. Sbiera îi solidt·ă lui lraclie datele biografice şi bibliografice
necesare spre a fi inserate de Aron Pumnul în lepturariile sale, unde
„s-au luat nişte poezii (de Iraclie .Ponunbescu n.n.) dar biografia,
viaţa sănţiei tale ne lipsesc" 18, restul documentelor folosite de Leonida
Bodnăirescu referindu-se la activitatea ecleziastică a lui Ir.aclie Porumbescu. Da:că va fi comunicat sau nu Iracli~ aceste date, nu putem şti. Cert
este că în lepturarii schiţa biograficiă pomenită în scr1soarea citată nu
apare, cum nu apare nici numele său printre a•utorii antologaţi de Aron
Pumnul. Leca Morariu rn crede că poeziile incluse în lepturariu sub pseudonimul „Un sătean" 20 sint ale lui I.raclie Pon1mbescu, fără a dovedi suficient de convingător această pateJ"nitate, ci bizuindu-se numai pe afirmaţia lui I. G. S.biera pe care am amintit-o deja. Mai trebuie precizat
că atH anonimul autor al necrologului dt şi primul editor a~ operei lui
Iraclie Po·rumbescu (care, mai mult decît probabil sînt una şi aceeaşi
persoană Leonida Bodnărescu) susţin că au primit de la acesta informaţii asupra vieţii şi activităţii sale, pe care le uitHizează, făcind menţiunea de rigoare.
Desigur că actele ele arhivă, cele de stare civilă, de şco'1aritate, arhivele parrohiale ele la Şipotele Sucevei, Bo·ian, Stupea şi Fră·tăuţi, cit
şi alte acte referitoare la familia Porumbescu, ar trebui cercetate pentru că prin ele s-ar descifra multe linii interesante ale personalităţii lui
16 Cernăuţi, anul II, nr. 10 din 4/16 februarie ·1896.
17 Vezi Biografia lui Iraclie Porombescu, in Scrierile lui Iraclie Porumbescu,
ed. cit., p. 3-23.
18 .A.pud Leo111idia Bod111ărescu - lucr. cit., p. 2.
19 Jraclie Porumbescu, Cemăuţi, 1938, p 12-13.
20 Lepturariu rumânesc, tom II, partea I-a, iP· 17-22, 50, 51, part.ea a II-a, p. 14-15,
23-25, Viena, 1863.
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Iradie Porumbescu. Dar, din păcate, a.cestea ori s-au pierdut, o·ri se
află în locuri greu accesibile. La f.el de importante, dacă nu cu semnifica~ii şi mai interesante, ar putea fi mărturiile contemporanilor, însă,
clupă cit~ se ştiu pînă în prezent, nu există astfel de mărturii în ceea ce-l
priveşte pe lraclie Porumbescu.
Rămîne ca în ti'atarea c-oo·rdonartefo.r p.rindpaile, semnificative, pe
cH 1p-osibil, pentru operă, a1le vieţii şi acti;vităţii lui Iradie Porum.bescu,
-să ne folosim de sursele evocate, cărora le-am putea zice clasice, la
care vom adăuga puţinele informaţii care sînt strecUJrate prin revistele
,.Făt-Frumos" şi

„Junimea literară", sau pot fi extra1Se din corespondenţa
scriitol'lului, citei s-a păstrat.
Lraclie Porumbescu a :văzut lumina zilei la 9 martie 1823, în localitatea Sucevi·ţa, aşezare românească din Bucovina în care ist-oria şi legenda, frumuseţea naturii şi cea plăsmuită de priceperea şi imaginaţia
omului îşi dau mina într-o simbioză pedeot armonizată. Se crede, fără
<1 se putea face dovada peremptorie în aceac;tă privinţă, că familia sa,
Golembiovschi, era de origine poloneză, dar, stabilită aici de mai multe
generaţii (cu siguranţă că înainte de anexarea Bucovinei la Imperiu]
habsburgic) se adaptase treptat, sfîrşind prin a fi asimilată complet în
masa populaţiei româneşti locale. Se poate admite, fără nici un fel de
risc, că la 177 4 prncesul de asimilare al ascendenţilor lui lraclie era încheiat, din moment ce doi dintre reprezentanţii acestei familii - lradie însuşi şi fiul său, Ciprian - devin ulterior luptc"'ltori înflăcăraţi pentru idealurile de libertate naţională ale poporului nostru şi, prin a:rta
lor militantă, dau expresie literară sau muzicală acest-or idealuri. ln atari
circLUnstanţe, problema originii etnice (poloneze, germane, ucrainene) a
familiei Ponunbescu apare, în mod evident, o un veritabil nonsens.
Părinţii lui Iradie, Tănase (Tănăsucă) şi Varva.ra Golembiovschi,
erau „sMeni sărmani", după cum se poate vedea clin unele episoade ale
Amintirilor (Încă însumt nu fusesem: „Ei, ai zis-o şi tu : da unde va da,
bogăitoiuI acefa unka sa fat{1 după feciorul nostru. care de-i şi că1rturar,
tot n-are nici un căpătîi, iar noi nici o avere ... ", sau, şi mai edificator,
in Emilia : „Tatăl şi fratele meu mai mare George şi femeia lui erau
Ja lucru în ţărînă, căci era vremea secerişului şi părinţii mei, ca oameni
să;raci, nu-şi puteau nămi lucrători ... "), chiar dacă tatăl va fi fost vornicul comunei Suceviţa la un moment dat, cum precizează însuşi Iraclie
în alte episoade ale Amintirilor sale : „Eu avui no·mcul că fiind tatăl
meu vornic, primar comunal..." (Un episod hazliu din Mănăstirea Putna),
sau... „mai avînd şi pizmă pe tatăl meu, căci sub vmnida lui îi luară
la cătane ... " (Încă însurat nu fusesem). În necrologul din „Gazeta Bucovinei", nr. 10 clin 4.;16 februarie 1896, se notează că „tatăl lui a fost atuncea
(la data naşte.rii lui Iraclle - n. n.} pălimar", pentru ca în numărul următor (11 din 8/20 februairie 1896} să se aducă, îrntr-o notă de subsol,
corectivul: „Din greşeală s-a amintit că era pălimar, pe cinel în ade.văr
a fost prin mai mulţi ani primar comunal (vornic sătesc)". Oricum, statutul s-ocial, acela de „oameni sărmani" rămîne neschimbat, mă.rturi.e
stlnd întru aceasta şi efor.turile, nu o dată disperate, pe care copilul
va fi nevoit să le facă pentru a-şi termina studiile gimnaziale.
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Neputînd fi susţinut materialiceşte de cei de acasă, Iradie este
nevoit să apeleze la felurite expediente, care ne aduc aminte în bună
măsură de personajiul Huţu din nuvela Budulea Taichii, de Ion Slavici :
este rind pe rind, după încetarea din viaţă a protectorului său, egumenul Ghenadie Platenchi de la Mănăstirea Putna, „slugă" (băiat în ca.să)
la unii dintre dascălii săi (Ghideon Maghiar, Constantin Popovici :!I, Ataman, pe ca<re--1 va sluji şi la Lemberg) „corepetito'f"~'. adică meditator în
C"asa unui preot dintr-un sat de munte (după ce mai înainte făcuse acelaşi
oficiu în casa unui olar din Cernăuţi), medita.tmul unui englez agent
comercial care voia să înveţe moldoveneşte, „ciceronele" lui Mihail Sturza,
voievodul Moldovei, sosit incognito la Lemberg „în întimpinarea doamnei sale, care vine de la Paris" sau, după cum susţine Leonid3. Bodnă
rescu, a ajutat „de la anul 1841 - 1843 pe caplanul gr. or. Sergius
Tomovici în biserică şi la funcţiuni ca dascăl biseiricesc" 22 , în parohia
ortodoxă a românilo,r din Lemberg. A.şadar, condiţiile materi<:tle precare ale familiei vor face ca viata scalară a lui Iradie să nu fie aidoma
unui drum drept şi neted, ci piincl de greutăţi şi peripeţii, foarte neplăcute adesea, pe care la bătrineţe le va povesti cu duioşie şi umm·
sau chiar cu amărăciune citeodată, (în episoadele Numele meu străin
mîntuitor, Numele meu străin fatal ş.a.).

Chiar din primii ani, viaţa lui Iraclie este man:ată de evenimente
deosebite. La vîrsta de doi ani ar fi fost salvat ca şi Ină.chiţă Văcă·rescu,
miraculos 23 de la moarte, prin rugăciunile unei călugăriţe din Suceviţa
care-l „jertfeşte" astfel „Maicei Precista". Aşa s-ar explica de ce, înd'1
din fragedă pruncie, Iraclie este trimis la Mănăstirea Putna („care are
hramul Maicei Prea Curate").
Dincolo de anecdotică, adevărul e că kadie şi-a petrecut o pc.rrte
din copilăde la mănăstirile Suceviţa şi Putna („Mă luă însuşi egumenul
mănăstirii Suceviţa la sine, care, fiind curind după aceea strămutat
ca arhimandrit şi egumen al mănăsHrii Putnei, mă luă cu sine inLracolo", v. Un episod hazliu din Iviănăstirea Putna), unde a deprin." nu
numai tainele azbuchilor, căci diaconul, „instructor ad latus", îl învăţa
„<lecit logaritmele mai g;rele nevoi de note greceşti". Prog.resele la învăţă,tură sînt rapide, căci, mărturiseşte I.radie, „cu şase ani cîntam deja
21

Merită reţinut amănuntul semnalat de Leoniida Bodnărescu privitor la motivul
plecării lui lraclie Porumbescu din
casa profesorului Cons•tantin Popovici.
fiind semnificativ pentrru definirea trăsăturilor de caraJOter ia.le vHtorului soriitor bucovinean : „Fiind Iradie din fi.re vesel, dispus la pozne şi hazhu, îl cam
strunea numita doamnă (soacra profesorului, caraoterizată de Leonida Bodnă
rescu oa fiind „vrednică de toată lauda şi riguroasă în conducerea ti·nerilor"
- n. n.) din care cauză, drept răzbunare copilărească o nunti Iraclie faţă de
amicii săi „un superlativ de poamă acră" ! Isteţului copil, oare era dispus la
libertate nemărginită şi care era oresc.ut in romanti'oa vale a Putnei, îi venea
cam greu să păzească purUII"ea casa, şi de aceea părăsi casa bunului profesor
de teologie Constantin Po.poviici, deşi ştia : „că de azi inainte ou foamea şi cu
frigul am să mă lupt" (vezi Biografia ..., in Scrierile ..., ed. dt., p. 5).

22 Lucr. cit., p. 6.
23 Vezi studiul lui A. I. Odobescu - Poeţii Văcăreşti, in „Revista
ştiinţă, liitere şi arte"., vol. I, Buaureşti, 1861, p. 491-492.
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în bisericL. Doi băieţi, unul de-a dreapta şi altul de-a stînga ele mine
ţine.au în mî·nă cite o făclie şi mie isonul" (Un episod hazliu„.).
Asemenea performanţă, la vîrsta ele şase ani, nu putea sta, mai ales
in conclitiile vremurilor de atunci, la indemîna ori.cui, si am fi în fata
unui caz' ele precocitate, clac[1 nu am lua în consideraţie ·afirmaţia făcută
in acela.şi „epbod" cu o pagină, două mai în urmă : „Mă dăduse tatăl
meu deşi nu tocmai cu voia şi a mamei mele, la minăstire să învăţ carte,
căci pe vremile acelea era la 1829 - (deci cinci Iraclie era în vir~tă
ele şase ani. Or. clacă la aceasită vîrstă este dat la învăţătură la manastire, nu putea tot la aceea~i vîrstă să realizeze performanţele la care
se referă în Amintiri - n.n.) nu se pomenea de şcoli pe la sate, preeum
şi astăzi, ci cel care dorea să-şi înveţe copilul a dti măcar în ceasloY şi
pswltire şi-l da ... la mînăstire". Deci, încă odată, amintirile lui Iraclie
trebuie folosite critic, ca izvor ele informaţie, deoarece, fără a contrazice
coonlonatele esenţiale ale personalităţii autorului, ele pot avea inexactităti de detaliu.
· Cîtă carte va fi învăţat IraoU.e la mănăstire, nu are prea mare
importanţă. Ceea ce ni se pare semnificativ este faptul că atît mănăs
tirea Suceviţa cî.t şi mănăstirea Putna au constituit pentru viitorul scriitor bucovinean puternice focare ele educaţie patriotică şi naţională. ba
şi estetică, contribuind la dezvoltarea sensibilit[1ţii sale, la consolidarea şi nmplificurea dragostei ele ţară, ele neam. a atal')amentuhu şi preţui-rii luptelor purtate ele poporul nostru pentru libertatea naţională şi
socială.
Fireşte că

Iraclie va fi înainte de toate receptiv la tradiţiile şi legendele populare care în a•ceastă zonă sînt atît de bogate şi variate, cele
rnai multe amintind ele virtuţile de viitejie şi erobm <ile poporului nostru, de a~piraţiile sale pentru o viaţă demnii, paşnică, menită să-i permită să se dezvo1te conform cu propriile sale potenţe şi aspiraţii. Ceea
ce vrem să subliniem e faptul că aceste elemente ele cultură şi civilizaţie, av.înd un ecou puternic în sufletul copilului, şi-au pus o puternieă amprentă asupra dezvoltării ulterioare a personalităţii sale, ca art.ist şi cetăţean.
Arhimandritul Ghenadie Platenchi care vedea, cu siguranţă, în Iraclie un viitor deric, poate chiar un călugăr destoinic, îl trimise pe spesele sale, sau ale mănăstkii la Karbberg (o colonie şvăbească în apropierea Putnei, poate actuala localitate Bivolări~'IJ," unde urmă d01 am
la şcoala trivială, pentru a urma clasa a treia la Suceava, pe care dealtfel o sfî.rşi cu rezultate excelente. Entuziasmat de sîrguinţa şi inteligenţa
învăţăcelului, tutorele său, Ghenaclie arhimandritul, îl înscrise la Gimnaziul din Cernăuţi, prin anul 18::J6. 1n scurtă v·reme Ghenadie trece
„în lumea celor drepţi" şi Iraclie rămase fără nici un sprijin material,
ceea ce îl determină să apeleze la situaţia de a se angaja ca persoană
de serviciu la unii dintre dascălii săi (menţionaţi mai sus), pentru a-şi
putea continua învătătura. Se vede că prinsese gust de carte, iar vicisitudinile vieţii şi s~crificiile nu-l speriau. În felul acesta rew;;i să ur24 Cf. F...m. G1·igoi·ovitza p, 125.
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meze cursul inferior al gimnaziului din Cernăuţi. Următoarele palni
clase gimnaziale le va urma însă la Lemberg (unde îl putem întîlni în
anul 1841, an din care evocă acel „episod extraordinar", cinel asistă la
ultimele clipe din viaţa unui condamnat la moarte, locotenentul Demeter
J\Titrasinovid, luptător pentru dreptatea şi libertatea neamului său, poporul sîrb, împHat de Imperiul habsburgic), unde între timp fusese transferat „samariteanul" profesoir Atamann. Şcolaritatea lui Iraclie la Lemberg este plină de peripeţii, uneiJ.e de-a dreptul palpitante şi pline de
neprevăzut, pe care el le evocă în cîteva dintre episoadele amintirilor
sale (Numele meu străin mîntuitor, Numele meu străin fa.tal, Un episod
extraordinar clin anul 1841). Aici a cunoscut kadie şi rigodle arestului
preventiv, suspectat fiind de complicitate cu o conspiraţie polonezâ antihabsburgică. Pînă să se lărnureas.că lucrurile stătu şase săptămîni :!ă la
arest şi pierdu examenele de sfi.rşit ele an. întrerupse deci cursurrile gimnaziale şi se întoarse acasă, unele păirinţii puseră la cale să-l căpătu
ia5că printr-o însurătoare avantajoasă (lncă însurat nu fusesem), lucru
:::are nu se realizează şi tînăirul revine la studiile întrerupte.
În vara anului 1847, drupă încheierea studii101· gimnaziale, făcu o
călătorie prin munţii Bucovinei, cu care prilej cunoscu şi mai direct
viaţa oamenilor de pe aceste meleaguri şi, lucru important, adună poezii şi cîntece populare pe care le va da, ulterior, lui Vasile Alecsandri.
O parte clin ac~ite cintece intrară chiar şi în repertoriul particular al
seminariştilor. Atitudinea romantică de preţuire şi investigare a folclorului ounoaişte, prin urmare, manifestă.ri şi în păturile micilor intelectuali. Începîncl cu toamna anului 1847 îl găsim la Institutul teologic din
Cernăuţi. Sîntem acum în pe,rioada ele eforvescenţă naţională şi socială
care euprinsese întreaga Europă şi care avea să culmineze peSote un
an cu izbucnirea revoluţiei buirghezo~democratice, revoluţie care a zdT1uncinat clin temelii bătrinul continent, trezind la viaţă popoarele amorţi te sub jugurl greu a'1 împilării sociale şi naţionale. Imprejurările prin
care trecuse acum tînă•rul teolog îl pregătiseră p3rcă anume pentru a
juca un rol, modest, e adevă.rat, pe marea scenă a revoluţiei de la 1848.
Oricum, anul 1848 a constituit pentru Iraclie nu numai o probă a calităţilor sale de cetăţean patriot, ci, în egală măsură, cel puţin momenh1l hotărîtor care avea să-i orienteze definitiv întreaga viaţă şi acti,·itate ulterioară. Acum fu recrutat ca secretar al revistei „Bucovina"
de către „Grachii Bucovinei" cum au fost denumiţi fraţii Hurmuza:chi,
c,,_litate în care are posibilitatea să cunoască în amănunt meTI>ul evenimentelor, să participe la desfăşurarea lor de pe poziţia înaiHtată pe care
<1 reprezentat-o revista şi cercurile burghezo-democratice româneşti din
Bucovina.
Care a fost exact activitatea concretă desfăşurată de Iraclie Porumbescu la revista ,,Bucovina" şi ce mbiune a îndeplinit el în c::idrul
mişcării revoluţionare (mai exact spus a almosfeirei revoluţionare) din
Cernăuţi nu avem ele unde şti mai mul.t decit ne .relatează Iraclie în2.1

~i

-

nu ..<;;ase Juni", cum afirmă Nicolae Oprea în
Amintiri, ed. cit., p. 8.
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suşi

în cele trei episoade clin aminti.rile sale, intitulate : Un episod clin
1848, Cum a t'enit Pumnul în Bucovina, Amintiri despre Vasile
Alecsandri, a căror sinteză o găsim la Constantin Loghin (Anul 1848 în
cultura si literatura Bucovinei ~~i sau Istoria literaturii romline din Bucodno. 2i), 'cit şi la Paul Leu (Ciprian Porumbescu 28). Interesanrt ni se pare
~ă reproducem un fragment dintr-o scrisoare a lui Iradie Porumbescu
către George Bogdan-Duică, da.tată 2 11 noiembrie 1894, mai puţin cunoscută, în care Iraclie îşi exprimă direct opiniile şi părerile, într-o manieră care ne trimite, într-un foi, la A.I. Odobescu :w, despre anul revoluţionar 1848 şi mai a~es clesipre rolul jucat de reprezentanţii familiei Hurmuzachi în cadrul acestor evenimente ca şi în istoria Bucovinei în general :
„Trecutul no':>tru pînă la 1848 a frn.;t ca cel al tiUturo.r ne-nemţi şi
ne-catolici. De la acel an, cum ştii, ne-a deşteptat nimeni altul cledt Hurmuzăchenii şi deşteptarea ei aşa ne-au făcut-o că la deschiderea ochilor
noştri ne-au deschis o privelişte, ce iarăşi ea, la rîndul ei, ne deschide
inimile să dorim a ne înd'lllci cu ea.„
De la acel an încolo, ochii şi inima noa5tră erau spre Hurrnuzăcheni ;
ei ni .erau Vlă<li.că şi autoritate bună, ei ni erau „Delphi" în toate. Preoţi
ele toaite ·treptele, boie.ri, ţărani, la ei mergeau să le arate drumul pe care
şi cum să meargă ca să .rămînă în acea privelişte ce ei ne-o deschiseră ...
ba, îmi aduc aminte, d't şi impegaţii superiori publici, atit administrativi
cît şi judiţiari până şi şefii ţării Bach şi Heniriger veniau la dînşii de se
consuHau în multe ale ţă·rii şi popoaraţiunii ei, care pe at'llncea nu era
în Bucovina ţinută .de „politică" alta, clecît cea românească.
Să spun, că clacă venir{t Kogălniceanu. Negre ..'\lexanclri (sic) şi Bari,ţ, se ventilndt în casa HurmuzăcheDilor şi cu concur~•ul lor clezbativ şi
chestia tuturor românilor '?
Influenţei autoritative a I-Iurmuz;ichenilor fu silit şi vlădica Hacmann
să cede:r.e căci totul, cum zisei, se afia sub in;fluenţa lor" :m.
în orice caz, dacă activitatea lui Iraclie Porumbescu la 1848 s-ar reztuna numai la fapt.ul că, în calitate de secretar al revistei „Bucovina",
în paginile că.reia semnează versuri. s-a aflat în permanenţă în preajma
şi în directă legătură cu familia Hurrnuzăchenilor, cu „elita inteligenţei" din Moldova, poposită aici, şi în participarea la acţiunile de trece•re
peste grani.ţă a unor revoluţionari prigoniţi de Mihalachi Sturza şi tot
ar exista suficiente motive să conchidem că întreaga lui conduită a fost,
în aceste împrejurări, fără reproş şi că, pentru formaţia sa, momentul
1848 a aVi\.It o influenţă covîrşHoare. Activitatea sa ulteirioară dovedeşte
cu prisosinţă acest lucru. Terminîndu-şi studiile teologice, în timpul că
rora audiase şi cursurile de limba şi IHeratura .română ţinute de Aron
Pumnul, fu, în anul 1850, hirotonit preot şi repartizat la Sipotele Suce26 Cernăuţi, 1926. passirn.

27 F.JC!. cit., p. 35-66.
28 Bucure~ti, Ed. muziicală, 1978. p. 8-17.
29 Vezi, Juni.mea română din Paris pe la 1852, in Al. I. Odobescu - Opere corn• plete, val. II, Bucureşti, Ed. Mi.nerv.a, 1908, p. 243-244.
30 Apud „Făt-Frtunoo", V, nr. 5, septembrie-octombrie, .1930, Cernăuţi. p. 169-170.
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vei (aici funcţionă între anii 1850-1857 şi 1859-1865) unde .a avut de
înfruntat şi liniştit o dezidenţă politico-socială, caTe risca să cuprindă
tot ţinutul Futilei. În 1857 a fost detaşat la Boian, unde a funcţionat pînă
i11 anul 1859, pentru a împiedica şi aici trecerea în masă a locuitorilor
!a „ unie". Cetoliciza:rea constituia şi în Buco'Vina, în mîna .administraţiei habsburgice, un instrument eficient ele deznaţionalizare, folosit cu
abilitate tenace şi luptătorul pentru pă·strarea fiinţei naţionale a popon1lui român din Bucovina, ca•re a fost Iraclie Porumbescu, ştiu să ape.re
şi de această dată, cu dibăcie şi .răbdare, cauza neamului său, evitînd
catolicizarea populaţiei ortodoxe clin Boian. Peste ani, la bătrîneţe, Iradie
va prezenta întîmplărHe de la Boian într-o broşură intitulată Salvu.s
conductus la catastrofa din Boian rectifica.tă în aprilie 1858 (Braşov, 1894).
La Stupea, familia Porumbescu ,poposeşte o vreme mai îndelungată
(1865-1884) şi de această localitate sînt legate multe dintre satisfacţiile
şi necazurile pe care soarta avea să i le hă.răzea.scă. Aici Iraclie îndeplineşte un timp şi funcţia de învăţător. Aici, la Stupea, trăieşte bucuria
afirmării artistice şi cetăţeneşti a .celui mai dotat dintre fiii săi Ciprian
- şi tot aici primeşte cea mai grea lovitură pe care putea să i-o dea
soarta: pieTderea prematură a acestui fiu genial (care se stinse din viaţă
la vîrsta de nici 30 de ani împliniţi). După 1883, Iraclie ceru să fie transferat la Frătăuţii Noi, unde, prin activitatea sa de ridicare a sătenilor la
o viaţă demnă prin muncă .şi cultură, ne aduce aminte de un alt pe.r,sona;j
a lui Ion Slavici : Popa Tanda.
Recunosdndu-1 ele-ai lor, ţăranii se apropie repede cu încredere de
Iraclie Porumbesou şi, de la Sipotele Sucevei, unde se petrec întîmplă
r·ile relatate în naraţiunea Ai ca1"te ai parte, şi pînă la Frătăuţi, unde a
organizat pentru săteni şi sătence, pentru învăţăto,ri şi elevi cursuri
praC'tiee de „industrie casnică", de tehnica împletitului diverselor materiale ce se găseau sau se procurau uşor : răchită, papură, paie, pănuşi,
dublat de un curs de albinărit, Iraclie Po.rumbeseu desfăşoară o permanentă şi tenace activitate de emancipare a poporului obidit şi împilat,
prin lumina ştiinţei de carte şi prin muncă raţională, bine organizată,
dind el, primul, pilde demne de a fi urmate. Putem vedea în activi.tatea
lui Iraclie Porumbescu pe această linie .o prelungire şi o extindere a ideilor iluministe, sub •raportul lor practic-utilitar, pînă spre sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Cursu.rile de industrie casnică şi de albinărit iniţiate de el avură
ră-;unet în întreaga Bucovină şi se bucu.rară chiar de atenţia unui organ
de presă -- „Re·vista politică" din Suceava - care, consemnînd evenimentul şi evidenţiind meritele iniţiativei întreprinse ele Iraclie Porumbe!-;cu, nota : „Fiind acest curs de împletit şi albină·rit primul lu noi în BucoYina, elevii şi elevele acestui curs vor avea distinsul merit al primului
apostolat în poporul nostru, de a propaga întru el pre atît de frumoasa
şi plăcuta pre cit şi materialmente folositoarea ştiinţă a împletirii şi albinăritului~' :ii.

Mai mult, Iraclie se îngriji de organizarea unor
lucrate la cursul de industrie cac;nică din anul 1889,
:>1 ,.Revista

politică",

expoziţii
expoziţii

an I V, nr. 16, Suceava, 15 .august, 1889. p. 10.
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ră organizate la Cernăuţi de către „Societatea pentru cultura şi lite:ratura
română în Bucovina" şi la Sucea'Va ele către Societatea „Şcoala română".

Pentru areastă ocazie Iradie Porumbescu compuse un Prolog, un fel
de versificaţie alegorică ce se încheie cu învăţături şi îndemnuri :
„Ne.păsarea-acluce-osîndă, moarte de sine-perzare ;
Hărnicia-aduce viaţă, trai de om, îmbelşugaTe.
Vitejii, măreţe fapte săvîrşit-aţi în trecut,
munca, hărnicia fa.că-V'ă neamul ştiut !" •
In anul 1893 lradie Porumbescu a fost avansat la rangul edesiastic de exarh şi, după mai multe demersuri, neizbutite, de a ajunge stareţ la Mănăsti-rea Dragomima, a fost a>les egmnen al Mănăstirii Putna
(1895), clar n-apucă să intre în aceste din urmă atribuţii, căci !;e stinse
clin viaţă la 13 februarie 1896, la scurtă vreme clupă ce primise înştiin
tarea de numi1re în aceac;tă functie ecleziastică.
·
F'ără să fie bogată in evenimente ele spectaculoasă anvergură, ieşite
din comun, viaţa lui Iraclie Porumbescu este o grăitoare şi emoţionantă
pilelii de patriotism, de muncă tenace, desfăşurată cu modestie în condiţii mai totdeauna neprielnice, pusă în slujba poporului „cel biet pînă
acum din multe părţi uitat şi părăsi1t în propriile :mle trebuinţe ele progres" :t!.
Izbînzile sale din viaţă şi clin activitatea practie<.l precum şi cele
clin activitatea de publicist, poet şi prozator, fără a se caracteriza prin
performanţe deosebite, sînt rodul unei vieţi chibzuite, a unei munci tenace, bazate pe o optică realistă care i-a p2-rmis lui Iraclie Porumbescu
..,ă aleagă întotdeauna soluţii adecvate la prob1emele vieţii şi să nu se
h<"zardeze în acţiuni care i-ar fi clepă~it posibilităţile.
Astăzi

Dat. fiind faptul C'ă Iraclie Porumbescu s-a afirmat ca scriitor, ră
minîncl în conştiinţa posterităţii „unul din primii prozatori români din
BuC'ovina :::i. publi.cistka sa ni se pare normal să fie apreciată drept activitate ziaristică ele scriitor şi nu ca jurnalistică în sine, chiar dacă, în
ordbe cronologică. proza, partea cea mai durabilă a operei sale, este
precedată, ba chiar şi anticipată ele artico1cle publicate în diverse ;dare
pe teme i·,torice, soria'le şi politice. Mai trebuie, de asemenea, făcută
preciza.rea că în întreaga sa activitate publicistică Iraclie Porumbescu
a .rămas, sta1·ornic, credincios aceloraşi ţeluri sociale şi naţionale care i-au
călăuzit întreaga activitate. Ucenicia ca publicist şi-a făcut-o. clupă cum
am precizat deja, la revista „Bucovina", scoas[1 ele fraţii Hurmuzachi
şi animată, în mare măsură, ele „pribegii" moldoveni, retraşi la Cernăuţi
clin pl'icina prigoanei lui Mihail Sturza, precum şi „subt influenţa lui
Pumnul" :11••
Vezi Scrierile lui Iraclie Porumbescu .. „ ed. cit., p. -!5 .
Apu~ P<1ul Leu. - lucr. cit„ p. 12 .
.l.J Dicţumarul literaturii. române de la origini pi11ă !CI 1900, Buc.:t1rcşti, Ed. Ac.·ad.

*

.:12

•l~

H.S.H .. 1979, p. 704 .
L•.••·a Morariu, lu.<·r. cir., p. 7.
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Dacă avem în vedere numărul mare al perio<licelor şi cotidienelor
la care a colaborat cu articole pe teme sociale, politice, naţioneo.le, istorke, pedagogice, culturale, religioase, etc., rezultă că acttvitatea puhlicistică a lui lraclie Porumbescu, preot de ţară, „surgunit prin cele mai
tăinui.te funduri ale Buco\"inei" :i;', poate fi apreciată ca prodigioasă. Este
greu de refăcut în mod direct o hartă a răspinclirii articolelor lui lraclic
Porumbescu datorită faptului că publicaţiile care i-au găzduit colabor.;irile direct sau indirect, sînt astăzi - cele mai multe adevărate
rarităţi sau foarte greu accesibile. În mod mediat clacă procedăm, putem afirma că scriitorul bucovinean şi-a făcut simţită prezenţa în întreg spaţiul pe care pnt.ruzeciopţiştii îl numeau „vechea Dacie", colaborincl, după cum ne informează Leca Morariu :ii; şi Paul Leu :r; la „Bucovina".
„Bukowiner Pedagogische Bl~itter", „Calendarul pentru ducatul Bucovinei.
lll55", „Calendarul Academiei ortodoxe pe anul 1890", „Foaia Societăţii
pentru cultura şi literatura română în Bucovina'', „Foaia pentru mint.e.
inimă şi literatură 1 ', „Gazeta TransiJvaniei", „Hevista politică 1 ', ,.Zimbrul''.
„A'lbina românească", .,Fecleraţiunea", ,,Concordia", „Albina", „Candela".
„Homânia literară'", ,.Homânul". „Unirea", „Telegraful român'', „Almanahul Mo-ldovei", „Fînitîna Blanduziei", „Tribuna". „L'Etoil de Danube'' ş.a.
O parte dintre articolele lui Iradie Porumbescu sî·nt menţionate
împr.eună cu cîteva broşuri (Kloste„ Putna, Cernăuţi 189:1, 10 p.; Tarifo
Stalei, clin cuiul 1786 în eporhio ortodoxă orientală a Bucovinei, Cernăuţi.
lll92. 12 p. ; Cine-i culpabil?, Braşov, 18!l.J, 10 p. ; Salvus conduct11s lo
catastro.fa din Boian l"ecti.ficată în aprilie 18;)8, Braşm„- 189-1, 10 p. :), ca.re
fac ele asemenea obiectul publicisticii, în ,.Consemnarea scrierilor lui
Iraclie Po.rumbescu cari se vor tipări în partea a doua : 1 ~ : Sfat cu sătenii
despre autonomie şi congresul bise1·icesc clin Bucovina („Albina"). Uăs

punsurile la cele 7 întl"ebări carcii11ale, clute wwr preoţi de episcopul
ffocman, în anul 1861 în pricinţo organizării aclministrntive a bise1'icii
ortoclo:re în Bucovino („Concordia") - tipărite şi în broşuri, în limba
germană, la Cernăuţi, în anul 1891.
Dintre toate acestea, demne de reţinut în mod deosebit. ni se par
două lucrări care se subsumează publicisticii, incluse de LeonicL1 Boclnarescu din partea I a scrierilor lui Iradie Porumbescu, şi anume : Desmormîntorea domnilor Moldovei şi Cei·c1 despre trecutul şi prezenl11l Bncovinei, precum şi articolul Noi şi celelalte naţiuni din ţoră, apărut în ,,H.e\-.ista politică" (numerele fi şi 10/1887).
Desmormîntareo domnilor Moldovei, apăruL în „Albina" pe la finele
anului 1856, poate fi socotit un reportaj în sensul cel mai exact al cuvhtului :i!i, scris pa:rcă după reţetar.
Celelalte două articole la ca.re ne referim : Ceva desp1·e trecutul şi
p1·ezentul Buco-vinei şi Noi şi celelalte naţiuni din ţară, urmăresc să staIdem, ibidem, p. 7.
Ibidem. p. 7.
:17 Lucr. cit., p. 11.
:IB Vezi Scrie1·ile iui Iraclie Ponimbescu.„., ed. cit., p. 194.
~~' Vezi Nkolae Cârlan Un reportaj despre deshumarea lui Ştefan cel Mare în
1851i, in „SucE>ava, anuarul Muzeului judeţean", VI-VII, 1979-1980, p. 351-358.
:~:;
:~f>
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bilească pe bază de argumente istorice, lingvistice, (toponimice, onomastice etc.) că prămintul Bucovinei, fiind pămînt :românesc - „parte din
Dacia veche", locuit neîntrerupt de români, care au zămislit aici o cultură şi o civilizaţie plină de originalitate şi autenticitate şi care constituie şi astăzi populaţia majoritară a Bucovinei - nu există nici un temei ca acest ţinut să fie alipit la Galiţia, ci, dimpotrivă, să-şi păstreze
ciutonomia relativă, dobindită prin lupte stă:n1itoare şi pline de sacrificii,
la 1848. Pleclnnd pentm drepturile populaţiei româneşti nu numai c[t
autohtona dar şi majoritară, auto.rul exprimă şi o idee care-i evidenţiază sp;ritul de largă înţelegere, de tcrl.eranţă faţă de celelalte naţiona
ILtăţi cu care autorităţile habsburgice împinziseră Bucovina din bine
mascme motive de deznaţionalizare a populaţiei indigene : „Noi, românii bucovineni, se arată în articolul Noi şi celelalte naţionalităţi din ţară,
avem sincera dorinţă şi voinţă să trăim cu toate celelalte elemente clin
ţ.ară în pace şi bună înţelegere". 1,o Aşadar, Iraclie Porumbescu a înţeles
că ace!'>te naţionalităţi constituiau doar un instrument mai mult sau mai
puţin conştient de efectele urmărite de cei care îl utilizau. Revoltat de
politica de oprimare pe care trebuiau
să o suporte conaţionalii săi,
I:raclie se întreabă, retoric, cu indignare : „Cum ! străbunii noştri pentTu aceasta au ciştigat părnîntul acesta şi pentru aceasta l-au apărat prin
!';ecole cu sîngele lor de o mulţime de duşmani, ca astăzi să fie o speculă a unor oameni fără s'llflet şi fă·ră nici o consideraţiune ?" " 1• Ca şi
în ce.Jălalt articol, apărut şi în broşură - Ce1Ja despre trecutul şi prezentul Bllcovinei - publicistul susţine apartenenţa istorică a Bucovinei
la Moldova, ba, mai mult, invocîncl tratatele de vasalitate a :Moldovei
faţă de Poartă clin 1512 şi de la mijlocul secolului al XVII-lea, prin care
se stipula că Moldova este obligată doair la plata unui peşcheş şi la recunoa'iterea suzeranităţii Imperiului otoman, el arată că, la 1775. prin convenţia de danie dintre Austria şi Turcia, Bucovina trece la Austria „în
stare ele status quo" şi că „Austria i-l garantează [ ... ] şi pe viito•r". ln
nurnek unor astfel ele stipulaţii din tratatele internaţionale privitoare
la Moldova şi îndeosebi la Bucovina, lraclie Porumbescu pledează pentru
independenţa relativă a ducatului Bucovina în cadrul Imperiului habsburgic şi nu pentru eliberarea Bucovinei şi unirea ei cu patria mamă,
ceea ce ar pc!tea ~ă fie luat şi drept o dovadă a realismului gîndirii sale
politice : ideea revenirii Bucovinei la vatra strămoşească nu era adică
opor.Llm să fie, în condiţiile acelui moment, propagată şi susţinută. De
fapt Iraclie Porumbescu nu emite aici o opinie originală, ci se manifest[1 doar ca aderentul uneia dintre soluţiile preconizate de alţii în
ceea ce priveşte rezol\'area problemei poliitico-naţionale a românilor.
Aceasta rămîne totuşi o limită a gînclirii politice şi naţionale a lui
Iradie Por•nnbeseu, explicabiJă în bună măsură, nu însă pe deplin justificată.

De altminte·ri, cum vom avea prilejul să precizam în unul din capitolele următoare, „Iibe.rtatea" şi „unitatea" tuturor provinciilor româ40 A.pud Paul Leu, lucr. cit., p. 11.
41 Idem, ibidem, p. 12.
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el o vedea, încă la 184B, sub protectorat austriac şi nu reali7..ată
de independenţă şi .suveranitate.
În afara articolelor menţionate sau comentate pînă aici. Iraclie Porumbeflcu a mai scris şi alte articole politice precrnn şi o serie ele predici
pe care le-a publicat în diverse foi greu de găsit. Este cel puţin de
bănuit că liniile fundamentale ale gîndirii sale politice şi naţionale sint
condensate în aceste articole, care, de C1ltfel, sînt şi cele mai importante.
De reţinut că toate referinţele la jaloanele principale ale gîndirii, naţio
nale şi politice din publicistica lui Iraclie Ponunbescu, au în yedere
aceste articole, considerate ca o sinteză a ideilor sale politice şi naţionale,
idei pe care le-a îmbrăţişat şi pentru care a pledat şi a acţionat cu sinceritate şi pasiune.

în

condiţii

JHACLIE POJU'MBJ<:SCl:
(UNE PHESENTATJON MONOGHAPHIQL'El

Tle.~ume

En se proposant ele> presenter. d'apres des prin<·ipes de la
l<t Yie et l'neu\-re dT1·adie Porumb('!WU, J"auteur dP
l'ctu.de C'i-clessus csquisse cl"ahurd le L'tmtexte national. politico-social et culturd
dans lequel commence sem al'tiYitt• l'l'l'l'i\·a:n dl' BUl'OVinC'. De suitl' on r<'C'onstilut•
la \·ie de ceit ecrivain, on foirt d~'s Q"eferences ii son acti\·ite sodale ct politique
et on souligne les coordonnees :patriotiques de ses preoccupati.ons de pubHdslL'.
Dans la dcuxieme partie de I'cturlc SE"nmt a-llorcl(•cs de point de vuc <1nalyliqlll'
la poesie et la prose cl'IracHe Poru111besl'll. pou1· etablir son originalite. ·Ies <ifl'init~-s avec autt"es ecrivc1ins, et son lil:"U dans Ie cadre de la litteraturc roumninC'.
rel'h('t·dw

monogrc~phiq ue,
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ZIARUL „BUCOVINA" - TRIBUNA
A UNITAŢII CULTURALE ROMÂNEŞTI
MIRCEA Cl!:NUŞĂ

Luptele revoluţionare ale anului 1848 au prndus o
regenerare în viaţa românilo1· aflaţi. ele la răpirea Bucovinei
(l 775), sub apăsătoarea sti'1pînire habsburgici'1. Insurecţia ele la Viena clin
i:i martie 1B48, care a spulberat regimul absolutist al lui Metternich şi a
delicat la luptă popoarele subjugate clin Imperiul habsburgic, a declanşat
~i mişcarea revoluţionar~i a românilor buco\"ineni. Revendicările lor înci repti'tţite, formulate în programele din martie - mai 184B şi sintetizate în cele 12 puncte ale Petiţiunii /lll'ii ( Buko1.Jinaer Lundespetition)
clin iunie. acela.-:;i an 1, intre care principală era autonomia politică
şi administrativă a provinciei. alipită în 178(i la Galiţia, întîmpinau
ins[t rezi<:tenţa cercurilor guvernamentale austriece, încurajate ele forţele antirevoluţionare europene care. clupă înăbuşirea revoluţiei franceze clin iunie 1848, trecuseră la contraofensivă. In aceste momente
grele pentru destinele românilor bucovineni, sosea ele la Braşov, la sfîrşitul lunii iunie, grupul numeros Cil refugiaţilor moldoveni, în frunte
cu Va-;ile Alecsm1clri. d1.ruia. la sfirşitul lunii august, li se adăuga Mihail Kogălniceanu. Prezenţ,a lor în capitala Bucovinei a constituit un
puternic stimulent pentru mişearea de emancipare a românilor bucovineni. Personalităţi proeminente ale vieţii naţionale şi culturale clin Moldova. cu bogata lor experienţă politic<) şi gazetc'\rească, Vasile Alecsandri
~i Mihail Kogălniceanu au putut convinge pe fraţii Hurmuzachi că salvgardarea intereselor politice ale românilor reclamă cu necesitate înfiinţe>rea unui ziar. Erau zile hotă.ritoare pentru soarta Bucovinei şi totuşi
ea nu avea un organ de publicitate care să-i mobilizeze pe români la
lupta pentn1 dezrobiirea provinciei şi să-i convingă pe stri'tini ele justeţea
revendicărilor româneşti. Ntunai cu memorii nu se putea înfăptui 2utonomia Bucovinei. Aşa a apărut, la I/Hi octombrie I8rn, primttl număr
al ziarului Bucoi'i1w, „gazetă româneasci't pentru politică. religie şi literatură". sub conducerea fraţilor Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi. Aici
se impune îns~i numaidecît o precizare : clad1 îndemnul şi sprijinul refugiaţilor paşoptişti moldoveni i-au determinat pe fraţii Hurmuzachi să ac'.-ioneze cu promptitudine pentru înfiinţarea ziarului, paternitaitea acestei
idei le aparţine în întregime. „Multe au fost meritele pentru Bucovina şi
pentru români<;m ale membrilor familiei Hmmuzachi [... ]. clar un lucru
,1devărnl[t

1

Publicată

în Bucovina, I. 1848, nr. 9, p. 6î.
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este cert : faptul că au editat la Cernăuţi în anii 1848 - 1850 un ziar
politic li se poate socoti drept unul clin cele mai mari merite ale lor.
Fraţii Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi au pătruns sensul vremii şi au
înţeles obligaţiile ce le incumbă. Nesocotind truda şi cheltuielile s-au
angajat fără ezitare la greaua muncă a editării unui ziar politic pentru
apărarea drepturilor politi-ce ale Bucovinei şi pentru discuta.rea problemelor moldoveneşti, ,româneşti"~.
Din primul an de apariţie chiar, fraţii Hurmuzachi au fost ajutaţi
la redactarea ziarului de Iraclie Porumbescu, ca secretar de redacţie, şi
ele Aron Pumnul, refugiat în Bucovina, în toamna anului 1848, ca redactor re~ponsabil, de la un timp, al „Părţii româneşti". Fiind singura
gazetă din provincie şi avind menirea să menţină în atenţia cercurilor
conducătoare austriece dorinţele poporului român clin Bucovina, ziarul
apărea în limbile română (cu caractere chirilice şi in parte - semichkilice) şi germană, tipărit pe două coloane ,paralele.
Pe deplin convinşi că apără drepturile legitime ale românilor bucovineni, fraţii Hurmuzachi n-au cruţat nici un sacrificiu pentru a asigura
existenţa gazetei lor. În ultimul ei an de apariţie însă, greutăţile materiale au sporit, acestora adăugindu-Ii-se numeroase altele, precum şi,
in primul rind, vexaţiunile cenzurii imperiale, ca urmare a înăspririi mă
surilor represive clupă înăbuşirea revoluţiei maghiare şi in.staur2rea „re~imului Bach" :•. 1n cele din urmă, la 20 sept./2 oct. 1850, în condiţiile
istorke noi, ziarul se văzu obligat să-şi înceteze apariţia. „Din nefericire, Burovina nu putu să apară decit pină la 1850, cinci, în urma înfrîngerii revoluţiei maghiare. preagraţiosul împărat restabili absolutismul, făcînd să amuţească clin nou orice manifestare naţio:ială. Astfel
şi mişcarea lite.ra:ră din Bucovina suferi o întrerupere brusd, lia fel
şi năzuinţele pe terenul p-0litic şi bisericesc""·
Programul politic al Bucovinei, aşa cum apare el în articolul care
deschide primul număT, redactat ele Gheorghe Hurmu2achi, nu putea
fi clecît identic cu revendicările românilor buco\·ineni formulate în Petiţiunea ţării. Zian1l avea menirea să sp:rijine lupta începută pentru exi~
tenţa naţională a provinciei, să mobilizeze Î!1 Hceastă luptă toate cL1sele şi pături[e sociale. Ziarul a fost conceput, deci, în primul rinei ca
un organ de apărare a intereselo1r politice ale neanrnlui românesc clin
Bucovina, ca apărătorul năzuinţelor lui ele libertate : „Foaia noastră °'-"
fi dar - se arată în articolul-program - defensorul intereselor naţio
nale, intelectuale şi materiale ale Bucovinei, reprezentantul dorinţelor
şi năzuinţelor lui, organul lucrăriloi· şi suferinţelor lui... Autonomia provincială, înitreg şi nemărginit progres în toate ramurile activităţii omeneşti ,acestea sînt principiile noastre, pe care foaia noastră [... ] nu le
Bfrhm, A.ctil"itatea refugiaţilor moldoveni in Bucol'ina, Ziarul ,.Bucoiiina".
1944. p. 46. Pentru ansamblul problemei \"C'ZÎ de acrln~i, Fraţii Ghe"rghe :;i
Alecu flurmuzachi şi zianil „Bucovina". Cernăuţi, 1924.
:l Cf. Ionel Dîrdală, Conştiinţa naţională a românilor bucol'ineni, .în .4mrnrul Institutului de istorie şi arheologie .,.4. D. Xenopol". voi. XII, faşi, 1975, p. 181.
4 V. Morariu. „Foaia Societăţii 7Jentr11 c01l0Lra şi literatura românei îu Bw·,a·i11cr'.
1922, p. 5.
2 T.
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Ya pierde din vedere" :>. Dar, deşi ziarul se mărturiseşte ca „defensorul
intereselor naţionale ale Bucovinei". în coloanele sale se dezbat probleme
ale tuturor provinciilor româneşti aflate sub stăpînirea austriacă, precum şi ale Principatelor, aflate sub dominaţia otomană. Hunnuzăcheş
tii au fost totdeauna călăuziţi de ideea naţională. Idealul libertăţii şi
unităţii naţionale a reprezentat o constantă a gîndirii lor politice c;:1
şi a celorlalţi fruntaşi paşoptişti români şi, implicit, a programului
ziB.rului pe care-l conduceau. „Casa lor de ţară a ajuns [ ... ] un focar ele
viaţă moldovenească [... ]. Ei n-au pie.rdut clin vedere leg[1turile ce trebuiau să fie nu numai ou românii din Principate, cari în 1848 au aflat
adăpost, mîngiiere ~i petrecere la dînşii, ci cu românii de pretutindeni" "·
Dacă anul revoluţionar 1848, care a adus în viaţa românilor clin Bucovina însemnate schimbări politice, sociale .şi culturale, a hărăzit totodată acestei provineii, prin activitatea refugiaţilor paşoptişti moldoveni şi
transilvăneni prezenţi în ace.a vreme la Cernăuţi, un rol istoric vizîncl cle,.:tinul române"-c în general, apoi aceasta s-a datorat, în primul rinei, ziaru~ui Buco1."i·1w, care a reuşit să devină, pentru o scurtă perioadă ele timp,
o tribun[1 ele luptf1 a tuturor românilor. În întreaga sa existenţă, gazeta
Ilurmuzftcheştilor a militat cu fermitate şi curaj, nu numai pentru cauw
clrea.ptC:-1 a românilor bucoviineni, ci şi a românilor de pr1?tutinden.i.
Ziarul fraţilor Gheo·rghe şi Alecu Hurmuzachi, publicaţia de trezire
a con~tiinţei naţionale şi de afirmare a drepturilor românilor bucovineni,
<1 marcat, în acelaşi timp, un moment ele excepţională importanţă în
btoria culturii româneşti din provincia aflată sub dominaţia habsburgică. Dacă se ia în considerare că Chrestom-0ticul românesc al lui Teodor
H.aco-ce clin 1820 este mai mulot un almanah-magazin, atunci C. Loghin
este îndreptăţit să afirme că „Bucoi•ina n-a fost numai cel clintii ziar
românesc in Bucovina, ci a ţinut şi locul celei dintîi revi•ste româneşti
de aici. Nici cea clintii revistă românească, - Foctia Societăţii pentr11
liternt1irn şi culturn românească in Bucovina (1865 - 1869) - n-a făcut
m<:1i multă literatur[t clecît ziarul Bucovina" 7 . Că întemeielo·rii publicaţiei nu intenţionau să se mărginească la un rost politic şi infmmativ,
o dovedesc următoarele rîncluri programatice : „Colaborarea mai multor
scriitori ele talent făgăduită acestei foi ne pune în plăcuta poziţie de
a împărtfişi cititorilor noştri, pe lingă deosebite articole ele interes comLm şi noui't / noi, n.n. /, producţii ale literaturii româneşti, incit
în
măsura în care, n.n.
a.cestea se vor potrivi scopului gazetei no·astre.
In acest chip foaia noa<;tră va fi o oglindă a activităţii intelectuale a
românilor"~. Urmă.rinei acelaşi scop pe care l-a slujit întreaga pre.'iă
românea'i·că clin Principate şi din TransHvania, în perio-ada pregătirii
şi clesfăşură.rii revoluţiei de la 1848. con~olidarea unităţii culturale
5 Buc"vina, J. 1848, nL 1, 4 ;16 oct., p. 1.
6 N. Iorga, Ce este România în mişcarea culturii româneşti?, în O luptă literarei, Bu-1.·ureşti, 1979, ...-ol. I, p. 286.
7 C. Loghin, O sută de ani de la naşterea lui Ale:ra11dru Hurmuzachi. Pagin;j
comemora•livă, Cernăuţi, 1924, p. 14.
8 Bucovina. l. 1848, nr. 1. 4. 16 oct., p. 1.
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premisă a celei politice ziaxul Bucovina se voia, ca şi Dacia literară din 18-18, „un repertoriu general al literaturii române", aşa cum
scri:a M. Kogălniceanu în celebra sa Introducţie Ia Dacia literară 9 . Astfel, în spiritul, şi chiar în litera. programului Daciei literare, Alecu
Hurmuzachi „îşi pusese în gînd să cuprindă prin foaia sa toată zare2

ca

românească.

Ind:răzneţ gînd, la 1848, îndrăzneţ mai ales pentru mica
care abia atunci era pe cale să-şi organizeze, şi în domeniul
politic, o viaţă nouă" w. Acest gî:nd „îndrăzneţ" avea să se dovedească
realizabil cu ajutorul nemijlocit primit de Alecu Hunnuzachi clin pHirtea
refugiaţilo:r politici moldoveni şi transilvăneni. Căci, dacă în anul 18"!8
se publică un singur foileton, nesemnat, dar seris de KogMniceanu, îndreptat împo.t'I'iva domnitorului Moldovei Mihail Sturza, - Carte a fostului rege Ludwig Filip către în<'ă fiindul domn 1\Jihail Sturza I I --.
începind clin anul 1849 Bucovina are un foileton bine îng:rijit (o „Foiţă")
scrisă în limba română, pentru care redactorii au reuşit să-şi asigme
colaborarea unor scriitori ele seamă din toate provinciile româneşti, fă
cînd din gazeta lor într-adevă~· „o oglindă a activităţii intelectuale a
românilor" şi contribuind prin aceasta la con.i;oliclarea unităţii spirituale
Rucovină,

româneşti.
„Foiţa" zia•rului Hucovina. care se tipăre!?te în a doua jumătate a
paginilor, clespă,rţită de cele două coloane bilingve şi continuînclu-~.e.
uneori, în Supliment, a avut o apariţie destul de regulată, De la nr. 1
al anului II. ea lipseşte o dată în 1849 (nr. 2f)) şi ele cinci ori în l 850,
în perioada în care ziarul lupta cu mari şi numeroase greutăţi, fiind obli~at să apară cu numere duble. Conţinutul „Foiţei" este foarte variat.
Pe lingă literatură, se publică articole ce dezbat probleme importante
şi actuale clin toate domenii!.- oulturii (istorie, lingvistică, învăţămînt.
\'iaţă artistică etc.), precum şi articole politice.
Asemenea reprezentanţilor Şcolii ardelene, redactorii şi colaboratorii Bucovinei s-au sprijinH, în lupta lor pentru drepturile românilor
din Imperiul habsburgic, pe argumente furnizate ele istorie şi limbă. D2
aceea, materialele care tratează probleme clin cele două domenii, publicate în Bucovina, au o vădită coloratură politică, sînt, cu alle cuvinte.
"rme ele luptă în mai generala mişca•re revenelicativ~1 rornâneasC'{t <1
epocii.
în concepţia fraţilor Hurmuzachi - concepţie întru totul asern::in;"1toare aceleia a marilor istorrici ai noii generaţii paşoptiste - , istoria naţională constituia un auxiliar indispensabil în lupta ele emancipare naţională şi socială, trecutul istoric. prin exaltarea conştiinţei şi mînclriei
nuţionnle, trebuind să devină forţa mm·ală capabilă să impulsione1.e
acea<>tă luptă. De unele, spaţiul Ia:g acordat î:1 C'Oloanele 7.iarului Bucol"inr
lucră·rilor cu caracter istoI'ic vizînel mişcarea naţională general româ.-

!l „Fo.aia noastră va Ii un repertoriu general al JitPraturii româneşti, în carele c-...
într-o oglindă. se Yor vede scriitodi moldovl'ni, munteni, ardeleni, bănăţeni,
bucovfa1eni, fr:;te oarele cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul SC'U;'.
10 Romulus Cîndea, Un luptător bucot>inean: .!llecu Hurm.uzachi, Sibiu. 1941, p. 13.
J I Bucorina, I, 1848, nr. 1-3, p. 2-3 ; 13-14 ; 23.
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neas.că. Dintre acestea, relevăm, în primul rîncl, noul program revoluţionar al moldoveni·lor, redactat de Mihail Kogălniceanu la Cernauca,
ta sfîr.şitul lunii august 1848 şi tipărit, în broşură, la Cernăuţi, sub titlul Dorinţele partidei nuţionale din Moldova, din care unele părţi se
publică în foiletonul ziarului Bucovina 1 ~. După cum se ştie, ideile capitale afirmate în acest program erau unirea Moldovei cu Ţara Românească şi împroprietă·rirea ţăiranilo.r cele două deziderate majore ale
revo1uţiei româneşti clin 1848. Cu mişcarea revolutionară a rom;milor
din Transilvani::i se ocupă cîteva stuclii. precum : Lu istoria rom.ânilor

din Transilvania (studiu divizat în capitolele : Pînă la lmpăratul Iosif II ;
De la mai pînă la iuli 18-18; De la iuli la septembrie 1848 1 1), Faptele
belice ale românilo·r transilvăneni în 18·19 1" si Batalionul I din al doileo
regiment român în rezbelul unguresc '"· A tei;ţia deosebitc"t acorclntă ever.imerrtelor din Transilvani"' se e:x;piică atît prin puternic'lll ecou pe
care l-au avu L acestea în Bucovinei, cît şi prin faptul C<l în rEdacţia ziarului lucrau, în acea vireme, doi dintre militanţii revoluţionari
de la 11148 din Transilvania, Aron Pumnul şi George Bariţ. Aceştia au
exercitat o puternic.:1 influenţă asupra poziţiei politice a Bucovinei în
s-ensul aocentuă·rii caracterului general românesc pe care Hurmuzăcheş
tii au căutat să-l imprime ele la început ziarului lor. Aron Pumnul. care
făcea parte din redacţie încă din 1848, avea în g·rijă partea referitoare
la stă.rile de lucruri din Transilvania, iar George Bariţ. în perioada celor
trei luni de exil petrecute, în vara anului 1819, în capitala Bucovinei,
a contribuit clin plin la redactarea şi difuzarea în Transilvania a ziarului Hurmuzăche.ştilor.
Lupta pentru limbă a constituit pent·ru românii bucovineni, mai mult
chiar dedt pentru ceilalţi români, supuşi în Imperiul habs1Jurgic deznaţionalizării, o luptă politică, o parte integrantă a luptei pentru salvgardarea fiinţei lor naţionale, precum şi pentru afirmarea lor c:.1 naţiune
şi ca un popor capabil de cultură. Această luptă a fost purtahi de Hurmuzăcheşti, între anii 1849 1850, şi prin ziarul lor Bucovina, în paginile căruia găsim, sub pana lui Alecu Hurmuzachi îndeosebi, articole
de îndrumare vizînd păstrarea şi dezvoltarea limbii româneşti în Bucovina, precum şi citeva studii generale asupra limbii române, publicate în foiletonul ziarului şi datorate, cum era şi firesc, lui Aron Pumnul. Incă din nr. 2 al anului II acesta tipăreşte, fără a semna, prima
parte din Legile dezvoltării. limbii româneşti .<:coase din organismul ei w.
Urmarea promisă n-a mai apărut în.să. Studiul cel mai întins al lui Aron
Pumnul este Neattrnarea limbii româneşti în dezvoltarea sa şi în modul
de a o scrie. lnceput în nr. 6 clin 1850, el continuă, cu intermitenţe, pe
parcursul a 10 numere ''· Deşi destul de va<>t, studiul dezbate doar două
probleme : lndreptarul cel mai înalt în vorbirea, scrierea şi formarea
12
13
14
15
16
17

Bucovina,
Bucovina,
Bucovina,
Bucovina,
Bucovina,
Bucovina,

I, 1848, nr. 42.
II, 1849, nr. 4. 6, 14, 15 şi 16
II, 1849, nr. 40. 41 şi 43.
II, 1849, nr. 35 şi 37.
li. 1849, nr. 2, p. 9-11.
Ill, 1850, nr. li, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22 şi 23.
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limbii româneşti şi Literele corespunzătoare firii limbii româneşti şi modul de a scrie cu ele 18 • Deşi contaminate de cunoscutele teorii lingvisiice aberante ale lui Pumnul, articolelor nu li se poate tăgădui un vibrant suflu patriotic, vizibil mai ales în ultima parte, intitulată Închinăciune rn, care este un imn dedicat limbii române. Studiul Neutîrnarefi
limbii româneşti ... a provocat. un mare interes. Chiar în paginile Bucovinei au apă;rut, în două numere consecutive, Observaţii la articolul „Neatîrnarea limbii româneşti", semnate Sandu H ... n şi datate „Biharia.
B mai 1850" 20 • Cîteva numere mai departe, o scrisoare din Năsăud, semnată „se", apreciază studiul, dar cere tipărirea ziarului cu litere latine.
pentru a grăbi „ziua mîntuirii limbii româneşti din .robia buchea.scă chirilică" ~ 1 • Problema înlocukii alfabetului chirilic cu cel latin mai Iusec;c
abordată în Bucovina şi în numă·rul 22 al aceluiaşi an (1850). Ziarul v~1
continua însă să fie tipărit, pînă la dispariţie, cu alfabet chirilic şi în parte semi-chirilic. Ca şi articolele de istorie, cele referitoare ln limb{i
au, pe lingă finaU.tatea lor intrinsecă, şi una înalt patriotică, se·rvincl
dinnării elementului românesc din provincia subjugată.
In coloanele ziarului problemele referitoare la cultivarea limbii sint
-;trîns legate ele cele privind învăţămîntul în limba românii. Cum sr
ştie, românii bucovineni au dus o îndelungată luptă pentru înfiinţare~1
la liceul german din Cernăuţi a unei catedre de limba şi literatura română :e2. Imediat după obţine.rea acestei catedre, la 20 decembrie 1 B-lll
Alecu Hurmuzachi semnează în Bucovina un substanţial articol în cnrl
salută cu entuziasm evenimentul : „Noi privim aceasta numai ca incepuh1l unei politici înţelepte şi d:repte şi către noi, care [... ] va reaşez: 1
frumoasa şi scumpa noastră limbă, acea nobilă fiică a Romei [... ] î:
drepturile ei fireşti ce pînă acum îi erau răpite". Pentru ca înfiinţaree;
acestei catedre să clea rezultatele aş.teptate, se impune, precizează autorul articolului, ca profeso'l'ul ca:re va fi desemnat să o ocupe să indeplinea':i<Că anumite condiţii ; „Noi nu aşteptăm de la el numai învăţă
tura gramaticii, aceea ce cerem noi şi ce aşteaptă naţia este mai muH.
El trebuie să cunoască individualitatea şi geniul limbii, ce e ele tot cu
neputinţă fără cunoaşterea istoriei ei. Lim.ba e sufletul naţionalităţii,
mijlocul clewoltării acesteia (s.n.) şi, prin urmare, chemarea bă.rbatuh1i
care să ne-o înveţe este atit de importantă, cit şi grea, fiindcă se însărcinează cu păstrarea celui mai preţios tezaur al naţiunii (s.n.) [... l
El trebuie să cunoască de aproape propăşirile ce a făcut limba noac.;tr<i
în cei de pe urmă douăzeci de ani în celelalte ţări româneşti [... ]. De
vreme ce şi literatura a.re a se propune, se înţelege de la sine că şi cu16 Acest ultim capitol fu5ese pubHc.at, Inainte cu cilllci ani, sub titlul : Literele
corespunzătoare firii limbii româneşti şi încă cet.'a în Foaie pentru minte ....
nr. 42-48, oct.-nov. 1845, Cf. Istoria ştiinţelor în România. Ungt-'istica, Bucureşti, 19î5, p. 43, nota 34.
l~l Titlurile tuturor articolelor tipărite cu ortografie pumnistă, au fost transl'rise
d. ortografiE"i actuale.
20 Bucovina, III. 1850, nr.37, 38 şi 39, 40, p. '141-143 ; 145-148.
:n Bucovina, III, 1850, nr. 47, 48, p. 160.
22 V('zj I. Nistor, Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina, 17741857, 1916 şi Victor Morariu, op. cit.
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noaşterea ei este neapărată"~:.
rezumă un adev~1rat program

Am dat extensie citatului. deoarece el
pentru recent înfii-nţata
catedră, prog:ram pe care Aron Pumnul îl va realiza cu strălucire. Numirea acestuia
ca titular al catedrei este an'llnţată cu satisfacţie in număTul următor
al ziarului : „Noi ne descoperim via bucurie pentru această denumire
(numire, n. n.), de v.reme c-e a nimerit pe cel mai wednic" 11 • Bucovina
s-a preocupart, prin pana corespondenţifor săi moldoveni, şi de stairea
învăţămîntului ieşean. O dovedeşte articolul Seminarul de la Socola, ~li,
C:JS.pră critică a jalnicei situaţii în care se afla „singura şcoală ce ne
formează oamenii legii şi ai popO'I''Lllui", clin vina clomni!torului Mihail
Sturza şi a pr€otului Scriban.
Pe lîngă artico•lele ele orientare oulturală găzduite în coloanele sale,
Bucovina se manifestă şi ca un propagator al culturii şi literaturii românel?ti în mase. „Redactorii ei formează, neoficial, o neobosiită societate culturală, cu preocupări multiple, subordonate în esenţă ideii că
luminarea p::iporului e te cea clintii şi ~ea mai im.portantă îndatoriire" :w.
Sem;1ificativă pentru aceast:! acţiune este următoarea lnştiinţare apă
rută în ziaT : „Cu eîit ţara noastră Bucovina era mai depăr.tată de celelalte
surori româneşti şi închisă aşa zicînd cu nişte muri chinezeşti de către
acelea, ca să nu poată străbate nici o car.te sau vreo gazetă românească
intrînsa [.„] simţul naţiona•l, neavînd nutiremînt, amnrţi [„.], însă nu se
stinse nicidecum cu totul, ci prin evenimentele mai din urmă se deş
teptă şi se aprinse la un g:r:ad înalt, ca în orişicare altă provincie, aşa
incit aoum însetoşează după căorţi româneşti ; pentru aceea, cu atît mai
mare bucurie aducem la cunoştinţa publicului nostru bucovinean urmă
toarele cărţi româneşti care soskă de curînd de la Braşov" '!. 7• Sînt menţionate, printre altele, p0eziile lui Bolliac, tl.'aclucerea lui HeJ.i.ade a poemului Don Juan de By,ron, Curierul de ambe sexe (pe1riodul V) şi Icoana
<Teşterii rele cu mijloace de a o face şi m~ti rea de Andrei Mure.şanu,
aceasta clin urmă foarte apreda1:ă.
Bucovina n-a rămas străină nici de mişcarea artistică, atît cea din
provincie, cit şi cea din Moldo,va. Astfel, în numerele 10 şi 11 din 1849,
:1par două elogioase oronici ale concertelor violonistului Kosobski. Cronicarul nu uită să menţioneze că la primul concert s-a cînta1 şi Romanesca, „melodie de joc din sec. 16, caTe ad11ce aminte de cintecele noastre populare". În numărul 40 - 41 din 1850 gazeta publică o entuziastă
cmnică despre concertul lui Scaî'lat Mkuli, care a executat „26 clin cele
mai kumoase cîntece naţionale". „Foiţa" Bucovinei acordă atenţie şi
Teatriului Naţional din Iaşi, publicincl o cronică referitoare la spectacolul cu piesa laşii în carnaval a lui Vasile Alecsandri. „Cea mai nimerită
idee a autorului este - subliniază cronicarul - introducerea păpuşi
lor şi a irozilor în intriga piesei sale". Se reproduce apoi, ca fiind cea
23
24
25
26

An'. I, 1848, nr. 12, p. 81.
An II, 1849, nr. 1, p. 4.
Bucovina, II, 1849, nr. 29, p. 159-160.
Mihai Iacobcs·cu. H.ero!uţia de la 18,18 în Bzicovina, in Suceui:a. Anuarul 1\'luzeului judeţean, V, 1978. p. :Jo.
2î Bucot•ina, Ill, 1850, nr. 30, p. 128.
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mai bună, „scena păpuşilor, în care Statu-Palmă Barbă-Cot face critic<l
năravurilor rele clin Moldova" :!~.
Datorită momentului deosebit de important din istoria românilor
bucovineni în care apare ziarul, era firesc ca ecourile preocup;'lrilo•r politice să răzbată 1'/i în „Foiţa" sa, axată, în principal, pe pQ·obleme rultu!'alliternre. Articole cum ar fi O ochire retrospectivă ele Alecu Hurmuzachi ~! 1 ,
Jurnalistica din Moldova :io, Intuiţiuni politice na.ţionale (de un bă11ti
ţea11) ::i1, Centralizaţiunea şi feclernţiwiea în Ausfria :12 şi altele, sLL-;ţin şi
C"ompletează lupta penku drepturile românilor purtată în coloanele p;.'îrţii politice a ziarului.
Rolul ele fal' al unităţii eult Ul'ale româneşti pe care l-a îndeplini c
revista Bucovina în cei doi ani de apariţie este evidenţiat, mai ales, el'-'
lite1Y1.tura ap[1rută în. paginile ei. După cum se ştie, presa româneasci1,
pus{1 de la începuttwile ei în slujba luptei de afirmare naţională, a sus1.inut această luptă şi pe plan litera-r. Liteil"atura, considerată ca unul
dintre cele mai eficiente mijloace pentru potenţarea conştiinţei naţio
nale ocupă un loe important în paginile multor periodice paşoptiste,
poezia îndeosebi. Să ne gîndim numai la înălţătoarele ver!Yuri clin poeziile lui Vasile Alecsandri 15 mai 1848 şi Hora Ardealului, sau clin /Ui.rnnetu,l lui Andrei Mureşanu, toate trei publicate în Foaia pentru mi11t1~,
iuimă şi lit<>ratură a lui Bariţ. Poezia paşoptistă, publicată în periodiC"ele vremii. deşi nu întotdeauna realizată sub aspect estetic, sub cel ai
C"Onţinutului este o poezie militantă, pusă în slujba ideii naţionale. Pc
această linie a presl'i româneşti paşoptiste se înscrie activitatea literarei
a ziarului Bucovi11ll. Prin „Foiţa" sa el a reprezentat în literatura vremii
C"urent ul naţional-popular pe care-l teoretizase Kogălniceanu în lntrurlw:ţie la Dncict litemră. Astfel, datorită unor împrejurări istorice spedfke, Bucovina ajunsese a fi o revistă literară cum nu mai era all:1.
un fel de rn·mare ... a Daciei literare de odinioară :1: 1• SC'rierile literal'e
publicate în gazetă se încadrează, în marea lor majoritate, celor trei direcţii indicate în Int.rnclm·ţie: evo.carea trecutului istoric, menit să serveao;c[\
drept model şi îndemn la luptă pentru prezent, inspiraţia din folclo.r, înţeles ca depozitar al specificului naţional şi cîntarea frumuseţilor patrieL
<·a formă ele manifestare a patriotismului. Celor trei teme li se c.H.laug:1,
în mocl firesc, avîncl în vedere momentul isto.rîc, literatura politidi milit;m tă.

Ca şi în c';Jzul părţii politice, p1rtea literară a ziarului Bucovina are
rnluboratori din toate provinciile româneşti. Redactorii s-au străduit şi în bună măsur[t au reu~it să facl1 din ziairul lor „oglinda" momen1ului literar general românesc. Transilvania este reprezentată, în afar,-1
ele Aron Pumnul, prin Andrei Mureşanu, poetul -revoluţiei de la 18-18
in Ardeal. pe atunci celebru !'ii în Bucovina pentru al său U.ăswiet.
26 Bucovina, llI, 1850, nr. 17. p, 73.
29 Bucovina. II. 1849, nr. l, p. 1-:l.
:10 Bucoeina, IT, 1849, nr. :n, p. 170-171.
:n Bucovina, II. 1849, nr. 42, p. 262-263 ; nr. 43, p. 275-276.
:12 lhLcotJina, lI. 1849, nr. 45. p. 288-289 ; HI, 1850, nr. 2, p. 8-11 ; nr. 3, p, 13-15.
:;:: N. Iorga, Istoria literatllrii române, '\'OL III, p. 20.
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sinteză,

încrustată în table ele bronz, a aspiraţ.iilor neamului românesc" :11,_ Acestuia i se publică poezia Vers funebral :i;,_ Notiţa redacţiei
eare însoţeşte poezia („rosti t cu ocazia rugăciunilor pentru martkii români ele la 28 decembrie 1848 în catedrala Braşovului de Andrei l\Iureşanu"), ţine să sublinieze conţinutul ei pa.lriotic şi revoluţionar. Faptul
că Mureşanu apare cu o singură poezie nu trebuie scl ne ducă la concluzii eronate. Poetul transilvănean se bucura de o deosebi.tă preţuire clin
partea familiei 1-Iurmuzachi. A fost, în primul rîncl, un preţios corespondent al gazetei bucovinene, st·răcluinclu-se s-o răs.pîndească în Trnnsilvania ::fi.
Din cauza unor condiţii obiective, care ţineau atît ele evenimentelE
istorice, cît şi de distanţa geografică, Bucovina n-a avut colaboratori
din Ţara Homânească. Redactorii ei însă au luat fericita iniţiativă ele E
reproduce creaţii ale celor mai reprezentativi poeţi munteni ai timpului.
Dimitrie Bolintineanu. căruiH i se reproduce, clin volumul apărut lcJ
Bucureşti în 18 J7, poeziile O fută tînără pe patul morţii, Invocare, Mir('e(J
<'el Mare şi solii şi Ştej'an cel Mare şi nwica ::;(1 :ii, este astfel prezentat
dtitorilor Bucovinei: „Talentul românului poet, ale cărui însemnate me1·ite pentru renaşterea poeziei naţionale, nu mai puţin şi luminatul pat.riotbm ce a\·u prilej u cle;.;făşura în anul trecut (18-18, n. n.} ne punea
inclat.o.rire ele a înfăţişa publicului nostru din cinci în cînd c-îteva
din producţiile ee onoară geniul pomenitului poet" .;:.;_ Din volumul lui Grigore Alexandrescu Suveniri şi impresii, <1părut în 18~ I.
sîn:t publicate fabulele Dreptatea leului şi Lupul moralist (alese probabil pentru a-J viza pe Mihail Sturza, duşmanul neîmpăcat al ziarului)
~i poezia Umbl"(l lui Mircea. La Cazier ::!i_ Publicincl poezia Huinele de la
Tîrgovişte, ziarul face un elogios portret lui Vasile Cirlova : ,,Vasila:chi
Cîrlova, poet român, s-a născut în anul lll09 ; ajungînd în virstă de
l 7 ani a început a-şi dezvolta ta.lentul său poetic prin mici, dar pline
de foc poezii. în virstă de l 8 ani a făcut poema intitulată Păstorul întrist.at ; la l 9 ani, Ruinele Tîrooviştei„., Răsunetul unui fluer (Inserare,
n. n.), Rugăciwiea şi altele; la 21, Marşul romcinilor, Ero şi Leandru şi
a început traducerea vestitei tragedii Zaira. Necruţătoarea moarte l-a
răpit din mijlocul concetăţenilor săi chiar cinel se afla în floarea tinereţii. Noi sperăm că cititorilor noştri va fi de plăcere publicarea acestor
poezii, căci ele vor găsi talentul cel mai aclevă.rat poetic şi împreună
cu poetul vor admka ruinele româneşti ce astăzi ne sînt mărturii de
glorie strămoşească" \o.
În legătură cu reproducerile menţionate clin cei mai reprezentativi
poeţi munteni ai vremii se cuvine o remurc<i. Selectarea poeziilor se face

:H I. Breazu, Sl!Lclii c/.e literntitni

română şi cumpurută,

Cluj-NapOt.'lll, vol. II, 1973,

p. 140.

:J5 Bucovina. llf. 1850. nr. 1, p. 1-2.
:!G Cf. S::-riS{J~trea din 6 oct. 1849 a lui Alecu llumrnzachi către Bariţ.
:n Bucovina, II. 1849. nr. 12. p. 65; nr. 1:1. p. 69; nr. 16, p. 81; nr. 2J, p. 125.
:lH Bucovina. li, 1849. nr. 13. p. 69.
:19 Bucovina. II, 1849. nr. 25, p. 137 ; nr. 27, p. 14î, nr. 28, p. 153-154.
40 Bucot'1na, II, 1849, nr. 15, p, 77.
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potrh·it programului gazetei şi scopurilor acesteia, mărtarisite în cele
c1oui'1 prezentă,ri citate : sînt preferate bucăţile cu o bogată încărcătură
patriotică, prin care trecutul devine armă de luptă pentru prezent, cît
~i acelea în care critica socială găsea aplicativitate imediată la stările
clin Mo,lc1ova. Este aceasta încă o dovadă a modului în care redactorii
„Foiţei" au înţeles literatura ca o modalitate de afirmare a năzuinţelor
naţionale şi sociale ale românilor de pretutindeni.
Foarte mult material literar dau moldovenii. în fruntea cărora se
c;i tuează Vasile Alecsandri. Acesta dorea ca „foaia Bucovinei să devină
~el mai bun organ de răspîndire a ideilor frumoase printre români" şi
f<'i.găcluia „a lucra cu aceeaşi .rîvnă cu care a luc.rat pentru Propăşirea""'·
Asupra bardului de la Mirceşti vom reveni mai pe larg în paginile următoare. Costachi Conachi publică poezia Ochi fr·umoşi Io:.!, iar Vasile
Pogor Pmfeţie scrisă la an.ul 1839 şi împlinită în 18·1:9 t.:i. Dar, pe lînga
poeziile semnate, din cele 18 nesemnate sau pur.tind doar iniţiale, şase
aparţin sigur (după precizările de la sfîrşitul lor) tot moldoveniloc ""·
Un asiduu colaborator a fost G. Sion, refugiat împreună cu ceila:lţi moldoveni în Buco·vina. Majoritatea celor 10 poezii publkate de el, cu mentiunea că fac parte din manuscrisul Panorama Moldovei, au un caTacter
social şi politic, fiind nişte pamflete virulente la adresa domnitorului
Mihail Sturza. Semnificativ este Cîntecul lui Sturza Vodă din care reproducem prima strofft (din cele şa.se) : „Mihai Vodă cel vestit / La pră
dat şi la ră·pit, . Care-a scurs ţara ele bani · Domnind cin.<>preze·ce ani, ·
In sfîr9it e alungat I De popQr şi de-mpărat. / Plîngă curtea cit o vrea,/
Eu oiu rîde şi-oiu giuca"
Versiunile publicate de G. Sio·n au avut ecou,
de vreme ce un anume G. A. semnează în paginile ziarului poezia Muza
cu dedicaţia „Către poetul Panoramei Moldovei ·'iti, în care-l îndeamnă
să continue pe drumul început, demascîncl samavolniciile domnitorului
moldovean.
Bucovinenii sînt reprezentaţi în paginile ziarului de fraţii Hurmazachi, în planul cultural, iar în cel lite·rar, de Iraclie Paorumbescu. Hurmuzăcheştii publică articole şi studii social-politice şi culturale. Artkolele multilateralului Alexandru Hurmuzachi reflectă preocupări teoretice
referitoare ia limbă şi literatură, la creaţia populară, istorie sau invă
ţi';mînt. 1n „Foiţ~1" însă literatură a semnat doar Iraclic Po"rumbescu.

„„.

41 Dintr-o scrisoar<' apă.rută în Convorbiri litemre, XV, 1906. p. 585. Apuci
C. Loghin. Istoria literaturii române din Bucovin.a, 1926.
42 Bucovina, H, 1849, nr. 5, p. 31.
43 Bucovina, 11, 1849. nr. 20, p. 101-102.
44 în o:·dinea .apariţiei, poeziHe nesemnate sînt următoarele : Silvia; Suspi:nul
din ~ingurătate; D., Hora; Sonet (D-rei K. L.) ; Fiica şi muma (Moldova,
m<u-t. 1849) ; Odă la serbarea secuiu.lui întîi, 1849, iunie 1, JJentru dezrobirea vecinilo1· din Moldova; Adie la Bucovina. Oma(ti·U familiei H. (semnat I) ; De
m-aş face o păsărică ; Un fluturaş ; G. A., Muza (Către J)oe,tul „Panor.ame·i
Moldovei"); Nu mă uita; Stelele; Către unele femei (din Valahia 1848) ;
Către boieri (din V.alahira 1848) ; Călugăriţa; Privighetoarea (De un emigrant
1849, mai) ; R., Un fragment din manuscri„ml „NoL şi iar noi", l·aşi, 1850 ; - m -,
La o tinără română.
'
4Zi Bucovina, II, 1849, nr. 19, p. 95 .
.l(j BZLCOZJina, lI, 1849, nr. 38, p. 225.
https://biblioteca-digitala.ro

ZIAHUL _BllCOVINA"

339•

ltu·ercările

poetice ale unui bucovinean sint publicate, cu menfac parte din „o culegere de poezii ce se pregăteşte pentru
tipar'', cinci catrene nesemnificative .traduse din Heine Iii. S-ar puteci
ca dintre cele 18 poezii nesemnificative, 10, ca.re nu au o menţiune specială, să aparţină bucO'VinenHor. Sînt, ap.roape toate, poezii erotice, făr;'.'1
valoare deosebită (Vezi nota 4-i).
Am lăsat intenţionat la urmă contribuţia !Hera.ră pe care I.raclie
Porumbescu şi Vasile Alecsandri au adus-o în paginile Bucovinei, deoarece aceasta ilustrează, cum nu se poate mai bine, orientarea literară <t
gazetei Hurmuzăcheş.tilor.
Iraclie Porumbe.„wu (1823 - 18U6) era pe a1tunci student în teologie, culegător de foldor, poet şi secretar de redacţie a Bucovinei. El a
publicat între anii lH 18 - 1850 poezii fără valoare estetică deosebită,
dar care, pline de avînt patriotic, se înscriu în aria tematică a liricii
paşoptiste. Şi-a cîntat neamul, celebrîndu-i origined (Fa.ta ele :·onwn) a
visat uni·rea tuturor românilor, sub sC'eptrul habsburgic, evident, potri\-it concepţiei timpului (Către zimbr11l Moldovei); sub influenţa lui Bolintineanu şi a lui .\lec:~andri şi-a încercat talentul în balade, versificind tradiţii populare (.4nuţia, cu titlul modificat ulterior în Col11ic11!
tătarilor ele lîn[Jă TerebleC'ea). A scri.s, de a<;emenea, ca şi Andrei 1.\fo:·eşanu, poezii patriotice ocazionale, care-l fac un precursor al atît du
popularului poet de mai tîrziu al Sucevei, Vasile Bumbac. Dintre poeziile sale cu caracter patriotic cea mai semnifica.tivă este Lui Iancn,
reflex al puternicului ecou pe oare l-a avut în Bucovina lupta pentru
libertate naţional<\ a românilor transilvăneni.
Evident. nu puţinele poe~ii clin tinereţe îi vor asigura lui Iradic
Porumbescu locul cuvenit în istoria literaturii române, ci proza sa men10:dalicc.;tică, pre·cum şi amintirile sale cu
caracter istoric-document.ar,
publiC'ate spre sfîrştiul vieţii (Un episod clin J8·18, Cum a venit A.ron
Pumnul în Burnt:ina, Amintiri despre Vasile Alecsandri), care fac clin
autorul lor „un precursor al prozei bucovinene" '.H şi tm reprezentant
de seamă al literaturii memorialistice cu privire la anul revoluţionar
1848 în Buco,vina. Şi totuşi, aceste poezii de fornreţe prezintă importanţă
pentru istori·a Ji.terară, întrucît ne permit să cunoaştem atmosfera ce
domnea în redacţia Bucovinei şi ne ajută, ca şi poeziile lui Alecsanc1ri,
publicate în foiletonul gazetei, să degajăm orientarea ei literară. Izvoarele de inspiraţie ale poeziei Iul Iradie Porumbescu sînt realităţile româneşti, istoria naţională şi folclorul, care constituie, după cum se ştif',
două din punctele centrale ale programului Daciei liternre din 1840.
O discuţie speda'lă necesită cele trei poezii publicate în „Foiţa" Bucovinei : fabula Buchea. şi li.tera. li!I, reflex al luptei pentru introducerea
~dfabetului latin, Lui Iancu ~.o şi Ieremia Movi.lă şi sihastrul sau Altarul
Sub titlul
ţ.iunea

că

47 BILCOVina, II. 1849, nr. 43, p. 272.
48 Cf. Leca Morariu, Iraclie Porumbescu,

Cernăuţi,

prec1Lrs„r1Ll prozei bucovinene.

49 Bucovina, III. 1850, nr. 10, p. 45-46.
50 Bucovina, III, 1850, nr. 13, p. 57.
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monastirei Sucedţa 51 • Imnul închinat „craiului munţilor Tra.nc;ilvaniei"
(Avram Iancu) a fost compus în 1850 şi a apărut, fără semnătură, aVÎnd
menţiunea „din Bucovina", în acelaşi an în care gazeta publicase, în primele şase numere, în limba germană, fragmente din raportul pe care
_\vram Iancu îl înaintase guvernatorului Transilvaniei, geneTalul Wohlgc·muth, la cererea acestuia. Zi,arul Bucovina a considerat că face un rea]
s~·rviciu cauzei ,româneşti publicîncl faptele măreţe ale aceluia care a fost
sufletul revoluţiei de la 1848 în TI"'an.c;ilvania 5~. Atît raportul lui Iancu.
cit şi oda închirnată acestuia ele cărtre Iraclie Porumbescu, publicate de
ziarul Bucovina, aveau meni,rea să pună în lumină importanţa luptelor
eroice purtate ele -românii transilvăneni pentru afirrnairea lor naţională,
..,ub conducerea „craiului munţilor;', într-un moment crucial al existen1Pi lor. ,,Prin imnul Lui Iancu (lui Avram Iancu) imn care, pe de-a-ntregul (şi-n text, şi-n mefodie) e al lui Iraclie Porumbescu, tatăl izbuteşte
~<-i-l anticipeze oa,recum pe marele său fiu Ciprian, fiindcă imnul acesta
închinat lui Iancu a putut deveni atît ele popular, încît, cinel la 1921,
/\l. Ciurea dă Povestirea pe scurt a vieţii lui Avram Iancu (Cluj), ahmci,
(la p. 61l) Ciurea publică o varian1ă a acestui imn drept cintec popular!" 5:1•
A treia poezie publicată de lraclie Porumbescu în foiletonul BucoPinei, Altaml monastirei Suceviţa, este o baladă istorică, în genul celor
ale lui Alecsandri, cu rădăcini în folclm·. După cum mărturiseşte însuşi
autorul, poezia i-a fost „înd·reptată" ele Alecsandri, care îl îndeamnă să
continue pe drumul valorifică-rii tracliţiilo.r populare : „Nemuritorul Alec~a,1clri scrie Iraclie Porumbescu - mă îndemna cu cuvinte dulci şi
Wudătom·e să urmez calea începută [ ... ]. «Ţi-am citit balada spusese
Alecsandri - cearcă, caută, a<;cultă şi întreabă ele atari tradiţiuni între
poporul din care eşti, în care trăieşti» [... ] Acea baladă se publică apoi
în Bucovina şi în Zimbrul, iar eu culesei, cit am fost student, în ferii
' -.,~1canţe şcolare, n. n.: cîntece poporane şi ferindu-mă cu toată sfinţenia
a schimba, a eorija sau a adăuga cele ce şi cum le auzii, le trimisei lui
V. Alecsandri";;'•. Iulian Vesper adaugă : „Ado·rator al cîntecului popular,
Alecsandri îi face ounoştinţa teologului hoLnar şi cu obsesii rurale, Iraclie
Golembiovschi, mai tîrziu Porumbescu, a căToT prietenie e un bun augur pentru începuturile poeziei bucovinene. Poo-umbe.<>cu culege şi compune poezii cu caracter popular pe care Alecsandri le revede şi uneori
le îndreaptă. Poeziile cuprind o exaltare a sentimentului naţional. Cinel
se inspiră clin producţiile poporului lirica lui Iraclie Porumbes'.'.:u capătă
:-ezonanţe etnice de prestigiu estetic a:i.
Singura concluzie care ni se pare firească, atunci cinel e să fixăm
contribuţia lui Iraclie Poruntb6cu la constitui·rea literaturii modeme
bucovinene, este următoarea : a fost nu numai „precursorul prozei bu!11 IJticov'ina, III, 1850, nr. 29, p. 121-123.
:i:! Cf. C. Loghin, Ai.•ram Iancu şi eroii revoluţiunii sale in lilenuura Bucovinei,
in Junimea literarei, X'lll, 1924, nr. 9-10, p. :194-398.
;JJ Leca Morariu, Iraclie Poru.mbescu, in Făt-Frumos, X, 1935, p. 108-113.
54 Irnclie Porumbescu, Amintiri, Eld. ingri,jită de Ion Ştefan.
5.) Iulian Vesper, Bucovina li.te1·ară. in Junimea Utersră, XXII, 1933, nr. 10-12,
p. 46.
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covinene", ci şi precurson1.l poeziei bucovinene, tematica puţinelor sale
poezii, poate constitui, avem această convingere, o dovadă în acest sens.
A.şa.da[(', putem afirma, fără teama ele a greşi, că Iraclie Porumbescu
<:'Ste cei dintîi poet bucovinean modern.
Consecvent programului Daciei literare, pe care-l continua, şi sub puternica influenţă a lui Alecsandri, ziarul Bucovina a arătat un constant
interes pentru creaţia populară. Începind să publice legenda despre inte_pleierea Bucureştiului, gazeta o însoţea cu o notă semnată Dr. N. şi
intitulată Tmdiţiile populare romcîneşii, în care putem ci.ti : „Tradi·ţia
popu1.ară este cartea deschisă unde se însemnează viaţa unei naţii, ce
st-rămaşii ca o mo~tenire lasă nepoţilor lor [... 1. Cu atit mai ma.re importanţă nu se cuvine să aibă aceste izvoare istorice pentru naţia română,
pentru un popul care, deşi are o existenţă de mai mulţi secoli - dintre
care mulţi glorioşi - n-a ajuns ca să posedeze o deplină istorie a evenimentelor şi a literaturii patriei lui, în toat[1 cuprinderea ei intelectuală" ~iii. in· ziar nu apar, totuşi, clecît două prelucrări de folclor, Către
Dunăre : 1 şi Boul lui Păculă, culeasă ele N. Stănescu, „răzeş de pe malul
Prutului" ~.~. Prima, subintitulată (cle1i nu este) „cîntec poporal", e o
compunere cultă clupă model popular fapt vizibil în a doua parte a s<i,
unele aluziile la starea Moldovei sub Mihail Sturza sînt evidente.
Structurarea programatică a Bucovinei în continuarea Daciei literare avea să se contureze şi mai precis prin substanţiala colaborare n
lui Vasile Alecsandri care a clat un deosebit pre::.tigiu ,,părţii literare"
a gazetei. ,.Gazeta Humuzăcheştilor, scrie Iorga, cuprinde în l8i8, re,·elaţia unui nou Alecsandri, scăpat de chinurile vechii dureri de iubire,
un Alecsandri întinerit, care-şi cînt[1 ia:răşi ariile sale vesele şi vioaie
şi care înfăţişeaz[1 cititorilor săi, deprinşi a vedea în el pe cel clintii poet
al Moldovei, o poezie popular[\ inclrt>ptată .<>au realiza.tă ele el, cure-şi va
culege astfel îndreptări pentru viitoarea sa carieră litera.răL' ,·,n. Barei ul
ele la Mi-rceşti a publicat în .,Foiţo" Bucoi·i1wi. între februarie 181H şi
octombrie 1850, un însemnat num[ir ele creaţii originale şi ele poe;di
populare clin viitoarea sa colecţie. Din cele opt poezii originale ;1pi"irute1il1, numai două (Altarul mănăstirii Putna şi Zburătorul) mai Ius~'
seră publicate ; şase văd pentru prima dată lumina tiparului ncum. O
situaţie mai aparte o au Strigoiul şi Adio Moldoi•ei. Cea clintii a fost
scrisă, clupă propria mărturisi1·e a poetului,;, în colabornre cu C. Negri,
aşa cum, de altfe1, apare şi în Bw·ovino, unde, în dreptul pă-rţii a TI-a,
se precizează : „de Co~tache N.'·. Adio 1\foldoiiei, scrisă cu scopul de CI
atrage simpatia asupra exilaţiilor după înăbuşirea revoluţiei de la 181B,
56 Bucot:ina. I, 18-!8, nr. 8, p. 57-60.
57 Bucovina. II. 1849, nr. 37, p. 217.
:J8 Hucuvino, 111. 1850. nr. I. p. 2.
59 Apuci Mihai Berza, Hrumuzăcheştii, " familie ele cărturari patrioţi, eonferin\ă
televizală, 29 i-an. 1974.
60 Pifaădca (însoţită de o notă care atrage atenţia asupra alegoriei) ; Lăcrăminu
rele; Strigoiul; Adio Mol.dovei; A.dia la mormintul lui Grigore Romalo; Trei
arcaşi sau Alt.arul monastirii Putna ; Harcnrola sicilianii, devenită apoi Canţ{J
neta napolitană ; Zburătorul.
fii Cf. Vasile Alecsandri, Opere, voi. I, Ed. Ac<1demil'i H.S.R., Buc., 19G5, p. 149-lfiO.
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a avut o paraf.rază poetică şi muzicală, intitulată Cîntecul unui surghiu11it, compusă de filoromânul Carol Umlauff şi închinată bătrînului Doxaehi Hurmuzachi.
Preocuparea pentru folclor nu l-a părăsit pe Alecsandri nici în momc.'ntele de intensă activitate politică din perioada' exilului său în Buco\-inct, aşa cum reiese clin amintirile lui Iraclie Porumbescu despre poet.
Cole:_>cţia sa de poezii populare. a căror culegere începe încă din 1842, în
lH 17 era gata de tipar, clar evenimentele revoluţionare din 1848 au împiedicat apariţia ei. Primele balade care apnr în BucorinQ în 1849, Codrea.nu şi Pău11cr.şul codrilor, ca şi celelalte ce vor urma, sînt însoţite de
s.c-:-isori introductive - judicioase analize literare - ca şi ele note expliC'ative. Aceste scrisori de introducere adresate lui Alecu Hurmuzachi.
'or constitui celebrul stucfi u de!:'lpre poezia populară Românii şi poezia
101· ( 18-19 ). Alecu Hurmuzachi. admirator fervent al creaţiei foldorice.
î:qelegîncl valoarea excepţionafft a acestor comentarii la baladele Lrinfr:.e, le publică fără întî'rziere. însoţindu-le de o prezentare elogioasă.
„Cu deosebită plăcere împărtăşim c-ititorilor noştri acest articol cu care
sîntem datori penei măes.troa"e unuia bărbat (... ] pe care naţia română
îl preţuieşte ca pe unul din eei mai geniali poeţi ai săi. Acest articol este
rn:11entariul unei culegeri ele poezii populal'e pe care D-lui binevoi ;1
promite gazetei noastre [.„]. Deschizfodu-ne un aşa însemnat tezaur ele
µoezie cu totul originală şi populară, D-lui şi-a clobîndit un nou drept
1; 1·ecunoşti-nţa patriei pentru asemenea înbogăţire a literaturii naţio
n,\Je'' i;~_ Imediat clupă întoarcerea la Iaşi, în decembrie 194fl, _t\lecsanclri
continuă pregătirile pentru publica-rea poeziilor popula·re. La începutul
;inului 1850 apar în Bucovina, însoţite de comentarii introclucţive, baladele Toma /\Umoş (Tom(I o lui Moşiu), Blăst:ămul şi Şerb sărcw, iar la 1H
februarie/2 mm·tie. „acea nestemată făr{1 pereche a literaturii noastre
populare". ba•lacla .Mioriţa. In martie 1850. Alecsandri trimite comentariul lui Milwl Copilul ; balada ec;t e u ··mată ele Balaurul, Turturica şi
"1w1tl, Sal9a, Inelul şi năfromo, Bujor. in ultimele numere ale gazetei
(57 -60) apar 11 hore, dintre caire doar patru au titlu. Dupii înceta rec•
apcn·iţiei ziarului bucovinean, i\.lecsandri va republica în Zimbrul de b
l<U?i tot ce tipă·rise în foaia Hurmuzăcheştilor. pentru a face cunoscute
poeziile populare şi în Ivfolclova, unele Bucovina ajungea într-un număr
mic de exemplare. Colecţia Poezii populare ale românilor va fi publicată.
după cum se ştie, în Hl6ti, clupă ce în 1852 şi 1853 apăruse.ră bala.dele.
Trebuie să subliniem clin nou faptul că u11ele dintre cele mai semnificatÎ'\'C~ piese ale acestei colecţii au văzut lumina tiparuiui pentru prima dată,
între 1849-1850, în ziarul Bucovina.
Colaborarea lui Alecsandri la gazeta Hurmuzăchenilor a constituit
un puternic sprijin acordat acestora pentru crearea unei literaturi naţio1rnle, inspirate din trecurtul istoric şi creaţia populară, ma•rcînd, în aicela.c;;i timp, începutul unor noi şi puternice legături culturale între Buco1

62 nucot•ina, lI. 1849. nr. :12, p. 177.
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vina şi Moldova, contribuţie de seamă la realizarea unităţii culturale a
românilor ele pretutindeni.
Articolele şi stud'iile publicate în coloanele ziarului, cu deosebire
cele ale lui Alexandru Hurmu~achi, precum şi literatura apă.rută în
,.Foiţă", ne permH să relevăm ideologia cultural-literară a gazetei, a
cărei orientare se precizează chiar de la început în continuarea Daciei
literare, care a promovat direcţia naţională şi popular~ în literatura noa"tră, direcţie domin.antă în perioada l 840-1860. Împrejură;ri istorice specifice, deourgind din evenimentele anu1ui revoluţionar 1848, i-au h{1r{1zit Bucovinei meritul de a fi reluat, ea, pentru întîia oară, după Propâşirea din 1844, programul Daciei literare clin 1840, program cunoscut
fraţilor Hurmuzachi încă de pe atunci, după cum reiese dintr-o scTiso<11·e
din 3 aprilie 1840, în care icleO'logul specificului naţional în literatur{1,
Mihail Kogă'1niceanu, mulţumeşte lui Constanitin Hurmuzachi pentru bur.ele aprecieri asupra Daciei literare. Prezenţa fostului redactor al acestei reviste la Cernauca a contribuit neîndoios la conturarea ideologfoi
literare a ziarului Hurmuzăcheştilor, ideologie care îşi găseşte concre1.izarea în literatura publicată în foiletonul .'>ău.
Reluarea programului Daciei literare ele către Bucovina n~a fost Uil
..,implu accident, ci o necesitate imperioasă, deoarece ace;;t program col'espunde atit nevoHor momentului, dt şi unei aspiraţii profunde a sufletului românesc ele pretutindeni. Evocarea trecutului isitoric naţional
constituia un deziderat major al epocii. Bucovina înregistrează şi eu,
incepîncl din 1818, o mişcare literară izvorită din necesităţi în primul
rincl .de ordin naţional. Promovarea specificului naţional în literatură L'r~1
unul clin obiectivele luptei pentru emanciparea naţională. In area perioadă ele frămintări poiitice, Bucovina nu putea Lirmări clecît crearea unei
literaturi puse în slujba ideii naţionale, o literatură militantă, care să
poată fi utilizată ca a.rmă politică in marea luptă angajată de Hurmuză
cheşti pe întregul front cultural şi politic pentru salvgardarea fiinţei 11<1\ionale a neamului românesc clin Bucovina, supus ele d'ttre politica haiJsburgică la o deznaţionalizare forţată.
Deşi a avut o existenţă de numai doi ani, ziarul Bucovina a marcat
începutul ac:-elei mişcări de redeşteptare naţională şi eulturală a rom~1nilor bucovineni, legată ele numele Hurrnuzăcheştilor. „Lor li se datoreşte
un întreg, fericit şi de viitor curent în Bucovina" i;:i. Ziarul lor reprezintă aceeaşi importanţă pentru dezvoltarea con.ştiinţei naţionale şi promovarea culoturii în Bucovina, ca şi zimele înfiinţate şi conduse de Ion
Heliacle Rădulescu, Gheorghe Asachi şi George Ba.riţ, ctiitodi presei periodice româneşti. Hurmuzăcheştii. aceşti „stegari ai ideii daco-româneşti în Bucovina şi ctitod de cultură românească", au avut ca deviză
a întregii lor activităţi naţionale „lumină şi libertate" pentru popor. Prin
ei limba românească, desconsiderată. s-a impus treptart ca limbă ofidal~tr
ti:~

N Iorga, Ce este Homânia„., loe. cit., p. 2R6.
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posibil progresul naţional în toate direcţiile. Ei au pledat şi luptat, ca şi Bariţ în Trian~ilvania, pentru păstrarea şi afirmarea fiinţei na1i-o'.1,ale prin cultură.
Opera ele ctitorie eultmală a Hnrmuzăcheştilor avea să fie în.să des[1 \"Î•rşită prin întemeierea ziarului Burovina, eveniment publidstic cu
totul remarc8bil în via1;-<'1 spiritual.:\ a românilor bucovineni aiflaţi sub
ci·ominaţia h8bsburgică. „MişcareCJ literară şi cultli.rală în Bucovina pîn{t
<!1 lind era reprezentată numai ele Calendarul ele casă pentru Bucovhw,
c;,rc începuse s{1 apară la 18 ll. F·raţii Gheorghe şi Al. Hurmuza{'hi au
L·ăutat s-o îmbogăţească prin scoaterea foii bilingve Bucovincr" <i'i. în1r-aclevă,r. o mişcare cultural-literară propriu-zisă începe să se cristalizeze în Bucovina abia din 1848, odată cu apariţia ziarului fraţilor Hurm-.tzachi. Vorbind despre „Foiţa" ziarului Bucovina, Victor Morariu scrie :
„7'-faterialul e cît se poate ele variat, poezii, balade şi legende poporale / .. ./,
incercări şi contribuţii isto·rke variază armonic cu articole de intere"
politic, cultural şi naţion8l. Era o aclevă;rată primăvară literară şi una
c!h cele mai vechi şi mai frumoase expresii a unităţii culturale româ'.h'<:ti" (;.-,_ Subliniem acest rol btoric al Bucovinei, de tribună a unitl\ţii
r·ultmnle româneşti şi prin următoarele rîncluri aparţinîncl lui V. I. Simionescu : „Ziarul Bucovinn, apărut în 1848. deveni o bucată ele vreme
/r. rut unităţii <"lllturnle româneşti (s. n.), în coloanele 1ui întîlninclu-se
numele lui Alecsandri şi Kogălniceanu, al lui Bolintineanu, al lui Gh. Bariţ. alături de al fraţilor Hurmuzachi. Şi astfel, Bucovina. leagănul întt-meierii principatului moldovene-sr; e1junge şi loPul ele pregi:ttire a unit<i!ii sufleteşti între toţi românii" li(i.
Dup;1 apunerea gazetei Hurmuzăcheştilor, în 1850, Bucovina n-a
m<li avut alt ziar politic pină la Revista politică clin Suceava, apărută
îr: 188ti. Mesajul cultural-literar al celui clintii ziar bucovinean va fi
trn:1smis însă, peste un deceniu şi jumătate, celei dintîi reviste române~ti clin Bucovina, Foaier Societăţii pentrn cultura şi literatw·a românt1
i11 B11covi11a (1865 18fiB), înfiinţată, ca şi „Societatea pentru cultură';.
di:1 1862, tot ele fraţii Hurmuzachi. Aceeaşi ideologie literară se va r~
flecta. în primele decenii ale secolului nostru, în programul Junimii
lit<-rare (seria I, Hl04 1914), precum şi al aJ.tor publicaţii bucovinene.
Această direcţie înnoitoare naţional-populară imprimată ele
ziarul Bucovina. mişcării literare româneşti din a doua jumătate a sec.
al XIX-lea şi clin primele decenii ale sec. XX a contribuit 1>1 crearea
aC"elei eferves{'enţe culturale şi ele simţire naţională care i-a însufleţit
pe românii subjugaţi din Bucovina în mairea luptă pe care au clu":-o.
alături de fraţii lor din Transilvania şi Principate. pentru desăvîrşirea
unităţii naţionale şi st8tale a poporului român.
fi~ Lascăr Luţia, Serbările H11rmuzăcheştilor,
(i;, Vktor Morariu, op. cit., p. 5.

ti1; V. I. Simioneseu,

Bucovina,

Bucure~ti,

in

Luceafărul,

19;39, p, 32.
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LA G/\7,ETTE .. IHTCOVINA" - TRIBUNE
DE L'UNI'I'F: CC'LTllHELLP. ROUMAJNE
l?csum~

La gazl'lte Jondee par Ies rrerc•s Gheorghe et Alel'u Hurmuzad1i. a\·ec Ic coneours des rt!Iug:t•s politiques rnoldaves. publication cl'ev('i! de
la consdencc nationale e-t d'affirnwtion dl's clroits kgitimes des Roumains de
Buc·ovine qui se trom·aient sous la dorn:nation cit> l'Elat des llal>sbourgs, ('t en
lllLllW tt>mps, dam; des <"onclitinns llislnriqu('s spi'·dal('s genert>es par Ies l'n~ne
rnents de 111411. a reprt:•senk~ l'rn·ga-nt' ciL' pulJJidtL- de tous Ies Houmai.ns et a marqllL'
.1ussi un rnomt•nt nuc-ial clans l'11istoirL' de la l'llltun' ele' llw·ovi'nl'.
La gazel-le - est-ii montre clims l'artide - ·n·a P<lS et~ sculement le prl:'mier
jnnrnnl politiqup roumaln de nueovine, mais. par son Ieuilleton, elle a tl"'Tlll aus!;i
il' heu ele la prt'miere revue roumainL' ele la province. Ses redact<>urs nnt reussi
;\ s'assurer la collaboration de beaucoup cl'ecrivHins ele marque de ioutes Jes
provinces roumairnes e.t it raire cil' Ieur gazette .. un miroir ele l'al'tiYih' intellf'ctuC'llf' clc>s Roumains". un pharc ele r.uni·te <"·Ulturdlc rownainc:-. C'est pn'!dsement
<'l'ltc• lhCSl' C(lll' J"autcur clP l"arti:·lc S C'Sl propose ele demnntrer par l'ana:ys<'
approfonclec du fuC'illetnn ele Rucot·i11a.
Cc ri'l!e de ,.phare ele runite c·ulturelle roumainc" joue pm· la ga.zC'ttc clC's
r1·cres Hmmuzachi. pendant unc cotu·te peri-odC' de temps, est mis en evident·e
.-urtout pai· l':ma'lyse ele la littt'ra.ture publit>e dans scs pages. En reprenant Ic
progrnme ele Dacia literară. dl' 1840, R1icori11a a rl'Pr<"scnte dans la litterature du
tt·mps la dir.ection nationall•-populai·re ciont le llll'orickn etait l\.'I. Kogi\lnkf>anu.
l.."iiUteur de rartidc s'app~1ie Slll" lu ('Ollaborntinn cl'l1·;1elit' PorumbC'scu. le pen· du
c11rnpositeur, Pt ele son gnmcl mni. Vasile Alc1·sanclri. pour l'n cli:•gage-r )'ideologie
J:tt(oi·aire ele la g<izctte. cn prnlongement ele la diredion ele Dacia literară.
Par son fcuilleton - <"Oncluc-t-on dans l°Hrlidl' la g:-1zetLC' des frerC's
l lurmuza1·hi a milill' l'ncrgiquemcnt <·ontre ll•s tencl<'nl'es t'Osmopolitcs, pour la
<:r,•ation cl'une litter<1turc originale, inspin•c ci u passe hi!>Lorique ct ele la C'reation
p;lpulaire, unc littt~rature rnilitm1ie, utilisal>le c-omme anne de Iutte pour l'afl'irir.at'rm nationale clu pC'uplc rounrnin dl' llUl'O\"ÎnC'. Cetk clircction - Hfrirmc-t-on
c':i--uile el a ns l"arti<'il' - i mpr: me<• par la gazl'tlC' H11cori.11a au moun•men t li tt~·ra:re
roumain des clccennics suivantes. a cn'l' une grande effcn·escC'nce culturelle et
i1<1tionalc qui a stimule Ies lloum;iins subjugues ele BllL'OVine dans leur grande
lLittc pour la liberation nationale C?t runion a\·ec· la Houmanie.
0
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CerC"etarea exhaus.tiv[1 a „Familiei", ne clezvăluie alţi
,·olaboraiori la prestigioasa re\'istă orădeană : Dionisie Olinescu, Dimitrie
( )nciul. Ion V. Paşcanu, Mărioara Pelrescu-Zarnă. Dimitrie Petrino, Ciprian Porumbescu, I. G. Sbien1 şi Blena Niculiţ~1-Vornnca.
Dacă în prima parte a lucrării noastre, cel mai fecund colaborator
,_a dovedit folcloristul Simion Florea l\forian (circa flO contribuţii), in
noua serie, Dionisie Olinescu se situează pe primul loc, oferind o ade\·<:irntă frescă de epocă asupra vieţii culturale, sociale, istorice, poili!tice
şi economice a Bucovinei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
şi începutul veacului XX.
DIONISIE OLINESCU s-a născut la 21 aprilie 1852 la Adincata Cernăuţi. A urmat liceul în capitala Bucovinei. Face studii uniYersitarc
la Viena, Innsbruck şi Cernăuţi. Intrat în administraţia ducatului în 1884,
a desfăşurat o bogată activitate culturală pentru păstrarea ~i consolidarea spiritualităţii româneşti pe acest teritoriu. Autorităţile h:1bsbu.rgice
nu puteau admite astfel de manifestări ce veneau în contradicţie cu planu1·ile ele ge11nanizare a provinciei. Au început tracas<'irile şi, clupei H
ani - în 18!-13, nemaipuiîncl supoI"ta, Olines.cu trece în ţara liberă, unde
\·n peregrina ca profe'-'or prin diverse oraşe : la Vaslui, Focşani, Slatina
şi Caracal. A fost o vreme bibliotecar la Arhivele Statului în Bucureşti,
numit în această funcţie la recomandarea lui Dimitrie Onci ul. Pensionat în 1921, se va retrage la Botoşani, uncie s-a stins din viaţă prin
Hl24.
Colaborările

<il1ii 1872 -

lui Olinescu la „Familia" (circa 96) sînt cuprinse între

1904. Deşi a abordat cele mai diverse aspecte ale vieţii bu-

c·ovinene, el a

rămas

în

conştiinţa

posterităţii

mai mult ca arheoiJ:og.

„Nu a fost un mare arheolog în sensul di am r~găsi ~ub semnătura sa
tur.rări fundamentale sau săpături cu rezultate spectaculoase ce fac epocă
în ştiinţă. Ca mulţi alţi cercetători ai \'remii lui, Olinescu ca istoric a
fost un autodidact. iar ca arheolog un amator" to:r.

* In

prima parte a lucrării de faţă .3m eYocat pe următorii. colab01·atori :
d'Al:bon. Ion Bumbac, Vasi•le Bumbac, Dimit1ie Dan, V.u!>ile, Loichiţă,
Averchie Macovei, Simion Florea Marian, Aurel Morariu şi Constantin Morariu.
l!l.l Mircl'<1 Ignat,
Dioni.1·ic> Olinesc11, în .Suet•a\·a, Anu<11'1.1l
Muz0ului .1udeţean.
'V, 1978, p. ;51:1.
Eugen
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primă corespondenţă

la rubrica Salon - Din Bucovina llVi adure
cititorilor că pe terenurHe mănăstirii Putna s-au găsit un
paloş şi o durdă din sec. 13, deci înainte de „Descălecatul" lui Dragoş
Vodă. Acestea au fost duse la căpitănia Răd{iuţilor, urmînd a fi predate
Muzeului Ţării, din Cernăuţi. O notă clin revi5ta orădeană 10 ~' semnalează editarea de către Dionisie Olinescu la Gherla, în tipografia „Aurora", a broşurii intitulate Tezaurul de Z.a Pietroasa sau Cloşca cu puii
de aur, „studiu arheologic cetit într-una din conferinţele literare aran.iate la Cernăuţi de către Societatea pentru cultura şi literatura română
in Bucovina".
O clare de seamă 106 a conservatorului ele antichităţi asupra descoperirHor arheologice din Bucovina în anul expkat, menţionează că la
zidirea unei case în Sket s-au găsit într-un zid vechi două cărămi7.i
romane, numite „lateres", Nu s-a putut cerceta acest zici, deoarece proprietarul a oprit săpăturile. „Sînt primele cărămizi romane aflate pe teritoriul Bucovinei scrie Olinescu - , dovadă incontestabilă des.pre
prezenţa coloniilor romane în Bucovina". Acea:'>tă descoperire vine să
infirme părerea care căuta să ciştige cu orice preţ teren, că elementul
roman nu poarte fi prezent în Bucovina. Tot la Siret, în că•rămidărh
lui Beill, s-au găsit 3 pinteni cavalereşti din evul mediu, un inel ele
aramc"'t cu gravuri, un cuţH ele fier în fornna unei săbii încovoia.te. ·l bucăţi de arcuri, iarr în pădurea Holasica clin comuna Sadova lîngă Cimpulung, - o cămaşă ele zale. Cu oarecare amărăcitme, Olines.cu încheie
a~tfel relatarea : „Ori cine poate vedea de ce mare interes este crea.re<1
unui muzeu ele antichităţi la noi. 0biectele găsite se pierd pe nevăzute
şi clin zi în zi se şterg urmele existenţei noastre din trecut (... ). Dar
pentru prezent nu-i nici o speranţă pentru împlinirea acestei idei şti
O

lu

cunoştinţa

inţifice".

Necesitatea unei societăţi arheologice roi este tHlul unui omplu articol în care autorul dezvăluie as.pecte pozitive şi negative ale preocupărilor pentru trecutul istoric pe pămîntul vechii Dacii. atît clin partea
românilor, cit şi a naţionali<tăţilor conlocuitoare. As.tfel, în Munteni:1,
la începutul secolului al XIX-lea, sub banul Mihalcea Ghica, s-au făcc1t
temeinice studii arheologice. Este dureroasă relata.rea că clin săpături!~
prilejuite ele cons1.Tuirea unei căi ferate din Carpaţi spre Dunăre, î11
Riomânia, deşi apar o mulţime de obiecte romane şi păgîne, „ţăranii le
aruncă ca nefolositoare, le strică orri le vîncl pe preţuri derizorii afaceriştilor (... ), care le cluc pe piaţa arheologică din Viena, Londra etc.
Din pietre cu inscripţii foarte importante pentru elucidarea trecut ului
nostru istoric, se zidesc sau se fac clin ele praguri pentru prăvălii, o:i
jgheaburi pentru vite".
După ce deplinge faptul că în nici un judeţ al României nu se află
vreun conservator (... ) cu rolul precis de a salva de la piei·re piese arhe104 „Farnma·', nr. 37, 1876. p. 442.
105 N1·. 26, 1884, p. 314.
106 N~ 5, lM~ p. 5~5~
107 Nr. 39, IBBa, p. 460-462.
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ologice, Oltnescu adaugă : „Românii trebuie să aibă mare interes de ră
măşiţele trecutului ţării. Ei sint autohtonii ţării, care au condus odată
in destinele ţării". în Bucovina situaţia era şi mai proastă ; „La peste o
,;ută de ani de la ocuparea Bucovinei de către austrieci, intelectualitatea românească de aici nu mani.festa nici un interes arheologic".
Amintind descoperirea în 1829 la Cuciurul Mare a unui tezaur de
argint ; a unui pocal de aur cu figuri mitologice la Clit în district.ul
H.ădăuţilor : a mai multor torques în 1845 la Clocucica, autorul arată
2ă obiectele au fost duse la Muzeul de arheologie din Viena, iar rezultatul studiilor, publicait în reviste germane de specialitate. Doi filoromâni s-au ivit, din fericire, în Bucovina, manifestînd dragoste pentru
<:1rheologie, pentru trecutul istoric al Bucovinei ; cavaler de Gutter (năs
cut în Suceava) şi consilierul financiar Wickenhauser. Guvernul Ţării
l-a numit pe primul - conservator, iar pe a-l doilea, corespondent arheologic. La data cinel îi apărea articolul în „Familia" Olinescu ducea tratative cu „aderenţii ştiinţei arheologice", pentru înfiinţarea unei societăţi
arheologice şi H unui muzeu în Bucovina.
La aceeaşi rubric~1 : Salon - Scrisori din Bucouina, 111 ~ corespondentul cernăuţean, preocupat de salvarea mărturiilor arheologice ele mare
importanţă pentru elementul românesc, scrie cu oarecare ironie ; „Sîntem prea moderni şi ne interesează prezentul şi viitorul, cum îl înţe
legem după prezentul ce ni-l croim, şi nici deloc trecutul...". Aduce în
sfîrşit vestea îmbucurăloare că la Cernăuţi s-a constituit un comitet
pentru înfiinţarea unei societ~1ţi a rheologice şi a unui muzeu naţional
in Bucovina. Preşedinte a fost ales chiar Dionisie Olinescu. Din comitet
făceau parte, între alţii, Aglaia Drogli, Ion Bumbac, prof. I. Drogli, iar
ca membru onorific, cav. de Gutter.
Pentru anul 1886, Societatea pentru cultura şi literatura romana rn
Bucovina anunţă 109 un ciclu de prelegeri gratuite, începind cu cea a
lui Dionisie Olinescu ; „Antichităţi din Bucovina". Acelaşi număr al
,,Familiei" publică o notă arătînd că, corespondentul cernăuţean „este
însă·rcinat de că:tre „Academie des inscriptions et belles-lettres" din Paris cu descrierea arheoilogică a Bucovinei.
Problema înfiinţării unei societăţi arheologice române şi a unui muzeu naţional în Bucovina, este reluată 11°, subliniindu-se că doamnele di11
Comitet au purtat corespondenţă cu cele mai în.depărtate colţuri ale Bucovinei, spre a sonda terenul şi a pw1e la treabă pe românii înţelegători.
Dar făcîndu-se cunoscută intenţia, s-a ivit concurenţa strf1inilor. Şi Olinescu scrie : ,,iapelînd doar la internaţionalismul ştiinţei îndecornun, vroiră numaidecit să corntopească tendinţele şi mişcările naţionale ale Românului cu ac;piraţiile lor, dindu-le un caracter german". De aici necesitatea grăbirii eforturHor pentru înfiinţarea societăţii arheologice române. Statutele elaborate de Olinescu şi revăzute de o comisie aleasă,
0

108 Nr. 52, 1885, p. 625.
109 Nr. :l, 1886, p. 32-33.
110 Nr. 18, 1886, p. 217.
https://biblioteca-digitala.ro

;:.;o

ElTGEN DLMlTHll'

au fost aprobate de guvernul ţă:rii. Ele urmăreau trezirea printre români a interesului pentru antichiităţile lor naţionale.
O nou[t co·responclenţă 11 1 informează cittitorii despre călăto·ria lui
Dionisie Olinescu împreună cu doi cunoscuţi pe ruta Cernăuţi, Siret, Bahoneşti Rădăuţi, pentru a face descoperiri arheologice. Rolul aC'estei
călătorii a fost donarea la Siret de către Gutter, a tuturor pieselor adunate ele acesta, către Muzeul ţării. La acea vreme, ele con.stHuiau cea
mai bogată colecţie arheologică din Bucovina. Cu un car, piesele a'_I
fost aclw:;e la Cernăuţi.
Ultima relatare cu caraeter arheologi:c li:! ne aduce la cunoştinţă clesr:operirile făcute la Bănila Moldovenească (4 mile spre apus de dealul
Cecina) uncie cu doi ani în urmă au fost scoase la iveală monede romane, săbii, lăncii, arme, cornane, inele, stele şi sori, verigi goto-scitice
de aur şi argint, tăbliţe de aur cu însemne, care, împreună cu verigile,
erau destinate a ~ervi cultului unui zeu necunoscut pină la acea dahi,
cruci. Toate piesele au fo~t duse la Viena. Tot în capitala imperiului
a ajuns şi tezaurul bizantin roman din secolul al VII-lea, alcătuit din ~'
pocale de argint, clin care unul ornat cu figuri mitologice romane. ~
coperirea a avut loc cu 70 de ani în urmă, la vechile şanţuri Horodişte
din Voloca.
Monumentele istorice ale Bucovinei şi-au găsiit ele asemeni un loc
de cinste în colaborările lui Olinescu la „Familia". Inchină rînduri pline
de simţire mănăstirii Humo1· 11 ::, evocind tradiţiile care circula:.i în legătură cu acest monument. O sui.tă de 3 articole se intitulează Monumentul din Prisaca şi din foşi 111 • Primul e ridicat lingă Vama în sec.
XVIII ele Mihai Hacoviţă, care a trecut cu oştile peste Mestecăniş şi Suhard în Transilvania, după ce înfrinse la Iaşi annatele germano-maghiare conduse ele căpitanul FerenC'z, mort sub zidurile mănăsthl'ii Ceti'tţuia, cu mulţi dintre invadatori. ln amintirea biruinţei de la Iaşi, s-;;
ridicat Cerdacul lui Ferencz (în formă de cruce).
Despre mănăstirea Putna şi mormîntul lui Stefan cel Marre publică
date interesante 11 ". ce dovedesc o bogată info~aţie a arheologului şi
istoricului bucovinean. Citînd cronica lui Ureche, reproduce un fragment din aceasta, grăitor despre Tămînerea mereu vie a fig·urii voievodului în conştiinţa poporului : „Ce după moairtea lui, ii ziceau sfîntul
Ştefan Vodă, nu pentru suflet, ci pentru luc.rurHe şale cele vitejeşti, carele nimenea din Domnii nici mai înainte, nici după aceea nu l-au ajuns".
Sînt amintiţi de asemenea medicii veneţieni Muri·ano şi Leonard de
Masc;uri, contemporani cu Ştefan, care au locuit la Suceava.
Olinescu pubHcă şi tradiţii istorice. Una dint·re acestea este Beizadea
Tudurel din Molclova 1 Iii. Artkolul este o incursiune în trecutul istoric
al Moldovei, mai precis în sec. XVIII, cind tTăia beizadea Tudurel, de111
112
113
114
115
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1886. p. 397-398.
1887, p. 285.
1882, p. :J30-33I.
188:J, p. 148-151 ; Nr. 14, 1803, p. 160-163 ; NJ·. 15, 1883, p. 174-176.
1904, p. 315-316.
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parte de Suceava, la curtea lui din oraşul Od.riului. Era fiu de domn
moldovean şi tronul îi fusese luat de fraţii lui şi de urm.aşii acesitora. Ni
-.e pare interesantă descrierea castelului, a vieţii de acoi.o, cu întreceri
vitejeşti ce amintesc de turnirurile cavalereşti din Occident. Fiica beiza:delei, Uen.uţa, este răpită de paharnicul Calapod, slujitor la curtea domnească clin Suceava. Îndrăznea-la unui boier de viţă mijlocie de-<a se că
:;ători cu o fată clin familia voievozilor, era o crimă ce se peciepsea cu
arderea în cuptor, iair în caz de circmnstanţe atenuante, cu spînzură
toarea. Adu<; pe sus la Cetatea Sucevei, paharnicul fu salvat de Ilenuţa
c·are ceru mHa Domnului. S-a împă"Cat şi beizadea Tudure1 cu Vodă, devenindu-i supus oreclincios.
Un mare număr ele colaborări este închinat societătilor culturale
din Bucovina : „A~boroasa" (4). „Societatea pentru cultu~a şi literatura
română în Bucovina" (13), .,Junimea" (15), „Armonia'' (11), .,Academia
Ortodoxă" (1), „Societ'aitea doamnelor române" (1), „Şcoala Română" (1).
Este cunosC'ută campania indărătnică desfăşurată de autorităţile habslmrgice pentru deznaţionalizarea elementului românesc din această provincie. Unive.rsitatea înfiinţată în 1875 la Cernăuţi, avea drept scop clesăvî11Şirea acestui obiectiv în rîndul intelectualilor. Reacţia o reacţie
de apărare - a venit în mod feridt, prin înfiinţarea societăţi.lor academice, în care studenţimea a avut un mare rol în păstrarea şi întă.rirea
.'i€n:timentului naţional şi a tradiţiilor poporului român. Din zecile de corespondenţe apărute în „Familia", vom alege citeva, apte să pună în lumină st•rădania lui Dionisie Olinescu de a face ounoscUJtă tuturor românilor, viaţa culturală din Bucovina, sortită să se desfăşoare în condiţii
vitrege.
„Arboroasa" şi-a sărbătorit înfiinţarea la 17 febl'Uarie 187G 117. Cei
60 de studenţi români l-au ales preşedinte pe itînă1rul BuHga, student la
facultatea de filosofie. Imnul societăţii, creat de T. V. Ştefanelli, a fo3t
intonat sub bagheta dirijorală a lui Ciprian Porumbescu; tot Ştefanelli
a conferenţiat despre ideea naţionalităţii, idee de importanţă hotăritoare
pen,tru supravieţuirea elementului românesc din Bucovina. Olinesicu subliniază înţelegerile pe care „A,rboroasa" le-a pe.rfectat cu societăţile academice române clin Cluj. Pes:ta, Viena, Oradea-Mare, Mi.i:nchen, Berlin,
Bruxelles, Paris şi Gand.
La 26 aprHie 1876 11 ~ avea loc a doua şedinţă a „Arboroasei". Erau
prezenţi ca oaspeţi D. Onciul şi I.G. Sbiera. Ciprian Porumbes,cu a dirijat
corul care a intonat imnul societăţii, precum şi „Patria română", de Eugen
d'Albon.. S-a citii al doilea numă·r din revis1ta „Leuşteanul" - publicaţie
a societă~il. „Di.1 pcicaie - 1ncheie Olinescu, rectorul seminarului nu vedea cu ochi buni faptul că studen.ţii participau la şedinţele „Arboroasei".
A doua zi, a reclamat la consistoriu că societatea academică pune în pericol „ordinea casei". Era un preludiu al loviturilor ce vor fi date mai
tirziu .,ATboroa,<;ei".
117 N·r. 7, 1876. p. 83.
118 Nr. 18, 1876, p. 214.
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Relaţiile cu celelalte societăţi academice române sînt descrise cu grijă
de Olinescu, a cărui core:;ponclenţă 1 l!J constituie un preţios izvor de informi:li"e pentru cercetătorii de azi. „Uniunea ·Riomână" („Union Roumaine") clin Paris răspundea ,,Arbo;roasei" printr-o adresă din l martie
1876, semnată ele George Bursan : „Acum mai mult decît totdeauna
Homânii clin toa·te ţările au trebuinţa de unire. de a cugeta şi simţi în
acelaşi moc!. Dulcea Bucovină nu va fi ş·tearsă niciodată chn inimile
noastre. Pentru orice chestiune ele interes pentru naţiune, pentru Români, pentru libertate, ne veţi vedea alături de d-voastră lupt.inel în
ncelaşi foc, cu aceleaşi sentimente ... „. Autornl articolului menţionează
apoi relaţii cu societatea „Unirea" a studenţilor clin MUnchen. cu „România Jună" din Viena, societatea „Inocenţiu MiC'u-Cleiniana" clin Blaj.
„Alexi-Şincaiana" clin Ghedn, „Clulml studenţilor univer.:;ităţii din Iaşi'"
etc.
Din suita ele articole închinate „Junimii", reţinem pe cel care a prilejuit a cincea aniversare a societ<'iţii la hotelul „Goldenes Lamm" în ziua
de 3, 12 decembrie 1882, la Cernăuţi 1 ~0. Salutînd manifestările românismului în cadrul „Junimii'', consilierul consistorial Miron Mihai Căli11escu arăta că a fost o vreme cînd se considera o ruşine să vorbeşti ·româneşte, sau să ţii 01 carte „molclovenească" în mină, tipăriturile româneşti
fiind de obicei oprite la graniţă.
Holul major pe ca·re l-a avut „Societatea pentru cultura şi literatura
1·omână în Bucovina". este plls pregnant în evidenţă prin pana lui Dioni~ie Olinescu, care
i-a mmărit: cu atenţie <1ctivitatea. Au sprijini.t-o
cărturari ele seam[1 ai ţării. între ei I. G. Sbiera. Dimit.:·ie Dan, Ion Bumbac, D. Isopescul. Ecli'tarea ele periodice româneşti în Bucovina, ele cărţi
pentru bibliotecile poporale. reuniunile care aveau clrept scop menţine
rea permanentă ele legături între intelectualii români din această provincie, sînt doar dteva din realizările „Societăţii".
„Armonia" a luat fiinţă din nevoia ele-a se răsp1ndi muzica naţională
în Bucovina l'..'l_ Şedinţa de constituire ci avut loc la 19 iulie 1881 în Cernăuţi. Era în perioada cînd muzk~a „a ieşit din cadrul familiei şi începea
să fie cultivată la scară na.ţională~'. În serbă·rile patronate de societate.
au răsunat compoziţiile lui Ciprian Porumbescu, Iancu Flondor, s-a
promovat răspîndirea muzicii populare.
Trei corespondenţe sînt închinate artei I~~. Olinescu semnalează
identificarea şi cercetarea unei icoane comandate de Ilieş Vodă la 1730,
sau a unui ev;mgheliar al lui Ştefan cel Mare. descoperit în acea perioadă de pictorul Epaminonda Bucevschi la Cernăuţi.
Impune posterităţii şi activitatea de recenzent a corespondentului
bucovinean. Se va ocupa de lucra rea lui Francisc Adolf Wickenhauser,
Molda ader Beitrăge zur GeschiC"hte der Moldau und Bukowina n:i. Autor a numero!IBe lucră;ri (în limba germană) despre istoria Bucovinei,
1
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1876, p. 370.
1882, p. 618-619.
1883, p. 195.
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Wickenhauser era originar din Austria Superioară. Se stabilise de 36
de ani în Ţara de Sus, cunoştea bine limba română şi socotea Moldova
a doua sa patrie. Deşi a getrmanizat rangiurile boiereşti, WiickenhauseT
a făcut o bună traducere a uricelor şi documentelor cercetate, aducînd
o ,preţioasă contribuţie la 1cunoaişterea isrboriei bucovinene.
Olinescu s-a aplecat ou răbdare şi asupra Ornitologiei poporane ro-mâne a lui S. Fl. Marian m. Işi exprimă de la înoeput uimirea pentru
cunoştinţele automtlui, „pe o oale incă neumblată de români". Citează
apoi prefaţa lui Marian la opul său, din care reproducem aces.te afirmaţii
semnificative:" ... U.teratura modernă tirebuie să se întemeieze pe cea
poporană, sroţînd la lumină şi intrebu~nţind toate comorHe cele mari,
bogate şi fa-umoase, ale literaturii poporane, pentru ridicarea edificiului
literatlllrii moderne".
Multe pagini sînt închinate vieţii tea1rriale din Bucovina. Românii
din Cernăuţi au întemeiat un teatru de diletanţi care a dat speatacole
în mod .regulat în sala „Otelului de Moldavia" 12a. În primele speotacole
s-au jucat : Millo director sau mania posturilor, piesă într-un act de
V. Alecsandri ; Nu te juca cu focul, de I. Negruzzi ; Piatra din casă, comedie ou cintece într-un act, de V. Alecsandri şi Cinel, Cinel, de acelaşi autor. Corespondentul subliniază cu satisfacţie că sala era airhtplină
de fiecare da.tă, că au stră1udt costumele naţionale româneşti. Işi exprimă speranţJa C"ă în viitor se va înfiinţa un t.eatru naţional pentru
Bucovina. Intilnirn relatări despre prezenţa actorilor de la Naţionalul
bucureştean pe scenele cemăuţene (C. Nottara în Ovidiu de Alecsandri,
sau Agatha Bîrsescu de la Burgtheater din Viena, ca Hero în Des Meeres und der Liebe Wellen, Lucia în Intrigă şi iubire, 11 Iulia" în Romeo şi
Julieta).
Strădaniile corespondentului pentru cunoaşterea trecutului românesc,
pentru propăşiirea spidtului naţional în Bucovina, n-au mai fost suportate la un moment dat de oficialităţi. Ele veneau în contradicţie cu ţe
lurile de germanizare. De aici, o serie de şicane, care fă.ceau viaţa lui
Olinescu amară. I-a încolţit atunci gîndul de a părăsi Bucovina, gind pe
care 1-.a dus la împlinire, trecînd în Vechiul Regat. O scrisoare 1:!6 trimisă
de el din Cernăuţi la 12.Xl.1893 lui Simion Florea Mairian la Suceava, ne
dezvăluie împrejurările dramatice în care a trebuit să părăsească locurile natale : „Ţi-a fi bine cunoscut nenorocirea-mi înitîmplată la finanţe.
M-am decis a emigra în România şi a-mi căuta acolo de hrana vieţii („.).
Ştiind prea bine, că fiind membru oirdinar al Academiei Ştiinţelor din
Bucureşti şi petrednd de mai multe ori la Bucureşti, trebuie să ai cunoş
tinţe cu persoanele guve·rnului sau cu alte persoane influernte. Mă îndrept
cu rugăminte şi Te rog să-mi dai o scrisoare sau scrisori cătră una sau
mai mu1te persoane influente din Bucureşti, ca să-mi pot ajunge scopul".
Personalitate polivalentă, demnă, setoasă de libertate, Dionisie Olinescu a preferat pribegia, că1uşului habsbUJrgiic. S-a dus în patria liberă,
124 Nr. 7, 1884, p. 76-79 ; Nr. 8, 1884, p. 88-91.
125 Nr. 2. 1883, p. 23.
126 Fondul memorial-cloownentar „S. FI. Marian", Suceava, inv. 864.
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a fost primi•t cu căldură de fraţii români. Aici, a munciit cu pasiune
pentru progresul ţării, fădnd ci'IlSite plaiurilior bucovinene de unde a
plecat.

DIMFJIBIIE ONCIUL s-a născut la 26 octombrie/7 noiembrie 1856 în
comuna Straja din judeţul Suceava de azi. De origine 1română, familia
provine din Cernăuţi. După studii liceale şi universitare în acest oraş, se
specializează la Viena şi Berlin. Îşi i•a examenul de doctorat ~i de capacitate, în i6torie, geografie şi limba română. Din 1885 intră în învăţămînt
la Cernăuţi. Din Bucureşti i se face ofefltă de-a veni la o catedră universitară. Aaceptă invitaţia în 1895, iar din 1900, ajunge în fruntea Arhivelor Statului, în locul lui B.P. Haşdeu, care a renunţat ~a acest post.
Membru corespondenrt al Academiei Române în 1905, devine membru
titular în 4 aprilie 1906. Se ,stinge în 1923.
Bucovineanul Onciul rămîne în cU!ltura ţării prin operele sale istorice. „A întemeiat şcoala oriitică în istoriografie românească. S-a ocupat
de problema originii românilor, demonstrind .argumentat formarea poporului uomân pe o arie întinsă de ambele părţi ale DunăTii şi .respingind teoria migraţiunii medievale a românilor din Peninsula Bakanică în nordul
Dunării" J:!i.

Este prezent cu ,o singură colaborare în „Familiia". Ne-am gîndit s-o
pentru că ni-l dezvăluie pe autor în ipostaza de ... poet, la
vîrsta de rn ani. Poezia la care ne referim este intiiulartă De-aş fi ... 1:!8_
Are un caracter erotic, vers facil, ecouri ale versului popular, expresii
italienizante, diminutive. Din ceile 4 strofe, reproducem prirn•a, edificatoare - credem - pentru valenţele literare ale poetului diletant ele la
Straja:
„Ah, d-aiş fi o viorela
Ca şi ochiul tău de bela !
Aş dori, dorire-aş eu,
Să mă frîngă-a ta mînuţă
semnalăm,

Şi-n f:rumoasa-ţi grădinuţă
Să mă pui la sinul tău ! "

ION V. P AŞCAN este numele unui cărturair bucovinean rămas mai
în conştiinţa posterităţii. Din păcate, ne lipsesc date biografice
mai ample. Sî'Illtem totuşi în măsură să arătăm că a fost „caitechet la
Şcoala de copile şi de băieţi în st:riada 'Dransilvaniei din Cernăuţi". Traduce di!ll limba germană Epistola către Diognet 1211 după textul tăilmă'Ciit
în 1882 din greacă de dr. Heinrich Kihn la Universitatea din Wiirzburg.
După Kihn, arată Paşcan, „autorul epilSltolei ar fi filowful Aristides din
puţin

127 Dicţionar enciclopedic român, vol. III, Ed. Politică, Bucureşti, 1965, p. 585.
128 Nr. 42, 1875, p. 492.
129 Tipo- şi litografia concesionaită arch. Silvestru Morariu-.Aru:lrieviei, Editura
Societăţii, Cernăuţi, 1893, 19 p.
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Atena, cam pe la anul 126 e.n. şi că sub Diognet are să se înţăJeagă îmAdrian". Pentru întăriirea acesitei afirmaţii - continuă traducă
torul buoovinean '--- Kihn „aduce înainte mei multe arg;uminte interne
şi esterne, aşa bunăoară limba, stilul şi modul de vorbire al celui dintii,
apoi viaţa, gradul de cultură şi caracterul ambi!loc bărbaţi, convenirea 1:111
lor în Ate1na etc„.".
In trei numere consecutive din „Familia" 131 îi apa.re lucrairea Cernăuţul şi suburbiile sale (Schiţă tapo-etnografică şi istorică) 1a:i. E.c;te o
amplă descriere a oraşului, cu aşezarea geografică, popu'laţi>a, monumentele istorice, şcoUle, societăţile ctrlrt:ura~e. bibliotecile, precum şi a suburbiilor Horecea, CaJ.iceanca, Clocudca, Roşa şi Mănăstirişite. Datelt
furnizate de I.V. Piaşcan, referitoare la epocă, Siirnt de ca-tă valoare documentară ; ele aduc lumină asupra unor statiSltici privind numărul diverselor naţionalităţi din zonă. AutorU'l pune la îndoială exactitatea datelor, acestea fiind opera unor oficialităţi s'1irăine.
păratul

MARIOARA PETRESCU-ZAMA. Unele date biografice despre
cola:boratoare bucovineană, ne sirrt oferite de arborele genealogic
al familiei Marian, existent la FonJdul memorial-documentar „S. Fl. Marian" din Suce.ava. Maria Petrescu-Zama era fiică de gospodar din Cireş
Rudeniţ, judeţul Storojineţ, căsătorită cu Ion Petrescu, paroh la Putna.
Soţul ei e. trăit între 1837-1900. Er:a fiul pairohului Gheorghe Piotrovschi
din Siret şi frate cu Leontina Marian, soţia foldorrisitulrui. La dalta dnd
îi apăireau colaborăirile din „F1amilia", autoarea era în vîrs.tă de aproximativ 55-60 de ani.
Fără credinţă m, este tiitliul primei contribuţii. Aflată la staţiunea
climaterică E. din Germania, scriitoarea prezinită cu mult talent frumuseţea locurilor şi bucuria pricinuită de o plimbare dis-de-dimineaţă spre
o înălţime împădurirtă. In singurătatea ce-;o în.con.jura, preamărea opera
Demiurgului. Tu~burată de o femeie apă•rută lîngă ea pe ne,aşteptate, află
că aceasta nu venise în staţiune pen.itru aură ci ca să găsească un refugiu, un loc de uitare a unei mari dureri sufleteşti. Avea priviri răvăşi.te,
era sceptică şi nu credea în existenţa divinităţii. „Mai bi:n~ arr- fi ca .toată
creşterea şi educarea tinerrimei să se focă afirma ea - pe baze reale,
factice, ia3'." nu ca pînă acuma să se cultive simţăminte dumnezeeşti care
sînt frumoase şi înă1ţătoare, daT - peilltru vi•aţă numai otrăviitoare po:t
f 1'" .
In două numere consecutive, pubJică altă lucrare literară, inrtitulată O noapte frumoasă, o noapte cu noroc 134 . Autoarea reuşeşte să
redea zbuciumul Slllfletesc al eroului princi.pail, un tinăr român care din
cauza unei dragoste nefericite, a plecat în Italia. Nici monumentele Romei, nici Vezuviul sau Pom·peiul, nici Adriatfoa sau Veneţia nu i-au
acea<;tă

130
131
132
133
134

Inrtîlnirea.
Nr. 10-13, 1896, p. 115 ; 140-141 ; 150-151.
Elditura irutorului, Societatea tiipogra:fică bucovineană,
Nr. 11, 1896, p. 121-122.
Nr. 23, 1896, p. 267-268 ; Nr. 24, 1896, p. 282-283.
https://biblioteca-digitala.ro

Cernăuţi,

1899, 38 p.

356

EUlGEN DIMITRIU

adus mîngîiere. Intors în Austria, intîlneşte la Viena pe femeia iubttă,
cu care petrece o noapte într-o camera de hotel. Ea iubise pe un altul,
era slabă, infltuen~abilă. Trist, tînărul român UJrCă în zori în tren şi dispm-e pentru totdeauna din viaţa ei.
Pentru Maria Petrescu-Zamă, Paştele e săr:bătoarea primăverii (Paş
tile 135), cînd reînvie natura, se întorc cocos.tirrdi şi ri:nrlunelele. După
dartina s·trăbună, în acea zi ooboTa din part dimmeaţa, călca desculţă pe
o bucată de fier, ca să fie sănătoasă tot anul. Se spăla apoi cu apă în
caire era pus un ou roşu, o monedă de arginJt şi una de aur, oa să fie
roşie ca oul, albă şi curată oa argintJUl şi preţioasă (avută) ca aurul.
Seria de coJaborăd cu cairaicter u.teraT se încheie cu O zi la ţară 130 .
Bucata cupriTIJde două părţi. Autoarea e oa.sipete pentru. o zi în casa unei
prietene la ţară î.n Bucovina ; impresiona-tă de frumuse~a naturii, de
coloritul variat al peisajelor, priveşte admiTarti·V pe cosaşii ca.re culcă
V'Oiniceşte iarba într~o livadă. Au veni1t şi alţi oaspeţi de la oraş. Pentru
toţi, ţărani şi orăşeni, gazda a pus masă mare, veselia durînd pînă la
miezul nopţii. După ce s-a potolit larma, gazda s-a retras în .camera ei.
Căuta singurătatea , încerca să se reculeagă, pentru mo~ra unei fiinţe
apmpiarte.
La rubrica „Salon", publiică o corespom:lenţă initi tUJ1aită Jubileul societăţii „România. Jună" 137. Autoarea o subintitulează „Amirutiri şi reflextuni". La 25 de ani de la înfiinţarea Societăţii, partidpă cu un grup
de bucovimmi la serbarea ce s-a desf~urat la Viena. Veniseră acolo
„români din patru unghiUTi (... ). Familii ce nu s-iau cunoscut înainte şj
cu greu se vor mai vedea Vireodaită, işi petreceau atit de vtoae, atit de
intim laolaliă, că păreau că toată viaţa lor, au petrecut--o împreună, atit
de mare era i:nsufleţtrea !". Autoarea îndeamnă tineretul studi•os din
Viena, să nu se lase sedus de măguliirile frwnoaselOT, dar nu prea
scrupuloaselor vieneze. "Luîndu-le de soţi - încheie ea - , se pierd
din tinerii valoroşi pentru naţiune (... ). Traiul cu o :fomeie de altă naţiu
ne, cu alte obi'Ceiuri, cu altfel de simţăminte, trebuie să înstrăineze !
laT progeni.tura e pierdută cu desă'V'irrşire ! ".
DIMITIR.tIE PETRINO. Născut Ln 1844 138 în satul Rujniţa din Basarabia, ca fiu al 1ui Petrachi Petrino şi al Eufoosinei (fiică a lui Doxachi
Hurmuzachi), poetul şi-a manifestat de tînăr talentul Hterar. Intre anii
1848-1850, familia trăieşte la Cernauca. După moartea lui Doxachi,
moşteneşte aicea:s-tă proprietate. Dimitrie se căsărboreşte în 1865 cu Vk„toria,
fiica baronul!Ui Buchental din Mihalcea, cobOTi'toare din Costineşti, pe care
o pierde duipă lliil an. A căilăJtOTii prin Italia, Gennani:a, Franţ.a, Tirol.
In 1875 il găsim la fo:Şi, ca director al bibliotecii startului, după Emi135
136
137
138

Nr. 16, 1897, p. 184.
Nr. 23, 1897, p. 265-266.
NJ". 15, 1896, p. 177-178.
Data naşterii lui Dimitrie Petrino este controversată. Vev.i. Const. Loghin,
Istoria literaturii române din Bucovina - 1715-1918, Tip. Miitr. Siilvestru,
Cernăuţi 1926, p. 103.
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nescu. După afirmaţiile lui G. Sion, a predat limba şi Hteratura română
la Universitatea din capitala Moldovei. Cunoscut în cercurile „Junimii",
a colaborat la „Co.nvor.biiri literare". A fost într-o vreme prieten cu
V. Alecsandri. Imbolnăvindu-5e, după viaţa de petreceri pe care a dus-o,
îşi caută zadannic salvarea I.a Bucureşrti. Moare în 29 aprilie v. 1878, la
s.pi,talul Domniţa Bal.aşa, fiind inmormîntat în cimitirul Şerban Vodă.
L-au condus pe ultimul drum, C.A. Rosetti - preşedintele Academiei
Române şi ,alţi membri ai înaltului for cultural.
Poetul îşi înrepe coJaibor-a:rea la „Familia", ou poezia Adio Bucovinei i39. A fost scrisă inai!l1Jte de hotărlrea de a părăsi Cernauca, în semn
de protest contra juhHeu'lui anexării (100 de ani), ce se pregătea la Cernăuţi 1 ~0. Versurile, reproduse din „Convorbiri literare", s§:Illt dedicate
contesei E. B. Sînt pătrwlse de un cald patriotism pentru acest pămint,
pe caTe poet'llll nu-l poate uita :
„Mă opresc in treacăt încă
Şi cu dragoste adincă
Vin să-ţi jur, o Bucovină, că în veci nu te-oi uita".
Leagăn de eroi :legendari, cu numer.oase mănăsitiTi ce adăpostesc morminte voieV'Odale, Bucov1na este umilită şi profanată. In final, poetul
îşi exprimă credinţa fermă că jugul împilării habsbur$ice va d1spărea
şi acest ţinut va reveni la patria mamă ~
„Deci cum eu nu uit ca-n lume
Survenirul unl\.li nume
A mea soartă, BUJCovina, de-a ;ta soartă-o a legat:
Astfel mîndra Românie
N--o să uiite-n iveşnicie
Că-n pămintl\.l~ tău cu fală este Ştefan îngropat!".
fraţilor Constantin şi Alexandru Hurmuzachi Hi, este
sad.e Eliza Sturdza, născută Hurmuzachi. Poezia a fost
decembrie 1875. Poetul evocă figura marelui Ştefan, a
lui Mihai Vitea21ul şi gindul sfînt al unirii tuturor românilor. Vorbeşte
cu entuziasm de bătălia de la Dulceşti, unde Ştefan Vodă, ajutat de ostaşii mUJnteni, a învins armata Lui .Petru Aron :
„Unire, dar unire! căci acest mîn.dru loc
V:ăzu întîia luptă a lui Ştefan cel Mare".

La 11W1mintu!.

dedicată mătuşii
scrisă la Ia.şi în

139 Nr. 49, 1875, p. 576-577.
140 Asupra mot:i·velor pentru CB!'e Petrino a trecut în ţara liberă, sint controverse. In Istoria literaturii române din Bucovina (pag. 105), Const. Loghin scrie:
„Cauzele acestei treceri nu sîn<t pe deplin Iămuri·te. Unii biografi susţin că a
fosrt dei.,gustat de Utlul de baron, pe oare t;:i.tăl său il oîştigase cu ballli ; alţii,
că a intrat în oonfHct cu procurorul din Cernăuţi pentru o scriere „Răpirea
iBuc.'OVilllei." ; iar noi afirmăm, in baza nnor ştiri part.iiculare, că motiv.ul principal al pă'l"ăsirii Bucovinei trebuie a se căuta în netnţelegerile, ce s-au iscat
intre dinsul şi familia sa, fiindcă el, împreună cu tatăl său, administratorul
averii fiuJui, bătuseră Ia tălpi, in puţină v.reme, toată averea de m:il..ioane pe
care o moştenise".
141 Nr. 8, 1876, p. 87-88.
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O poezie cu accente filozofice este Lumea închipuirii m. Predomiea nota pesimistă, sentimell'tul de izolare, într-o lume care acţio
la întîmplare :
„Cînd vktutea .omenească ca o larvă mi .s-arată
De păpuşi .numai pur.bată,
Care joacă după placul intimplării ce slujesc ;
Cînd mi-apare lumea toată o imensă comedie,
Şi-a naturii comedie
Omenirea despoiată de-al său farmec .omenesc" ;

nă în
nează

Eu atuil'ci te fur din lume, idol scump al vieţii mele
Şi pe aripi ,uşurele
Fug eu ti.ne, fug departe de pămintul pustiii ..."
Poetul

işi găseşte

refugiu în iubire :
„Acolo .cuprinşi de braţul veşniciei .creatoare,
imbătaţi de-amor şi soare,
Noi sorbim întinerirea din pahar dumnezeiesc:
Patimi mici, ce ţin de poala unei vremi îmbătrînite
De noi fie dezilipite,
Căei acolo între stele altfel inimi se iubesc".

sau:
„Eu am lira pentru tine

şi-un

suspin nemurit.or.

Şi

pe cînd :te pierde lumea în a sa deşertăciune,
A mea liră dulce-ţi spune :
Vino dragă să-nfrunţi vremea pe-a .cintă·rii vesel zbo:r
Poezia este-n tine, lingă tine vine-amorul,
După tine v~ne dorul,
Fără tine e mormîntul al meu singur viitor".
ln trei numere consecutive l'i:J, publică poemul în trei cînturi Lo
gura sobei, dedicat prietenului său N. Rosetti-Bălănescu. Scrisă cu talent, poezia •ne prezintă frumoac;e imagini ale naturii, iarna:
„Tot ninge, ninge, .cerul e alb şi alb pămîntul,
In aşternut de ghiaţă, pe perne de omăt,
întinsă ,zace iarna, şi mirele ei vin.tul
Din visuri lungi, geroase, o zguduie încet".

. . . . . . . .
ln miez de noapte, frigul creşte :

„Şi cine se atinge de cruda lui aripă,
Ca marmura :rănlîne mut, ,rece neclintit".
Poetul deplînge oamenii pe .care i-a prins vremea în dTum
„Căci cel mai scump tovarăş l-a omului durere
Hămine gura sobei, cînd ,toate au .trecut.

şi adaugă

142 Nr. 20, 1876, p. 229-230.
143 Nr. 26, 1876, p. 301-303 ; Nr. 27, 1876, p. 313-315 ; Nr. 28, 1876, p. 325-327.
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În para ailbăstriuie, în galbene schintei, .
Se oglindeşte .tainic amorul ,cel înrtii".
Orice nenorocire poate fi schimbată în noroc, cit timp sub soare
există lumina .şi femeia. Iubirea femeii dă băT1batului puteri nebănuite.
Că'l.dura căminului îi umple sufletul de bUJCurie. Petrino prezintă în contrast ou liniştea din casă - , natura dezlănţuită, viscolul care sitîrneşte haite de l'lllpi. La gura sobei, Ma·ria îşi despleteşte părul, pentru
a-l împleti din nou.
„Şi ochii ei .cei negu-i sub negrile lor gene
Revarsă foc ce-'O lume de ghiaţă ar topi".
Pentru Petrino, patria sa e frumoasă ca şi tînăra pe care o descrie
în versurile sale: .
„Maria este o floare ce-abia se dezve~eşte.
Frumoasă

ca Moldo.va, ce singură rodeşte
Minuni cu ochii negri, femeile cu nuri.
Şi nu;rul şi Moldova nu le dec;orie nime,
Căci lingă ele omuiJ. 13imţe.şte-a sa micime".
Copila e însă tristă, că.ci tatăJ i-a fost luat în robie de tătari. De
şase luni Ştefan cel Mare poaTtă război crunt cu păgînii pe pămint muntean. Printre cei mai vi·teji, s-a dovedit căpitanul Negrea, care-i tocmai
tatăl fetei :
„El a supus Bugeacul şi Chilia-i se închină,
Şi Cameniţa-1 ştie şi de pe Don îl ştiu
Cazacii (... ) ; căd faţa lui e plină,
De mu1te răni de moarte, dar el e încă viu".
Zvonindu-se că în lupta cu tăitarii Negrea a fosit luat prizonier, Şte
fan porunceşte să înceapă lupta şi în zori, duşmaJnii sfat învinşi. Pe
plaiuri moldovene cade rănit Mîrza, fiul hanului. Întîmplarea îl ajută
să ajungă întT-o casă, tocmai unde se afla Maria. Tînă'I'ul se îndrăgos
teşte de ea. Ajl.Ulgind amîndoi în palate'le hanului, Negre;:i, este elibera:t.
Are loc căsătoria Ma:riei cu Mkza. trecut la creştinism. Tinăra pereche
a trăit fericită, iar pe locul victoriei împotriva tătarilor, Ştefan cel 1\'1are
a hotă:rit să înalţe o mănăstire.
Din poemul Ra'lil, Petrino publică două fragmente : unul intitulat
Femeia w, şi a}1tul - Te iubesc ! K 1• În primul e vorba de creaTea femeii,
din coa<;ta lui Adam - conform legendei biblice. De atunci, femeia este
stărpîna };urnii, şi fiec.ail"e bă·rbat sclavul ei. Fragmentul al doilea din
poem e închinat iubkii. Şi-au mărturisH amorul, primii oameni :
"De-atunci, de mii de veacuri cu fală repetat,
El sună ori şi unde .ca eco secular".
Acea<;tă chemare ar răsuna spune ,poetul - ,chiar
„De-am face o hecatombă din 1umi desfiinţate".
144 Nr. :12, 1876, p. 373.
145 Nr. 40, 1876, p. 471-472.
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Fragmentul se tncheie cu versuri de clem.are a ace&tui nobil simuman :
„Amor ! Amor ! pe tine, ce vii cu dulci fiori
Cînd nime nu te-.aşteaptă, pe tine te găsesc
Oriunde pe pămînt
Şi totdeauna sfîrut,
In casa des1fainăTii, ca şi-n palat domnesc!"
Accente pesimiste găsim în poezia Blăstămul 146• Oopleşit de suferinţele care i....au plecat f.runitea, poetuil îşi blestemă destinul, cerind
moarte, dacă nu i-a dat viaţă. N-a dor~t aur şi C'llilUni, pe care le consideră deşertăciuni. Cerul i-a fost duşman :
„Pirigonit eram de vinrt;uri
Pe al vieţii ocean".
Ou Serenada m, încheiem seria lui de oolaboră:ri la revista orade~mă. E o poezie de dragostte, scrisă într-un ritm vioi. Poetul trimite
melodia, pe aripNe vintU'lui, către fiinţa apropiată inimii lui :
„Te du cîntare rătăcită
Pe aripi de amor,
Şi la fereastra-i favori·tă
Pătrunde-ncetişor !".
Dacă o va găsi domnind, serenada să se oprească doar un minUJt,
spre a şopti iubitei un nume cunoscut. Să se înalţe apoi in cer şi să
aprindă o stea, care va fi dorul vieţii sale, ce arde pentru ea. Poezia
se i·ncheie cu versurile :
„Iia1r dac-<acest cuvfot 141\ din stele
Nu-l va şopti şi ea,
Să moară doru~ vie-ţii mele
Să-mi cadă steaua mea ! "
ţămint

CIPRIAN PORU:MBESCU. Fiu al Bucovinei, compoziitor talentat cu
o existenţă meteorică (1853 ,- 1883), Porumbescu „s-a format în perioada
trezirii conştiinţei naţionale a românHor şi a frământărilor pentru afirmarea drepturilor naţiona~e. Lupta pe tărim social a :fost strîns legată
în activitatea sa de lupta pentru promovarea muzicii româneşiti şi a
creaţiei muziC'ale originale. Legătura cu muzica populară a fost determinantă în formarea sa profesională" 149_ Autor a peste 250 de compoziţii,
el rămîne în conştiinţa posterităţii îndeosebi prin opereta „Crai Nou",
„Balada", prin cîniece patriotice oa „Pe-al nostru steag", sau „Trei culori", ace.sta din urmă devenind Imnul de Stat al R.S.R.
In timpul vieţii, compozitorul publică în ,,FarrnHi:a", poezia La vioara
mea 150 • Sîntem mai puţin obişnuiţi a-l vedea în postura de poet. Ştim
146
147
148
149
150

Nr. 1, 1877, p. 3.
Nr. 91, 1879, p. 583.
„Te i'llibesc !".
Dicţionar

enciclopedic român, voJ. III, Ed.

polirtiică,

Nr. 14, 1875, p. 158.
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că

a scris textul la unele compoziţii ale sale. Poezia de faţă cuprinde
versuri închinate viorii, prietenă căTeia i-a încredinţat bucurii şi tristeţi în vremuri grele pentru el. Deşi mai puţin realizată sub aspeot literar, poezia rămine un dooument autentic a:l simţirii marelui compozitor. Reproduicem două sbl"afe, alese la înltlimplare, din cele 5 ale
poeziei:

„

Ţie suferinţeile ,mele,
Ţie dUTerile-mi mărturisesc,

Şi-n surisul coardelor tale
Aflu ba l'Samul ce-l caut, ce-1 doresc.
1

Tu-'Il dureri mi-eşti mîngiiere,
Tu-n ferice cu mine petreci ;
Fii cu mine şi după moarte,
Fii dar cu mine pînă în veci ! "

O dat.ă ou moa'l'tea oompoziitorului, numeile său nu disipare din paginile „Familiei". Semnalăm aî.teva amintiri apărute postum, din scrisorile pe caTe PorumbeSiCu le-a trimis din Braşov sau de la Nervi
(Italia), familiei. În ele se împleteşte entuziasmul :realiZ'ării sale ca muzidan, cu voinţa de-a învLnge boala neiertătoare, ou impresiile culese
în oraşele Italiei, unde a văzut capodopere de neuitat.

*
I. G. SBIERA esite un nume care se impune prin cont.ribuţii vaio-roase la propăşirea culturii româneşti în Bucovina. A trăit între 1836
şi 1916. Născut în HQII'odnicul de Jos, se instruieşte cu un dascăl ambulant în casa părintească, apoi la şcoala trivială din Rădăuţi, liceul
din Cernăuţi (unde a fost elevul lui Aron Pumnul) şi la Universitatea
din Viena. I-a urmat l1a catedră profesorului său, iar din 1875 devine
titularul catedrei de limba română la universifaitea cernăuţeană, pină
la ieşirea la pensie î:n 1906, clnd îi ia locul Sextil Puşcariu. Autor a
numeroase studii val·oroase, in.dispensiabi.Je pentru cunoa.şiterea vieţii culturale din Bucovina, I. G. Sbie:r.a e întîlnit destuJ de frecvent în paginile
revistei „Familia", atît cu colaborări, cit şi prl.n referirile ce se fac la
activitaitea sa culturală.
Un prim aTt1cal se il'l!t.Îltulează Originea familiei Urecheştilor t5t.
~utorul afiirrnă că aceasta e una din cele mai vechi familii româneşti.
In uri.ce apare la început sub nume·le de Urecl.e, avînd diverse funcţii
pe la începutul se00luh1i al XV-lea. De ea se ocupă şi Dimitrie Cantemir în scrie;rile sa·le.
În două numere consecutive din „Farnili-a" t52 publică o poveste popo;railă din Bucovina, irntitu~alf:ă Tei legănat, Sfarmă-piaitră, Strîmbă-lemne
Şi Şchiopul cu barbă cit cot. In alte două 153, îi apa:re Voinicul FloriloT
151 Nr. 25, 1884, p. 295-296.
152 Nr. 41, 1886, p. 490-492 şi Nr. 42. 1886, p. 502-503.
153 Nr. 24, 1887, p. 279-281 şi Nr. 25, 1887, p. 289-291.
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_:_ poveste din Bucovina. Sub ti-tlul Mişcări literare la Românii din Bucovina de la 1775 pină la 1889 (fragment) 15\ prezintă condiţiile vitrege
în care s-a dezvoltat timp de 114 ani creaţia literară în această prrovincie. Autorul scrie : „lmpreunarea Bucovinei cu Galiţia a· împins cultura focuitorilor ei pe alte căi şi a dat înv.ăţămîn!tului din ţară o dke:cţiune defav·orabHă unei dezvo1tărri naţionale". Şi mai departe·: „Acea.c,tă
stare de lucruri dăinui pînă către anul 1848. Era o amorţeală printre
români Oamenii deveniseră sfioşi şi fricoşi (... ). Aitit de tare îi apăsase
şi-i terorizase despotismul politic şi ultramonitan de atunci". O dată expus cadrul general în carre s-a desfăşurat viaţa cultura~ă a Bucovinei,
I. G. Sbiera va anaHza amănunţit, în 4 numere consecutive 155 , sub
acelaşi titlu (Mişcări literare la Ramânii din Bucovina de la 1775 pînă
la 1889), evenimente cultUTale şi oameni de seamă din perioada amintită.
Materialul a fost expus iiiliţial ca prelegeri la „Socieitaitea pentru cultura
şi literatura română în Bucovina". Autorul trece în revis·tă numele lui
Teodor Racoce, Teoctist Blajevki, Vasile lvanovici, Samuil AndrieviciMorariu, fraţii Hurmuzachi. In primul aI'lticol de fond al „Bucovinei",
publicaţie care a apă:rut între 1848 şi 1850, George Hurmuzachi scria :
„Foaia noastră va fi dar defensorul intereselor naţionale, intelectua~e
şi materiale ale Bucovinei, reprezentC1JI1Jtul dorinţelor şi nevoinţelor ei,
organul bucuriilor şi sufer1nţelor ei..." După potolirea agitaţiilor politice
din 1848 şi 1849, românii din Bucovina au primit prin rezoluţia împăTă_
teaiscă din 20 decembrie 1848, o catedră de limba şi literatura româna.
Era prima din imperiul austriac - subliniază Sbiera. iar A:ron Pumnul
a fost primul ei p.roifesoir. A muncit cu sîrg timp de 17 ani la Cernăuţi.
Urmărind cărţiile cu caracter dida'Ctic pe teritoriul răpi·t la 1775, autorul citează pe Pumnul, Ion Drogli, Niculai Ieremievici-Dubăru, Satnui!l V. lsopescul, Ştefan Ştefure<a.c, Conisit. Piiocopovid, Dr. Animpodist Daşchevici, Const. Cosnvici, Caqistrat Coca ş.a.
Un rol importan't în trezkea conştiinţei naţionale l-a avuit „Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina". 1nfiinţa1ă la 2
mai 1862 de învăţăceii lui Aron Pumnul, aceasta a editat un organ literaT - „Foaia Soţietă:ţii" (ianuarie 1865 - 31 decembrie 1869). intre
1881 - 1884, din iniţiativa lui I. I. Bumbac, Societatea scoaite „Aurora
română".

Cailendairistka română - relevă Sbiera - , a a.pă·rut timpuriu în
Bucovina, prece<liînd pe cea a străinilo·r. Mai Hrziu, între 1883 - 1884,
se ttpăreşte la Cernăuţi un ziar politic şi literar, intitulat „Ste11'uţa", pentru poporul român de la ţară, iar din 15 mai 1886, avocartul dr. Matei
Lupu şi folcloristul S. FI. Marian, scot „Revista politică". Se relevă
şi „Amicul poporului", foaie a societăţii cu acelaşi nume.
·Trece în revistă iiteratura religioasă apărută în Bucovina, literatură inauguTată prodigios de Vasile Ianovici şi continuată de mitro154 Nr. 23, 1890, p. 274.
155 Nr. 25, 1890, p. 293-295·; Nr. 26, 1890, p. 30S-307 ; Nr. 27. 1890. p. 317-:HO ;
Nr. 28, 1890, p. 329-330.
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politul Silvestru Morariu. Au mai îmbogăţit tezauruil tipăidturilor bu.:.
covinene, Isidor Vorobchievici, Ion-Juvenal Ştefanelli, Eusebiu Popovici,
Constantiiil Popovid, Alexe Comor.o.şan, Ion Berariu, Coru;tanti.n Morariujunior, Vladimiir ele Repta, Dr. Orest Popescul ş. a.
I. G. Sbiera subl1niază apoi pmgresele remarcabile făcute de Hterat.ura be1etdstkă. In creaţia poetică, se înregistrează preocupări încă
inainte de 1848 (GaV'riil Ierernievici din Ber.chişeşti), Mai reuşite sîrit
poezii'le seminaristului Iraclie Porurnbes.cu. Sint evocaţi apoi V.asile Bumbac, D1mi;trie Petrino, Ion Bumbac, S. Fl. Mairian.
Intelectualitatea românească din Bucovina a avut şi preocupări ştiin
ţifice A dat scrieri cu caracter lingvistic sau politic. Găsim, de asemeni,
scrieri muzicale sau medicale. Scuzîndu-se pentru obositoarrea listă bibliogmfioă prezentată, Sbiera o consideră convingă.toare peilltru a arăta
progresele românilor bucovineni în domeniul cu~ltiurii. Nu are pretenţia
de a fi oferit o bibliografie completă şi speră că se vor ivi alţii care
s-o facă. Consideră îmbucurător faptul că şi studenţii au început să
publice : „Românii din Bucovina au ieşit din faza prunciei. Această activitate culrturală a lor este destul de considerabilă fată cu numă:rul lor
şi cu împrejurările vitrige sub cari au trăit". Apreci~ză ca foarte utilă
infiinţa;rea Univerisiităţii din Cennăuţi. Vor:bind de condiţii'le {:e s-au creat;
Sbiera continuă : „n-avem dară decit să ne folosim cu tot adinsul de el~
spre a deveni în ţara .a.ceasta aceea ce se cuvine să fim după numărul
şi trecutul no..c;tru istoric!".

*
ELENA NICULIŢA-V:ORONCA. S-.a nălScUJt la 15 mai 1862 la Bi'rlad.
După terminarea şcolii primare la Botoşani, va urma inSltitutul „Humpel"
la Iaşi şi „Zilinschi" la BatoşB!ni. Prin căsătGria cu Zaharia Voronca, a
locuit în Bucovina. E cunoscută în literatura română, mai ales prin
culegerea de fol'clo-r î.n mai mu:J.te volume, intitulaită Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică. A concua·at, fără succes, la un piremiu al A·cademiei Române cu aiceastă lucrare,
căci în şedinţa din 20 februarie 1904, Ion Bogdan „i-a reproşat că nu
menţionase în spirit compa~atist, şi expresii1le similare din folclorul a1tor
popoare" Hm.
E pr:ezentă în paginile revistei „Familiia", cu o colaborare în proză
şi cu două poezii. La rubrica „Saloo", i-apare bucaia Cum se face ca
să ploaie 157. Doamna T. îşi informează prietena că în curînd va ploua,
deo.:'ld'ece a trecut un mort peste hotar. Murise într-adevăr bătrina baronea-să V. şi convoiul o însoţea dincolo de Cernăuţi, pentru a fi îngropată la moşia ei din B. Au pr1ns să bată într-un anumit fel clopotele,
tra<>e de m~ Ştefan Pita, pentru a alunga norii, furtuna şi grindina.
Povestirea are la bază un element folcloric - superstiţiHe poporului
român despre ploaie - , iar autoarea ne oferă un tablou veridic al fur156 Jordain Datcu, S. C. Stroescu, Dicţionaml
cnciclopedi.că, Bucureşti, 1979, p. 308.
157 Nr. 37, 1896, p. 442.

folcloriştilor.
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- poveste din Bucovina. Sub titlul Mişcări literare la Românii din Bucovina de la 1775 pînă la 1889 (fragment) tri\ prezintă condiţiile vitrege
i:rl care s-a dezvoltat timp de 114 ani creaţia literară în această provincie. Autorul scrie : „Impreunarea Bucovinei cu Galiţia a impin.s cultura focuitorilor ei pe alte căi şi a dat in:văţămîn!tului din ţară o dkecţiune defavorabilă unei dezvoltă1ri naţionale". Şi mai depMte : „Acea.c;.tă
stare de lucruri dăinui pînă către anul 1848. Era o amorţeală printre
r-0mân:i. Oamenii deveniseră sfioşi şi fricoşi (... ). Artit de tare îi apăsase
şi-i terorizase despotismul politic şi ultramonitan de atunci". O dată expus cadrul general în caire s-a desfăşurat viaţa cultura~ă a Bucovinei,
I. G. Sbiera v.a anaHza amănunţit, în 4 numere consecutive 155, sub
acela.şi titlu (Mişcări literare la Românii din Bucovina de la 1775 pînă
la 1889), evenimente culturale şi oameni de seamă din perioada amintită.
Materialul a fost expus i:niţial ca pre•legeri la „Socierbaitea pentru cultura
şi literatura română în Bucovina". Autorul trece în revistă numele lui
Teodor Racoce, Teoctist Blajevki, Vasiile Ivanovici, Samuil AndrieviciMorariu, fraţii Hunncuzachi. In primul amico! de fond al „Bucovinei",
publicaţie care a apărnt intre 1848 şi 1850, George Hunnuzachi scria :
„Foaia noastră va fi dar defensorul intereselor naţionale, intelectuaJe
şi materiale ale Bucovinei, reprezenitainitul dorinţelor şi nevoinţelor ei,
organul bucuriilor şi suferinţelor ei..." După potolirea agitaţiilor politice
din 1848 şi 1849, românii din Bucovina au primit prin rezoluţia împă-ră
tească din 20 decembrie 1848, o catedră de limba şi literatura română.
Era prima din imperiul austriac - subliniază Sbiera. iar Aron Pumnul
a fost primul ei p.roifesoc. A muncit cu sîrg timp de 17 ani la Cernăuţi.
Urmărind cărţiile cu caracter didactic pe teritoriul răpi·t la 1775, autorul citează pe Pumnul, Ion Drogli, Niculai Ieremievici-Dubău, Satnui•l V. lsopescul, Ştefan Ş.tefore1ac, Const. P.riocopovid, Dr. Animpodi.st Daşchevici, Con&t. Coso·vici, CalJistrat Coica ş.a.
Un rol important în trezi·rea conştiinţei naţionale l-a avut „Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina". 1nfiinţ8'tă la 2
mai 1862 de învăţăceii lui Aron Pumnul, aceasta a editat un o.rgan litera'I" - „Foaia Soţietăţii" (ianuarie 1865 - 31 decembrie 1869). intre
1881 - 1884, din iniţiativa lui I. I. Bumbac, Societatea scoate „Aurora
română".

Calenda:ristka română - relevă Sbiera -, a a.pă·rut timpuriu în
Bucovina, precedind pe cea a străinilo.r. Mai tîrziu, între 1883 - 188,1,
se tiipăreşte la Cernăuţi un .ziar politic şi literar, intitulat „Steiluţa", pentru poporul român de la ţa:ră, iar din 15 mai 1886, avocatul dr. Matei
Lupu şi foliclori5itul S. Fl. Marian, scot „Revista politică". Se relev[1
şi „Amicul poporului", foaie a societăţii cu acelaşi nume.
·Trece în revistă literatura religioasă apăruită în Bucovina, literatură inaugurată pro<li:gi·os de Va5ile Ianovici şi continuată de mitro1

154 Nr. 23, 1890. p. 274.
155 Nr. 25, 1890, p. 293-295 ; Nr. 26, 1890, p. 303-307 ; Nr. 27, 1890. p. 3l 7-3l8 ;
Nr. 28, 1890, p. 329-330.
https://biblioteca-digitala.ro

COLABORATORI

BUCOVINE..l\JI

LA

363

„FAMILIA"

politul Silvestru Morariu. Au mai îmbogă·ţirt tezauruJ tipărtturilor bu~
covinene, Isidor Vorobchievici, Ion-Juvenal Ştefanelli, Eusebiu Popovici,
Constantin Popovici, Alexe Comoroşan, Ion Berariu, Constantin Morariujunior, Vladimirr ele Repta, Dr. Or.est Popescul ş. a.
I. G. Sbiera subUniază apoi pmgresele remarcabile făcute de literatura beletr1stică. In creaţia poetică, se înregisitrează preocupări î.ncă
inainte de 1848 (Gav·riil Ieremievici din Berchişeşti). Mai reuşite sînt
poezii'le seminairis:tului Iraclie Porwnbescu. Sînt evocaţi apoi Vasile Bumbac, Dimiitrie Petrino, Ion Bumbac, S. FI. Ma;z-ian.
Intelectualitatea românească din Bucovina a avut şi preocupări ştiin
ţifice A dat scrieri cu caracter lingvistic sau politic. Găsim, de asemeni,
scrieri muzka~e sau medicale. Scuzînclu-se pentru obositoa;rea listă bibliografică prezentată, Sbiera o consideră convingătoare pentru a arăita
progresele românilor bucovineni în domeniul cuiJ.turii. Nru are pretenţia
ele a fi oferit o bibliografie completă şi speră că se vor ivi alţii care
s-o facă. Consideră îmbucurător faptul că şi studenţii au început să
publice : „Românii din Bucovina au ieşit clin faza prunciei. Această activitate culturală a lor esite destul de considerabilă faţă cu numărul lor
şi cu împrejurările vitrige sub cari au trăit". Apreciază ca foarte utilă
înfiinţarea Univel"siităţii din Cemăuţi. Vorbind de condiţiHe iee s-au creat;
Sbicra continuă : „n-avem dară decît să ne folosim cu tot adinsul de el<::
spre a deveni în ţara aceasta aceea ce se cuvine să fim clupă nwnărul
şi trecutul nostru istoric !".

*
ELENA NICULIŢA-VORONCA. S...a. năiscUJt la 15 mai 1862 la Bî'flad.
După terminarea şcolii primare la Botoşani, va urma institutul „Humpel"
la Iaşi şi „Zilinschi" la Bofo.şani. Prin căsătoria cu Zaharia Va.ronca, a
loruit în Bucovina. E cunoscută în literatura română, mai ales prin
culegerea de folclor în mai muHe volume, intitulaită Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică. A concurat, fără succes, la un premiu al Academiei Române cu această lucrare,
căci în şedinţa clin 20 februarie 1904, Ion Bogdan „i-a reproşat că nu
menţionase în spirit comparatb.t, şi expresiile similare din folclorul altor
popoare" i:m.
E prezentă în paginile revistei „Familia", cu o colaborare în proză
şi cu două poezii. La rubrica „Salon", i-apare bucata Cum se face ca
să ploaie 157. Doamna T. îşi informează prietena că în curînd va ploua,
deoarece a trecut un mort peste hotar. Murise într-adevăr bătrina baronea<;ă V. şi convoiul o însoţea dincolo ele Cernăuţi, pentru a fi îngropată la moşia ei clin B. Au pr1ns să bată într-un anumH fel clopotele,
tra<;ie de moş Ştefan Pita, pentru a alunga norii, furtuna şi grindina.
Povestirea are la bază un element folc!loric - supe·rsitiţiHe poporului
român despre ploaie - , iar .autoarea ne oferă un tablou veridic al fur156 Iordan Dat.ou, S. C. Stroescu, Dicţianaml
mciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 308.
157 Nr. :11, 1896, p. 442.

folcloriştilor.
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tonei. Bucata scrisă la• 28 august 1896, se încheie cu sperainţ:a că într-o
zi superstiţiile strămoşil•e>r noştri vor fi căutaite nu numai ca materie
pent·ru studiile etno-psihologice, ci „stpre foto.ase fizice reale, răminind
rolul ştiinţei de a le întrebuinţa".
In acelaşi an i-apare poeziia Tinereţe 158. Este un imn închinat cum ne-<> arată şi titlul - celei mai friumoase vîmte. Versul, uneori
facil, cu accente de idilism, e caracteristiic epocii. Tinereţea înseamnă fericire, dar şi zbucium ; înseamnă pri1ej de gelozie, de înrobirre păitimaşă :
„Daţi la luaruri moarte viaţă,
Poezie daţi simţi.rei ;
Ce-i frumos .Prin voi e totul,
Cum puneţi totul robirei !
far în cale porţi deschise
dau loc, .vă fare intrare,
Vi se-.nchină, vă suride
Şi cel mic şi cel mai mare".
Vă

Ultima colaborare, se in:tiitulează Bucurie, bucurie 159. Poeta deplinge
carre a cuprins-o aducîndru~i aminte că a cunoscut cindva şi
bucUJria:
„Mult e mult de cînd te-aVIUSem şi trăiam in ir'aza-<ţi sfintă."
tristeţea

Copleşită de dureri, de
bucuriei în calea ei :

încercărHe

aspre ale

vieţii, imploră

venirea

„Vină-n viiaţa mea pusit'ie şi străină .şi pierdută
Să te sortb, să-mbăt fiinţa-mi... 1cu simţire neşUută.
Să vorbesc, să rid în dodii, să-m.băez suifletu-n mine

Arrs de vinturi, supt de ploaie,

ingirădit

de

mărăcine".

*
Cunoscută pe întreg pămintul Daciei, revisita „Familia" s-a bucurat
de-a lungul anHor de un prestigiu binemeritat. Ea rămîne şi azi o publicaţie de referinţă, indispensabilă pentru cei caire ar do:ri să cerceteze fenomenul cultural românesc din a doua jumăitate a veacului trecut şi începutul aoesbui secol. Cei 17 oolahorrato·ri bucovineni analizaţi
în studiul de faţă, au meriitu[ de-a fi ţinUJt vie con:şitiinţa românităţii în
provincia răpi·tă de habsbu:rigi. Ei au contribuit la zădărnicirea nefastului plan de germanizare a elementului autohton, pînă cînd a veni1t
ceasul izbăvfa-ii, în 1918. Recunoştinţa posterităţii se îndreaptă, în egală
măsură, spre Iosif Vulcan, care a înţeles să dea ospitaHtate condeierilor
bucovineni, în paigini.J.e revistei sale. S-a slujiit o idee scumpă, aceea a
unităţii spirituale a tuturor romârulor.

158 Nr. 21, 1896, p, 243.
159 Nr. 26, 1896, p. 304.
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COLLABORAT,EURS DE BUCOVINE A LA REVUE
„FAMILIA"

n
R esume

L'auteur evoq11.1e autres huit coUaborateurs de Bucoviine ă la
revue „Faanili.3". Le plus fecond d'en.tre eux, Dionisie OUnescu aborde divers
aspects de la vie culiturene ; il decri1t Ies monwnents historiques, informe Ies lecte.urs sur Ies decouvertes archeologiques qui attestent la presence des colonies
romaines en Bucovine. Il plai'c:le pour la creation d'un Musee et d'une soc1ete
d'archeologie dans cette partie de la Mo1da:vie ; enfin il decri..t l'aeti.vi,te des soci~
tes academiques estudianti:nes qUi lutt:i.ient pour la conservation de la spirituali.te
roumaine et s'opposaient ă la germanisation forcee. Le patrioti.sme d'Olinescu
derange l'offidalite qui cornrnence lui faire des chicanes, de sorte que l'historien
est obl11ge de partiT dans le pays libre.
Un autre eollabo11aiteur 3. ete Dimitrie Onciul, repute historien roumain.
11 publie dans la revue une poesie (De-aş fi ... ). On m.enitiOilllle ensui·te le nom de
Ion V. Paşcanu, avec une traduction en rownai:n {Epistola către Diognet) et un
ouv.rage ori,gi!Ilal - Cernăuţul şi suburbiile sale (Schiţl1 topo-etnografică şi istorică). Une iremarquable fenune de lettres en epoque a ete Maria Petrescu-Zamif.
On cite ensuite le poete Dimitrie Petrino. Dans Ies poesies publiees il decrit
l'amoul' de la patde et l'affection pour la femrne aimee. Dans ses vers apparait
la figure legendaire d'Etienne le Grand (La .mormîntul fraţilor Constantin şi Alexandni Hurmuzachi). Ne manquent pas Ies accents phi.Iosophiques (Lumea închipuirii).

Le grand compositeur Ciprian Porumbescu publie dalliS la revue une poesle
(La vioara mea), et :ipres sa mort, furent publiees Ies lettres envoyees de BraŞOv,

de Nerivi et de Rome, ă sa famiUe.
Repute lettre du siecle passe et le commencernent du vingtierne, I. G. Sbiera
publie un ariticle sur !'origine de la famHle du chroniqueur Griigore Ureche,
ensuite du folklore et une ample etiude iintitule Mişeliri literare la românii din
Bucovina de ia 1775 pină la 1889. II evoque le râle joue par la „Sociehtea pentru
cultura şi liter>atura română în Bucovina", Ies tibres de livres didaictiques parus,
Ies calandriers roumains, les progres de l'acti-vite litteraire et scientifique en
Bucovine.
La derni~re personnalite cit~e c'est la folkloriste Elena Niculiţă-Voronca.
Elle collabore avec un ouvrage en prose dans lequel met en ~vidence le fai1t qu'on
peut annalyser certain.es croyances popula'i1res non seulernent sous !'aspect ethnopsychologique, mais egalernent scientifique, en offrant des reels avan1t'3ges physiques. Une de ses poesies publiees cha1rute la jeunesse et l'autre reflete un sentiment de tristesse.
Les t11avaux publies par Ies collaborateurs evoques, representenit la fresque
d'une epoque, de certe \llaleiur .pour ceux qui veulent connaître la vie cultW"elle
de Bucovine. On souligne egale.menit l'ospi,talite de h revue diiri,gee pali" Iosif
Vulcan, qui en re<;evant dans Ies pages de la „Familia" des ecrivains de toutes
Ies provin.ces de l'ancienne Dade, laisse ă :La posterite une indoubitable preuve
sur !'unite spiri,tuelle du peuple roumain.
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DIN ISTORIA PRESEI BUCOVINENE :
„FREAMATUL LITERAR" (1933-1937)
PETRU FROICU

In ultima vreme se înregistrează tot mai justifiicate şi
autori.tare contribuţii ou privire la istoricul presei literare din România.
Se aşteaptă de mult o lucrare de sinteză, care să cuprindă toate publicaţiile şi să evidenţieze locul lor în cultura românească, dar o asemenea lucrare cere un efort cu totul deosebit. Au apărut, ce-i drept, unele sinteze
şi antologii 1 dar acestea mai mult pentru nevoile învă·ţămîntului. Merită amintiită contribuţia profesorului dr. I. Hangiu, caire pentru pregă
tirea şi defini1:ivarea tezei de doctorat 2 a publicat în Editum Minerva
(1968) două volume : Presa literară românească. Articole-program de
ziare şi reviste (1789 - 1948).
Am zăbovit asupra acestei lucrări spre a observa ecoul presei literare din Bucovina. Dacă publicaţiile cu o apariţie mai întinsă ca „Junimea literară" sau „Fătt-F•rwn·os" se bucură de un anume spaţiu nu mai bogat ca altele - revistele bucovinene „CrainicUJl cetăţii". „F:rea·
mătul literar", „Ţar.a Fagilor", „Revista Bucovinei" ş. a. rărnîn undevai în
lista posibilelor enumerări ce-ar fi. putut completa statistica publicaţiilo.r cu o apariţie ele peste doi ani :i. lată, deci, încă un motiv care
ne determină să încercăm citeva pagini de sLnteză asupra revistei ce
apă.rea acum aproape 50 de ani în unul din cele mai vechi oraşe ale
Moldovei - Siretul.
Pe fondul unei explozii publicitare, concretizată în peste 300 de reviste literare în perioada interbelică, apare fără autorizaţie, la Siret,
în octombrie 1933 revista de literatură, ştiinţă şi artă „Freamăt", care
după primul număr îşi va fixa titlul la „FREAMĂTUL LITERAR".
literară românească a secolului al XIX-Zea. Antologie,
.şi glosa!' de Aurel Petrescu, pref'lţă de &mul Munteanu, text stabilit de
Rădulescu-Dulgheru şi AlliT'el Petrescu, Bucureşti,
Editura tineretului,
1967, 311 p. (Colecţia Lyceum nr. 8); Din presa literară românească (1900-1918).
Ediţie îngrijită şi prefaţată de D. Murăra'?u, Bucureşti, Editura Albatros, 1970,
341 p. (Colecţia "Lyceum" 86) ;Din presa literară românească (1918-1944). Ediţie îngri,jită, prefaţată şi note de Eugen Maifi.niescu., Bucu!'e.5ti, Edi.tura Albatros,
1975, 376 p. (Colecţi.a „Lyceum", 185) ; Reviste literare româneşti de la începu-

1 Se pot cita : Din presa

note
Geta

tul secolului al XX-Zea. Volum elaborat de Stancu Ilie, Ovidiu Papadima, Dana
Popescu, Bucur Tincu, D. Valamaniuc. Ingrijirea ştiinţifică : Ovidi1u Papadima,
Bucureş.ti, Editura Academiei, 1976 ş. a.
2 Vezi, Hangiu I., Reviste şi curente in evoluţia literaturii române, Bucureşti,
Editura dida.ctică şi pedagogică, 1978, 286 p.
3 Vezi, Hangiu I„ op. cit., p. 177.
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unele intervenţii, era de aşteptat oa această nouă publicaţie
parte di.nrl::re cele 10 reviste şi 20 de ziaire 4 pe care le-a tipărrit
intre 1897 - 1940 "Societatea pentru cultura şi Hteratura română în
Bucovina". Neînţeleasă rezervă : atit "Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina", cit şi editura ei n-au venit cu nimic în
ajutorul tinerei reviste. O dovadă concludentă este faptul că nid un
număr al revistei FREAMATUL LITERAR nu s-a bucUII"a.t de tiparul
"Sodetăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina". Nu se pot
invoca motive de ordin fina.ndair pentru această Societate sau editura
ei, atit timp dt imediat ea va patrona o nouă publicaţie literară „REVISTA BUCOVINEI" (1942 - 1944). Incercăm să credem că rezerva s-ar
datora zonei limitate de pătrl.lJildere pe care o „anunţa" această revistă.
Nu departe însă, peste Siret, la Mihăileni, oa organ al Societăţii culturale
„Tinerimea" apărea încă din 1927 revisita "Moldova literară", în carre
a debutat cu poezie scriitorul udeşrtean Eusebiu Camilar 5.
In climatul Unirii de după primul război mondial, inţelegînd nu
numai greutăţile oricăr.ui început, un grup de tineri entuziaşti, sub îndrumarea profesorului Nicodim Iţcuş ti, încă din vara lui 1933 selectează şi ordonează materialul ce va închega primul n'llffiăr din 4 pagini,
fo:rmat carte, ou. dimensiuni.Je 17 /21 am.
Deşi, de la început, se anunţase ca o publioaţie lUJnarră cu excepţia
primului număr, din cauza marilor greutăţi materiale, celelaHe 44 de
numere au apărut cuplate, fie pe.rutru 2-3 sau chiar mai multe luni.
Primele şase numere ale ultimului an 1937 au apărut într-un singur volum abia ~n mai 1938 7• Se impun, din acest punct de vederre, corecturi
la studiul lui Ioan V. Cocuz 8 publicat în Anuarul Muzeului judeţean
Suceava.
In toţi cei trei ani şi opt luni de apariţie, revista FHlEAMATUL
LITERAR a însumat 402 pagini, pUJblicaţia tipărindu-se la Silrnt (Tipografia Kairol Lenţer) şi Rădăuţi (Tipografia „Arta"). întreaga publicaţie,
excepţie făclnd doar primele trei numerre, şi-a păstrat în toţi anii formatul şi grafica, numai strnotura numerelo•r inregistrind intre 14 şi 28
să facă

4
5
IS

7

8

Negură Ion, Societatea
pentro cultura şi litera.tura română în Bucovina,
Suceava, Anuarul Muzeului judeţe.an, voi. IV, 1977, p. 187.
E vorba de poezia Cetatea mea ... , scrisă la 10 noiembrie 1928 şi publicată în
nMoldova literară", an. III, nr. 10-12, oct.-dec., 1929, p. 56.
lţcuş Nicodim (n. 22.9.1897, Suceviţa). Licenţiat în litere şi filozofie la Uni:versitaitea din Cernăuţi. Direetor al Gimnaziului şi al Liceului „Laţcu Vodă" din
Siret. Autor de studii şi articole ştiinţifice, frecventînd cu talent şi unele specii
literare, publică sub pseudonimele : C. Nati, N.A.I., D. Postăvaru., D. Pînzaru.
Colaborează la nCronka", "Freamătul literarr", „Zori noi", „Revista geografică
română" ş. a.
Prof. Ni·codim Iţcuş ne informează că s-MI făcut apeluri pentru prelungirea
vieţii revistei, dar noile preţuri ale tip31rului şi hirtiei i-au oprit drumul publicaţiei la mijlocul anului 1937. Nr. 1-6 din 1937 sint redactate de N. Iţcuş, A. Fortuna şi OctavialII. Ol.inici.
Coc.uz Ioain, V. Istoricul presei româneşti din Bucovina 1918-W44). Suceava,
Anuarul Muzeului judeţe.an, voi. VI-VII, 1979-1980, p. 431.
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de pagini. O imagine cl.airă a greută,ţilor prin ca:re trecea revista este
tipărirea celor 44 de numere in doar 14 apaTiţii 9•
PentTu aproape întreaga viaţă a publicaţiei e întilntt ca redactor
juristul Aurel Fortuna 10 • Ca al doilea redactor, într-un timp chiar ca
secretar de redac\ie, este I. St. Băncescu 11 iar de la numerele 10-12
din 1934 şi pînă la sfîrşitul anului 1936 s-a aflat Ootav Băncesou 12.
Pentru ultimele şase numere din a.nul 1937, după plecarea lui O. Băn
cescu, semnează ca al doilea red1actor cunoscutul publicist bucovinean
Octavian Olimici 13,
Dacă pe cope.rtă redacţia e nominalizată la Siret sau Mănăstioara.
adevă,ratul laborator, în care s-a conturat :revista număT de număr, ră
mîne Lkeul „La.ţcu Vodă", unde profesorii George Cîrstean H. Gheorghe
Duşceac 15 , Iordache Grigorovici 16, Gheorghe Băiţan 17 sub directa
îndrumare a profesorului Nicodim Iţcuş - asigură bunul de tipar al
publicaţiei. Cu modestie ce l-a caracterizat totdeauna, profesorul Nicodim Iţcuş n-a apălrut nidodată pe coperta revistei în calitate de coordonator sau mentor, aşa cum de fopt era în realitaite. Aflăm acest lucru
din mălf!turiJSirile lui Aurel Fortuna şi dintr-o însemnare rămasă în Anuarul Liceului „Laţ;cu Vodă" cînd se trece în revistă activitatea ştiinţifică
şi extraşeolară a profesorilor J8.
Aceste consemnări vin să pună în corectă lumină drumul revistei
precum şi contribuţia acelora ce cu bună credinţă i-.au pus la temelie
cite ceva din viaţa lor.
Cele 200 de exemplare cu caire a început drumul au sporiit an de an
ajungînd să atingă tirajul de 1000 de exemplare.
9 Anul I -2; anul II -4; anul III -4; <inul IV -3 ; a:nul V -1. Incepînd cu anul 11
II-iea, revista BJ)alre în formatul 23 /15,5 cm.
10 Fortuna Aurel (n. 24.8.1910. Sinăuţii de Sus). Fiul învăţătorului Ioan şi Carolina Fortuna. Absolvent al Liceului din Siret (1928), studii superioare de drept
la Cemăuţi (face pa.rte din prima generaţie de studenţi români I.a această facultate). Avocat şi jurist-consult, pensionar în Rădăuţi, jud. Suceava. Apare în
nr. 1 sub pseudonimul A. Frunză.
11 Băncescu, Ion Ştefan semnează sub pwudonimul Ion Freamăt.
12 Băncescu Octav este absolvent a·! lkeului din Siret; a rămas în .administraţia
financiară.

13 Olinici Octavian (n. 20.8.1909 -

26.9.1981,

Rădăuţi).

Scriiitor

şi

p1..1blic'ist bucovi-

nean.
15.10.1966, Milnchen). Licenţiat în litere
filozofie la Uni'Versitatea din Cernăuţi. Se remarcă printr-o bogată pregă
tire de spedalitate.
Duşceac, George (8.1.1892, Cupca 1.3.1950, Sioret). Licenţiat în teologie, director
substitut al Lkeului „Laţcu Vodă" Siret.
Grigorovici Iordache (21.11.1892, Igeşti, jud. Storojineţ 22.10.1973, Bucureşti).
Licenţiat î.n litere şi filozofie ; pmfesor de limba şi literatura română şi limba
latină la Liceul "Laţcu Vodă" d'n Siret.
Băiţan Gheorghe (9.4.1900, Zahareşti 19.7.1976, Rădăuţi). Absolvent al Facultăţii de litere şi fL!ozofie din Cernăuţi. Proresor de limba română, corespondent
al z:arelor "Curentul", "Universul", „Glasul Bucovinei". Asigură dactilografierea revistei.
Iţouş Niicodim : Anuarul VII al Liceului de băLeţi „Laţcu Vodă", Siret, Cernăuţi,
1938, p. 30. N. Iţcu.o;; a publicat a.rticole literare şi ştiinţifice, •conducînd revista
.Freamătul literar".

14 Cîrstean George (n. 12.7.1900, Bika şi

15
16
17

18

https://biblioteca-digitala.ro

PETRU FROICU

3i0

Revista s-a făcut cunoscută prin schimburi de publicaţii trimise în
toate zonele ţării, prin abonamente şi prin semnalele oritice din presa
vremii. De la început, FREAMATUL LITERAR a interesat inteleotualitatea din zonă şi chiar din afa:ra Bucovinei, tine.retul din liceu, pe meş
teşugari şi ,orăşeni, pentru ca mai apoi, prin elevi, studenţi, învăţători,
preoţi .şi funcţionari să pătrundă şi în casa ţăranului.
Se poate spune că un merit ail ·revistei este faptul că, oric.îite chemări i s-au făcut, FREAMATUL LITEAAR: nu s-a angajat în luptele
politice ale vremii, ci a rămas pe platforma unei publicaţii literare, de
.ştiinţ.ă şi artă, luînd însă atitudine atunci cind 1a;otul dreptăţii o cerea.
PROGRAMUL H.EVISTEI. Spre deosebire de a1te publicaţii, FREAMÂTUL LITERAR îşi definitivează articolul-program abia în numerele
2-3 (noiembrie-decembrie) 1933 H1• Ca o justificare a apariţiei revistei,
I. Călin 20 îin primul număr porneşte de la aprecierea contribuţiei pe
care o aduce provincia la dezvoltarea culturii româneşti, ridiclndu-se
fă.ră suficiente şi întemeiate argumente împotriva literaturii promovată
în capitală. Prea dure aocerute critice s,înt aruncate de aici asupra lui
Tudor Arghezi pentru univer:sul publicistic din „Adevă.rul literar şi airtistic". De la început, ,războiul pare dificil de suportat, cinel forţele sînt
atît de inegale.
Se pare însă că Ion F,re::imăt, prin poezia i'vlemento din primul număr, vrea să contureze totuşi o chemare de direcţie către colaboratori :
.,Poete, tu cintă în versu-ţi curat
F:rumosul, în imnuri sublime.
Iubirea, regretul şi ceru~nstelat ...
Revarsă-ţi simţirea pe rime ...

Povestea vieţi-mi pustii ce o po·rt
Tu ţese-o în freamM de ramuri...
Mi-i sufletul searrbăd ... şi rece ... şi mort,
In toamna ce-mi bate la geamuri..."

1n articolul-program INDIFERENTISM DECADENT ... acelaşi redactor fon Freamăt realizează un .tulburător tablou ce exprimă condiţia oraşelor periferice. „Sketul, bM:rin ,oraş în nordul Moldovei, cu monumente
istorice, care vorbesc de V·remuri apuse, e astăzi uitat parcă şi de Dwnnezeu şi de oameni... Totul doarme... Nici un fel de activitaite sau miş
care pe orke te~en, deşi ex1<>tă şi aici cîteva sodertăţi, care societăţi însă,
- figurează doar cu numele 1 •.. I O bibliotecă publică de seamă în folosul publicului - nu avem ... Nki un fel de activitate, ci din contra,
un indiferentism condamnabil faţă de tot ce e frumos, înălţător şi demn
de atenţia publicului / .. ./ FREAMATUL - această mică înfiripaire publicistkă a apărut în condiţiuni modeste, deoarece dintru început, nu avem
nici mijloace şi nid posibilitate să ediităm o publkaţie mai reuşită / ... /
F,reamătul nostru literar apare ca o necesitate şi e menit să umple un
19 Vezi, Freamăt, Ion : Indiferentism decadent„ .. I, 1933, 2-3 (nov.-dec.), p. 3-4.
20 Călin I., Literatura din capitală, nFreiarnăt", I. 1933, 1 (octombrie), p. 1-2.
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a satisface unele punote caire

pînă astăzi

au

rămas îtneă nesatisfăcute".

In asemenea atmosferă şi cadru, gestul tinerilor ce pornesc drumul
revistei FR:EAMATUL LITERAR este mai mult decît o angaja-re patriotică, dar, pentru aceasta s-air fi cuvenit să vină din mai muLte părţi ajutor, pentru că „o publicaţie de o asemene-a natură, are nevoie de
sprijin" 2l.
Aproape număr de număr se adresează celor „ ce simt româneşte"
să contribuie la menţinerea unui or:gan de publicitate în acest oraş de
veche cultură moldovenească, accentuînd că „subvenţii nu avem de nicăieri, iar revista trăieşte numai din entuziasmul nostru tineresc şi din
sprijinul abonaţilor W 1 • Chiar nici în aceste momente, „So'Cietaitea pi!lntru
cultura şi literatura română în Bucovina" nu intervine, deşi nu-i este
străină viaţa publicaţiei. Şi în aceste momente în sprijin, ca şi pînă
atunci, intervine conducerea Liceului „Laţcu Vodă" şi comitetul şcolar
al acesituia. Poate din acea<>tă cauză, fositul colaborator aJ publicaţiei, Dem
AhTiţJculesei 23 afirmă că revista „era finanţată din bugetul părinţilor
care nu înţelegeau de ce s-au mări<t chiriile la gazde şi taxele şcolare
sau de 1irecvenţă".
COLABOHATORII REVISTEI. Lesne se poate observa şi înţelege că
cercul colaboratorilor, dintru început, a fost să fie local. Cu timpul au
onorat paginile FREAMATULUI LITERARI: cunosC'Utul om de cultură şi
ştiinţă bucovinean prof. univ. dr. Leoa Morairiu de la Universitatea din
Cernăuţi, poetul Traian Chelariu 24, George Nim.igean 25, Neculai Roş
ca 26 , Anca Ţurcanu, Octavian Olinici, dar ce'l mai activ dintre colaboratori a rămas poetul E. AT. Zaharia~;. cunoscut şi-n paginile celorlalte
reviste literare din Bucovina. Unele cola:boră:ri au fost chiar clin zone
mult mai indepă,rtate. Astfel, e întHnită, semnînd proză scumă, o cunoscutii personalitate dobrogeană, Sorel Avramescu.
Dintre localnici s-a impus mai întii, prin entuzia<>m, dăruire şi
talent Nicodim Iţcuş, pe care-l întîlnim frecventind dife-rite specii lirterare, articolul şi studiul ştiinţific. Urmărindu-i prezenţele în pagini is21 Vezi art:colul-progr.am, p. 4.
22 Vf2i, Redacţionale, ~Freamătu[ literar", II, 1934, 3-5 (martie-mai), p. 23-24..
23 Ahriţculesei Dem., Din scrisoriie sosite la redacţie, „Ateneu", an. 17, nr. 1 (141),
marile, 1980, p. 2.
24 Chelariu Traian (21.7.1906, Dărmăneşti. jud. Su.ce.ava - 4.11.1966, Bucureşti). Studii universitare la Cernăuţi, Pari·s, Roma ; doctor în filozofie (1930). Cadru universitar. Autor de poezie, proză, te·itru şi memorialisti-că. Red.ac.tor şelf al ziariului ~Glasul Bucovinei". Colaborator la mv~stele şi ziarele bucovinene.
25 Nimigean George (n. 24.5.1909, Tereblecea). Li1cenţia-t în geogra.fie. Colaborează la :
„Crai Nou", „Freamătul literar", „Junimea literară", „Glasul Bucovi:nei", „Pana
literară" ş. a. Publică mai mult poezie.
26 Roşca Neculai (n. 1912, Tresti,ana). Studii strălucite de filosofie şi filologie clasică. Se remarcă, in special, ca traducător din Verlairne, Baudelaire şi Rimbaud.
Col.aborează cu poezie la revistele bucovinene. Lau.rea;j; cu premiul Baudelaire.
27 Zaharia E. Ar. (n.24.J.1911, Horo<lnicul de Sus). Licen\iat in litere. Redactor al
revistelor „Orion", „Argonaut" şi ,,Fi!)ier". Colaborează la un impresionant număr de ziare şi reviste. Se remarcă cu poezie.
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că!lite sau sub pseudonime (C. Nati, D. Postăvaru,
trăim bucuria cunoaşterii unui cărturar care a

-

D. Piin.zaru, N.A.I.)
asigura1t comunicării

vibraţie

dar şi probitate ştiinţi.fi.că.
Revista FREAMATUL LITERAR se dovedeşte atentă şi cu aducerea în ce~cul plllbU.cisticii a talentelor ce-şi fac ucenicia artistică sau
ştiinţifică în cadrul Societăţii literar--ştiinţifice a elevilor nLaţcu Vodă".
De aici, s-a ·ridicat, şi aici a primit îndemnuri precum şi îndrumări viitorul poet Nicolae Tăutu. 2s.
Luind în S!tudiu conţinutul publicaţiei şi raiport[ndu-'1 la subtitlul
acesteia - „revistă de HteratuI""ă, ştiinţă şi wtă" - subliniem că peste
jumătate din titluri, cum se întîmplă în rnajoriitatea revistelor ou această
stI"lJJCtură, îl oclllpă poezia.
Cele 107 poezii şi epigrame dau viaţă celui mai întin:s capitol al
pu:bl'icaţiei. In acest sector îşi dau întîlnire 37 de poe·ţi între ca:re se
impun E. A·r. Zahar1a, George Nimigean, Mihai Horodn~c 29 , Teodor Robeanu 30, Amica Ţu~anu şi un talent cu totul deosebi·t, Nicolae Tăutu.
Reţine aitenţia însă şi tînărul elev licean Dumitru P. Leontieş printr-o
smgură poezie publicată, Doina.
Descoperit în acţiunile Societăţii Uterare a elevilor, Nicolae Tăutu
se bucură de îndrumarea profesorilor Nicodim Iţnuş, George Cirstean
şi Iordache Grigorovid. Cu căldură, profesorul său de limba şi Hteratura
română şi diriginte în acelaşi timp, Iordache Gri1gorovici, s-a aplecat
atent dar şi cu ochi critic asupra încercărilor poetiee ale elevului Nicolae Tăutu, înmatriculat intre elevii clasei a V-a a gimnazillllui 31_ Sub
îndrumarea sa, tină'l'ul poeit va trece de la poezia notaţiiJor curente la
poezia cu formă fixă - rondelul şi sonetul - ca mai apoi să abordeze
meditaţia cu mai adin.ci incursiuni filozofice. Peste ani, de fiecare dată,
cind de sub tipar ii apăTeau cărţile, Nicolae Tăutu nu uita să lumineze
inimile foştilor săi dascăli. Pe una din că:rţile anului 1956, cu vădirt:e
emoţii se îndrepta cătTe fostul său profesor şi director, oăfJre in:drumă
torul său la început ele scris, Nieodim Iţcw;;, scriindu-i : „de la fosbul
DumneaV10astră elev cu numărul 128 al liceului „Laţcu Vodă", vă rog
să primiţi vechea şi fără de margine recunoştinţă, admiraţie de totdeauna
şi dragostea sinceră, respectuoasă. Mina Dumneavoastră mi-a călăuzit
condeiul, care a încercat să deseneze în inimi, primul :keamăt de fagi,
Tăutu Nicolae (24.11.1919, Cislău, jud. Buzău 13.6.19î2, Buc\.IJI"eşti). Studii
li.reaJ.e la Tîrgu Mure~, Siret şi Cernă.uţi. Urmează a!POi studii miJ.ita.re. Debutează cu versuri în „flreamătul liiterar" (1935). In ult:mul an de liceu, la Cernăuţi, îi apare primul volum intitulat Taceri peste apă vie (1939). La baca.laureat are ca preşedinte de comisie pe scriitorul N. Tcaciuc-Albu. In comisie se
află şi fostul său îndrumător, prof. Nicodim Iţowi. Se remarcă in toate genurile litem.re. Laureat al Premiului de Stat.
29 Horodnic Mihai (15.7.1907 4.9.1926). Scrie versuri şi proză. Debutează în
revista „Muguri" din Rădăuţi (1924).
30 Robeanu T. (Dr. Gheorghe Popovici
n. 20.11.1863 - m. 26.7.1905). Doctor in
drept (1894). Publică poezii, cele mai multe în revista „Convorbiri Uteraore".
31 Iţcwi Nicodim, Anuarul V I al Gimnaziului de băieţi „Laţcu Vodă", Siret, pe
anii şcoLairi 1934-1935 şi 1935-1936, Cemăuţi, 1937, p. 77. N. Tăutu vine aici
~bira Îlll clasa a V-::i în anul şcolar 1935-1936.
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de stea, primul stih de tulnic; pentru toate acestea vă
din toată inima .şi fiinţa mea" :ri.
Capiitolul de poezie nu s-a bucurat de colabocările poetului N. Tcaduc-Albu 33 , deşi acesta se făouse cunoscut prin colaborări la cele mai
muHe publicaţii bucovinene.
Proza - prezentă doar cu 13 lucrări, se remarcă prin colaborările
lui Sorel Avramescu, Nicodim Iţcuş, Octav Laur, George Nimigeain, Nicolae Rloşca, Ion Freamăt, Jean Bucov, D.Gr. Constantinescu, şi sub pseudonimul "De la Bucovina" - unul d1ntre cei mai talentaţi elevi ai liceului, dair pe care-l înti!lnim oochetind şi cu poezia. Sectorul de proză
contribuie suibsltanţiail. la în1ăriirea prestigiului revistei.
Piroza semnată de George Nimigean se distinge prin lirism, iar rindurile nu-s altceva deoîrt: verslllI'i îndelung dăltuite în materialul grav şi
sensilbi.l al limbii noastre. Pe fondul unei naturi ce-şi .continuă de ,veacuri
rotaţia, omul lovit de un timp ce-a uitait că de el, totuşi, depind înălţă
rile .şi prăbuşirile, reflectă acuzator : "La un colţ de stradă, un şomer
ghemuit jos, ou miinirle întinse, cerşea traiul de toate zilele. In minte
ii treceau atî-tea idei, atîitea speranţe ce se spu1berau însă ca zăpad.a
iernii... Viaţa aceasta ce-o trăim nu este decit o trăiire a altor vieţi ce
s-au stins demult... O voce lăun·trică rn. indemna la o schimbare totală
a zilelor, a traiului acesta mirşav. Neam de neamul meu n-a cerş~t niciodată, şi tocmai eu să fiu acela oare nu poate să-şi agonisească piinea în
alt mod ?" 34.
Acorduri lirice străbat proza lui Octav Laur : „E iia'l" prirnăvairă ...
au trecut atiotea ... şi vor mai trece multe ... Şi parcă şi-n sufletele oropsite primăvara incolţeşite o rază de speranţă... Cine ştie... poate tot se
vor realiza visurile ... " 35.
Anii tot mai încercaţi ii reţin atenţia şi sensibilului om de condei
Niieodim Iţcuş, care în construcţii de deosebit realism ne aduce la o întilnire cu omul şi natura, ce de veacuri se confundă şi se susţin în cumpenele ce Je-noearcă deopotrivă statura şi verticalitatea. Extrem de sensibile pagini de proză invită la echilibru. „Trăind viaţă grea şi aspră,
in lupta din ce în ce toit mai aprigă pentru piinea cea de toate zilele, nu
ne mai dăm seama că prietenii noştri cei mai buni, cei mai credincioşi
şi cei mai pretenţioşi, arborii, se împuţinează ... " 36 •
tn orice antologie sau publicaţie de prestigiu, proza liceanului de
sub pseudonimul „De la Bucovina" înseninează ochiul şi căutaTe3. Desprimul

sclipăt

mulţumesc

Tăutu dă acest autogl"Clif pe
Bucureşti, Editura militaTă, 1966.

32 N.

volumul Zbor de naapte,

piesă

în trei acte,

33 Tcaciuc-Albu, Nicolae (n. 11.11.1885, Rogojeşti). Doctor în litere. Profesor la
Liceul „Aron Pumnul" din Ce1111ăuţi. Secretar de redacţie la „Junimea literară".
Scrie poezie şi proză, re'.lliu>ază traduceri. Colaborează la mai multe publicaţii
bUcovmene.
34 Nimigean George, Sfîrşit de iarnă, "Freamătul literar", II, 1934, 1-2 (ia.nuariefebruarie), p. 16.
35 Laur Octav, Nostalgii... „Freamătul literar", II, 1934, 1-2 (ianuarie-februarie),
p. 18.
36 IţclL5 Nicodim, De Za leagăn pînă la mormînt, „Freamătul literar", II, 1935, 1-3
(ianuarie-martie), p. 6.
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crierea răsăritului de soare pe Ceahlău poate sta cu cinste lingă atitea
pagini inspirate de miracolul lumii muntelui-simbol. „Astrul înoată tot
mai mult în 11acul de sînge şi îşi face desă;vi~ită apariţie, de după cea
mai lungă linie a orizontului ce am văzut-o pînă acum. Întindere făiră
de sfî.rşit şi o linişite ce te înfioară. Dar, iaită că şoaptele vîn:tului aproape
neauzite se prefac în strigăte de deznădejde, în noite din ce în ce mai
~tridente şi îşi plîng cîntul si.ngurătăţii şi al răiădrii printre stâncile
colţuroase şi ici col•o acoperite de jenuperi, de muşchi sau de afini. Obloanele de la cabană trosnesc şi un şuier preltmg se aude de pe Panaghia. Acmn vîniul stăpineşte şi se pare că va fi furtună." "Ji
F o l c l o r u l, nu prea bine reprezentat, aparţine mai mult ailtor zone, clecit Bucovinei.
Sectarul de
c r i t i c ă ş i i s t o r i e l i t e r ar ă beneficiază de
profunzimea studiilor semnate de prof. univ. dr. Leca Morariu, Tr.aian
Chelariu şi C. Nati (Nicodim Iţcuş). Trei intervenţii de sinteză despre
Liviu Rebreanu, T. Robeanu ;:~ .şi poezia bucovineană :i:r sînt contribuţii
v•aloroase, cunoscurte, primul şi al t:reilea şi prin poS'tul central de radio
(la 2 februarie 1936 şi 26 februarie 1937). iar al doilea prin prezerutare~1
în forul stiintific al Universitătii din Cemăuti.
O rn'ai bună reprezenta.re 'în revistă o ~re materialul de istorie Hi articole şi studii - toate .semnate de profesorul emerit Nicodim Iţcuş.
Diversitatea problematicii, modalităţile de abordare, fineţea argumentării,
precum şi nivelul discurs.ului ştiinţific formează o zestre valQlroasă cu
ca.re această publicaţie se înscrie în dialogul cu celelalte reviste bucovinene.
Mărturisirile recente ale autorului ne determină să revenim şi să
<1ccentuăm asupra articolului La nwo.rtea lui 1. Gh. Duca "11 articol ce
exprimă cu des 1 tulă clarHate un strigăot inte<rior-grav de a se aşe:z;a la loc
cuvenit raţiunea şi echilibrul. Gestul autorului, nu singular în epocă,
se ridică împotriva violenţei.
FREAMATUL LITERAR în timp şi peste timp devine şi o interea vieţii sociale, culturale şi ştiinţifice din bazinul Siretului.
Din paginile ei desprindem efortul şi drumul ridicării Casei naţionale
clin Mănăstioara, ridicarea şi dezvoltarea monumentului eroilor din
Siret etc.
lnsemnări ca : „Un adevărat eveniment cultural pentru vechiul nostru Siret s-a petrecut în seara zile de 19 mai 1936 cfnd celebrul romancier Liviu Rebreanu a tinut în cadrul unei festivit~iti inăltătoare o admirnbilă conferinţă despre „George Coşbuc, poetul si'.iflelul~ti românesc",
;..ant~i cronică

37 DC' la Bucovina. Din e;rcursie. „Freamătu.\ literar", lV. 1936. 7-12 (iuI:e-decembrit'), p. 28-29.
::o Vezi, Mornriu Leca, Lil'iu Hebreanu, „Freamăt.ul literar", lV, 1936. 1-3 (ianuarie-nrnrtie), p. :l-7 şi T. Robeanu, „Freamătul li ter·,1r", IV, 1936, 4-6 (a.prilie-i uniP), p. 3-32.
:;9 CJwJ.ariu Traian. Pagini de a11tologie clin poezia bucuvineană, „Freamătul literar", V. 1937, 1-6 (ianu:arie-iuni{'), p. 3-19.
40 lţcuş Nicodim, La moartea lui 1. Gh. Duca. „Freamălul literar", II, 1934, 1-2
(i ·mua1·ie-febru;1rie). p 3-6.
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sau cum că „La 23 iunie 1935, profesorul univ. dr. de la Universitate"
din Cernăuţi, Leca Morariu, venind din partea revistei FAT-FRUMOS
a conferenţiat în cadrul Asociaţiei profesorilor secundari din Siret despre „Cintecul popular". Venitul acestei conferinţe a fost destinat pentru
ridicarea unui bust al folcloristului Simion Florea Marian" - vin să
întrege.ască în conştiinţa· noastră imaginea unui timp în care actul de
culrură este deplină jertfă.

Concluzii
„Freamătul literar" a contribuit la înviorarea vieţii din zonă, la stimularea .şi promovarea unor valori :
P,rin colaboratorii săi, revista s-a înscris într-un dialog cerut de realităţile contr.astante prin care trecea vechea vatră de cultură, S i re tu 1.
„F,rearnătul liiterar" s-a ridicat eu mult CUI"'aj şi demnitate să răs
pîndească raze de lumină în acest colţ ele ţară bîntuit de vicisitudinile
unor vremi vitrege.
Viaţa acestei reviste este încă o expresie a conştiinţei intelectualităţii bucovinene, preocupată de a aduce în mişcarea de idei a ţării sclipi'rHe gîndirii bucovinene.

DE L'HISTOIHE DE LA PHF:SSE DE ntTCOVINE:

„FREAMATUL LITERAR·• (LE FREMISSEMENT
LITTERAIHE) (1933-1937)

R esume
L'auteu.r realise une csquisse monographiq ue de la rcvuc
literar", cditee a Siret, en Jaisant des references au con.texte cuHurel
dans lequel para:t la revu.e, aux initiateurs et a ceux qui se sont occu.pes de son
apparition pe.nda.nt toute h pcriode. On met alors en evidence le profil ct la
structure de la rev,ue. le programme, Ies collaboratcurs. JaiS1ant mention sur Jcs
di.fficultes de quelles se heu'ita cette revue locale dans Ies presques 4 a-ns cl'apparition, pat' suite du manque d'ap.pui Iinander.
On souligne, en conclusion, 1'J signifi1cation ele la revue pour la ri~<mimati•m
de la vie spirituelle d'un tres ancie.n l'oyer roumain - la zone de la Yille Siret.
„Freamătul
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CONTRIBUŢII LA ISTORICUL
EXPLOATARII SARII LA SF!RŞITUL
SECOLULUI° AL XVIII-LEA ŞI lN PRIMA
JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
!N BUCOVINA
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Exploatarea complexă şi sistematică de tip industrializat a saru, mineral indispensabil vieţii umane şi animale, care constituie una din bogăţiile munţilor JBucovinei îşi află începuturile sale către
sfîr.şLtul secolului al XVIII-lea.fFolosirea izvoarelor cu apă sărată de aici
în starea for naturală, cît şi pentru producerea sării recristalizate prin
fierbere are însă o vechime milenară, ai~a după cum au relevat-o cercetările arheologice intreprinse în 1952 1 şi apoi în 1968 2 la Soka, în punctul Sloatina Mare. S-a atestat, cu acest prilej, pe baza materialului arheologic, una din cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din saramură cunoscută pînă acum în Europa, datată în perioada ·culturii Criş
din neoliticul timpuriu (mileniul 5 i.e.n.).
Saramura numeroaselor izvoare sărate din zona saliferului Bucovinei a continuat să fie intens folosită, în forma ei naturală, în toată perioada feudală, mai ales de locuitorii satelor de mun·te, unde se află
aceste izvoa1re. Aceste izvoare, numite slatine, a.par frecvent în documentele wemii şi spre deosebire de sare, care era proprietate domnească,
slatinele apar ca fiind fie proprietate mănăstirească, fie boierească. Pe
tot parcurs.ul evului mediu, pină către s.fîrşitul secolului al XVIII-lea,
rema1rcăm faptul că nu se face nici o încercare de industrializare a acestor slatine sau de prospectare a zăcămintelor de sare subterană din
această zonă, în vederea obţinerii unor produse de schimb, pe de o parrte,
din lipsa unor spedarli.sti, iar pe de aUă parte, aşa după cum o arMa şi
învăţatul domn Dimitrie Cantemir 3, de teama de a nu trezi lăcomia turcilor darr şi din dorinţ;a de a nu scădea preţul de monopol al să-rii, ce adueea importante venituri vi'Steriei domnilor Moldovei.
In ultimul sfeI'lt de veac din secolul al XVIII-'lea, prin maşinaţiile
diplomaţiei austriece, nord-vestul Moldovei a fost smuls din graniţele
statului moldovean şi inclus în cadrele Imperiului habsburgic cu numele
de Bucovina. Ca şi T.ra:nsilvani;a mai înainte, noua provincie, intrînd
Şandru, Contribuţii geografico-economice asupra exploatării slatinelor fn
Bucovina de Sud, in „Studii şi cercetări ştiinţifice", nr. 1-4, anul III, 1952, Iaşi,

1 I.

p. 407-424.
2 N. Ursu.laicu, Exploatarea sării din saramură în neoliticul timpuriu, fn lumina
desc111peririlor de la Solca (jud. Suceava), i.n ,.SCIV A", tom. 28, nr. 3, Bucureşti, 1977, p. 307-317.
3 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, Bucure!)ti, 19'i'3, p. 103.
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într-un circuit economic european mai avansat, a fost ruptă din legă
turile ei tradiţionale căpătind acum noi orientări conforme politicii mercantili&te promovate de Austria. Teoria me1rc-antili.stă, căutînd plus-valoarea în sfera circulaţiei, realizată prin obţinerea unei balanţe comerciale active, recomanda incurajarea şi protejarea industriei naţionale.
ca fiind una clin sursele principale de producere a valorilor de schimb,
dezvolfarea comerţu'lui şi deschiderea de debuşeuri pentru pt'odusele
naţionale "· De aid preocuparea împăraţilor habsburgici, reprezerutanţi ai
absolutismului luminat, care ridicaseră mercantilismul la rangul de politică economică de stat, de a crea manu.f.acturi, de a pune în exploatare bogăţiile minerale ale subsolului existente în provinciile imperiului .c;;i de a crea debuşee în afara graniţelor monarhiei.
In conformitate cu aceste orientări, Cuntea imperială de la Viena,
va lua, prin Administraţia militară a Bucovinei, unele măiSuri în direcţia prospectării bogăţiilor mineraJe ale suh.<>olului acestei noi provincii.
intre care şi a să;rii, care, puse în valoare, a.r fi sporit cu mult veniturile
realizate aici de fiscul imperial.
Avînd în vedere aceste deziderate, autorităţile noii provincii, raportau în primii ani ai ocupaţiei austriece. Consiliului aulic de război ~i
Cămării aulice din Viena, că pe teritoriul Bucovinei nu se află nici o saHnă care să producă sare gemă sau recristalizată, iar nevoile de sare ale
populaţiei erau satisfăcute prin importuri : „sarea recristalizată vine din
Galiţia. Sarea gemă în schimb vine de la Ocna din Moldova" (Kochsab;
kommt aus Galizien. Steinsalz hingegen von Okna aus cler Moldau) ".
importuri ce reprezentau o maTe pierdere pentru Aerariul imperial.
Plecînd de la aceste realităţi şi avind în vedere necesitatea obţinerii
de noi debuşee pentru produse.Ie obţinute în cadrul monarhiei - în sp~ţă
a sării - Curtea imperială de la Viena a luat o serie de măsuri cu caracter protecţioni'S1t şi prohibi•tiv ce vizau înfiinţarea unui monopol de
stat al comerţului cu sa:re gemă, şi reorienta.rea importurilor dinspre
Moldova spre salinele Transilvaniei !i, fări'1 a renunţa însă la ideea descoperirii unor zăcăminte locale posibile, sau a producerii pe plan local
a sării recri5talizate prin evaipora;re din saramura slatinelor existente
în zonă.
Existenta unor astfel ele slatine lingă Vijniţa, pe valea Soloneţt~lui
şi lîngi'1 mănăstir-ea Putna, era indicată de generaiful Spleny, guvernatorul militar al noii provincii, care notifica, în toamna anului 1775, în
„Descrierea di•strictului BucovinaL' (Beschreibung cler Bukowina) că :
„ele au fost folosi•te din vechime, pină cinel, prin maşinaţiile vecinilor
4 Gheron Netta, Expansi.unea economică a Austriei şi explorările ei oriental.c,
Editura Cartea româneciscii, Bucu~ti, 1931, p. IO şi A. Oţetea, Piitrun.dereu
comerţului rnmânesc în circuitul internaţional,
Editura Academiei R S. ll.,
Buoure.5ti, 1977, p. 33.
5 J. Polek. General Spleny·s Beschreibung der Bucowina. Cernăuţi, 1893, p. 4:l ;
şi Ziegla.uer. Geschichtliche Bilder aus der B1tcowi11a zur Zeit der l:isterreichischen Militlfr-Verwaltung, voi. IX, Cernăuţi, 1902, p. 29.
G M. Şt. Ceauşu, Noi date privind relaţiile economice dintre Bucovina şi Tran.~il
vania la sfîrşitul sec. al XVIII-Zea şi începutul sec. al XIX-lea, în .. Slll'l.'ava,
Anuarul Muzeului judeţean", VIII, 1981, p. 441-448.
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poloni, care nu departe de această graniţă işi au fierbăitoarele lor de
sare, ele au fost abandonatt în întregime" (Sie waren vor Zeiten benutzt, bis sie en.duich durch Machi.nationen der benachbarten Polen,
wekhe ohnweit von hiesigen Granzen ihre Cocturen haben, vollig abandoniret worden sind) i.
Un an mai tîrziu, maiorul von Mieg, care întocmise prima ridkare topografică a Bucovinei, rapol'ta despre existenţa a două fîntîni de saramură cunoscute : una aflată nu departe de Vijniţa, care era nefolosită
'ii alta la Pîrteşti, de unde „ţăranii din împrejurimi îşi extrag prin fierbere sarea necesară" (clie umliegende Landleute sich ihr năthiges Salz
auskochen) t-:. Deosebit de interesantă prin noutatea informaţiei ni se
pare în acest sem; descrierea modaHtăţii de obţinere a sădi clin sararn ura Slatinei de la RJUnc de lîngă Pfaiteşti, relatată de un martor ocular cîţiva ani mai tîrziu : „ei îşi .ridică un rug cu patru laturi din lemnul
spart în bucăţi, aţîţă sub acesta focul, îl lasă să ajungă în flăcări în
întregime. iau apoi saramură din primul izvor pomenit şi o lasă să
picure încetul cu încetul în grămada arzîndă. Sarea se prinde de lemnul
care arde şi apoi ţăranii iau lemnul răcit, scot sarea prin lovire, o împachetează în sa:ci şi alte recipiente şi o iau cu ei acasă, la căderea
ie.mii, pentru folosinţa lor şi a v~telor lor" 9• Este posLbil ca acest procedeu primitiv de recristalizare a sării să fi fost folosit ele ţăranii români din zona muntoasă a Bucovinei pe întreg parcursul evului mediu.
Numărul mare al izvoarelor cit şi folosinţa acestora în starea naturală de către populaţia autohtonă, a fost observată şi de inginerul caclastral Johann Budinszky în raportul său din ianuarie 1783 W dt şi
de von Lichtenfels care nota în această privinţă în jurnalul său faptul
~·[1 la Slatina de la Bahna de lingă Ora~ma a întîlnit 16 ţărani, că·răuşi
recunoscuţi, din localităţile dimprejur care că.rau cu căr.uţele lor. în butoaie, saramura de aici. Aceştia însă din cauza dehi.tului redus al izvorului trebuiau să aştepte CÎJte trei săptămîni pină îşi umpleau butoaiele u.
Văzînd această folosinţă, generalul Enzenberg, noul şef al Admini.strat.iei mHitare din această provincie, raporta forurilor superioare că terenurile pe care se aflau slatinele erau ale stăpînilor de pămint şi faptul că aceştia, nepercepind nici o taxă, nu realizau nici un venit de pe
urma lor. Din această cauză, nici visteria imperială nu putea obţine
ci~tig de pe urma acestor exploată=ri I:!. El insista în direcţia înfiinţă:rii
unor fierbătoare de sare de către stat în Bucovina, mai ales datorită faptului că sarea recrisitalizată era adusă din Galiţia de neguslori evrei, care
făceau acest comerţ cu o .camăită exagera.tă.
ln urma acestor ·r31Poarte şi demersuri, intre 30 octombrie şi 2!=!
noiembrie 1783, o comisie condusă de consilierul aulic Thadc-tt<> Peith7 J. Polek. op. cit .. p. 24.
B .T. Polek., Topografiche Beschreibung der Bukowina mit

militărischen ,1nmerlw11gen ron Major Friedrich von Mieg, în ,.J.T3.L.M.". 1897, Cernăuţi, p. 14.
9 _l\rh. St. Suceava, C()lecţia ele c!ocumente, p. XXV, nr. 19 .'17B3, f. 18-19.

JO Zirglauer, op. cit„ p. :l2.
11 J\rh. St. Suceava, loc. cit„ f. 3-4.
12 Jbidem. nr. 1811783. f. 1-2.
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ner von Lichtenfels a prospectat, din ordinul Cămării aulice - Secţia
monede şi mine (Hofkammer in Mi.inz und Bergwesen), toate izvoarele
sărate din Bucovina, analizind poziţia lor geografică şi geologică, distanţele dintre acestea şi aişezăirile umane, salinitatea lor, etc. 13 • Comisia
a căutat să răspundă întrebărilor formulate de contele Leopold von KolLowrath, şeful Cancelariei boemo-austriece, în chestiwiea posibiilităţii
aprovizionării cu sare de la salina Lojova din Pocuţia, a descoperirii
unui zăcămînt în Bucovina, a înfiinţării unor fier.bătoare (Sudweirk) locale, a transpm-;tului sării, ş.a. 1".
Constatările comisiei au fost comunicate de von LichtenfeJs Cămă
rii aulice - Secţia monede şi mine în mai 1784, printr-un amplu raport
cu:prinzînd relatarea detaliată a căolătoriei intrepriI11Se în Bucovina. Se
indica cu acest prilej posibilitatea ca prin forări de puţuri şi prin galerii de suprafaţă să fie descoperit un zăcămin.t de sare gemă în apropierea Solcăi. Pentru conducerea acestor prospectări era recomandat
Hofmainn, substitutul TJ""ibwialului montanistic (Berggericht Substitut)
de la Iacobeni şi practicantul minier (BePgpracticant) Seleczki, ca ajutor, amîndoi ştiind foarte bine limba română. Ultimul urma a fi trimis,
din porunca Curţii imperiale, vreme de ciiteva lwii, la salinele de la Wielliczka şi Bochnia din Ga!li:ţia, pentru dobîndi.rea cunoşti1I1ţelor necesare
in problema exploatăirii sării. In raport se mai propunea, intre altele,
:::a acestora să li se acorde, pe lingă salariul lor, o diurnă zilni.că de
doi florini şi două porţii de ovăz şi de fin pentru cal şi respectiv 36
Kreuzer şi o porţie de furaje 15. Prezidiul Cămării aulice - Secţia monede şi mine, însuşindu-şi aceste propuneri şi constatări, le supunea, la
21 mai 1784, împă.raitului Iosif al II-iea spre a fi sancţionate 16•
Urmarea aprobării imperiale a com;titui:t-o înfiinţarea, în vara anului 1784, a unui Oficiu de încer:care a să•rii (Salzversu.chsamt) la Solca.
Prin nota Cămării aulice - Secţia monede şi mine din 15 iunie se
;;pecifica că : prospecţiunile făcute pe lingă izvna.rele să:rate, bogate în
conţinut de lingă Solca, Pi.rteşti, Crasna şi Voi•tinel, au dat speJ""anţa
posibiHtăţii descoperirii în această zonă a unui zăcămint. Ca atare se
or:dona începerea lucrărilor de prospecţiuni, mai întii la Slatina Dealul,
nu departe de Solca, unde, prtntr-o ga•lerie de suprafaţă apa să fie canalizată în altă parte, iar în caz că aşa nu se ajunge la ză.cămintul de
sare să fie să.pat în acest scop un puţ de explorare 11. În fruntea aicestui stabiliment minier ae·mirial era numit Johann Ho.fmainn, substitut la
Tribunalul montanistic al Bucovinei ca direotor, iar controlor şi ajutor
:i.l său er:a numit practicantul minier Seleczky, de la Inspectoratul minier din Baia Mare 1s. Ordinele şi dispoziţiile directorului Oficiului de
înceroare a sării urmau să fie respectate cu stricteţe de toţi slujbaşii,
aceştia trebuind să-i ceară părerea şi aprobarea în orice chestiune. Im13
14
15
16
17
18

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.

nr. 20/1763, f. 1.
nr. 25/1764, f. 2-3.
f. 36-38.

nr. 27 /1764, pasim.

nr. 28 /1764, f. 4.
f. 1-2.
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preună cu ajutorul său, avea obligaţia de a raporta asupra rezultatelor
lucrărUor efectuate, de a întocmi toate socotelile privind cheltuielile bă
neşti şi rechizitele necesare. RapoaTtele privind aotivitatea desfăşurată
trebuiau trimise cu poşta la fieoare 14 zHe, iar extrasele cheltuielilor

băneşti,

lunar, către Cămara aulică din Viena 19• Se dădea de asemenea
de a folosi la Solca întregul _personal muncitor, ce a lucrat la
prospectarea cuprului de la Pojorîta, c~e, datorită slabelor rezultate
obţinute, a fost suspendată, iar galeriile astupate. Rechizitele lor miniere urmau să fie transportate la Soka prin forşpanuri, pe costul visberiei. Acestora UJrma să li se mai adauge, pentru lucrăTile de pregărtke
a zărcămîntului, un dulgher, care să aibă priceperea necesară în folosirea pompelor şi un fierarr de mină cu experienţă 20. Personal-ul muncitor urma să fie plătit de Cămara aulică - Secţia monede şi mine,
prin Casa Administraţiei Bucovinei, pe baza unor tabele avizate şi înairntaste de dkeotorul ofidului. Cu îndrumarea şi supravegherea acestui nou
stabiliment minier era însărcinat Inspectoratul superior minier din Baia
Mare. Sediul său a fost instalat, pentru început, în clădirile mănăstirii
Solca. Tot în clădirile mănăsitkii, caTe în această pe.rioadă va fi desfiinţa tă, au fost cazaţi funcţionarii şi pe.rsonal'll'l muncitor, iar cei ce
nu au putut fi adăpostiţi aici, au fost încaritiruiţi, prin grija Administraţiei mimare, în satul Ar!bore 21.
Forurile imperiale de la Viena ordonau totodată Adminisbraţiei Bucovinei să acorde înlesniori de lemne şi alte .rechizite, cit şi întreaga
asistenţă necesară personalului care va luara acolo. Se cerea, de asemenea, din partea Consiliului Aulic de Război, de a se găsi calea cea mai
potrivită pentru producerea de sare recristaliza•tă în această provincie 22.
Concomitent cu începerea prosipecţiunilor minie.re în anul 1784, l·a
Solca, pentru găskea de sare gemă, s-a trecut la construirea: unor cazane evaporatoare. în februarie 1786, guvernatorul EnzenbeT'g notffiea
Ciirţrrcre-ra-vrena în memoriul său intitulat „Rationarium Provinciae"
(Privire statis-tică generală asupra provinciei) Bucovina că, deşi se fac
căutări de mai bine de un an, nu s-a descoperit încă zăcămintul de
sare, însă „s~a cons·truit în NRiR_l!}ţ~- .&~I:<;M - numită Slatina Mare un fie.rbător de sare (Coctur} - şi s-a produs deja, încă din vara anu·
lui trecut, sare recristalizată, pe caTe muJ.ţi o preferă pentru calităţile
;;ale celei galiţiene, avînd o desfacere puternică, ca·re se întinde chiar
pină tn Moldova. S-au instalat pină aclll!ll la Slatina Mare numai două
cazane ev;aporatoare, care produc să:ptăminal 120 centneri * de sare şi
un ail treilea se află nu departe de aici. Propunerea este, ca în primă
vara viitoare să fie construite înoă două cazane pe lingă fiecare din
aceste izvoare, la Solca unul şi pe Ungă un al patrulea izvor de la Pirteşti
dispoziţia

19 Ibidem, f. 5.
20 Ibidem, f. 3.
21 Ibidem, f. 2.
22 Ibidem, nr. 30 /1784, f. 6.
* Un ce<ntner este o lllD.itate de
100 kg (în Austri.a).
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un i:.dtul, şi fier!bătontl de sare să acţioneze deocamdată' cu nouf1
cazane" 2a.
Pentru aceste evaiporaitoare au fost aduşi specialişti în extragerea
sării din saramură de la fierbătoarele din Galiţia 2", că.ro~a Cămar~
aulică Secţia monede şi mine le-a acordat unele înlesniri, ca şi minerilor, ,Pentru a-i putea coloniza aki.
Lntrarea în funcţiune şi dezvoltarea acesitor fierbătoare de sare, ca
şi preţul scăzut la care sarea trebuia să revină consumatorilor interni,
urma să ducă la satisfacerea parţială a nevoilor de sare pentru hrană
ale populaţiei, la intensificarea comerţului intern şi l:a diminuarea importurilor~''· Totuşi satisfacerea trebuinţelor po.pul:aţiei de sare gemă,
atit de necesară creşterii vitelor, a rămas în continuare O• chestiune
nerezolvată.

Ofi.ciul de încercarea sării de la Solca şi-a continuat activitatea, în
virtutea ordinului dat la 16 septemlbrie 1786 de Cancelaria Curţii boemoeustriece (Bohmische-Oes.terreichische Hofkan.zlei) Guberniului GaUţiei
şi Lodomeriei 26 şi după ce Bucovina, ca urmare a rescriptului impel"ial
din 6 august, şi-"a pierdut autonomia sa politică fiind alipită Gruliţiei sub
forma unui ţinut (Kreis) politieo-adrninistrativ. Sediul său a funcţionat
în continuare în cilădirile fostei mănăstiri Solca pînă în 1790 cînd s-a
construit un local propriu al salinei ; vechile clădiri ale mănăstirii fiind
transformate în întregime în depozite de sare 27. O pat.te din ele ftL5eseră, încă din vara anului 1786, închiriate de la Fondul bisericesc de
Administraţia Bucovinei pentru a înfiinţa aici un depozit pent.ru sarea
gemă adusă din T·rainsilvania 2:i.
In perioada următoare anului 1786, datorită lipsei unui sprijin protecţionis·t din partea autorită.ţilor administrative, a concurenţei sării recristalizate galiţiene, cit şi mai ales da1tori1tă descoperirii zăcămîntului
de sare de la Cacica în 1790, scopul princiipa1 de fapt al tuturor eforturilor şi prospercţiunilor întreprinse vreme de atîţia ani, producerea să
rii recristalizate din saramura sfatinelor exisitente la Solca nu a mai
durat multă vreme. Rînd pe rind au fost închise cazanele aflaite pe lingă
izvoarele sărate, iar, odată cu închiderea cazanului eviaporator de la Slatina Mare în 1793, s-a încheiat şi cu fierbătorul de sare de la Salica 29 .
Acestor cauze li s-au adăugat în primul rînd lipsa unor investiţii
financiare susţinute din partea statului pentru efectuarea unor îmbunătăţiri tehnice în reglarea debitului izvoarelor sărate, ca şi în exploatarea şi fiuincţionarea cazanelor. Acestea, datorită nivelului. tehnk scă23
24
25
26

Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război, P. XXI, nr. 33/1786, f. 26.
Ibidem, P. XVI, nr. 23/1784, f. 1-2.
Ibidem, P. XXI, nr. 33 /1786, f. 26.
J. Polek, Joseph's II. Reisen nach Galizien und der Bukowina und ihre Bedeutung fur leztere Provinz, în „J.B.L.M.", Dritter Jahrg1ng, 1895, Cernăuţi,

Arh. St.

p, 139.
27 Fr. A. Wkkenha.use>r. Moldowa ader

Beitrăge zu einem Urkundenbuche der
Moldau und Bukowina, II Abteilung (Geschichte und Urkunden des Klosters
Solka), Cernăuţi, 1877, f. 223.
28 Arh. St. Buc., fond Consiliul Aulic de Război, P. XXH, nr. 32/1786, f. 1-2.
29 Fr. A. W1ckenhauser, op. cit., p. 223.
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zut consumau, după relatarea lui Enzenberg, ca şi uzina siderurgică de
la Iacobeni foarte mult lemn, rărind terenuri tot mai întinse de pădure :m.
Lipsa de capital necesar investiţiilor a constituit de altfel un factor
din cauza căruia a avut de suferit exploata•rea să•rii din Bucovina în
întreaga perioadă pînă la obţinerea statutu~ui de provincie autonomei
c;eparată de Gailiţia în 1849 şi .chiar după .aceea.
Odată cu închiderea Oficiului de încercare a sării de la Solca şi intrarea în funcţiune a Salinei Cacica, pentru întărlrea monopolului de
"tat asupra sării, din pe>runcă impeiriailă puţurile au fost dărîmate 31,
.slatinele ou debit mare ca : Ca:cica, Slatina Mare, Voitinel, au intrat direot .sub controlul statului 32, iar restul izvoarelor sărate au fost zidi•te.
Prin această măsură se aducea o mare daună locuitorilor să.raci, care
nu mai aveau posibilitatea acum să se aprovizioneze cu sa·ramură
ieftină.

Totuşi sarea recristalizată prin fierbere a continuat să fie produsă
în Bucovina şi după 1793 la Salina Cacica. De fapt însăşi descoperirea
zăc:ămînitului de sare de aici este legată de obţinerea sării prin evaporare.
Slatina Cacica se afila, aşa după cum relata în noiembrie 1783, consilierul aulic Peithner von Lichtenfels în jurnalul său ele vizitare geologică
a Bucovinei, la o depărtare de 3/8 mile de Pîrteşti 3:1• Din analiza chimică a sararnurei acestui izvor, făcută cu acest prilej, a rezultat o sare
albă şi de bună calitate. Aceasta fă:cea ca el să desemneze zona Pkteş
li ului, după Solca, ca fiind cea mai potrivită pentru descoperirea unui
munte de sare. ce s-ar fi afilat la mică ad.incime.
Pirimele defirişări şi primele construcţii s-au făcut în 1784, cînd,
cu ajutorul statului, s-au construit pentru muncitorii Oficiului ele încercare a sării clin Solca, care făceau prospecţiuni în zonă, opt colibe
din lemn.
Cîţiv.a ani mai tkziu, în 1787 3', aici a fost ins•talat un cazan evaporator. în fruntea acestui stabiliment minier, cu misiunea de a contro.la şi îndruma producţia, aflăm instalat în 1789 un „suprnveghertor
al sării" (Salzaufseher) :l:i. Producţia se mărginea în această perioadă
doar la obţinerea de sare recristaHzată din saramura slatinei de aici,
fă:cin.du-se totodată şi prospecţiuni pentru descoperirea zăcămîntului
presupus a fi în această zonă. Cum însă debirtul izvoarelor să·rate avea
de muJ.te ori tendinţa de a scădea, mai ales în verile secetoase, se făceau
tot felul ele lucrări tehnice pentru adîncirea puţurilor existente, f.orindu-se chiar alteile noi. Intîmplător un astfel de puţ a fost săpat im anul
1790 în extremul estic al graniţei zăcămîntului de sare de la Cacica :m.

30 Arh. St.. Buc., fond citat, P. XXI, nr. 33 /1786, f. 15.
31 J. Polek, Die Bukowlna zu Anfang des Jahres 1801 in Alphabetischer Darstellung, în „J.B.L.M.", 15 JahrgaJD.g, 1907, Cernăuţi, 1908, p. 56.
32 I. Şandru, op. cit., p. 419.
33 Arh. St. Suc·eava, Colecţia de documente, P. XXV, nr. 19/1783, f. 19-20 şi nr.
20/1 î83, f. 7-8.
34 Arh. St. Buc .. fond cit., nr. 33/1786, f. 26.
35 Fr. A. Wi..ckenlnuser, op. C'it., p. 223.
36 Die Osterreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, (Herzogtu.m Bukohttps://biblioteca-digitala.ro
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După descoperirea acestui ză·cămînt de sare, ce se wla la o adîncime
de 12 metri de la suprafaţă 37, organele administrative imperiale au luat
o serie de măsuri ce ll.I'Illăreau creairea unei explootări miniere după
toate regulile. Astfel, prin forările făcute, au fost prospeotate întinderea şi mărimea zăcămîntului de sare, stabilindu-se că masa principală
de sare se întinde pe o lungime de 1 km. în di.recţia 34° nord~vest, adică
paralel cu linia de diSllocaţie de la marginea Hişului paleogen din marginea Carpaţilor 38. Totodată s-a trecut la analizarea caliităţii sării deoarece au existat opinii potrivit căI"-0ra această sare fiind amestecată cu
pămînt, pietriş şi scoki :m, a'r fi fost de neîntrebuinţat atit pentru om cit
şi pentru animale. ln acest scop a fost adus profesorul von Jacquin care
a stabilit, în urma analize1or chimice făcute că, această sare deşi impură
nu este dăunătoare omului şi nici animalelor, avîind aproximativ aceiaşi
compoziţie chimică la 100 de funţi de sare ca şi cea transilvăneană "0•
Dat fiind faptul că rezultatele acestor cercetări au fost mulţumi
toare, s-a a.probat începerea lucrărilo::- de deschidere a salinei. După ce
lucrările de construire au fost încheiarte, în 1791 a început exploatarea
săirii. Aceasrta era tăiată cu tî.rnăcopul in bolovani de aproximativ 50
kg 4 1. Galeriile de exploataTe tăiate prin stinca de sare la o adincime
de 37 metri, se sprijineau pe stîlpi de sare cu secţiunea pătrată de 6
metri pe latură, avînd o înălţime de 10 metri. Căile de comunicaţii erau
largi şi înalrte de apr-0ximartiv 2 metri li2. Cobori:rea în mină se făcea
şi se face şi astăzi pe trepte tăia1e în sare, cit şi PTin puţuri verticale.
Pentru minerii şi muncitorii de la cazanele de evapor,are şi de la
salină ce s-au stabilit în Cacica după 25 aprilie 1789, printr-o ordonanţă
validată de Cancelaria Curţii de la Viena, la 30 august 1792, se stabileau următoarele măsuri : „I. Fiecare colonist primeşte la prima aşe
zare din paf!tea stăpîni.rii, prin intermediul lllilor bonuri, lemnul de construcţie necesar, în mod gratuit, din masivii muntoşi înconjurători. 2. Un
teren de grădină de o anumită măsură. 3. Pămiintul desţelenit trei ani
scutit de dări, după acest timp fiecare are să plătească un impozit, pentm grădină şi pămîntul casei, de un florin, iar pentru fiecare alt iugă'r
de pămînt în plus 45 kreuzer. 4. Pentru liberul uzufruct al lemnului de
foc (lemnul pentru podvale, lemnul spart sau vreascuri), ce se dis1r~buie
în timpul iernii în fiecare luni şi vineri, iar în timpul verii în fiecare
luni, are să plătească fiecare cofonist impozitul pe dreptul de pădure

wina in Wort u.nd Bild), voi. XX, Viena, 1893, p. 504, în continuare se va cita
Herzogtum Bukowina in \.l.'ort und Bild.
37 E. Worobkiewicz, Die Geographisch-Statistischen Verhăltnisse der Bukowina,

Lemberg, 1893, p. 38.
38 Sava Athanasiu, Salina de la Cacica, Bucovina, in „Natura", anul XIV, nr. 5,
mai 1925, p. 15.
39 Scoid pietrificate fuseseră găsi,te în apa Soloneţului de Lichte.nielB, în toamna
anului 1783, în drumul său spre Cacica, iar expli.oaţi:i pe care acesta o dădea
era legată de formarea în aceas.tă zonă a unui zăcămint de sare dintr-o mare
de altădată, cf. Arh. St. Suceava, fond dt., P. XXV, nr. 19/1783, f. 19.
40 J. Polek, op. cit., p. 61.
41. E. Worobckiewicz, op. cit., p. 39.
42 Sava Athan:'lsiu, op. cit., p. 15.
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la fel ca şi fiecare supus local, fie că era acoperit sau neacoperit (bespannt ocler unbespannt). 5. Cei care s-au s.tabilit fără permisiunea stă
pinească, ca şi toţi lucrătorii de la Salină stabiliţi pînă în 1789 (muncitori sau supuşi), au să plătea<>că „urbariul", nu prin muncă ci în bani
peşin. 6. Zilierii fă·ră clornicHiu, trăind numai clin leafa de muncitor ele
fabrică. nu au ele plMi·t nici darea pe casă şi nici neo altă dare. Această
decizie nu are valoare pentru restul localnicilor sau pentru cei care ar
dobindi case de la aceştia" n.
1n acelaşi timp, din ordinul Cămării aulice clin Viena, Salinei Cacica, cu începere din luna septembrie 1792, îi erau transferate 1,1 terenuri cu clădiri (Anwesen) de lu Salina Bochina din Galiţia '• 1.
Această sare, pusă în vînzare la un preţ de desfacere sd"1zut. sub
formă ele bolovani de 50 kg., a găsit, clupă mă·rturiu unui contemporan.
o puternică desf.acere în Bucovina pînă la începutul secolului al XIX-lea
vîlllZÎndu-se anual în jur de 10 OOO chintale de sare în detail. Dar,
către anii 1800, datorită creşterii preţului ele desfacere de la 40 de kreuzer la 2 florini şi 20 kr. pentru un chintal de sare pentru vite şi la
2 florini şi 30 k·r. pentru sarea de găitit, cantităţile de sare vîndute
anual au scăzut la 2 500 chintale"''· Cu această scădere se realiza acum
un venit net de peste 5 8:-lO florini faţă de rl li66 de florini în trecut.
Cîţiva ani clupă 17Hl s-a extins recristalizarea sării prin evaporare
şi la saramura obţinut~• în '-'alină prin spiilarea rocii ele sare. Pentru
aceasta au fost săpate în .'itraturile ele sare două puţuri diferite ca adîncime la oarecare distanţă unul ele altul. EJe erau pu<;e în legătură unul
cu altul în stratul ele sare, printr-o galerie transversală, aşa numita „linie de comunicaţie". Puţul cel mic era apoi im1ndat cu apă dulce, care,
trecind prin stratul ele sare, se satura pină dnd ajungea în celălalt puţ.
Aici era fixat şi un grătar de lemn, ee se găsea de obicei sub oglinda
apei, pe care erau depuse bucăţile ele sare ÎIT!ipură extrru>e din salină,
spre a fi spălate. Saramura ce se obţinea în acest mod era apoi ridicată
cu mare greutate cu ajutorul unor găleţi şi trirnbă prin conducte la
uzina de fierbe.re. Evaporarea se realiza aici în cazane suspendate avîncl
dimensiunile de .12 picioare lungime, 8 picioare lăţime şi un picior înăl
ţime""· Sarea curată ca.re se obţinea în acest fel era apoi turnată în
blocw·i de sa.re sub forma unui con turtit numit „hurmanen", specific
salinelor transilvănene t,i, iin greutate ele 1' '2 funţi vienezi. Aceste blocuri
de sare, cunoscute în popor sub denumirea de ,,huscă;', erau apoi uscate
la foc deschis iŞi puse în această formă ln comerţ.
La începutul secolului al XIX-iea funcţionau la Cacica opt asemenea cazane evaporatoare. Un astfel de cazan pregătit corect dădea în
24. de ore, în aceste condiţii destul ele primitive de exploatare, în jur
de 600 de bucăţi de sare. Toate cele opt cazane însuma.te clădeau o pro4:1 Fr. A. Wickenhuuser, op. cit., p. 223-224.
44 Ibidem.

45 J. Polek, op. cit., p, 6.
46 Herzogtum Bukowina j.n Wort und Bild, p. 504.

47 Meyer,

ConversCJJtion,~

Lexikon, vol. IX. Leipzig, 1899, p. 76.
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ductie anuală de 1 497 OOO bucăti sau 2 546 400 funti vienezi de saire
recristaliza.tă"~. adică 1 425,984 tone. Aceac;tă sare, datorită calităţilor
:;ale, era pre·ferată celei galiţiene, avind o bună desfacere in interioru]
Bucovinei cit şi in Moldova.
Totuşi această producţie de sare ce se realiza la începutul secolului al XIX-lea era destul de mică în comparaţie cu nevoile întregii populaţii din Bucovina f.apt care făcea ca aceasta să fie aprovizionată cu
5are din import. intre cauzele care determinau această producţie nesatisfăcătoare se numă•ră, în primul rind, lipsa unui sprijin susţinut din
partea administraţiei de stat, tradus prin lipsa de fonduri ce făcea imposibilă orice amenajare şi îmbunătăţire tehnică serioasă şi de aici condiţiile
primitive de exploatare la. această salină.
AcestQr cauze li s-a adăugat şi faptul că autorităţile irnperia·le voind
să cîştige bunăvoinţa ,populaţiei bucovinene, au inoercat să fac-ă pe cit
posibil mai puţin apăsător monopolul sării, dind prin patenta imperială
din 1803, dreptul liberei procurări a saramurii acelor com1.1ne pe teritoriul că·rora se găseau izvoare sărate naturale "9• Se reglementa totodată consumul de slatină la „patru cofe pe lună de familie" rio. Întregul
venit rezultat din vînzarea slatinei era încac;at prin „revizori" pentru
sfat '11 • Această măsură s-a repercutat negativ asupra producţiei şi dezvoltării salinei de la Cadca, scăzînd vînzările sale de sare şi saramură
şi ded, implidt, venituri·le realizate.
Administraţia salinei, avînd în vedere starea ei nemulţumitoare, a
făcut eforturi pe linia introducerii unor îmbunătăţiri tehnice în exploatarea sării. Acestea însă cereau investiţii finan.ciare mari, care nu puteau
fi satis.fă·cute de aceao;ta pe plan local, fiind necesară o intervenţie financiară puternică din partea statufui '12 • Dar, în condiţiile în care Imperiul habsburgic era angrenat la începutul secolului al XIX-lea în răz
J)Qaiele antinapoleoniene, care necesitau mari sume de bani, toate demer·'·Llrile Administraţiei salinei Cacica pe lingă Gube.rniul Galiţiei şi Câmara aulică - Secţia monede şi mine, au rămas fără rezultat.
1n plus, nevoia accentuată de bani, care să mai umple golurile lă
-:atc în visteria imperială de necontenitele r<izboaie, a determinat, între
<>!!Ele. Curtea ele la Viena să majoreze preţul de vînzare en detail al
'-ăr1i în provinciile imperiului, inclusiv în Bucovina. Astfel, prin circulara Guberniului din Lemberg din 30 august 1806, se stabilea că un
C"hintal de sare gemă urma să fie vindut de salina Cacica la preţul de
"18 .J. Polck. op. cit .. p. 57.
49 Herzogt;mi Bulcowina in vi-· orl und Bi/el. p. 305.

50 l. Şa·ndru. op. cit., p. 419.
51 Fr. A. Wickenhauser. op. cit„ p. 224, specifi.t"ă Ltptul că la izvorul sărat ele la
Berhomet pentru un i>utoi de două vedre de saramură se plătea în 1799, 30
kreuzer şi că adesea sosesc 15 pină la 20 căruţ'lşi întovără~iţi car~ curnpării
saramură, pe c«Ire o transportă pr:n sale pînC1 la 14 mile dcpă.rlarc, rednzlnd-o.
:.~ /Ierzogturn Duhnwirza in vi-·ort tmt1 Bilcl, p. 505.
https://biblioteca-digitala.ro

DESPHE EXPLOATAREA SARll IN Bl':COVlN ,,

:187

I guldeni şi 50 kr., iar cea recristalizată la preţul de 4 guldeni şi 48 kr. :i:i.
Aceste majorări de preţuri au dus la o scădere a vînzărilor de sare fă
cute de salina bucnvineană, st.îrnind tntodată nemulţumi.rea locuiitorilor
şi întărind contrabanda cu sarea adusă din Molclo·va la un preţ mai
.;căzut şi de o calitate superioară.
Situaţia s-a schimbat oarecum, după terminarea războaielor napoleoniene, cinel, către sfirşitul anului 1820, au fost introduse cîteva inovaţii
tehnice în exploatarea zăcămintului, s-au cumpărat noi cazane de salină
cu parametri îmbunătăţiţi, fapt care a permis o creştere a producţiei
obţinute, cu o economie considerabilă de combustibil .-.i. fapt ce a du_~
la o rentabilizare a acestei exploatări miniere. Tot în acea:<>tă perioadă
s-a construit un depozit ;pentru sarea extrasă din salină.
Pentru comba-teirea contrabandei cu sa.re „din ţările străine", prh1
patenta im peri.ală clin 17 mai 1827, se impunea VOJrnicilor şi juraţilor
satelor să dea concursul şi să sprijine controlul efectuat în sate ele revizori, cei prinşi urmînd a fi pedepsiţi cu plata unei amenzi băneşti'"'·
Cîţtva ani mai tî:rziu, legea din 1835 venea să întărească şi mai mult
monopolul statului asupra să·rii, stabilindu-se cla.r că izvoarele sărate şi
-;aJinele e.rau proprietatea staitului pe întreg cuprinsul imperiului şi că
nimeni nu avea voie c;ă exploateze sau să facă comerţ cu sare fără aiprobare&- statului rin.
Monopolul acesta striins asupra sării, modul lui de aplicare, calitatea
inferioa.ră a produsului liwat pe piaţă şi preţul ridicat de desfacere, au
fost tot Mîtea poveri ce apăisau pe umerii loeuitorilo.r Bucovinei în preajma anului 18 l8, stir.nindu-le nemulţumfrea ~ii cleterminîndu-i (mai ales pe
cei aflaţi în apropierea graniţei cu Moldova) să recurgă la conitrabanclă,
C'U toate consecinţele ei. a{leseori h·agice. a.supra lo·r.
Constituindu-se ca unu clin cauzele ce au determinat ridicarea maselor din această provincie la luptă in timpul revoluţiei din 1848 pentru
obţine.rea de ckeptu:ri şi libertăţi, această problematică este prezentă în
programele şi memoriile revoluţiei din Bucovina, încep.ind chia·r cu primul program „Pe1tiţia ţării Bucovina" (Bukowiner Landesipetion) din
iunie 1848, în care, la punctul al nouălea se cerea: „micşorarea preţului
sării, care apasă clasele săirace şi frinează creşterea vitelor" (Herabse1zung der, clie ărmere Klasse dri.ickenden und die Viehzucht hemmenden Salzprei<>e) fii.
·Pusă la început doar într-o formă atenuată, această chestiune este
mai apoi dezvoltată şi analizată, sub aspectul cauză-efect, în memo·riul
din 30 iulie 1848 al locuitorilor clin Gura-Humorului, Ilişeşti şi Braşca,
53 Conti.nuatio edictorum et· mandatorum universalium in regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1 Ianuaril acl ultimam clecembris 1806 emanatorum Leopoli, Tipograf. Josephi Pi.J.ler, S.C.R. AP. MAJ. Gubernia! Tipogr„ Lem.berg, 1807, p. 99.
54 Herzogtum Bulcowina in Wort und Bi!d, p. 505.
55 Ai·h. St. Suiceav.a, fond Pan,hia Putn.a, dos. 3011827, f. 1.
56 J. Koc1hanowski, llandbuch cler fur die Bukowina im KraJt bestehenden Gesetze
und Verordnungen, vol. II, Cernăuţi, 1892, p. 920-922.
57 Arh. St. Su::eava. Colecţia de docu.mente, P. XU, nr. 37,'1848, f. 6.
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Ferdinand. „Es-t.e de netăgăduit - scriau ei - că
foarte ridicate de vînzare cu amănuntul a să•rii constituie un
izvo-r principal de venituri pentru stat - şi au contribuit avantajos la
acoperiirea cheltuielilor statului" (Ist es nicht zu verkennen-dm<:> die hohe1·
Sailzverschleisspreisen eine Hauptquelle des Staatseinkommens gebildetund :wr Deckung der Staatsamlagen Yort.heilhaft beigetragen haben) "~.
lnsă faptul că, în Bucovina sarea gemă (Steinsalz) produsă în ţară era
vîndutc"t „cu două treimi din preţ" (zwei drittheile des Prei:->es) mai scumpă decît cea din Moldova, fiind şi de o calitate inferioară, îi nemulţu
meşte, pentru că, apreciau ei, pe de o par.te, întă·reşite tentaţia locuitorilor de a face contrabandă cu sarea din Moldova vecină, fapt ce duce
la demoralizarea cetăţeanului. iar pe de altă pal'te, pentru că „prin aceasta suferă chiar şi ridicarea creşterii vitelor care formează o parte consti:utivă principală a bogăţiei naţionale" (leidet hiedurch auch die Emporbeingu.ng cler Vichzucht die einen Hauptbestanditheil des National
Reichtums bildet) ;;n_ Pentru îmbunătăţirea acestei situaţii se cerea :
„reducerea preţului sării şi vînzarea unui produs mai bun" (Herabsetzung cler Salzpreise - und Verschleiss eines besseren Produktes), mă
suri în urma cărora ar urma să înceteze contrabanda „şi tezaurul public,
prin aceasta va ciiştiga, crescînd excedentul vînzărilor în cletail" (und cler
Staatsschaitz, durch den hiedurch erwachsend Mehrvenschleissgewinnen
wird) cn. In plus locuitorii satelor Bucovinei, nemulţumiţi ele taxele percepute pentru folosinţa slatinelor, cereau, in toamna anului 1848, pri.n
glasul deputatului ţăran, Mihai Bodnar, .ales in Parlamentul de la Viena, ca „să fie sloho-dă slatina, unele pînă acum este, sau unde s-ar mai
adresai

împăratului

preţuri'le

găsi" Iii..

Parte clin aceste ,revendică·ri îşi vor găsi soluţionarea praotică după
autonomiei Bucovinei, prin Cons-tituţi·a din 4 martie 1819 li:!,
cind, ca urmare a revoluţiei de la lfl48 şi exploatarea sării de la salina
Cacica va cunoaşte o dezvolta.re mai amplă, introducîndu-se arum mai
multe noutăţi tehnice, constituindu-se noi utilităţi industriale, ş.a., care
vor duce în final la obţinerea unui produs de caliitate şi la un preţ de
cost acceptabil.
Putem conchide că la sfî.rşitul secolului al XVIII-iea şi în prima
jumătate a secolului al XIX-lea exploatarea sării în Bucovina, trecincl
printr-o succesiune ele faze (slatină-reorL~talizare-salină) a avut un drum
mereu ascendent. În această perioadă istorică, vechile drepturi feudale
asupra s[1rii dispă·rînd, asistăm, ca urmare a mă1surilor luate de Curtea
imperială din Viena în direcţia exploatării bogăţiilor naturale ale ace.slei provincii, la dezvoltarea forţelor de pr,oducţie în inclmtria extractivă,
obţinerea

r. 7 şi O. Mononnu, M. Iacobesl'U, E. Dimilriu, Documente
ale revoluţiei de la 1848 fo Bucovina, in Suceava, Anuarul Muzeului judclL'an, voi. V. 19î8, p. 486-487.
Arh. St. Suceava, fond cl1t., P. XII, nr. 37 ,'1848, f. 8.
Ibidem, f. 8-9.
Ibidem, nr. 56/1848, f. 1 )i O. Monoranu, M. la1:obcscu, E. Dimiiriu, op. cit.,
p. 491.
Heichs Gesetz u12cl Regier1mgsblatt filr da.s I<aiscrlhum. ()sierreich 1849, W.ie-n,
18i'i0, p. 151-165.

58 Ibidem, nr. 40/1848,
59
60
lil
fi2

https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE EXPLOATAREA SAHll ÎN Bl'COVINA

389

în speţă în exploatarea sării, orientarea acesteia către producţia valorilor
de schimb şi acumularea primitivă de capital, fapt ce a crea.t premisele
mate.riale necesare pentru pă:trunderea şi consolidarea relaţiilor de producţie c:_:pitali.ste în acest sector economic important. Totodată menţio
năm faptul că au existat şi numeroac;e nerealizări, dete.rminate de o
multitrn.J..ine de cauze, dintre care în.c;ă principala o c0'!1stiituie dominaţia
străin[t asupra aca>tui teritoriu.

Anexă

1784 iun. 15. V!cna. Ciim.ara a-ulică - secţia monede şi. mine comunică /.ui
.Tohann Hofmann, .~ubstitut a/ Tri.bunaltilui montanistic din Bucovina, că a fost
numit sci conducă lucrările de explorare a •Sării la Solca, dindu-i in.~trucţiunile
necesare pentru înfiinţarea şi conducerea acestui stabiliment minier.
Da S,'eidn K. K. Apostol,.ischcn' iib0r einen allerunlerthi\n.igskn Vortr.ag
dieser k.k. Hofkammer in Miinz und Bergwesc:>n womit die Relation des disortigen
llrn'!rn Mitt.els Horrn.th Peithn0r Edlcn Yon Lichtenl'cls liber sein Bert'isung des
t>ukowiner Landes Districis, und dabei entdeckten SalzqueLle vorgeleget worden,
sub reprod/udion 12=tt"n Junii 1784 allcrgncdigst zu beangenehmen geruhet
h~1.ben: class da d:e Gl•geonclcn bei Snlka. Bordl'stie, Krnsna, und Woitinell in
Ansuhung Yerschiedener daselbst berindlicher re:·chhiilligen Salzquellen allerdings
gcgri.indC'Le Horn u·ng zu E·rschrottung ergiebiger Steinsalzlaagen geben, sole he nac-h
und nach auJ allerht!chste Ae1o:arial UnkOste-n untersuchet, vo·1·zuglkh aber der
An-rang dies0r Versuche in dcr Gegend bei Solka durch Tagr6schen, und lkwandniss de1: llmsliinden durch ein so a"1deren Schurfsch1cht gemad1t wcrdC'n sollen;
so wi11 lllim Jhne-n Berggeri-chts Substitutl:"n nebst ZLL~tl~Ilung eines Auszugs aus
obPrwiihnter Relation. so weit es die Hesehreldiung der 1in.tersuehten Salzqullen
lwtrift, dann einer Abschrift der ebt'n d ieser llC'lation beiligenden Tabelle zur
Na(:hri.cht, und kUnftigen Nachverha.tt a-nmit becleu.ten.
Dass man ihn zu llnternehmung und Dirigirung dieses Versud1cs, da er
ohnedeme <1Us den laC"ubener Gewerkschaft IJiche I O::E'nsten auszutrettf'n gedenket,
·1uch von de.m obgeme-ldten Hl:'rm Hofrath und Commissari~J bei seiner diessfălligPn
lkreist.ng schon in dieser Absicht lllit zugez<Jh<.>n worden ist. ernen.net. unei da
er zur Zeit ab aC"L·.;.1rio kei.nen Gehalt genusset, ihme mit Allerhikhster Bewilligung
l'in Diurn11m von tfiglich 2 fi. nebst 2 Pfercl Po.iotion an Haaber und llt•u so l<mg
diCSl'l' Vl'rsuch claUtTn wircl bewiUiget; zur Beihilfe unei Controlle abl'r noch den
Bergp1·actk<intcn Sdt•czky welche eben se hon zu ctem Encle au f Pi ne kurze Zeit
lang J1oil:·h Wil\.lizka, u.nct Uoc-lmia zu Sinlmlhmg dl'r nothigen Kentnisse Yom
Steinsalzb~td ahgeordnet wnrdcn ist, uncl unter l'inern durch clas Nagyhanyer Inspe.ctorat.ube:·ami an ihme Hof1mmn angC'wies0n wircl, mit seinen dernrnligen
Gehalt, und ;;o k~·. t.c.1gl/kh/ Zulang'' als Diul'num, clann eint-r Pfe1·dpol'tion C'l>enfalls in so Jang dieser Versuc.h cla.uert, beizugeben hC'schloss<'n haben.
Wie dann aur unter eincm clas IJl'lllkige an elen kais;'erliche/ k1Snig ·1ic·he;
Hofkrigsrath erlassen wircl ; darnit ilmen bC'iclen Beamten das Prfoderliche Unterkonunen in <lC'm Kallugier Kloster Solka su. wic dem Arbeits Personali ebenralls
(das Unterkommen nahe bei ers(1gtPn Kloster, oder ailerfalls) 1• in dern Dorf
Arhori durch die Landes Distriickt.<i Administrntion angewi·e8en. und im iH>rigen
au<•h bei ersagten Versuchbau aoLI erfoderHcher Vorschuh an Holz und Ubrigen
Hequisiten verschaffct, cla'Iln zu BeWrdenmg des hochsten Dienstes alll'r Beistancl
g.eleistet werden mc5gen.
Da bei d0n dermaligen Possoriter Kupfer Versud1sb.au n.ach der von dc:>m
mehrgeme·l·dlen Hol'rath und Commi.ssario Peithm'r Edlen von Lkhtenfels g(~che
hC'nen Bt•f.ahrung, und Besichtigung ohne denw keine gPwissen Aussicht au!
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L'rgiebige J::rzt Anbrut'lw vor Handen ist; So ist dicsC>r Versuehsbau immittels zu
suspendiren, dc-r Stolle zu verschlagcn, unei n1s sabei angeste-lltc- Arbe'ts Personale mi;t <1Uen dabei he[ndlichen Gcziihe, ~ und lekhtlich auf der Oehse durd1
Vorspann auf AHerhOchste Aerarial·unk6sten zu llber.tragenden Bei-gwerksrc>quisiten zu den neu angetragenen SteinsalzYersul'hsbau nach Solka zu vcnvenden,
j0d-0ch ersagtes Pers-0mi:lc- nocht mit cincn gesC"hickten aud1 in Vorrichlung cler
Pompcn gciibten Zimmerling, unei a-lknfalls mit ei.nen ncrgschmid zu 'Trmehrcn.
Ucbcr den sothanen Arbcits Personali zu bestirmnenden Gchall, oder Lohn
lu.t e,r Herggerichts Substitut, und nu.nmehr crnannter S<1lzversuehs Dirigent nebst
Einsendung des Verzekhnisses solc-hcr Arbeiter scin ohn\·erweilll'S Gutachten.
und Berit-ht soglekh u.nmittclbar an cliescr k.k. Hofkammer în Miinz unei Bcrgwcsen zu erstatkn.
Der Versuch selbst ist bei dc-r ohnweil Sulka l>erincllichcn in dcr ()b allcrgirten T<1bellc bemerkten 2=ten Qucll!": Slat:na Dialu, anfangs zu Abk'ilung des
\Lissers mit oincr Tagsrosdw so ticr a•I~ mogiit-s gegL·n das Gcbungl' zu 1m11:h("l1,
und Ialls clie Steisalzlaage nol"l1 nicht clamit c1-rc!chet wurclP, cin Schurl'schiichll
<tbzuteufen ; w~ihrencl diescr Arl>eit alwr clie GC"'gPnd mit allen Salzquellen zu
n~rziehen, und der Riss danm, subald moglich anhcr einzuscnden.
ln HetrC'f des zu di·csem neuC'n Steinsalzv0rsud1sl>au erfockrlichcn kunLtigl'n Vcrlags, -und wie selben etwann dahin gelC'istC't wcrclen kllnnen. wircl cllC'slens
das weitere bestimmt werden ; indcsse.n hat man untcr c-:nem dem Nagybanyil'1·
lnspcctoratober:nnt aufgelragcn. zu Ikschle!nigung dieses Versu1·hsbnucs so. wiP
('S bisher zu elen Possoriter Kupfrrversuc-ilsbau gL'S:chchen ist, ebenJalls gegen
kunftigPn Ersatz ihm0 Dirigenten l:lofmann. unei zu dessen Ccmtrolle crnl'nnt1•
Sclc-czky 400 fl. alsogleid1 zu i.iber111ad10n ; wori:1ber beide gemeisdrnHliche He<"hn cmg zu Jllhren, auC"h in Ansuchung der bei Versuchsbdu z11 trol"fendt•n .f\nst;llten
<tllcs gemein-schaftlich zu ubedegen, und vorzukehren, zu clem Ende wohentlichc
Consultationen abz.uhalten, und dari.iber ordentlid1e Protoko1'le zu ve1·ffthrc•n. soJori
ihrc- Derkhte, ocler Rapportc mit elen Protokolle alic !-! TagC', uncl clic IlL-chnungs
Extracte nehst dL•n praeliminar Ausweis dc>s nm Zeil zu Zeit bedarknden GeldYerlags aille Monate durch die Post u.nmittelbar an diese Hol:Stelle ei.nzusenden,
unei von dieser d.ie Vorbcsclwiclung zu l'rwe1·ten habc>n werden, bis etwann bc>i
glU,·kli1:hen Erfolg des Versuches eincn ordl'nt.Iid1e Amtsbestt>llung zu v0ranIa..<;se11 nothig seyn cliidte ; wnrnn!"h es d<tnn auch fcrners darnuf ankornm<:n wird,
was sowohl în Abschril"t aur die orclc.ntli.che und YorthcillrnftC"' \Vrn·ksbclt>gu111g
und Einrichtung, a)s aur elen SalZV('L'SC'hleissprciss Hegulkung, Transport Salzsteiil'lliederlagen und anclere in clas Commerciale einschlagenden Gegenstiinde flit·
Massregel111 zuergrei ren scyn wcrden.
Wien den 15=ten .Juny 1784.
An den Bcrggeri!"ht.s Substitutcn in de1· nukowi•na Johann Hofnwnn

TRADllCEHE
Maies-latee;1' s.:1 apostolică cczaro-crăiască de acord cu referatul pJ·ca plccm
al acestei cezaro-crăieşti Cămări auli.ce - Secţia monede şi mim'. prin care i-a
rost prezenta:tă relatarea d-lui consHier aulic mijlociu dc aid, Peithner nobil dP
Lichtenfols despre vizitarea districtuJ.ui ţi1rii Bucovina şi dE>sp1-e izvoarele săratl'
descoperite acolo, prin întărirea din 12 iunie 1784 a binevoit să .a.ecepte cu t011li1
bunăvoinţa că această zonă de lingă Solca, Pirteşti, Crasna .5i Voitinel. dă, fără
îndoială. luînd în considerare diferitele izvoare sărate bogate în cnnţinut ciflalt'
aid, speranţa întemeiată ele dcscuperi1·c a unui foarte bogat zăcămint de sare
gNnă. Asemenea /izvoare; vor putea Ji c>xplorale treptat pc> cheltuiala prea înăl
\utci visterii, primordial însă, începutul acestei încercări va trebui să fie făcut,
prin galerii de suprafaţă ~i după natura situ;iţici printr-Lm altfel de puţ de cxplnntre, în zona dL' lingă .Sole.a . .•\.stfel vrem să -anunţăm, prin aceasta, dumneavoasln'i substitut al Tribunalului montanistic, pc lingă remiterea unui extras di-n nrni
~us nm'ntita relal;arc a descriedi iz·.-oarelor sărate explornte ajunsă pină aici, apoi
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a unei copii a tabelului anexat acestei întinse relatări spre ştiinţa ş1 conduita
viitoare, că vă numeşte la î.ntreprin<lerea şi dirijare.a acestei încercări.
De altfel el a avut de gînd să iasă din senciciul Societiiţii monl.anisti"e de
la Iacobeni, de asemenea a fost ales pc-ntru al'.est servidu de sus-p<Hnenitul domn
L'()nsiJier aulic !ii comisar în transcrierea aceasta a acelei vizite a sal~· i111piinite
deja şi deoarece in prezent nu p·rimeşte nici un iei de leafă de la visterie, i se
va acorda, cu încuviinţ<1rea pwu înălţată, o diurnii ziloiică de doi florini împreună
cu dou{t porţii de ovăz şi fîn pentru cal. pe toată durata acestei incen:[u·i. Pentru
:ajutor şi verificMet soc~telilor 11 hotărît să adaug·! încă pe practic.;.tntnl minier
Seleczky, c;,~·e tocmai chiiar în a-.:est scop ii fost trimis pe cil va timp la Wiel.izk.l
~i Bochniu pc'nt~·u dvhîndirea ounoştinţelor necesare despre mina de sare gemă,
~i pri.n inlermediul Inspectomtul~ [minier[ superior din Baia M<.m.• VH n t.rimls
lui Hol'm:mm, cu salariul său de atunci şi cu adausul de 30 kr. ca d:1urn{t zilni"ă
'ii o pcrţie pentru cal, de asemenea pe toatii durata <1cestei înL>ercări.
C<incomitent se va eroi.te apoi de asemenea un /ordin/ adec.•vat de către
l·ezaro-crăiescul Consiliu Aulic de Război, ca să poată fi repartizată locuinţa necesară celor doi funcţionari, prin Administraţia districtului ţării, în mănăstirea de
dilugitri Solca, l'a şi personalul mundtor de asemenea aproape de zisa mănăstire,
~i la nevoiC' in satul Arbore.
·
In piue<;, desigur. va d<i tot ajutorul necesn:r procurării lemnului 7i restului
de rechizite aproape de zisa mină experimentală, cit şi pentru protecţia înaltelor
servicii.
Denare-.:c acLuala mină experimentală de cupru de la Pojorîta, este, după vizitarea şi examinarea făcută de mult pomenLtul comisar aulic şi comisar Peillmcr
nol>i·l din Lichten feis, fără nici o perspecti\·ă sigură pentru deschidereeo unui strat
de m:nereu boga.t, această mină experiment;.1lă n1 l'i între timp suspendată, g;ilcriile se Yor închi:de, iar per.sona-Iul muncitor <ingiajat acolo. cu toate unelte-le afldioare acolo şi re:.:hizitele miniere să fie dus fără greutate prin forşpanuri de boi
pe costul prea înaltului aerariu (visterie) către nou propus.<1 mină experi·nwntală
de se1re gemă de la So.Jca spre a fi folooit acolo. Numitul pe1~c;onal însă să fie spo1·it cu încă un dulgher de mină prkeput şi în pregătirea pompelor şi eventu:1l l'll
11n fiernr mini-er.
Pentru determinarea salari.ului sau lefii aii.:estui personal muncitor. are s<i
dea, Uiră zăb;n·ii, e11. substitutu·) Tribunaluiui montanisti:e ~i Hl'llm numitu,l L'tJilclu.cător a.[ /Oficiului I ele încercare a sării, împrl"ună ru trimiterea t'.lbelului <•<·estor mundtOri. avizul' şi rapoc.tul său, direct către această cezuro-crăiască Cămară
•111.li('ă S~ţia monede ~i mi.ne.
Ince-rrarca însăşi să fie făcută mai întii la al doilea izvor, Sl1ti.na Dealu. notat
in sus-pomenitele tabele. afla.t nu departe de Solca, prin abaterea apei c·u o gnh•r;t' de suprafaţă săpată cît mai '1dînc posibil C"ătre rocă şi în caz că prin acea~ta
nu s-ar ajunge încă l<1 zăcămîntul ele siare gemă, să fie săpat un puţ de explor.ire.
In timp cc această lucnM-e se V<1 întinde ins[1, planuri•lf' despre aceasti'1 regiune, cu
toate izvoarele sărate, să Iie expedi:~te incoa<"e imediat ce va fi posibil.
în pr:v;J1~<1 \'iitor.ului fond de rulment nece!.ar acestei noi mine experiment.ale
de san' gem<'i, <H.:esta \"a fi determinat dt mai curînd, ca 'ii modalitatea în care
\·a putea fi acordat.
In acest timp s-a însărcinat printr-un ordin/ Inspectoratul miniei·/ supL'rior <lin lla;·a Ma:·e. să condu<.:ă -la urgentan'a lucrărilor la aceste mine de încercare, a':ia d!.!p1i l'Ulll s-a intîmplat pîrni acum, la mina ele încerea:re ·,1 l'Uprului de
la Pojorîta. De ascml'nca să tri 111i1tă numaidi?<dt 400 de rlorini. l'ontra compensaţiei
viito.ar.e. c·onc!.ud1torului Hofmann -:;i l'Cmtrolorului a:·cstuia numi.t Se'leczky ; să
pvarte amindouii contabilităţi comune -:;i :i.vînd în YC'dere to<1te măsurile comune
potrivite la mina de încerca.re, să reflect.- şi să ia măsuri ca să trimită consultaţii
săptămînale pî11[1 la sfîrşi.t, iar asupra acestui lucru să facă protocoale regulate.
Rapo.3Tte•le lor. împreună cu protocoalelC'. tot h1 14 zile, iar extrasele conta~ile,_ împreună cu situaţiile preli:inincire a bcinilor de investiţii necesari, din c:înd
in cind. Iun.ar, să fie expediate n.umaidecît prin poştă direct c·ătre această dregiilorie de curte .<;;i de la al'e.asta vor l'i a~tep.tatc clf'cizii:le preliminare, pinii cinci prin
reu5ita noroco:1sc"1 a încercării \'a avea dreptul să dispună org<inizarea unei administraţii definitive. Apni chiar i;;i mai departe ,.a depinde de aceasta pentru ca să
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fie luate măsuri '.!tit în ce priveşte <H:operirea şi amenajarea lucrării definitiv ~i
profitabil, cit şi în reglernenti1rea preţului de desfacei-e în detail al sării, tmnsportul. depozitele de sare şi în alte chestiuni ţinînd dl:' comerţ şi producţie.
Viena la 15 iunie lî84
Către

eez<u-cH·rfiieseu.J substitut al T1;:bunalului nwntanisti.c clin HU('OVinn
.Johann llol'm.:mn
Xerogn1fie, Aril. St. Sucei.lw1, Colecţia de documente, P. XXV nr.28/17114.
f. Hi.

CuYintc suprascrise.
2 In text: „Gezekh", ('U.Vint intrndudi.bil, pe carc> l-am asimiJa.t în \'Ontext cu
.,Geziihe = unelte miniere".

Bl!""JTRAGE

zun

GJ'.:SCIHCHT.E DER SALZGEWINNUNG

ZV ENDE DE 18 Jh. llND IN DLE EHSTE HALFTE DES
19 Jh. JN DER ntTKOWINA
Z

u sam m e

11

Ja s s u

11

g

Der Verl'asscr in diesen ArtikeJ, aur cler Grundl<ige des LLUV\'ri:Hfentlichtes Ard1iYdoPumentcn, einc kurze Geschiehte dc>s Salzgewinnung in cler
Bukowina in seine auJsteige.nde Entwkklung von den Salzquelk zu Sudsalz bis
zu Salzbergwerk Yorstellet. EinigP !\nsid1t0 Yon den Dun.·hbruch clc>r kapitalislisdw
PrmluklionverhHltnis.se abhiingig in dns GebiC't cl0s Sa.Jzgewinnung, in Folg0 <ll'r
merkan°lirlistisd1e Politik clie in cler Bukmvi·na zu EnclC' cler 18 Jh. von dem K~1i!S01·
li.dw HoJ'st'lat aus Wien <1.ngewandt worden s!n<l, so wie clie cmpfangenen Sehwh·rigkeiten zu Gewinnung unei Absatz des Salzes in dit' e-1:<;te IHilfle clc>s 19 Jh. unei
diese Grunde untersucht werden. Dic llnzu/'rieclenhc:>it des Volks ;.1us der Bukowi111a
- !m besondern des Landleu(R.s - m1s clem Grund e:·nes drlkke-ncles Salzstaat<;monopol:s uncl cliese Abspiegelung in die JkyoJ,uiionsprogramm Yon 11!48. wird
anclere AngelegE'nheiten Yorg0-stellt. So der Artikel zahlreid1en Ta1.S'adlE'n gibt
wekhe zu ein bessern Kennen dar Gesehichte Bukowina's Virtscartsentwiduung
zu c!C'n AnJang cler Neuzeit hcitrnget.
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CASA GANE-GOROVEI DIN FĂLTICENI
(1843-1982)
ŞTEFAN

S. GOROVEI

Istoria unui monument nu se poate scrie în afara
istoriei unor oameni şi a unor intimplMi. Cu o viaţă incomparabil
mai lungă - în funcţie şi de trăinicia ce i-a fost hărăzită, dar şi de cele
mai neaşteptate avataruri - un monument ajunge să incorporeze amintirea mul,tor oameni şi a multor evenimente, de unde şi senzaţia de perenitate faţă de efemerul existenţei omeneşti, dar şi puterea evocatoare
.şi forţa emoţională a vechilor monumente.
La 140 de ani de viaţă, casa din Fălticeni, strada Republicii nr. 241.
are o istorie a sa, împletită cu fragmente, mai scurte sau mai ample, din
\·iaţa unor oameni ale căror nume sînt demtdt înscrise în Pantheonul
culturii româneşti din veacurile XIX-XX. RîndurHe de faţă îşi propun
să schiţeze, pe baza documentelor păstrate 1, istoria acestei case pe care,
clupă numele principalilor ei stăpini, Nicu Gane (1838-19Hi) şi _L\:rtur
Gorovei (1864--1951), o vom numi, ele aici înainte, casa Gane-Gorovei.
Ca foarte puţine alte asemenea clădiri, aceast[1 casă are un fel de
µisanie a ei, datorată ctitorului, Matei Gane, tatăl nuvelistului. Pe una
clin uşile masive ale unei camere cu vederea spre curte, a fost săpat.ii
aeeastă însemnare, din care, azi, rînclul al doilea nu mai este vizibil
l843 septemm'i.e 20
m~am

mutat în

casă

Dar Matei Gane avusese locuinţă acolo înainte de a con!'>trui această
Astfel, ,.preistoria" ei începe cu vreo două decenii mai înainte.
Pe la 1815, se aşează în FăWceni fraţii Grigoriu-Văsescu, fii de ră
zeş clin ţinutul Putnei : căminarul Ioniţă, paharnicul Iordachi şi paharnicul Costachi :!. Mijlociul, paharnicul Iordachi Grigoriu (a cărui nepoată
de fiu, Elena Văsescu, va deveni, în 1893, soţia lui Artur Gorovei), a
casă.

să onngil'Z şi aki memoria lui Artur Gorovci,
grijă s~nu păstrat documentele referitoare la această
el însuşi - Artur Gorovd, Casa din FoLticeni a lui

prin a cărui ,pasiune
casă, unele publicatl'
de
Nicu Gane, în „Cetatea Moldovei". 1943. p. :112-:119 (l'LI Pxcepţia te!ttamentul·ui lui MalE'i Gane, celelalte dol'umente tipărite de Artur Gorovc>i în ·1cest articol nu le-am regăsit în
dosarul ou Actele pril'itoare la casa din Foltice,ni; public în anexă t>ele ze('e
plese aflate în acest dosar, întrudt de l'Onstituie nu numai documente de istorie lâlticeneană, dar şi contribuţii la biografa1 celor doi scriitori).
2 C. Sion, .rlrhondologia Moldovei, Buc·ureşti, 1973, p. 62 ; la 1818, C"ei trei fnţi
erau în Fălticeni ("1cta Gorovei, 111. p. 117, nr. 258).
Trebuie

şi
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murit în 1827, averea fiindu-i risipită apoi de soţia (R1udinoa, fiica unui
boiernaş de origine polonă, Aftanasie Rorenski) care s-a recăsătorit (cu
paharnicul C. Romano, mort şi el în 1839), trăind apoi pină la aproape
o sută de ani (n. 1795 --- rn. 1891). O „pă·reche" de oase au fost vindute
de Rudinca unui anume Ioan Simionovid :1, altă ,.pă.reche" lui Ion Botezat (cu 1800 galbeni), iar o a treia „.pă·reche casă" au fost vindute „d-.sale
comis Matei Gane. la anul 1836". cu 4518 galbeni"· Preţul aşa de mare
se datora, desigur, poziţiei centrale a casei, pe uliţa mare a tirgului.
Comisul Matei Gane (1789-1869) cumpărase casa, probabil, în vederea căsătoriei sale: 16 iulie 1836 ". ceruse m.îna Ruxandei, una ·din
fikele capriciosului căminar Ioniţă Grigoriu, fratele mai mare al paharnicului Iorda.chi. în ianua:rie 1837, căminarul Ioniţă a dat izvodul ele
zestre li, căsătoria fădn<lu-.se la 28 ale aceleiaşi luni i.
Casa pe care Matei Gane a cumpărat-o în 1836 şi în care a văzut
lumina zilei fiul său Nicu la 1 februarie 1838 - o casă mică, de lemn,
în fundul curţii ~. pe locul unde acum s-a construit un nou local de
şcoală . - nu era prea nouă, dacă peste nLUnai cinci, ori şase ani, va începe
construcţia alteia. La data aceea. comisul era deja clesipă·rţit de soţia SCJ
Ruxanda, cel de-al doilea fiu, Matei, năsoîndu-se (22 decembrie 1340),
desigur, în casa bunicului matern, pe aceeaşi uliţă mare, citeva case mai
la vale (uncie a funcţionat, ani în şir, oficiul telefonic).
Construcţia noii case „palatul lui Gane". cum i-au spus făHicene
nii de atunci !l - a trebuH să înceapă prin 1841 sau 1842, ispr[1vinclu-se
în vara anului 1843. In acea'Stă casă, prin care s-au perindat cărturarii
fraţi ai lui Matei Gane (devenit, între timp, postelnic), poate şi Costache Negruzzi (înrudit cu Găneştii), mai tirziu şi alţii clint.re intelectualii vremii, a copilărit Nicu Gane. Prin testamentul akătuH ln 10 mariie 1866, bătrinul pos.te'lnir a lăsat „casele în care lăcuesc [ ... ] cu toată
pojijia gospodărească şi cu tot ce se află în cuprins.ul îngrăditurii ogră
zii'' fiului s~iu omonim, Matei M. Gane 111 , care va deveni proprietar efectiv odată cu moartea pă·rintelui său, la 27 august 1869. Peste
mai puţin ele trei ani, Matei M. Gane încetează şi el din viaţă (16 aprilie 1872), averea sa urmind să se împartă intre Nicu Gane şi Ortansel
Iamandi, născută Contemi:r, fiica Huxanclei Grigoriu-Văsescu din a doua
d căsătorie ; aceş·tia doi, în califate ele ,.succesori a defunctului Matei
fVl. Gane", şi-:m împărţit de bună voie averea fratelui lor, la 28 aprilie
1872, „casele din Fălticeni. situate în strada Mare" trecincl în „deplinu
:1 Acta Gororei, II, p. 252.
•I DU! ument din 2 iunie 1B:l7 ... izvod de averC'a riimasă a răpo'. paharnic lorc.ial'ili
Grigoriu, c:are trebuie regularisită·' - Acta Gorot•ei, rI, p. 251. CI'. )i .'\rtur
Gorovci, Contribuţii la istoria litercll'ă, în .. Aeadpmi-a Homirnă. Memorii le Sec·\iunii Literare". s. III, t. VI (Hl:1:l), m. 9. p. 2/.
5 Artur Gorovei, op. cit., p. 23, făril data <le an. dar cloc·umentul 0 din 18:lo, pc•ntru că in 18~7 s<' va face> căsătoria - v. mi1i jos.
fi .,Ioan Neculcl'". Buletinul Muzeului Municipal /llsi, l li. p. 158-Lî9.
7 Ibidem, p. 15J.
8 Artur Garo.vei. Casa din F<Jliiceni a lui 1\.icu Geme, cit .. p. :JIU.
9 Ibidem.
1il lhidem, p. :113.
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proprietate" a 0rtansei Iamandi 11• Patru ani mai tîrziu, aceasta din urvîn:dut lui Nicu Gane „casele mele din oraşul Folticeni, din preutot locul din îngrăditură şi toate atenansele aflate pe el [ ... ]. Aceste
ce le am de clironomie ele la răposiaitul meu frate Matei M. Gane
sunt situate în strada Mare şi se megieşeo;c spre nord cu strada Primi'1verii, mergătoare în strada Sucevei, la răsărit cu locul D-lui Nicu Caramalău .şi Gheorghe Dube-r, la sud cu locul D-lui Dimitrie S.tamati şi la
apus cu strada Mare" 1:!. Două din ,.megieşiile" menţionate în a~est „ac.t
:le vecinică vînzare", clin HI iulie 1876, au rămas şi azi în vigoare : o;traJ a Mare (strada Republicii) şi strada Primăverii (sitrada Nicu Gane).
Noul stăpîn nu a locuit efectiv în casa părintească, întrucît h vremea aceea era deja sU:itornicit la Iaşi, cHă vreme a mai trăit mama sa,
pînă prin 1885, a adă.po!"ltit-o în această casă rn. Apoi, casa a fost închiriată după sistemul de atunci : de la Sf. GheoI"ghe la Sf. Dumitru şi de
la Sf. Dumitru la Sf. Gheorghe. La un asemenea termen, la 2() octombrie 1905, a intrat în această casă, în calitate de chiriaş, Artur Gorovei 1".
::are avea să o locui-ac.;;că vreme de 46 ele ani.
După ce, în 1892, împrumutase de la Societatea Creditului Urban
:lin laşi, ipotecindu-şi casa, suma ele 10.000 de lei (cf, anexa nr. 2), în
1899 Nicu Gane a împrumu.tat încă 12.000 de lei, de la aceeaşi societate,
::onstituind ca ipotecă acelaşi imobil (cf. anexa nr. 6). Plata am1ităţilor
t:ra o sarcin<l destul ele grea pentru Nicu Gan.e "\ care avea o familie numeroasă şi nu clbpunea de alte venituri decît acelea pe care i le aduceau
-;lujbele pe care le îndeplinea. În aceste împrejurări, vînzarea casei părin
teşti, oridt ele dureroasă, nu putea corn::•titui decît o uşurare considerabilă.
O primc'i încercare a lui Artur Go.rovei de a cumpăra casa lui Nicu Gane
" avut loc în vara anului HlOti, prin intermediul unor rude comune Iii;
srrii1.orul fălticenean oferea unchi.ului său ieşean „4000 lei peste datoriH
Creditului". Răspunsul lui Nicu Gane oglindeşte perfeet sufletul duios
,,J acestui om ele o sensibilitate cleo6ebiită : ..ln principiu, sînt pentru
1-înzare şi cu deosebire prefer s{1 vînd casa în care m-am născut mai
~'Lirî.nd D-tale clecîit oricui altuia. pentru rezoane : întii că eşti român,
al doilea că-mi eşti .rudă şi al treilea că eşti om de litere. E<;te prin urmare între noi o dublă afinitate. afară ele ches.Uu11ea de naţionalitate, care
:ire şi ea valoarea ei" 1î. Vînzarea nu s-a putut realiza atunci, pentru di
nici cumpărătorul nu era ... iscusit „intru adunarea celo;r patru mii ele
lei" i;: !.
mă a
nă cu
ra~e.

11 Ibidem, p. :ll6.
12 Ibidem.
1:1 Artur Goron'i. Alte r1·enmri. flmintiri literare. FoHil"Pni, HIJU, p. 11~1; nu am
pulul al'l<i tlc1Lc1 11101·ţii Rux:inclei VăsL'Sl'U.
14 1 birlem, p. l :,i;1.
15 Ibidem, p. 12-t ~i 126.
16 Ibidem rdr. Gh. Hojniţă. văr în gradul doi cu Nieu Ganc> si cu mama lui
Artur Gorm•eî si unul din Văt;estii de la Boto~ani, văr pri11wr al aeelorw,;î
persoane') ; în C~sa clin Folliceni. .. , · p. :l17. dă an.ul 1908 r
1 î Al'lur GornvP"i, Alte t•rem.ur·i, p. 124-125.
18 Ibidem, p. 125.
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In toamna anului 1909 s-a prezentat un alt cumpărător, care a acde vinzare, dind chiar şi un avans ; la rugăminitea lui
Artur Gorovei, ca, în aceleaşi condiţii, să-l prefere pe el, Nicu Gane ~
venit în Făl,ticeni, celălalt cumpără.tor a fost convins să renunţe şi la 5
noiembrie 1909 casa a trecut în s.tăpinirea lui Artur Gorovei l!I, contrJ
;urnei de 4000 lei, cumpărătorul urmin<l să preia „datoria ipotecară de
douăsprezece mii lei [ ... ] la Creditul Urban din I~i. precum şi plato
a.nuităţiloc cu începere de la aprilie 1910 inclusiv" (cf. anexa nr. 8). Anuităţile fiind eşalonate pe un răstimp de 40 de ani, plata lor s-a încheiat în 1940 20 !.
fotre anii 1913 şi 1925, casa a fost prefăcuită, înlocuindu-se pereţii
de lemn, care înce;puseră a putrezi 2 1, cu zidw·i de cărămidă, pe aceleaşi
temelii şi sub acelaşi acoperiş, perete cu perete. A fost păstrat neschimbat gherghirul, „o cameră îngustă, zidită din piatră, în toată lăţimea casei.
Zidurile sint ele un metru grosime, cu boltă tot de piatră, în aceeaşi dimensiune. Avea o singură fereastră, la strada Mare. cu gratii printre
:are se poate pătrunde şi oblon de fier. Uşa, la partea opusă ferestrei,
tot de fier, ale cărei cîrlige groase, înfipte adînc în zici, şi nu se pot
~coate, sînt şi astăzi" 22 • Tot cu prilejul acestor lucrări au fost transformaţi stîlpii faţadei, cei vechi, rotunzi, de zid, fiind înlocuiţi cu alţii, pă
traţi, de lemn. O fotografie, nedatată, dar care nu poate fi mai veche de
ultimii ani ai veacului trecut (clădirea Primăriei, alături, îi fixează vechimea), arată aceas,tă veche înfăţişare a casei, cu balcon în care se ajungea urcînd patru trepte ! Ulterior, ridicarea considerabilă a străzii a
„îngrnpat" casa, răpindu-i perspectiva pe care o au numai imobilele înill1hte faţă de nivelul solului.
La noua înfă;ţ~are a c.•asei, s-a adăugat placa ele bronz montată ele
Artur Gorovei pe faţadă, pentru a aminti că Î1l oceostă casă şi-a trăit
copiUi.rio Nicu Gane.
Perioada ele 46 de ani, cît a locuit aici Artur Gorovei, constituie.
fără îndoială, epoca de glorie a casei Gane din Fălticeni : sediu al redacţiei revistei „Şezătoarea'' (pin.ă în 1929) şi al redacţiei „Răvaşului poponilui" (Hl07--HJ09), locul uncie Artur Gorovei şi-a realizn: C'ea mai
mare parte a operei sale, locul unde a primit toate distincţiile de care
,;-a învrednidt din partea contemporanilor săi, locul unde a fost vizirtat
ele nenumărate personalităţi ale vieţii culturale dinaintea primului răz
boi mondial şi din perioada i;1terbelică. Într-o înşirare care nu va fi
niciodată completă, se pot cita nume c·a al lui Mihail Sadoveanu ~are, tîrziu, va evoca în Anii de ucellicie serile de muzică din salonul
;;cestei cnse. a cărei stăpînă. „subţirica şi firava doamnă Gorovei" era
~.pt.at condiţiile

19 Ibicleni. p. 12(); idem. Casa di11 Folliceni...., p. :na.
ArhiV<t Cr0ditult1i Fun<"'.ar Urban din Iasi nu s-a p;-tstrnt deC'it intr-n fo;ir(€
mică măsurtt: intre dosarele af!;itP lil J\rhi\·cll' Statului din Ja~i nu se- află.
din păc<ate, şi acela ni t·<isei Ganc din Fălticeni.
21 Artur Gorovci, Ca.~a din Folliceni..., p. 319.
23 Ibidem. p. 318.
~O
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excelentă pianistă al lui N. Iorga, Petre Andrei, Ion Simionescu, G. T.
Kirileanu, D. Furtună, Mihai Costăchescu, G. Bezvkoni...
„Casa cu lumini graţios filtrate" 2: 1 şi în special camera ele lucru a
lui Artur Gorovei, au fost evocate cu emoţie şi duioşie de cei
care le-au trecut pragul, descrierile d2torate lui Mihail Şerban '.''o şi
Aurel George S'dno 2;, avînel valoare de cloc;_ ment „Casa şi interiorul
ofereau m8gica şi trainica atracţie a vechimii lltcrudlor. Un vast cabinet
ele lucru, sobru, rafturi cu cărţi ele sus pînă jo,.;, masa din mijloc ticsită
cu hrisoave, manuscrise, tipărituri, apoi ochii îţi fugem1 peste pinzele
lui Aurel Băieşu, portretele lui Ştefa;.1 Şolclănescu - vechiul său prieten
- acuarelele Mariei Vîrnav, pictoriţă cu şcoală mi.incheneză, fotografii
de ale lui Creangă, Beldiceanu, Dragoslav, Sadoveanu şi o minune de
jilţ din s~colul trecut în care conu _'\r.tur citea şi visa. Apoi, flori, linişte
binefăcă·toare, icoane cu istoria lor, bibelouri ciudate şi paşii catifelaţi
ai pisicii. Unclevu, într-un raf.t, colecţia întreag~'.i a ,,Şez[1torii". [... ]. In
interiorul acela cald, primitor, plutea duhul hrisoavelor, cărţilor, al copilăriei şi tinereţelor lui Nicu Gane. prietenia cea mare cu Mihail Sadoveanu, mireazma „ŞezMorii". O călătorie în jun1l ca 1Jinctului ele lucru.
impovărat cu raflurile bibliotecii, îţi evoca viaţa laborioasă de cărturar
pasionat. Corespondenţa vastă şi migălos orinduHă, cărţi cu dedicaţii
venerabile, colecţii ele revi~te intrate în Istorie, volumele ,,Şezătorii".
medalii, monede vechi, stampe, condeiul pe masa tihnită a scrisului său.
privi·rile blinde ale celor scumpi înveşnicite de mina pictorului Şoldă
nescu ,totul constituia decorul indispeJ.11Sa:bil vieţii lui Gorovei. Undeva.,
pianiul Elenei Gorovei, un Wirth de culoare ne~gră, tăcea de mulţi
ani" w.
Valul pustiitor al războiului, care nu a ocolit nici Fălticenii, a trecut
"i prin această casă, văduvind-·o de cea mai mare parte a comorilor sale.
Iată o descriere a stă·rii în care a găsit-o Artur Gorovei în martie 1944,
la întoarcerea din refugi.u : „Mobila din cele 7 camere, covoarele prin
:>dăi, pe care a trebuit să le repar, ca să pot să-mi injgheb o cameră
vai de ea. [... ]. In bibliotecă, mare jale. Din „La Grande Encyclopedie",
volumul 14 lipsă, iar alte patru volume cu scoar~ele luate şi murdare,
multe cărţi lipsă şi altele sf.i-şiate ; din volumele cu corespondenţa, din
::-ele 18 volume, unele luate, altele sfîşiate, găsite în beci, în garaj, aruncate pe afaTă, pe unde run găsit [şi] dintre actele ce au fost în casă şi
marea mulţime de scrisori ce aşteptau să fie legate.
In cancelaria mea şi în odaia alăturată, cel mai mare dezastru. Nici
:> mobilă nu mai este şi aid am avut un adevărat muzeu. într-un ecriLoire am lăsat o frumoasă colecţie de timbre poştale, cu toate exemplarele vechi, afară de primul timbru moldovenesc şi o outie cu 25 OOO timbre
<ipălate şi aranjate în pacheţe·le de cite o sută de bucăţi, osebit de alte
alburnuri de timbre româneşti, cite 25 de exemplare pe fieca.re pagină.
1

23
24
25
26

Aurel George Stino, Grădina liniştii, Ia.5i, 1974. p. a:l.
Mihail Ş~rban, ,'lmintiri, Bucureşti, 1969, p. 140-142.
Aurel George Stino, op. cit., p. 82-83.
Ibidem.
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lăsat colecţia de monezi antice, colecţia ele antichităţi, pe care le
am scos din vitrina specială şi le am aşezat în ecritoke .şi în dulapul din
~daia de alăturea. [„.].
Din sofr.agerie s-au furat frumoasa garnitură ele serviciu de mas<i
pentru 12 persoane, cu toate attesoriile de bucătărie şi din bufet frumosul servidu a~intat pentru ceai, cu tablaua specială, toate paharele
pentru şampanie şi tot ce adunasem în curs de 60 ele ani de viaţă" :!;_

Am

*
După

moartea lui A,rtur Go,rovei (Bucureşti, 19 mal'tie 1951), cas2
a trecut în proprietatea fiilor săi, Mkcea şi Sorin, care au stăpî1J1it-c
în diviziune pînă în Hl78 ; în acest an, clupă ieşirea clin indiviziune (ll
martie 1978), cel clintii şi-a vî'lldut (22 mai 1!178) partea de casă -ing. Leonid Chirilă, care a cumpă1rat-o, locuia deja de peste trei decenii
in ea - iar cel de-al doilea şi-a lăsat pal'tea, prin deces (!:l septembrie
1978), fiului său. Noii proprietari au întreprins (1978 - 1979) anevoioase
şi costisitoare lucrări de reparaţie 28, a căror necesitate era de o urgenţă
mai presus de orice disouţie :!9. Intenţia celui care semnează aceste rînduri - intenţie afirmată încă din l 967 - este de a aduna în această
:-asă (însorisă, de curînd, în lista monumentelor istorice şi de cultură ak
judeţului Suceava) materialele originale sau copii -- cu care, într-c
zi, să se poată organiza citeva camere în măsură să evoce viaţa şi opere
lui Artur Gorovei, precum şi ro'lul şi însemnătatea revi~tei „Şezătoarea"

ANEXE
1

Certificat
Subsemna~ii, cetăţeni şi propriet'i.ri din oraşul Folfa:e.ni,
după
eunoştinţa
pc-rscn;1lă cc avem, atestăm pe a noastră răspundere că Dl Nicu M. Gane aire
pacinkă poseshme şi stăpineşte singur, fără a fi în indiviziune cu cineva, casele
sale din oraşul Folticeni, si,tuatc in strada M.are şi care se megieşesc l::i nord cu
~.trada Primăriei, la sud <'U locul defunctului Dimitrie Stamati şi b răsiirit cu
locul Dlui Isidor Goldner şi locul Dlui Gheorghe Dubert.
Atestăm, totodată, că acestea sini
rnorţei părinte-lui Dsale.

în momE>ntul

casele pe care le a clădit şi posed.al pînă
defunctul Malei Gane, case care au riimris

:!/ Artur Gorovei, Amintiri (manuscris).
28 Executate prin LG.O. Făltk'C'ni, nub suprm•eghere:i nemijlocită a soţilc:a- Leonid
şi Anastasia Chirilă. cărora le aduc şi in acest chip public, mulţumirile mC'lc
pline de rec.unoştinţă pentru strădania şi grija arătate în toată această perioadă. Aceleaşi mulţumiri le adresez şi primarului ora!!ului Fălticen;, C. Arteni.
pentrn înţell"gereil deosC'bit5. şi ajutorul acordat în problemele acestei case.
29 ReparaţiiJe au v;zat, paralel exteriorUJl şi interioarele, unele oamere f.:ind cu
deosebire deteriorate de foştii loc<iiari.
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de clkonomj·e unicilor săi fii şi moştenitori, Nicu :;;i Matei, a';'a precum defunctul
Matei Ga.ne nu a an1t alţi copii decit pe aceşti doi.
Drept c:ure am subscris acest certHi1cat.
G. E. Ciudin
I. Văsescu
M. Kyriacos
Consl. Th. Ghiţescu
V. Cluc~rescu
«Pe versu :••

Romiin:a
Poliţia oraşului

Folticeni

constată di iscăliturile din fata acestui certi·fiiolt sint adevărate a Dlor Gheorighi
E. Ciudin, Const. Th. Ghiţescu: Iorgu Văsescu, Meltiade Chiriacos şi Vasile Clucerescu, perso.ine euinoscute de noi, pentru cm·e se legalizează.
Poliţaiu,
{indescifrabil)
No 7425
1892 octomvrie 13

Homania
Grer:erul Tribunalului Jud. Suceava
Certificat
No 19640
Anul 1892 luna oe:tornbre 31 zile
In urm::trt.'lc"l cererei c:e ni s-a adresat de Dnul Gheorghe N. l3otez, avocat din
că după cercetarea regiist;relor de inscti.pţiuni şi acele de tranîn tribunal pe numele de Nicu M. Ganea, am constatat că atit
în zi.ua de 30 octornbre curent cil şi astăzi 31 octombre 1892 nu s-a înscris sau
t1ianscr:s vreo sairci111ă reaJă asupra imobi.lului ce Dnul Nicu M. Ganea posedă in
această Urbă FolUcenii, strada mare, dLsp. I, nr. :Jlio, afară de ipoteoa pe suma
de IO.OOO zece mii lei noi impnrmutaţi de la Societatea Creditului Urban Român
din la<;>i, înscrisă sub No 61 din 30 octombre 1892.
laşi, se cer.Uf.ioeă
St'rLpţiuni afktte

'Grefier,
Gutter

{L. S.)
3

Atestat
prin aceasta că după cunoştinţele personale cc avem că
M. Gane, Eu lui Matei Gane din or.asu Folticeni n-au
rămas alţi succ.:esori <lecit fratele său N. Gane şi o soră de mamă, numită Orta.m~a.
născută Contimir.
D. A. Andrei
1892 noem. 13
avocat, dom. hşi
himescu
G. G. Razo, dom. Iaşi
aV'll'at, dom la~i

r s;c

I

Subscri.şii atestăm
I după defunctul

România
Comisia

dispăr.ţirei

I din

Iaşi

Se certifică utit idc-ntit<itea persoanelor cit şi a semnăturilor d€. mai sus, fiind
proprii a Dlor Gh. Irimt:scu, D. A. Andrei şi G. G. Razu din această dispărţire anulîndu-se şi 11.n timbru ele un leu pentr.u legaliz"lrc.
ComiiS,ur,
(indescifrabil)
No 5!10
1892 noC'il<brie 14

L. P.
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4
Certificat
SubSl"mm1ţii

pr,ipriet.ari d{]JnidJiaţi în Folticeni,
Eu Gh. Gh·iţescu, în strada Primăriei, desp. I, Nr. 7
Eu Vasile Lovinescu, în strad.a Sucevei, desp. Nr. 45
Eu Iorgu Văsescu, în strada Mare (Maior Ioan), desp. I, Nr. 8
ln(·redi·nlăm prin aceasta că in cerL:"ul cunoslintelor fiecărui.a din noi est.:.'
de notorietate constantă că Dl Ni~u Gane este singw· · proprieia.r al imobilul~i său
din oraş Folticeni, desp. I, st.1'l1da Mare No. , că stăpinirea sa ·isupra zi.sei case
n.u este de nimene ~i în nici un chip turburată .=,;i n-am auzit 1-f1 acest irnobiJ să
rie ză·logit sau supus la vreo datorie.
Dăm ac.est cerii.ficat al nostru la mina D-lui Nicu Ca.ne ca s<l se serve de
dîru;ul b împrumutul 1·e voeşte a face de .la Sodei.al.ea de 1•redit funciar urbun
din Ia5i.
Gh.

Ghiţesm

Iorgu

V. Lovi11esc1L

Vă.~escu

Poliţia

Homâni.n
ora.<;;ului Foltkcni

::onst.ată nunu1i că subs1•11ma.luriJe de mai sus sint adevărate a Dlor Gh. Ghiţescu,
Iorgu Văsescu şi Vasile Lovinescu, pentru care se legalizează, anulindu-se şi tim1,ru de un leu pe eare urma să J'ie scris certificatul, a·nexindu-se la dosJr.
p. Şef Poliţi.ei,
Nr. 9005

Bottez
1899 Noembre 18
[Acest „ceriti•fic:at" estie un formul:ar tipărit de Creditul Urban ; sînt
de mî-nă nuiTU:Ji părţile' sublinwte ~i
fi:reşt.e auten.tifiicarea finală.]

sens.~

5
HD MANIA
TltiBl'NALllL JUDE.Ţl:•LlJI
Suceava
No 16112
l 899 Deeembre 13 zile
Certificat

ln urmarra 1·C'rcri Dlui D. lorg·indopol avocat, cercetîndu-se registrele de inşi transC'rip\iuni anate în Tril.>Un<rl de la anul 1892 ~i pină în prezent
pe numele de Nicu Gane, subsemnatul grefier certific eă asuprn imobilului ce Dnul
Gane pose:dă în acest ora.5 Fă'1tice:11j. strada Mare No 360, există sardn.'l de IO.OOO
zece mii lei împrumutaţi de Dnul Nicu Ga1ne de la Societatea Crcdi1tlului Urban
Homân din la!ji, cu aetul inscris dC' acest Tribunal sub No 61 din 30 oc-lombrC'
scripţiuni

1892.

p. Gr<>fier,
D. Grig01'esl'u

L. S.
6

Contrnd <le imp1·umulare
lntrC' subsemnaţii : Dl D. lo-rgandopol. delegat de Dl Di.rector a.I Societăţii
Creditului Urban Român din laşi, autorizat de Consmiul de Administraţie în şe
dinţa de la 6 decemv.J"ie 1899 prin proces verbal No 1000, pe de o par.te şi Dl Ni.cu
<iane, de profesiune proprietar, <.lomkiliat in Ia.<;;i, pe de altă parte, s-a încheiat
11rmătoarea <"Onvenţiune :
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Art. 1. Societ.at0<1 Creditului Urbiln Român din la.7i dă cu împrumut Dlui
Nicu Gane, care pri.meşt.c, suma de Iei noi 12.000 (douăsprcz~·e mii) în scrisuri
fundare urbarne al pari.
Art. 2. Inde.plini<rea con diţi uni-lor ce se vor cerc pentru acordarea impl'umutului, e[eeLua1rea reţinerilor şi remiterea scrisurifor funciare în mina Dlui Nicu
Gane se vor L'Onstata prin aetul d-e realiZ<1re a imprumutult1i, subsemnat de ambele
pitrţi .)i autentificat, ciare se va cinexa h ac-est contract. Pinii la realizarea împrumutului prin plata erectivă a seri.surilor, Sodetat<>a îşi rezer\"ă dreptul cll' '' n'zilia
Conti'a<'tlll de [a\ă fără somaţiune ~i făn1 nici o pretenţiune de daune-interese• clin
p<1rtea Dl•ui Nicu Geme.
Art. 3. Asupra sumei totcile a împrumutului, Societatea Ya reţine 20/o pentru
formarei.I va.pitalului sociial. care se va restitui fără dobindă, după stingerea dl.'l"inith"f1 a datoriei. conform art. 7 din lege şi art. ;l diJ"l Statute, aseminc se \";i n•\ine
J5 bani la sut" de lei pentru formarc>a capit<1lului de rezervă. conform art. }li din
ll'ge '5i cit"l. 14 Stat[ ute]. In acebşi timp, se va plăti dobînda <:oi ehcltuielill· ele <1dministra\ie l'akuli:lte de la realizarea împrumutului !ii pinii la (:ea întii scadenţi\ c;1re
\·ine clupă realizare, de cînd începe a curge terminul prm anuităţi.
Art. 4. Imprwnutul se f.:ctce pe termin de 40 a.ni, începînd de la cea inlîi ,._,·adt>nţă care vine ctu.pă al'tUl de realizare ~i se va plăti prin pall"UZL'ci anuilă\i în
doui1 rate <.'gale, fiecare anuil.ute de cite lei 756 haptc sute cincizeci >;>i ,use).
:\ceastă anuitate l'Upri.nde amor.tiz"l:rea ln·ptată a (·apitalul ui, dobînda de 50/o ~i
1·he.ltuielik• de administraţie de 50 bani la sută. Anuităţile se plătesc în la~i. la
Direcţiunea Sodetăţii, în numerar, monech1 de ·aur sau în cupoane exigibile de
două ori pc an si anume la :n nl"lrtie !ii Ia :Jo septembrie stil nou.
Art. 5. I.ntirzierea plăţii unui semestru atragi" clobînda de 100/o ln Folosul
.So<~i-etă·ţii. Jăn\ cerere în judecată. Aceeaşi dobîncl~1 Ya curge penlru orice sume
;·lwltuite dl' Sodetate in contul sau în inlen•sul proprict.ar<.ilui, prc·cum sun1el('
plătite pc-ntru asigurare contra incendiului, cheltuielile ri.kutco pentru conservarea
imobilului s·o1.u pentru urmălirea creanţei etc.
Art. 6. Creanţa So'(.:ielăţii este stipulată indivizibilii, în acest sen!. cii ea poate
fi cerută ,~i urmărilă în totalitate numai ele ln unul singur dintre mo~tenitori, dacii
"~a ar conveni Sodetăţii.
Art. î. Dl Nicu Gane al'e fa('ultc1lca de <1 s<• libera în Lotul S"lU in parte prin
plăţi antiC'i.pate, in modul ~i în condiţiunirle prL'\·Jzute la art. 38 din leg<' !li art..
tul din Statute. Plăţile parţiale nu vor n mai mici de 1 :"20 din datorie.
Art. 8. Spre siguranţ.·i plăţii capi.talului împrumutat, a anuitiiţilo1· :;;i i:l sumelor de orice natură dcitorite Sodetăţii. subsemnatul Nku Gane constitui prima
ipotecă c•asele mel<' compuse din 3 corpuri ele ch\dire. cu toate dependinţele şi
tert'nul lor, situate în Folticeni, Disp. I, strada Mare No 360, în întindere de :rn m
faţ<Jd<t la sud spre strada M··1re şi învecinate spre răsărit cu loeul viran al mo."?tenitori!or defunct. Dimitrie St-amati, pe intindere de 56 m. 50, spre apus ,.u strada
Primăriei pc inti.ndere de 55 m ~i spre nord cu proprietatea Dlui Isidor Goldner,
Pt' întindere de :l7,5U.
Art. !:l. Sodetatca declară <"il a luat ctmoştin\ă de Litlurile de proprietate pe
'arc le a primit in păstrm·ea ei 'ii ·că renunţă la L"erccotare-a liniştitei posesiuni.
Art. 10. Dl Nicu Gane este obligat a nu lua l'h1.ria prin anliuipare ; ori-ce
piă.ţi antidpale de chirii nu se vor ţinea în seamă de Societate, în eaz de dcPosedare sau de tu·mărir<." a imobilului. Dl? ascmine. Sol'ielatca nu \"<I fi datoarP a respecta inchi:rierile care n-au fost primite de clinsa, conform art. 57, al. 3 din lege.
Art. 11. înainte de realizarea împrumutului, se ,.a preZl'nta certificatul Grefei
Tribun[alului] local, prin ca-re să se constate că de la dala înscrierii prezentului
contract nu s-u mai înscris a'U transcris nici o alt.c'i sarcină reală si că nu exi.stă
nici o urmărh·e şi nici o pretenţiune asupra imobilului cc se ipotecă.
Art. 12. Sus arătatul imobil se va asigura contra incendiului la o companie
ele as~gura·re acceptată de Societate, i<ll" poliţa se va înain.ta Dir<'c\iunii înainte de
realizare. &1ci12tate<1 însă va avea dreptul a sigura irnol>ilul pc numele său propriu, în contul proprietrului. la uric-are c-ompanie de asigurare va găsi ea de
l'UViin\ă. Pin.ii atunei, Dl Nicu Gane cedează Societă\ii Creditului orice sumi s-ar
acorda drept despăgubire, în caz de sinistru, acest transport se va notifica conhttps://biblioteca-digitala.ro
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form legei. ln caz de nenorocire, se va unna în totul conform prescripţiuniilor
stabillte prin art. 44 din lege şi art. 93 di.n Statute.
Art. 13. Creanţa întreagă a Societăţii va deveni exigibilă şi debitorele va
picJ"dc benefici.ul termin.ului în următoarele cazuri :
a) Dacă anuitatea unui sernC\<;tru nu se va plăti în termin de o lună de la
punerea în intîrziere, conform art. 37 din lege.
b) Da'Că imobilul ipotecat va ajunge din ori.ce cauză în aşa stare de dcpre' ia re. incit să nu mai poată fi considerat de Sodetate ca îndestulător pentru siguranta creantei sale .
. C) fn caz de insolvaibilitate S<JU de faliment, cum Şi În cazurile prevăzute de
i:-t. 40, 41 şi 42 din lege•. şi art. 89, 90 şi 91 din Stat[ute].
A!rt. 14. Pe lingă obli,gaţiunile stipu.Late prin acest contract, Dl Ni.cu Gane
: unsimte asenti-ne a se supune şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute în legea
'i Statutele Societăţii.
Art. 15. DI Nicu Gane îşi alege domiciliul în Folticeni, la însuşi imobHul
ipote-cat, descris mai sus.
Făcut în
Delegatul Credit:ului Urban,
D. Iorgandopol
Imprum LLtatul,
N. Gane
Proces-Verbal
1899 decembrie 13 zile

In pretorul Trib. Jud. Suceava, înainte.:-i noastră G. Străjescu, j.udecăitor
sindic al Triib., de•legat de Minister, asistat de Dl grefier C. Mălinescu, s-au prezentat astăzi în persoană Dlor Nicu Gane, pro.p1;etar, domicili.at în Iaşi şi D. Iorga.ndoPol, avocat d:n acest or·'l..'7 Fă.ltioeeni, în calitate de delegat al Creditului Fonf'iair Urban din Iaşi, după delegaţia auteintifi.cată de Tni.b. Ia.-:;i, secţi•a III sub
N. 4127/99, ambii personal cunoscuţi nouă, cerind a li se autemtific.·:1 prezentul
contra.el de împrumutare depus cu petiţia reg. Nr. 11684/99 în două exempl•':l.re,
din ca:re numai acel scris pe timbru de cinci Iei este subst:ris de părţi.
Cetind din cuvînt în cuvînt prezentul contract în .auzul şi de faţa părţilor,
la intrebă·rBe puse de noi dînsele ne-au declarat că contractul este al lor, făcut
di.n liberul lor consimţămînt şi că subsemnăturile din exemplarul timbrat sînt
prnprii a/le lor. In urmă, părţile ·m subscris în prezenţa noastră şi a grefierului
al doilea exemplar netimbrat, ce estC' a se păstra la dosar, după care am vizat
ambele exemplare spre neschimbare şi îndeplinind toate J0rmele prescr.ise de
a1't. 8 şi urm. din legea autentifiicări.lii actelor.
Luî.nd ':l.ct de declaraţiunile părţilor,
Dăm autenticitatea ·Jegală prezentului rontruct de împrumutare. Taxa de
înregistrare cuve.nită statului, în sumă ele 60 lei, s-a achitat, probă recipisa Ad-ţki
Ji.naond.are Jociale N. 5613 /99.
Judecă,tor sindic,
G. Străjescu
L. S.
Grefier,
Mălincscu

N. 769 autentic
Jrdonanţa

de

inscripţiune

No 4066
1899 decembrie 13 zile

Noi Presedintele Tribun'.lJului Judeţului Sucea\·a.
Avind în vt•clere cererea reg. N. 11685, a Dlor Nicu Gane şi D. Iorganclopol.
:icest din urmă în caEtate de delegat <11 Credituiui Urban Român din Ia.5i, de a
se înscrie în registrul de inst:ripţiuni prezentul contract dC împrumutare pe suma
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de 12.000 lei, ce cel I împrumută de la Crl•dilul Urban din I.aşi, c·u ipoled'i în
casele din Fălticeni, Disp. I, stnda Mare N. 360,
Avînd în vedere că con·tractul este autentificat de acest Trib. sub N. î69 "99,
Văzînd şi raportul Dlui suplennt, din care rezultă ci:i, asist.al d1· grefil•r.
obsl'l·\·ind registrele de inscripţiuni şi acele de transcripţiuni aflate în Tril>uru.tl
pe numele de Nicu Gane, a constatat că "1supra imobilu.lui ce se ipulcdw<izi:i
există sarcina de 10.000 lei, imprumut<iţi d<> NiC'U Ganc de la SodeLatea Credilu1ui lfrban Romfin din Iaşi. cu actul însc•ris dl' m:esl Trib. sub N. 61 din ;l() oC'Lnmllrie 1892.
Avincl l.n vedere că părţile. prin cererea de inscrip\iUnt', dedară di renunţă
la cc1"1.~tare"l titlurilor de proprietate şi u lin·iştitci posesiuni,
ln Yederea ;westora .~i în ba.za- art. li81 şi 1782 1·od. dvil
Ordonăm:
Inscripţiuneou

în 1·egistrul de inscripţiuni a prezentului C'Ont.1,ad de împnirnutar.e pe suma de douf1sprezece mii lei, in urma sardnei sus expw;ă.
p. Pr<';;;edintl',
G.

Str[Jjl'scu
Grefier,

L. P.

Mălinesl'll

N. DO : ns1-ripţil'i

Pn·z<>nlul 1·ontrad de împrumutare s-<1 ins('("is în registrul cit•
c;ub No !JO ele ordine. asWzi treis.prczec<' decem\JriC' ·mul 1899.
Spn• "reclin\ii, am subs1·ris eu, grerieru.I Tribunalului SUC'C'a-.·a.

mscripţiurii

t~r1..'l'ic1\

Mitlinesl'.u
No 90 de ordine.
Aslfizi. în :10 lun<1 decembrie 1899 s-<lu confrcţion<1t scri.~uri funci<1n~ llrl>am·
pe suma dC' lei 12.000 acordat Dlui Neculai GanC':1 asupra imobilului clin
Fi1lfo~en:. Slrd. J\hre No :J60. (•]iberindu-sE' un
număr
<..Ic 17 hu,·;1ţi scrisuri !oii
h1~i

:tnlllTit':

1 a 5000 de la N. ....
6 ii 1000 de lfl N. 42536
10 a 100 de la N. 42542
17
Şl'f.

pină
pină
pină

la N. 425:J5
la N. 42541
la N. 42551

ll'i 5000
lei 6000
lei 1000
12000

C. Groholsc·hi
7

Ac:t de rea.lizarc
Proces Verbal No 1059

!îedinţ<J

Consiliului ue la 29 dec€'mbric 1899.

Su\Jscri.~ii constată C"ă condiţi.uniJe c<Jprinse in contractul încheiat pC'ntru împrumutul aoeord:it Dlui N. Gane s-au îndeplinit ~i conţinutul lui s...a înse.ris în
rC'gistruJ respectiv al Tribunalul·ui Suceava sub No. 90 ..-899, prin urmare realiz..~
rt•a acestui împrumut s-a el'e.clu.at in modul următor :
1. Subsemnatul Director al Creditului Fondar Urlrnn din lalji recunosc cit
pentru acest împrumut în valo'1re de lei n. 22.000 (duuci<;prezcce mii) am reţinut
'.!% pl'ntru capitahil soda!, însă :
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in efecte : S<'risuri fondare cu euponul de ianuar

S. GOROVEI

Numerar

Efecte
200

200

HlOfJ

în numerar
40 40
Total lei două sute patru zeci
240
2. Hecunosc aseminea că am primit in numerar
de la Dnul N. Gane următoarele sume:
- 1 40/o pentru capihlul ele rczervl1 lei . . . .
30
- 1 '2% l'heltuieli de administl'aţil' pc 3 zile,
ele la 29 decembrie 1899. data realizării imprumutului. pinu la fine.le acestui semestru, conform art. 35
din leg('a [onc:ară
............... .
0,50
- fl°lo procente pe spmeslrul curenl, reprezentintl Yaloc1rca întreagă a cuponului aceslui semestru,
,·arc se cede"Jză Dsale . . . . . . . . . .
300.00
Tolalul Jei trei sute treizeci. bani 50
330,50 350
Totalul general în numerar
Subscrisul N. Gane, prnprieta1-, dom:l"i!îat in Iaşi, recu- 370
nu„,.· că am prim:t de la Din•cţia Creditu.lui Ftmciar Urban
d:n Ia.-:;i scrisuri fondare cu cup:m.ul ele ianu<Jr 1900 în v:iloarc nominală de lei unsprezece mii opt sute. care împreună
l'll sumele reţinu.te mai sus in scrisuri fondare compun înLn·~iga sumă a irnprumutului de lei dauăsprezece mii.

50

50
11.800
12.000

Dircclor,
V. PogDr

N. Gane

No. 11640
1899 dt?ccmY. 29 [st. n.J

«Pe verso :.Ro m~m ia

Trib. Jud. la5i,

Sccţ.

III

Proces Verbal
1899 decernbre 17

In pretoriul ~.cestui Trib. şi 'niaintea noastră. E. Cernătescu, preşedintele Trib.
la5i, S. llI, asistat de Dl gr.efier, s-au prezentat Dlor V. Pogor, directorul Credit.
fonc. Urban Român dim Iaşi şi N. Gane, proprietar, ambii dom. Iaşi, personal cunoscuţi nouă, cerLnd prin petiţia inreg. la No. 16394 autentificarea prezen•lUlui act
format în două exernphre identice, unul pe timbru de 5 lei, subscris de Dlor ,iar
al doo·le.a pe hirtie liberă, nesubscris ; după care am cetit actul din cuvint în cuvînt. în faţa şi auzul părţi>!or şi l>a intrebări•le ce le-am făcut ne-au declarat că cele
conţinute în el sint cu con.simţăminlul Dlor şi că subsemnăturile din el sint proprii ale Dlor.
In urmă, părţile au subscris în prezenţa noastră cu propriile semnături
exemplarul nesubscris, c:irc urme<1ză a se reţine la dosar, dup~i care am vizat
ambele exemplare spre neschimbarc.
Noi
Luînd act de declaraţia părţil<lr,
tn bau art. 1171 C.C., 8 şi mm. leg. aut.,
Autentificăm prezentul aot de realizare.
E. Cernătescu
L. S.
Grefier,
Pope!>cu
No. 4333 aut.
https://biblioteca-digitala.ro

CASA GANE -

GOROVEI DIN FALTTCENT

405-

8
Ad de

vindere-cumpărnre

Subsemnatul Nicu Gane, domicili3t in laşi, dedar că am dndut de \'ed si
fără· nid o rezervă, Dlui Artur Gowvei, domidliat in Folticeni, casele mele c'u
lot locul şi atenanţele lor, după stăpini:rea <wtuală, pe rare le am in Folticcni, la
'>lrad.a M.are, însLTise sub No. 360.
Preţu.I vînzărei este în sumă de- patru mii ki. ur111ind ca cun1părătrirul sii
cie a5Upră-şi datorh ipotecară de douu!>preze<~<' mii lei, L'Onsh-tuită de mim• la
Creditul Urban d1n Iaşi, precum şi plata anuităţi101· cu începere de la april 1910
inclusiv.
Subsemnatul Nicu Gane declar că a111 primit suma ele patru mii lei la fal'<'n•a
acestui 'ICt.
Subsemnatul Artur Gorovei dt!t:lar l'ă în aceste conditi.un1 am <'Utnpărat
<we.astă casă şi numărînd preţul am primit c·asa în sl<ipinire. ·
Făcut in Folticcni, astăzi 5 noembrie 1909.
N.Gane
A.rtur Gorovc>i
.,.pe verso :„
PrCH'cs Ve!'IJal
Anul 1909 noembrie 5 zile
ln prc(.f}rul Tribu.rwluluî Judeţului Sut'eava. înainte·i noastră, Gh. L. Dimitriu. l>reşedintele Tribunaluliui, asistat de dl adj de grefier I. G. Bucşenescu, s-<1u
prezentat astăzi în persoilnă Dlor Nil'u Gane, proprietar, domiciJia.t în Jaf:ii 'ii
Artur Gorovei. proprietar, domicili·at în Fiiltil'l•ni, personal cunoscuţi nouă, l'erincl
a li se autentifica pn'zenlul act d0 \'Înzare. clc'pus c·u petiţia reg. N. 185611/91)'1 in
două exen1plare. din care unul scris pe timbru de zece lei ~i !<Ubscris cie Dll•r. iar
atliul pe timbru de 50 bani. nes·ubscris.
Citind din cuvînt in l'll\'int prezentul ad în auzul ~i de faţa părţilor, la înll'ebările pL1se dC' noi clinseie ne-au cled<11·nt di adu! este l'ăcut din liberul lor
<'Onsimţi1111inl ~i că subsemnăim't'lc din el sint proprii ule Dlor.
ln urmă, părţile au subscris in prezenţa nllastri\ exemplarul ce este a se
p1lstra la dosar, dupf1 l'<ll"L' am Yiwt ambele exemplare spre neschimban•.
Noi
Luind ad de dec.Jaraţiuni le părţilor,
In baza Iegei autentificărci actelor.
Diim .autentidtale legală prezentului act de Yînzan•.
Taxa de înregistrare 480 lei s-a al'hitat suii redpisa Administraţiei financiare
iol·alc No. 5870 \.l09. Timbru ele C'inl'i lei pentru aull•n.li ficare s-a anulat ~i anexat
la dos.1r.
Pr~edinte.

Gh. L. Dimilriu

L. S.

p. Grefier
I. G.

Bucşenescu

No. 930 autentÎl'
Româniil
Grefierul Tribunalului Suecava
1·onst.ată că prezentul ild
<;cTi·pţiuni sub N. 211:1 de

dl' vinclere-cumpărnrc s-<1 transeris în registrul de tranordine, astăzi cind noemhrie anul una mie nouă sult>

nouă.

p. Grefier,
I. G.

Buc~enescu

L. S.
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S. GOHOVI-:1

Declarnţiu.ne

Subsc-mnntul Artur Gui-ovei, de p1·ofesiune avocat, clomidJJat în FoLti-ceni,
cit•\'Emind proprietar al imobilului situat în Folticeni. despărţirea I, strada M.a.rf:'
N{). :rnu. ipolel'at Soeietăţei Creditului foneiar urban din laşi pentru împrumutul
dt' lei dou~isp.1~ezece mii după contnwtul ele împrumut.are a!.lterntifiicat şi înscri~
Li Tribunalul Jucletului Suceava sub No. 90 clin 13 de~.-emb. 1399, dechr că,
~ulJstituindu-mii în locul Dlui Ni,eu Ganc. i;iu asupră-rni toalt• drepturile ~i oblig-a\iuniJe conkat'tate de Dsa faţă cu Societatea Creditului, atît ar·ele care rezultă
din legea ~i st·aiutek Sodetii.ţt'i, prel'l1rn ~i ntele suplimontare. votate de adunarea
genc·1·ală ~i pe c·m·c le voi achita odatii cu ratele principale.
în ceea l'C priveşte asigura.re<• imobilului contr.a incendiului, doclar că sul>co.ilui SocietalCCI Creditului în toate drepturile mele în ('<IZ de daunf:', luincl l'il
din~d p·-1rte la lil'hid<1re şi primind sumele c-e s-ar arnrda ca desdăunare.
Pr:n urmare, rog Admin!str:.:1ţia Socielăţei Creditului s.'i binevoiască a lua
;,('L ele prezenta dcdar<1ţiune şi a mii. recunoaşte de sodetar şi debitor al SociC'l<'1ţC'i în Jocul Dlui Nicu Gane. privindu-mă atit beneficii-le cît şi pagubele ce au
rl'zuli<1t s··1u ar rezultu pentr-u Sodetate, atîl din trecut cit şi pe viitor.
Fiwutii

a~ti1zi

27 noembre 1909.
Artur Gorovei
şi

[ At·tul este Sl'ris în întregime. ca
...:-=Pc· -,-erso >>

pret~d0nlul,

elf' A:-lur Goro\'C'i.]

PrncL~ Verbal
Anul 1909 nocmhrie 27 zi.le

în pretorul Tribunalului Judeţului Suc·cavu, înainte:.x1 noastră Al. D. Phi1lojudecător ele instrucţiune al Tribunalu.lui, asistat ele Dl greJ:er C. Măli11L'Sl'U, s-au prl'zentat ~tăzi în per~oană Dl Artur Gorovd, :1vcc·<1t clin oraşul Făl
lil'l'ni. µ..·1-sonal l'UnOSl'lli nouă, cerind a i ~e autentifiea prezenta declarn\iu:'lc
d<'pusil r u pl'ti\ia n·g. N. 20104/909 în două exemplare. din care unul s·•~·ris pe
timbru ele cinci lei şi subsl'ri's de Dsa, iar a.Ltul pe timbt'lt de 50 bani, nesubsctis.
Cetind din euvînt în cuvînt prezenta clecl:lraţic în auzul şi de faţu părţii.
Iii lntrehi1ri!e puse de noi d'insa ne-a dedarat că dl'clm·aţia este făcută dim liberul
siiu <·nnsim\ămînt ~i că subsernnătun:i din e.a este proprie a sa.
In unnă. partea a subs('.tis în prezenţa noastră exemplarul ce este a se păstra
1-t dosar, după eare am Yizat ambele l'xemplare spre nesl'himbare.
"trat.

Noi,
Luînd ad de dedar.aţiuni.ie părţii,
în baza legei autE'nti fi cărei actelor,
Dăm autentkitaka ]egali:i prezentei

declaraţii.

Judecător,

Al. D. Philostrat
L. S.

Grefier,
Măline,.,.cu

N. 991 autentic.
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10
Creditul Fonciar Urban din
Servici ul Secretariatului
No. 9118

Iaşi.

laşi

30 decC'm. 1909

Dlui Artur GoroYei
Strad-11 Mare No. :JfiO
Fălticeni

Avem onoare a vă fa<.:c cunoscut di Consiliul au aclmis recunoastL•rt'<i Dv cit•
propl"iet:lr şi ca soe:ieta~· în lOl:ul Dlui N. G<inea asupr.a imo.JJilu1ui ipotecat pentru
suma de lei 12.000, c.are alăturat aice vă trimitem viz<lt pe numele Dv un clu.pih·at
de pe certi.fi:catul No. 1778 a titlurilor dP proprietate depuse şi chitanţa caprltalului social No. 213 de a cărm· primire vt•ţi binevoi a ne răspunde. Totodată. \·e\i
1:unoaşl.e că imobilul ipotecat e asigurat la Societatea Naţională cu poliţa No.
~98477, pentnu ca.re v-ii
trimitem pe contrapagină o întocmai copie de pe ca,
1·ugîndu-vă a ne răspunde de urgenţă dacă asigurare.a e bine făcută !;i dacă nu
e nevoie de vreo modificare, atît la valoare cit şi la dt-scrierea clădirilor asigurate, căci în caz de incendiu orice consednţi de d:rnne vă va privi pe Dv.
Primiţi, vă rog, asigurarea conside1·.aţi unii noastre.
p. Director,

(indescifrabil)
Secretar,
D. NL•lrnneli
~Pe

fila a doua

:~

Pol-iţa Societă~ii Naţionale No. 298477 făcută de la 11 octomvrie 1906 pină la
11 octonwrie 1913, pe valoare de lei 15.000, cu un premiu :mual de 69,25 pentru
•L~igurnrca imob. fost N. Ganea, astiizi proprietaka Dv din Făltict'ni, Strada Ma~»'
Nn. 360 si anume :
l) lei l:l.500 valoarea casei de locuinţă l'll fi odă·i şi cannră, 2 antrete L'U geamuri
'.•i o rctirnda, 2 balcoane, conslrucţie de birne cu v·.ir ~i nisip. acoperit bablă
:!) lei I.OOO Id. l grajd ~i şmă şi 1 hambar <iiături de sdnduri. acoperit tablei
:l) lei 500 Id. o ~ură <'li zemnic de sl'îndu1·i. ;.1:opE>rit dran:ţă lei Iii.OOO valoan·11
totală.

LA l\lAISO.'.\I GANE-GOHOVl;:J DE FALTICENI
(1843-1982)
Hesume

L'histoire de la maisnn (;;mP-Gorovci de Făltin•ni (2-11.
rue dC' la H~publiqtrl'). monument h:storiquc. c·omnwnce vers 1815-1820, quand
on a construit une pt-tile premiere maison en bois sur cet empl:wement. Acheii..•<'
en 1836 par Mathie.u Gane (IP pere ele l\•l'rivain Nicolas Gane, membre ele l'A1·acli'.•mie Roumaine), elle fut remplacee cn l!l42-1843 par une autre rnaison - <·Plll
qui subsiste encore aujnurd'hui. En 1909, cettl' nrnison rut achetee par l't~<.TiYa'n
Arthur Goro\'ci, memiJrl' de l'Acadt•mie Houma'nc (n;>-\'l'll de N. Gane) t•t. dcpuis,
<'!Ie est restee dans la farni ill' ele l't' clern ier.
Dans les annexcs. J'autl'ur public dix docunwnts eonccrnant l'histoirC' de celte
maison.
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DOCUMENTE ALE REVOLUŢIEI
DE LA 1848 DIN BUCOVINA
MllIAl IACOBESClT,/- IOAN ZlTGRAV

Continuind eforturile noastre pentru cercetarea

şi

I

cu-

•~oaşterea revcxluţiei ·române de la 1848 in Bucovina 1, stăruim în dnclurile
·Ce urmează asupra poziţiei clerului şi dăm publicită·ţii Memoriul Comite-

tului Duhovnicesc din BucovinCI, adresat la 9 octombrie 1848 rx1rlamen-

tului imperial
mentul. rămas
Mănăstirea Sf.
istoric Teodor

clin Viena. forum ales pe baza votului universal. Docuinedit pînă astăzi se publică clupă fotocopia existentă în
Gheorghe din Suceava'..' şi a fost adusă aici de regretatul
Bal.an, clin arhivele statului din Viena.
Conţinutul şi semnificaţia documentului pot fi înţelese corespun-'.ător în contextul procesului complex al revoluţiei din acest teritoriu
~i în strinsă legătură cu particularităţile rezultate din politica cercurilor impe,riale habsburgice faţă de clerul ortodox din Bucovina.
Neîndoielnic că, dintre toate teritoriile româneşti aflate sub dominaţie străină la 1848, Bucovina avea o situaţie cu totul aparte din perspectiva prob'lemei la care ne referim. ln momentul cotropirii părţii de
:1ord a Moldovei în cictombrie 1774 (ceea ce Poarta Otomrui.ă consfinţea
CJficial prin tratatul clin 7 mai 1775), exista aici o mare concentrare ele
:nănăstiri şi schituri erau atunci 9 mănăstiri de călugări, la Putna,
Voroneţ, Molcloviţa, Dragomirna, Solca, Ilişeşti, Humor, Sf. Ilie, şi 12
~chituri : Sf. Onufrie, Ostra, Luca, Babinu, Coribniţa, Vijniţa, Crisceatec_
Berezniţa, Broscăuţi. Horecea, Jadova, la care se adăugau o mănăstire şi
un schit ele maici la Pătrăuţi şi la Voloca - poaLe cea mai densă îngră
Tiăclir-e a clerului ele pe întreg cuprinsul Moldovei feudale. BLc;erica din
Bucovina stăpinea iniţial aproape jumătate din teritoriul răpit de aus1rieci ::. Clerul ele aici avea întinse suprafeţe agricole, păşuni şi fineţe.

~

~

Mihai lacobescu. Uevoluţia de Ia 1848 - moment de rclscruce în istoria româ11ilo1· d-i.11 Buco-vina, ,.Suceava", AM.J., V J97R; ickm_ l?evoluţia de la 1848 şi clezL'nltarea inL•clţămî11tzl/ui naţional i-n Bucovina. ,.Suceava". A.M.J. VI-VII· 1980, p_
rn:l-179 O. Mcmoranu. Mi.hai lacobesc·u, Eugen Dimi.triu, Documente ale reroluţiei
ele la 1848 în Bzicovina, ~Suceava·', 1\.M_J_ V'I978; Mihai lai:obe::;cu. Un memori·u
al .rncerenilor. ele la 1848. „Sucea\"'!", AM.J .. VIII-'1982 ~i Mihai larnbescu,
Documente ale llevoluţiei de la 18-l8. „Suceava", A.M.J., V!II/1982.
l~iblioteca mănăstirii Sf. Gheorghe din Suceava. secţia dorumC'nte şi fotocopii,
im-. nr. 1420-; documentul ne-a rost comunicat de custodele bibliotecii, prof.
univ. cir. Ioan Zugrav.
Ion Nistor, Istoria Bisericii si a rostului ei naţional-cultural în viaţa românilor
bucorineni, Bucureşti. 1916, p. Vlll şi 13.
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păduri şi

heleşteie, pr1sac1 ş1 mcă vii mănoase în zonele viticole din
-.udul Moldovei, toate re.prezentind o importantă sursă de venituri. Suc
raport numeric, în cadrul populaţiei Bucovinei, care număra la răpire:i
teritoriului 71 750 de suflete. existau 247 de biserici, IO mănăsU.ri şi 13
o.;chituri cu 296 de preoţi, 4.ti{) de călugări şi 88 de călugăriţe, cled, în
lotal 850 de persoane 1', la care se adăugau numeroşi cîntăreţi bisericeşti, slujitori. argaţi, robi mulţi robi, cm·e au fost eliberaţi în 1 i8:3.
nu mult mai pewerne decît în Moldova:;_
lncălcind în mod flagrant promisiunea că va respecta statu-quo-ul
rînduielilor existente aici sub domnii Moldovei şi încercînd să facă şi
din bi~erică o pî.rghie importantă a poliiti:cii sale de oprimare şi dezna\iona:lizare a populaţiei clin acest teritoriu, stăpînirea habsburgică a rupt
această instituţie de legăturile ei tradiţionale cu laşul, supunînd-o, sub
rarpont spiritual, mitropoliei de la Carlowitz, iar pe plan economico-finmwiar şi adminietrativ, a<verHe şi veniiturile de orice fel, treceau sub
controlul statului, constituindu-se Fondul religios. În afară de Putna.
Suceviţa, Dragomirna care păstrau cel mult 25 persoane fi,ecare !oa.te celelalte mănă.c;tiri şi schituri erau desfiinţate : S·tatul interzicea
folosirea limbii române în serviciile de ori•ce fel, în activităţile rituale
şi conţinutul epistolelor pasto·rale, pentru a nu tolera clerului să se exprime altfel clecît o cereau interesele imperiului li. De asemenea, a fost
redtLc; şi numărul parohiilor, de la 247 la 186, prin pensionarea unor
preoţi sau înlăturarea unora, ca necorespunzători. Pa.robii şi protopopii
erau numiţi ele guvernator, la: recomandarea episcopului, iar aresta, care
devenea patronul suprem al Biserioeii din acest teritoriu, era numit direct de către împărat'· Singura legătură foa·rte anemică păstrntă oficial
cu Moldova, cu autorităţile religioa-se ele la Iaşi, e.ra meniineTea mănăs1irii Sf. Gheorghe din
Suceava sub p3tronatul mitropoliei Moldovei~. dar mănăstirea suceveană avea o dublă dependenţă, fiind subordonată şi mănăstirii Dragomkna !I_
Faţă de aceste măsuri, clerul din Bucovina a protesta t vehement şi
a cerut oficial îngăduinţa să plece în Moldova 111 • De altfel, chiar înainte;:i
desfiinţă·rii mănăs.tkilor şi schiturilor, fugiseră în Moldova egumenii de
la Horecea, Voroneţ, Solca JJ, iar Popa Andrei din U deştii Sucevei tre,·use graniţa, arbitrar forma•tă, cu o parte din locuitorii satului, chiar
în noaptea ce a urmat depunerii jurămîntului de credinţc.'i faţă ele noua
stăpinire •:. Llte.rior s-au mai refugiat în Moldova. egumenii şi o parte
1

4 Arhiva Muzeului judeţe·m SuceaYa, fond Ioan Nistor. inv. nr. -1329. I'. 2-1-25.
5 Mihai Iacobescu, Het•oluţia de Ia 1848 - moment ele răscruce în riaţa românilor din Bucovina„., p. 16.
6 Arhiva M-uzcului judeţean SuccaYa, loc. cit., p. 24-UO ; Ion Nistor. Istoria Bisericii ... , p. G-15.
7 lon Nislor. op. cil., p. 10-11.
8 C. Erbiceanu. Istoria Mitropoliei Moldo1'ei şi Suceeei.„, p. 464.
9 Ion Nistor, op. cit., p. 18.
10 ArhiYa Muzeului judeţean Suceava. loc. cit„ p. 38-39.
11 Ion Nistor, op. cit., p. 15-16.
12 Ion Grămaclc'i, Din Bucot•ina de altă dată, Bucureşti, 192G, p. 12-14.
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a clerului de la Sucevi.ţa, Sf. Ilie, Molcloviţa, luîncl cu ei şi o
pe1rte a că·rţilor t?i odoarelor mănă1>tirifor. apoi ce:'irturarii Vartolome~1
i\lăzăreanu şi Gherasim Clipa de la Putna, Melete Branclaburul clin Su('eava, stareţul Pabie de la Dragomirna, ciţi va diat.re profesorii de la
seminarul teologk din Cernăuţi - unii stabilindu-se la seminarul „Veniamin Costache•' clin Iaşi, alţii la mănăstit·ea Neamţului sau în alte
pi'1rţi. în diferite oraşe din Molclo\·a 1: 1•
Din averile 1;ecularizate ale mănăstirilor şi schiturilor clin Bucovin:1
---& constituit în 1786 Fondul ortodox bisericesc, aclmi.nistrnt ele stat, cu
promisiunea că veniturile acestuia vor fi utilizate numai p:ntru întreţi
nerea tuturor instituţiilor religioase şi şcolare şi ale culturii clin acest
leritoriu. Cum clin acelaşi an. l 78fi, Bucovina a fost încadrată arbitrar la
provincia imperială Galiţia. care-şi avea capitala la Lemberg, adminis1rarea fondului a în:că•put ele timpuriu pe mîini stră'ine, încălcîmlu-se
~i aceastii promisiune în ceea ce prin:-şte destinaţia şi utilizarea venit urilor.
lmbinînd măsurile represive cu concesiile, pentru a pune clerul în
~lujba intereselor imperiale, Curtea clin Viena a clispt;s din acelaşi an
.şi salarizarea diferenţiată a clerului călugări, egumeni şi preoţi (nu
însă şi a altor slujbaşi ele rang msi mărnnt). Preoţilor le-au fost <"reate
~i unele surse speciale de ,·enituri : o sesie scutită de O·rice obligaţii
cMre stat, dări anuale clin partea credincioşila.r şi obligaţia acestora de
;1 le presta cite două zile ele clacă pe an, apoi veniturile rezulta te din
\inerea registrului ele nou născuţi, ele căsătorie şi evidenţa copiilor de
~coală. a recruţilor etc. Da.,,călii şi paracliserii ortodocşi, spre deosebi·re
ele cei catolici, (care erau salariaţi), nu primeau nici un fel de îndemnizaţie de la stat, clar erau scutiţi de boieI"esc 11 .
Dacă, prin aceste concesii, cercurile imp2riale habsburgice flll încercat - şi chiar au reuşit în unele cazuri - să transforme îndeosebi
clericii cu funcţii înalte în funcţionari, mai mult sau mai puţin fideli
,,j statului, parohii săteşti şi credincioşii de rinei au avut temeinice motive să deteste noua stăpînire şi să-şi manifeste nemulţumirefl 1;ub variate şi permanente forme, care au culminat cu acţiunea ele la 184 8.
Desfiinţarea marii majorităţi a mănăstirilor din zonă a dus, între
<1ltele. şi la lichidarea lor ca vechi şi redutabile centre de cultură românească. Astfel. la patru ani ele la intrarea trupelor habsburgice în
acest teritoriu, şi-a în<:etat existenţa Academia teologică de la Putna
- şcoală superioară domnească, mult apreciată şi cuno1-;cută în întreg
..,ud-estul european t:i. Multe edificii religioase de aici au ajuns într-o
1

judeţean Suceai: a. loc. cit., p. 41-45 ; Ion Nistor, 11 n capitol din
a n1mânilor din Bucorina ( 1774-18.57 ), Bucureşti, 1916, p. 14-19 ;
fato1·ia Bisericii din Bucovina.„. p. 1-63.
1-l Călugării primeau ca leafă, în 1786, 210 florini. egumenii 460 fi„ iar cp!scopi i
6.000 fi. (vezi Ion Nistor. Istoria Bisericii din Bucouina.„, p. 2:l-2i.
1 :J Lazăr Ureche. Situaţia i11t•clţămintul.zti românesc din Buc(Jttina in peni(Jac/.a

I:l Arh. Muzeului

t•iaţa cuUiirală

aflm inistraţeii militare austriece (1774-l 186). „SUC'l'a\«1a. A.M .•J.. IV 19ii. p. 1:1:11:14; „Cancll'l-u", Cernăuţi, ,1n. II, 188:!, nr. l.188:l; Ion Nistor, op. cit., p. 28-Z9.
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ruinîru:lu-!;e. Intr-un memoriu înaintat, în septembrie
imperiale, i;e arăta, spre exemplu, că biserica mitropolitană a MiTăuţilor, din Suceava, unde se ungeau odinioară cu mir domnii
Moldovei, ajunsese la această dată „o ruină totală, o simplă grămadă ele
piatră şi cărămidă ; toate u-şile şi fo>I"estrele, chiar lemnăria acoperişului
şi alte părţi de vremelnică reparaţie ale acesteia au fost furate ; turnul
susţinător al bolţii, precum şi partea cea mai mare a păreţilor sînt pră
buşite. Ba, mai mult încă : „Bişerica a devenit magazie a statului,. pemh·u depozitarea finului şi paie'loir", pentru trupele aduse în oraş 11'. lntr-o sHuaţie similară ajuI11Sese complexul mănăstiresc Zamca, unde în
locul preotului armean locuia, în 1809, comandantul garnizoanei, iar biserica propriu-zisă, aflăm din însemnă.rile de călătorie ale grupului care
1-a însoţit pe împă:ratul Franz I în timpul vizitei sale în Bucovina, fosta
biserică „serveşte acum drept magazie pentru îmbrăcămintea efeotivului trupei de la graniţă" 17.
Un alt motiv de nemulţumire l-a constirt:uit trecerea bisericilor şi
mănăstirilor din acest teritoriu sub tutela şi controlul mitropoliei sîrbeşti de la Carlowitz, care era tot ortodoxă ; autorităţile habsburgice au
refuzat să creeze o singură mitropolie a românilor din Bucovina, Tran~;ilvania şi Banat, pre.ferind pune.rea ortodocşilor bucovineni s.ub îndrumarea mitropoliei sîrbeşti pentru a dezbina şi stăpîni mai uşor naţiona
lităţile, ridicîmlu-le pe unele împotriva altora. 1n 1789, de pildii, în frun1ea epiSiCopiei din Bucovina a fost numrt Daniil Vlahovici, străin ele
limba, cultlH'a şi obk-eiurile românilor, care, ademenit de Curtea clin
Viena şi cu titlul de baron, încearcă prin diverse măsuri să urmeze
c·u fideli ta te politica habsburgică de deznaţionalizare prin intermediul
bisericii, încurajincl rutenizarea şi sîrbizarea populaţiei şi clerului, angajînd preoţi şi diaconi ·ruteni şi sirbi, .aclucînd aici sluji·tnri şi cărţi str[1ine cie limba, tradiţiile şi năzuinţele populaţiei din această zonă, dispunînd înscrierea în registrele ele nou nă·scuţi - care se ţineau la biserici - a numelor ele familie sirbizate - ca ele exemplu : în loc de Ciupercă Ciupercovici, Popa - Popovici, Andrei - Andreievici etc„
clîncl veniturilor fondului bisericesc o altă destinaţie cledt cea necesară
culturii populaţiei din aces.t teritoriu, determinind închiderea a numeroase şcoli şi biserici româneşti t~.
Dar, mai mult decît toate alte motive, sporirea necontenită a dărilor
şi obligaţiiJo.r impuse credincioşilor, populaţiei de rîncl, creşterea numă
rului zilelor de clacă, de la 12, cit era în 1774, la llj5 ele zile şi chiar
mai mult, precum şi al altor obligaţii, pauperizarea generam a locuitorilor, a ţăranifor, explică participarea efectivi'1 a clerului ele rînd la
revoluţia de la 1848 rn.
1815,

rn

autorităţilor

Mihai

C.lrăLL>?U,

Ştefan

bisericii

;\firiiuţi-Szi

~i Sucevei", la!)i, nr. !:J-12/19îfi, p.
împăratului Francisc II în Bucovina, mss„

ÎÎ5 qj 777.
Arhiva M 11-

LemnJ,

(111

episod

din

ceara. in „Mitropolia Moldovei

1î Jurnalul de călătorie al
zcului judeţean Suceava. im·. nr. J 054.
18 Iun Nistor, op. cit., p. :J:3-46.
HJ Mihai Iacobescu, op. cit., p. 19.
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În martie 1848, citeva sute de clerici din Bucovina se adunară în
capHala acesteia, cerind : .respectarea statu-quo-ului promis, autonomia
bisericii din acest ;teritoriu şi păstrare.a caracterului ei românesc, alegerea epi•scopului înt'l"-o adunare lă;i-gită a preoţilor şi mirenifor, administrarea fondului biserkesc de către un comitet naţional şi în folosul
populaţiei ele aici. inlă tura.rea con.ducerii despotice, arbitrare şi abuzive
a cancelariei episcopale în frunte cu Czehowski şi alegerea, în viitor, a
tuturor membrilor cancelariei, de către o adunare a reprezentanţilor tuturor claselor soci:ale. O pante din aceste doleanţe au fost pe larg argumentate şi în introducerea la broşura tradusă din greceşte de către
Dox.achi Hurmuzachi - „Datoriile arhiereilor" :!O, răspîn<li•tă în acest teritoriu în Iunia mai. ln aceeaşi lună, mai 1848, clerul din Bucovina, într-un memoriu trimis mitiropolitului Meletie al Moldovei, îşi exprima
adeziune.a faţă de efortul compatrioţilor ieşeni de-a introduce acolo
„cinstea. dreptatea, legalitatea şi umanitatea în ocîrmuirea nenorocitei
noa<;tre sori, Moldova", avînd speranţa că numele celor care sînt în frunLea luptei de la 1848 „ca adevăraţi pădnţi ai Patriei", vor rămine şi
„vor străluci în istoria României de astăzi, precum luminează nişte stele
mîn.gHetoare pe orizontul întunecos" ; autorii clo'Cumenbului îşi încheie
slovele lor printr-un gînd foarte semnificativ : „cu cea mai adîncă cin~tire, prea plecaţi şi supuşi fii" :!I faţă ele mitropolitul de lu Iaşi, ceea
2e relevă conştiinţa apă•ritenenţei la aceeaşi naţiune.
Sub presiunea mişcărilor clin capitala Bucovinei, episcopul Eugen
ffacman, slugă prea supusă şi meschină a cercurilor imperiale, fu silit
să se dezică public de practicile sale tiranice şi abuzive, să îl concedieze
pe cancelarul ConsistoriuJui, Czechowski, omul cel mai urit din condu2erea biseridi bucovinene şi să promită că în viitor se va consulta cu
obştea pentru reglementa.rea tuturor problemelor. Ca episcop în exerciţiu, Hacman acceptă chiar să ducă la Viena Petiţia ţării, program elaborat în adunarea naţională, cuprinzînd revendicările sociale şi naţionale
ale populaţiei şi, în care, între cele 12 articole, sint şi cererile privind
,oarita bisericii : egalitate deplină pe tă.rim religios (art. t:i), alegerea episcopului de către un sinod alcă·tuit din reprezentanţi ai clerului, nobilimii, orăşenilor şi ţăranilor (art. 10). reglemen tare::i corespunzătoare
a situaţiei bisericii greco-ortodoxe neunite (art. 11) şi administrarea şi
lllilizarea fondului reUgios de către un comitet naţional, ales din toate
stările sociale şi sub controlul dietei Bucovinei 2:!. Aceste cereri au fos.t
reînnoite şi în Promemoriul la Petiţia ţării, prezentat împăratului în 181~)
~le către o delegaţie a românilor din Buoovina '.!:J.
Revendicările pe tărim religios au fost pe larg dezbătute şi în coloanele gazetei „Bucovina", unde .se arăta, între altele, că libertatea re·
ligioasă înseamnă noi rînduieli care „să surpe lanţurile cele vechi şi fiecare naţie să se bucure in desfătare de preţiosul dar al vieţii naţionale
20 Titlul exact era : Datoriile arhiereilm· şi proistoşilor bisericeşti, vezi Ion Nistor,
op. cit„ p. 66.
21 Ion Nistor, op. cit., p. 212-214.
22. „Bucovina", nr. 9,'1840, p. 69-70.
23 „Bucovina", nr. 9/1849, p. 49.
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~eatîrnaie" ; clen1l, prin gradul său de instruire era chemait să devină
,,izvorul cel mai fecund pentru dezvoltarea şi educaţia naţională", ceea
·e era posibil numai în caclrnl unui statut de deplină autonomie a Bu·ovinei 1 ~. Gazeta informa cititorii că în aprilie 1849, Congresul naţio
·rnl al sî.rbilor, desfăşur:a•t la Carlowitz, recunoştea drepturile religioase
1le românilo·r, cererea lor ele-a obţine depiină autonomie şi pe tărîm
~·eligios, „Bucovina" reproducînd în aces·t sens, din numă.n1l Hl al publi~aţiei sîrbeşti „Vesctnik", de la 1848, ideea ce:i „şi ierarhia română are
:lreptul a se constitui ne:atîrnată şi autonomă, pe baza recunoaşterii prin~i.piului egalităţii depline în drepturi a popoarelor din imperiu. Ga.zet<:1
paşoptiştil01· bucovineni mai relata, ele asemenea, că. pentru atitudinea
:-ealisită şi justă adopta:tă de sîrbi faţă de români, Andrei Şaguna trinisese o scrisoare de mulţtuni.re, în numele românilor din imperiu:!''.
,,Bucovina" milita pent.ru aplicarea şi respectaTea principiului reprei':ent{1rii tuturo1· claselor în Consistoriul bisericesc, întocmit ca în Diet[1,
[ar faptele, acţiunile, măsurile în.treprinse de membrii conducerii bi'eridi să fie „date spre juclernta obştii" 20. în locul unei conduceri unipersonale şi despotice a episcopului se formula dezideI"atul : „binevoiască
:1-1 episcop a se pogo;rî ele la ierarhicul său principiu Nos sumus eclesfo
la acela mai modest homines sumus" ".!'i. Relevîncl cu curaj faptul că
,,românii din Austria purtară prea îndelung nesuferitul jug al tutor.atului străin şi fură prea îndelung scoşi din toate drepturile", gazeta
~xmsiclera că a sosit timpul „ca ei (românii, n.n.) să pretindă şi în faptă
ega[itate cu celelalte naţii":!)-(.

„

*
*

Documentul pe care îl dăm publidităţii - faţă de Petiţia ţării şi
:1lte docmnente programatice cunoscute - aduce noi informaţii despr€
poziţia clerului la 1848 şi revendicările formulate pentru realizarea autonomiei naţionale şi a egali tă ţii depline cu slujitorii bisericii romano~~atolice.

O cerinţă esenţială şi foarte semnificativă formulată de clerul de
aici este desfiinţa'I'ea prestaţiilor impu<;e populaţiei - adică a zilelor ele
robotă şi a taxelo·r parohiale, deoa·rece, acea-stă măsură, aş.a cum fusese
rnncepută şi aplicată pînă în 1848, se dovedise în practică J,contrară
~e:opului" : ea dădea posibilitatea „să slăbească legătura delicată între
~cmunitatea parohială, să slăbească simpaitta şi încrederea acestora din
urmă (a credincioşilor n.n.). faţă ele cei dintîi (faţă de preoţi, n.i:i.).
Acear,;tă revendicare era atit de justificată cu cit ţărănimea s-a manifestat cu o deosebită energie împotriva menţinerii obligaţiilo·r şi servi•tuţii
lor feudale, atit ele numeroase, excesive, împovărătoare, irăsculîndu-se în
24
25
2fi
27
20

Ion Nistor, op. cit., p. 69-71.
„Bucovina". nr. 9/1849, p. 49.
Ibiclem, p. 57-5(t
,.Bucovina". nr. 10:1849, Suplimentul din 15 aprilie 1849, p. 55.
„Bucovina", nr. 3:l;1849, p. 182.
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unele sa.te, i:a:r cu prilejul alegerilor din vara anului 184:8, organizate
pe baza votului universal, n-a acordat votul ei nici unui reprezentant
al preoţilor sau boierilor din acest teritoriu. Cerind desfiinţarea acestor
obligaţii, clerul era .conştient că nu poate fi vorba de o evo.luţie firească
a lucrurilor cu o popul~aţie permanent ostilă slujitorilor bisericii.
Alte revendicări se referă apoi la : lichidarea discriminărilor în
ceea ce priveşte salarizarea preoţilor catolici şi a celor orto:l.oc.şi, egalitate de tratament în acordarea dre.pturiior la pensie, aprobarea înfiinţării unei tipografii naţionale, pentru tipărirea căorţilor în limba română.
modificarea regulamentului de funcţionare a seminariului teologic în
sensul unei mai bune pregătiri pentru viaţă a studenţilor etc.
Documentul se publică în traducere literară.

MEMORIVL COMI'I1ETULUI DUHOVNICESC DIN BUCOVINA, ADRESAT
LA 9 OCTOMBRIE 1848 PARLAMENTULUI IMPERIAL DIN VIENA
„Cînd în urma unei Convenţii paşnice a fost cedată Austriei în anul 1773 2'1
de către Turcia provincia Bucovina, o parte din Principat-ul de odinioară al Moldovei, teritoriul cedat a rămas pină în an.ul 1786 fără vreo schimbare esenţială a
organizării sale interioare, în acel::işi stadiu în care evoluase sub stăpînirea moldovC'nească. In 1786 însă s-a intreprins o regulare necesar recunosc•ută şi executată
in următoarele capitole p1;nci;pale : cel al clerului cura·t, :JO cel al mănăstirilor, al
consistoriului 3t şi al şcolilor. Această regulare a fost c::ilculală clupă timpul şi
referinţele locale de atunci şi din ca.uza aceasta n-a pulul fi durabilă. deoarece'
stările de lucruri locale şi temporal<.> nu sint neschimbătoare-. In comparnl,ie cu
situaţi::! de acum, populaţi.a era foarte mică, subzistenţa ieftină, trebuinţele ndnsemnate, mai ales, pentl'u că şi cultura şi civilizaţia se aflau într-o stare' scăzutu :
dieceza avea, ce-i drept, multe bunmi in proprietate, clar nu un fond religios disponibil şi această împrejurare a C'onstituit pricină că unele intol'miri ·rn fost lovite
de nevoie, care nu s-ar fi manifestat in timpuri mai b.une.
Astfel. s-a avizat ca preoţii să primească dota.ţi.uni, constînd în anumite prcstaţii şi dări din parte-a fiilor duhovniceşti, c'l : robotă. taxe parohiale, mariaje :i,
şi stoJ.ar. Experienţa însă H arătat c-ă această măsură e.ste contrară scopului şi l'ti
ea era potrivită numai la aceea de- ::i slăbi legăturn delicată între preoţi !)i comunit'.l.tea parohială, de-a reduce simpatia şi încrederea acesteia dln urmă faţă de cei
dinlîi şi de-a împiedica şi cea mai conştiincioasă năzuinţă a preotului. de-a o z<i·
dărnici, dacă nu era aşa de mărinimos să rPnunţe la pretenţiile sale faţă de com'l.lniotate şi să se prede;e graţiei fiilor săi parohiali.
Este drept că s-a aprobat în <mul 18:l5 o congruă :n ::nuală de 300 de florini ;
dar nu numai că nu s-a ţinut seamă că această sumă de subzistenţă - J.a surerinţa că preotul din Ducovina este căsătorit şi trPbuie să susţină. potri·•it cu starea sa, o familie, s-o educe ~i s-o îngrijească - s-a dovedit insuficient<i, d;1r s-a
ajuns pe de-asuprn <'ă n µarte d:n preoţii cu şcoală veche, care făceau servicii
complet egale !'U cele ak parohilor cu ş:.;uală nouă - şi nu cu rezult·atc mai mici
ul sint acum. c.iin <1c~astă îm:prejura!·e intimplăloare, su.puşi unui regim diferit.
că sint lipsiţi de sis~emul de învăţătură recunoscut ca pu\ in folosi tor, ~i, teoret.ic,
29 Anul corer< E>ste 1775.
adică de mir, cu grija paslora\iC'i, ~pre d cose bi re de clerul
secular sau călugăresc.
:11 Consiliul eparhial.
32 Taxe de răscumpărare în bani a z' lelo1· ele dacă.
~)3 LC'<lfă potriv'.tii, redusă, socotită dupCt scCidcrca Yalorii cel1irlalle Yl'niluri al0
parohiei.

30 Cler.ul „curat",
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lclră Heun motiv indr<?pt.ăţit, 0xdu.)i d<? l<i .,participarea binemeritată" ; pe de altă
parte nu s-au re\'Ocat prest.:aţiile amintite ale comunităţii parohiale, ci s-au 11wn\inu.t ~i calculat în congruă, deşi este clar că la o astfel de precară sta~·e a pă:-
t.:rului sufletesc - cind existenţu sa depinde de intîmplare s<1u de C".apridul ~i
hunul plac al fiului _parohi;al - nu se poate a~it'pta o pastoraţie sufleteasdi folositoare.
Drept eare sînt de neapărată trelJUinţ[!, următoarele :
1) Salarizarea corespunzătoare a stări: şi timpului pentru clerul curat (de
mir. n. n.) cu deosebită considerare a referinţelor matrimoniale necelieatar, întrudt clerul romano-catolic· celibatar est!:' snlarizat c•u 600 ele florini anual. iar penLru administratorii parohiali <;i preoţii ajutători 200 ele florini. pentru protopopi
:100 fi. şi pentru diaconi 200 florini.
2) Desfiinţarea prestaţiilor, adică <l zilelor de• rubotii, a taxelor parohiale de
slolar (epitrahil. n. n.), cu păstrilrea numai a sesiei parohiale. deoarel'e a\'este
dăjdii contravin principiilor exprimate dC' înaltul parlume>nt şi, pe de altă parte,
sint proprii de-a înjosi religia la o niescr:c '!i stingherese bunul niport înt1·e piistorul sufletesc şi popor.
3) Tratament egal al parohifor de şcoalci Ye-l:he <:u c.:ei de 'i<.:Oalci nouă. clL·ourece a{'eştia săvîrşesc aceleaşi servicii l'll cei noi 'ii aceasta in sucloare<1 feţilor_
4) Tratare egală a preoţilor c·u cea a funcţiom1rih1· de stat, in \'e>dereu peno.;ionărilor. c.:onsiderind că YădU\'ele 'ji orfanii lor nu se ,'or putea îngloba în datorii şi împrumuturi pentru a puteu trăi.
5) Salarizarea cintăre\ilor bisericeşti. intre 100 florini 'jÎ 200 anual !ji a panomarilor - între 40-80 florini anual.
6) Heglementarea amăsurat (con•spunzălo<tr(', n. n.) timpului a soartei t·c•ln1·
75 de călugări !ji urcarea lefii egumenilor, de la 460, la 1000 florini anual. pr<'1·um ~i sporirea l'orespunzătoar<? PC'ntru icrodiai~ni. iernmonahi şi ,.il'ad mănă
stiresti.
·7) Rl'gulareu Consistoriului bucovinPan în a'ia ft'I ca arhimandritul în
perspecti\'U de a ajunge la Sl'illlnul C'pisl'opal. dup~1 cum am cerut în umint:ta
pL'iiţiune a ţării să primeasC"<i o leal'ii intn• !OOO ,;i 1400 florini anual. iar l'an1·elarul 'ii si:>cretarul s.'I aibă obligaţia ci<' a lol'lli in lol'alitiltC'a undl' este sediul
Consistm·i ului.
8) Construirea caselor pm·ohial<:>. iar pinii <1tunci ridil'area sumei de bani
pentru cnirtir la :IO florin: pentru preotul njutător şi la 48 fi. pentr.u parohi.
9) Date fiind atît marea lipsă a cărţilor de 0u·Jt - cure se aduc cu mari
dificultăţi din străinătate cit şi ne\·oia de cărţi naţionale pentru ridicarea invă
ţămintului poporal, întrucit nu există n:d o tipografie în BucO\·ina, rugăm să
aprobaţi înfiinţarea unei tipcgraf'ii în J3ueovina, nll"e ~ă runeţioneze cu ch<?ltuiab
fondului bisericesc.
10) Considerind că biserica noastră diferă ca dogmă şi disciplină de cea
romano-catolică. dar ne\inîndu-se seama de limba naţională. Institutul teologii'
clin Cernă·uţi, ea unul ce este singurul de acest t'el din AustriH, nu trebuie să clw·ă
„ existc>nţă ad mutum amovibilis 1:1• ci contrarii pri•ncipi·ului acesta omorîtor de
... pirite. este necesar ca '!i profesorilor de la acest institut căsiitoriţi şi cu
fumilii - să li se asigure. conform {'Onstitutiei austriece. dreptul de a merge 1<1
facultate, stabilitate în funcţie şi drept la pensie.
ll) F..ste un veritabil dC'ziderat ultra-liberal si anume ac'<'la l'ă: dacă s-;1
reounoscut deja că internatul SC'minarului teologic, cl·upă organizare;1 de pină acum.
îndeosebi cu stricta sa clauzură. nu este apt pt•ntru educarea corespunzătoare <1
aspiranţilor la starc:i cleriC'ală. 3t\m(·j trC'b:rie să fie cazul de a desfiinla internatul seminar.ului buC"ovine<m şi aspirnnţilor la starea preoţească privitor· la subzisknţa lor sJ li se repartizeze stipendii şi numai pentru exerciţii clericale conduse
din pîrtea unui spiritual să se clădească o sală ; dealtfel ei să locuiască în afarii
să aibă libertatea nestingherită de a se dezvolta ca viitori părinţi de familie'.
Deci, sint necesare o clădire. ca locuinţă a spiritualului şi o sală pentru exerdţiilc
o;;i învăţătura ritualului.

;14 De amovibilitate,

după voinţa

l'Uiva.
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12) Deoarece acoperirea trebuinţelor dioceume mai sus enumerate implică o
inten·en\ie, un ajutor grabnic, lntrucît sinlem conl"inşi că Inalta Adunare lmperie1lă le ('Onsideră de cea mai sl'inlă obligaţi<? de a se realiza şi se ar.ită favorabilă
i>ducădi poporuJ.ui, Comitetul duhovnicesc speră că Inalta Adunare Imperială va
da prezentei petiţiuni a clerului greL'O-oriental în;ilta atenţie şi va dispune aprobarei.I petiţiei, ceea ce i:;i după l'onvingerea nocislră este spre binele acestei prodncii."
llrmeazii semnăturile: Ioan CalindUl\ proreso1· la lnstitutul teologic, preşe
dintele Comitelul-ui, Dositei 'ri~CO\'ici. egumen de mănăstire, Teofil Benclelea, reclor seminarial, Teodist Blajevici, spiritual, parohii : Dimitrie Seleschi, Leon Vorobchievici, D. Sennca. I. Vorobchievki, profesor, Ioan IliscillC', Gheorghe li.JnoVit.:i. Dimitrie Procopovici. protopop, loan Ţurcanovici, Dimitrie Cuzub, Mihai
Chibid. reprezentind pe llarion Ifoc1mm, Alexei Ciuperc.-ovici, Teoclor Vasilovici,
~tefan Goreţchi, Vasile Prodan, Mihai Tomiuc, I. Mandaşevschi.

DOCUMENTS SUR LA HEVOLUTJON DiE 1848
EN BUCOVINE

Resume
En revelant - dans la parlie int1·oducti\·e - le lieu et le
role important du dCt'.ge dans la Structure de la population du ce te1TitOil'e, par
suite de la com·enlration de nombri>usc.>s Jondalions et necropoll•s prinderes clt"s
Muşu:b ('Omrne •mdens cenlres de ('ullurt• el dP ci\'ilisation mecLi1•v<iJe, !1-s anlcurs
.font ensuiie une eilracterisation de kl politiqup des llabsl>urges vis-il-\'is cit> l'EglisP
Orthodoxl' et publient le Memoire clll Com.i.te spfrituel ele HtLl'ot•i11e, aclresse le 9
ndobrl• 18.J:S au Parlement imperial de Vienne.
Par rapport ă la Petition du pays et des autres doL·uments connus, appartenanls <I un programme. le document inedit qu'on publie apporte des nouvelles
informations sur la position du clerge de Bucovine en 1848 et les revendications
l"ormule-es .puur la realisation de ['autonomie nalionale et de l'egalite .complete
avec le clerge de l'Eglise romano-calholique officielle. D'entre les doleances du
de1·ge on citenl :l'abolissement
des prestations imposees a la population, des
.iOlll'S de corvee et des taxes paroissiales. la Jiquidation des discriminations en ce
4ui concerne Ies salaires des prl!tres catholiques et orthodoxes, l'egalite de traitement en ee qui concerne Ies droits de pension, l'approbation pour la fondation
cl'um• typogrnphie nntionale pour imprimer Ies livres en roumain. etc.
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NICO;LAE CARLAN

Încheiem, prin materialul ele faţă, republicarea (înîn numărul V, 1978 al Anuarului 1 nostru) încercărilor prozodice
nle lui Ciprian Porumbescu, pe care le publicase, pentru prima da-tă,
numai în versiune ge1mană, Leca lVIoPariu, în revista „Făt-Fn1mos". Am
considerat necesar să readucem în atenţia publică această latură mai
puţin cunoscută din activitatea compozi•torului, prin publicarea, în paralel cu textul german şi a unei versiuni româneşti (o transpunere, de
fapt, pe cît cu putinţă mai exactă), pentn1 ca să ne putem face o idee
mai precisă şi adecvată de valoarea şi semnificaţia acestor „stihuiri",
cum le zice, cu drept cuvint, Leca Morariu. Nu am reprodus aid „poemul" Der Bukowiner Wald, publicat numai în limba germană, în revista
„Făt-Frumos" (nr. 2-3, 1944, p. 37-39) pentru eă, aşa cum am constatat,
acesta nu-i aparţine lui Ciprian Porumbescu ~.
cepută

1 Vezi •. Slll'l'il\' "· anu<irul l\lUZL'lll ui j ucll'ţean·', V, 1!:iîB. p. -!!Jil-502.
2 Vezi Nil'ol<w Ciirlan - Obserraţii cu privire la i12ce1·,,1lri/e IU•"Tare ale lui
Cip1·ian P01·umbescu, in „Suc~·ava, anuarul Muzeului judeţean··, VI-VII, 19791980. p. :!66-370. Dealtfel, o I ucrare apărută recent confirmă, îneă o dată, !aptul
l'ă poemul în chestiune nu aparţine lui Ciprian Porumbescu, d
lui Victor
Umlaur : „F:in fast în Verge<;senheit gerantenC'r Dichte1· dl's Buehenlandes ist
Viktor Umlauf (1836-1887). In Rseszow in Galizien geboren. \'erbrachte e1
seine Kindheit in Czernowitz, studierte Jura in Wien und Budapest, war seit
1868 Rechtsanwalt în Wien und slarb în Czernuwitz. Sein erstes Gedicht „Der
Bukowiner Wald" erschien 1857 im „Bukowiner Hauska1<>nder". 1880 '·er8ffentlichte e:r im Verlag BraumiHler în Wien eirne Sammlung von Gedichten untei· cle1n
Titel "Heimatk!iinge". 1881 erschienen dann im selben Verlag „Romănenlie
der", mit Motiven aus der rurnănischen Geschichte. 188;l Yeroffentlichte er da~
Lieclerbikhlein ~Namenlos". Seine meist schwerfăl!igen Gedichte haben nur in
ihrer Mittleriunktion zwischen Deutschen uncl Romănen eine gewisse Bedeutung". („Un poet al Bucovinei ajuns aprnape în uitare este Viktor UmlauJ (18361687), născut la Hseszow în Galiţia, şi-a petrecut copilăria în Cernăuţi, a studiat dreptul în Viena şi Budapesta, din 1868 a fost .avoc.:1t în Viena şi a muri1
în Cernăuţi. Prima sa poezie „Der Bukowiner Wald·' („Pădurea bucovineană")
a apărut în 1857 în „Dukowiner Hauskalender" („Calendar de casă bucovinean"). In 1880 a publicat în editura Braumiiller din Viena o culegere de
poezii sub titluJ „Heim.atklănge" {„Ecouri ale patriei"). In 1881 apoi au apărut
lin aceeaşi editură „Homănenlieder" (.,Cîntece ale românilor") cu motive din
istoria rorrulneasdl. In 1883 a publicat broşura de cîntece .,Namenlos" („Fără
nume"). Poeziile sale foarte adese<1 greoaie au o anwuită importanţă doar prin
ro1'uJ lor de mijlocire între germani şi români".). Citatul în limba germană a
fost reprod115 după Rudolf Wagner - Deutsches Kulturleben in der Bukowina
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Sperăm ca imaginea unui Ciprian Porumbescu, poet din familia lui
Goethe, Schiller şi Heine, pe care Paul Leu încearcă să o ac.redi:teze 3 ,
poate fi acum corectată de către oricine şi adusă la dimensiunile ei reale.
Admiţîncl că opinia lui Paul Leu privitoare la „poetul" Ci.prian Porumbescu ar reuşi să se impună, se naşte întrebarea : ar constitui aceasta
un serviciu sau un deserviciu pentru memoria lui Ciprian Porumbescu "!
Răspunsul, clupă părerea noastră, nu poate fi decît unul singur : atîta
\Teme cit o opinie, oricît de generoa-;ă, de tentantă şi seducMoare ar fi.
clacă nu es.te în consens cu realitatea şi contravine adevărului, nu serveşte nimănui la nimic. Dimpotrivă. Este, prin urmaTe, vorba nu numai
despre o problemă ele etică profesională. de probitate ştiinţifică, ci şi
de respectul cuvenit memoriei marelui nost.n1 muzicia111, a cărui personalitate este necesar să fie reconstituită realist, cu exacti•tate {cum,
ele altfel reuşeşte să o facă Paul Leu în cea mai mare parte a cărţii
sale) şi nu deformată prin suprali'citarea unor particularităţi ale portretului artistului, căci exagerările, îngroşarea nepermisă a liniilor care abia
dacă au avut vreme să se înfiripe, se convertesc în nedorite efecte
comice şi portretul capătă o (nemeritată) tentă de caricatură. Iar Ciprian
Porumbescu nu se pretează la un astfel de tratament, cu .aitît mai muH
cu cit, se ştie,el şi-a pus întreaga-i fiinţă în slujba idealurilor de dreptate şi adevăr. Reproducem, aşadar, stihurile lui Ciprian Porumbescu în
versiunea germană {aşa cum au fost publicate ele Leca Mo-rariu în .re' ista „Făt-Frumos", m. 1-4/1937, p. 92-93); nr. 4-5/1913, p. 153 şi
nr. 4-6,/1944, p. 6n-72), dublată de tran.-<>punerea în româneşte, preeizind că le considerăm importante ca documente din care se pot desluşi unele combw;.tii interne suplimentare, liniile acelei mişcări prin care
portretul spiritual al compozito·rului se conturează mai precis, mai consistent şi mai exact. ln plus, necesitatea publicării, în această manieră,
a unora dintre improvizaţiile în limba germană ale lui Ciprian Porumbescu ni s-a părut ope>rtună şi în vederea eventualelo,r comentarii ulterioare, care se pot realiza, în felul acesta, pe un material aflat, în atari
condiţii, la îndemîna celor interesaţi să facă verificările şi confruntările
de rigoaire.
(Viaţa culturală germana in B1u:ovina), colecţia Eckhardt-Schriften, lfoft 77,
Vienei, 1981, p. 27. Lucrarea se află la fondurile documentare ale muzeului judc>ţean Suceava, nr. inv. 20.011.
Se înţelege că această eroare de atribuire a patern'tăţii (ca 1=;i de evaluarE
a încercărilor liter.are ale .tui Ciprian Porumbcsnr) \"a trebui neapărat rectificată într-o eventuală ediţie a treia a cărţii lui Paul Leu, a~a cum va trebui
îndreptată şi eroarea privitoare la oalificativul primit de Cipl'Îan Pornmbescu
în clasa I la Gimnaziul gr. or. din Suceava (azi Liceul „Ştefan cel Mare") lCJ
„cintare" („Gesang"). In ambele ediţii ale dirţii sale (p. 41 şi respectiv p. 35)
Paul Leu notează că în această clasă Ciprian Porumbescu a fost apreci-at la
muzică .cu calificativul „suficient". Cercetind cat-alogul din anul respectiv <;Onstatăm că Ciprian Porumbescu a fost notat n1 ,;vorzilgliche Leislungen" („perfo1·manţe excelente"). Calificativul „geniigend" („sufident") apare in dreptul
obiectului caligrafie, plasat deasupra obiectului muzică în rubricaţia catalogului (ArhiYcle statului Suceava, fond Liceul .. Ştefan cel Ma1·e", nr. 9/1864, f. 22).
:1 In Ciprian Porumbescu, ed. I, SuceaYa, Muzeul judeţean, 19î2, p. 179-182 şi
ed. a II-a, revăeută şi adăugită, Bucure~ti, Editura muzicală, 19î8, p. 170-176.
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NOCTURNE'*
lhr
Dil2'
lhr
lhr

BlOmlein all'. in buntcr Pracht.
ihr vor Liebchens. Hăuschen Wal'ht ;
haucht so silssen Duft lhr zu,
wiegt Sie ein in silsse, silssc Ruh'.
O ' sagt lhr doch wie sehr mein IIerz
Ftlr Sic allein in Wehmut sl'hliigt
O ! klagt Ihr mcinen LiebessL"hwerz
Der mich zu (.;rabe trHgt.
O ! Lilftchen zart ! O! Abendwintl !
Der du unkost mein silsses, silsses Kind ;
llmkraauselnd ihre, ilire Li.ppen kilsst;
O ! Ililstrc Ihr, mein Liebeslied,
Dass kh um Sic so siiss getriiumt ;
O! trag' zu Ilu· mein Klagelied,
Das kh um Sie geweint. -

BLAU
Sd1on seit frOh'ster Jugendzeit
Schwiirmt'kh stets ffir Bhu
Blauen Himmel, Blllmlein blau
1\ 11es blau. nur blau !
Blau mein Beutel wie Azur
Blau die Bbbe drein
Blau wie's Veikhen uuf der Flur
Liebchens Ăugelein.
Meines t.rauten PJ'eikhens Qualm
Zic-ht in's Blcwe hin
Selbst mein Lied, bei Gott, kh merk's
Klingt ultramarin.
Alic.-; l>lau .um mich hcr~1m
Blau wohin kh schau
Vines thut mir wc-h - warum
\.\'arnm isl's Bier nichl blau ? ...

ni-.

4 LC'ca Mnrnriu, ('m·e publică textul pentru primi.I diltil în „Făt-Frumos",
1-4/
19:17, p. 92-93, ('Onsideră că accsl<.1 n-ar .aparţine lui Ciprian Porumbescu clin
moment ('e fuec menţiunea că-l rt'produec „pentru a i se putea identifica autorul·'. Cum intre timp ,,provocarea" lui Leea Mnrariu a rămas .fără răspuns,
putem l'Onsidera cii textu.J îi aparţine lui Ciprian Poruml>escu, eu atit mai u~<ilt
1·u cit melodia fiind declicală iubitei sall•, Berta Gorgon, putea, ca şi în alte
l'azuri ( Ue.~ignu.tion, spre exemplu), să fie secondată dl' un text literar propriu,
'·are ar fi exprimat mai .adecvat gama scntimentclo1· ce urmau <i fi lnnsinisc.
Re[eritor la „ineditele" lui Ciprian Porumbescu, trebuie să men\ionăm eă
Leca Moniriu Ie-a înţeles perfect semnifieaţia din moment ce nu se rt'feră
nicăieri la val0<U"ea lor litt•rară, considerîndu-le însă „alît ele preţioase L'Onfesiuni pentru slmciumul erîncenei lui (a lui Ciprian PorumbeSC'U - n. n.) ,·ieţi''.
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un rutul, Şi fier.băto:rul de sare să acţioneze deocamdată' CU U{)uii
cazane" 23•
.Pentru aceste evaporatoare au fost aduşi specialişti în extrage-rea
sării din saramură de la fierbătoarele din Galiţia :!\ că.rora Cămaret
aulică Secţia monede şi mine le-a acordat unele înlesniri, ca şi minerilor, ,pentru a-i puteai coloniza aid .
.Lntrarea în funcţiune şi dezvuUarea acestor fierbătoare de sare, ca
şi preţul scăzut la care sarea trebuia să revină consumatorilor interni,
urma să ducă la satisfacerea parţială a nevoilor de sare pentru hrană
ale populaţiei, la intensificarea comervului intern şi la diminuarea importurilor 2''· Totuşi satisfacerea trebuinţelor po.puiDaţiei de sare gemă,
atît de necesară creşterii vitelor, a rămas în continuare
chestiune

°'

nerezolvată.

Oficiul de încercarea să·rii de la Solca şi-a continuat activitatea, în
virtutea ordinului dat la 16 septe-mlbrie 1786 de Cancelaria Curţii boemoaustriece (Bolunische-Oe.siterreichische Hofkanzlei) Guberniului GaUţiei
şi Lodomeriei 26 şi după ce Bucovina, ca urmare a rescriptului imperial
din 6 august, şi-H pierdut aurtonomia sa politică fiind a!lipită Gruliţiei sub
fonna: unui ţinut (Kreis) politico-administrativ. Sediul său a funcţionat
în continua.re în clădirile fostei mănăstiri Solca pînă în 1790 cînd s-a
construit un local propriu al salinei; vechile clădiri ale mănăstirii fiind
transiformate în întregime în depozite de sare 27. O parte din ele fusese;ră, încă din vara anului 1786, inchiri-ate de la Fondul bisericesc de
Adminisitraţia Bucovinei pentru a înfiinţa aici un depozit pentru sarea
gemă adusă din T·rainsilvania 2il.
1n perioada următoare anului 1786, datorită lipsei unui sprijin protecţionist din partea autorită.ţilor administrative, a concurenţei sării recristalizate galiţiene, cit şi mai ales da.toriită descoperirii zăcămîntului
de sare de la Cacica în 1790, scopul principal de fapt al tuturor eforturilor şi prospecţiunilor intreprinse vreme de atîţia ani, producerea să
rii recristalizate din saramura sfa.tinelor exi&tente la Solca nu a mai
durat multă vreme. Rînd pe rîn:d au fost închise cazanele aflaite pe lingă
izvoarele sărate, iar, odată cu închiderea cazanului eviaporator de la Slatina Mare în 1793, s-a încheiat şi cu fier:bătorul de sare ele la Sollca 29.
Acestor cauze li s-au adăugat în primul tind lipsa uno.r investiţii
financiare susţinute din partea statului pentru efectuarea unor îmbunătăţiri tehnice în reglarea de-bitului izvoarelor sărate, ca şi în exploa~
tarea şi funcţiona.rea cazanelor. Acestea, datorită nivelului tehnk scă23
24
25
26

Bucure~ti, fond Consiliul Aulic de Război, P. XXI, nr. 33/1786, f. 26.
Ibidem, P. XVI, nr. 23/1784, f. 1-2.
Ibidem, P. XXI, nr. 33 /1786, f. 26.
J. Polek, Joseph's 11. Reisen nach Galizien und der Bukowina und ihre Bedeutung fii.r leztere Provinz, în „J.B.L.M.", Dritter Jahrg1ng, 1895, Cernăuţi,

Arh. St.

p. 139.
27 Fr. A. Wi'Ckenha.user. Molclowa ader Beitrage zu einem Urkundenbuche der
Moldau und Bukowina, li Abteilung (Geschichte und Urkunden des Klosters
Solka), Cernăuţi, 1877, f. 223.
28 Arh. St. Buc„ fond Consiliul Aulic de Război, P. XXII, nr. 32/1786, f. 1-2.
29 Fr. A WLckenhauser, op. cit., p. 223.
https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE EXPLOATAREA SARII IN

Bl.~COVINA

303

zut consumau, după relatarea lui Enzenberg, ca şi uzina siderurgică de
la Iacobeni foarte mult lemn, rărind terenuri tot mai întinse de pădure :ui.
Lipsa de capital necesar investiţiilor a constituit de altfel un factor
din cauza căruia a avut de suferit exploata•rea să~ii din Bucovina în
intreaga perioadă pînă la obţinerea statutului de provincie autonomă
<;eparată de Ga1liţia în 1849 şi .chiar după aceea.
Odată cu închiderea Oficiului de încerca·re a sării de la Solca şi intrarea în funcţiune a Salinei Cacka, pentru întărirea monopolului de
"'tat asupra sării, din poruncă imperială puţurile au fost dărîmate 3l,
slatinele ou debit mare ca : Cadca, Sla•tina Mare, Voitinel, au intrat direct sub contro1'ul statului 32, iar restul izvoarelor sărate au fost zidH.e.
Prin această măsură se aducea o mare daună locuitorilor să.raci, care
nu mai aveau posibilitatea acum să se aprovizioneze cu sa·ramură
ieftină.

Totuşi

recristalizată prin
şi după 1793 la Salina

fierbere a continuat să fie ~adusă
Cacica. De fapt însă.şi de!:;ce>perirea
de sa.re de aici este legată de obţinerea sării prin eva-

sarea

în Bucovina
zăcămintului

porare.
Slatina Cacica se affa, aşa clupă cum relata în noiembrie 1783, consilierul aulic Peithner von Lichtenfels în jurnalul său de vizitare geologică
'l Burovinei, la o depărtare de 3;8 mile de Pîrteşti 3:1. Din an:aliza chimică a saramurei acestui izvor, făcută cu acest prilej, a rezultat o sare
albă .şi de bună calitate. Aceasta făcea ca el să desemneze zona Pî.rteş
tiului, după Solca, ca fiind cea mai potrivită pentru descoperirea unui
munite de sare. ce s-ar fi a:flJ.at la miocă adincime.
Pirimele defiri.şări şi primele construcţii s-au făcut în 1784, cînd,
cu ajutorul statului, s-au construit pentru muncitorii Oficiului de înC'ercare a sării clin Solca, care fă.ceau praspecţiuni în zonă, opt colibe
din lemn.
Ciţiva ani mai tkziu, în 1787 J', aici a fost ins.talat un cazan evaporator. În fruntea aces•tui stabilimeillt minier, cu misiunea de a contro.Jc1 şi îndruma producţia, aflăm instafat în 1789 un „supraveghe1:or
al sării" (Salzaufseher) :l:i. Producţia se mă·rginea în această perioadă
doar la obţinerea de sare recristalizată din saramura slatinei de aici,
făcindu-se totodată şi prospecţiuni pentru descoperi.rea zăcămintului
presupus a fi în această zonă. Cum însă debirtul izvoarelor săTate avea
de multe ori tendinţa de a scădea, mai ales în verile secetoase, se făceau
tot felul de lucrări tehnice pentru adincirea puţurilor existente, forîndu-se chiar altE!lle noi. Intîmplător un astfel de puţ a fost săpat im anu]
1790 în extremUl estic al graniţei zăcămîntului de sare de la Cacica :JH.
30 Arh. St.. Buc., fon.d citat, P. XXI, nr. 33 /1786, f. 15.
31 J. Polek, Die Bukowina zu Anfang des Jahres 1801 in Alphabeascher Darstellung, în „J.B.L.M.", 15 Jahrgang, 1907, Cernăuţi, 1908, p. 56.
32 I. Şandru, op. cit., p. 419.
33 Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, P. XXV, nr. 19/1783, f. 19-20 şi nr.
20/1783, f. 7-8.
34 Arh. St. Buc .. fond cit., nr. 33 /1786, f. 26.
35 Fr. A. Wi.ckenh1user, op. cit., p. 223.
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trist sufereau ele. învăluite de dure1·c
Cind au aflat necazurilt' melc:
Cei dragi, care atita vremt> ne-au făcut feridţi,
Şi-au luat azi rămas bun de la noi ! ...

N. B.

Transpunerea în limba română aparţine tovarăşului l•:ugt'n Dirnitri u. l'Ollservator principal la Muzeul .iudl•ţean Suceava, pe care îl asigurii111, pt•
aceast11 l'ale. de în trcaga noastrii gratitudin0.

SllR LES VERS CIPRL\N POH.llMl-U:SCl i

Il

Resume
En publiant en t..exk paraUele . .alemand et roumain, u.ne
part des essais prosodiquPs de Ciprian Pm·umbescu. J'autcur C'onsider<.> qu'unc
tdle aclion etait necC'Ssaire pour la eonnaissanc:e des <·erlains aspects collatC:•1·als
de l'acliYite <·reatrke dt•ployce par le grand musicien. Dans le eomm<:>n tai re on
souligne quc le „poeme" Dcr Bukowi11er \•Fald a ete faussemC'nt attribul• au
Ciprian Porumbeseu Pt on emet J'·id<>e quc ces versific-utions sont !irnportant-.-s
comme cles clocumcnts qui contriJJUC'nt au C'nrnpletC'ment du portrait spiritul'! de
Ciprian Porumbcscu.
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Compozitor, dirijor ele coi· şi muzicolog român, rid1eat de pe meleagurile Bucovinei. Eusebie Manc!icevschi (1857-HlW) a
lăsat posterităţii o operă muzicală complexă (mu;;dcă \'Ocală, si,!11fonică,
de cameră, corală). prestigioase studii c·1·itice despre Bach, Beethoven,
Haydn, Sclmbert, Brahms. distingînc!u-se. în tot timpul vieţii, printr-o
susţinută şi competentă activitate pedagogică, printr-o prodigioasă activitate sodală I (a fost prnfesor la „Akademie flir Musik unei clarstellende
Kunst" clin Viena),1 ca arhivar şi bibliotecar_ la „Gesellschaft cler Musikfreuncle" clin Viena.
Deşi s-a stabilit încă clin tinereţe la Viena (dup[1 1875), unde a i<imas pînă la sfîrşitul vieţii sale, Eusebie Mandicevschi nu s-a simţit nici
o clipă rupt ele poporul său, de creaţia spirHualc"t românească pe care
nu a încetat nici un moment să o cultive cu perseverenţă. De aceea
Mihail Posluşnicu (în Istoria mm:icei la români, Bucureşti, Cartea românească, p. 485) arată că „Alături ele poezia inspiratoare a lui Goethe,
de clasicismul marilor maestri mecliev.ali. ceea ce a contribuit, cu deosebire, la creaţia celor mai 'multe şi mai de seamă lucrări muzicale (ale
lui Eusebie 1\fanclicevschi - n. n.) a fost impulsul in.'ipirator al marilor
noştri poeţi, a fost verbul lui Mihai Eminescu. Vasile Alecsandri. George
Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Matilda Cugler-Poni, Dimitrie Anghel, Nicnlae Bekliceanu. Şt. O. Iosif etc.".
Creaţia române.ască laică a lui Eusebie Manclicevschi cuprinde şi o
serie de prelucrări ale cîntului popular bucovinean (în colaborare cu
:\lexandru Voevidca). dovadă în plus, pe de o parte a concepţiei sale
înaintate reforitoa:re la baza populară a creaţiei culte autentic naţionale,
iar pe cie altă parte a conştiinţei apartenenţei sale organice la un mod
de simţi;re şi gîndire specific etnosului românesc.
De altfel. Nicolae Iorga cn·ea în vedere tocmai aces-t fapt dnd, într-o
conferinţă („La musique rowrwine" ), ţinută la Paris în anul 1925, sublinia : „Mandicevski. Son nome n'a pas un son tout â fai.t roumain: mais
il ne faut pas oublier qu'en Bukovine on avait l'habitucle ele slaviser
Ies nom.<> ele presque torn; Ies Roumains qui passaient par l'enseignement
seconclaire. Si Musicescou clonne sow; l'influence des Russes une large
n·sonnance ~1 la Chanson du peuple si Kiriac !'agremente a la fac;on
valaque, Mondicev~ki est „Authentique" mais varie, mouvemenk et gai"
(Apuci idem, ibidem).
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trist sufe1·eau ele, înYăluite de dure1·e
Cinci au aflat necazurile mele :
Cei dragi, care atîta vreme ne-au fă<~ut feridţi,
Şi-au luat azi rămas bun de la noi !„.

N. B.

Transpunerea în limbu română aparţine tovarăşului l•:ugen Dirnitriu, 1'011sen·ator principal la Muzeul judeţean Suceava, pe care îl as;gurfi111, pt•
această L'ale. de întreaga noastră g1·atiludine.

StTR LES VEHS CIPRIAN POH.llMBESCll
II

Resume
En publiant en text<.' paraHCie. al<."mand et roumain. um•
part des essais prosocliques de Ciprian Porumbescu, l'auteur C'onsidere qu'um•
tdle action ctait neC'C'Ssaire pour la ('Onnaissanc:e des <·crtains Hspects eollatl•r<tls
de l'aclivite creatrice deployl'e pcir le grand musicien. Dans Ic commentaire on
snuligne que le „pol!mc" Der Bukowiner \-i'ald a ete faussemC'nt attdbUl' au
Ciprian PorumbC'st·u Pt on emet l'idl'e quc ces vcrsifiC'utions sont 1importanlc-s
comme des clocuments ci.ui contribuent au completC'ment du portrait spirituC'I ele
Ciprian Pon1mbC'scu.
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Compozitor, dirijor de cor şi muzkolog român, ricUcat de pe meleagurile Bucovinei, Eusebie Manclicevschi (1857-HlW) a
h'lsat posterităţ.ii o operă muzicală eomplexă (muzkă Yocală, si!11fonică,
de eameră. corală). prestigioase studii <·ritiee despre B~ich, Beethoven,
Haydn, Sefrubert, Brahms, distingîndu-se. în tot timpul vieţii, printr-o
susţinută şi competentă activitate pl:'dagogică, printr-o prodigioas[i activitate socială I(a fost profesor la „Akaclemie for Musik unei clarstellende
Kunst" din Viena),1 <'a arhivar şi bibliotecar.la „Gesellschaft cler Musikfreuncle" clin Viena.
Deşi s-a stabilit încă clin tinereţe lH Viena (dup;'.'1 1875), uncie a ră
mas pîn~i la sfîrşit ul vieţii sale. Eusebie Mandicevschi nu s-a simţit nici
o clipă rupt de poporul său, ele creaţia spirituală românească pe care
nu a încetat nici un moment să o cultive cu perseverenţă. De aceea
Mihail Posluşnicu (în Istoria nwzicei la români, Bucureşti, Cartea ;românea'5că, p. 485) arată că „Alături ele poezia inspiratoare a lui Goethe,
ele clasicismul marilor maestri mecliewili. ceea ce a contribuit, cu deosebire, la creaţia celor mai 'multe şi mai de semnă lucrări muzicale (ale
lui Eusebie Manclic:evschi - n. n.) a fost impulsul inspirator al marilor
noştri poeţi, a fost verbul lui 1Vlihai Eminescu. Vasile Alec.o;-,and.ri. George
Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Matilda Cugler-Poni. Dimitrie Anghel, Nicolae Beldiceanu. Şt. O. Iosif etc.".
Creaţia românească laică a lui Eusebie Manclicevschi cuprinde şi o
serie ele prelucrări ale cîntului popular bucovinean (în colaborare cu
Alexandru Voeviclca), dovadă în plus, pe de o parte a concepţiei sale
înaintate reforitoa~·e la baza populară a creaţiei culte autentic naţionale,
iar pe cie altă parte a conştiinţei Hpartenenţei sale organice la un mod
ele simţi.re şi gîndire specific etnosului române.se.
De altfel. Nicolae Iorga avea în vedere tocmai ace:;.t fapt cinel, într-o
conferinţă („La musique roumC1ine"), ţinută la Paris în anul 1925, sublinia : „Manclicevski. Son nome n'a pas un son tout a fait roumain: mais
il ne faut pas oublier qu'en Bukovine on avait l'habitucle ele slaviser
les noms de presque tom; Ies Roumains qui passaient par l'enseignement
secondaire. Si Musicesc-ou donne sous l'influence des Russes une large
n··sonnance it la Chanson du peuple si Kiriac !'agremente a la fa~on
valaque, Monclkev!-iki est „Authentique" mais varie, mouvementl' et gai"
(Apuci idem, ibidem).
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Opera lui Mandicevschi pe tă.rîrnul creaţiei componistice, însumind
circa 800 ele piese muzicale, ca şi activitatea sa de muzicolog (studii de
muzicologie, ediţii critice etc.) şi pedagog, rămîne ca o adevărată moş
tenire, ca o contribuţie importantă la îmbogăţirea patrimoniului nostru
spiritual. Cu toate că opera lui Manclicevschi se bucură la noi ele atenţia
pe care o meri:tă cu p.risosinţă, viaţa şi activitatea sa, semnificaţiile acestei oreaţii aşteaptă încă să fie puse în e\·idenţă prin studii şi lucrări dP
referinţă co.respunzătoare. O etapă preliminară în realizarea unor as~
fel de lucrări o constiituie, după cum se ştie, adunarea (şi publicarea)
materialului documentar de trebuinţă. Iată motivul pentru care, alături
de cinsUrea maestrului muzicologiei noastre, Eusebie Mandicevschi, socotim necesar a prezenta cîteva materiale documentare primite prin bunăvoinţa unor elevi şi membri ai familiei. În primul rind o scuMă
evocare a profesorului său pe ca.re celebrul dirijor Karl Bohm a avu1:
deosebita amabilitate să ne-o trirnHă. Dincolo de unele probleme cunoscute (publicate de altfel). ne surprinde sinceritatea şi prospeţimea
acestui autentic document.
„Viena, 22.4.80
După ce avui la Graz mai puţină şansă cu profesorii mei de pian
teorie, am ajuns la dascălul care mi-a fost cu adevă·rart de folo!-; :
Franz WeL<;s. Acesta nu numai că m-a instruit în mod temeinic în toate
specialităţile teoretice, ci a studiat cu mine la două piane. toate simfoniile clasicilor.
Marea mea şansă u fost însă cunoştinţa (la recomanda.rea lui Fnnz
Schalk, director pe vremuri al Operei vieneze şi prieten al tatălui meu)
cu cel mai hltim dinke amidi lui Brahms şi pe atunci secretar general
al Societăţii prietenilrn· muzicii - Eusebie Manclicevschi.
Aceste ore mi-au răma.s atît de proaspete în amintire de parcă s-~1r
fi desfăşurat ieri.
E·rau lecţii (Mandicevschi nu respecta niciodată ora, ţinîncl întotdeauna un ceas şi jumătate) în care am învăţat tot ceea ce nu aş fi asimilat nicicum în cei trei ani de Conservator.
Il am şi acum în faţa mea pe iubitul domn b{1rbos, ce pur.ta mere·.1
o mică tichie, ţinîndu-şi orele după-amiezile, în locuinţa lui de pe Rir>g.
asistat cu atenţie de soţia care-l trata cu lapte şi cozonac.
Trebuia pe atunci să realizez toate temele ele armonie simultan in
diferite chei şi să redau cel iPUţin o compoziţie săptămînal.
Ceea ce am învăţat la armonie şi contrapunct despre Brnhms, i:1
c·E:ea ce priveşte tainele înţelegerii l·ui, nu se poate exprima în cuvintL>.
Recunoştinţa mea faţă ele minunatul om. muzician şi mnre das<'ttl
va. rămîne veşnic vie ! 1'.
Prin intermediul nepoatei maestrului, baroana Maria von Kulmer
din Mlinchen. care ne-a n'.ispuns cu excepţională solicitudine, avem posibilitatea să reproducem o evocare rcidiofoniciî. fi:tcută în anul jubifrir
de către actualul succe!Sor Yienez, dr. Otto Biba. Intercal<1t cu ex:empHficări muzicale. materialul se referă atît la corespondenţa şi prieleni't
dintre Brahms şi Mandicevschi, cit şi la aspecte inedite din activitate''
şi
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muzicologului român. Scoase in evidenţă ck către unul dintre cei mai
adzaţi s-o facă, meritele lui E. Mamlicevski ne apar clin nou la înălţi
~a europeană ce le-a frn:;.t .atribuită. Publkăm acest text evocator fă·rc"t
exemplificările muzicale amintite.
„Înfă.ţişarea lui de pastor avea pentru noi ceva neprietenos. Noi,
cei tineri, nu puteam scăpa de ·o mare cantitate de consideraţie". Cu aceste
cuvinte descrie Hicharcl Heuberger în aminti~ile sale despre Joharmes
Brahms, impresia pe care Brahrns o făcea la prima întîlnire, sau la o cuuoştinţă fugitivă, contemporanilor săi. Poate d1 era în firea lui a2rul
din.tru început oarecum .rezervat, care nu se deschide oricui. Dar unul clin
motivele pe deplin întemeiate pentru care Brahms a găsit în Viena o ''
doua patrie şi pentru care de la prima sa şedere nu a mai putut să se
rupă ele oraş cu toate numeroasele zăboviri în alte părţi -- este acela
c;'î a găsit ai:ci acel cerc de prieteni şi intimi şi, ele fapt, .acel climat care
<• permis de~chiclerea firii sale închi'-'e, permiţîncl dezvălui;rea aclevi1ratului său eu.
Unul din cei mai impo·rtanţi componenţi ai acestui cerc era, în jurul
lui 1880, Eusebie Mandicevschi, care în ultimii ani de viaţă ai lui Brahms
i-a fost intim confident în chestiuni artistice .şi administrator al succe:--iunii, întrudt Brnhms şi-a lăsat ·întreaga moşil:enire> arhivei Societăţii
prietenilor muzicii din Viena. unele Mandicevschi era directorul arhivei.
Corespondenţa dintre cei doi, păstrată integral în acest loc, demonstreaZ<-t în cel mai eloevent moci prietenia şi familiaritatea artistică ce exista
intre cei doi, cu toată deosebirea ele virstă de 24 de .ani.
Asupra naşterii sau terminării multor luorări, Mandicev.schi era in~
format cu întîietak absolută şi ele multe ori cu mare bucurie ele către
Brahms. Astfel i-a făcut Brahms o surpriză în va:ra lui 1891, trimi\îndu-i
c'in Ischl, Trioul cu clarinet op. 114 şi adăugînd, cu două înţelesuri :
,,.-\ceasta ar fi sora geamănă a unei neghiobii mult mai mari, pe care sînt
tentat s-o comi1t. Ca amabi'litatea Dumneavoastră să nu fie zadarnid1 :
aţi vrea să-mi procuraţi pentru ea şase coli elf' hîrtie de note, fo~mat
transversal cu 12 portative?"_ Manclicevschi n-a ştiut ce-ar putea fi
aC'eastă şi mai mare neghiobie, iar Brahms i-a lăsat trei săptămîni în
corespondenţă pent:ru a ghici, pînă cinci, în sfîrşit, i-a mărturisit activit<:tea sa legaU1 ele un cvintet cu clarinet, adăugind seC': „Mă mir, într-<1clevăr, că n-aţi putut ghici".
Este doar o ilustrare a tonului eald. amical, uneori aproape exuberant. al acestei corespondenţe şi care îl arată pe Brahms din cercul
intimilor cu totul comunica.tiv. Astfel trebuia să se fi vo.rbit şi în discuţiile priert.eneşti ele la Viena.
O temă apare mereu în core,pondenţ.ă : cererea de procurare a colilor de hfaiLie ele note. Probabil că Brahms nu se aproviziona nicioda.tc"1
suficient înainte ele călătorie, poate pentru a nu prejudicia nimic şi a
fasa ideile să-l copleşească în mod fi:resc. Atunci dorea în.să nu orice hîrtie de no.te. ci pe cea uzuală, ieftină, din hîrtie bogată în lemn, avînd
avantajul de a suge foarte bine şi astfel ele a usca repede cerneala.
A.ceasta trebuia s-o procure şi să i-o trimită prietenul lui. lVIandicevschi.
Dar în nici un caz mai multc"I decit era prevb:ibil necesar.
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ln corespondenţă sint dezbătute În!'ă şi noutăţi, probleme ele istoria muzicii şi muzicologie, Mandicevschi atrăgîndu-i atenţia prietenului
său cind se găsea pe undeva un autograf muzical mai vechi care putea
să-l intereseze pe pasionatul colecţionar Brahms. Desigur, şi Brahms
aştepta, însă, numai părerea lui Mandicevschi despre lucrările sale cele
mai noi, pe care o dorea de;chisă şi fără menajameinte. Să ne oprim asupra Trioului cu clarinet op. 114, cu debutul că·ruia am început (... ) De~
pre acesta, Mandicevschi ii scrie la l<;chl lui Brahms, la 19 iulie 1891,
multe cuvinte ele laudă, adăugind : „Dacă aţi şterge o măsură clin a treia
frază, care şi în aspeotul partiturii poate fi r&unoscUJtă ca adăugată,
cine ştie ? Aproape aş crede. Este aproape reluarea temei principale clin
încheierea primei părţi. 1rntrucît clin toate părţile tocmai a treia are o
fluiditate deosebit de frumoasă şi de naiturBlă, ca şi dnd - să-mi fie
cu iertare - ar fi de Moz:wt, eu aş elimina această măsură oarecum
modernă. Dar facă-se voia Dumneavoastră ?" Şi măsura a rămas.
Iar actun cîteva cuvinte despre viaţa şi pe,rsonalitatea lui Eusebie
Mandicevschi. S-a născut în 1857 la Cernăuţi, provenind dintr-o familie
ele preoţi ortoc1ocşi. Deja ca elev al g~mnaziului german clin oraşul natal
începuse să compună. Cinci s-.a stabili·t. în 1875, la Viena pentru a stuclb
la Universitate, cu Eduard Hanslick. germanistica, filosofia şi muzicologia, a devenit şi elev particular al lui Gustav Nottebohm. Nottebohrn şi
Hanslick, care făceau pal'lte din cercul cel mai intim al lui Brahms, l-au
introdus imediat pe s.tuclentul tinăr şi talentat în anturajul acestuia. Din
c&nul 187!-l se păstrează prima apreciere scrisă a lui Brahrns despre -:Ylandicevschi. ln calitatea lui de membru al unei comisii de acordare a, unor
burse artisti.ce, Brahms le scria celorlalţi doi atribuitori de premii, Karl
Doldmark şi Eduard Ha1L<;lick : „De departe cel mai demn de laudă ii
consider pe Mandkevschi, ale că-rui lucrări sînt cu totul remarcabile. Ele
demonstrează nu numai un progres apreciabil, .treptat şi sigur, în privinţa studiului, ci dau totodată dovada dezvoltării unui talent la care oricum nu ne-am fi aşteptat. Lucrările prezentate depăşe~;c atît ele mult p-:.>
cele anterioare, incî.t apare o enormă trebuii:1ţă ele a lăuda la superlativ
lot ceea ce a conce;put şi apreciat o a<;emenea minte". Mandkevschi
obţinu bur:-:a şi deveni încă în acelaşi <m maestru ele eor al Academiei
de canto clin Viena, la acel cor cu cai·e Brahm..,, cu 15 ani mai de\Teme.
ciştigase primii lauri la Viena.
Se părea că Mandicevschi va urma calea unei cariere mu;dcale ele
dirijor şi compozitor. În curincl însc1 devine un nume în lumea muzicii
doar ca savant. Despre acest fapt, el însuşi serie in anul 1!-lO l, că ar fi
,.în primul rinei muzician practician şi abia în ultimul ri·•1d savan~. De
la vi-rnta ele 15 ani mi-am cîştigat existenţa din p:::'eele:1rea muzic'ii, la început a viorii şi pianului şi - să fiu cinstit - a mu.dcii de dans. Numai
activitatea mea pradică ele muzkian mi-a făcut posibilă absolvirea gimnaziului şi studiile universitare. devenind treptat ceea ce. eu puţifle1e
mele cunoştinţe existente azi în privinţa enidiţiei, se numeşte mm;ician „savant", în timp ce de fapt sînL mai mult un muzician „învăţat".
În istorie, (istoria muzicii - n. n.) Mandicevschi a rămas într-adevăr
nu ca pedagog, dirijor sau muzician practiC'ian, nici prin compoziţiile
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sale tipărite sau manuscrise, în parte ou totul remarcabile, ci ca muzicolog. S-a ajun.<> la acea<Jta în felul Ul'lllător : în anul 1887 muri directorul arhivei Societăţii prieteni·lor muzicii, Ca.rl Ferdinand Pohl, care
lăsă prin testament întreaga sa colecţie de material adunat pentru biografia lui J. Haydn, tînărului său prieten Manclicevschi, pe care-l şi împuternici să sorie pe baza materialelor lăsate, volumul al treilea, încă inedit,
al biogra:fiei lui Haydn. Era firească, în conducerea Societăţii în ca.re
Brahms avea drept de vot, transmiterea încrederii <'cordate de Po!1l lui
Manclicevschi, prin împuternicirea aceshiia, la :J(J de ani. ca director al arhivei şi al colecţiilor Sodeită1;ii. As:tfd devine răspunzd.tor pentru o colecţie (încă ele pe atm1ci cu renume mondial) de autografo muzicale, scrisori, pm·trete, tipărituri şi manuscrise, precum şi instrumente, care din
1812 se constituia din achiziţii destinate Societăţii .şi moşteniri importante.
Studiile sale muzicologice şi interesul său pentru muzica veche, pe care
1-·a clov2dit întotdcmmrl şi ca dirijor, l-au ajutat pe Mandicevschi să se
acomodeze în curîncl atît ele bine cu această nouă sarcină, incit a devenit
înLr-adevăr un demn urmaş al marelui său predecesor. In cursul activităţii sale de 42 de ani şi-a dştigat el însuşi atit de multe merite în
privinţa acestor colecţii fără egal, incit este considerat astăzi cel mai
renum~t conducător din întreaga-i istorie ele 1fi7 de ani.
Cel mai mare merit al său, în afara inventarierii riguroase a operei,
a fost prelua.rea succesiunii lui Johannes Brahms. Căci relaţiile strînse
ele maestrului cu societatea, dorinţa sa de a şti succesiunea în mîini bune
încă nu putea s-o fe.rească de risipire, respectiv să-i asigure predarea
completă, dacă Mandicevschi, ca asociat responsabil, nu i-ar fi ciştigat şi
păstrat încrederea. Şi s-<a dovedit de fapt, un bun administrator de succesiune. Sprijinit, în ultima etapă de elevul său, Hans Gal, a reuşit să
editeze, la propunerea Societăţii prietenilor muzicii, ediţia completă a
operelor lui Johannes Brahms, în 26 ele volume.
Dar Mandicevochi a publicat şi numeroase volume din ediţiile complete Haydn, Beethoven şi Schubert, precum şi lucrări bisericeş 1 i alese
ale lui Antonio Cal.dara, precum şi seria de publicaţii ,,Monumente ale
artei sonore în Austria". Toate ace9te editii năzuiau să ofere un text cu
adevăirat autentic, care să corespundă pî~ă în cele mai mici detalii intenţiilor compozitorului. Aceasta cere multă muncă de cer<::etare, multă
o.;trăduinţă, mult~t corespondenţă, şi era pe atunci, cînd un autograf muzical era considerat un obiect de plăcută amintire a compozitorului, necum o sursă muzicală, o activi:tate de pionierat. Astăzi astfel de munci se
execută în colectivul de special.işti, în cooperiare mondi·ală şi cu ajutorul
tuturor proceselor tehnice. Mandicevschi a trebuit să facă totul singur,
pe lîngă activitatea de director al arhivei. Realizările sale pe acest tărîm
ne obligă şi astăzi la respect. Înţelegem astfel şi cum •a obţinut pentru
aceasta, în 1897, la virsta de 40 de ani, titlul de Doctor honoris causa
al Unive;rsi1tăţii din Leipzig.
Din anul 1896 Mandicevschi a funcţionat ca profesor la Conservatorul
Societăţii prietenilor muzicii - din care s-a format mai tîrziu Academia
de muzică şi artă interpretativă - fiind cooptat ca profesor. A predat
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aici istoria muzicii, teoria instrumentelor, armonie, contrapunct şi literatura cîntului. Numărul elevilor asupra cărora influenţa puternicei sale
personalităţi a fost cu siguranţă importantă, este uriaş. Găsim printre ei
cele mai mari nume din generaţia de muzicieni formaţi :atund la Viena ::,;i
afirmaţi intre 1896 şi 1929. Cu toţii s-au recunoscut şi se recunosc cu
mîndrie ca elevi ai lui Mandicevschi. în acest sens, menţion2ază şi dr.
Karl Bohm în aminUrile sale despre instrucţia la Mandicevschi, pe care,
desigur, la sfatul şi intervenţia lui Franz Sch~lk, a urmat-o nu la Ac1clemia de muzică, ci ca elev particular : „M-am prezentat la Mandicevschi,
i-am plăcut şi m-a primit ca elev particular. Am invăţat într-un an la
el ceea ce ar fi cerut trei ani de Academie. Nu aveam niciodată cu el doa:·
o oră, făcea întotdeauna o o,ră şi jumătate. Tot contrapunctul şi armonia
le-am studiat cu el ; la fiecare oră trebuia să aduc o compoziţie şi ou
timpul, citirea unei partituri, a devenit pentru mine ceva cu totul fi,resc.
Perioada Mandicevschi a fost pentru mine cen mai fertilă din toţi anii
mei ele studiu".
Concluzionînct din toate ace~te date, trebuie să .fi fost cci.raoterisUc ~1
lui Manclicevschi maniera de a transmite în predare ştiinţa şi înzest.rări.l(:•
""le fără nici o fixare scrisă, ci printr-o relaţie personală totală şi âproapr,•
crec:1toare, cu o generoasă dorinţă de a ajuta. La fel s-a comportat faţă
ele toţi cei care solicitau personal sau în scris sprijin sau informaţii din
bogaitele fonduri ale arhivei sau ale colecţiilor sale.
În ultimii ani, nu numai clatol"ită notorietătii sau a amabilitătii si
spiritului său generos, ci pur şi simplu din cauz~ faptului că i-a st;prc;_
vie~it lui Brahms cu peste 30 de ani, fiind pe deasupra unul din ultimij
martori oculari ai cercului brahmin, a devenit aproape o instituţie a vieţii muzicale vieneze. Era văzut cu stin1ă şi respect, da1· nu i s-a oferit
baza maiterială corespunzătoare pentru un .crepuscul lipsit de griji. Iar
1\'lanelicevschi nu era unul care să pretindă sau cel puţin să solicite din
proprie iniţia:tivă aşa ceva. Este de~.a dreptul ruşinos să aflăm că elevii
şi prietenii săi clin lumea întreagă au organizat o chetă pentru a-l elibera
in ultimii ani, în ca.re nu mai putea publica aşa de mult, de grijile
materiale.
Mandicevscţii a murit în urmă cu peste cincizeci de ani, la 13 iulie
1!:!29, la Viena. fui toate necrol-Oagele interne şi externe, comentatorii erau
de aceeaşi păTere : ou moaritea lui s-a încheiat definitiv vechea istorie a
muzicii vieneze.
A fost un „Eusehius" în sensul schumannian" spunea în chip nimerit Heinrich Kralik. „Era, pe tronul său calm, uriaş, era deosebit", îşi
<:1mintea Carl Lafite. Poate că izolarea lui liniştită, hărnicia şi -- dacă
~.e poate spune aşa pacea sa interioară au fost acelea care l-au făcut
atit de valoros pentru B.rahmc; şi atît de apropiat sufleteşte.
Astăzi şi ma.rea par.te a elevilor săi au dispărut ; la sediul cel mai
important al activităţii sale - arhiva Societăţii prietenilor muzicii din
Viena, funcţionează deja a treia generaţie. Opera ştiinţifică a vieţii sale
rămîne însă, iar încrederea acordată de către Bra!hms un factor important al biografiei acestuia.
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Re sume
Dans l'articlt' ci-dessu5< sont rc>produite!' deux evoralions concernant la personnalite du musicologue roumain Eusebie Mandicevschi. La premiere evocation app1rtient au chef d'orchestre Karl iBohm et se refere ă la
maîtrise pedagogique d'Eusebie Mandicevsc:hi. La deuxieme evocation, appartenant
au dr. Otto Biba (re<;ue de la baronne Maria von K.ulmer - Ia niec:e d'Eusebie
Mandicevschi) a {,'Omme sujet 1'1mitie d'entre Brahms et Mandicevschi.
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UN PRECURSOR AL SOCIALISMULUI
IN BUCOVINA - GEORGE GRIGOROVICI
PETRU

H.USŞlND~LAH

In marile bătălii sociale şi naţionale duse ele poporul român, clin rîndul maselor largi muncitoare s-au ridkat mii
şi mii de lupt[1tori reve>luţionari, militanţi şi conducători politici de seam<"i.
Identifidn<lu-se cu idealurile maselor, m1 interesele naţiunii, :riclicindu-se
la nivelul înţelegerii cerinţelor obiedive ale dezvoltării sociale, al cunoaşterii ştiinţifice a legilor luptei de clasă, ei au îndeplinit un rol important în organizarea ,şi conducerea luptei revoluţionare, adudnd astfel o contribuţie preţioasă la pre>gresul societăţii româneşti.
ln prezentarea locului şi rolului pe care l-au ocupat ace.ştia în miş
carea muncitorească şi socialistă din ţara noastră trebuie să fim în
permanenţă orientaţi ele imlicaţii:le, aprecierile şi concluziile de o inestimabilă valoare teoretică şi metodologid1 cuprinse în documentele partid.uLui nosbru, în opera tovarăşului Nicolae Ceaw;;escu. Ca un comandament major apare cerinţa subliniată de seneta.rul general al partidului : „Aprecierea activi1tăţii militanţilor revoluţionari trebuie făcută
ţinîndu-se seama ele contribuţi<-1 şi de rolul pe care l-au jucat în ţiecare
perioadă a vieţii lor, în fiecare etapă a mişcării muncitoreşti... In rlecursul anilor, unii dintre aceştia, în virtutea legilor fireş0ti ale naturii
n-au mai putut continua munca şi lupta ; alţii au săvîrşit greşeli caro
au atras indepă:ritarea lor clin funcţiile de .răspundere pe care le deţineau
şi, uneori, chii:ir clin partid. Istoria trebuie să prezinte întregul p:roces al
luptei revoluţionare în complexiitatea sa, să pornească de la analiza ştiin~
ţifică a realităţii sodale, să înfăţişeze faptele nu după dorinţele subiective ale oamenilor, nu clup{1 nevoi politi'Ce de moment, după criterii de
conjunctură, ci aş.a cum s-au petrecut ele, corespunzător adevărului vieţii. E->te necesar să se analizeze şi să se aprecieze cu maximum de obiectivitate contribuţia pe care a adus-o fiecare militant, la timpul respecti<v,
în mişcarea muncito:rească, în viaţa poporului". I
Printre militanţii care au avut un rol remarcabil în organizarea şi
C-Onducerea mi~ării muncitoresiti si sociale clin Bucovina la loc de frunte se situeadl George Grigoro~ici: a cărui activitate, fii;d analizată din
~erspectiva istorică, justifică pe deplin aprecierea ele precuffior al socialismului pe aceste slTăvechi meleaguri româneşti.
1 Nicolae CeaL1.5escu, Homân.ia pe drwrnul clesăl'irşirii co111;trucţiei sodaliste, Yol.
l, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 337-338.
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George Grigorovici s-a născut la 4 mai 1871, în oraşul Storojineţ
(Rucovina), în familia învăţătorului român Vasile Grigorovici care, era
de fapt originar din satul Horodni.c de Sus, judeţul Suceava 2. După ce
ab.solvă cu rezultate dintre cele mai bune liceul din oraşul Rădăuţi, urmează 5,tudiile universifare în domeniul medicinii în Am.tria, la Viena
şi apoi în Elveţia. încă din perioada studenţiei s-a alăturat mişcării muncitoreşti şi sociafr;te ::. împreună cu alţi intelectuali revoluţionari pwie
ba&le „Asociaţiei pentru popularizarea ştiinţelor sociale", cit şi ale societăţii „Viitorul" din rîndurile cărora s-au afi:rmat mai mulţi luptători
pentriu ideile socialiste"· După ce întrepf'inde unele călătorii de studii,
de mai lungă durată, in Riusia, intrind în contact şi cu socialismul ruc;,
devine „unul din luptătorii cei mai neobosiţi pentru ideile socialismului
în Bucovina" 5. De la începutul secolului al XX-lea, George Grigorovici
se dedică în întregime activităţii în mi-ş.carea socialistă, revoluţionară.
De-vine mai întii redactor la primul ziar socialist care apăTea în Bucovina
„ Volks:presse" (Gazeta poporului). În anul 1906, George Grigoirovi.ci are
meri.tul că fondează prima gazetă socia:Iistă în limba română, cu titlul
,,Lupta" şi ca'f'e va apă.rea în perioada mai 1906 - martie 1911 li. Ace.astă
gazetă devine, de fapt, organul Partidului Social-Democrat din Burnvina.
Cu număr.ul 2, an.ul II, din 14 (1) iunie 1908, ea îşi schimbă subtitlul în
organ al Partidului Socia!l-Democrat Muncitoresc din Bucovina.
Apariţia gazetei „Lupta" a reprezentat un pac; înainte pe linia af1Tmării şi maturizării mişcă'l'ii muncitoreşti din această parte a ţării, aflată
atunci sub dominaţia haibshurigică. Editarea unei foi lunare a social-<lemocraţiei române a const~tuit, în acelaşi timp, încununarea eforturilor
depuse aini în şi:r de către mHitanţii socialişti pentr.u a avea un organ
de presă propriu, capabil să difuzeze în rindurile muncitorimii române
ideile sociaHste, să fie exponentul intereselor sociale şi naţionale ale
populaţiei rnmâne.
Preocupările de ordi!ll major ale gazetei, strădania ei de a reflecta
în paginile sale activitatea miş.că:rii muncitoreşti, a P.S.D. şi a sindica:telor, acţiunea pentru apărarea irntereselor economice şi politice ale
lucrătorilor şi ţă'l"anHor români eX!ploataţi .şi asupriţi îndeosebi de exponenţii naţiunii domiinan:te, propagarea idealului naţional, a legăturifor
permanente dintTe românii de pretutindeni făceau din „Lupta" un organ
sociali•t de prestigiu, iubit şi citit de mac;e largi de mundtori, ţărani,
intelectuali nu numai din Bucovina, ci şi din Transilvania şi din vechea
Românie 7• Ideologia, în numele căreia mi'1ita gazeta şi îşi desfăşura în2 Calendarul muncii pe anul 1909, Bucun:-sti, Cercul de>
p. 82.
3 Ibidem, p. 83.

editură socialistă

-

1909,

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 „Lupta", nr. 1 din 15 (28) martie 1!)11.
Î I. Cicală, ~fi.şcarea muncitoreasccl. şi sociali~Lă din Transilvania. Bucureşti, Editura politică, 1976, p. 132.
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t re.aga activitate, era ideologia soci.alistă, bazată pe tezele revoluţionare

ale lui K. Marx şi Fr. Engels s.
incepîm.d din anul 1906, George Grigorovic.i a fost ales secreta.rul
Partidului Social-Dernoarait şi al sindicatelor clin Bucovina!•. in aceusUt
cali1tate el desfă-şura o iruteru;ă aotivi1ate pentru consolida.rea politică şi
organizatorică a mişcării muncitoreşti şi socialiste din provincie. „Cu
dezvoltarea clasei muncitoare - scria George Grigorovici - s-a dez\'Olitat şi o idee revoluţionară nouă, ideea socialismului, care ne va dezrobi cu desăvkşke şi ne va face liberi în privinţa naţională şi econornie-J..
Sub steagul roşu se adună munoi•torirnea, purtătoarea viitorului sodal,
sub steagul roşu este şi locul acelor români culţi, ca·re p.ricep semnele
timpului şi vor bine1e naţiunii" rn. 1n acelaşi timp, George Grigorovici
a dat o riposrtă cuvenită acelor elemente ca1re încercau s[1 împiedice
afirmarea proletariiatului în viaţa politică a Bucovinei, susţin.inel că mu:1citorii n-ar trebui !-;ă aib[1 preocupă.ri ele ordin politic, ci doar nw11ai
stric-t economire. Lupta economică limita în.<;~\ mişcarea muncitoreav·t1
numai la problemele pl'ivind condiţiille mai avantajoase ele vînzare a
forţei de muncă, pe cită vreme proletariait.ul este interesat în lirhidan•,1
lotală a orinduirii exploatatoare şi înlocuirea ei prin soC'ialism. Dem<.1.->cîncl poziţia reacţionară a eleme11;telor care subapreciau rolul luptei politice, Partidul Social-Demoorat din Bucovina, demonstra : „Azi este .'le\·oie ca şi muncitorii să fa.că politică pe seama lor şi pentru izbinclirea
drepturilor la.r„. Pînă cînd muncitorii nu se vor arunca în lupta politică,
pină cînd ei nu vor mai sta la o pa!"te, crezîn.d că nu le este dat de
a se îndeletnici cu treburile obşteşti. pînă atunci nu se va putea fa.ce
nimi:c serios şi temeinic" I t. Relevînd deosebirea radicală d1ntre politica
duselor dominante şi po.Jitka cla!;ei muncitoare, socialiştii bucovineni
afirmau că muncitorii „cin.d intră în politic[1 ei luptă pentru reuşita clasei lor, pentru a face clin &latul domnesc şi boieresc ele azi, statul socialist, statul muncitorilor, cleoa•rece ei sîon<t mulţimea, tot ei au şi putinţ.1 şi dreptul de a-şi croi soarta astfel clupă cum voie~r şi după cum
este şi sfînta dreptaite" 1~.
O importantă aotivitate a desfăşurat mişcarea muncitorească şi socialistă clin Bucovina pentru cucerirea votului muversal. 1n acest context, George Grigorovid, secretarul Partidului Social-Democrat, a fost
ales, în mai 1~l07, ca depUJtait în Parlamentul central de la Viena. Suc~
eesul obţinut în alegeri - , evidenţia George Grigocovici - , arăta nu
numai popuJaritatea socialiştilor în rindul maselor muncitoare clin Bucovina, ci şi „dispoziţiunea maselor proletare române ele a îmbrăţişa
lacoş, Studiu introductiv la
ci.a.listă din România, Volumul

gazeta „Lupta", în Pre.~a munciloreascci şi soal 11-lea (1900--1921), PartE"1 a II-a (1907-1916),
Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 694-695.
9 Ta.~chenka.lender - 1908, Wien, p. 72.
10 ~Lupta", nr. 10 din 8/21 martie 1909.
11 flLupta" nr. 5 din 9 septembrie 1906.
12 Ibidem.

8 I.

https://biblioteca-digitala.ro

PETRU

436

RUSŞINDILAR

idei-le socialismului. Dovadă, mandatul socialist cucerit şi, mai mult încă,
<1proape 6 OOO voturi în întreaga Bucovină pentru programul socialist" rn.
Armele cucerite de P<airitidul Social-Democrat din Bucovina, - votul
universal şi egal, precum şi mandatul clin parlamentul ele la Viena au fost întrebuinţate de mişca•rea muncitmească şi sodalis·tă ca instrumente pentru apărarea intereselor oamenilor muncii şi dezvoltarea propagandei socialiste, con.<;iderîndu-se pe bună dreptate că numai „lupt ind se vor cîştiga noi luptători" Vi. Aceste poziţii cuceri•te de mişcm-ea
muncitorească l-au condus pe George Grigoroviici la concluzia că „progresul socialismul1ui în Bucovina nu se mai poate contesta" i:•. Deputatul
~ocial-democra-t George Grigorovici .a folosi1t tribuna parlamentului din
Viena pentru a apă·ra cu adev·ărat. interesele maselor populare din această
provincie. El a criticat aspru adminisitraţia de stait austro-ungară, a
demascat racilele vieţii politice din Bucovina şi a dezvăluit starea de
mizerie în care se găseau muncitorii şi ţăranii. În numele Partidului
Sodal-Demom~at a cerut votul universal nu numai pentru parlamentul
din Vie.na, clar şi pentru Dieta Bucovinei în aşa fel „ca votul muncitorului, al omului din nord, (Bucovi1na - n.n.) să nu mai cîntă•rească
ele zec:i de mii de ori mai puţin ca acel al boierului, ci s{t fie deopotrivă
f'U dînsul" '"· El a cerut, totodată, reducerea serviciului militar de la
trei ani la doi ani ; a.r;igurarea pensiei pentru muncitori ; scuti:rea de
taxă militară a tuturo·r acelora care realizează un veni1t de numai 1 200
coroane pe an ; sprijinirea soţiilor şi părinţilor bătrîni cu bani din partea statului pent•ru întreţinerea lo.r în perioada cît muncitorii execută
s.erviciul militar etc. 1î. Demn ele subli•niat este faptul că unele clin aceste
revendicări au fost dobîncliite pri1n a'C'ţiunea deputatului socialist şi, mai
ales, datorită luptei unite şi hotă·rîte a munci.tarilor din Bucovina. Semnificativ este şi faptul că George Grigorovid a întrebuinţat singur şi
pentru prima dată limba românească in cadrul dezbaterilor parlamentare din Viena, desfă-ş.urîn<l, concomitent o luptă perseverentă pentnt
respeotarea limbii române în şcoli, la tribunale şi dregătorii ; scoaterea
ele regulamente, stat:Jute şi manuale în limba română ; tarife mai mici
pentru cărţile şi ziarele ce se aduceau din România ; mutarea judecă
toriei din Lvov la Cernăuţi, spre folosul muncitorimii române care nu
pricepea limba folosită acolo etc. is_ De asemenea, George Grigorovici a
fost singurul deputat din Bucovina care orgarniza întruniri şi dări de
seamă în faţa aJegătoriior. în aceste adunări er:au scoase în relief şi greutăţile, obstacolele ce se ridicau în faţa deputaţilor social-democraţi din
partea forţelor reacţionare şi conservatoare şi, mai ales, a partidului
rore·ştin-social, care apăra interesele cercurilor financiare, industriale şi
aristocratice din imperiul habsburgic. Semnalind caraoterul de d:isă al
Socialismul in Bucovina, în „Viitorul social", nr. 1 din
august 1907, p. 80.
George Grigorovici, Op. cit., p. 81.
Ibidem, p. 81.
„Lupta", nr. 1 din 15 (28) martie 1911.
Ibidem.
Ibidem.

J:l G0nrge Grigorm·ici,

14
15
Hi
17
1G

https://biblioteca-digitala.ro

GIDRGE GRIGOROVICI

437

parlamentului, George Grigorovid spunea „că de la parlamentul actual
nu ne putem la multe aştepta, căci paTlamentul încă nu e deplin purificat de elemente care au în vedere numai interese ce nu sînt nicicînd
ale poporu-Lui" 19.
Cu toate acestea, Conferinţa· Paritidului Social-Democrat din
Bucovina, desfăşurată în luna octombrie 1909, referindu-se la activitateu
paTlamentară a socialiştilor, apreda să „ totul ce s-a făcut în ţară (Bucovina - n.n.) bun şi sănă<tos este a se mulţumi numai deputaţilor'
social-democraţi caTe au mundrt moleom şi cu temei, fără să se abată
cu nimic ele la promisiuni·le lor'' ~ 0 .
Deosebit de aprigă a fost lupta politică în Bucovina cu prilejul alegerilor pentru parlamentul din Viena, desfăşurate în luna mai 1911. împotriva candidatului mişcării soci.afo;te - George Grigorovici - s-au
aliat din nou toate forţele reacţiunii, în frunte cu Partidul creştin-so
cial. Cea mai aprigă luptă s-a desfăşurat în oraşele Cernăuţi, Rădălu~i.
Suceava şi Sket. 1n condiţiile înfrruntă·rii deschise între candidatul miş
cării muncitoreşti şi candidaţii burghezi „toate privirile lumii româneşti (din Bucovina n.n.) - ~cria ziarul „Foaia poporului" - sini
aţintite asupra luptei electorale„. Nicăieri ca în această luptă n-a fost
aşa de tare angajată cins•tea neamului nostru românesc pentru că aceasta
'"1 avea să deci da soarta vii !oarei noastre vieţi naţionale" :! 1•
în ciuda influenţei şi prestigiului ele caire se bucura în ochii maselor
mu!1ciitoare secretarul Partidului Social-Democrat clin Bucovina, pm·tidele burgheze au căutat, cu odce preţ, să lovească în autoritatea lui.
ln replica daUt în pubilic ele George Grigorovici, el a spus : „Acele cercuri
care cunosc mai îndeaproape viaţa mea ştiu că eu am respins posturii'?
bine remunerate, c<i. am acceptat funcţia plătită de secretar al Partidului
Social-Democrat ca să ajut oinesitul popor mnndtor din patria mea (Bucovina n.n.) în lupta lui ele eliberare ele sub jugul politic şi ecoaomic" ~!.
Dar, în tot cursul campaniei electorale, reacţiunea urmărea să loveasd1,
în primul rinei, în fruntaşii mişcării soC'ialiste penti_::u a lipsi astfel masele muncitoare ele conducători fermi şi încercaţi. „ln acest context, organele judiciare, influenţate ele partidele burgheze, au înscenat un proces penal Tatianei Grigorovici - stimata soţie a lui George Grigorovid
-- militantă ele frunte a mişcă.rii muncHoreşti clin Bucovina, pentru crim:1
de lesmajestate, conform art. 1i:.J din Codul penal austriac. Motivul înscenării a fost repede „găsit" în faptul că Tatiana Grigorov1ci, la o adunaTe electorală a afirmat - , desigur. pe bună dreptate - , că nimeni
nu are nici un drept să pretindă că reforma electorală, adică cucerirea
votului universal. ar fi fost dăruit popoarelor clin imperiul austro-un ;4ar ele către împarat. „Hieform<1 electorală - preciza ea - nu a dă
ruit-o absolut nimeni poporului, deci, nici regimul actual, di aceasLa
19 „Voinţa poporului", nr. 311 din J 1 <Jugust 1907.
20 ~Lupta", nr. 4 clin 25 octombrie 1909.
~1 MFoaia poporului", nr. H din 31 martie 1911.
22 Col('cţia acnd. Radu Grigorovici clin Bucur<-·~li : Scr:scmrca deschisă adresau} d"
George Grigorovici, domnului Nicolai cav. de Vasilco, tipărită 111 Editura
"Vulksprcsse", C('rnăuţi, Hlll.
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este, dimpotrivă, produsul relaţiilor şi al luptei de ani de zile a proletari<:1h1lui" :.o::. Cu toate aceste manevre, influenţa socialiştilor bucovineni
sporea. Faptul era remarcat şi ele „Revista politică" care apărea la Suct•e1...-a. Mai ales românii ele la oraşe „care sînit în partea covîrşitoare
muncitori sau meseriaşi" - sublinia această publicaţie - erau sensibiii la ideile socialiste. „Aici terenul e mai prielnic pentflu propagamh
sod<11istă care prinde foarte lesne în rîndurile muncitorilor pro·letari ce
aşteaptă mînh1irea în crezul social-democrat" :.''i_
Ca rezultat al creşterii forţei şi influenţei mişcării muncitoreşti, h
<li egerile clin 31 mai 1911, candidatul socialiştiilor, George Grigorovici,
a fost reales în parlamentul de la Viena cu o majoritate ele voturi şi
an~1me : 3 751 voturi pentru şi 2 ;j47 voturi contra:!~•. În noile condiţii
create, Partidul Social-Democrat a militat pent·ru mobilizarea şi organizarea maselor muncitoare în vederea cucerrirrii revendicărilor arzătoare
t!le oamenilor muncii. a condus puternke acţiuni muncitoreşti şi nranifrstă·ri politice pentru ciştigarea votului universal şi în alegerile pentru
Dida Bucovi1nei şi a consiliilor comunale, pentru o reformă agrară democratică. acloptLnd o a1titucline înaintată, revoluţionară, faţă de toate
problemele cu care se confrunta societatea bucovineană în epoca respe, tivă.
Partidul Sociail-Democrat clin Bucovina a a\llu:t. de }a început strînse
legc"1turi cu mişcarea muncitorească şi socialistă din România veche ~i
Trarn.;ilnmia. care. cu treC'erea timpului, s-au inten<;ificat din ce în C'e
mui muH. Schimburile de delegaţii, trimiterea de literatură socialistă,
sprijinul reciproc în timpul unor greve şi demonstraţii, colaborarea la
prc~a socialism a partidelor respective ş.a., toate aces.tea e·rau fenomene
pol'.itive, progresiste, care, în felul lor. reprezentarJ contribuţia clasei
muncitoare la pregătirea întregului popor român pentru înffiptuiren unit;1ţii sale naţional-sitatale.
Luind parte la Conferinţa organizaţiilor sindicale şi socialiste eli:n Rorn[mia {l :l - - 15 august HJOti), George Grigornvid, clupă ce aduce sulu tul
mi:~că'l'ii muncitoreşti clin Bucovina şi descrie starea generală a proletaria~ ului de aici. a sulJ'Iiniat: „Viaţa nouă va izbucni din inima şi din sufl'rinţele dasei lucrătoare. Muncitorii sînt aceia, clasa muncitoare, condusă ele lumina socia•listă, care va aduce regenerarea acestei ţări, după
cum socialismul întreg va aduce regenerarea întregii lumi" :!li. Semnalînd
pa~ii făcuţi spre refacerea partidului clasei muncitoare din România.
George Grigorovici îşi exprima, la încheierea Conferinţei, bucuria că î·ntordndu-se acasă. va putea duce veste bună de la tovarăşii din România.
,,Proletariatul român - conchidea el -- s-a deşteptat. Sînt fudul acum
c{J aparţin acec;tui proletariat" "27. Ideea de unitate era art:ît de puternică
2:l
2-!
2:>
'.lti
'.:!î

Colecţia

acacl. !fadu Grigorovici din Bucureşti : Procesul-verbal al pnlC'esului
PC'nal intentat împotriva Tatianei Grigorovid.
-R<'vista politic-ă·'. nr. 23 din 19 mar.tie 1911.
Colecţia ac·ad. Radu Grigorovid din Bucureşti.
Docum.e11te din .i.ţ/ol"ia miscării muncitoresti clin România 1900-1909. Bueun·~ti, Editura politil'ă. 19î5, ·p. 463.
.
Ibidem, p. 460.
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în conştiinţa participanţilor la Conferinţă, incit au considerat, în cmp
simbolic, prezenţa delegaţilor din Bucovina şi Transilvania drept „un
moment istoric" pe calea făuririi uniJtăţii mu111citoreşti, un importa:H
pas spre „întîia unHate română ~ocialistă între elementele munciitoare" 28 .
Fiind împiedicat să treacă graniţa în România pentru a partki.p~t
la Congresul de reconstituke a Partidului Social-Democrat, de:-;făşurat
la Bucureşti între 31 ianuarie şi 2 februarie 1910. Geo·rge Grigorovi<'i
a adresat acestui fmium ai socialiştilor din România o importantă <:.crisoare de salut clin parteia Par:tidului Social-Democrat clin Bucovina. „Ca
socialist român - scria el - sînt mîndru şi aclînc mişcat de ţinuta
vrednică şi eroică a clasei proletare clin România ... Asemenea întT:egului
prol€1tairia;t internaţional de pe globul pămintesc, care prin ideea intc-rnaţională a scoialismului dezrobitor a salvat onoarea omenirii întregi
grav atinsă prin eorupţia capitali!=>tă, aţi ~>alvat îndeosebi şi voi, tovarăşi de luptă şi idei din România, cin<>tea acestei ţări, pîongărită de ciocoimea română" :.>!J_ El avea în vedere guvern.ele burghezo-moşiereşti, care,
în ·chip ba~bar, au ucis în 1907 un.-<;1prezece mii de ţărani, au arestat
su.te de muncitori şi ţă•rani, iar după înăbuşi·rea ră.<;coalei au dezlăn
ţuit o teroare c.rîncenă contra mişcării muncitoreşti. „Proletariatul clin
Bucovina - sublinia scrisoarea - . în mare parte român, priveşte cu
satisfacţie lupta voastră în contra mmpririi şi exploatării şi salută Congresul social-democrat clin. Homânia, inauguratorul partidului mtunC'iloresc, ca primul roci ail. a'cestei lupte impuse nouă de clasele stăpini
toilre" ::o. ln încheiere se adresează imlemsrnl : „Ca să ieşiţi birui~ori
clin lupta asta, aveţi nevoie de o armată modernă organiz3'tă, şi nu
există, clupă părerea mea, o formă mai perfectă de O•rganizare clecît in
cadrele Partidului Soci'al-Demoerat. Inainte, deci, pe calea pomită'' 31 •
De asemenea, George Grigorovici, partkipînd la cel de-al II-lea Congres al Partidului Sodal-Democrat clin Româ nia (2H iunie 1 iulie
1912) a subliniat în cuvîrntul luat: „Partidul Social-Democrat (Buco\·ina
- n.n.) vă salută şi vă prriv;eşte cu drag căci ştie că însuşi mersul lui
este împiedicat dacă voi rămîineţi în urmă... Vă doresc clin toată inima
ca partidul vostru să creas,că şi să se întărească" :::i. Me~ajele şi scrisorile de salut reprezentau expresia nu numai a comunităţii ele interese
a clasei munci1toare, de lu:prtă contra exploatării, ci şi a tendinţei ei
de unire, de înlăturare .a jugului asuprkii naţionale.
1n spiritul legăturilor pe care mişcarea socialistă clin Bucovina le
întreţinea şi cultiva necontenit cu mişcarea muncitoTea<>că clin vechea
Românie, -relevăm şi dezvoltarea acestor legături cu mişcarea clin Tr;msilvania. Începincl cu cel ele-al lI-'lea Congres al Partidului Social-Democrat Român din Transilvania, din 24 - 25 decembrie 1906, socialiştii
1

28 „România muncitoare", ne 25-26 clin 2ll-2î au.gust 1906.
29 Documente din i.~toria miscării muncituresti din
reşti, Editura politică, l 968. ·p. 11:1.
.
:10 Ibidem, p. 113.
31 Ibidem, p. 113.
:12 Ibidem, p. 383.
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clin Bucovina au participat direct la toate congresele acestui partid prin
delegaţi desemnaţi, sau au trimis mesaje şi scrisori de salut din partea
prolew.riatului bucovinean, îmbă:nbătîndu-i permanent pe mm1dtorii
t r2nsi1Yăneni în lupta lor de elibf:rare naţională şi socială :n. Astfel, purticipincl la CO'Tlgresul social-democraţilor români din Transilvania (septe:.mbrie 1!W8). George Grigorovid, după ce declară că toţi muncitorii
burovineni urmăresc cu atenţie evenimentele clin Transilvania pentru
<>ă aici ,. trăiesc mai mult ele brei milioane de fraţi de sînge. ele ai noştri.
sub jugul unei robii nemaipomenite" :i-.. subliniază, pe bună dreptat,~.
cii trasarea unor graniţe artificiale între români face să „nu ne putem
de2xolta nici ca mişcare proletară, dar nici din punot de vedere naţion.al
("Ultural'' :::,_ ln ~isoarea ele salut redactată de George Grigorovici, în
numele Partidului Social-Democrat din Bucovina şi transmisă celui de-al
I V-lea Congres al i:;ocial-demooraţilor români clin Transilvania (ianuarie
I !IO~). după ce menţionează condiţiile grele în care socialiştii îşi desfăşoară activitatea, se adresează îndemnuri la dezvoltarea mişcării so("ietli'ite clin Transilvaiflia. „Simţămintele ele legătur~i ele partid şi neam
precizează el insi„tă asupra mea cu putere de a vă strînge per~unal mîinile şi a lua parte într-un moment istoric atît de însemnat b
dl'zbaterile Congresului vostru. Dar ,referinţele sub C"are trăim şi luptăm
noi aici, voi însă cli•ncolo de munţi, mă ţin şi pe mine locului. Una
c<-; sint prea oc·upat cu chestii locale de partid, alta că, clacă chiar a~
putea fi în mijlocul vostru, mi s-ar pune şi mie, cum s-a întîmplat cu
toYarăşul R1acovski anul trecut, piedici de a vorbi către tovarăşii mei
ele i:dei şi neam în limba noao;;:t:ră. Mă doboară gînclul că poate voi fi
~ilit să aud clin gura unuia din călăii oficiali ai naţiunii şi clasei noastre
proletare că eu, ca român şi ca socialist, aş fi „străin" în mijlocul fratilor mei. tot români şi socialişti. şi clin cauza aceasta n-aş avea drept
~.{, vorbesc... Uneltirile capitalismului asupritor, spaţiul depărtării ne
desp;-1rt, ideile însă ne împreună şi sî:ntem deci alături de voi în lupfa
Yoa<-:tră dezrobitoare" :u.i_
Atitudi·nea îmiintată a socialiştilor bucovineni în problema naţionalft
a avut o deosebită influenţă as·upra mişcă·rii muncitoreşti din Train.-;il,,~eiia. La Congresu] al VII-lea al social-democraţilor români din Tran~ih"ania (ianuarie l!H2), George Grigorovici, referindu-se in cuvîntul
~ău la „ce a.nume trebuie să creadă socialiştii despre unitatea tuturor
românilor '?" preciza că el se situa pe poziţia lui C. Dobrogeanu-Gherea.
care arăta că „şi românii, ca şi polonezii, au avut nenorocirea ele a fi
despărţiţi în mai muhe părţi datorită lăcomiei capitaliste din jurul României...". Relevînd aceasta. el conchidea : „Despărţirea aceasita a românilor e baza nenorocirii ca naţie, şi mai ales a românilor din Ungaria ...
_.\cum. cinci facem asemănare între socialism. şi naţionalism (în sens de
mi.~ciirii 1111i1H'itvresti
·I"L"ili. Editura politică, l!l7a, ·p. all. 661.
.

:;:J Documente clin istoria

din

I3ue~1-

Român-ia

1900-1909,

Rumânia

1900-1909, Iltwu-

3.J. „H.omânia muncitoare·•. nr . .J.a clin 19 octombrie 1908.
;:5 Ibidem.
:;r, 1Joc1im.e11ie clin istoria mi.~ccirii nrnn.ritorest i
reşti, Editura politică, I97a, ·p. 809-810.
·
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naţional n.n.), vedem că s~nt mulţi care fac o greşeală cinel spun că
ideea naţionalh'3<mului stă în contrazi-cere cu ideea socialbtă. Noi trebuie
l:'-ă stabilim un singur lucru : că sociali~tii au un singur potriv:nic, pe
capitalişti,
clasa stăpînitoare, iar nu pe naţionaliş-ti ~·. Eu vin
clin Bucovina, unele trăie~ în total 300 OOO .români... Să nu credeţi că în Bucovina le merge mai bine românilor sub austrieci..." :li. De

<.JC'eea, George Grigorovici -considera că unirea românilor într-un singur stat ar întări simţămintele lor ele naţiune, sporind posibilităţile
clezvoltării lor economice şi spi:rituale, ceea ce corespunde cu idealul
socia.Jismului :~~. Participarea reciprocă la congresele şi manifestările
muncitoreşti, în calitate de delegaţi, intervenţiile lor în cadrul dezba1C:'rilor, la elaborarea hotă-rîrilor şi mfo;urilor propuse, au contribuit la
<"imentarea legăturilor frăţeşti, de clasă, dintre proletarii clin toate proYinciile româneşti.
De pe aceste poziţii îrn1intate, revoluţionare, mişcarea socialistă din
Bucovina protestează împotriva mă~urilor teroriste luate ele autorităţile
maghiare cu ocazia alegerilor clin HllO din Transilvania, cinci, în comur~ele Rudăria, Mărgineni etc., jandarmii au tras asupra ţărani:lor adunaţi
la secţiile de votare, rănind pe mulţi dintre ei :l!I. Ridicîndu-se împotriva
0:1buzurilor şi samavolniciilor practicate ele autorităţile alL';tro-ungare.
mişcarea s.ocialistă făcea distinf'ţie între clasele dominante exploatatoare
şi masele muncitoare. Avînd în vedere situaţia clin Transilvania. sociaii!?tii bucovineni îşi exprimau convingerea că numai „prin democratizarea ace-stor două state (Ungaria şi România), popoarele de aici şi de
dincolo îşi vor pu1ea mai uşor da mîinile, spre a lucra împreună în
domeniul cultural. e-cooomic. naţional şi politk... Noi, românii, avem
trista soartă ele a fi sfîşiaţi în patru părţi, sub pat.ru sUlpîniri şi îndurăm c•u greu această soa11t11" "11 • Formulat astfel, punctul de vedere sociali„t, înaintat şi patriotir, nu dădea naşte-re la nici un fel ele echivoc.
Pentru traducerea lui în viaţă mişcarea muncitorească din Bucovina a
dt:ptLs eforturi serioase ele-a lungul timpului.
Dezvoltarea legăturilor dintre socialiştii ele pe ambele versante ale
C<:1rpaţilor s-a reflectat şi în colaborarea reciprocă la ziarele şi revistele socialiste care apăreau în această perioadă. Astfel, George Grigo·rovici a făcut parte, chiar de la prima apariţie (august Hl07). clin conducerea revistei „Viitorul social'', alături ele M. Gh. Bujor, C. Racovski
şi Ion Sion. Aceasta a fa.st prima revistă teoretică a mişcării noastre
socialiste de la începutul veacului al XX-lea care a afirmat ca un punct
programatic, nu munai informarea muncitorilor despre „lup-tele fraţilor
noştri din celelalte ţări", clar şi ele a face din aceasta „organul socialiş-

*
::1

„naţionali.şti" -':'i „n~1ţionalism". sod.ali)tii desemnau pc reprc-mişcării naţionale ~i mi.ş<«trca însă.~i. nc-avind deci nimic ('Omun cu
de naţionalism şi naţionali~ti în sensul cunoscut astăzi.
Documente rlin istoria mişcării mu.n.citoreşti <lin România J910-191!i, Ilucurc~ti. Editura polilică, 1968, p. 268-~69.

Prin cuYintele

zentanţii
noţiune.a

:JR Ibidem, p. 269-270.
:l!J „Lupta". nr. :1 clin i ulic 1910.

40 „Homânia muncitoare", nr. 45 clin 19 octombrie 1909.
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tilor de limbă românească" 11 • Chia•r în primul număr al revistei „Viitorul social", a a:pă·rut arrticol'l.ll lui George Grigorovici, intitulat ,,Sodalismul în Bucovina" I:!, în care sint subliniate principaJ.eie trăsăitmi
ale mişcării muncitora;;ti şi din această provincie la începutul secolului al
XX-iea. De asemenea, Tatiana Grigorovici a colaborat la ,,Viitorul soci<ll"
şi la ziarul „România muncitoaire", iar începind din anul 1907, George
Grigorovici şi Tatiana Grigorovki au publicat arrtkole în „Calendarul
muncii", c9.re apărea anual şi era tipărit ele Ce:roul de editură sociali~t{t
clin Bucureşti. Concomitent, dr. 0ttoi Călin şi alţi militanţi ai mişcării
mundtoreşti din România veche şi Transilvania aiu colabo.rat la gazeta
,,Lupta", o·rganul Partidului Social-Democra•t din Bucovina.
Pe temeiul socialismului ştiinţific pe care îl re.prezenta şi în numele
căruia acţiona, mişcarea muncitoreasc<1 din Bucovina a tratat problema
luptei de eliberare naţională de pe poziţiile revoluţionare ale proletariatului, care înţelegea că desăvîr.şirea unităţii naţiona:le de sitat a poporului român reprezintă o necesitate obiectivă, un act progresist. Elocventă în acest sem; este scrisoarea adresată Partidului Social-Democrat din România de George Grigorovici, conducătorul socialiştilor lmcovineni, la 14 februarie 1911, şi în care sint expuse obiectivele de bază
ale mişcării socialiste din acea<>tă provincie : „Idealul sociali<>tului ca
individ - sublinia el - este unitatea tuturor românilor, căci asta dă
baza pentru o cultură mai intensivă ca:re nu poate fi decît naţională ...
Dacă se opune cineva la unirea ffrrămiţări.Jor ele aceeaşi naţie, sînt tocmai păturile dominante, reprezentanţii capiitalismului, care, frîngind un
popor în mai multe bucăţi mai uşor îl pot exploata. De abia cu biruinţ~
asupra capitalismului popoarele vor fi libere, fracţiunile naţiilor se vo„
uni şi cultura naţională va inflori. De aceea lupta socialiştHor este nc1ţională ele tot, căci slăbirea puterii capitalismului este miluirea lm ..
Sub împrejurările la care e-'>te supusă naţia română tăiată şi împărţit;'.;
din motive ele exploatare capitalista în patru părţi şi oprită astfel în
dczvolta.re<i culturei, nu pot să-'llli închipuiesc român fără sentiment
naţional şi cred că tocmai acel român care a cunoscut şi priceput înrfurirea distrugătoare şi ucigătoare a sistemului capitalist... Socialismul
este dezrobitor economiceşte, politiceşte, dar şi naţionaliceşte" r,:i_
Pozitia si activitatea miscării socia1i!-ite clin Bucovina se înscria în
conceptui ge'ner:al al sociali~ului ştiinţific privind libertatea, independenţa şi stfferanitatea tuturor popoarelor mari sau mici. Cu nezdruncinată convingere, George Grigorovid afirma că. în soluţionarea acestei
probleme fundamentale erau interesate toate clasele sociale, toate partidele şi grupările politice, deoarece ,,ca români cerem unirea, unirea
culturei noastre prin unire""". chiar dacă în i:ilte probleme muffte di;i
grupările politke româneşti aveau interese diametral opuse. În ::1ce~t
cadl_'u, spre deosebire de alte dase, categorii sociale şi personalităţi c;_ire
41 .. Viitorul Social". nr. 1 din august 1907, tp. 5.
42 Ibidem. p. n-81.

4;; Arhiva Institutului de studii istorice <;;i soc·ial-poJiticl' ele pe
Fond 16/1. dos. 1216. Iila 1-2.
44. Ibidem, fila 1-2.
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nu voiau sau nu puteau .să-şi manifeste pe faţă sentimentele lor, socialiştii bucovineni s-au postat cu fermitate pe poziţia luptei pentru eliberarea românilor de sub stă.pini-re-a străină şi unirea tuturo·r înir-<un
stat unitar. naţional şi democratic. Ceea ce îi deosebea pe ei ele alte forţe
politico-democratice, care se pronunţau în acelaşi sens, era şi modalitatea şi forma practică de înfăptuire a acestor deziderate fundamentale.
De pe această poziţie, ele la înţelegerea necesităţii ca proJetariatul
s[i se alieze cu toate forţele prog.resiste ale societăţii clin acea vreme.
socialiştii n-au admis nici un compromis în dauna intereselor poporului muncitor. Intransigenţa cu care reprezentanţii mişcării sociali<>te clin
Bucovina au combfitut, nu numai politica reacţionară, şovină a Partidult1i creştin-social. ci şi insuficienta fermitaite a reprezentanţHo:r miş
c~1rii naţionale în lupta pentru cucerirea unor libe,rtăţi democratice în
favoarea maselo·r menite a uşura e:xiprimarea dezideratelor români·lor
împovăraţi de dublul jug, constituie dovada că socialiştii români s-au
situat ferm pe poziţiile ele clasă ale prole,tariatului. „Acel partid şi acea
mişcare care vrea binele naţiunii sale declara George Grigorovici - .
care vrea ridicarea artei sale. a muzicii sale. ca în concurenţa clin lumea
moire internatiorn1lă si natiunea sa să aibă, între natiuni, locul ei de
frunte, acela care ar~ sen.'timentul acesta, nici cinci ni.1 rin1eşte să usupreascft altă naţionalitate. Asta am învăţat noi social-democîaţii .clin Bucovina, să ne stimăm reciproc, să ştim că ce e dulce şi sfî.nt pentru
noi, trebuie să fie dulce şi sfînt şi celuilalt"
Meri:tul socialişti'lor bucovineni de a fi înţeles just însemrnHa.tea şi
rolul mişcării naţio'l1ale în ansamblul luptei proletariatului pentru accelerarea progre.~ului sodal este cu atit mai mare cu cit, în acel timp, 1n
mişcarea socialist[t cHn Austro-Ungaria se "'L1bapreda problema na.ţio
na1ă. Spre deosebi·re ele alte partide sorial-democrate din cndrul monarhiei ausitro-ungare, mişcarea socialistă din Bucovina a militat cu
perseverenţă pentru unitatea şi solidaritatea muncitori.lor, indiferent de
naţionalitate, şi a acţionat în acest sens în presă, la tribuna parlamentară, în organizarea şi desfăşurarea gîevelor şi demonstraţiilor muncitorc~ti, cu prilejul unor comemorări istorice etc. „Noi românii clin Bu:..·ovina, social-democraţi cum ne numim - sublinia G. Grigorovici - ffV 1:m 'J
doetrină naţională, nu una naţionalistă : doctrina naţionalistă este doctrina şoviniştilor, pe dncl doctrina naţională reprezintă interesele pă
turi.lor largi ale poporului, a ma<>clo,r, a muncitorilor, a funcţionarilo:r,
a tuturor celor ce trăiesc clin muncă şi nu din exploatarea altora. Aceştia formează naţiunea" 'i(i. Această trăsătură caracteristică a mişcării
muncitoreşti de aici s-a exprimat în colaborarea profot-ariatului de diferite naţionalităţi - români, germani, ucraineni, evrei şi poloni - , în
lupta lor unită împotriva exploatării şi asupririi de clasă.
Mişcarea socialistă clin Bucovina, în fruntea că.reia se găsea George
Grigorovici, a jucat un rol determinant în înfăptuirea uniUiţii de .~t2': a
0
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Monitorul oficial. Vezbale1·i1c Senatului, nr. 10, Sesiurwa extraorcl:narl'r clin 2
iulie 1920, p. 98.
4ti „Vremt'a Nouă··. n1·. 59 clin 113 iulie 1920.
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românilor. În condiţiile victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie din Rusia, care a stimulat lupta revoluţionară a maselor de pretutindeni, a răsunat şi la noi ca un puternic îndemn '1a lupta pentru
realizarea aspiraţiilor de libertate şi unitate naţională. Prăbuşi·rea imperiului ţarL"<>t şi destrămarea monarhiei austro-tmgare, sub loviturile puternice ale mişcării de eliberare naţională a popoarelor, au creat condiţii
pentru constiituirea staiteilor naţionale în această parte a Europei. În
acest spirit, George GTigorovid sublinia că priveşte „prăbuşirea vechii
puşcării a popoairelor, adică a Austro-Ungariei, ca un progres mare, ca
un act revoluţionar, care schimbă faţa Europei şi care ne duce spre un
viitor mai bun" '17_
l<"'ăcind parte. chiar de la constituire, clin Consiliul Naţional Homân
din Bucovina, George Grigorovici rosteşte, la 22 octombrie 1918, o celehră cuvîntare în parlamen1tul de la Viena, coru;;iderată ele opiinia puWică
ca „remarcabilă, nu numai prin francheţa, ci şi prin fundamentarea ei
pe motive istorice şi economice ; ea accentuează puternic şi valorile
curat omeneşti, conştiinţa de neam care tinde spre unirea etnică etc."'•"'.
Demonstrînd că unirea Bucovinei cu România înseamnă împlinirea unei
necesităţi istorice obiective a însăşi dezvoltării poporului nostru, George
Grigorovid preciza : „Bucovina a fost o pa~te din Moldo·va şi a fost
desprinsă de Moldova mtir-un timp, cinel Moldova avea dreptul de stat
deplin asupra acestei părţi. Turcia avea supremaţia, însă Turda avea
stipulate puncte 'Î'll contractele ei, că nu e încJ.reptăţHă să înstrăineze
părţi din ţară; ba chiar că nici un turc n-avea dreptul să cumpere în
.Moldo.va un metru păitrat ele pămînt. Dimpotrivă, în aceste contracte.
Turcia avea îndartorirea să se îng.rijeas.că ca i'fltegritatea Moldovei să
fie păstrată. Acesta. este dreptul i'»toric. Dar Austria ctUnpără ele la
sultan, din motive pe care le cunoaştem, clin motive strategice, o bucată
din Moldova. De aceea - încheia el - unirea .românilor este un ideal
l1i o ţintă pe care românii vor urmări-o totdeauna, în orişice împrejurări, orişicum s-a.r dezvolta soama for ... Româ'flii au dreptul lor istoric
tot aşa ca şi orice altă naţiune" '•!J.
Situîndu-se în fruntea luptei ma.<>elor pentru clesăvîrşirea unităţii
naţionale, George Grigorovici spunea la 27 octombrie 1!-ll B : „Depinde
de noi şi nu de guvernul de la Viena, care va fi viitorul naţiunii româneşti şi al ţării noastre. Cu cit mai curind şi mai bine ne vom constitui, cu atît mai mari drepturi ne vom asigura... DoresC' o Românie
Mare, care să cuprindă toate teritoriile româneşti, clar să fie o Homânie
cinstită şi clrea.ptă" ''11• În cadrul primelor şedinţe ale Consiliului Naţio
nal Român el sublinia : „în cele ce ne interesează ca români ne aştep
tăm cu erutuzia-;m la uni.rea românilnr. Unirea trebuie să rămiie un ideal
pentru c<tre, dacă nu-l vom împlini, nu merităm numele de români... Dacă
-17 Monitorul ol'icial, Dezbaterile Senatului. nr. 72. Sesi um'a ordim1ră prdung:ti\
1920-1921. Şedinţa din 22 aprilie 1921. p. 1495.
48 „Viaţa nouă", nr. 21 clin 3 noiembrie 1918.
49 Jb-idem.
50 Jon I. Nistor, Unirea Bm·ovinei. Studii şi clocumenie, Bu..:ureşti. .,Cnrtea Ho1min('asdi" - 1928, p. 87.
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îmi stringe cineva mina pentru că am vorbit în sens naţional, trebuie
să spun că aceasta nu o fac numai ca român, ci tocmai ca sociaHst,
căci doresc libertatea pentru oricare popor" 5 '. După cum se ve:de, socialiştii din Bucovina, reprezentînd interesele mruncitorimii, au fost deosebit de activi în lupta pentru distrugerea monarhiei multinaţionale
austro-ungare şi unirea acestei provincii istorice cu România, contribuţie
evidenţiată în această perioadă şi de reprezentanţii altor grupări politice.
Astfel, în şedinţa Consiliului Naţional Român din l:l noiembrie 1918,
Alecu ProC"opovici a spus : „Recunosc că socialismul a adus servicii cauzei naţionale ... şi că prefacerile din prezent au fost în mare parte promovate ele el. Voi fi bucuros dacă se va ivi socialismul la noi, însă
un socialism românesc 11 "~. jn acelaşi sens, Laurent Tomoioagă spunea:
„Cred că vorbesc în numele tuturor intelectualilor dacă susţin că tocmai
noi am contribuiot la validarea sociaili..c;mului prin simpatiile cu care am
urmărit manifes.tă·rHe lui. recunoscînd că socialismul e acela care a adus
schimbările ele faţă" ;,:i. În întreaga operă de desăvîrşire a unităţii politico-statale din 1918. de unire a Bucovtnei ou România, de la crearea
Consiliului Naţional Român şi pînă la Congresul general din 28 noiembrie 1918, regăsim contribuţia substanţială, activă, a mişcării socialiste
din Bucovina la realizarea acestui act istoric, revoluţionar, cu profunde
implicaţii în dezvoltarea economico-socială a poporului nostru.
ln primii ani de după marea Unire din 1918. cind devenise
evident că rezolva:rea marilor probleme care frămintau masele largi ale
poporului nu putea fi făcută de vechile clase sociale. legate de exploatarea şi asuprirea oamenilor muncii, ci numai de acele forţe care, prin
poziţia lor ele făuritoare a bunurilor materiale şi spirituale, erau interesate în transformări social-politice profunde şi în ac;igurarea progresu1lui, George Grigo.rovid, pornind de la analiza realităţilor concretistorice din RIOmânia abordează problema raportului dialectic dintre socialism şi democraţie ca obiective fundamenitale de luptă ale mişcării
muncitoreşti din ţa:ra noa5tră. În concepţia sa, lupta pentru realizarea
sarcinilor cu caracter clemooratic nu implica simpla apărare sau extindere a libemăţiloir !Şi cuceririlor clemooratice, ci alcătuia conţinutul
unei întregi etape de dezvoltare vizind schimbări organice, profunde,
în struotura economică, prin rezolvarea burghezo--clemooraitică a problemei agrare şi ample măsuri structurale în sfera suprastructurii, prin
democratizarea vieţii publice din România.
lu.făptuirea democraţiei sublinia G. Grigorovici - este pentru
.<.ocial-democraţi Alfa şi Omega programului lor. Aceasta cieoarece faptele rloveclesc că ceea ce ii lipseşte indeosebi statului român este democraţ'ia. Lipsa totală de spiriit democratic, de r spect faţă de drepturile
Şi aspfa·aţiile maselor largi ale poporului, iată ce caracterizează ţara în
care ne străduim noi să luptăm cu ajutorul armelor moderne. De aceea,
lupta pentru democraţie trebuie să deviJilă ţinta conştientă a clasei pro0

51 Ibidem, p. 125-126.
52 Ibidem, p. 142.
53 Ibidem, p. 133.
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letare şi ţărănimii române, căci lipsa ei împiedică masele muncitoare
în asigurarea condiţiilor lor ele existenţă :i'i_ În lupta pentru infăptuirect
democraţiei •trebuie să se realizeze apropierea dintre muncitorimea de
la oraşe şi sătenii agricoli conştie;nţi de nevoi~e loi·. ln acest sens el
cerea să se dea dovadă de eea mai mare grijă pentI'll a nu respinge aliaţii
no:ştri naturali. ţăranii. prin ideea sodalizării pămîntului, într-un moment
cînct ei n-au trecut prin faza proprietăţii burghezo-ţă,răneşti, pentru c{l
oe abia clin necesităţi:le economice care se vor naşte clin prombiunea
pămintului se va deştepta în ţărănime nevoia de a formula şi ~·even
dica anumite cereri programati'ce care să-i asigure tm trai mai bun şi
care nu pot fi îndeplini.Jte fără o mişcare politică democratică:..·•. Cei care
vorbesc cu o credinţii oarb{t că socializarea pămintului şi a industriei
-;int cele mai apropiate revendicări ale mişcării socia!lisite în acea.;;ti'l
etapă arăta G. Grigorovici dezvoltă prin aceasta reacţiunea oligarhiei, dindu-i prilej să lovească in mişcarea muncitorea<;că, înainte ca
aceasta să ajungă destul ele puternică, impiedicînd în acest fel înfăptu
irea democraţiei ca unica condiţie pentru ridicarea puterii clasei mtmcitoare. Întărirea democraţiei duce a<>tfel direct sau indirect la dezvoltarea mi'?cării muncitoreşti şi socialiste. Cucerirea democraţiei - conchidea el - este pdmul pa<; care va ridica clasa muncitoare la rangul
ele cla-;ă dominantă şi, în acest sens, lupta pentru cucedrea puterii polifrce ele către clasa muncitoare esle lupta pentru cucerirea clemoC'raţiei.
:\ki zace tactica momentan{\ a miş.că.rii muncitoreşti şi socialiste cli:l
România Mare .J(j. Social-democraţii trebuie să fie în a'Vangarda democraţiei în ţara aceasta. C~ne vorbeşte cu dispreţ despre democraţie acela
incurajează oligai·hia care distruge democraţia în faşă""'· 1n toate aceste
idei găsim miezul vederilor sale în problema dată şi, implicit, delimitarea sorialiştilor faţ{t ele burghezie pe terenul transformărilor social-economice, în cadrul sarcinilor democratice.
Desigur, activitatea teoretică şi practică a lui G. Grigorovid nu e
ferită de alunecări şi accente oportuniste, dar ele apar astfel prin sensul
şi fm1cţia obiectivă pe care o au. Subiectiv însă, el era încredinţat în
această perioadă, că se si1tuează sigur pe poziţii marxiste. Dar, maTxismul său a fost marxismul etapei Internaţionalei a II-a în dezvoltarea
mişcării muncitoreşti şi aparţine liniei evolutive a marxismului. SoluţiBe promovate de Grigorovid în tran<;formarea socială erau mai degrabă moderate. Ele exprimau atit limitele obiective ale condiţiilor societăţii noastre clin acea weme, dar şi înclinarea sa spre „tacti;ca legală".
Faţă însă de exponenţii unor curente revizioniste. ca, de phldă, Eduard
Bernstein sau Eduard David, care declarau în mod deliberat, conştient
că teoria marxi~tă trebuie supu<;ă revizuirii, golind-o propriu-zis de conţinutul revoluţionar, Grigorovici respingea aceste încercări în aceşti ani.
Colecţia de documente acad. !~du Grigorovid din Bucuresti : Registrul ele
cuvîntări alC' lui G. Grigorovic·i ; Vezi i:;i ,,Sodalismul" nr. 249 ·din 14 noiembrie
1919.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
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în concepţia lui G. Grigorovki, muncitorimea trebuia să se situeze
în f.rU111tea luptei pentru realizarea acelor reforme economico-sociale care
accelerează evoluţia societăţii româneşti, duoînd astfel mai repede spre
socialism. Lacunele în organizaţia economică, administrativă, şcolară şi
socială pe care nu le vede, nici nu le cunoaşte burghezi.a. incultă şi
mconşitierută, trebuie îndreptate şi completate prin lupta consecventă a
ma<>elor munciitoare. Prin aceasta vaza şi pregăti.rea muncitorim:ii va
creşte, incredeirea claselo.r şovăirtoare va fi cîşt1gată :;,\ Numai pri'Iltr-o
astfel de tactică se va putea face o justă poliUcă de clasă, de alianţe cu
cele1a1te părt;uri semiproletaTe şi accesorii, vor putea fi cîştigaţi şi intelectualii, dornki de a face şi promova o .ştiinţă liberă.
în concordanţă cu aceste deziderate, socialiştii din Bucovina au militat pentru rezolvarea problemei ţărăneşti, pentru infăiptui·rea unei reforme agrare cu caracter ·revoluţionar. Subeori~nd. necesităţii improprie1.ăTirii imediate a ţăranilor, G. Grigorovici declara în Senat : „Am dorit
să vorbesc şi eu asupra reformei agrare pentru că sint reprezentantul
el.asei muncitoare". Sesizind însă faptul că cercurile guvernante căutau
escamota.rea acesteia, el atrăgea atenţia : „Nu uitaţi că la 1916, cînd aţi
făgăduit pămin:t ţăranilor, aţi făgăduit în acelaşi timp şi votul universal
şi egal. Ceea ce mi se pare însă ciudat, e că astăzi aţi început să vă răz
gindiţi şi să vă întrebaţi : Ce-am făcut? De ce am făgăduit? Să încercăm să luăm înapoi, dacă nu tot, cel puţin jumătate, da:că nu jumătate,
cel puţin un sfert, dar ceva să luăm înapoi" 59 . Faţă de acea.stă tendinţă
a claselor exploatatoare. G. Grigorovici sublinia că în România „a trecut
zodia boierilor şi a veni1t zodia ţăranilor, iar după zodia ţăranilor va
veni zodia muncitorilor de la ora·şe şi sate şi atunci abia va fi dreptate
pe pămînt. Şi, timpul acesta va veni mai curînd decit se crede". De aceea
- spunea el - „spiritul revoluţionar caire zace la baza acestei reforme,
spirit revoluţionar care era la început cind s-a făgăduit ţă.:ranHor pă
mintu;I trebuie să rămînă în reforma agrară, .căci almi:nteri - cum
am zis şi în secţiune, el va trece din reforma agrară în minţile ţăra.nHor
şi atunci va fi vai de voi ! Atunci parfumul acela moscovit de care d-ta
te temi d-le LC1hovari şi-l numeşti parfum ... va veni" 60 .
Poziţia şi activitatea lui Geoo-ge Grigorovki în aceşti ani, pe linia
transformărifor radicale din societatea românească, i-a atras simpatia
işi încrederea masefor de oameni ai muncii, a intelectualirtăţii progresiste.
Acest lucru a ieşit în evidenţă şi cu prilejul alegerilor parlamentare din
mai 1920, aiind el a fost ales deputat in parlament şi în Senat.
Crearea Partidului Comunist R1omân nu l-a găsit pe George Grigorovici în rîndurile sale. în.riuri1: profund de unele concepţii ale mişcăirii
socialiste aniteTioare războiului, el îşi va continua activitatea în rîndurile
Pamtidului Social-Democrat din ţara noastră, GeoT1ge Grigorovici s-a aflat
însă prLntre acele personalHăţi politice şi de cultură din ţară care au
cerut imediata punere în libertaite a delegaţilor la Congresu l din mai
1

58 Ibidem.
59 Monitorul ofici<tl, Dezbaterile Senat1ilui, nr. 55, · Sesiunea orcl'.nari:i. prelungită
1920-1921, Şedinţa din 25 martie 1921, p. 987.
GO Ibidem, p. 988.
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1921 de transforma.re a Partidului Socialist în Partidul Comunist Român
a protestat cu vehemenţă împotriva actului samavolnic săvkşit de gu\'ernul Alexandru Averescu"'·
George Grigorovici, împreună cu alţi militanţi socialişti, a intreprins o importantă acţiune pentru eliberarea din închisoare a lui
M. Gh. Bujor. i\fl[ntl despre a·ceasta M. Gh. Bujor îi scrie lui G. Grigorovici, la 28 octombrie 1931, din închisoarea DGf•taina. Scrisoarea aceasb
redactată în versuri este import.antă în caracterizarea personalităţii lui
Grigorovici : „Dumneata eşti dintr-aceia, Dac[t azi nu ni-s comune. ·
Multe gînduri, totuşi anii neclintiţi, din vremuri bune,
Ori ostile, daţi
cu toţii pentn1 cau7..a comună, li Pilda de statornicie - rnră, nobilă cunună, I Al persoanei preţ şi farmec. atractiva bunătate, I Virsta zugră
vită-n slove limpezi, mari şi tremurate, I Toate zmulg, impun o mare
simpatie personală, I Pentru-ntreg socialismul românesc azi eşti o fală" ti~.
ln urma Congresului de constituire a Federaţiei partidelor socialiste
clin România care şi-a desfăşurat luorările la Ploieşti, intre 1H-20
iunie 1921, George Grigorovici este ales preşedinte al Comitetului executiv al fedeJ·aţiei. Constituirea acestei organizaţii muncitoreşti de orientare social-democratică a dw; la scindarea unităţii clasei muncitoare pentru o lungă perioadă de timp, cu repercw;iuni dintre C'ele mai grave
asupra luptelor revoluţionare şi democratice din România. ln periGad;1
1936 - -· 1938, George Grigorovici a fost pre-5fflinte al C.C. al Partidului
Social-Democrat.
1n ultima perioadă a activităţii sale, datorită unui complex de cauze
subiective, G. Grigorovid, a înregh'iLTat o evoluţie politic[1 profund contradictorie. 1n decembrie 1938, cînd încerdnd să-şi asigure o baz[1 politică de masă, dictatura regală a înfiinţat Frontul Rena.<;terii Naţionale,
G. Grigorovici a semnat manifestul ele înfiinţare a acestui principal instrument politic al dictaturii, figurinei printre fondatori. Conducerea
Partidului Social-Democrat a înfierat această acţiune, excluzînd din
partid pe G. Grigorovici şi pe cei care l-au urmat. încercarea băt:rînului
Grigorovici de a-şi justifica aderarea la Frontul Ren~terii Naţionale prin
motivarea: „Sprijinirea regelui contra Gărzii de fier", nu l-a scutiot nici
de dezavuarea partidului în care activase o viaţă ele om şi nici de oprobiul
propriilor lui tovarăşi 1;:i.
Judecaită în contextul social-economic şi poditic al României în perioada 1921 - 1938, mişcarea socialistă şi social-democratică se situează,
clupă cea comunistă, ca cea mai avansată forţă politică a ţării. Animate
de idealurile nobile ale soci.alismului, pa:rtidele şi organizaţiile sociaJis.te
şi-au propus ca obiectiv sitrategk fi:n:al edificarea societăţii socialiste.
Avînd sub influenţa lor o pa;te a clasei muncitoare, a ţărănimii, a unor
şi

61 M. C. St.iines.t:u, Mişcarea munci.toreascâ di.n Homânia in anii 1921-1924, Bucureşti, F.ditura politică, 1971. p. 113-114.
62 Colecţia de documente acad. Radu Grigorovid din Bucureşti : Scrisoarea în original a lui M. Gh. Bujor adresată lu.i G. Grigorovici.
63 Nicolae Jurca, Mişcarea socialistă şi social-de1110<.""Tatd din lfomâ11ia Hi34-1944,
But-ur~ti, Editura Litera, 1978, p. 112.
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pături mic-burgheze, ele au acţionat în direcţia apărării intereselor acestora. înscrHnd în progiramuJ lor obiective ca: lupta împotriva exploatării capiitaliste, apăra'l"ea drepturilor şi libertăţilor democratice, hlpta
împotriva organizaţiilor fascisite, apăra.rea inderpen.denţei şi suveranită
ţii .naţionale ş.a.

George Grigorovici s-a stins clin viaţă la Bucureşti în ziua de 18
iulie 1950.
Pentru contribuţia sa la răspîndirea ideilor socialiste în Bucovina
şi afirmarea proletariatului în viaţa social-politică a ţării, la dezvoltare3
şi cons•olidarea P.S.D„ rolul înain1tat pe care l-a jucat în realiza·rea marii
Unilri din 1918, pentru devotamentul său faţă de cauza maselor exploatate şi asuprite, G. Grigorovici se înscrie la loc de cinste în rîndul militanţilor mişcării muncitor~ti şi socialisite din România.

UN PR:ECURSEUR DU SOCIALISME EN BUCOVlNE GEORGE GRIGOROVICI

Re sume
Parmi Ies rnilitanls qui ont eu un role remnrcable dans l'organis.atiun el la clirPction du rnouvement ouvrier et socialiste de Hut·ovinP, en
place dl' pn•mit•r plan se situe Georgl• GrigorO\;ci. dont l'acti,·ite et<Jnt analysee
L'n perspective historique, justifie pleinenwnt l'appredation de precurseur du so' ialâsmt• sur ,·es tres a.ncjens endrJoil.s 1·oumains.

LtGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Vasile ct Alexandra Grigorovici, Ies p.arents d:u renomme militant socialiste George Grigorovid.
Fig. 2. - George G1igorovici.
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Fig. 2. G eo rge Grigorovici.
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GEORGE TOFAN (1880-1920)
MAJUA MARGI[NJ.;ANl T, CEZARIN A A V ADANJ I

In

C'ei aproape 150 de a.ni dt s-au aflat sub
românii din Bucovina n-au încetat o dipă să lupte
pentru păstrarea fiinţei lor naţionale, pentru pregătirea noului moment
care avea să pună capi"1t nedreptăţilor, umilinţei şi suferinţelor : Unirea.
Unul din mulţii animatori ai acestei lupte a fost şi învăţătorul George
Tofan.
Fiu ele ţăran, George Tofan s-a născut la 5 noiembrie 1880 în satul
Bilca, uncie a urmat şi cu~urile şcolii elementa1e. Dovedind a fi un elev
t•minent, învăţătorii din sat (Melania şi Gheorghe Brăileanu) recomandă
părinţilor să încerce .să treacă peste greuti"1ţile materiale şi să-l dea la
şcoală mai departe. Astfel ajunge, în 1892, elev al liceului din Suceava.
Prin calităţile sale, printr-o muncă asiduă, reuşeşte să cî.ştige simpatia
profesorilor şi s{1 se situeze în fruntea clasei. Dovedind înclinaţie spre
limba -rom[rnă şi istorie, va fi sprijinit de profesorii de etici. Jn 1900 de\'ine stucl <Cil t al facultăţii din Cernăuţi. Beneficiind ele un teren mai brt{
de activitate. pe ele o parte de studii de specialitate la limba română. i-;torie şi geografie, lectura tuturor ziarelor şi revistelor romcî.aeşti, iar pe de
al1ă parte intere:>ul pentru toate manifestările sodal-culturale, partkipă
la toate întrunirile politice, la conferinţe, teatru etc. cure îi desăvîr!')esc
educaţia şi dezvoltarea sa intelectuală, încît pină la sfîrşitul studiilor universitare numele lui pătrunde în toate colţurile Bucovinei 1•
În 1904 este numit profesor suplinitor la Liceul de băieţi din Suceava,
străvechea reşedinţă voievodală a l\foldovei. Aceasta a însemnat un pa:-;
înainte în educarea tinerei generaţii. Litera tura şi istoria românilor au
devenit preocuparea de căpetenie a celor mai distinşi dintre elevii săi.
Activitatea sa de scriitor îşi primeşte aici nota caracteristică şi ideea principală de care a fost condus scrisul său. p1nă la moarte ţinta unităţii
culh1rale a tuturor românilor. Aici, la Suceava. se afla una din cele mai
însemnate societăţi culturale româneşti din Bucovina, „Şcoala română".
Activitatea acestei societăţi, fondată în 1883, reprezintă o parte din programul cultural şi naţional al românilor bucovineni. 1n 1905, profesorul
gimnazial George Tofan, este pentru scurt timp numit bibliotecar al societăţii „Şcoala români't" ~. Apoi, în 1907, ocupă catedra de limba română
dominaţia habsburgică,

I N. Tcaciuc. George Tufa11, conferi11ţă ţinută la Ateneul român din Suceara la
11 martie 1923, F.<litura Librăriei „Şcoala română", Su<:eava, 1923, p. 8.
2 G. Tufan. Romcînii <lin Bucovina, Cernăuţi, 1906, p. 65-71.
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Şcoala normală din Cernăuţi, devenind şi vicesecretar al filialei din
Cernăuţi a societăţii „Şcoala română".
Ca orice profesor .român sub stăpînire străină, George Tofan a trebuit să lupte cu mari greutăţi în ceea ce priveşte programa şcolară care
neglija limba română, cu atmosfera cosmopolită care voia să facă din
orice elev un perfect cetăţean austriac, fără nici o conştiinţă naţională,

la

cu lipsa manualelor româneşti. „George Tofan - arăta Nicolae Iorga a ştiut să pre.facă o învăţătorime robită pînă atunci, mai întîi unui guvern
~trăin, apoi unei egoiste propagande demagogice care o întrebuinţa ca element „democratic\' contra preoţimii conservatoare, a ştiut să o prefacă
în elementul de căpetenie al refacerii morale a neamului" :r.
După cum mărturiseşte un fost elev, Emil Boca, „G. Tofan a ştiut
să aducă la Şcoala normală din Cernăuţi, atît de internaţionalizantă, suflu
de viaţă românesc, o română coreotă, cîteva cărţi româneşti""·
C. Loghin scria că „George Tofan a fost tipul profesorului bucovinean de atunci şi ele totdeauna, care s-a dedicat cu pasiune carierei pe
care şi-a ales-o şi s-a dăruit cu abnegaţie neamului pe care l-a slujit cu
fanatism pînă la moarte" 5.
„Visul Unirii pentru Tofan era limpede ca lumina soarelui. 1n acea<>tă
lumină şi-a crescut şi îndrumat elevii şi şcoala. El voia să facă marii patrii române un dar frumos, o şcoală românească întemeiată şi fortificată
sub toate rapoartele, şi un învăţător român, încadrat în m':lrea operă cerută de solidaritatea naţională""·
Din cauza accesului redus al fetelor românce la învăţătură, el ia iniţiativa înfiinţării unei „şcoli normale" partkulare de învăţătoare cu limba de predare română, la Cernăuţi. Idealul lui G. Tofan n fost „nu o
şcoală care să rămiie între cei 4 pereţi ai ei". ci „o· şcoal<l. care să treacă
ele aceste graniţe înguste şi să iasă în largul vieţii naţionale de unde să
fugăre~1scă ipocrizia, întunericul şi nedreptatea'' '·
A reu~it să grupeze intelechrnlii mai în vîrstă în .,Reuniunea şcolară
română din Bucovina" transformată apoi în „Asociaţia C'orpului didactic
român clin Bucovina".
Pentru sprijinirea activităţii didactice, înfiinţează revista„Şcoala", în
l!l07, ulterior luînd numele ele „Voinţa şcoalei", cit şi „Asociaţia învăţăto
rilor bucovineni", reviste cu un. profund caracter naţional. Reforma programelor şcolare, perfecţionarea mate1ialului didactic, legătura dintre
şcoală şi nevoile zilnice ale poporului nostru, închegare·.'! învăţătorimii ca
factor con'Ştieat al organizării vieţii sociale, acţiuni extraşcolare, sint
probe tratate cu multă competenţă de revistele acestuia. Copilul i:3teţ al
tăranilor din Bilca se găsea acum în fruntea mişcăr;i pentru naţionalizarea
învăţămîntului primar şi normal. Pe lingă calitatea de profesor, a fost şi
ziarLt, publicist, critic şi cronicar literar.
:l Nic:olae Iorga, Oameni care au fost, Buc:ureşti, voi. llI, p. 68.
4 „Hevista Bucovinei", anul Ill, nr. 1, Cernăuţi, 1944, p. I-8.
5 C. Loghin, Istoria literaturii române din Bucovin·a, Cernăuţi, 1926, p. 210.
ll I. E. Toroutiu, G. Tofan, „Convorbiri literare", 1S4:l, nr. 7-8, p. 563.
7 Ale.cu Popovki, G. Tofan, Calendaml „Glasul Bucovinei·', 1921, p. 73-82.
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Ca ziarist colaborează la ziarele şi revistele din Ardeal şi România,
precum şi la ziarele locale „Patria", „Foaia poporului", iar în ultimii ani
ai vieţii la „Glasul Bucovinei", a cărui iniţiator a fost, şi la „Şcoala Basarabiei''.
în C'alitate de oritic literar a publicat recenzii, studii, cu scopul de a
îndemna intelectualitatea să scrie şi să citească. A colaborat la „Viaţa
rnmân~ască" din I~i, la „Junimea literară", „Şcoala".
1n calitate de cronicar literar a urmărit un plan bine stabilit : în
revistele din Bucovina înregistra evenimentele petrecute în celelalte provincii româneşti iar în cele din afara Bucovinei trata probleme bucovinene.
Ca istoric literar a scris studii despre trecutul Bucovinei şi despre
relaţiile Bucovinei cu celelalte provincii româneşti. În activitatea publicistică urmărea dragostea pentru neamul românesc de pretutindeni. Jn
articolele sale din Bucovina căuta să stabilească încrederea bucovinenilor
în vechiul Regat, pe care îl ponegrea presa străină din Cernăuţi. Acest
luc.Tu l-a urmărit şi prin organizarea excursiilor cu bucovinenii în Regat.
A înlesnit vizitarea Bucovinei ele grupuri de români din alte provincii.
Prin colaborare statornică la ziare şi reviste din Ardeal şi Regat, G. Tofan
urmărea să trezea<;că interesul ~i dragostea celorlalţi români pentru fraţii
lor din Bucovina. Găsim astfel în coloanele revistei „Viaţa românească"
din Iaşi, studii despre străduinţele românilor bucovineni pentru a-şi păs
tra caracterul românesc, despre mişcările lor în toate direcţiile. La crearea
acestei atmosfere de cunoaştere şi încredere reciprocă, a contribuit foarte
mult şi primi:l revistă modernă a Bucovinei, „Junimea literară", apărută
în InO-l la Cernăuţi, sub conducerea lui I. I. Nistor. G. Tofan colaborează
pînă în Hl09, cînd devine editor şi redactor. La Cernăuţi se simţea nevoia
unei reviste literare, datorită faptului că luptele fratricide clin Bucovina
luaseră un caracter prea personal şi o notă puţin obişnuită. Dezbinări în
tabere politice, nu pe principii ci pe simpatii personale, trădarea dintre
români ~i apeluri la intervenţia străinilor, neglijarea unor chestiuni vitale rumânilor, înjghebarea unor partide de clasă, iată unele curioase
fenomene politice ele care se dezgustau tinerii bucovineni ieşiţi dintr-o
şcoal~i mai rom:,;1eac;c5, îndrumaţi ele unii profesori treziţi la o mai vie
conştiinţă na\ionaU!.
„Junimea literară" a însemnat o epocă glorioasă a literaturii bucovinene, a fost w1 steag literar .şi cultural în jurul căreia s-a grupat tot ce a
avut mai bun Bucovina în domeniul literelor, a reprezentat un crez literar şi apoi politk, contribuind la mobilizarea generală a tuturor forţelor
româneşti conştiente în vederea marelui act care se va înf:i-ptui în 1918.
„Junimea literară" a fost o publicaţie de importanţă epocală în dezvoltarea spiritului românesc din Bucovina, a produs în sufletul ei „o reacţie din cele mai fericite":-:.
Programul revistei n-a fost de la început definit. „Revista s-a născut
- după cum arăta G. Tofan - dintr-o necesitate adinc simtită de săraca
noastră viaţă rnlturală, lipsită de îndemnuri statornice ş( ele principii
8 C. Loghin, G. Tofan, ,,RC'vista BL1covinei", 1944, nr. 1, p. 3.
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bazate pe necesităţile reale de popor abia reînviat la o viaţă proprie a sa
expus multor influenţe primejdioase" !•.
După un an de la apariţie. G. Tofan a fost printre cei clintii care
şi-a dat seama de adevăratul dntm pe care trebuie să~l parcurgft re,·ista ariitînd că „noi nu reprezentăm numai arta, frumo:.;ul me1~it a înnobila sufletul omenesc şi a ne ridica în sufletele luminoase, noi reprezentăm ideea
naţionaUL Noi tindem ca fiecare român ~ă fie conştient ele bunurile idealuri ale naţiunii sale, să le stimeze, căci, ca să nu cli,;părem în valurile
popoarelor ce ne înconjoară, trebuie să avem o cultură a noastră proprie,
C'are să fie produsul firesc al n~tru" 111 • Printre harnidi recenzori ai revi~tei a fost şi George Tofan. C. Loghin ariita di atunC'i cinci se punea
problema aprecierii unei cărţi, nu se mulţumea cu o simplă menţionare.
ci darea lui ele seamă se transforma într-un mic studiu în care juclec·1
n1loarea cărţii din orice punct de vedere în care preciza locul ei şi al
scriitorului în literatura română şi din care se desprindeau fel de fel de
îndemnuri pentru citibri. De pildă, vorbind de cartea lui Nicolae Iorg;1
„Drumuri şi ,oraşe din Bt:imâni:t·' nu scăpa clin vedere să îndem!1e publicul romanesc, s[t viziteze şi să cunoascii nomânia „mare ~i frumoa-.{1 ca
un rai din poveste" ".
Admiraţia a;;upra cronicii bogate î:l informaţii a ,,Junimii literare''
se datoreşte lui G. Tofan, care a ştiut s.:i ţină la curent cu toate manife~taţiile culturale şi literare pe românii ele pretutindeni.
Dacă a avut loc un eveniment cultural, socidl, politic, G. Tofan l-a
coasemnat. „Idealul lui, ţinta supremă, a fost, clupc:'t cum singur mărtu
riseşte, unitatea culturală, expresie supremă a progresului unui popor
pe calea culturaW, o ţintă pîn~i la realizarea căreia nu existft repaos" 1-.
Cu ac:eeaşi putere de muncă şi cu acelaşi entuziasm, G. Tofan s-a dă
ruit şi în alte domenii ale vieţii publice bucovinene. în 1!10:-l a fost ales
secretar al „Societăţii pentru cultura şi lileratura poporului român din
Bucovina". Toate înUiptuirile mari ale „Societăţii" clin acea vreme sînt
legate de numele lui. Cinel teatrul str~Un pri~oseşte Îil sufletele intelectu~ililor bucovineni. ,,SocietHt:ea". prin G. Tofan, se adreseaz[t vechiului
regat să-i trimită un teatru românesc. Astfel, în l!ll 0-1911, vine artist ul Petre Liciu cu un ansamblu care cuireieră toatit Bucovina, iar într2
l!112-l!H3, continuă turneul actorul Cazimir Belcot. Aceste turnee au
îndntat spectatorii, ciştigînci încrederea în teatrul romgnc~c c:1 pe Hemea cînd cutreie.rau BucoYina faimoasele trupe ale artblei Fani T~ir
dinni, Pascalli, Matei Millo, Nottara 1:1_ Pentru a înlătura influeaţele spirituale produse de literatura germanu în detrimentul celei româneşti în
rînclul in·telectualifor bucovineni, ,,Societatea" prin G. Tofan invită pe
~criitorii români clin regat să viziteze Bucovina. in Ul JO soseşte în Bucovina, clin partea „Societăţii scriitorilor români'' un grup fonnat clin
Mihail Sadoveanu, St. O. Iosif, Ion Minulescu, Cincinat Pa\·elescu, An~i

9 N. lorg<1, op. cit., p. îl.
lll „Junimea literară". im vr, nr. 1.
11 Jrlem. an. XII, ni'. 1-:l.
I'.:! Idem, an. IL 11r. 10.
1:; lclem. an. l, p. 13:3-133.
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ghel, Emil Girleanu, care cut:reier{1 provincia, ţin şezători literare, care
constituiau adevă·rate serbări naţionale, Ia Suceava, Rădăuţi, Cîmpulung,
Cernt.ur:.
Tot în scopul ridicării prestigiului naţional al bucovinenilor în faţa
străinilor şi de a întări încTederea în tot ce este românesc, G. Tofan a
adus la Cernăuţi pe aviatorul Aurel Vlaicu care a zburat pe deasupra
oraşului în 1912. Miile ele &pectatoTi au văzut în Aurel Vlaicu pe românul inăl1<1t ele sub apăsare:.i străină.
Cînd în HW4 se sărbiitoreau 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel
).1are, C. Tofan sern!1ează alMm·i ele N. Balan şi V. Bodn{1rescu, apelul
lansat publicului, îndernînînd pe românii de pretutindeni să ~c> întrunească la rnormîntul lui Ştefan ele Ia Putna l'r_ Aici Nicolae Iorg~.1. propune să
se facă un azil w1iversitar care să pem1ită studenţilor să studieze limba,
literatura şi istoria românilo1·. Astfel s-au organizat cursurile universitare de vară de ia Vălenii de Munte unde G. Tofan a apărut cu admirabilul cor al „Armoniei" care a străbătut întreaga Românie.
Războiul l-a surprins î:i plină activitate, pe care el n-a vrut să o iatrerupă sub povara unei uniforme militare austriece. În fruntea unui
grup de intelectuali bucovineni G. Tofa!1 a trecut în regat punîndu-se în
fruntea idealului naţio:wl, luptin:I pentru determinarea Homâniei să intre
în ri'1zboi.
1n tre 19 H- HH 6, organizează liceul român clin Dobrogea.
Cînd în 1917 Basarabia începea să se apropie de Homânia, G. Tofan
d fost trimis cu un grup ele bucovineni pentru a desfăŞLLru acolo acţiuni
pentru rede~teptarea vechilor tradiţii moldoveneşti şi a!e culturii naţio
:1ale. La Chişinău organizează primele cursuri de limba română penlru
invăti'ttorii moldoveni.
După reîntoarce.rea la Cernăuţi, G. Tofan a fost unul dintTe făuri
torii actului de Unire, distingindu-se printr-o rodnică şi neobosită activiwte, într-o vreme cînd în Buco-vina era totul ci~ refăcut şi ele aşezat pe
temelii noi. A făcut parte din Comitetul Central al Unirii clin Bucovina. În numele foştilor refugiaţi români, G. Tofan a făcut, în şedinţa
Consiliul naţional db Cernăuţi, la 25 noiembrie 1918, i-~torica sa declaraţie care sfîrşea prin cuvintele : „Rl.dicindu-ne deasupra tuturor prejucle;căţilor, uitîncl to~ l-recutul neînţelegerilor, gîndurile noastre se îndreaptă în aceste clipe măreţe numai la viitorul nostru iubit şi de aceea
chemăm la muncă pentru feridrea acestui nemn pe toţi cei ele un rinei

r,_
h rnrn G. Tofa:1 a fost numit secretar şef al Instrucţiei publice clin
Bucovina, un.de continua lupta pentru cultivarea românilor.
Va!j~a-i experienţ.ă clohîndită într-o viaţă de rla<>căl şi entuzia<;mul
ele muncă ce-l animm1, puteau fi un însemnat folos pentru şcoala română
din Bucovin,!, dacă firu'} vieţii nu s-ar fi rupt la 15 iulie 1920, după o
boală căpătată în timpul războiului. „A murit cu mina pe steagul biruitor pe care o viaţă întreag{1 l-a purtat cu mîndrie ~i demnHate" w_
CU ii Oi"

14 l 'ni rea Trangi/t·aniei la Homânia, Bucur<'5ii, 19i2, p. 358.
15 .. Junimea liter;ml'', :m. IX, nr. 1-4, p. 259-269.
](; Calt•nd<1rul ,,Glasul Bucovinei", 19:11, p. 76-80.
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bazate pe necesităţile reale de popor abia reînviat la o viaţa proprie a sa
şi expus multor influenţe primejdioase" ii_
După un an ele la apariţie. G. Tofan a fost printre cei clintii care
şi-a dat seama de adevăratul drum pe care trebuie sft""'l parcurgă revista ari"ttînd că „noi nu reprezentăm numHi arta. frumo:..;ul menit a înnobila sufletul omenesc şi a ne ridica în ,.:;ufletele luminoase, noi reprezentăm ideea
naţionarn. Noi tindem ca fiecare român .să fie conştient ele Imnurile idealuri ale naţiunii sale, să le stimeze, căci, ca să nu cli..;.părem în valurile
popoarelor ce ne înconjoară, trebuie să avem o cultur~:i a noastră proprie.
rare să fie produsul firesc al nostru" IO_ Printre harnidi recenzori ai revi~tei a fost şi George Tofan. C. Loghin arfita că atund cinel se punea
problema aprecierii unei cărţi, nu se mulţumea cu o simplă menţionar~.
ci darea lui de seamă se transforma într-un mic studiu în care jucler"1
valoarea cărţii clin orice punct de vedere în care preci7.a locul ei şi al
scriitorului în literatura română şi clin care se desprindeau fel de fel de
îndemnuri pentru citit:Jri. De pildă. vorbind ele cartea lui Nicolae Iorg;i
„Drumuri şi oraşe clin .h\:Fmânia·• nu scăpa din vedere să înclem!1e publicul rom~mesc, sfi viziteze şi s<i cunoască flomânia „mare ~i frumoa..,ft ca
un rai clin poveste" 11 _
Admiraţia asupra cronicii bogate ia informaţii a ,.Junimii literare"
se datoreşte lui G. Tofan, care a ştiut s;1 ţină la curent cu toate munife-:taţiile culturale şi literare pe românii de pretutindeni.
Dacă a avut loc un eveniment cultural, social, politic, G. Tofan l-a
consemnat. ,,Idealul lui, ţinta supremă, a fost, clupă cum singur mărtu
riseşte, unilutea culturală. expresie supremă a progresului unui popor
pe calea cultu1·alf1 1 o ţintă pinii la realizarea căreia nu existfl repaos" 1~.
Ou aC'eeaşi putere de muncă şi cu acelaşi entuziasm, G. Tofan s-a cU1ruit şi în alte domenii ale vieţii publice bucovinene. ln ]!}OH a fost ales
secretar al „Societăţii pentru cultura şi literatura poporului român din
Bucovina". Toate înffiptuirile mari ale „Societăţii" clin acea vreme sînt
legate ele numele lui. Cînd teatrul str~1in pri<:oseşte in sufletele intelectualilor bucovineni. ,,Societatea". prin G. Tofan, se adreseaz[1 vechiului
n•gat să-i trimihi un teatru românesc. Astfel, în 1!)10-1911, vine artistul Petre Liciu cu un ansamblu care c-ut.reieră toatft Burovina, iar într2
Hll 2-Hl1:3, continuă turneul actorul Cazimir Belcut. Aceste turnee au
încîntat -"pectatorii, ciştigînd încrederea în teatrul românc·~c c:i pe \Temea cînd cutreierau BucoYina faimoasele trupe ale arfr;lei Fani T~ir
dinni. Pascalli, Matei Millo. Nottara 1::_ Pentru a înlătura influenţele spirituale produse ele literatura germană în detrimentul celei româneşti în
rîndul in·telectu.alHor bucovineni, „Societatea" prin G. Tofan invită pe
~criitorii români clin regat să viziteze Bucovina. in HlJO soseşte în Bucovina, clin partea „Societăţii scriitorilor români'' un grup format clin
Mihail Sadoveanu, St. O. Iosif. [an Minulescu, Cincinal Pavelescu, An9 ~- Iorga, up. cit., p. 71.
lll „Junimea litt'rară", an vr, nr. 1.
11 I rlem. nn. X II. nr. l<l.
e Idem, ;m. Il. nr. 10.
n Idem. an. l, p. 13:1-133.
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ghel, Emil Gîrleanu, care cutreier~1 provincia, ţin şezători literare, care
constituiau adevărate serbări naţionale, la Suceava, Răchiuţi, Cîmpulung,
Cernt.uţ!.

Tot în scopul ridicării prestigiului naţional al bucovinenilor în faţa
străinilor şi de a întări Î!lc!·ederea în tot ce este românesc, G. Tofan a
adus la Cernăuţi pe aviatorul Aurel Vlaicu care a zburat pe deasupra
oraşului în 1912. :Miile ele &pectatoTi au văzut în Aurel Vlaicu pe românul înăl1at de sub apăsarea străină.
Clncl în l!JO-! se sărb<'ltoreau 400 de ani ele la moartea lui Ştefan cel
:\'lare, C. Tofan semnează ală1iuri ele N. Balan şi V. Bodn~irescu, apelul
lansat publicului, îndemînînd pe românii de pretutindeni să !".C' întrunească la rnormîntul lui Ştefan de la Putna H. Aici Nicolae Iorg:1 pr<jpune să
se facă un azil u~1iversitar care să permită studenţilor să studieze limba,
literatura şi istoria românilor. Astfel s-au organizat cursurile universi1are de vară de la Vălenii de Munte unde G. Tofan a apărut cu admirabilul cor al ,,Armoniei" care a străbătut jntreaga Românie.
Hăzboiul l-a surprins în plină activitate, pe care el n-a vrut să o ini rerupă sub povara unei uniforme militare austriece. În fruntea unui
grup de intelectuali bucovineni G. Tofa!l a tr~ut în regat punîndu-se în
fruntea idealului naţional, luptin:I pentru detenninarea Homâniei să intre
în r<'i.zboi.
1ntre 19H-Hl16, organizează liceul român clin Dobrogea.
Cînd în 1917 Ba::;arabia începea să i;e apropie de Romdnia, G. Tofan
a fost trimis cu un grup de bucovineni pentru a desfăŞLtra acolo acţiuni
)Jentru redeşteptarea vechilor tradiţii moldoveneşti şi ale culturii naţio
:rnle. La Chi.şinău organizează primele cursuri ele limba română penlru
învc'i.ţ[1torii moldoveni.
După reîntoarcerea la Cernăuţi, G. Tofan a fost unul dint"Te făuri
torii actului de Unire, distingîndu-se printr-o rodnică şi neobosită actid~ate, într-o vreme cin<l în Bucovina era totul d~ refăcut şi ele aşezat pe
temelii noi. A făcut parte din ComHetul Central al Unirii din Buco\"ina. În numele fo,7tilor refugiaţi români, G. Tofan a făcut, în şedinţa
Consiliul naţional db Cernăuţi, la 25 noiembrie 1918, istorica sa declaraţie care sfîr.şea prin cuvintele : ,,R:.dicîndu-ne deasupra tuturor prejudecăţilor. uitînd 1.o~ I.reculul neînţelegerilor, gîndurile noastre se înclreapt11. în aceste clipe măreţe numai la viitorul nostru iubit şi ele aceea
chemăm la muncă pentru feridr·ea acestui neam pe toţi cei ele un rinei
cu aoi" io-._
h HJHJ G. Tofa:1 a foi;t numit secretar şef al Instrucţiei publice clin
Buco-dna, unde continua lupta pentru cultivarea românilor.
Va-;:<.1-i experienţ.ă clobîndită într-o viaţă de da<>căl şi entuziasmul
ele muncă ee-1 animau, puteau fi un însemnat folos pentru şcoala română
din Buco-vine.\ dacă fi.ru'l vieţii nu s-ar fi rupt la 15 iulie 1920, după o
boală căpătată în timpul războiului. „A murit cu mJna pe steagul biruitor pe care o viaţă întreagă l-a purtat cu mînclrie şi demnitate" w.
14 r 1 11irl'a Transilraniei la f?omcinia, Bucurc-5ti, Hn2, p.
15 .. Junimea literară", :in. JX, nr. l-4, p. 259-269.
1(i Call'ndarul ,,Gh1sul Bucovinei" rn:n, p. i6-80.
I
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tru cele două secţii ale viitorului muzeu : secţia ele &ntichităţi şi cea
de etnografie :i.
Un alt document referitor la înfiinţarea muzeului din Rădăuţi este
un „Statute pentru organizarea Muzeului Hegional ele antichităţi şi Etnografie", din care reţinem : „Articolul 1) se înfiinţează pe ziua de
2-l februarie stil nou, 1920, Muzeul de antichităţi şi etnografie cu sediul
în oraşul Rădăuţi..." După care sînt enumerate atribuţile şi drepturile muzeului şi ce va cuprinde fiecare din ele. Secţia ele etnografie urma să
cuprindă : a) cusături naţionale române~ti, ţesături, crestături, încondeieri ; b) plaI11te colorate şi tehnica lor ; c) casa ţărănească, industria casnică lemnoasă, unelte; d) obiceiuri, muzica cintul şi dansul""·
Ideea va fi materializată mai tîrziu ele către pac;ionaţii dascăli Samuil şi Eugenia Ioneţ care iubeau în aceeaşi măsură copiii pe ca:re i-au
educat, locurile în caire au trăi•t şi muncit, patria pe care au servit-o şi
pentru valorificarea căreia au depus mult suflet, atît în timpul cit au
funcţiona.t ca învăţători cit şi, mai ales, clupă ce au devenit pensionari :„
Nu dispunem de date în legătură cu ceea ce s-a făcut la Rădăuţi
c.le la lansarea apelului şi întocmirea statutului pentru înfiinţarea muzeului din 1920 pînă la veni·rea în oraş a soţilor Ioneţ (1926). Cert este
c<'l aici exista creată o atmosferă favorabilă organizării unei asemenea
in„c;tituţii şi iniţiativa pornită în 1920 nu va rămîne fără urmări.
Prefectul judeţului, clin anul 1920. Ilie Macieiovschi. primarul
Gheo.rghe Popadiuc, inginerul arhitect Vladimir Mironescu, împreună cu
un grup de profesori, învăţători, mec.liC'i, jurişti, funcţionari, făceau parte
din comitetul care avea menirea „să pună bazele acestui muzeu, grijind
ele colectarea obiectelor ele ar:lă, cu caracter istoric şi etnografic" i;_
După Ilie Macieiovschi, prefect ele Rădăuţi a fost Ilie Vişan apoi
Ema.nuil Băncescu, ambii ~prijinincl acţiunile cu caracte•r cultural. Samuil Ioneţ notează că, în 1933, prefectul ele atunci al judeţului. Ilie Vişan, i-a făcut propunei·ea să organizeze şi să conducă muzeul. R1ăspunsu!
său a fost : „Dacă-mi puneţi la dispoziţie localul şi mobilierul necesar,
atunci nu numai că voiu primi conducerea şi organizarea unui muzeu,
ci voiu dona judeţului toate colecţiile mele, ca ele să formeze temelL1
pe care se va ridica un însemnait aşezămînt ele educaţie şi cultură" i_
După ce au fost pensionaţi l't, soţii Ioneţ au organizat muzeul clh
llăclăuţi. „Ca să nu-mi fie urit şi să pot continua munca pe teren cultural, cit timp voiu mai fi în stare să aduc neamului şi ţării foloase.
:3 Arhi\"a Muzeului din Hădău\i. dol'unwnlt'. nr. 2fi A, p. 2; VPzi 5i Min·c;1 Dum trescu. Documente despre în.fiinţarea muzeidui din Rcidăiiţi, în „Revisl;1 Muzc-elor", nr. 1/1972. p. 27-28; Drngos Cus'.:ic, Sanmil şi Eugenia Ionet, în .. S 11·e·~va". Anuarul Muzeului judeţean, V 1978. p. 5:!3.
-l Arhiva Muzeului Rădăuţi, im·. 26 B; M. Dumitres1·u, loc. cit.
5 Vezi Drago~ Cusiac, lucr. cit.
fi Arhiva Muzeului H1idiit1ţi. in\·. 2fi :\. p. 1.
7 Idem, dosar 19-19. fila I.
B In articolul Sanmil şi Eugenia /oncţ n•zi nDta 3 - , folosind altă s~1:·s,-1 ci.·
informare. <1Ill arătat c;l Samu!l lont•ţ a rnsl ppnsional în l'J:l8. PrC'ciz,'z că dau
corectu a pt>ns;cnării lui a fost 1 i<!nu:1ric 19:H, clupă l'Um note<1z<i t•! i.-i',LI';-:.
Vezi nota 7.
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m-am apucat, împreună cu scumpa mea soţie, să întemeiez un muzeu
in oraşul Rădăuţi... intîi l-am aJ?ezat în locuinţa noastră şi apoi l-am
strămutat într-o camerii ele la şcoala nr. 2 băieţi (actuala şcoală generaU'1
;1r. 4, n.n.). De acolo l-am dus în Palatul hergheliei. la etaj, unde am
c{tpătat o sală mare şi mai două camere şi uncie am început cu org<1nizarea definitivă a unui muzeu etnografic" !I.
În aprilie 193,l muzeul era deja deschis peatru public. La ~) iulie
el era vizitat ele Leca Morariu, ca.re scrie un articol elogios în revista
,,Făt-r~rumos", inlitulat „Muzeul Bucovinei''. „„.Şi-l culificam drept Muzeu al Bucouinei - deşi el însuşi îşi zice prea modest Muzeu judeţean„." 111 Articolul lui Leca Mornriu es.te unica mărturie care ne-a ră
mas în legă1 ură cu modul cum arăta expoziţia muzeului din anul 1934.
La 4 iunie 193 I Scunuil Ioneţ este numi,t director pe viaţă iar Eugenia Ioneţ, locţiitor de director pe viaţă. Se hotărăşte ca muzeul să poal'te
numele: ,,Muzeul judeţului Hă.clăuţi Samuil şi Eugenia Ioneţ".
încă clin luna ianuarie HJ:l l, înainte ele deschiderea mu;::eului, prefectura judeţului, la îndemnul lui Sarnuil Ioneţ, a trimis adrese în toate
comunele din judeţ cu apelul ele a fi colectate obieote penku muzeu şi
o listii cu ce se poate colecta. La :i februarie este înaintat un apel şi o
listă iclentid1 şcolilor clin. judeţ, în acelaşi scop.
Pentru că la aceste apelUTi au răspuns puţine comune, la 2B decembrie ~.;e revine eu o nou[1 chemare, clin care reţinem : „ ... este impo--ibil ca într-o comună întreagă să nu se găseas-că nici un singur obier·\
potrivit pentru muzeul judeţului. Cele mai multe primă.rii au nls.puns
c<i. populaţia a fost vestită prin bMaia tobei.„ Obiectele ele muzeu să se
-,tringă prin bătaia tobei aud pentru prima dată„. Vă rog să fiţi nrni
si:·rioşi, să staţi cu gospodarii ele \·orbă, să le povestiţi ce înseamnă un
muzeu şi veţi vedea că, întrebîncl ele la om la om, făr[1 bătaie de tob;t.
\·eţi găsi destule obiecte pentru muzeu„. Fiţi serio"?i, munciţi cu drag în
C'omună, fiţi prietenoşi faţă de toată lumea, căci numai în felul acestu
YEţi putea cîştiga încrede,rea norodului în mijlocul căruia sînteţi chemaţi
."ă munciţi" 11 •

La 21 martie 19:35 este publicat un afiş din care merită reţinute definirea muzeului ca instituţie educaţională şi î:ndemnul adresat publiC'Ului de a pm~ticipa la îmbogăţirea colecţiilor muzeului. „Un muzeu este
o şcoală vie în care se oglindeşte şi geniul unui popor şi care ar trebui
o.;ă fie cunoscut ele toţi copiii ţării. Donaţi muzeului tot felul de obiecte,
documente vechi, cărţi în toate limbile şi din toa.te domeniile etc. şi
<•jutaţi ca acest focar ele cultură să devină o mîndrie pentru oraşul şi
judeţul Rădăuţi" (vezi fig. 1).
Muzeul, proaspăt înfiinţat, avea nevoie ele fonduri. Prefectura judeţului a pus la dispoziţia muzeului. clin bugetul pe anul 1!1:l l, smn.i
D Samuil lone\, Un Jragme11t cHn poi-estea rieţii mele, în Insem11c1ri zilnice începî11d cu 6 '8 1954, manusl'ris. Mulţumim pe nceastă calc pensionarului Valeriu
Gherman clin Hi'tcliiuţi pentru anrnbilitatea t'll care ne-ii pus la clispozi\i<' manus<'risul.
10 Leni Mormiu, Muzeul Hll<·oi·i11ei, in „Făt-Fnmuio;", lX, rn::-t, ni'. ~-:l. p. :J-4.
11 Arhi\·a MuzPului Hildiiu\i, Dosm· l\l:l-l, lilele 102-103.
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de 30 OOO lei pentru oTganizarea şi procura.rea mobhlierului necesar. Dar
suma era prea mică şi nu ajungea pentru plata achiziţiilor care urmau
să fie făcute. De aceea s-a recurs la apelurile lansate către populaţie
de a face donaţii, avindu-se însă în vedere şi posibHitatea ca acele bur.uri care nu puteau fi donate să fie luate în evidenţă spre a fi achiziţionate.

Pentru obţinerea. fondurilor necesare, condu.cerea muzeului, îrn:precu }JTefectura judeţului, au adresat o serie de memorii forurilor
cenbrale, care să sprijine muzeul prin acordarea unor subvenţii băneş.ti.
La 16 octombrie 1934 este înaintat un asemenea memoriu Ministerului
Cultelor şi Artelo;r, la care nu cunoaştem răspunsul. În 1937 sînt înaintate noi memorii mai multor ministere : al Educaţiei Naţionale, al Cultelor şi Artelor, al Sănătăţii.
La memoriul adresat la data de 19 augus.t Hl37, Ministerului Cultelor
şi Artelor (ministrul Victo-r Iamandi) răspunde personal că a aprobat pent'ru muzeu suma de 20 OOO lei, încheind : „Felicitîndu-vă pentru frumoasa
activitate ce o desfăşuraţi şi de pe urma că;reia aţi organizat la Rădă
uţi un muzeu atit de interesant, vă rog să primiţi salutările mele pline
de consideraţie" 12.
Pentru îmbogăţirea colecţiilor şi fondului documentar al muzeului
s-a apelat la instituţiile ele profil clin ţară cu rugămintea ele a se trimite „în mod g.ratuit sau ou plată", buletine ele informa;re, cataloage şi
ghiduri ale muzeelor, dublete de obiecte. publicaţii şi alte materiale care
ar putea fi ele folos.
Din registre~e de inventar, aflate î:n arhiva muzeului, ne putem face
o imagine asupra evoluţiei numărului de obiecte, a<'hiziţionate sau donate, în această perioadă de început. Pînă la sfirşitul anului Hl37, în
invenrt:all'ul muzeului sînt îns-crise un număr de 4 937 obiecte din care
peste I 300 de etnog.rafie şi artă populară, celelalte fiind ele istorie, şti
inţele naturii, aTtă şi foarte muHe cărţi. ln anii următori, numărul acestora va creşte, ajungîncl la circa IO OOO.
Colecţiile muzeului îmnulţinclu-se. localul iniţiai! a devenit neîncă
pător. Pentru rezolvarea problemei spaţiului existau două soluţii : con~trucţia unui local nou sau mutarea în alt imobil. S-a acţionat, concomiJtent, în ambele sensuri.
La 13 mai 1935 a fo~t înaintat un memoriu Ministerului Agriculturii
şi Domeniilor pentru a se ceda un teren pe care se propunea a fi construit un palat cultural. „Judeţul Hădăuţi are neapărată nevoie de un
palat cultural pentru societăţile eulturule create şi multe întreţinute de
el... 1n a-cest palat cultural s-ar aşeza Muzeul judeţului Rădăuţi, biblioteci:le publice şi cele ele studii şi cercetări ştiinţifice, societăţile ele
binefacere şi cele pentru educaţia morală şi naţională a tineretului. cvoperativa, etc... Fondul religionar ne ajută cu lemn, fabricile ele ehe:-estea cu scindll!ri, apoi cimenbul, ~tida etc. le vom căp[tta cu preţuri reduse
aşa că, socotim să ajungem repede la ţintă, căci pe lingă toate acestea
ună

12 Idem, Dosar 1937, lilele 10-71.
https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIA Ml7ZEULUI DIN

RĂDAUŢI

461

iniţiativa particula.Tă ne vine în ajutor...
dădire (o magazie, n.n.) care azi-mîine
tuirea unei opere naţionale de cea mai

Cu o bucăţică de pămint şi o
se prăbuşeşte, aţi ajuta înfăp
mare însemnătate, care, adusă
la îndeplinire, va fi o cinste pentr.u neam şi ţară şi un sprijiin moral
pent:m generaţii1le care ne vor lua locul" i::.
„Pala:tul cultural" în care urma să fie adăpostit şi muzeul nu s-a
construit, dar terenul obţinut a rămas, şi pc: acest teren va începe în
1937, construcţia unei clădiri destina.te tot scopurilor culturale. Iniţiativa
va fi preluată de Asociaţia învăţăto,rilor care, la 3 februarie 1937, lansa
un apel către toate cadrele didactice din judeţ, din care reproducem :
„.„Asociaţia înY. clin jud. Hădăuţi, începe în primăvara anului 1937
clădi.rea „Casa noastră" care va servi în prima linie intereselor învăţă
toreşti cit şi intere 0 efor cul turale ale acestui j udeţ„. Apelăm la sufletul
Dv sincer şi curat, ca şi DV să contribuiţi lunar cu o sumă ce veţi
crede ele cuviinţă pînă la înfăptuirea acestui scop după cum contribuie
şi colegii activi cu un salar de pe o lună" 11 • înţelegem din conţinutul
acestui apel că era adresat cadrelor cli~actice pensionare.
Aşa a început construirea clădi·rii care se va termina abia în 1956,
dădi·re în care funcţionează astăzi casa orăşenească de cultură din oraşul
0

Hl.:1-dăuţi.

Muzeul. îns:1. trebuia mutat L1 HJ35 in alt imobil mai încăpător.
A fost alea.să o clădire de pe strada Bogdan Vodă nr. 2, care aparţinea
Fondul•ui bisericesc. S-au făcut, în acest sens, deme.rsurile necesare 1\
dar fo.nurile bisericeşti se miş;cau greoi, întirziind luarea unei decizii.
De aceea, la 20 octombrie 1935, Samuil Ioneţ se adresează telegrafic
lui Iancu Nisto·r, ministrul Muncii şi Sănătăţii : „Mi:r.onovici (?) nu predă
Casa Naţională pină nu vorbeşte cu d-voastră. Cu cel mai profund respect rugăm depeşaţi să predeie imobilul căci sînt mari reparaturi şi se
apropie frigul, ne întîrziem cu .strămutatul'' rn.
Se pare că minLc,teirul a intervenit prompt, după cum notează Samuil foneţ : „.„ în 24 octombrie 1935 ne-am strămutat în noul local şi
<1m deschis muzeul spre vizitare în 17 XII 1935. Tot în luna aceea am
angajat şi primul om de serviciu în persoana lui Banilevici Ion" li.
Pentru ca acest local să poaită fi folosit în continuare, a fost necesară mu'1tă insistenţă din p~tea conducerii muzeului pe lingă administraţia fondului bisericesc, ce pretindea o chirie prea mare, pe care muzeul nu avea posibiliităţi să o plătea-;că. După multe insistenţe şi intervenţii, abia la 2 august 1938 se încheie un contract, prin care administraţia fondului bisericesc închiriază muzeului imobilul cu o chirie de
1 OOO lei lunar, pentru peri•oada ianua'l'ie-martie 1939.
ln acest imobil, obţinut cu atîta g.reutate, muzeul a funcţionat pînă
în anul 1970, cînd s-.a mutat în localul actual.
D Idem, Dosar 1935, filele 36-39.
14 Idem, Dosar 1937, fila 3.
15 Cum rezultă dintr-o adresă
fila 33.
16 Idem, fila 38.
17 Idem, Dosar 1949, fiia 2.

aflată
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Ca orice instituţie înfiinţată din necesităţi obiective şi întemeiat<-!.
pe principii serioase, şi muzeul din Rădăuţi şi-a impus un statut-regulrnnent de funcţionare în care se stabileşte forul tutelar, se defineşte
profilul instituţiei ("este o instituţie de educaţie şi cultură"), cea de achiziţionare, de analiză, clasificare ştiinţifică şi valorificare a pieselor ele
muzeu. Sîint de asemenea reglementate atribuţiile fiecărui membru al
personalului care deserveşte muzeul (director, vicedirector, secretar toţi voluntari şi îngrijito:ri) 11'!. Se fixează un program pentru vizitare
cu indicaţii de comportament pentru public, cu norme pdvitoare la activitatea de îndrumare a publicului.
Regufamentul a fost modificat în anul 1912, cind s-a prelungit programul de vizitare pentru duminica şi sărbători legale, excursioniştii în
trecere prin localitate fiind primiţi „în toate zilele şi la orice oră" rn_

c.1.nul

Din cauza evenimentelor legate de complicarea situaţiei externe. i 'l
1941, patrimoniul muzeului a fos·t evacuat în comuna Valea Mare,

jud.

Dimboviţa.

Dintr-o adresă înaintată la 29 mai 1941 Directiunii comerciale C.F.R..
aflăm că odoarele muzeului au fost împachetate i~ peste 50 de lăzi. ,,Cînd
să plecăm cu ele de la gară, ne trezim că şeful gă·rii ne cere lei rn OOO
de vagon şi avind nevoie ele două vagoane am trebui să plătim în total
lei 80 OOO, sumă pe care muzeul nu o poate plăti niciodată căci n-are
nici ua venit şi nici bani gata". Se cere aprobarea pentru două vagoane
şi „reduce.rea taxei de transport la ci•t ele puţin posibil"~··. Intervenţii asemfmătoare sint făcute la Ministerul Imtrucţitmii, al Educaţiei. Cultelor
şi Artelor, regelui Mihai.
Direcţiunea comercială C.F.R. aprobă la 10 iunie 1~111 cele două vagoane, taxate cu tari.Jiul de regie, pentru di~:tanţa Rădăuţi - Valea Mare,
jud. Dimboviţa :it.
In luna iunie 1941, muzeul a fost evacuat în comuna Băduleşti, jud.
Dîmhoviţa, legată de gara Va-lea Mare. Aid au stat pină la 2 I august
HIH, cinci vagoanele au sosit clin nou la Rădăuţi, iar muzeul şi-a reluat
activitatea.
ln februarie 1942, direcţiunea muzeului aduce la cunoştinţa mai
mu1tor personalităţi clin Bucovina că a înfiinţat, pe lingă celelalte secţii
şi o „Bibliotecă de cercetări ştiinţifice. Pe lingă biblioteca din vorbă
diTecţiunea a înfiinţat şi o galerie a tuturor scriitorilor contemporani bucovineni. Galeria \·a înfă.ţişa fotografia scriitorului şi toate operele scrise
de el"'!"!.
18 Idem, Dosar 1934-19-12 -

Statute.

19 Idem.

Idem, Dusur 1941-1942, fila 21.
21 Idem, lila 28.
22 ldrm, Dosar 1·orespondl'nţă 1942, Iilele 8-10.

:.ll)
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Colecţiile muzeului s-au înmulţit, ajungînd în HH2 la aproape 7 OOO
de piese. Localul a devenit din nou neîncă.p[1:·or. La 14 noiembrie 1942
este înainrta:t un memoriu şi întocmit un deviz pentru a se con<:trui în
grădina muzeului, încă o clădire, ca;re să adăpostească locuinţa omului de
serviciu, atelierele, cancelaria, o sală de bibliotecă şi o C!l"lgazie. „O astfel
de clădire se poate ridica şi în împ•·ejur[trile de astăzi cu uşiurinţă, căci
muzeul dispune la faţa locului de 30 OOO de cărămi_zi, lemnul necesar,
toate uşile şi fereştile, apoi tinkhea şi fierărie etc. In felul acest.a muzeul se mai lărgeşte cu încă 5 camere încăp[1toare şi :->ituaţia e rezO'lvată" ~: 1 •

La 7 decembrie Hl42, Inspeotora.tul învăţămintului şi cultelor al provinciei Bucovina, aprobă suma ele 500 OOO lei pentru con<;t.rucţia noilor
încă:peri 2 ". Din cauza g.reutăţilor războiului nu se mai poate ridica această
construcţie. De aceea, la 22 februarie 1943, dfrecţiunea muzeului adresează un memoriu căt·re fondul bisericesc pentru a închiria muzeului o
clădire din apropiere, ele pc strad1 Rogclan Vodă nr. 8, memoriu din
:'are reţine::1 : „1\mîrn1!·ea de cîţi\·a a:1i a descongestionării muzeului actual este imposilbilă şi de aceea am cutezat ca pînă atunci să ni se închirieze imobilul (fostul Cerc IvliHtar), văzînd că aces.t imobil stă de
cîţiva ani pustiu şi nu aduce Fondului nici un folos" '.!:°·.
•
După multe intervenţii şi insistenţe, la 26 martie 1943, se înche!i.e
un proces-verbal prin care Fondul bisericesc predă, iar muzeul clin Ră
dăuţi primeş.te, imobilul de pe stiJ'ada Bogdan Vodă nr. 8, compus din
nouă oa.mere, u.rmînd ca reparaţiile să fie făcute de chiriaş 21i. Pînă în
vara anului 1943 reparaţiHe au fost terminate şi localul dat în folosinţă
pentru muzeu.
P'ină în vaira anului 1944 co'lecţia muzeului ajunge la circa 10 OOO
de obiecte Ti. Din cauza evenimentelor prin care a trecut oraşul P..ăd[1uţi în timpul războiului, averea muzeului a fost pregătită pentru a fi
evacuată. Tot ce e.ra mai de valoare a fost împachetat în lăzi. Din lips[1
de vagoane, aces;tea nu au putut fi evacuate, rămînînd pe pernnul fostei
gări mici din ora.ş, ~tfel fiind pierdwtă întreaga avere a muzeului, făiră
a i se mai putea da de urmă :!ci. S-au pierdut 7 OOO de obiecte care au
fost împachetate, ca să nu mai vo·rbim de obiectele de mai mică importanţă ca.re rămăseseră neîmpachetate :!!l_
1n octombrie Hl45, Samuil Ioneţ menţioaa: „Avem .adunate pînă astăzi mai multe sute de piese şi vedem că reface;rea merge cu paşi grăbiţi
şi muzeul va deveni im·ăşi realiitate, numai dacă am primi de undeva un
ajutor bănesc mai însemnat căci numai noi singuri nu vom putea birui.„" ;~ 1 • „MU!ncim la reîace:rea muzeului şi mulţumită 3juLoaTelor pri23 Idem, fila 134.
2.4 Idem, fila 14 7.

::l5 ldem, fila 30.
26 Idem, fila 56.
U Arhiva Muzeului Hădăuţi, Hegistrele de inventar A, B, C
:l8 l.dem, Dosar 194 7, fila 7.
~9 Idem, Dosar 19H-194G, r:t<i G\J.
30 Idem.
https://biblioteca-digitala.ro

DHAGOŞ

464

CUSIAC

mite şi înţelege·rii ce am găsit-o la toţi intelectualii şi oamenii de ştiinţă
ne-a succes să reclădim şi să mlocuim multe piese din muzeul pierdut"
- citim într-o adresă din 10 februarie 1947. „Înţelegînd străduinţele
noastre, toată lumea ne vine în ajutor. Chiar populaţia satelor ne clonează minunate piese din geniul rural care povestes(' scumpe crîmpeie
din povestea neamului şi ţării" :11 •
Prin munca neobosită a acestor oameni, cu sprijinul primit din partea statului şi a populaţiei, muzeul se va redeschide oficial f)entru public la 16 mai HH8. Din Cartea vizitatorilor pe anii Hl47 - 1951 aflăm
că „Ln ziua de 16 mai 19-!8 s-a redeschis muzeul jud. Hădăuţi după o
pauză de 4 ani de zile''. La H mai 1948 este trimisă o adresă la şcolile
din oca.ş prin care acestea sînt invitate să-şi reia colaborarea cu muzeul
redac:chis =12 •
Pînă în 1944 expoziţia muzeului era împărţită pe secţii : etnografie, istorie, ştiinţe naturale, artă bisericească, agricuHură, arme, bibliotecă. De la redeschide rea muzeului, după război, tematica expoziţiei el
cunoscut mai multe etape.
La începl1t, în primii ani după redeschidere, ea avea un caracter
etnografic, fiind prezentate toate lucrăirile adunate. Din inventarul pe
această perioadă rezultă că, la sfirşitul anului 1948, muzeul avea următorul număr de obiecte pe secţii :
- Etnogrnfie
1 11 fi obiecte
- artă plastică şi bisericească .
. 43·1 obiecte
- istorie, Cllrheologie, arme
563 obiecte
- numismatică
.l 291 obiecte
- ştiinţe, silvicultură
. 153 obiecte
Tot a 1
:3 5fi0 obiecte
1

La acestea se adaugă 1 730 cărţi de di.ferite domenii :i:t.
Dintr-un proces-verbal de control încheiat la 8 octombrie 1950, rezultă că la acea dată muzeul avea următoarele secţii : etnografie, industrie casnică, ştiinţele naturale şi mineralogie, aTtă veche religioasă.
numismatică.

Incepind cu anul 1952, se dau o serie de indicaţii din pairteCJ unor
organe de control, pentru org·~mizarea ex;poziţiei pe onn.duiri sociale.
Lucrările de organizare a expoziţiei pe o asemenea tematică au durat
mai bi·ne de doi a.ni, fă·ră a se reuşi realizarea ei, din liipsă de material.
Indk:aţiil.e irespective, date pe un ton
imperativ şi consemna·te în mai
multe procese-verbale :1\ nu ţineau seama de condiţiile concrete ale
muzeului, care avea şi de acea5tă da•tă un profil predominant etnografic
şi, care, prin exponatele sale, nu putea acoperi o asemenea tematică.
ln aceeaşi perioadă, Samuil foneţ este „pus în indisponibilitate", deşi
el ar fi dorit să lucreze mai departe la muzeu:::..
:!I
32
:13
:14
:15

Idem, Dosar 1947, ma 7.
Idem. Dosar 1948, Iila 11.
ldem, Registrul de inventar nr. 1, recapitulaţie.
Idem, Registrul de cont.rol 1952-19!i5.
Samuil Ioneţ, Insemnări zilnice, loc. cit.
https://biblioteca-digitala.ro

ISTOHIA MllZEULUI DIN

RADAUŢI

De aceea, fondurile destinate pentru a.C'hiziţii. au fost cheltuite cîţiva
ani la rrnd, pentiru pla<ta unor lucrări care să suplinească golurile ce nu
puteau fi completate cu obiecte, pentru ilustrarea fiecărei orînduiri sociale.
Şi nu era vorba
numai de orindui.rile sociale C'i, expoziţia trebuia sit
îrn:::eapă cu apariţia vieţii pe pămint, apariţia omului, să cuprind~i flora,
fauna, solurile, mineralele şi rocile pămintului, să prezinte amănunţit
fiecare orîinduire sociailă îoncepînd cu comuna primitivă şi ajungînd pin{1
la zi şi, în plus, să mai cuprindă activitatea mmilor personalităţi locale.
Lipsind materialele care să acopere o a<;ernenea problematică vastă.
au trebuit să fie confecţionate prin mijloace locale sau prin comenzi h
unităţi .specializate, o serie de tablouri, grafi.ce, lozinci, statui de ipso'i,
basoreliefuri din lemn, panouri, fotomontaje, fotografii, etc. De aceea, tn
aceşti ani, au fost achiziţionate foarte puţine obiecte de etno<Jrafie ~i
aortă populară.

Dintr-o situaţie referiotoare la colecţiile muzeului, întocmită pentru
perioada 1951-1957, rezultă că, în acest interval. deşi fondul anual de
achiziţii a fost de 10.000 lei, numărul obiectelor cu care s-a îrnbog;1ţit
patrimoniul muzeului a fost foarte mic. Rieţinem din această .situaţie că
în 1951 muzeul avea în total 1.110 piese, din C'are: etnografie şi artii
populară 902 piese, celelalte fiind de istorie, ştiinţele naturii, etc. În
1957, numărul itotal al .obieoteior a ajun.<; 1.178, cu o creştere de fiH obieC'1'-'
(dîn care 31 etnografie şi artă populară) într-un interval de 6 ani :1ti.
Dacă pină în 1952, registrul de inventar al muzeului a fost ţinut la
zi şi completat cu rnuHă meticulozitate, sub îng;riji:rea lui Samuil Ioneţ
şi Isidor Simionovici, pentru anii 1953-1955, .nu s-a ţinut nici un fel d•!
evidenţă a obiectelor achiziţionate. ln 1952 sînt inventariate 12 panouri.
2 tablouri, 5 dulapuri, toate confecţionate în atelieFele muzeului şi o
broa..c;.că ţestoasă împăiată, cumpăirată de la Volovăţ :17 _ În anul 1953 sînt
inventariate 2 fotomontaje „confecţionate '.În cadrul secţiei de istorie seotorul construirii socialismului", un panou în ulei reprezentind originea
pămintului şi un a1tul reprezentînd vietăţile din era secundară :lll.
In anul 1955, inventarul este transcris înt;r-un nou registru întocmit
fa întîmplare, cu multe omi">iuni, ajungindu-se pînă la numărul de inventar 1819. In 1956, sînit înregistrate 13 obiecte: un bust de ghips, 2
fotomontaje, 9 fotografii, un tablou. 1n 1957 apa·r 3 obiecte în plus : o
biblie şi două pistoale 3!!.
În 1958 expoziţia este reo·rganizată şi reprofilată, revenindu-se la
profilul iniţial, cel de etnografie, fiind amenajată pe tema ocupaţiilor
populaţiei din zonă. Cu acest prilej este reorganizată şi activitatea de cercetare, conoomitent cu cea de îmbogăţire a patrimoniului. In anul 1958,
colecţia muzeului se îmbogăţeşte cu încă 318 obiecte, din 1care 257 de etnografie. Din acestea, 122 au fost donate de SClllluil Ioneţ. La sfîrşitul
anului 1960 existau în inventarul muzeului 2043 obiecte.
36
:17
38
39

Arhiva Muzeului Rădăuţi, Dosar 1957, fiia 59.
Idem, Inv. BC, anul 1952.
Idem, anul 1953.
Idem, Inventarul pe aceşti ani.
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Începînd cu anul 1958 colecţiile muzeului se echilibrează şi cresc
<ta de an, fiind achiziţionate un numă•r tot mai mare de piese cu deosebită valoare etnografiică.
1n 1965, expoziţia de bază - rămînînd pe aceeaşi tematică a o-cupa1iilor - a fost îmbunătăţită, reuşind să valo;rifice în mai mare mă/Sură
bogatul patrimoniu etnografic ele care dispunea muzeul. Expoziţia organiwtă pe tema ocupaţiilor în 1958 şi completată în 19ti5, a funcţionat
în această formă pînă în Hl70.
Spaţiul din vechea clăd1re, de pe str. Bogdan Vodă, ;nr. 2, a devenit,
intre timp, nerncăpător. în primăvara anului 1970, cu sprijinul organelor
locale ele paTticl .5i de stat, muzeului i se pune la dispoziţie actualul local,
!'Îtuat în plin centrul or~u1ui, pe str. Piaţa Republicii, nr. 63.
Cu ocazia mutării obiecte'1or în noul local, expoziţia de bază a foot
reorganizată şi profilată pe tema meşteşugurilor practicate de populaţia
clin zonă : olăTit, confecţionarea pieselor de port, .a textHelor de casă, prelucrarea artistică a lemnului, corinului şi o.sului, instalaţii. -tehnice popudare.
Prin modul de organizaTe şi prezentare, conceput de muzeog.rafa
Luci.a Stroescu, şef.a secţiei de arită populară a Muzeului jrudeţean Suceava, expoziţia din anu'l 1970 reuşea să pună în valoare cele mai reprezentative aspecte ale meşteşugmHor populare din zonă şi să 1creeze perspecti-va unei dezvoltări viitoare a muzeului, pentru a căpăta un profil bine
conturat.
În toamna anului 1973, muzeul a fost închis pentru efectuarea de
reparaţii capitale, ocazie cu care s-a irntrodus şi încălzke centl"a'lă. în
urma acestor lucră.ri, spaţiul de expunere a crescut la ciirca 900 mp, fiind
create condiţii corespunzătoa!I'e şi pentru amenajarea depozitelor sau a
celorlalte spaţii auxiliare.
Actuala expoziţie, reorganizată şi dată în circuitul turistk la 2:!
aprilie 1!H6, intitulată „Tehn1ci bucovinene'', e51te o sinteză a întregii activităţi de cercetare .şi oompletare a patrimoniului muzeului, reu.şinid să
pună în evidenţă cele mai semnificative aspecte ale inrt:eligenţei populare
din Bucovina, în domeniile pe care le prezintă.
Realizată de colectivul muzeografilor rădăuţeni, cu ajutorul celorlalţi lucrători de la muzeele din judeţ şi cu sprijinul permanent al organele'!' locale, sub îndrumarea competentă a aceleiaşi Lucia Stroescu, expoziţia actuală reuşeşte să a:ducă dovezi incontestabile, prin mijloace
specifice etnografiei, ale unităţii şi con'jnuităţii populaţiei româneşti din
Bucovina cu cea de pe întreg cupriIL5Ul ţării, a permanenţei .sale neinti·erupte, de pesrt:e do-uă milenii, pe aceste meleaguri.
Nu dispunem de date privitoare la numărul vizitatorilor pentrru perioada anteirioa;eă anului 1951. Dintr-o situatie statistică întocmită în
1!137, aflăm că în 1951, muzeul :1 fost vizitat d_,2 6.860 persoaine, în 1952
ele 7.109 iar între 1953-1957 de pe::te 8.000 anual. In perioada urmă
toare, numă·rul vizitaitorilor este schimbă1tor de la un an la altul. De la
l I .65J în 1960, ajunge la cifra maximă ele 21:.226 în 1961, fiind incluşi
în aceasUt cifră şi vizitat.01·ii unor ex;paziţii vola:nte organizate la sate.
Intre 1D6:3-H173. media anuală a vizi·btorilor este de cioI'Ca 7.000,
Yariind între I.OOO în 1970 şi 13.110 în I9n.
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După reo'I'g.anizarea mu;,,eului şi rede5chiderea actualei expoziţii, l"lllmăr:ul vizitato;rilor a înregistrat următoarele cifre : 1976 =
18.280 : I ~n
20.866; 1978
19.726; 1980 = 21.140. Numărul vizitatorilor de peste

=

=

hotare a crescut de la 1.500 în 1969 la 4.086 în 1979.
Concomi.t.ent cu îmbunătăţirea activită·ţii expoziţionale s-a perfecţionat continuu şi mun(!a de cercetare pentru depistarea şi achiziţionarea
uno!' piese care să completeze patrimoniul muzeului cu cele mai valo1·oase obiecte de etnografie şi artă populară, selectate cu cea mai mare
grijă, mai ales din domeniul tehnicilo.r
populare. Numă:rul obiectelor
de etnografie a cre~ut în ultimul deceniu de Ia 1.781 la sfîrşitul anului
Hrn9, la 4.600 în 1979.
Expoziţia actuală a muzeului prezintă vizitatorilor o parte din ace-.te
comori, care sînt apreciate în mod deosebit ele toţi cei ca.re viziteaz:1
muzeul, clin. ţară şi de peste hotare. Cartea de onoare şi cartea de impresii
" muzeului, cuprind aprecieri clin cele mai elogioase privitoare la valoarea exponatelor şi a modului lor de prezentare.
Iată doa:r două din aprecierile unor specialiş.ti :„„. lucrul bine făcut
aid este certitudinea că ne aflăm în faţa celei mai clesăvîrşi:te metodologii
t'Xpoziţionale din muzeologia contemporană românească" "0 .
„Prin valoarea colecţiilor sale, prin activitatea ştiinţifică şi culturaleducativă, muzeul din Rădăuţi se îmscrie în reţeaua muzeistică a ţării r·a
un aşezămînt ele prestigiu""'·

SEITEN AUS
MUSEUM

D~H GESCHICIITI·~

VON H:\.DAliTZEH

Zusammenfassung

13ewusst von dei· gesl'hi-chtli·l'hcn Erbung, von cll:'m wertvulkn
Schatz der Volkskultur, dic in diesem Teii des L;mdes cxistie1·t, hat eine Grupp1•
lntelektueUer aus Rădăuţi die Grilnclung ei-nes Museums rr11· .,!\ntiquitâten und Etn·igraphic" nocht im Jahre 1920 vorg~chlagen.
D:c IJc~ wurde von den Lehrern SamuiJ untl Eugenia loneţ materialisiert,
unter derer Unlerstiltzung das Museum im Jahre 1934 L'ri5ffnet wird. In der Zeit
des zweiten Weltkrieges ging die Sammlung verloren. Sie wurde wieder hergl'~tellt in elen folgenden Jahren, so class im J·:1hre 1948 clas Museum wieder erlHfnet
wird, und ohne Unterbrechung bis heute funktioniert. ln den Jahren des Soz:alismus, durch die systematische Studierung der Zone, mit der Unterstiltzung des
St.îates, ging man zur Gleichung der Sammlungc·n und zu ihrer Bereic!wrung
tiber, so class ihr aktueller Patrimonium fiihig ist. die kennzeichnenden Aspeklf"
dcr materiellen Kultur darzustellen. die volkstilmliclH'n Tedmologien der B~1kov:n:1 hcrvorhebend.
F.JlKLi\IWNG Dl::H FIGU!lEN

Fig. 1. Die erste A'rJiid1e des Radautzer Museums. (Das Arig:nal
în dem Archiv cles Mu.seums von lbdautz).

l>efindct sid1

'40 Nicolae Dunăre in Cartea de onoare a muzeului lu\clăuţi, 1ila 27.
41 Maria C:oa1·ă. Zm1.a etnografică Rădăuţi. Editurn Sport-Turism, Bucure-:;li, 1979_
p. 17.
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F .g. 1. Primul afis a l Muze ului d in Rădău\i. (Origin alul se
in ar hi va Muzeu lu i di n R{td ău\i)
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NOTE

ŞI

COtdENT ARII

CONSIDERAŢII GENERALE
ASUPRA OSCILAŢIILOR CLIMEI
IN ULTIMII 5.000 DE ANI
MARlN CAHClUMAIUi

Cunoa"?terea evoluţiei climei de-a lungul timpuhti
cons;tituie o problemă veche şi încă actuali't a cercetării, fiind departe de a fi rezolvată, pentru lămurirea ei aducindu-'Şi contribuţia
in preze:1t specialişti din cele mai diverse domenii de acth-itate. C{1
situaţia este aceasta ne~o probează simpla constatare conform căreLt
este greu, în urma acumulării unor date bazate pe cercetări moderne, să
mai considerăm, ceea ce se credea pină nu de multă vreme, că peTioada
cuaternară es·:e formată din două mari epoci : una, în general, ~ce Pleist.oceinul - , iar alta caldă, eventunl cu neînsemnate oscilaţii ale climei - Holocenul - sau, cum impropriu i se mai spune, „postglaciarul".
Ulterior, s-a dovedit că plebtocenul este o perioadă extrem ele complexi'1
în ceea ce priveşte variaţiile climatului, cu implicaţii nebănuite asupra
evoluţiei cul'turii materiale paleolitice 1• Cercetările recente au scos în
evidenţă, de asemenea, că nu mai putem considera Holocenul o etap::i
caldă, lipsită de oscilaţii climatice suficient de profunde pentru a influenţa evoluţia diferitelor culturi preistorice şi a vieţii purtătorilor cult.urii respective. Acumula1·ea uno;- noi date privind paleoclimatul a fost
posibilă prin intensificarea st ucliilor interdisciplinare iniţiate pe plan
mondial în cadrul unor proiecte extrem ele costisitoare ce au antrenat
numeroşi specialişti clin cele mai diverse domenii ca.re au acoperit pradic
marile regiuni fizioC'o-geografice de pe întreaga Terra. În ultima vreme,
date preţioase s-au obţinut prin studiul extensiunii şi cont.racţiei ghe\arilor clin regiunile pola.re sau din zonele montane cu gheţari aotuali în
timpul holocenului. Sintezele rezultate au dovedit că în Holocen dimc-1
a fost mai complexă decît s-a erezut. fiind marcată de mai multe inter\'ale de răci.re despărţite ele etape ele optim climatic. Ultima perioadă ele
răci.re a fost numită chiar Mica vîrstă a yheţii, în linii generale desfăşu
rată intre 1430 şi 1850 e.n. Inai:nte.a ace:-;teia au exis.tat, ele m;emenea, alte
două intervaJe de expansiune a gheţarilor petrecute, după G. Denton şi
W. Kairlen '.! intre 5.800 şi 4.!-100 B.P. (culminind la 5.300 B.P.) şi 3.300
şi ·2.400 B.P. (culminind la 2.800 B.P.). După J. Gribbin şi H. Lamb ::
l M. Cârt:iurnaru. Mecli.u! geograJic în Pl.eistocenn/. superior şi ciilturile paleulitice din Homânia. Editura Aea.demiei H. S. Fl.omânia, Oucure!iti. 1980.
2 G. H. Denton and W. K<1r!en. Holocene Climatic Variations - Their Pattern
a11d Possible Cause, Quaternary HPseard1, :l, 197:1, p. 155-305.
:1 J. Gribbin <mel H. 11. Lamb, Climatic chcmgc in historical times, in J. Gribb'.n.
Climatic chonge, Cambridge lTniversity l'r4"ss, 1978, p. 68-82.
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d1imul interni! de expansiune a gheţarilor s-a desfă..5urat intre 2.900
:uoo B.P. (cuprinzînd deci în mare epoca fierului). (fig. 1). De fapt.
m·e<:>ti ultimi doi autori Yorbesc ele o etapă rece şi în urmă cu 1.000-800
<ini B.P. în timpul tuturor acestor intervale reci cei mai mulţi gheţari
~t:: clez\.·olt[t cu 10-250/0 cli11 lungimea lor actuală. Amploarea extensiunii gheţarilor a fost aproximativ egală în timpul intervalului dintre
:U00-2.100 B.P. şi di·n Mica vîrstă a gheţii, iar avansarea gheţarilor
tlin'.re 5.800-4.HOO B.P. a fost mai slabă în următoarele două inlervale.
Menţionăm dt toate aceste oscilaţii climatice şi-au găsit {'Onfirmarea
r'u numai i:n datele oferite ele metodele tradiţionale (palinologie, paleoLi un~i etc.), ci şi în rezultatele unor noi meitode cu implicaţii în studiul
paleoclimatului precum măsurarea variaţiilor de-a lungul timpului u
C . din atmosferă sau a concentrării QI:< clin 1calota ele gheaţă a GToen!d:11:lei. a oxigenului izotopic (0 1" şi QICi) clin carotele ext·rase clin sedimentele miirilor şi oceanelor planetei noastre etc.
1nregistră•rile din Munţii Alpi au dovecli1t că între 1000 şi 1200 e.n.
<L existat o perioad[t ele încălzire. iar Mica vîrstă a gheţii a fo:;t p-receclat<-1
ele a~emenea de o a1tc'i expanc;iune a gheţarilor petrecută i!1tre 1270 şi
1 :w5 e. n„ cîncl avansul limbilor ele gheaţă au răsturnat multe pftduri sau
ctli afectat o serie ele amenajări efectuate ele om în aceste regiuni.
Mica vkstă a gheţii nu trebuie prh·ită, la rîndul ei. ca o etapă ele
r<":dre continuii ci, di'n contră. sub fo.rma succedării unoir intervale reci
C'~l altele mai puţin reci (fig. 2). In acest sens se poate spune că perioacidc, ele culmina:re a răcil'ii din Mica VÎI"stă a gheţii s-au produs între
l :'>~lti-lti20, UHO-lti-n, Hl70-lfiBO. 1720, 1H0-1750, 1770-17HO.
lUHi---1825 şi JBc!0-1850 e.n. Maximul răd.rii s-a produs, se pare, inl!'e lf)()O şi. 1750 e.n. Cu :tonte că retrage.rea gheţii a început în jurul anuluj UlliO. au existat şi în continuare reavansări ale gheţarilor î1-Y.re 1890
- l 895 şi rn 12-- rn20, retragerea fiind într-aclev[tr drastică posterior anuh i Hl20.
Un fapt interesant îl constituie constatarea privind lungimea inter" il~ului cu climat rece pentru perioadele dintre 5.800-1.900 şi 3.3002. 100 B.P., estimată la circa 900 ani. Extinzîncl cunoştinţele asupra va;·bţiilor reei vechi ale climei vom observa că modelul Holocen al evenimentelor climatice s-a repetat şi în Pleistocen. Pe lingă faptul că putem
presupune o reavansare a gheţairilor la 7.800 B.P„ se cunosc cele ca.~·e
<•LI culminat la 10.300, 12.800. 15.:rno, 17.800 sau 20.:100 B.P.
Pe ele altă parte, intervalul timpuriu de expansiune a gheţarilor
incepe în sec. XIV şi culminează în Mica virstă a gheţii. Aceas-ta inseamM1
C'~1 putem considera, la modul ou totul general, că ace~t interval rece <1
durat de la 1300 la HJ20 e.n. avîncl o durată de circa 620 ani. Put,em
a: unei presupune că Ivlica vî-rstă a gheţii este încă în proces a.ş.teptîndu-ne
la reluarea înaintării gheţan1lui alpin.
1n aceilaşi timp, dacă vom măsura intervalul timpuriu de încălzire.
c:_,re a cuprins în cadrul i;ău Imperiul Homan şi Evul mediu, început h
'.UOO B.P. (450 î.e.n.) şi durinei pînă la înaintarea gheţaTilor din sec .
.\:III. vom consta-ta un număr ele 1.750 de ani. Menţionăm că acest interşi
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val a fost întrerupt de expansiunea gheţarilor înt.re 1.250--1.050 B.P.
(700-900 e.n.).
Precedentul interval de ~ncălzh"e s-a de.sfăşurat între 4.!100 şi 3.:JUO
B.P ..cuprinZÎlnd la rîndul său cir.ca 1.500 ani.
.În concluzie se poate spune c~i intervalele expansiunii gheţarului
revin în general într-un model consecvent, NI r{1ciri ele vîrf separate ele
intervale de aproximativ 2.500 ani.
O metodă ele previziune climatică pe un timp lung este a pl·oiecl:l
modelul schimbă·rilor climei clin trecut în viitor cu presupune.rea 61 el
se va repeta. Aceasta ar însemna că Mica vîrstă a gheţii va fi succedată in
următoBirele cîteva secole de un clima:t asemănăLor celui din Imperiul
Roman şi Evul mediu, iar în jurul anului 4.200 va fi cea mai imensă
viitoare înaintare a gheţurilor şi deci cel mai rece climat.
Desigur, se pune întrebarea dacă cercetările din ultimii ani au li1murit cauzele caTe determină variaţia climei ele-a lungul timpului ?
Hăspunsul este departe de a fi complet şi ruci nu intenţionăm <1
discutăm aici acest aspect. DoTim însă să subliniem şesizarea corelatiei
dintre schimbările climei şi variaţia c,,, din atmosferă, ceea ce ne-ar
sugera rolul activităţilor so-lare în fluctuaţiile climatului pe pfrmînt.
S-a constatat, prin măsurarea C 1r, din regiunile împădurite, că există două tipuri de variaţii în a-ctivitatea din atmosferă a acestui element în
timpul ultimHor 7.000 de ani. Prima, implică schimbă·rile lente ele-a luagul unui inte;rval ele timp larg, reflectate prin descreşterea în activitate
a C 11, de 1000/0 între 7.000 şi 2.200 B.P. cauzată, în gene·ral, de variuţL!
cimpului geomagnetk Totodată însă, su.prapunîncl aceste schimbări ele
lungă durată, sînt fluctuaţiile de termen scurt de peste 30%.
Ce·rcetărHe au demonstrat că în timpul Evului mediu, plecîncl ele 1C1
minimum 900 e.n., no·rclul Europei şi Atlanticul ele norei e•re1u cuprinse
ele căldură şi vreme uscată. H.H. Lamb '• sugerează că perioada cald{1 a
putut avea loc între 1000 şi 1200 e.n„ pe cinci E.L. Ladurie ~. plased:.-:ă
<1cest optim la IOB0-1180. llHerior, deteriorarea climei a survenit între
1200 şi 1400 e.n. fiind urmată de o slabii ameliorare ce a început la circa
1400 şi a durat pînă Ia 1550 e.n. Prelungirea deterio.rării climatice a urmat în vestul Europei şi a durat de la minimum 1550 pî·nă la 1860 e.n. •i.
iar ce1 mai aspru climat clin acest inten·al pa.:re să fi survenit intre
1550---1700 e.n. 7.
Măsură:todle asupra C 11, clin atmosferă au determinat tendinţa climatului rece în perioada ele înaltă activitate C11. Astfel. în timpul inten·alului 900 - 1100 e.n. valoarea C 1r, atingea -5%0 , descrescînd la -201 0 Q
sau chiar -25% 0 în jurul anului 1 200 e.n., adică în timpul călduros clin
Evul mediu. Între 1 300 - 1 500 e.n. se observ{1 o creştere de +20~ 00 ,
deci, în generral, valori înalte, clar tolU'/i destul ele fluctuante în timpul
4 H. H. Lamb, The Changi11g Cli.mate, Mcthu<'n :1nd Co .• London, HJ6(i, p. 6:l~.
5 E. L. Lnduric, Times oJ Fea.~t. Times of Famine. Doublcday, New Y0rk. l~lîl
p. ::rn-~56.
fi Ibirlem.

7 ll. J l. Lnmb, op. cit.
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Micii vîrste a gheţii. După :Mica vîrstă a gheţii se cons.tată un declin
gPneral în activitatea C 1•1.
Măsurătorile C 1 au demonstrat, de asemenea, fluctuaţiile cu frec·venţă ele circa 400 ani. Intervalele largi de activitate înaltă C 1 au sur\·enit între 1 300 - 1 900 e. n. şi 2 200 - 3 400 B. P., 4 400 - 5 800 B. P.,
iar valorile scăzute predomină între 1 300 e.n. şi 250 î.e.n., precum şi
în etapele dintre 3 '100 - -! ·lOO B.P. şi fi OOO - 6 300 B.P. Adesea, în
cadrul acestor intervale largi, se constată fluctuaţii scurte ale activităţii
C· . cum ar fi de exemplu cea clinb-e 1050 - 1300 B. P.
Co-relarea dintre fluctuaţiile liniei gheţarilor şi activitatea C 1-'i din
;;itmosferă s-a făou.t în numeroase puncte, cele mai iruteresante simili111~1ini între aceste date obtinîndu-se în muntii St. Elias clin America
ele Nord şi în Laplandul sue~lez. peste tot const~tîndu-se o corespondenţă
i~•timă între activitatea C 1 ~i variaţia climei, curba ele variabi:litate a
''cestui element reprezentincl clC{:i. de fapt, o curbă clima1tică.1 În ceea
C"e priveşte cauzele oscilaţiilor· C 1 în atmosferă, nu s-a ajuns, se parC'.
încă la o explicaţie satisfăcătoare invocinclu-se variaţiile seculare ale
!'impului magnetic, schimbul ratei dintre rezervoarele tlscat-ocean, schimbarea concent':ării CO., clin atmosferă, muta.rea de carbon de la înveli!-!llrile mixte de precipitare biologică sau schimbarea în rata ameste0ului dintre i-;uprafaţa îm-elişului oceanului ce pot cauza rapid variaţii atmosferice ale C 1 ca să nu mai vorbim de erupţiile vulcanice conjugate
pe un timp mai îndelungat în diferite regiuni ale globului.
Dacă ar fi să ne referim la efectele conerete ale acestor oscilaţii
C"!imatice trebuie să relevăm caracterul lm· general, ele cuprinzînd cel
mai adesea întreaga Terra, ele altfel ca orice fenomen dimatic major,
manifestările lor fiind în.să diferenţiate ca pondere în funcţie de regiunea
fizico-geografică respectivf1. Esle suficient să amintim citeva clin efect-ele majore pent.ru a ne imagina cit ele mult puteau influenţa viaţa
omului. :'\şa, ele exemplu, încălzirea climei dintre 5000 ,şi 3000 î.e.n. a
fa.cut ca nivelul eustatie al mării să se înalţe rapid, debitul durilor să
nească enorm în regiunile muntoase cu gheţari procludnd inundaţii catastrofale, mutarea veehilor aşezări înşirate pînă atunci de-a lungul respectivelor rîuri, în luncile acestora sau pe terasele mai joase. In jurul
<•nului 2 OOO î.e.n. încălzirea climei a determinat topirea unui volum de
gheaţă clin zonele montane estimat la cifra 101:; mc, ceea ce a determiuat ridicarea nivelului oceanului planetar cu circa 3 m. Aceasta a însemnat, pe lingă influenţa diTectă asupra zonelor litorale, schimbarea nivel ului de bază a numeroase rîuri care se varsă în diferite mări conectate
la :;istemul oceanic planetar. Rîurile respective au fost obligate să-şi intensifice acţiunea de depunere, producând inundaţii conti1I1ui în oursul
inferior şi, în acelaşi timp, să exercite o acţiune ele eroziune catas·trofală
în nivelul superior.
Variaţiiile ele temperatură ele la o etapă la alta, în măsura în care
ele au ajuns la valori de 2-3° C în media anuală, au avut efecte dintre
C"ele mai profunde asupra economiei şi culturii materiale din etapele
respective. Trebuie, de asemenea, să ne gînclim la o altă repartiţie a
f.istemelor anticiclonale şi a depresiunilor atmosferice, deci la un regim
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al vinturilor diferenţiat. Este interesant să precizam ca 111 jurul lui 4 OOO
î.e.n. centura de cea mai înaltă presiune era centrată pînă la nordul paralelei ele 40 - 45° latitudine nordică, ceea ce a determinat implicit un
regim de ploi extrem ele ridicat în timpul verii şi precipitaţii abundente
iarna în zona mec!He.raneeană.
În etaIJ<t rece din epoca fierului pădurile din teritoriul Uniunii Sodetice şi-au cleplw;at limita mult spre suci, iar viţa ele Yie şi măslinul
Cili fost. se pare, eliminate clin nordul Italiei. Din contră, în timpul r:>ptirnu!ui climatic dintre 1000 - 1200 e. n. podgoriile se extind în Europa
de vest şi centrală cu 3-5° spre norei şi 100-200 m pe altitudine. In
etceast<'.'t perioadă, tempera.tura medie anuală era, se pare, cu cel puţin
1' mai ridicată ca în zilele noastre. Trebuie să amintim în legătură cu
1emperatura că, dimpot.rivă. în timpul Micii vîrste a gheţii, în mod
-,pecia! între 1700 - l!l20, ea scăzuse cu pînă la :r C (fig. :1) în raport
cu zilele noastre. ceea ce a clete1minat încă ele pe la anul 1500 un declin
catastrofal al limitei superioare a pădurilor în Europa centrală şi probabil situaţia nu a fost alta nici în regiunea ţf1rii noastre. Foarte mult
'-' crescut, în timpul Micii virste a gheţii, nivelul Mării Caspice şi ehiar
d Nilului alimentat atunci clin ploile din centura eetntoriaUi, ploi mul!
:nai abundente decit azi.
În încheiere. vrem să subliniem că, atîta timp cit în Holocen se
\·orbeşte de o Mic~t vîrs.Ul a gheţii şi alte etape de răci·rc şi înaintare a
gheţarilor nu oredem că îşi mai are sensul denumirea de „postglaciar"
cu care se mai fowearcă uneori a desemna ultimii 1O OOO de ani. De asemenea, o alti'i noţiune adesea întîlnită este aceea de „optimum climatic
po"tg-laciar" introclus[1 ele multă vreme ele L. Von Post s pentru a defini
1n general etapa caldă dintre 7 OOO şi 5 OOO B.P. A vinci în vedere d1
in Holocen au fost pred:&ate prin ultimele cercetări cel puţin două optl-me climatice, noţiunea sub form[1 ele „optimum clima.tic postglHrfa,r"
de\•ine confuză şi trebuie eliminată clin nomenclatura de specialitate.

CONSIDEHAT!ON.S GENE:IV\LES Sl Tfl LES V AHI AT!ONS
DE CLIMAT PENDANT LES CINQ DERNIERS
MILLENAIHES
Hesnm-e

L('S touh's clL•rflicres rC'cherches con1·C'rnan l l'expansion et la
nmlradion dL'S glaciers du holol'Ci1t'. pratiquces dans clivc•rs points ele la T01-rc,
n•coupees par IE"S donnees obtenues gr~1cc a l'elude 0 1:! de la c'1lotte glndaire du
L'<:'ntre de la Grocnlande par Ct'lles resultant de l'etude des ,·ariations du
atmospht'rique, ont permis l"t•labornlion de queJques t\tudes d'un inll'.•ret excc>ption:](·J puur le paleodimal du holo<'~ne cit' rensemble de notre planete. L'auleur

c,„

B L. Von Post, Problems a11d workingl.ines in the 1>ostarctic Forest Hislory o.f
Europe, Fifth Tnternational Botanica! Congress Cambridge Report o[ Proccedings, 193tl.
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discute justement quelques unes de ces donm:•es, re<·ueillies dans une sene cl'ouvrages de differents pays, d:lns le but de preparer leur future integration dans
le phenomene du dc,·eloppement de la culture matcrielle dans Ir tPrritoirr ro:imain.

EXPLlU'\TlON DES FIGUHES
Fig. J. - Variations du climat pendant Ies derniers 8 OOO ans. A - Variations ;i
breve ed1eance du CJ!o almospherique (d'apres H. E. Suess, 1970) ; B Schema des fluctuat:ons generales de par le monde des gladers du holocene; c - Schema des fluctuations des gle1eiers et de la limite des forl!ts
du holocene dans Ies montagnes St. Elias; D - Sd1ema des fluduat:on<; cks
glariers holocenes dans Ies montagnes de Kebnekaise et de Sarek (d'apres
G. H. Denton et W. Karlen, 1973).
Fig. 2. - La comparaison des courbes de concentrat.ion 0 16 ele GroC'nlande centrall'
et de la variat.ion des temperatures en Islande et en Angleterre (cl'apres
.J. Gribbin et H. H. Lamb. 1978).
Fig. 3. - Les courbes saisonnieres et annuelles des Yariations de la tempt:•rature
pendant le dernier millenaire en Angleterre (les divers eourbes reproduites en pointille, pclr des lignes discontinues ou Egnes continues representent autant des modaliti~s cl'interpretation) (d'apres .J. Gril>bin et H. JL
Lamb, 1978).
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ASPECT SAU FENOMEN DE TIP

SUDIŢI

?

NICOLAE URSULESCU

Publicarea în 1966, de către Victor Teodorescu,
a materialelor liniar-ceramice descoperite în aşezarea de la Sudiţi (jud.
Buzău) 1 a provocat numeroase discuţii prin caracterul lor inedit. Atrăgea
atenţia, în primul rind, combinarea, pe aceleaşi fragmente ceramice, a
„capetelor de note" (atît de tipice culturii ceram.idi liniare) cu canelurile
sau pliseurile, care înlocuiau obişnuitele linii ale decorului incizat 2• Pe
baza acestei caracteristici, ca şi a altora :1, autorul ajungea la concluzia că
în nord-estul Munteniei s-a forma:t un aspect .apairite, denumit Sudiţi şi
ca.re prezenta o clară întrepătr.undere între elementele liniar-ceramice
şi cele de origine sudică, probabil de factură Dudeşti ; aspec.tu}ui i se
atribuia un aport la formarea culturii Botan 1o. Mai mult, se avansa chiar
ipoteza că ne-am afla în faţa unui complex care ar putea să stea şi
la baza fenomenul·ui precucutenian, ce s-a extins t.reptat spre Moldova"·
Datele stratigrafice de aid, destul de puţine la acea dată, relevaseră
că principalul complex cu materiale de tip Sudiţi (aJveola:r„ea denumită
convenţional „L 1") era anterior fazei Boian III (Vidra), iar nivelul liniar în genere (făcr-ă să ştim dacă e vorba de liniar pur sau de „aspect
Sudiţi") ain.1terior pr1mei faze Boian 6. De asemenea, pe baza startigirafiei
orizontale, se postula poste:ri1ori1tatea ceramicii liniare de aici faţă de locuirea Du:deş.ti 7.
Aşa cum s-a observat ulterior de către mai mulţi cercetători, descoperi-rile de la Sudiţi aveau o importanţă cu totul deosebită în in.ţe;Je
gerea :r:olului pe care ceramica liniairă l-a jucat în regiunile ex,tracarpatice, dar precizarea aces.1mi rol era îngreunată de faptul că datele s.tratig.rafice rezultate erau immficient de cla,re pentru încadra.rea exactă a
secvenţei Sudiţi în evoluţia neoliticului din nord-estul MLU1teniei.
Chiar în anul publicării materialelCJ1r de la Sudiţi, SHvia Marine'>cuBîlcu le ia în discuţie, cu ocazia pr'i.I!J.ei prezentări a des.copeririloT liniar1 V. Teodorescu, Date preliminare privind cultura cu ceramică liniară din teritoriu! de la sud de Carpaţi al Homâniei, în SCIV. 17, 2, 19fi6, p. 223-2:32.
2 Ibidem, fig. 4.
3 Ibidem, p. 230.
4 Ibidem, p. 231.
5 Ibidem, p. 230, nota Iî ; p. 231.
li Ibidem, p. 226.
7 Ibidem. p. 226, 211.

https://biblioteca-digitala.ro

NICOLAE UB.SlTLESCF

480

ceramice tîrzii ele la Ti!rpeşti 8. Cu această ocazie, emite părerea că doar
materialele liniare „pure" a.r fi partidpat la geneza culturii Boian, pe
cinel „aspectul Sudiţi" ar fi rezultatul unui ame1'itec între elemente Bolintineanu (deja formate) şi o penetra.ţie tîrzie a ceramicii liniare. care
i•ncheie probabil deplasarea acestor triburi clin Moldova spre Muntenia !l •
.'\ utoarea susţine aceeaşi pă~ere - despre contempo.raneitatea clescoperiirilor de la Sudiţi cu faza Bolintineanu - şi în 1968, citind în plus descoperirile de la Cen1ica, pentru aportul triburilor linia.re la formare<l
culturii Boian lll.
In 1967, Eugenia Zahairia, discu tind evoluţia culturii Boian în sudestul Transilvaniei J ', atinge şi problema desco.perkilor de la Sudiţi, pe
c<li'e le consideră element participant la geneza culturii Boian. E. Zaharia subliniază faptul că la Sudiţi inciziile, canelurile şi capetele de
note se menţin încă pure, nemodificate, fiind doar asociate pe aceleaşi
vase l:!. De a5emenea autoarea aduce în discuţie şi faptul, deosebit de
interesant, că unele complexe asemănă1toare celui ele la Sudiţi au apăru~
şi la Hărman, Brăduţ şi Petreşti 1:1• T1rebuie .remarcat însă, că aici, nu
e vorba de „complexe" asemănătoare Sudiţiului, ci de elem<>nte ce se
aseamănă cu cele de la Sudiţi. O altă particularitate a clescoperiTilor ele
la Sudiţi, remarcată ele autoare, este lipsa exciziei, dar aceasta nu poate
fi absolutizată, dat fiind caracterul încă limitat al cercetării clin această
c:taţiu.ne H. In privinţa .rolului jucat ele sinteza de la Sudiţi, Eugenia Zaharia arată că trecerea de la Dudel)ti la Bolintineanu se face prin elementele
Sudiţi, care reprezintă o etapă tirzie a ceramicii liniare : totodată Sudiţi
nu explică clecit parţial naşterea Bolintineanului. după părerea autoarei
trebuind să mai existe1 un nivel, încă nedescoperit, în care să fie prezentă
şi excizia l:i. Unul sau mai multe nivele sînt presupuo.;e şi pentru Moldova, corespunzător Sudiţiului şi Bolintineanului, înainte ele naşterea
Precucuteniului rn.
1.n acelaşi an, Vladimir Dumitrescu, disoutînd opiniile Eugeniei Zaha.ria, arăta, printre altele, că nu e nevoie să se mai presupună un nivel
intermediar înt.re ceramica linia:ră şi Precucuteni I, deoarece la TraianDl. Fîntînilor şi la Tîrpeşti s-au descoperit fragmente ele tip Sarka şi

a

B S. Marinescu-Bilcu, L'habitat
ceramique rubanee de la station neolithique
de Tîrpeşti et
quelques problemes de la ceramique rubanee
en Roumanie.
în Actes du Vile Congres lnt.ernati0'7lal des Sciences Prehist.et Protohistoriques,
Prague, 21-27 aout 1966, vol. I. Praga, 1970, p. 423426.
9 Ibidem, p. 424-425.
JO Idem, Unele probleme ale neoliticului moldot•e11esc în lumina săpăturilor de
la Tîrpeşti, în SCIV, 19, 3, 1968. p. 4'.JO· şi nota 7.
11 E:ug. Zaharia, Angaben iiber die Boian-Gi.uleşti-Kultur. Die Siedlztng t•on Leţ,
in, Dacia, N. S., XI, 1967, p. 5-38.
12 Ibidem, p. 25.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 25 şi nota 42.
15 Ibidem, p. 25, 37, 38.
16 Ibidem, p. 37.
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Zeliezovce, ceea .ce demonstrează existenţa ceramicii liniare din Moldova pină în momentul naşterii Precucuteniului 1i.
în 1969, prezentînd analogiile şi relaţiile cronologice ale tipului ZeIiezovce, cercetătorul cehoslovac Juraj Pavi.:1k conside.ră descoperirile de
la Sudiţi drept o inteTesantă simbioză şi influenţare reciprocă între ceramica liniară mai nouă şi cultura Boian, concluzionînd că ceramica liniară mai nouă a influenţat evoluţia în regiunile răsăritene ale României în mai mu]1te etaipe (Dudeş.ti, Boian, Precucuteni) 18. Deşi nu o afiirmă
tranşant, din c0111text se înţelege că autorul înclină să plaseze cronologic
Sudiţiul la nivel Boian.
1n acelaşi an, Eugen Comşa prezintă fragmentele liniar-ceramice descoperite la Dudeşti, într-o aşezaTe din faza mijlocie a culturii Dudeşti,
ară1lînd. că aceste materiale nu mani!festă încă fenomene de sinteză cu
ceramica decorată ou caneluri, plasindu-<Se deci anterior Sudiţilor rn. Cit
despre de<;cope:ririle de la Sudiţi, autorul ex.primă rezerve serioase în
privinţa datelor stratigrafice, avansînd chiar ideea că alveolarea „L1",
s-ar putea daitora pUII'ltătorilor oulturii Dudeşti (cărora le-ar aparţine deci
materialele), iar fragmentele liniare ar fi ajuns aici ca impoI'Luri din aria
culturii celI"amicii liniaTe20 • Pentru lămurirea problemei se cere publicarea integrală a materialelor din complexul „L1", ca şi din complexele
apa!rţi.nind culturii Dudeşti din această staţiune 21.
cA.celeaşi păll"eri sint reluaite de Eugen Comşa în comunicarea ţinută
la simpozion.ul din 1970, de la Szekesfehervar, ronsacrait PToblemelor actuale ale ceTamicii liniare 22.
In 1970, un colectiv de cercetăiori, condus ele Victor Teodorescu, a
prezentat o nouă comunicare (rămasă inedită) despre descoperirile de la
Sudiţi, în oore .reafirmă concluziile din 1966, despre ainterioiritatea orizontului Sudiţi faţă de Bolintinea111u şi rolul jucat de acest o;rizont în naşte
rea culturii Boian 23. E. Comşa, discutînd această concluzie, e de părere
că respectivul complex de la Sudiţi reprezintă doair finalul evoluţiei comunităţilor oulturil ceramicii liniare din nO!rd-estul Munteniei, aflat sub
influenţa culturii Dude.şti şi care nu stă la baza formării fazei Boliilttineanu 2", deoarece, după păI":erea sa, faza Bolintineanu s-ar fi format în
17 Vl. Dumitrescu, Quelques remarque,ţ au su.jet de la culture n~olithique Pr~cu
cuteni et de la station de Traian-Dealul Viei, în Dacia, N. S., XI, 1967, p. 45.
18 J. Pavtik Chronol-Ogie der Zeliezovce-Gruppe, în, Slov. Arch., XVII, 2, 1969,
p, :157.
19 E. Comşa, Date noi cu privire la relaţiile dintre cultura Dudeşti ~i cultura
ceramicii liniare, în SCIV, 20, 4, 1969, p. 571-572.
20 Ibidem, p. 572-573 şi nota 29.
21 Ibidem, p. 573.
22 Idem, Quelques nouvelles donnees sur la culture â c~ramique rubanee en territoire roumain, în, Aktuelle Fragen der Bandkeramik, Szekesfehervâr, 1972,
p. 176-177.

23 ~f' E.Comşa, Uneie date privind raporturile dintre cultu.rile neolitice timpurii
" estul României cu cele din sud-vestul U.R.S.S. în SCIV, 22, 3, 1971, p. 38:5,
nota 57.
24

Ibidem.
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partea centrală a Munteniei, ca urmare a contactului direct dintre cultura Dudeşti şi cea a ceramicii linia;re ~;;_
O discuţie amplă asupra semnificaţiei descoperirilor ele la Sudiţ:i a
întreprins Alexandrina Alexandrescu în 1971, cu ocazia prezentă·rii materialelor liniar-.ceramice de la Hărman (jud. Braşov) 21'. Autoarea este
de acord că materialele Sudiţi pot reprezenta o mtl.tură de amestec la
graniţa între culturi, dar ce.rarnka liniară nu s-a amestecat cu elemente
Du.deşti, ci Boliruti.IneaTI1u. Fundamentarea acestei ex;plicaţii o găseşte în
materialeile de sinteză de la Hărnnan (asemănă.mare cu cele de la Sudiţi),
dar la Hărman nu există urme Dudeşti, ci doar Bolintineanu 27. În sprijinul contemporaneităţii Uniarului tîrziu cu Bolintineanu se citează două
fapte 28 :
a) In primul strat de la Vădastra există atît un fragment de ceramică
liniarr-ă, cit şi un Val5 Bolintineanu ;
b) tn mediul Bolintineanu de la Cemica exis.tă fragmente de „aspect Sudiţi".
De asemenea, autoarea, bazindu-se pe existenţa elementelor liniare
tîrzii, de „aspect Sudiţi", în noird-es-tul Munteniei, pe care le plasează
la nivel Bolintineanu, e~plică, prin acea5ta, şi pute.rnka influenţă a
liniarului care s-e constată în aşa-numita „etapă" Aldeni a fazei Gktleşti 211_
Deci aspectului Sudiţi nu i se amrdă nici un rol în naşterea culturii
Boian (faza Bolintineanu), al cărei centru genetic e pla..c;at de autoare în
nord-estul Munteniei şi sud-·vestul Moldovei ; din această zonă ar fi
fos•t apoi dislocaţi purtătorii C'Ulturii Boian spre centrul Munteniei de
către purtătorii culturii liniare, coborîţi din Moldova :lO : din amestecul
lor ar fi rezultat „aspeotul Sudiţi", al căTui rol se vădeşte în impunerea
elemente1,o.r de factUTă liniară Îlil inventa:vul ceramicii din faza Giuleşti.
Discutind în mai multe rlnduri, între 1971 - 1974, rolul ceramicii
liniare tirzii (indeooebi de la Ti1rpeşiti) în naşterea culturii Precueuteni 3 1,
Silvia Marinesou-Bilcu s-a ocupat îndeaproape şi de descoperirile de
la Sudiţi. Considerind în mod j:ust că prezenţa ceramidi liniare în Muntenia se face simţită în mai multe rin.duri, autoarea se opreşte însă la
faza Bolintineanu, ca momerut de naştere al aspectului Sudiţi, deoaTece
25 Idem, Donnee.~ sl./JT la civilisation de Dudeşti. în. PZ, 46, 2, 1971, p. 246-247 ;
idem, Cultu.rile neolitice din zc;ma Dunării inferioare. intermediare între Nord
şi Sud, în, Apulum, XI, 1973, p. 19 ; idem, Unele probleme ale neoliticului din
sud-estul Transilvaniei, în. Cumidava, VI, 1973, p .13.
26 A. D. Alexandrescu, Ceramica linia.Tă de la Hărman, în, Cumidava, V, p. 11-24.
27 Ibidem, p. 12-13.
28 Ibidem, p. 14.
29 Ibidem, p. 15.
30 Ibidem, p. 13.
31 S. Marinescu-Bilcu, Aspects tardifs de la civilisation el ceramique rubanee et
sa contributian a la genese de la civilisation Precucuteni I, în, PZ, 46, 1, 1971,
p. 4-36 ; idem, Quelques aspects du probleme de l'apport de la cera.mique rubanee a la formation de la civilisation Precucuteni I, în, Aktuelle Fragen der
Bandkeramik, Szekesfehervăr, 1972, p. 162-170; idem, Cultura Precucuteni pe
teritoriul României, Ed. Acad., Bucureşti, 1974 ; idem, Contributions au probleme de la genese de la culture Precucuteni, în, Studii şi comunicări, Sibiu,
vol. 18, 1974, p. 9-30.
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Ia acest nivel nu se foloseşte încă tehnica exc121e1, iru- formele şi ornamentele contaminate de la Sudiţi găsesc ana.!logii care merg pînă la
identitate cu materialul BoUnitineanu de la Cernica ; se reaminteşte, de
asemenea, că la Hăirunan, unde sânt elemente de tip Sudiţi, nu există
uime Dudeşti, ci numai Bolintineanu. Autoarea combate ideea că descoperi.rile de la Sudiţi ar repreze:nit'a ultima etapă a ceramicii liniare,
deoaire-ce în Moldova şi în zona Nistrului superior se ounosc etape ale
Hces'tei culturi, mult poi;.terioa-re „aspectului Sudiţi". Aspectul Sudiţi ar
marca totuşi încheierea pătrundedi triburilor liniare dinspre Moldova
în Munteni•a, (]ar evoluţia loT continuă în Moldova :r2, unde nu e nevoie
să introducem între ce.ramica liniaTă şi Precucuteni I o nouă cultură,
ele tip „Sucii.ţi", aşa cum preconiza Eugenia Zaharia, deoare-ce triburile
liniare de aki dăinuie pînă la nivelul Boian-Giuleşti 3J.
în 1978, Nicolae Vlassa se ralia păirerii că în aspectul Sudiţi există
elemente decocative ee se leagă strins de sistemul omamemal Bolintineanu, justifidnd datarea grupului pe duraita dint:re cultura Dudeşti şi
faza Gi.uleşti :i1,.
Reluarea săpăturilnr de la Sudiţi a furnizat observaţii stra-tigrafice
clare, în sensul că stratul oaire conţine materiaiJ.e specifice culturii ceramidi liniaire, cu puternice influenţe Dudeşti, este suprapus de alt strat,
cu materiale specifice unei etape a fazei Bolintineanu a:.. Oonsemnincl
această descoperire, E. Corn.şa îşi menţine părerea că „aoofo nu s-a găsit
încă nid un indidu care să ne pe·rmită să afirmăm că aspeatsuil Sudiţi
reprezintă un element de care să se lege genetic faza Bolintineanu, respectiv începutul cultuTii Boian" JG.

*
f~adar, în stadiul actual al cercetării, în legătllcr"ă cu descoperi.rile
de la Sudiţi, s-au exprimat două păreri diametral opuse : una, susţinută
de Eugen Comşa, care consideră că în această aşezare nu există clecit o
simplă alăturare a unor matell'iale Du.deşti şi liniar-ceramioe, fă:ră să
se fi produs o întrerupere atît de puternică încît să apară maiteriale de
o factură nouă ; şi alta, susţinută de majoritatea cercetăt01Tilor caTe s-au

ocupat de această problemă, care consideră că într-adevăr la Sudiţi se
poate observa o strînsă îrrtrepătrundere între ceramica liniairă oobo'l1îtă
din Moldova şi cu11turHe de factură sudică din Munitenia, ceea ce a dat
naştere unui nou aspect cultiuraJ, care a jucat un anume rol in evoluţia
neolitioului din estul ţării. În privinţa acestui rol în.să şi aici părerile
sînt împăirţite, în funcţie de momentul oronologic la care sînt plasate
descoperirile de la Sudiţi. Astfel, unii plasează aspectul Sudiţi la nivel
32 Idem, Cultura Precucu.teni, 1974, p. 116, nota 51.
33 Ibidem, p. 119.
34 N. Vlassa, Consideraţii asup.ra neoliticului timpuriu din România, în, Marisia,
VIII, 1978, p. 33•
•15 V. Teodorescu şi V. Drîmboceanu, Probleme ale culturii ceramicii liniare în
nord-estul Munteniei, comunicare prezentată la Colocviul V, 1976, Bucureşti
(cf. E. Comşa, Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul
României, în SCIVA, 29, 1, 1978, p. 14).
36 E. Col11.'?a, op. cit., 1978, p. 14.
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part.ea centrală a MW1teniei, ca urmare a contactul;ui direct dintre oultu:ra Dudeşti şi cea a ceramicii liniaire, ~;;_
O discuţie amplă asupra semnificaţiei descoperirilor ele la Sudiţi a
întreprins Alexandrina Alexandrescu în 1971, cu ocazia prezentăTii materialelor liniar-ceramice de la Hărman (jud. Braşov) 2r.. Autoarea este
de acord că materialele Sud1ţi pot reprezenta o ou:ltură de amestec la
graniţa între culturi, dar ceramica liniară nu s-a amestecat cu elemente
Dudeşti, ci Bolintim.eanu. Fundamenta•rea acestei ex;plicaţii o găseşte în
materialele de sinteză de la Hăl1Jllan (asemănă-toare cu cele de la _Sudiţi),
dar la Hă:rmain nu exis1tă urme Dudeşti, ci doar Bolintineanu "2 7• In sprijinul contemporaneităţii Hniarului tîrziu cu Bolintineanu se citează două
fapte 28 :
a) In primul strat de la Vădastra există atît un fragment de ceramică
liniară, cit şi un vais Bolintineanu ;
b) Ln mediul Bolintineanu de la Cernica exis.tă fragmente de „aspect Sudiţi".
De asemenea, autoarea, bazîndu-se pe existenţa elementelor liniare
tirzii, de „aspect Sudiţi", în noird-estul Munteniei, pe care le plasează
la nivel Bolintineanu, explică, prin aceasta, şi puternica influenţă a
liniarului care se constată în aşa-numita „etapă" Aldeni a fazei Giuleşti 29_
Deci aspectului Sudiţi nu i se amrdă nici un rol în naşterea culturii
Boian (faza Bolintineanu), al cărei cerutriu genetic e plac;a.t de autoare în
nord-estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei : din această zonă ar fi
fos•t apoi dislocaţi purtătorii culturii Boian spre centrul Munteniei de
către purtătorii culturii liniare, coboriţi din Moldova :l1l : din amestecul
lor ar fi rezultat „aspeotul Sudiţi", al cărui rol se vădeşte în impunerea
elemente lor de factură liniară lin inventaI'ul ceramidi din faza Giuleşti.
Discutind in mai multe rinduri, între 1971 - 1974, rol.ul ceramicii
liniare tîrzii. (îndeosebi de la Tiirpeşti) în naşterea culturii P.recucuteni 31 ,
Silvia Marinesou-Bîlcu s-a ocupat îndeaproape şi de descoperirile de
la Sudiţi. Conside·rind în mod juS1t că prezenţa ceramicii li.ni.are în Muntenia se face simţită în mai multe rînduri, autoarea se opreşte însă la
faza Bolintineanu, ca momerut de naştere aJ aspectului Sudiţi, deoarece
1

25 Idem, Donnee.v sl.tn" la civilisation de Dudeşti. in. PZ, 46, 2, 1971, p. 246-247 ;
idem, Cultu.rile neolitice din zona Dunării inferioare, intermediare între Nord
şi Sud, în, Apulum, XI, 1973, p. 19 ; idem, Unele probleme ale neoliticului din
sud-estul Transilvaniei, în. Cumidava, VI, 1973, p .13.
26 A. D. Alexandrescu, Ceramica liniară de la Hărman, in, Cumidava, V, p. 11-24.
27 Ibidem, p. 12-13.
28 Ibidem, p. 14.
29 Ibidem, p. 15.
30 Ibidem, p. 13.
31 S. Marinescu-Bîlcu, Aspects tardifs de 1.a civilisation a ceramique rubanee et
sa contribution a 1.a genese de la civilisation Precucuteni I, în, PZ, 46, 1, 1971,
p. 4-36 ; idem, Quelques aspects du probleme de l'apport de la cera.mique rubanee ii. la formation de la civilisation Precucuteni I, în, Aktuelle Fragen der
Bandkeramik, Szekesfehervăr, 1972, p. 162-170; idem, Cultura Precucuteni pe
teritoriul României, Ed. Acad., Bucureşti, 1974; idem, Contributions au probleme de 1.a gene.ve de la cultu.re Precucuteni, în, Studii şi comunicări, Sibiu,
voi. 18, 1974, p. 9-30.
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la acest nivel nu se foloseşte încă tehnica exc121e1, iar formele şi ornamentele contamina:te de la Sudiţi găsesc ana!logii care merg pînă la
identitate cu materialul BoUrutineanu de la Cernica ; se reaminteşte, de
nsemenea, că fa Hă.rolan, unde sînt elemente de ti.p Sudiţi, nu există
L11me Dudeşti, ci numai Bolintineanu. Autoarea combate ideea că descoperi.rile de la Sudiţi ar repreze:nrt<a ultima etaipă a ceramicii liniare,
deoarece în Moldova şi în zona Nistrului superior se ounosc etape ale
~1·ces'tei culturi, mult posterioare „aspectului Sudiţi" . ...\spectul Sudiţi ar
marca totuşi încheierea pătrunde•rii triburilor liniare dinspre Moldova
în Munteni1a, dar evoluţia lot' continuă în Moldova :r2, unde nu e nevoie
să introducem intre ceramica linia'!"ă şi Precucuteni I o nouă cultură,
ele tip „Sudi.ţi'', aşa cum preconiza Eugenia Zaharia, deoarece triburile
liniare de aici dăinuie pină la nivelul Boian-Giuleşti :13_
în 1978, Nicolae Vlassa se ralia pă1rerii că în aspectul Sudiţi există
elemente decocative ce se leagă strîns ele sistemul ornamenital Bolintineanu, justif.idnd datarea grupului pe duraita dintre cultura Dudeşti şi
faza Giuleşti :v._
Heluarea săpătu.rilo,r de la Sudiţi a furnizat observaţii stratigrafice
clare, în sensul că sitratul oa'!"e conţine materia•le specifice culturii ceramicii liniaire, cu puternice influenţe Dudeşti, este supr-apus de alt strat,
cu materiale specifice unei etape a fazei Bolintineanu 3". Oon.<;emnîncl
această clesooperire, E. Comşa îşi menţine părerea că „acolo nu s-a găsit
încă nici un indidu care să ne pe·rmită să afirmăm că aspeotiuil Sudiţi
reprezintă un element de care să se lege genetic faza Bolintineanu, respectiv î.nceputUJl .cuHUrr"ii BoiM" :m.

•
Aşadar, în stadiul actual al ceircetă·rii, în legătmă cu descoperi.rile
de la Sudiţi, s-aiu exprimat două păreri diametral opuse : una, susţinută
de Eugen Comşa, care consideră că în această aşezare nu există decît o
simplă alăturare a unor mateiriale Dudeşti şi linia.r-ceramioe, fără să
se fi produs o înt'!"erupere atit de puternică incit să apară maiteria'le de
o factură nouă ; şi alta, susţinută de majoritatea cercetătorilor caTe s-au
ocupat de aceas•tă pr:oblemă, care consideră că într-adevăr la Sudiţi se
poate observa o strînsă întrepătrundere intre ceramica liniairă cobortită
din MoLdo;va şi culrturi:le de faot'l.Lră sudică din Munitenia, ceea ce a dat
naştere unui nou aspect cultural, care a jucat un ainume rol în evoluţia
neolitic'lllui din estul ţării. În privinţa acestui rol însă şi aici părerile
~înt împărţite, în funcţie de momentul oronologic la care sin.t plasate
descoperirile de la Sudiţi. Astfel, unii plasează aspeotul Sudiţi la nivel

32 Idem, Cultura Precucuteni, 1974, p. 116, nota 51.
33 Ibidem, p. 119.
34 N. Vlassa, Consideraţii asupra neoliticului timpuriu din România, în, Marisi·a,
VIII, 1978, p. 33.
35 V. Teodorescu şi V. Drîm.boceanu, Probleme ale culturii ceramicii liniare în
nord-estul Munteniei, comunicare prezentată la Colocviul V, 197·6, Bucureşti
(cf. E. Comşa, Probleme privind cercetarea neo-eneoliticulu.i de pe teritoriul
României, în SCIVA, 29, 1, 1978, p. 14).
36 E. Comşa, op. cit., 1978, p. 14.
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(V. Teodorescu) sau la nivel imediat post-Dudeşti (E. Zaharia).
rezerv.îndu-i în felul acesta un rol în naşterea fazei Bolintineanu ; alţii
consideră că aspectul e contem.poran cu Bolintineanu, luind naştere din
contactul triburilor liniare cu prima fază a culturii Boian şi îi rezervă
un rol în conturarea .aspectului farzei Giuleşti (A. D. Alexandre&CU, S. Ma!'inescu-B!ilcu).
În argumentarea acestor datări un rol de seamă l-au jucat şi comparaţiile cu descoperiri simifare din alte aşeză,ri (Hărman, Cerni-ca, Tirpeşti
ş.a.), în ca.re au apărut ·ele asemenea asocier"i între decorul specific ceramicii liniare (îndeosebi capete de note şi linii indzate) şi cel specific
culturilor sudice (îndeosebi pliseurile şi canelurile). Aceste analogii se
plasau însă la nivele diferite şi de aici au rezultat în mare măsură, după
opinia noastră, şi pI'opunerile diforite pentru datarea descoperirilor de
la Suditi.
In ~omentul de faţă descoperiTi de tip Sudi1ţi, în caI'e să apară mixtaju~ pe ·aceleaşi vase între caneluri şi capete de note, se mai cunosc
din următoarele aşezări :
1) Cernica, unde apar într-o aşezare de tip Bolintineanu 37.
2) Hărman, unde sînt contemporane cu faza Bolintineainu, pînă la
apariţia purtătorilor fazei Giuleşti în sud-estul Transilvaniei 3~.
3) Tîrpeşti, unde apare un fragment de culoare neagră, lustruit, cu caneluri superficiiale în loc de linii, unite prin alveole prelungi, în stil
Zeliezovce :m.
4) Floreşti (R.S.S. Mo;Ldovenească), ai.ci fiind vorba de materiale inedite, sesizate de S. Marinescu-Bîlcu în loturile păstr:ate la Leningrad 'iO
şi care aparţin unei etape bandceramice cu totul finală, contempo·rană
ce~ puţin cu î n.ceputul fazei Preoucuteni I lit_
5) Rzesz6w-Piast6w (sud-estul Poloniei), unde un firagment de factură PTecucuteni I a fost descoperit în groapa nr. 76, c.aTe se datează în
a doua perioadă a ceramicii linia.re clin aiceastă zonă li:!, ceea ce confirmă
datarea descoperirilor de la Floreşti.
Din diatele existente credem că rezultă în mod dair că nu se poate
vorbi de un singur moment în care se produce sinteza dintre purtătorii
ceramicii liniare şi purtătorii culturilor de origine sudică. De aceea con1

37 Gh. Cantacuzino şi Seb. Morintz. Descoperirile arheologice de la Cernica si
importanţa lor pentru cunoaşterea vechilor culturi din ţara noastră, in Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, VI, 1968, fig. 4.
38 A. 'D. Alexandrescu, op. cit., p. 14-15 şi fig. 4/15 ; 6/ll. 12 ; 7/7.
39 S. Marinescu-Bilcu, Cultura Precucuteni, 1974, p. 118. nota 60. Spre deosebire
de autoarea descoperirii, considerăm, însă, că analogiile acestui decor conduc
nu spre faza mijlocie a grupei Zeliezovce, ci mai degrabă spre cea timpurie
(J. Pavtik, op. cit., fig. 15/7 ; 16/4), deoarece alveola uneşte capetele celor două
linii, nefiind plasată pe traseul liniilor, aşa cum w1 apare in faza mijlocie
(Ibidem, fig. 42/17; 43/4, 14; 47 /18-19 ş. a.).
40 S. MaTinescu-Bilcu, Cultura Precucuteni, p. 119.
41 Idem, Asupra unor probfeme ale culturii Criş, în SCIVA, 26, 4, 1975, p. 496.
42 J. K. Kozlowski, Ober die Untersuchungen der ăstlichen Peripherien cler Linien-Bandkeramik-Kultur, in, Acta .1rchaeologica Carpathica, XIV, 1974, p. 3940 şi fig. 24.
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siderăm justă părerea celoc care văd în Sudiţi doar -w1 moment al acestor contacte, ce se produc pe parcursul unei perioade îndelungate şi pe
un fi:ont spaiţia:l va'>it.
In lurC'l'larrea de faţă am avut în veder:e doar fenomene Cai'e vizează
aria răsăirteană a acestor contacte, deoarece întrepătrunderi similare
s-au sesizat şi în zona situată la vest ele Ca-npa0ţi a mare1ui areal liniarceramic (de ex., descoperirile de tip Malo Korenovo, Bucovăţ, Szakalhat
şi chiair Z€'liezov:ce).
De aceea, considerăm că termenul de „aspect Sudiţi" îşi găseşte valabiHtatea doar pentru momentul în care triburile linia:re din Moldova
formează o sinteză originală împreună cu purtătorii culturii Dudeşti,
probabil de la sfirşitul fazei a doua, ceea ce va constitui o ve·rigă importantă în formairea fazei Bolintineainu. Pe măsură ce avalllSau spre sud,
aceste elemente liniar-<eramice îşi pierdeau, fireşte, vitalitatea, devenind simple importuri, aşa cum au fost descoperite la Dudeşti 1i:1, iar
nu elemente implicate înrtr-6 sinteză. Din această cauză consideiI'ăm că
a putut să se menţină o diferenţiere regională şi pe parcursul fazei Dude.şti III, cînd „aspectul Sudiţi" va evolua decisiv în nord-estul Munteniei spre formarea fazei Bo1intineanu. Aceasta ar explica şi apa.ri.ţia paralelă a importurilo·r liniare în mediul Ducleşti III clin centrul Munteniei.
Apoi, odată cu răspindirea fazei Bolintineanu şi cu retragerea simultană a Dudeştiului final spre vest, se vor produce noi fenomene de
sinteză cu alte triburi liniar-ceramice care continuau să penetreze din
nord, aşaJ .cum s-a sesizat la Cernica şi Hărman.
Din acest moment, factorul sudic a cunoscut o vitalizare deosebită,
reuşirnd, la nivelul fazei Giuleşti, nu numai să oprească penetraţia triburilor liniar-ceramice, ci să şi determine o modificare a destinului lor,
în sensul apariţiei unor noi sinteze culturale. Numeroao;;e discuţii s-au
purtat arupra momentului în care triburile Boian au reuşit să contribuie
la naşterea culturii PrecucUJte.ni, uJtimele concluzii oprindu-se la faza
Giuleşti şi mai precis la aşa numita sa „etapă" finală A.lcleni ""· Con-

43 E. Comşa, OJJ. cit., 1969.
44 După părerea noastră, existenţa a douii etape (Greaca iji Alclc:>ni) in cadrul fuzei
Giuleşti, postulată 'cte E. Com-:;a, Petre <i nu avea un suport real. Chiar F:. Com.'?a
afirmă că .,poziţi:I lor cronologică încă nu a fost confirmată prin observaţii stratigrafice, ea se intemeiază numai pe; criterii '<le ord;in tipologic" (lstrir'ia comur
nităţilor culturii Boian, Ed. Acad .. Bucureşti, 1974. p. 32). Singurul indiciu despre existenţa celor două etape a fost furnizat oral în 1965 de N. Harţuche, In
sensul că la Brăila s-ar fi dt'scoperit două aşezări ou materi'tle de tip Giuleşti,
La mică d:stanţă una de alta, aparţinind celor două etape (Ibidem, p. :J2 şi ·nota
115). Dar în 1968, N. Harţm:he vorbeşte despre o singură aşezare foart(> fotinsă,
de tip Giuleşti, l" Brăila (N. A. Harţuche. F. Anastasiu, Brăiliţa, Brăila, 1968,
p. 9-10). De .asemenea, harta de răspinclire a a.5ezărilor fazei Giuleşti arntă că
staţiunile aşa-numitei etape Greaca se situează doar in partea sudică CI are·.1lului fazei Giule.5ti, iar cele ale aşa-numitei etape Aldeni in partea nordicli
(E. Comşa, op. cit., 1974, p. 32-36, fig. 10), ceea ce intăreşte impresia că ne
aflăm in faţa unor aspecte regionale ale aceleiaşi faze. Deosebirea esenţială
între cele două „etape" constă în prezenţ·a categoriei cu decor inc::wt in t·adrul ceramicii Aldeni (Ibidem, p. 105-107, fig. 32), cee·~ ce s-ar putea explirn,
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siderăm că o parte a viitoaTei sinteze Precucuteni se poate întîlni deja
în aşezările tkzii ale aspectului nordic al fazei Giuleşti (Aldeni) şi că
de la acest nivel şi din aceas1it zonă va porni spre Moldova impulsul decisiv care va determina schimbarea aspectulul culturii ceramicii liniare
tîrzii, de tip Tîrpeşti, în cultură Precucuteni.
U1terior, fenomenele de sinteză se vor găsi tot mai depair.te spre nord
şi spre est (Flore.şti ~i Rzesz6w-Piastow), ele data aceasta tehnica pliseurilor şi caneluTii pornind chiar din mediul P.recucuteni deja format,
spre ultimele tr~buri liniar-ceramice, care îşi mai menţineau identi.tatea
culturală, pînă vor fi şi ele înglobate în aria noii culturi, Precucuteni, în
a doua sa fază de evoluţie.
Din analiza întreprinsă asupra contactelor ceramicii liniare din spaţiile est-carpatice cu culturile ce înglobează elemente predominante de
factură sudică reiese că a avut loc o influenţare reciprocă, ce a determinat naşte.rea unor fenOIIllene de sinteză, pe care le-am putea denumi
de tip Sudiţi, avind în vedere că, pentru prima oară, ele au fost surprinse
cilar în a.ceastă aşezare.
Aşadar, „aspectul Sudiţi" nu reprezintă decît un moment bine dett>rminat, cronologic şi spaţial, al acestor fenomene de sinteză ; considerăm, deci, ·că nu se poate vorbi de un aspect Sudiţi decit în zona de
nord-est a Munteniei, la un nivel cronologic corespunzător culturii
Dud eşti.

ASPECT QlT PHENOM8NE DE TYPE

SUDIŢI

?

Dans cet article nous analysons l'irnportance du phenomene,
observe pour la premiere fois a Sudiţi {dep. de Buzău), de formatiOJl d'une synthese ent·re la ceraimique rubanee du cote estique d<.' l.a Roumamie et Ies cuJtures de>
iadure meridionale de la Valachie {Dude'iti et Boian). 1-7 On passe en re-vue Ies
opinions exprirnees par divers auteurs concernant la datation de cette synthese
et sa rep.artition s.pa.tiale. B-36 On enumere Ies 5 locailites {saur Sudiţi), ou on a
encore decouvert de tels phenomenes de synthese entre les elements ele ceramique
rubanee (lignes incises et t~te de notes) et ceux d'origine meridionale (plisses et
l'.annelures) : Cerni.ca (pres de Bucarest), 37 Hărman (de-p. ele Bra70v), JB Tîrpeşti
(dep. de Neamţ), 39 Floreşti (R.S.S. Moldave}, 40-41 Rzesz6w-Piast6w (sud-est de la
Pologne}. 42 L'analyse de ces decouvertes rnontre qu'on ne peut pas parler d'un
seul moment, mais d'une longue periode de ces interpenetrations. comme d'une
zone beau•coup plus vaste. C'est pourquoi, l'auteur opte en f.aveur du terme de
„pht•nornene Sudiţi" (pour tous les habitats ou on a constat~· l'interpenetntion
des deux eategories d'elements) et d'„aspect Sudiţi" (pour Ies intcrpenetration
de l.a zone nord-est de la Valachie, au niveau de la eul.ture Dudeşti}.
îns..'i., tocmai prin contactul mai strîns al acestui aspect cu triburile liniare Urzii
din Moldova. De asemenea. trebuie reamintit că în eadrul fiec.ărei zone (norclkă şi sudica) se întîlnesc a.<;>ezări de un aspect mai vechi (de ex., Bogat:t .~i Sf.
Gheorghe) şi altele de un aspect mai nou (de ex .. Greaca ~i Feldioara}, ceea ce
<1r duce la concluzia că, de fapt, etapele există in cadrul fiecărui aspect regionul al fazei Giule~ti.
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CARACTERIZARE ANTROPOLOGICA
A MORMINTELOR DE INCINERAŢIE
DIN NECROPOLA TUMULARĂ
DE LA VOLOVAŢ - JUDEŢUL SUCEA VA
DAN BOTEZATU

Materialul de studiu a fost scos la iveală cu
ocazia unor săpături arheologice executate in:tre anii 19711-1973, în
necropola tumulară de la Volovăţ, jud. Suceava 1• El cuprinde resturi de
schelete umane provenite dintr-un munăir de 20 morminte cu ritualul de
incinerare, din care 19 mo1mi11ite se datează din Hallstatt-ul timpuriu şi
unul în Hallc;,tatt-ul tîrziu :!.
Tehnica de lucru a constat în trierea materialului după importanţa
şi mă·rimea fragmentelor, fiind sepa;rat pe porţiuni ale corpului (cap,
trunchi, membre). O atenţie deosebită s-a depus pentru stabilirea sexului şi a virstei, în acest sens arn.alizîrndu-se grosimea fragmentelor de
neurocraniu, locul de inserţie a unor g.rupe de muşchi, dezvoltarea regiunii glaberlare, gradul de robustici.taite al f:ragmentefo.r osoase în general, precum. şi gradul de obliterare a suturilo;r craniene, modificarea
suprafeţelor de articulaţie a simfizei pubiene etc.

Caracterizarea

inclivicluală

a scheletelor din nwrminte.

T 4 - MI : cu foarte puţine fragmente (2 mari şi 70 mici). Calcinarea foarte avansată. Fragmente subţiri şi mici din neurocraniu şi din
oasele lungi. A aparţinut unui copil mic (infans I) cu sexul indeterminabil.
T 4 - M III : conţine foar.te puţine fragmente (4 mari şi 28 mici),
puternic calcinate. S-au identificat mici fragmente din oasele neurocraniului şi din diafizele oaselor lungi. A aparţinut unei femei adulte.
1 Cerc-ellirile arheologice referitoare la necropola de la Volovăţ au fost publicate
astfel : Mircea Ignat, Decouverte.~ du Hallstatt thrace da,11..~ le depa.rtement de
Suceava, în Thraco-Dacica - Recue-il d'etudes â l'occa.~ion du li-e Con9res International fle Thracologie, Bucure::;ti, 1976, p. 99-106; Idem, Necropola tumulară halfatattianrl de la Volovăţ-Dealu.l Buri.ei, în Suceava, A.M.J .. V, 1978. p.

107-140 unde 111aterl<1lul e"lte publicat integr<lll cu un catalog al de!>'(..'Operirilor
arheologice.
2 Mom1intul din T 7, după materialul arheologic, se datează în HaHstatt-ul tîrziu, ceea ce ne determină să menţionăm separat acest mormînt, cu o datare
diferită şi un ritual deosebit incinerare pe locul ridicării tumulului. Caracterizarea antropologică a morrnintului din T 7 este următoarea : cu l'oar.te
puţine frogmente (2 mari ~i 4 mici) puternic calcinate. Este prt.>zoent numai
neurocraniul S'Cheletului cu fragmente din temporalul stîng (cu regiunea su.perioară a conductului auditiv) şi prin resturi de parietale. Virsta suhit•clului
este cea adultă, iar sexul imposibil de determinat.
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Co11,cluzii paleodemografice
Cele 19 schelete, provenite din 19 morminte care se
statt-ul timpuriu, se repartizează, în funcţie de sex şi
cu tabelul de mai jos :

datează
vîrstă,

în Hallconform

Tabel.ul ;nr. 1
HEP.AR'TIIŢIA

PE VIRSTE ŞI SEX•E A SCHELETELOR INCINERATE
DE LA VOLOVAŢ
'Total

SEX
Virsta

Bărbaţi

Infians I (0-7 ani)
Infans II (i-l4 ani)
Juvenis (14-22 ani)
Adultus-Matur.us
(22-59 ani)
Senilis (60-x ani)

Femei

3
1
1

1
6

6

6=32%

7=36%

In'cl.eterminabilă

Total

I

Indeterminabil

1
6=32%

%

N

3
1
2

15,6
5,2
10,4

12

62,4

1
19

5,2
100,0

Cu tot numă:rul mic de schelete avute la dispoziţie putem constata, în
primul tind, că raportul intre sexe (sex ratio) se încadrează în limitele
de norma:Utate, valoarea sa 0,857 intHnindu-se şi la alte s&ii studiate
pînă in prezent (Tîr.gişor, ®i!Jteni, Mogoşani) (3). Mortalitatea infantilă
(copiii înrtre 0-7 ani şi 7-14 ani) întruneşte un procent de peste
200;0 foarte asemănător cu cel întilnit în seria de la Canlia (1) =
19,450/o, serie apropiată ca dataire arheologică, dar mult mai Tedu<;ă <lecit
seria de la Buceag (3) = 43,3 0/0 • Acela.şi lucru este v-alahH şi pentru
subiecţii de vJII"'Sită adolescentă. Dificultatea staibilirrii cu precizie a vi:rstei ·
indivizilor adulţi şi maituri ne-a obligat a reuni aceste două categorii de
virstă într-una singură (adulţi
maturi), clasă ce întruneşte maximul
de procent al mortalităţii (62,4 %). Nu s-a putut determina nici un individ ca fădnd pairte din grupa bătrinilor (seni1is) din ca.uza gradului
prea mare de calcinare.

+

Concluzii morfo-antropologice

şi

de ritual.

Numărul redus de schelete şi puternica calcinare face imposibHă
generalizarea unor observaţii morfologice, caTe .raportate la totalul mormintelor air putea să aibă un caracter intîrnplător. Totll.'1i, vom sublinia
unele date de ordin biometric, o parte din ele servindu-ne la determinarea sexului, iar parite la stabilirea viTstei indivizilor. Astfel, grosimea
diarfizelor femurului variază intre 3,2 mm şi 5 mm la femei şi 4 şi 5,3
mm la bărbaţi ; pentru oasele neurocraniului : parietale de 2,6 şi 8 mm
ii.a femei şi 5,0 şi 13 mm la bărbaţi. Ţinînd cont că incinerarea indivizihttps://biblioteca-digitala.ro
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lor a fost destul ele uniformă, iar gradul de construcţie al oaselor în timpul
arderii fiind aproape egal, putem admite că datele de mai sus se încrn:.lrează în limitele unei variabilităţi normale pentru populaţia clin acea
perioadă.

Pentru cunoaşterea ritului funerair al traco-geţilor necropofa de la
Volovăţ îşi aduce contribuţia printr--0 serie interesantă de date şi anwne :
a{lulţii şi copii erau în cadrul aceleiaşi necropole ; în fiecare urnă s-a
gă.-,;it cite un singur individ, neexistînd nici un mormînt dublu ; s-a constatat că la strînge:rea resturifor incinerate de pe rug se acorda o mare
a:tenţie, în urnă fiind introduse resturi din toate regiunile corpului (excepţie făcînd M IX din T 6, la care lipseşte partea cefalică) aceeaşi
atenţie fiind în1îlnită atît la scheletele de matuTi cit şi de copii ; nu
s-au găsit împreună cu oasele wnane nici un fragment din scheletul
vreunui animal (excepţie făcind M VII din T 6), acest fapt indicindu-ne
di obiceiul de a depune ofrande funeraTe pe rugul de incinerare era

foarte puţin răspîndi,t; în fine, nu s-au găsit nici fragmente de metal
caTe ar fi putut rezulta din podoabe sau arme ale defuncţilor.
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CARACTERISATION ANTHROPOLOGIQUE DES
TOMBES D'INCINERATION DE LA NECROPOLE
TUMULAIRE DE VOLOVAŢ - LE DEPARTEMENT
DE SUOEAVA

Re sume
L'auteur presente Ies resultats sur l'etude des materiaux
nrd1(•ologiqucs provenant de 19 tombeaux d'incineration de la necropole hallstatticnnf' ancienne de Volovăţ, le departement de Suceava.
Bien qu'on a eu a disposition un petit nombre de tombeaux, on a pu cons.taler quc les rapports ent1·e Ies sexes s'encadr("!lt dans Ies limites norrnales, que
la mort.alite infantile reunit un pourcentage qui depasse 20% (voir le tableau
no. 1). Pour connaîtrc te rite funeraire pratique a Volovăţ, on a remarque egalelllt'nt : Ies adultes et Ies enfants etaient deposes dans le cadre de la m~me necroPolt> t't dans Ie m~me tumulus ; ne furen.t pas trnuves des tombeaux doubles; le
rnmassage des restes d'incineration, tant pour Ies adultes que pour Ies enfants, se
l<.isait avec soin, cn ramassant des os de toutes Les part.ies du corp; Ies offrandes
Iuncraires etaient tres rares. L'incineration etait tres forte et uniforme.
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UN NOU TOPOR DE BRONZ
DESCOPERIT LA CAŞVANA
MIRCEA IGNAT, GHEO,RGHE PIŢU

Intre descoperirile din ultima vreme, atribuite epocii
bronzll!l.ui, care prezintă un deosebit interes pentru zona Sucevei, se numă
ră şi toporul cu disc la ceafă, de tip A 2 (după I.Nestorşi Al. Vulpe 1), găsit
la Caşvana, fiind unica piesă de acest gen din spaţiul extracarpatic 2.
Cercetăirile ulterioare efectuate cu scopul de a identifica preci:s locul
desooperkii şi de a afla detalii cu privire la condiţiile de găsire a toporului amintit, soldate cu puţ1ne rezultate, ne-au condus însă la descoperirea altui topor cu disc la ceafă. Pe baza informaţiilor de care dispunem în prezent se poate afirma că cele două topoare au fost găsi.te
la date şi în puncte diferite ; punctele indicate ca locuri de descoperire
a celor două t·opoa;re aflîndu-se la o distanţă de aproximativ 4 km.
Cel de-al doilea topoir a fost găsit cu ani în urmă, în vatra satului
Caşva:na, (corn. Caşvana, jud Suceava), în g.rădina locuitorului I. Pascaru,
cu prilejul lucrăirilo;r agricole 3_ Dim. informaţii.le descoperi.to·rului piesa
a apărut izolat. Cercetări;}e noastre efectuate, ultedor, în locul indicat
ca punct de găsi.re a toporului, nu au dus la iden.ti.ficarea a1to1r vestigii
arheologice.
Toprnrul s-a păstr.at în condiţii mediocre lipsindu-i patina. Tubul
de înrnănuşare din partea inferioară a fost rupt din vechime, ruptură
pe care, apoi, descoperitorul a pilit-o, ca şi muchiile late.rale de la gaura
de înrnănuşare. De asemenea, acesta a tăiat şi din lungimea lamei, toate
acestea făcîndu-le pentru a „transforma" toporul într-un baltag (fig. 1).
Dimensiunile actuale: lungimea totală - 128 mm; lungimea lamei 75 mm; diametrul discului - 32 mm; greutatea - 198 g.
Deşi a suferit modificările menţionaite piesa se poate uşor încadra
ti.pologi:c, făcînd parte din categoria topoarelor cu disc la ceafă şi tub de
înmă1nuşare îndesat, de itip Bi. după schema tipologică a- lrui I. Nistor
continuată şi nuanţată de Al. Vulpe·". Discul topoorului este în formă
de ciupwcă, fiind asimetric faţă de axul acestuia, piesa încadrîndu-se
în vadanta Bikacs - Borleşti, alătwri de topoarele de la Izvoaore şi Bor1 I. Nestor, Die verzierten Streitiixte mit Nackenscheibe aus Westrumiinien, In
Marburger Studie.n, 1938, p. 178 şi urm. ; apud Al. Vulpe, Axte imd Beile in
Rumanien, I, Mnnchen, 1970, PBF IX/2, p. 13-25 şi 66-70.
2 M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstntt-ulni timpuriu în judeţul Suceava, în Thraco-Dacica, II, Bucureşti, 1981, p. 137-139,
3 Toporul se păstrează în colecţia muzei.stică a Căminului cultural din corn.
Caşvana.

4 Al. Vulpe, op. cit., p. 13-16

şi

70.
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din Moldova, Tirgu Mure.<? şi Zagon din estul T.ra111Silvan.iei, Pecica
Satu MaTe din Bainait 5 • De asemenea, acest topor are analogii şi cu
descoperiri recente din Maramureş, deşi piesa de la llba este ornaşi

mentată n.
Aşa cum s-a subliniat, toporul cu disc la ceafă, de tip B 1 , este cel
mai răspîndit, fiind fo1osi.t ca armă de luptă. S-a mai oooeTvat că topoarele din varia:ruta Bikac:s - Borleşti ·răspîn:dite, mai cu seamă, în. Moldova şi estul Transilvaniei ar putea forma o g.rupă regională 7, la acestea
adăugindu~e, acum, piesa recent identificată la Caşvana.
Din punct de vede.re cronologic, topoarele de tip B 1 se încadrează
î.n Bronzul mijlociu (I. Nistorr 8, D. Popescu 9), după Al Vulpe acestea
apărind în perioada menţionată, fiind frecvente mai ales Îi1. partea a doua
a Bronzului mijlociu 10.
Descoperirea pe ·teritorLul aceleiaşi localităţi a două topoare cu disrla ceafă, unul de tip A 2 şi altul de tip Bi. impune sublinierea a două
constatări. Prima se referă la condiţiile de descoperi.re a acestora. Nu
ar fi exdusă postbililtatea ca cele două piese să aparţină unui depozit
l'isipit, găsit cu ani în urmă, din care, apoi, unele obiecte să fie ,„redescoperite", după informaţiile noastre, în locuri şi fa intervale de timp
diferite. Depozitul de Szeghalom arată clar posibilitatea asocierii topoarelor de tip A 1 cu cele de tip B 1 H.
A doua constatare se leagă de contextul cultural că;ruia trebuie să-i
atribuim cele două topoare. Aceste descoperiri ar impune existenţa unei
aşezări de o oarecare importanţă, corespunzătoare cronologic cu a~tfel
de piese, care sint, totuşi destul de rare, mai ales în spaţiul est-ca:rpat1c.
J:.nves.tigart;iile de pî1nă acum, deşi nu au epuizat toate posibmtă.ţile, au
dat un rezultat negativ. Nu .s-a găsit nici un fel de vestigii care să aparţină, în mod ce-rt, Bronzului mijlociu, nu numai în împrejurimile locurilor de descoperire a topoarelor, ci într-o zonă mult mai largă, fenomen
ca:re a fost obseirvat şi discutat în literatura arheologică românea<;că 12.
1n zona de origine a acestor piese (T.r.ansilvania) ele apar în ariile culturilm· Otomani, Suciu de Sus, Wietenberg, în nordul Moldovei putind fi
considerate, probabil, ca importuri, preluate de către purtăitorii ccltiurii
Costişa, deşi pentru a susţine această ipoteză ne lipsesc orice dovezi.

5 Ibidem, p. 73-74.
6 Carol Kasc6, Toponil de bronz de la Ilba, în Marmaţia, IV, Baia Mare. 19iB,
p. 65-68. Alte două topoare, inedite, de tip Bi. s-au descoperit la Sighetu! Marmaţiei informaţie C. Kasco. Nu este exclus ea ultima descoperire să indice
calea de pătrundere a acestor piese în nordul Moldovei (idee sugerată de
C. Kasc6 căruia îi mulţumim pentru informaţiile şi sugestiile oferite). Pe
această cale a pasurilor din Carpaţii Păduroşi a pătruns, probabil, şi toporul
de bp A 2 de la Caşvann --; d. M. Ignat, op. cit„ p. 143.
7 Al. Vulpe, op. cit., p. 76-n.
8 I. Nestor, op. cit„ apud Al. Vulpe, op. cit .• p. 76.
9 Uber die bronzezeitlichen Streită:rte mit Nackenscheibe, în Dacia, N. S., VII.
1963. p. 93.
10 Al. Vulpe, fJp. cit„ p. 76.
11 Ibidem.
12 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Bucureşti.
1978, p. 86-100 ; cf. M. Ignat, op. cit., p. 142.
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UNE NOUVELLE HACHE DE BRONZE DECOUVERTE
A CAŞVANA
Hesum~

On publie une hache de bronze (Nackenscheiben·ut) de type
B 1 (d'apres I. Nestor et Al. Vulpe - voir la note no. 4), decouverte isolement sur
le territoire de la COilllTlUne Caşvana (le depariement de Suceava). Dans la meme
commune on connait aussi l'existence d'une autre hache, de type A 2 (voir la note
no. 2). 11 s'agit probabiement de decouvertes isolees et Ies objets n'appartiennent
pas a un dep6t. Les deux pieces d'ol'igine transy1vai-ne. ne purent pas d'etre assodees avec des traces de culture materielle, dans Ia zone en manquant des d~cou
VfTtes qui pc>uvent se dater dans le Bronze moyen.

L:E':GENDE DES FIGURES

Fig. 1. -

Hache de bronze decouverte

·ă Caşvana

(1/2 de la grossesse naturelle):.

Fig. 1. - Toporul de bronz descoperit
la Caşvana (1 /2 din mărimea naturală).
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STUDIUL PALEOF AUNEI DIN AŞEZAREA
PREFEUDALA DE LA UDEŞTI (JUDEŢUL SUCEAVA)
SERGIU H.4.IMOVICJ, LEONID CĂRPUŞ

Datele ou pnVIre Ia starea socială şi matea populaţiilor strărornâneşrt:i din mileniul I e. n. sint deocamdată
destul de puţine şi foarte disp'lrate. Iată, de ce, studii privitoare la paleofauna descoperită în aşezările din această perioadă, vin să întregească pe
cele obţinute prin izvoarele sorise sau de către arheologi.
Materialul care face obiectul studiului nostru provine dintr-o locuinţă de la Udeşti, punotul „Cirn.pişte", datată după monede din cea
de a doua jumăitate a sec. VII e.n. Această locuinţă, mai puţin obişnuită
prin mărimea ei, pare să fi aparţinut, după părerea arheologului Al. Ră
dulescu, car-e a executat săpăturile în 1973 şi 1976, unui personaj mai
important, un cneaz de sat, în apropierea ei aflindu-se vestigiile altor
citorva bordeie mult mai mici ca mărime. Se surprinde astfel concret
fenomenul de diie!lenţiere socială din catlrrul obştei săteşti străromâ

rială

neşti 1•

Res;turi1e faunistice descoperite nu smt în cantitate mare, ele cif.rlndu-se Ia un total de 815 fragmente din caTe au putut fi determinate
doar un număr de 745 piese osoase, pentru celelalte, reprezentate prin
porţiuni nesernniiicaitive de craniu, unele porţiuni de vertebre şi coaste,
aşchii pr.ovenind de la oasele lungi, neputindu-se da o diagnoză diferenţială. Modul cum sint !IUpte şi sfărimate piesele osoase ne arată
foarte clar că ele reprezintă resturi menajere.
Materialul aparţiine doaJr la două g.rupe de animale şi anume pasarilor şi mamiferelor, resturile provenite de la acestea din urmă reprezentînd maj.oritaitea covî·nşitoare şi anume 96,38 %. Tirebuie să .remarcăm
de asemenea, că toate piesele considerate ca nedeterminabile, intrucît,
aşa cum am arătat mai sus, nu s-a putut stabili pentru ele o diagnoză
diferenţială specifică, .aparţin Îlil realitate tot la acesit grup.
In tabelul care urmează dăm pentru ma.terialul determinat repartiţia 1Şi frecvenţa sa pe grupe şi specii de animale.
1 Alex. Rădulescu, Casa
.nr. 11, 1977, p. 49.

cnezială

de la

Udeşti,
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In „Magaz:n :storic", tom 11,

SERGIU HAIMOVICI. LEONID CARPU.Ş
Tabelul 1
FRECVENŢA

PE GRUPE ŞI SPECII DE ANIMALE A MATERIALULUI
DETERMINAT LA UDEŞTl
Fr:igmente

Clasa

1Specia

N

N

Aves

Gaius domesticus

Mammalia

Bos tauru<;
Sus scrofo clomcsticus
Ovicaprinae
E::iuus cabaUus
Can is familiaris
Sus scrofa ferus
Cervus elaphus
Tot'1l

Indivizi

prezumaţi

%

27

3,62

7

6,09

269

:16,12
-H,34
15,03
1.48
0,40
0,40
1,61

28
56
12
:l
2

24.35
48,70
10,43
2,61
1,74
4,35
1.74

:io0
112
11
J

12
3
745

o
2

115

RestmHe provenite de l.a păsări apairţin unei singure specii şi anume
găina domestică şi sînt în IIlUmăr de 27 pe care le-am rezumat că ar
aparţine unui nurnă·r de 7 indivizi. Nu am găsit fragmente de craniu, de
steirm, dar am evidenţiat o porţiune de sin.sacrum cit şi resturi de la
centurile şi membrele propriu-zise. M.:'tsurătorile executate pe aceste piese
fragmentare arată o largă variabilitate dimensională, care credem că
se datore7te, în primul rînd, dimorfismului sexual, evidenţiindu-se oase
mai gracile şi altele mai masive, acestea clin urmă, fiind de altfel în
număr mai mic, astfel incit din cei 7 indivizi prezumaţi, 2 par a fi masculi iaT restul femeie. În ceea ce priveşte virsta, se pare că doi dintre
indivizii găsiţi erau încă tiineri.
Găina de la Udeş-ti apare în medie de talie mică, fiind astfel asemănătoare cu cea găsit<i în epoca feudalismului timpuriu din Europa
centrală şi cea evidenţiată de noi în aceeaşi perioadă în aşezarea de la
Buc0iv 2•
Mamiferele, aşa cum am văzut, prezintă un număr mult mai mare
de resturi, care se repar.Uzează la animale domestice şi doar la două
specii sălbatice : mistreţul şi cerbul.
Dintre mamiferele domestice, specia cea mai impoPtantă este Bos
taurus. Deşi taurinele nu au frecvenţa cea mai înaltă, ele fiind întrecute de porcine, totuşi, datorită taliei lor specifice mari, ele au evident
poo.derea mai importantă în economia locuitorilor de la Udeşti.
Au fost găsite Testuri provenite de la toate părţile corpului, cel mai
bine reprezentate fiind vertebrele, :resturile de maxilare cu dinţi şi dinţi
izolaţi. Fragmentarea destul de înaintată ne-a dat posibilitatea să executăm doar puţine măsurători şi totodată să nu putem preciza sornatoscopk
unele caractere tipologice şi rasiale.
2 S.

Haimovici, Fauna din aşezările feudale timpurii (secolele Vlll-X) de la
în „SCIV A", tom 30, nr. 2, 1979, p. 166.

Bucov-Ploieşti,
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Am evidenţiat un rest de corn sting ca·re prezintă şi o mica porţiune din craniu. Cornul rupt la vîrf apaTe gracil, cu baza ovoidală. Linia interoormuală, adincită foa:rte puţin Ia baza cornului, se ridică totuşi
relativ destul de bine către linia mediană, mcît pr.oifi1Jul ei apare Telativ
convex. Cornul se îndreaptă lateral şi uşor înainte, nefiind aproape deloc răsucit. Alte două coame sint masive, unul dintre ele p!"ezentind
către bază r-ugozităţi destul de pute:rnice, caire par a arăta că el aparţine
unui mascul. Un alt corn apaire foarte aplatizat, ceea ce reprezintă un
fenomen relativ rar. Considerind morfologia şi dimensiunile coarnelo·r
de taurine, constatăm că ele se aseamănă cu cele pe caTe noi le-am
găsit în aşezarea feudală timpurie de la Bucov :i şi că ele se încadrează
la tipul de vite cu coarne gracile şi scurite, aşa numitul tip brachyceros.
In ceea ce priveşte vksta aproximativă de sacrifica.re a vitelor de
la Udeşti, putem constata că pe cinci maxilare cu dinţi se observă M 3
care este pe cale de apariţie, sau abia a apărut dar nu a început eroda1-ea ; indivizii respectivi trebuie socotiţi încă neadulţi ei avîncl între
18 - 24 luni. Toate celelalte maxilaTe cu dinţi .aparţin unorr exemplare
adulte sau mature, daT nu există indivizi bătrîni cu dentiţia puternic
erodată, limita maximă de vîrstă fiind ele cel mult 5-o ani. CalcuHntl frecvenţa exemplarelor tinere vedem că ele reprezintă doar cam
1/5 din totalul iindivizHor prezumaţi ; astfel taurinele erau sacrificate
cu precădere în perioada optimului de exploatare economică. Aceeaşi
situaţie paTe să reiasă dacă luăm în considerare oasele lungi la care se
poate con.<;tata virsta după inchide,rea discuiriloir de creştere.
A vînd în vedere metapodalele, se poate pune în evidenţă faptul că,
unul dintre ele apaTţine cu siguranţă unei femele, iar altul unui mascul,
care nu a atins încă perioada adultă.
Metacarpul de femelă fiind oomplet s~a putut afla după el şi înăl
ţimea la g.reabăn. Asitfel, s-a stabilit că talia taurinelor de la Udeşti era
de 1,09 m, deci o înălţime destul de joasă, chiar mai mică decit media
pentru aşezări similare din Europa centrarlă " sau staţiunea feudală timpurie de la Bucov :i. Avind în vederre că metapodalul după care s-a stabilit înălţimea la greabăn apaTţine unei femele, s-ar putea ca talia meciie a vitelor de la Udeşti, să o putem considera totuşi ceva mai înaltă,
d<'-r chiar în acest caz taurinele din aşezare trebuiesc considerate ca
vite mici.
Avind în vedere faptul că variabilitatea dimensională aparre relativ
amplă heterogenitatea morfologică de asemenea apreciabilă, este evident
că taurinele de la Ucleşti aparţineau unui tip cu caractere încă p:-imitive,
neputindu-se varrbi de o rasă ameliorată de cornute mari.
Frecvenţa cea mai înaltă în cadrul resturilor de mamifere o prezintă porcinele, care sint reprezentaite prin 308 resturi ce ar proveni de
la 56 indivizi prezumaţi. Totuşi, datoll'ită faptului că talia lor specifică
3

lb~dem, p. 171.
Băkonyi, History

4 S.

of domestic mammals in central and eastern Europe, Bu-

dapesta, 1974, p. 134-139.
5 S. Hairnovici, SCIV A, 30, 1979, 2, p. 177.
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este mai mică decît cea a taurinelor şi că pentru o vită putem socoti
cel puţin 2 - 3 porci, înseamnă că ei se situează totuşi pe locul secund
după .tauirine.
Materialul se caracterizează printr-o fragmentare foarte puternică,
&m putea spune chiar mai avansată <lecit la celela1te animale domestice,
incit în raport cu abundenţa resturilor, mă0surătorile ce au putut fi executate sînt în număir relativ mic. Menţionăm totuşi că au fosit puse în
evidenţă şi oase lungi întregi, fenomen care reprezintă aproape o excepţie în cadrul mate'I"ialului paleofaunistic pentru porcine. Datele de ordin
biometric au fost completate cu observarea uno.r caracteristici morfologice.
Cantitatea cea mai mare de piese este reprezentată prin fragmente
de craniu, dar mai B!les prin maxilare cu dinţi cit şi dinţi izolaţi, resturi
ale -0asefor extremităţiloir fiind în mai mică cantiltate. După porţiunile
de craniu foade fragmen!taire şi totodată nesemnificative, nu s~au putut
stabili caracteristici raseofogke. Totuşi pe un 'I"e&t de craniu, la care se
păstrează lacrimalul, putem constata că acesta apare destul de oblong,
particu1aritaite ce ar indica prezenţa unui bot lung şi deci a UJDor caracteTe de primitivitate. Tot foairte fragmentare apar şi maxilarele. Pentru
falca superioarră :nu s-au pă.strat porrţiuni prea mari ale pă'I"ţii anterioare
a botului, clar pentru cea inferioară, maiteria~ul fiind mai bine c01I1.Se•rvat,
s-a putut pune în evidenţă lungime•a simfizei mandibula.re. Ea aire o
variaţie relativ largă, mergincl ele la 62 la 7() mm, cu o medie ele 66,5 mm,
cc.,re arată de .asemenea prezenţa u:-mi bot .relativ athmgit, ce reprezintă
aşa oum am văzut un indiciu de primitivitate.
In ceea ce priveşte stabilire.a virstei aproximative şi deci a momentului sacrificării inclivizHor, putem observa că diirrtr-un număr de 56
exemplarre abia 4 nu au ajuns la maturitate, unul dintre ei avînd cca.
un an, ia~· ceilalţi 3 în jur de 15-18 luni. Dintre indivizii maturi
cei mai mulţi au M 3 abia ieşit şi deloc erodait, sau doar foarte puţin
erodat ceea ce arată că aveau 24 de luni, sau cu ceva mai mult de 2
a.ni. Indivizii cu dentiţia mai puternic erodată sînt foarte puţini la număr, iarr cei bătrîni lipsesc cu totul. Aşa cla'I", la cele mai multe po.rciin.e,
virsta de sacrificare ar fi în jurul la 2 ani, atunci cînd mai1Juritatea sexuală era deja atinsă. La prima vedere acest fapt pare un nonsens, întrucit sacrificarea la această vîrstă oa•recum tardivă apare cu tortul neeconomicoa6ă, ştiut fiind că porcii sînt tăi.aţi cam aturnci cînd au cca.
1 an. Faptul se explică însă dacă avem Îrn vede.re că porcinele de la
Udeşti aparţineau unui tip primitiv neameliorat cu o creştere lentă, care
este caracteristică raselor tardive ; probabil că aceste animale atingeau
mărimea optimă pentru exploatare abia .odată cu maturitatea, dnd toţi
dinţii jugali definitivi îşi făcuseră deja apairi.ţia.
In ceea ce priveşte dimorfismul sexual, el nu apare prea şters, punirndu-se uşor în evidenţă ; aceasta arată din nou că sin.tem în faţa unui
tip care mai păstrează des.tule caractere strămoşeşti, ştiut fiind că la
mistreţ ac.est dimorfism este; foarte accentuat.
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în evidenţă o largă variabilitate dioa!:iele extremităţilor, fenomen care este
de a<;emenea caracteristic .tipurilor primitive neameliorate.
Dimensional, poricinele de la Udeşti, ne apar relativ masive, în general, mai mari decit cele din aşezări similare din Europa centrală r..
Calculindu-se tnălţirnea Ia greabăn, ea vairiază de la 76,5 cm la 86,2 cm
cu o medie de 80,0 cm, airătînd astfel, de asemenea, un porc de talie
mare. Este foarte probabil că datorită condiţiilor mediale de atunci,
cind porcii nu erau ţinuţi în stabulaţie, ci mai mult în stare liberă, cit
şi existenţa pădurilor din apropierea aşezării de la Udeşti, să fi avut Ioc
hibridizări naturale cu mistreţul, fenomen care ar explica atî-t masivitatea cit şi caTacterele de primitivitaite ale .porcinelor.
Cornutele mici (ovicaprinele) sînt reprezenta.te printr-un număr mult
mai mic de resturi. Se ş.tie că diagnoza diferenţială între Ovi<; şi Caipra
se face destul de dificil pe resturile osoa<>e, pe:ntru unele fragmente ale
scheletului, fiind chiar imposibHă. În materialul nostru nu am putut
pune astfel în evidenţă nici un rest aparţinînd cu siguranţă caprei, incit
se pare că toate fragmentele provin în exclusivitate de la ovine.
Am găsit 2 coarne de Ovis ma.c;cul dintre care unul mai masiv şi al1.ul mai gracil, care es-te însă fra,gment.a.r. Cornul masiv este de formă
tipică, dis.tin:gindu-se cla1 că1:re bază t·rei feţe : una internă, aproape
plană, alta inte.rioară şi a treia, laterală, .acestea două din urmă apărînd
evident convexe ; astfel, baza cornului apare pe St'jcţiune triunghiulară
cu muchiile uşor rotunjite.
Deoarece pent.ru femele nu s-au găsit coarne, dar nici po·rţiuni de
craniu neuraJ cu regiunea frontală, nu puteni face precizarea dacă ele
mai pur.tau coarne reduse, sau fă.ceau parte dintr-un tip de acum
acornut.
Avînd în vedere maxilarele cu dinţi, cit şi dinţii izolaţi putem constata că la ovine toate fragmentele respective aparţineau uno.r indivizi
maturi, neexistincl clefoc resturi provenite ele la tineret. Nu apar totodată nici indivizi cu dentiţia erodată mai puternic, arătînel astfel că vîrsta
de sacrificare nu trecea niciodată peste 3--1 ani.
La ov1ne, de asemenea, măsurătorile executate atestă o variabHitate destul ele amplă a dimensiunilor, ceea ce arată şi pentru ele că
aparţineau unui tip primitiv neameliorat. Pe baza unui metatars întreg
s-a putuit calcula o înălţime Ia greabăn de 6H .cm, deci o talie relativ înaltă, mai mare dedt cea găsită în aşezarea feudală timpurie ele la Bucov Î. Această talie îna'1tă air putea fi o consecinţă a încrucişă1rii tipului
autohton ou ovine masive, aduse de populaţiile mig.r.atoa.re din estul Europei sau chia.ir din .Asia.
Calul are foarte puţine resturi comparativ cu celelalte animale domestice. Faptul că piesele o~oase ce-i aparţin sint tot atit de fragmentate
ca şi la celelalte specii şi deoarece există un fragment apairţirJ.nd unui
individ tînăr, ne face să µTesupunem că era de asemenea folosit ca fur1; s. Bokonyi, op. cil., p. 139.
7 S. Hai novici, SCIVA, 30, 1979, 2. p. 1î1
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nizo1r ele carne. În legătură cu aceasta am putea remarca că unele obiceiuri şi ,..hiar interdicţii în ceea ce priveşte alimentaţia, stabilite de către
religid creştină, nu erau încă împămîntenite la populaţia din aşezarea de
la Udeşti.
Prin intermediul unui metacarp întreg am putut stabili inruţimea
la greabăn de 1,35 m şi f.aptul că 1ndividul respectiv se încadlf'a îin grupa de gracilitate submijlocie. Aceste caracteristici ne fac să considerăm
că sîntem în faţa unui cal .obiŞ.11lUit, de talie mij1ocie, întrebuinţat probabil ntît pentru călărie cit şi pentru muncă, negăsindu-se nn tip special
selecţi•onat pentru folosirea sa drept cal de luptă.
Cîinele esite reprezentat doair prin 3 resturi şi anume 2 fragmente
mici de maxilare superioare şi unul de tibie, din păcate toate nemăsura
bHe. Somatoscopic se poate constata că apartineau unor exemplare de
talie mică.
Singurele specii de mamifere sălbatice sînt .reprezentate prin mistreţ şi cerb. Ele akătuiesic o cotă destul de mică în raport cu mamiferele
domestice aşa cum reiese din tabeLul alăturat.
Tabelul 2

HA.PORTUL DINTRE MAMIFEH.ELE SALUATICE ŞI. CELE DQMESTICE
lN CADRUL MATERIALULUI C~EOU.>GlC DESCOPERIT LA UDEŞTI
Indivizi

Fragmente
Gruparc<1 de m<imifcore

%

N

Sălbatice

15
10:1

Domestice
Tola!

718

2. l
97,9

N
7

101

%
6,5
93,5

108

Mistreţul are un număr de 12 resturi. Pe lingă citeva fragmente
osoase nemăsuTabile, s-au găsit un număr de 9 canini, care ar putea să
;repreziinte fie material adunat în vederea confecţionării unor unel1te, sau
poarte trofee ele v1nătoare.
Cerbul este reprezentat prin 3 fragmente şi anume un. rest de mandibulă ~u întreaga dentiţie jugală, un premolar inferio•r, o falangă II
fragmentară. Este de remaircat că nu am găsit deloc resturi de coame,
<'are se ştie că repreziintă un material ce era prelucrat cu predilecţie, fiind
transformat în diferite obiecte şi unelte. Este posibil ca cioplitu-I coarnelor să se fi făcut într-un loc special - un atelier - şi astfel resturile
respective să nu fi ajuns în groapa menajeră a locuinţei ele la care provine materialul nostiru de stud1u.
A vinci în vedere frecvenţa speciilor şi a diferitelor grupări de animale conform celor două tabele, considerarea caraoterelor morfologice
şi dimensionale, virsta ele sacrificare şi alte date enumerate mai sus, putem evidenţia unele aspecte ale vieţii materiale ale locuitorilor ele la
Udeşti.
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Mai illtîi, trebuie arătat că în materialul cercetat lipsesc resturile
peştilor, deşi apa Sucevei se găseşte în apropierea aşezării. Aceasta arată
eă pescuitul se exercita doar sporadic şi nu poate fi socotit drept o ocupaţie cit de cit conturată, importanţa sa economică trebuind să fie socotită

drept milă.
Viînătoarea avea şi ea o pondere foarte mică, frecvenţa celor două
specii de mamifere sălbatice găsite fiind joasă. Ea sati<;;făcea totuşi, într-omică măsură, neces1tăţile alimentare ale populaţiei, speciile vinate, mistreţul şi cerbul, de talie mare, fiind folosite ca furnizoare de carne. Totodată se poate constata că stratificarea socială nu era încă bine conturată,
ştiut fiind că vinătoarea reprezenta o ocupaţiune a unei pături nobiliarmilitare, care o exercita pentru desă:virşirea măiestriei ei militare şi tot-odată ca diventisment.
O ocupaţie de prim ordin trebuie socotiită creşterea animalelor.
Deşi frecvenţa cea mai înaltă iin cadmii resturilor osoase o prezintă
porcinele, totuşi, c001Siderăm că pe primul loc trebui:e să fie trecute t.--·:mriinele, dat fiind talia lor specifică mai mare în raport cu cea a porcului.
Aşa cum am văzut, cornutele erau însă destul de mărunte. Se foloseau
pentru diferite scopuri utHitare, mai intii ca furnizoare de lapte şi probabil la exeouta·rea diferi•telor munci şi doar în mod secundar penitru
carne, deşi cele mai multe erau saarificate tocmai în perioada de optimurn
pentru exploatarea economică.
Por.cinele au frecvenţa cea mai înaltă şi de aceea ponderea lor economică aproape că o egala pe cea a taurinelor. Ele reprezintă, prin excelenţă, specia crescută pentru scopuri alimentare şi trebuie deci remarcat
că populaţia de la Ude.şti aprecia în mod deosebit ca:r:nea de porc. Aşa
cum am văz;ut, sacrifircairea lor se executa de obicei după atingerea maturităţii sexuale.
Ovicaprinele sint în canti-tate mult mai mică <lecit taurinele şi porcinele. Am văzut că în cadrul cornutelor mici nu am pus în evidenţă
capra, dar credem că absenţa ei nu are vreo semnificaţie, ea fiind întimplătoare, datorindu-se probabil cantităţii mici de material osos avut la
dispoziţie ; oricum, chiar dacă exista, frecvenţa ei trebuie socotită ca
foarte j-oa<>ă în raport cu cea a oii
Calul prezintă foarte puţine resturi, dar, dat fiind talia sa specifică
mare, el ocupa o oarecare pondere ca furnizor de carne. Desigur că era
ţinut mai întii pentru scopuri utilitare, dar, totuşi, rolul său era destul
de mic, ceea ce ar mai .semn·ifioa că populaţia de la Ucleşti nu avea preocupări militare.
T\I"ebuie menţionată şi găina domestică. MăTimea ei neinsemnati't face
ca import.arnţa sa economică să fie însă foarte mică în raport cu mamifere.Je em.llllera'te pină acum.
Ciinele, specie fără importa:nţă economică directă, are o f.recvenţă
foante joasă, aceasta poate fi în legătură cu faptul că ovinele sînt şi ele
in cantitate relativ mică, incit ef nu era folosit pentru pază, loouitorii de
la Udeşti fiind mai ales crescători de taurine şi porC"inc. pentru care ciinele nu este indispensabil.
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Este necesar să facem remarca că toate speciile de animale domestice cu importanţă economică erau reprezentate prin tipuri cu caractere
încă foarte primitive, că niu exista o preocupare pentru ameliorairea rasială şi de aceea randamentul lor era foa!I'te scăzut, 1nciit eoonoonia locuito;riJ:oc de la Ude.şti. nu trebuie oonsi<lera:tă drept prea Wlo;ri1;oa:re.
De asemenea, menţionăm faptul că populaţia re.s.pecti·vei aşezări oreş
tea cu precădere porcine, c·ă ţineau şi păsă·ri domesitice ; acea<5ta reprezinUi un indici!U sigur asupra cara!cterului ei sedentar.

L'ETUDE DE LA PALEOFAUNE DE LA STATION
PHEFEODALE d'UDEŞTI (DEP. DE SUCEAVA)
Re.~ume

On etudie Ies restE>S faunistiques decouverts dans une hutte,
clatant du VII-eme siecle n. e. On a determine avec precision 745 fragments
o~seux, appartenant aux oiseaux clomestiques (poules)
et marnmHeres. La frequence de ces es.p&es est repres€'ntee dans le tableau I ct le rapport entre Ies
rnamm'.feres domestiques C'l ceux sauvc1ges dans le tablcau IL
L'elevage etait une oc{'upation de premic'r 1wdre. le. plus lnute frequence
l'tant representee par Ies porcins et Jes bovins. Toutes Ies especes domestiques
appartenaient aux types â caracteres primitifs, Ies habitants de la station n'ayant
pas de ipreoccupations d'amelioration raciale. La population huma'ne de cette
station avait un caractere sedentaire.
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Este necesar să facem remarca că toate speciile de animale domestice cu importanţă economică erau reprezentate prin tipuri cu caractere
încă foarte primitive, că niu exista o preocupl:llre pe.ntru ameliorarea rasială şi de aceea randamentul lor era foairrte scăzut, 1nciit economia lornito;ri,lOll" de la Ude.şti nu trebuie oonsi<lera:tă drept prea îirlifloiritooce.
De asemenea, menţionăm fapttul că populaţia re.specti·vei aşezări creş
tea cu precădere porcine, c-ă ţineau şi păsă·ri domesitice ; acea">ta reprezintlt un indiciiu sigur asupra cara'.cterului ei sedentar.

L"ETUDE DE LA PALEOFAUNE DE LA STATION
PHJ!:FEODALE d'llDEŞTI (DEP. DE SUCEAVA)

On etudie Ies restes faunistiques decouverts dans une hutte,
clatant du VII-emc si~cle n. ~- On a determine avec precision 745 fragments
o~seux, appartenant aux oiseaux clo1ncstiques (poules)
et marnmHeres. La fr(;quen<.·e de ces es.p&es est representee dans le tableau I ct le rapport entre les
mamm:feres domestiques ct cPux sauvages dans le tableau II.
L'elevage etait une oc{'upation de premil'r 1wdre. 1-a plus Jnute frequence
l'tant representee par Ies porcins et Ies bovins. Toutes Ies esp~ces domestiques
appartenaient aux types â caracteres primitifs, Ies habitants de la station n'ayant
pas de preoccupations d'amelioration raciale. La population huma'ne de cette
station avait un cara.ctere sedentaire.
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cazuri, de pe teritoriul Bucovinei, ca facies local pentru perioada secolelor XIX şi XX.
Şi cu acest prilej, s-a dovedit necesitatea unei ce.rcetări ample şi complexe, cu implicaţii şi i1nterdependenţe intre domeniul cercetării arheologice şi al celei numismatice 3. Se doved~te, o dată mai mult, că cercetarea monedelor descoperite în să.pături poate constitui şi constituie un
mijloc de da;tare deloc neglijabil. cu toate aspectele de imprecizie provocate de nesiguranţa unor perioade de emi1:ere sau de utilizare a uno-r emisiuni m0rI1etare, clar, în acelaşi timp, în împrejurări istorice bine conturate arheologic, cercetarea arheologică poate veni în sprijinul unor cl:a:rificări în domeniul cercetării numismatice.
Pornind de la considerente ca cele arătate, lucrarea de faţă îşi proplllile să atragă atenţia şi asupra unor aspecte •reieşite din cercetările arheologice anunţate anterior.
Din săpăturile efectuate în amtl 1971, au fost recoltate în punctele
menţionate 13 piese, dint•re care cele mai importante sînrt.: un gros moldovenesc de argint de la Bogdan cel Orb (1504-1517), şapte denari de
<!rgint de la Matei Corvin, regele Ungariei (1458-1490), o monedă de
1 ·2 gros de argint de la Sigismllll1d I cel Bătrin, regele Poloniei (15071548), dintr-o emisiune pentru Lituania, un solidus de aramă din Hm5
de la Ioan al II-lea Casimk, regele Poloniei (1648-1668) şi un solidtis de
aramă, emisiune .pentru Higa, de la Gustav Adolf, regele Suediei (15!M1632).
O recoltă monetară mai abllJldentă au adus săpăturile din anul 1972,
cind s-au găsit 46 piese"· Dintre acestea, menţionăm numai pe cele care
prezintă mai mult interes şi sub aspectul contextului arheologic în care
s-au descoperit.
Dintre cei trei groşi moldoveneşti de argint scoşi la iveală. unul
aparţine lui Bogdan cel Orb, iar doi sînt emişi de Ştefan cu privire
la aceştia din urmă, se impune o discuţie privind atribuirea, discuţie pe
3 Marile prugn>se 1·ealizate de arheologia rom~inească în ultimelt' trei decen.ii 'ii
necesitatea perfecţionării sub toate aspedele a activităţii de 1·ercetare, alît în
domeniul ·~rheologiei, cit şi în cel al numismaticii. impun o mai strinsă colaburare intre acestP două ramuri ale istoriei. Este necesară prezenţa numismaţilor
pc ~antierf'l<' 'Jrheologice în scopul determinării imediate, la raţa loeului, a
materialelor arlwolagice şi nunlism.a:t.:ce clescopPrite, pentru ca astfel to.ale C'll'mentcJe care pot contr;.bui la da.rii·frcăr.i, '.ltit în domen;ul arheologiei, cît ';i ;ii
numismaticii, să poată fi integra~ sesizate şi Iolo.site, obţinindu-se, cu sigJranţ;-,
noi .1i impari.ante progrese în lămuTirea multora d'ntre problemele cx!st.enti·
sau a <1Jtorn care s-ar ivi în viitor în ambele domen:i de cercl't<tre Dc-catilj{•J"
mai mari sau mki dintre momentul descoperirii unor monede şi data df'ki·111:.năr' 1 lor put duce la picrderea de inform.aţii, uneori l'hiar de o marc impllr.tanţă, fie pentru ·irhcologie, fie pentru numismatică.
4 Monedele scoa~P Ia ive'ilă in 1971 ljÎ 1972 făceau parte din colecţia Muze.ului
mănăsti1ii Putna. alături de un variat nrnte-riaJ arheologic descoperit, la d:tla
cercetăriJor în discuţie.
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această expunere şi care, credem, va putea fi
pe bază de obse:rvaţii ulteri·oaire.
Dintre emL'5iunile regilor Ungairiei. menţi·onăm a1ţ:i trei denari de argint de la Matei Corvin şi un denar de la R!udolf al II-lea (1576-1606).
S-au descoperit şi opt monede turceşti de argint, clLntre care doi
asp)"i c!Ln secolul al XVI-lea - de la Selim I (1512-1520) ~i Selim al
II-lea (1556-1574) - două piese nedeterminate, de la începutul secolului al XVII-lea şi patru piese clin secolul al XVIII-J.ea - un aspru de la
Ahmed al III-'lea (1703-1730), emis la Ccmstantinopol, un onlik, emb
de Mahmud I (1730-1754) în 1730, o para, emisă din Constantinopol la
1758 de Mustafa al III-lea (1757-1774) şi o pair:a emisă de la Cairo de
Abdul Hamid I (1774-1789).
Dintre cele nouă monede poloneze, una este un gros ele aramă (falsificat), emisiune SigL5mun<l al II-:Iea August (1548-1572), doi solidu~ de
<:<rgint de la Sigismund al III-lea Wasa (1587-1632), dintre caTe unul
emLc; pentr1U Litiuania şi iŞa.se solidu.s de aramă de la Ioan al II-lea Casimir, dintre care unul pentru Lirtliania.
Mai este necesară menţionarea celor trei solidus de aramă emişi
cle Chris tina, regina Suediei, (1622-1654), dintre care doi pentru Riga
(unul dintre ei mnd falsificat).
Cele 14 piese au..<;triece şi trei piese româneşti, care mai fac parte
clin C"ele 46 piese descoperite in anul 1972, nu prezintă o semnificaţie
deosebită penrtru cercetarea de faţă (cel mult, pentru unele lucră·ri de
refit.aura.re din epoca modernă).
Cum era şi de aşteptat, em.i:siiuinile monetare din secolele XV-XVII
prezintă cel mai. mare interes pentJru cercetarea noastră, atit din punct
de vedere arheologic, cit .şi numismatic.
De importanţă majoră sint monedele moldoveneşti şi cele de la
Maitei Corvin, ele contribuind la confinmarea a o serie de observaţii arheologice. Cinci spunem aceasta, ne referim la cercetăTile privind primul
nivel de vieţuire de la complexul mănăsti:resc, î:n interiorul şi în afara
incintei acestui.a, la UJnele ameinajălri în zona primuJui zid de incintă pe
latura de nord. înt.re care construirea şi folosirea pavajului din piatră
interceptat în dreptul acestJUi zid, la construirea primelor chilii şi la nivelul de vieţuire aferent existenţei acestOII"a, preoum şi la data săpă.rii
şi la primii ani de funcţionare a şanţului de apă.rare, descoperit şi cereetat prin două secţiuni în dreptul porţii actuale de intrare în curtea

care o vom deschLde tn
continuată

1

măniistirii.

Descoperi.rea unui denar de argint emis de Matei Corvin, clat3t
1489-1490 şi a doi groşi moldoveneşti de argint de un titlu inferior,
cu diametrul de 1,8 cm, ou legenda în limba slavă, emişi de voievodul
Ştefan, avîncl ca i11semn hera1dk criucea dublă pe revers, în aceleaşi condiţii str.atigrafice (în caseta P 5 , în pămînt negru ta5at, la nivelul pavajului
https://biblioteca-digitala.ro

508

GRIGOHE FOIT

din secolul al XV-lea) 5, ar putea ridica problema atJribukii acestora i;_
Acest tip de piese sint atribuite ele numismaţi pînă în prezent lui Ştefăniţă
(1517-1527). Concli·ţiile de descoperire de la mănăstirea Putna cletenni,nă
punerea chestiunii da:că nu s-ar putea ca pieseie descoperite aid să fie
at,ribuite lui Ştefan cel Mare (1457-1504). Problema atribuiirii se pane
cu atît mai mult cu .cit groşii de argint ai lui Bogdan cel Orb (dintre care
două exernpla·re se găsesc şi în săipăiturile arheologice de la mănă.<>tirea
Putna, în condiţii stratigrafice bine determinate, unul în secţiunea P::. careul 9, pe pavime.ntJul unei chilii .Şi al doilea în sectorul B, secţiunea 32,
carool 9, mardnd nivelul de vieţuire în exteriorul mănăsti.rii, contemporan cu primele decenii ele la înfiinţarea acesteia) prezintă pe revers
scutul cu crucea dublă, caracteristic şi monedelor atribui1te lui Ştefăniţă,
iar legenda o au în limba slavă. Ţin.inel seama de opiniile exprimate ,pină
în prezent ele numismaţi, rămînem la părerrea că piesele aparţin lui Şte
făniţă şi nu lui Ştefan cel Mare, rămî:rund deschi<>ă posibilitatea claTificării situaţiei pe baza unor cercetă·ri viitoare 7•
Revenind la relaţia strî:nsă dintre descoperirile monetare şi concluziile trase, pe baze stratigrafice, de cercetă;rile arheologice, menţionăm că
dceste cercetări, coroborate, au stabilit şi termenul post quem de acoperke
a şan~ului de apăr.are a incintei mănăstirii, deci şi data, cu o anumită
aproximaţie, a încetării funciţionalităţii acestuia. în sprijinul acestei datări
vine descope:rirea unui soliclus ele aramă din ::.nul 1665, emis de Ioan al
II-lea Casimir, în partea inferioară a molo~ului şi pămîntului ele umplutură depus ,în acest şanţ.
Refe.rito1r la această problemă, nu se cunosc alte 1nformaţii decît eele
rezultate din săpăturile arheologice menţionate. De aici, rezultă însă
5 In baza datelor stratigrafice pc care le-am avut ILt dispoziţie, nu am putut stabili dacă în zona respectivă acest nivel de căkare a fost suprapus de stratul
de arsură şi cenuşă corespunzător incC'ndi ului clin vremea lui Ştefan cel Marc.
De .aid. pot rezulta două allernati\·e: a) sau primul nivel de călcare clin s(~e<1lul
al XV-iea a fost acoperi·L
ele un ~trat de arsură corespunzător Primului incendiu de la mănăstirea Putna şi atunci cCIC' clnuă monede 8te.fan ar tr~bui
atribuite lui Ştefan cel Mare b) sau pc spaţiul respecli·Y nu s-a suprapus un
strat de materiale corespunzător perioadei incendiului respectiv şi, dintr-un
motiv sau altul, nu au rămas nici urme de arsură, în care caz era posibilă depunerea unor materiale arheologice ulterioare vremii lui Ştefan ce.J MarC', în
speţă epocii lui Ştefăniţă, ne mai ridicîndu-se, în ·1ceastă situaţie, problema <1tribuirii monedelor lui Ştefan cel Mare, ele putinei fi considerate ca aparţini.ncl
lui Ştefăniţă.
6 Bineînţeles că o ulterioară revedere sau ve:·!f:carC' ·1 acestor condiţii stratigrafice poate aduce noi elemente. care să îmbogăţească datele problemei în discuţie şi în funcţie de care să se tragă concluziile corespunzătoare.
7 De reţinut este şi faptul că, în acest context, nu s-au descoperit şi monC>dP
străine dintr-o perioadă ultcrioarii domniei lui Ştefan cel Mare. De aici este
posibilii concluzioi că Ştefan cel Marc, determinat de împrejurările politict• ~i
economice ale Moldovei din ultimii săi ani de domnie, să fi emis groşi de
argint de un titlu inferior, acţiune preluată şi continuată de unm:tşul său Bogdan. Cercetările arheologice, ca şi cele numismatice de altfel, ce se vl)r etectua
în viitor ar putea duce la confirmarea sau infirmarea ei. D'ică această ipotPzi"1
se confirmă, ar trebui revăzută în ansamblu atribuirea groşHor de argint de
titlu inferior lui Ştefăniţă, stabilindu-se dacă nu este vorba, pentru unele \·ariante dintre aceştia, de o atribuire gr~itii a lor.
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('ă şanţul de apărare al minăstirii nu şi-a încetat existenţa pe vremea
lui Vasile Lupu (1634-1653) sau a lui Gheorghe Ştefan (1653-1657),
ci mult mai tî-rziu, chia.r dacă funcţionalitatea sa dispăruse curînd după
aceşti voievozi, dacă nu încă pe vremea lor, ştiut fiind că întreg ansamblul mănăstiresc era complet restaurat în amil 1662. Este posibil ca nivelarea definitivă şi completă a şanţului să se fi fă.cut cu prilejul marilor
lucrări ele .restaurare efectuate pe viremea şi cu cheltuiala m~tropolitului
Iacov intre anii 1757 şi 1760, cÎlnd s-au executat lucrări de refacere atit
la biserică, oit şi la întregul ansamblu măină'StiTesc s.
Referindu-ne la chHii, din izvoare scrise se ounoaşte că acestea au
fost iniţial .cons.truite -odată cu bi•serica şi restul complexului mănăstiresc.
Ele au fost incendiate în 1484 9 şi au fost .refăcute încă pe vremea lui
Ştefan cel Mare. Au mai fost incendiate în două rinduri în secolul al
XVII-lea. Primul incendiu a avut loc pe V'l'emea lui Vasile Lupu, în urma
unor in.aursiuni rn ale cazadlor lui Timuş Chmelniţchi. ginerele voievodului, de altfel însuşi domnitorul punînd să fie dă,rîmată din temelii bi:;erica şi unele construcţii anexă în căutarea unor odoare de mare preţ,
presupunînd că <31' fi ascunse în tainiţe ale zidurilor acestui lăcaş, iar cel
de al doilea incendiu s-a petrecut pe timpul domniei lui Const:mtin Cantemir (lli85-1693), fiind provocat de nişte acţiuni de jaf cazaco-polonomo:lc!oveneşti li. Lucrăirile de refacere a bisericii şi a celorlalte anexe mă
năstireşti se vo.r fi efectuat parţial. pe V·remea lui Vasile Lupu şi, probabil,
s-au terminat de către urmaşul acestuia, Gheo·rghe Ştefan 1 ~. O nouă re-

8 Vezi şi la Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comuna Putna - cu două apendice -,
în Editura Academiei Homâne, Bucureşti, 1905, capitolul Istoricul mănăstirii
Putna.
!J Vcz: la I. Bogdan,

Cronica

şi

analele putnene. Vechile cronice

moidoveneşti

pinu la Ureche, Bul'ureşti, 1891, p. 14i şi la Eugen Kozak, Die Jnschriftcn au.~
der Bukowrna, Wlen. 1903, p. 147.
10 Vezi şi I. Neculce, O samă de czwintc, 27. în ediţia Al. Procopovici, Scrisul românesc, Craiova, 1936, p. 25 : „ ... .Iar plumbul cu carele au fost acoperită mă
năstirea

Putna, l-au luat căzacii lui Timuş, ginerile lui Vasilie Vodă, de l-au
dus la Cetate la Suceava, de au făcut glanţuri de puşcă, să apere Cetatea Sucevei despre Gheorghie Ştefan Vodă. Ce ştiu că au apărat-o bine, că s-au osîndit
:;;i Timuş pentru prada şi jacurile ce au făcut pe la sfintele mănăstiri. Şi şi-au
pus şi el capul de glonţ. precum s~ric letopiseţul" ...
11 I. Neculce, Ibidem, 3, p. 11 : „ ... La vremea lui Constantin Cantemir Vodă, fiind
răscoală, au venit nişte căzaci cu le~i şi moldoveni joimiri şi vrînd ca să
jăruiască ce ar găsi la mănăstire. Deci fiind un turn cu bună tărie, nu putea
să jăcuiască. Deci <:u zis călugărilor să dea turnul, că nu Yor lua a mănăstirii
nimică, iar călugării necrezind, nu vroia să dea turnul. Iar acei căzaci cu leşi
şi cu moldoveni îndată au aprins mănăstirea, iar călugării, văzîncl că aprind
mănăstirea, îndată au dat turnul...".
12 I. Neculce, Ibidem, 27, p. 25-26: „Vasilie Vodă aproape de mazilie au greşit lui
dumnezeu. Că i s-au întunecat mintea spre lăcomie, de au stricat mănăstirea
Putna, gîndind că va găsi bani, şi n-au g[isit. Şi s-au apucat să o facă din nou,
iară.5i precum au fost şi nu i-au agiutat dumnezeu să o facă. Că au zidit-o
numai din temelie, din pămînt pînă la ferestri şi i-au lut1t c\u1:mezeu domnia.
Că s·au sculat Gheorghie Ştefan Logofătul cu oaste asupra lui şi l-au scos din
domnie„. Şi pre urmă au gătit mănăstirea Putna Gheorghie Ştefan Vodă d~ă
ce au luat domnia, de este zidită precum se vede acmu ... ".
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facere a chiliilor s-a consemnat pe vremea mitropolitului fa.cov Putneanul
şi alta în perioada .anilor 1854-1856, de .data aceasta însă din zid ;?i pe alt
spaţiu l 3 .

Săpăturile arheol'Ogice au determinat existenţa a mai multor perioade
de ronstrucţie şi reconstrucţie a unor chilii pe spaţ1ul cercetat, obţinin
du-se preţioase informaţii asupra tehnicii ele coinstTucţie, asupra spaţi!U
lui utilizat, a ma:teria:lelor întrebuiu.'1.ţa:t'e, în parte şi a condiţii.Ior de trai
oferite călugăirilor. Descoperirile monetare au partea lor de contribuţie
la stabiliirea fazelor cons1Jructive, a nivelelor de incendiu, a duratei de
folosinţă etc. S-a putut constata că au avut loc cel puţin trei incendii,
unul pe vremea lui Ştefan ,cel Mare şi alie două în secolul al XVII-lea 14.
Refaceri s-au efectuat în mai multe rinduri 15 • Şi de această dată, desmperirile monetare au putut con5-titui elemente de da;tare pentru diferite
etape în existenţa acestoir construcţii. Astfel, un gros de argint, emis de
Bogdan cel Orb şi tm. .aspru de argint, emis de Selim al II-lea, marchează un nivel de funcţionaire a chiliilor, cel de după refacerea chiliilQlr din
anul 1484, folosind fundaţiHe de piatră. Un denar de argint de la Rudolf
arl II-lea şi ciţiv:a solidus de airamă polonezi şi suedezi de la Ioan al
II-lea Casimiir şi Christina marchează primul incendiu al chiliilor din
secolul al XVII-lea sau perioada imediat unnătoaire acestuia. Mai mulţi
solidus de aramă de la Ioan al II-lea Casimir şi un soliclus suedez falsificat de tip Chri'51tiina ma.!'chează perioada dintre primul şi al doilea incendiu al chiliilor din secolul al XVII-lea, chilii care de data aceasta nu
aveau fundaţie de piatră, datind şi nirvelul de arsură al celui de a[ doilea
incendiu.
Un solidus de argint din 1630 de la Sigismund al III-lea Wasa, regele Poloniei, marcheaz{l momentul post quem pentru dărima.rea zidului nordic al primei incinte.
Mai multe piese turceşti, intre care un aspru de argint de la Ahmed al III-lea, un onl'îk de arrgint din 1730 de la Mahmud I şi o pa.ra
emisă la Constantinopol i:n 1758 de Mustafa al III-lea marchează lucră
.rile de refacere a chiliiloir ce au avut loc la mijlocul secolului al
XVIII-lea sub îngrijiirea şi cu cheltuiala miotrop'Olitului IacQIV. rn

13 Pe lingă refacerea de pe vremea lui Ştefan cel Mare din anul 1484 şi celelalte
trei din secolele XVII, XVIII şi XIX, cu siguranţă că au avut loc şi alte refaceri de mai mare sau mai mică amploare. Dintre acestea, una a avut loc după
incendierea mănăstirii pe vremea lui Constantin Cantemir şi alta mai recentă,
efectuată de arhitectul austriac K. A. Romstorfer. Lucrările curente şi cele de
mai mică amploare se făceau cu mijloacele proprii ale mănăstirii, acordindu-li-se şi o mai mică importanţă.
14 Este posiibi:l să fi avut loc şi alte incendii, neconsemnate în documente ale
vremii.
15 Dlimitr:e Daon, op. cit., p. 17-18.
16 Pentru a oferi date în plus referi.toare la descoperirile monetare prezentate
în articol, anexăm tabele de piesele descoperite în cei doi ani de săpătură, cu
specificarea locului şi a condiţiilor de descoperire, precum şi a semnificaţiei
ce se atribuie monedelor respective în cadrul săpăturii.
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Aşa cum am arătat de la început, monedele austriece şi cele C'Îteva
piese româneşti care au fost descoperite sî.nt puţin semnificaitive sau de
la !:iUprafaţă. Cea mai rnaire parte dintre ele au fost găsite în umplutura de moloz turnată deasupra resturilor de vechi construcţii, în pall'te
în ~cop de a le proteja, dair şi pentru a orea o plaitformă pentru u.neJe
amenajă~i moderne, lucrări ca;re însă s-au dovedit dăunătoare construcţiilor mai vechi acoperite.
Fă 1ră a fi unicate num.i:smatice sau a can...c;titui piese de o valoare mate.rială sau artistică excepţională, comparindu--le cu obiectele din colecţia muzeului mănăstiirii, monedele descoperite în acesit sector, cu tot caracterul lor comun, îşi aduc o contribuţie valoroasă în contextul cercetă
rilo:r arheologice efectuate şi dovedesc, o dată mai mult, necesitatea con1ucrării, indiferent sub ce formă, a arhrologilor şi a numismaţilor. 17

17 Desigur, o lucrare, fie monografică, fie sub formă de raport asupr:i săpături
lor arheologice de la mănăstirea Putna, este necesară şi ea nu va intirzia să fie
dată publicităţii de colectivul de cercetători. Sperăm ca, în ansamblul lucră
rii, să-şi aibă locul meritat şi descoperirile numismatice de aici. In prezentul
articol, am căutat să arăt cit de preţioasă poate fi o colaborare cît mai strînsă
intre arheologi şi numismaţi, in care scop am folosit elementele pe care le-am
socotit mai semnificative. Faptul că, de multe ori, se pierd date deosebit de
valoroase datorită unor defecţiuni în această colaborare m~a determinat să întocmesc articolul, din dorinţa ca nimk din ceea ce poate folosi pr<Jgresului in
aceste ramuri ale cercetării istori.ce să nu se piardă. Urmărind a.cest ţel, am
folosit şi o metodă aparte de prezentare a descoperirilor numismatice, în contextul rezultatelor cercetării arheologice.
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TABEL Nr. 1*
DE PIESELE NUMISMATICE DESCOPERITE CU PnILEJUL SAPATUllILOR ARHEOLOGICE DIN 1971

„

Nr.
crt.
rr
1

<Tipul mone!Suveran tar
şi metalul
IJ

3

Datare

•

Adîncime
Lo~ul

descoperirii

z
4

5

şi

condiţii în
s-a făcut

care
descoperirea

Semnificaţie

7

6

8

Moldova

- 0,65 m, sub mo- Marchează nivel de vieţuire în
exteril!!r în primul secol de eloz, în pămint
xistenţă a bisericii

gros argint

nedatat

1 Sect. B, S. 32, C 9

2. M"itei
Corvin

denar argint

1480-1481

Matei
Corvin

denar argint

1480-1481

1 Sect. B, S. 25, Cas. Ai-0,70 m, în
mint negru,
S-E
1 Sect. B, S. 25. C. 13 -0,80 m

4. Matei
Corvin

denar argint

1482~1486

1 Sect. B, S. 32, C. 12

Matei
Corvin

denar argint

1482-1486 1 Sect. B, S. 25, Cas. A -0,75 m

Matei
Corvin
7. Matei
Corvin

denar argint

1486-1488 1 Sect. B, S. 25, Cas. A -0,60 m

denar argint

1482-1488? 1 Sect. B, S. 32, C. 5

Matei
Corvin

denar argint

1482-1488? 1 Sect. B, S. 25, Cas. A - 0,60 m

1. Bogdan
cel Orb
Ungari·a

3.

păcolţ

Marchează

momentul

quem pentru

săparea şi
cu ceramică.

post

umplerea gropii
Datează un strat de depunere
de la primele momente de
vieţuire în afara mănăst:rii.
-0.94 m, în strat Marchează primul nivel de denegru
punere de la începerea funcţionării mănăstirii.

5.

6.

- 3 m, în umplutura şanţului de

post quem pentru săparea şi umplere"i gropii cu ceramică.
Ca mai sus.

Marchează momentu~

Marchează primii ani de funcţionare a şanţului de apărar~.

apărare

8.

Marchează

quem pentru

plerea gropii
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momentul

post

săparea şi umcu ceramică.

I

2

1

3

\

51

------

tl
7

6

8

Polonia
9.

Ioan II
Casimir

solidus

aramă

1665

1

Sect. B, S. 32, C. 5

-1,80
ţul

de

111, în şanapărare

Marchează

momentul
post
q1iem pentru începerea opede umplere cu moloz a
5;:rn\ ului de apărare.

raţiei

Polonia
pentru
Lituania

1 Sed. 13, S. 25, C. 15

-0,55 m, între

In

pămînt

de

umplutură.

p'.etre

solidus

aramă

nedetermin3.t

I

Sect. B, S. 32, C. 8

-0,65 m, sub

st1·atul de moloz

Marchează

post
momentul
quem pentru refacerea chilii-

2 para/3
denga ele

1772

1 Sect. B. S. 25, C_ 4

--0,30 m

1059

1 Sect. B, S, 25, C. 5

-0,65

La

suprafaţă,

passim.

aramă

Austria

Francisc
Iosif I

::o

t=l

'"O

di.

13.

zt=l

c:

Uusia

Ecaterina

o

r<

101· de la mijlocul secolului al
XVII-lea pentru molozul provenit de la dărîmarea bised-

II

~

>

Suedia
pentru
Higa

12.

-:s:
;..:..

1511

Bătrîn

Gustav
Adolf

o"O
t:1
::o

1-,J

10. Sigismund 1/2 gros argint
I cel

11

t=l

:.n.
(")

1 Kreuzer
aramă

111,

în

Pnssim.

umplutură

* Intrucît încă nu au fast date publicităţii de către colectivul şantierului arheologic de la Putna datele stratigrafice c:i alte informaţii in legătură cu cercetările efectua te - în re[erh·e, deci, şi la cele prezentate în tabelele nr. 1
şi nr. 2 d!! la prezentul arti~ol - 5Înt po~ibile, în funcţie de ''edficări sau cercetări ulterioare, unele modificări de date
în legături cu deicoperirile e.fectuate. CnMider, însă, că acestea nu ar putea afecta întru nimic relaţiile dintre datele
arheologice şi numismatice la c1re mă refer, lucrarea de faţă nell!·mărind prezentarea unui raport asupra săpăturilor de
la mănăstirea Putna, ci doar sublinier~a relaţiilor strînse dintre descoperirile numismatice şi cele arheologice de pe
acest ~antier.
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TABEL Nr. 2
DE PIESELE NUMISMATICE DESCOPEHITE CU PRILEJUL SAPATURILOR ARHEOLOGICE DIN 1972
Nr.
crt.

Tipul monetar şi metalul

SuYcran

Datare

.
~

1

3

4

„„

Locul descoperirii

z
-

Adincime !;:i
condi\ii în care
s-a făcut descoperirea

~

.

Semnificaţie
~

7

6

5

(;I

.... ,

8

1.

Moldova
Bogdan
cel Orb

gros argint

nedatat

1 S. P3, C. 9

2.

Şte[ăniţă

gros arglnt

nedalat

1 Cas. P 5, C. 5

l.

Ştefăniţă

gros arg:nt

nedatat

1 Cas. P 5, C. 6

-1,23 n1, în pămint negru tasat,
la nivelul pavajului ele sec. XV.

-1,20 111, în pă- Marchează momentul construmint negru tasat. irii pavajului.
strat sec. XV.

4.

Ungaria
Matei
C0rvin

3.

G.

clena1· a1·gint

1486-1486

1 S. P„, C. 5

l\fatei
Corv!n

dC'n:::ir argint

1469-1490

1

Matei
Corvin

denar argint

1462-1486

Nc-deter11'.inat

denar argint

Cas. P:;, C. 6

- 0,85 m, pe pavi- Marchează
termenul
post
ment chilie.
quem pentru primul moment
de refacere a chiliilor cu mortar sau primul nivel de runcţionare a chiliilor.
- 1,20 m, la ni vei Marchează construirea şi funcpavaj din secolul ţionarea primului pavaj.
al XV-lea.
Marchează
funcţionarea

constr-uirea
şi
primului pavaj.

-

] ........
'>" rn. în pă- Marchează
nivelul de conmint neg1·u tasat, 5truire şi funcţionare a prinivel pm·aj see. mului paYaj.

xv.

'·

n?:leterminat

1 Cas. P 1, C. 7/8

ln pămînt pentru
C'amion pro\·enit
din strat sec. XV.
-0,45 111, sub ni\"el arsură din sec.
nl XV-iea, la O.î5
m S. de zid K
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Mar-chează

momentul conslruj;ji pavajului.

Marchcazii.
refacere u
umpluiurl'1
rnldui ul

primul ni\·el de
chiliilor (strat de
de la începutul seXVII-lea).

Cl

::a
;::::

o

:;a
c::
~
~

=!

6

2

3

8.

Rudolf II

denar argint

nedeterminat

1

9.

Trircia
Selim I

aspru arg'.nt

1512-1520

1 Cas. P;. C. 4

1

4

S. P;;, C. 8/9

8

7

0,60 m, în strat Marchează primul incendiu al
de praf cărămidă ch'.liilor sau perioada imediat
!ii de cărbuni.
urmf1toare.

-

1.10 111, la 0,60 Ar trebui să marcheze nivelul
V. de contra- de v:etuire de Ia în·~eputul cfort zid 2 din x:stenţei mănăstirii, corespun-

-

111

cas. P 4•

zător pavajului (înainte de dă
rtmarea primei indnte contemporane cu pavajul) - depunere din primele decenii ele
folosire a mănăstirii -, dar
pavajul nu s-a piislrat pe a-

- 0,95 m, în şanţul
pentru birnă
podele p!atformă
mortar.
- 0,55 m, în pămint negru, între
pietre
şi
fragmente cărămizi.
- 0,80 m, la S.
de zid incintă.
-0,70 m, la cca
25 cm sud de zidul sudic.

Marchează

ceastă porţiune.

10

Selim II

aspru argint

11.

Ahmed II

aspru argint 1703-1730
emis Constantinopol

12.

Mahmud I onlik argint

1730

13.

Mustafa
III

para argint
emis. Consit:antinop0l

1758

14.

Abdul
Hamid I

para argint
emis. Cairo

177-1-1789

1 Cas.

nedeterminat

1

1566-1574

S. P 3, C. 8

P~.

C 11/12

Polonia

15. Sigismund gros aramă
II August falsificat

Cas. P 2, C. 10

In pămint
tru camion.

momentul
post
quem pentru refacerea chiliilor cu mortar sau primul n:Yel de funcţionare a chiliilor.
Marchează
construirea unei
sobe exterioare - secolul al
XVIII-iea.

umplullll"a din secolul al XVIII-iea.
Marchează umplutura din secolul al XVIII-iea, provenită
ele la refacerea chiliilor la sud
de zidul sudic.
pen- Pass:m.
Marchează

- 0,15 m. în pă- In umplutură.
mint negru. deasupra nivelului de
arsură (foarte uzat).
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...
::li

(li

...
:.n

1

e

3

5

·4
1

16.

Sigismund solidus argint 1630
III Wasa

17.

Ioan II
Casimir

solidus

aramă

1663

7

6

8

a>

1

1

Cas. P„, C. 5

- 0,95 m, pe strat Marchează
momentul
post
clin pietre pe cant. quem pentru dărîmarea primei incinte.

1

Cas. P 3, C. 10

Pe podeaua
a chiliei cu
nivel II.

arsă Marchează nivelul post quem
sobă, al incendiului nivel II din se-

colul al XVII-lea (primul nivel de incendiu ceva mai in:iinte, tot în secolul al XVIIlea) chiliile fără fundaţie de
piatră.

·r ,'8

- 0,30 -

10

momentul după
- 0,15 111, deasu- Jl.farchează
pra nivelului lu- care se petrece al doilea incendiu (la chiliile fără .fund '.ltuit <irs.
ţie de piatră).

18.

Ioan II
Casimir

solidus

aramă

1665

1

Cas.

P.~.

19.

Ioan II
Caslmir

solidus

aramă

166fi

1

Cas.

P::- C.

20.

Ioan II
Casimir

solidus

aramă

nedeterminat

1

S. P 2, C. 8/9

21.

Ioan II
Casimir

solidus

aramă

nedeterminat

1

Cas. P 2, C. 8

22. Sigismund solidus argint
1€66
III Wasa
23. Ioan II
solidus aramă nedeterCasimir
minat

l

Cas. P 2, C. 8

1

Cas. P 7, C. 4/5

C.

0,35 m.

Marchează

unul din cele două
nivele de incendiu din secolul al XVII-lea (la chiliile fără
fundaţie de piatră).

- 0,35 - 0,40 m, Găsit în umplutură sau pe nila S. de pavaj că- \'el ele secol xvn (nu aparţi
1·iirnidă.
ne fazelor de arsură).
·- O,:rn - O, 35 m. Marchează nin~lul al doilea
de arsură.

P0lonia
pentru

Lituania
-0,25 m.

Nedeterminat condiţiile de
descoperire.
-2,20 m, în beci Marchează folosirea beciului
ele piatră.
de piatră. poate părăsirea lui.

Christina

-o
C')

::;:;

Suedia
24.

c

::o

solidus

aramă

nedeterminat

1

Cas. P 1 , C. 9

passim.

Nedetennin'lt condîtiile ele
desC'operire.
·

::'l

"'l

o
~
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1

3

8

7

6

4

Suedia
pentru

25.

Riga
Christina

solidus

aramă

Cas.

1651

P~.

C. 10

pe ar-

Marchează

primul nivel de
incendiu al chiliilor fără fundaţie de piatră şi anume perioada de după primul incendiu (sfirşitul acestei perioade?).
- 0.20 m, în pă Marchează momentul după
mîn t negru cu care se petrece al doilea incărb~ine, peste ar- cendiu la chiliile fără fundaţie
sură.
de piatră.

- 0.25

111,

sura de jos.

26.

Chr'.st:na

solidus aramă nedeterifalsificat
m:nat

1

Cas. P;:, C. 10

Austria

Francis,:
Iosif I
28. Frani"isc
Iosif I
29. Francisc
Iosif I
30. Leopold I

2î.

H.

20 Kreuzl'r
metal comun
20 Kreuzer
metal comun
10 Kreuzer
argint
3 Kreuzer
argint
Francisc I 1 Kreuzer

1893

1909

1 Cas. P:1

18î0

1 Cas.

Francisc I 1 Kreuzer

C. 9

Cas. P:1• C. 6

1705

1

1800

1 Cas. P 1, C. 7

arnmă

32.

P~.

1800

2

-0,15 m.

La

supr:tfaţă,

nesemnificativ.

-0,15 m.

La

supr:ifaţă,

nesemnificativ.

- 0,15 m. cleasu- La

supnfaţă,

nesemnificativ.

pra arsurii.
- 0,40 m.
- 0,25 -

în

0,30 m, La

umplutură rnodemă.
suprafaţă,

nesemnificativ.

suprafaţă,

nesemnificativ.

deasupra zid N.
chilii.
La

passim

aramă

33.

Francisc I 1 Kreuzer

1800

Cas. P 7, C. 4

1812

1 Cas. P 7, C. 5

1859

1

aramă

;;.i.

Francisc I 1 Kreuzer
aramă

35.

Francisc
Iosif I

1 Kreuzer
aramă

Cas. P 5, C. 10

- 0,40 m. în pă- ln umplutură modernă.

mint cu moloz.
pă- ln
mint cu fragmente de cărămizi.
- 0.40 m, desco- La
perit în punctul
,.La cioată".

- 0,70 m, în
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umplutură modernă.

suprafaţă,

nesemnificativ.

...
Cii

1
36.

IZ

Francisc
Iosif I

Nedeterminat
38. Maria
ThE'resia
:19. Maria
Theresia
37.

3

I Kreuzer

4

I 51

6

1860

1

Cas. P;;, C. 6

nedeterminat

1

Cas. P;i, C. 7

1774

1 Cas. P 3, C. 6

ara.mă

1 Kreuzer
aramă
1/ Kret1zer
2
arnmă

Pol tura

Cas. P 4

1763

aramă

8

7

G9

111, în pă- Nesemnificativ.
mint negru, lingă
zidul de N.
Nesemnil'icati,·.
-0.20 m.

-0,75

ln umpluturcl

-0,45 m.

-0,îO m. în zici ln

lung de la
sub a doua
de sus.

umplutură

modernă.

modernă.

sud,
asiză

România

Mihai 1

2 lei,
met. corn.
41. Ferdinand 1 leu,
met. corn.
I

40.

1947

2

1924

Passim

NesenmificatiY.

passim

Nesemnifirath·.

Necleterminat
pentru
Riga

42.

Nedete1·minat

soHdus aramă nedeterminat
falsificat

1 Cas. P 4, C. 9

-0,50

111,

in strat

c-f1rbune.

termenul
JJOSt
q1iem pentru stratul de incen-

l\farchcnză

diu la chiliile cu fundaţiile de
piatră (secolul al XVII-iea).
Nedeterminat

•l:>.

NedetE'rminat

Nedeterminat ncdeteraramă
minat

1 Cas. Pj, C. 8

plăcii

argintată

44.

Ne.icterminat

Necletr:rmin<1t nedeterminat
aramă

111, în umpiutură, de-asupra

-0,75

1

de mortar.

M::ir..:heazii p;·imul ni\"el de
reface1·e a chiliilor (strat de
umplutură începutul sec o!ului al XVll-1,_;:i).
Ca Ia pozi\ia 43.

o

;:o
......

Cl

o
;:o
t'l

"Zj

o

t-3
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CONSIDf:RATIONS A PROPOS DE QUELQUES-UNES DES
DECOCVERTES MONETAIRES FAITES AU MONASTERE
DE PUTNA
ll~sume

On presente les decouvertes numismatiques de h campagne
des fouilles archL•ologiques des annees 1971 et 1972, deroulee sGus les ausp1ceF
cic la Direction des monuments historiques el d'art et ceux de l'Institut cl'archeologie de l'Academie des Sciences Sociales et Politiques de l::i R.S.H. Les
Iouilles ont eu lieu dans le secteur des anciennes cellules si.tuees au nord de
r._.d' Jke de l'eglise et dans le secteur de l'actuelle porte d'entree dans l'enceinte
du monnstere dans la zone du fosse de defense. En 1971, on ete mises au jour 13
pie<·es et les fouilles de l'annee suivante ont deterre 46 autres pieces, (ă chercher,
pour cletails, Jes tableux 1 et 2, <>n annexe).
La decouYerte de deux exemplaires en valeur cl'un gros, attdbues couramment ci. Etienne le Jeune (1517-1527) en conditions stratigraphiques similaircs (dans la cassette P:;, sur ,m sol noii" tasse, au niveau du p:ivagc du XV-e
s!ecle) avec une monnaie ele Mathias Corvin (datee pom· les annees 1489-1490)
p1isc le probleme s'H n·r·st pas poss:ble que certai.ns gros, en a.rgent ă titre infe1·'cur, attribues d'ordinaire li Etienne le Jeune, pourraient ::1ppartenir a des emisS:ons des dernieres anneC's du regne d'Etienne le Grand (1457-1504) - je me
rapporte en particulie1· aux deux pil!ces a inscription slave et aYcc la croix:
cloul>le au revers clecouverLes cn 1972 au monasterc de Putna, embl~ne heraldique
qu'<m trouvc et sur que-lques-unes des monnaies emises par Bogdan l'Aveugle
(1504-1517).

Les clerouvertes numismatiques et les donnees stratigraphiques obtenues par
lt.·s fouilles con-finnent ou completent Ies informations connues grâce aux: ch!'oniques et ă d'autres sources documcntaires ecrites. Ainsi on a constate, aynnt
1·cimme principal element les fouilles ai·cheologiques. qu'en 1484, pendant le rl!gne
ci'JWenne le Grund, a eu licu un premier incendie a.u monastl!1·e de Putna et
cleux autres au XVII-e siecle. le premier a la fin du r~gne de Vasile Lupu (1634165:3) et le second au temps ele Consta!lltin Cantemir (1685-1693). Les fouilles
ont l~n outre determine du moins l'ex:istence de quatre peria-des de reconstruction â l'ensemble du monastere.
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UN DOCUMENT CONTRASIGILAT
DIN SECOLUL AL XVI-LEA
PAHASCHIVA VICTORIA BATAHTUC

In colecţiile Muzeului judeţean Suceava se păs
un document de la Alexandru Lăpuşneanu, care se indiviclualiprintr-o particularitate - este contrasigilat (doc. nr. 215-!).
Documentul, emis la Hklău, în anul 1556. august 30 este un act de
danie. Alexancliru Lăpuşneanu, voievodul Moldovei, dăruieşte mănăstirii
Putna o sută de zloţi ungureşti 1. Documentul, scris pe pergament, cu
invocaţia simbolică şi iniţiala B ornamentate cu motive geometrice şi
palmete stilizate, comune epocii, a fost întărit cu o pecete în ceară roşie,
C'U diametrul de 35 mm. în emisferă protectoare din ceară înnegrită,
atîrnată cu şnur clin măta~e roşie. Pe spatele emisferei protectoare. se
află imprimată o mic~l pecete ova·lă, cu lungimea de 15 mm, în ceară
trează
;r.ează

roşie.

Pecetea cu diamertnil de 35 mm (Pl. 1 1) este rotundă. Legenda în limba slavonă, încadrată de cite un cerc perlat - peceat io Alexan.cln1
Voevodia Mdia. in cimp, scut încadrat de volute, mobilat cu capul
ele bour văzut clin faţă, avind intre coarne steaua, iar în drenpta,
rozeta c•u cinci petale. Emisfera din ceară care proteja pecetea este stricată. Pe spatele emisferei pmtectoare, se află imprimată în ceară roşie
cea ele a doua pecete, ovală (Pl. 1 2). Legenda:! Alecsanclru Voevocla
este incadrată de cite un chenar perlat. în cîmp. capul ele born· cu c.'.),H'neie ,mai groase, mai puţin a-reuite. văzut din faţă, are între coarne steaua,
la dreapta botului rozeta compusă din cinci granule, la stinga semiluna
conturna tă.
Pecetea rotundă, este pecetea mică a ţării (sigillium minus sau sigillium mediocre) :i. In general ,pecetea mică este folosită peatru inUirirea unor scriso~i. porunci sau hrisoave simple", dar se cunosc şi hri1

1 OrC'st Popescul. Cîtet:a documente moldorene. în Candela, nr. V. mai, 1895,
p. 251-252 ~i Dl U. A. veacul XV I, voi. Il. p. 97-98, nr. 88.
2 Limba legendei sigiliului inelar este slavona românea8ci't. Terminaţia în tt a
numC'llli este> tipicii Jimbi: romiinc. AC"esl amiinunt lingv!stk, c.:redem noi, c·'1
sulJliniazc'i carart!"rl'~ prin1t al ;1ce<;tui sigil'u.
:l Emil Vîrtosu, Din sigilogra.fia Mole/orei ~i Ţării lfomâneşti, în DIH, lnlrodurert', YOI. II. p. 3:i8.
4 Damian P. Bogcl<1n, Diplomatica .~laro-rom.â11i'i. în DIR, Tntroduc·rrc, vol. II,
p. 155 ~i urm.
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soave solemne întărite cu această pecete. Este cazul unor acte avind
unele cuvinte tip în formularul diplomatic, destinate m[măstirilor \ unor
laicii;, precum şi unele hrisoave externe 1.
Pecetea de pe spatele emisferei protectoare este un sigiliu inelar
(sigHlium a.nnulli) :-:, care poate fi considerat ca un sigiliu personal, de
uz rezervat, al voievodului, putîncl avea rol şi de sigiliu secret. Sigiliul
inelar, secret, servea la întărirea unor acte de mică importanţă, porunci,
răva!?e. dair se eunosc şi cazuri cind a fost întrebuinţat pentru validarea
uno'!" acte ele dan~e !t sau a unor tratate ext2ri1e 111 •
Deci, clO{'l!mentul nostru este întărit cu pecetea mică a ţării şi coatrasigilat cu pecetea inelară, pe.rsonală, a voievodului.
Diplomatica medievală europeană ctmoaşte practica ~ontr~igilă;rii
documen1elor 1:. Din Moldova se cunosc cele două trata te încheiate în
'-ecolul al XIV-lea cu Polonia de către Roman I (5 ianua:de 1393) şi
Ştefan I (8 ianuarie 1395), ca.re sint întărite cu peceţile mairi ale ţării,
<ivind pe revers cite un contrasigiliu 1 ~. Pre:;:enţa contra<>igiliilor pe aceste
acte vine să întă•reac;că caracten1l solemn al :icestora.
Acte inter.ne, contra;;igilate, din secolcl~ următoare nu se cunosc.
Reluarea în secolul al XVI~lea a unei practici mai ve~m - contrasigilc1rea - pentru un aP.t ele danie, adresat unei mănăstiri, ridică o serie
5 Ade de danie sigilate cu pet.etc'I m:ea la Cosiăelws'.:u. Documente moldove1<'.·şti înainte de ,':itefan cei Mare, YOI. 11, nr. 98, 1:14 şi DUH. A. voi. I, nr. 227
si 246.
6 Adc ndrC'sate la:eUor, «<Te au in ccm!inutul clisocz:liei dauzu ZAVIASCA sau
-ar.tde in carl' formula martor:lor ir.cepe l'lt VELlCA MAB.Tr:HJA sau M.l\HTOH,
Yczi Costăcliesmt, op. cit., nr. 100, lO:i, .12:3; DUH, A, voi. l, nr. 2BG.
î M. Costăchescu, op. cit.. nr. 213. 214, :ni, :!18, 22::!. 22:l. 224, 225,
ll Emil Vîrtosu, op. cit., p. :15G.
9 Dl U. B. vearul XVI. vnl. VI, p. :m.
10 Tnl<1tu1 încheiat in mart:t' 1542 ele Petru fu1rc':' t·u .Joachim, elector dP Brandenburg era intiirit cu un sigJiu inelar. d. A. P<.1piu Ilari<.m, Tesauru de monumente istorice pentru Uomânia, voi. II I, Uucurl~ti. 18ll4, p. 8, 15.
11 Practica contrasigilării clCY..:unwntE"lor este l'Unoscui.t1 cancelariilor din intn•«ga l~uropă. CJ'. Luc. Fr. Gcnicot, Paleog:·aphie et science,ţ aua:iliaires, Lou\'ain, 1975-1976. p. 44. Pentru pr:1cticai·ea contrasigi!iirii de către persoane particulare\ întrebuinţîncl pietre grnv<1te antic!' C"U reprPZPntiiri fantastice vcz: Jurgis
H<iltrnssaitis, Et·uz mediu .fanta.<.ti.c, Bucureşti, l~l75, p. 23. 2fj, D:n Tara Romiincasl'ă se <:unoaştc trat:itul încheiat la 17 nni 141 î. ('are 0st0 întiirit de pecetl'a mnrc, cu legenda în Lmba Lttină şi de> o altii pecete, tot atfrnatii, de mici
dimensiuni. cu l0gcnd.a în !imb:1 sla.-onii ; d. llurmuzarhi, T, 2, C. Moisil, Sigiliile lu.i Mircea cel IJătrin, în Heri.~1(1 arhit•elor. l!l-!5. VI. 2. p. 267, 275-27G, 280.
12 D11i'Umeniul din 5 ;anuarie J:l9:l - at tul de onwg!u a lui Honwn I voievod că
ire regele Poloniei. Vlaclislm· Jagpllo - este întărit t·u sigiliul ma;e, în ceară
vC'l"clP. Pc emi·sh•ra protecloare. intip,-u·it în cearii Ycrcle un sigiliu rn;c·, oriwnl:il.
CL Ion Bogdan. Documente priL'itoare la 1·elaţiile T<lrii Homâneşti cu Braşovul.
-~i f'ara UngtLrea..~că în sernlele XV şi _\:VI, Bucurc>şti. 1907, voi. I, pi. LI şi
M. Costiichcsur. op. cit .. p. 609. Actul omag:al de> h Ştcf;m I din & ianuarie
1:195 t>sle şi el întfll"il cu un sigiliu m:1rc, în Cl'-"'"{t ycrcle, iar pe c-nisfera protC'l'toare din c ear/1 t>ste mtipărit tot în n'<.tră Yercic un sigiliu dl' c:rea 2 cm.
Vezi I. Bogdan. loc. cit. şi M. Cost1clwscu, op. cit., p. 615.
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ele întrebări. Se poate vorbi doar de influenţa cancelariei polo!"le, care
pradica contrasigilarea, sau este o excepţie dictată ele voievod, care şi
prin acesi mijloc, căuta să sublinieze caracterul deosebit al daniei. Voievocl'ul Alexandru Lăpuşneanu, clă•ruind o .sum<\ de bani mănăstirii Putna,
ziditei ele bunicul său, se integra astfel în ·şirul de ctitori ai acestui lă•caş.
Dar şi mai Lîrzi.u, Alexandru Lăpuşneanu se va ocupa de mănăstkea
Put;ia. După incencfrul din 8 martie 1536, care a afectat casa clomnea5că,
trapezele, bucătăll'ia şi bolniţa i::, voievodul va întrepTinde lucrări ele ref~:c-ere a construcţiilor distruse, lucrări care se pare că erau menţionate
în stema cu pisanie din anul 1559, încastrată a-,;tăzi în zidul paraclisului 1'•. în a doua domnie, Alexandru Lăpuşneanu va comanda în anul
l 567, executarea unei tăvi pentru colivă, din argint aurit (11 iunie 1567)
şi a unui vas de botez, din argintul rămas de la Ştefan cel :Mare (18
iunie 1567) "'· Era, deci, poate o încercare de accentuare a apartenenţei
s1;Jc la familia domni·toare a Muşatinilor. Con.ţinutul pisaniei clin anul
155n : „Blagocestivul gospodar al Ţării Moldovei... mare Ion Alexandru
\"oie·Jocl, fiul lui Bogdan voievod şi nepot a lui Ştefan voievod cel Bun ...
fiind egumen Io ... în anul 7067 mai" vine să sublinieze acea~tă idee. Consklerăm deci că nu poate fi vorba de o influenţa externă, întI"udt practic-a nu s-a generaJizat, ci dear ele un gest singular, dictat ele o motivaţie personală a voievodului.

UN DOCUMENT CONTRESCELLE
DtJ XVI-E Sil?:CLE
ll~sum~

L'c:utcul' presE.'ntc un docwncnt valide i1 l'aidc du st:cnu mincur de I.a Moldavie et du sceau secret, pcrsonnel du voTvode.
Alexandru Lăpuşneanu!, vo!'Vode de la Molclavic, donnc au monasterc ele
Putna unc somme de 100 ducats d'Hongric.
L"usuge du contre-sceau est tres rare cmploye en Moldavic pendant li' XVI-e
siedC', le foit etant du probableme:-nt a une mot:v'ltion pcrsonncllc du vof\·odc.

LEGENDE DES FIGURES

I. Fig. 1. - Le semu mineur de la Mold~wie pcndant IC' rt'gne du vo:Cvoclc
Alexandru Liipuşneanu ; 2, Le sceau annulaire per&onnPl du \"oh-oele Alexandru Lăpuf;'nt-.ainul.
13 Dr. V. Gonţ:11 ~i A.I. Gonţa, Un SJJital de mănii.st-ire la Putna în veacul al XVI.ca. în Mitroj)oii.a Moldovei şi Sucevei, 196.1. ni'. 9-10, p. 595-596.
14 Eag, Ko7„ak, Dic lnschr'i}'ten aU,î cler Biikowina. Wil'n. 190:l, p. 95 şi G. Bah,
Bisericile moldoveneşti din t'eacul al XVI-lea, in RCMI. XXI, 1928, p. HO.
1:1 Ore>si TMra:!i, Le tresor byzantin et ruumain de l\fona.~tere ele PlLtna. Paris.
19::!5. p, 18-19.
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2
Fig. l. P ece tea micii a Moldovei în tirn pui lui Alexa ndru
inelar al voie\'orlului Alexandru Liipuşneanul.
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EMIL I. EMANDI. OCT A V MONOlV\NT

zeului judeţean însumau un număr total de 221 585 bunmi culturale). Au
fost luate în evidenţa ştiinţifică (prin fi:şe analitice) 11:1 număr de cir(':t
2.700 obiecte cu valoare deosebită şi s-au întocmit un număr de 5.!-12 l
fişe analitice, la tot atitea obiecte de patrimoniu.
Valoarea, varietatea şi bogăţia patrimoniului de care dis.pune, în gc•neral, judeţul şi, în special, muzeul nostru, ne-a oferit posibilitatea unei
valorificări complexe, condiţionind şi direcţionînd, în acelaşi timp, într-un anumit sens activitatea de cel'Cetare ştiinţifică din cadrul muzeului (vezi anexa I). Conform plan.ului unic de cercetare pe 1981-1985, în
perioada anilor 1981 - 1982 au fost înscrise 43 de teme, din care
14 subiecte au fost valorificate prin publicare (vezi anex<.'\ I),
n:,stul temelor fiind în etape diferite de elaborare. Prioritare au
rămas
temele de cercetare, axate în special pe repertorierea -tuturor aşeziirilor descoperite arheologic, a ca:taloagelor de carte, documente, precum şi a celor de botanică, zoologie şi arhitectură popula.Tă, toate în ansamblul lor cataloagele, repertoriile - fiind ce-ntte
de însăşi impera.tivele majore ale cercetării, de a pnne la dispoziţia cercetătorilor instrumente utile de lucru pe de o parte, iar pe de altă p;:irte
de a oroona, sistematiza şi regăsi în cadrul colecţiiloir muzeale informaţiile necesare lucrărilor de sinteză şi concluzii. Multe dintre lucrările înscri~e în plan au necesitat o sistematică muncă de investigare pe teren
(desfăşurată de Emil I. Ernandi, M. Ignat, Luoia Stroescu, Mi!1ai Camilar,
Georgeta Romaniuc, Maria Mărgineanu, Gh. Bra.tiloveanu, Mihai V<L'>iliu, Doina Zaharia, Corina Ignat, Radu Maxim, Mugurel Andronic, Cornel Pîriu) în arhive (întreprinsă de I. Cocuz, N. Cârlan, Eugen DimitTiu,
Pavel Blaj, Olimpiu Mitric, Dan Petrovid, Olga Ştefanovici, Alexanddna
Ignat) şi laborator (realizaită de Jelesneac Mihail, Lidia Moroşan, Zenovia Catargiu, Viorka Lavric) o serie dintre rezultatele primare obţinute
pe această cale au contr1buit la lămurirea unor probleme privitoare la
originea, evoluţia şi conţinutul unor noi aspecte istorice, culturale, etnografice şi biologice din zona de nord a Moldovei. O serie de materiale depistate, coleotaite şi achiziţionate şi aduse la muzeu au îmbogăţi'.; colecţiile
acestuia şi au permis totodată diversificarea modali.tăţilor de expunere,
lărg1nd în acel~i timp baza documentară necesară tratării unor probleme şi perioade distincte din istoria Ţării de Sus.
Progresele înregistrate pe linia documentării şi perfecţionării muzeografilor au contribuit in mod substanţial la creşterea calitativă şi cantitativă a studiil0;r şi volumelor apărute (anuarele). Studiile realizate de
muzeografi, privind mai ales istoria zonei de nord a Moldovei, dar şi
întreg teritoriul românesc, au fost tipărite ou precădere în Anuarul Muzeului judeţean. Astfel, î·Fl perioada anilor 1981-1983 a văzut lumina
tiparului Anuarul, vol. VIII, IX, fascicola de ştiinţele naturii (vo!l. VIII
1983) şi primul supliment al anuarului. În afara acestor pu:blic8!ţii
specialiştii de la muzeu şi-au valorificat o parte din studii prin publicarea lor în periodicele de specialitate din ţară, dintre care menţiohttps://biblioteca-digitala.ro
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năm:

„Revista muzeelor şi monumentelor" (O. Monoranu, Em. Emancti.
N. Câl'lan, Gh. Bratiloveanu), „Pagini bucovinene" (N. Cârlan, Eugen
Dimitriu), „Hierasus"-Botoşani(Emil Ernandi), SCIVA (Emil Emandi), „Vatra" (M. Ignat), „Terra Nostra" (Emil Emancli), „Magazin istoric" (Ivi. Ignat), „Materiale şi ce.rcet.ări arheologice" (Em. Emandi, M. Ignait), Almanahul „Luceafărul" (N. Cârlan), „Studii şi comunică·ri de istorie"-Sibiu
(Emil Emandi), „Limba şi literatura română" (Eug. Dimitriu), „Tribuna"
(N. Cârlan), „Memoria Antiquitatis" (Em. Emandi), „Muzeul naţional~' (Ern.
Emandi), „Luceafărul" (N. Cârlan), „Acta Moldaviae Meridionalis"-Vaslui (F.m. Elmandi), „România literară" (N. Cârlan), „Thraco-Dacica"
(M. Ignat).
P~ aceeaşi linie a valorificării rezultatelor cercetării din zonă se înscriu şi colaborările realizate între muzeu şi Insifi·tutul ele arheologie din
Bucureşti, reuşindu-se în. anul 1982
publicarea, sub egida Editurii Academiei, a lucrării „Habitatul medieval ntral clin valea ivfoldovei ~i bazinul Şomuzului Mare", semnată de M. D. Matei, Emil I. Ernandi. Tot în
cadrul ace::;tui context de emulaţie ştiinţifică trebuie de precizat că muzeografii de la Muzeul judeţean şi-au adus o substanţiâlă contribuţie la
numeroase manifestări ştiinţifice cu caracter intern. Astfel. cu prilejul
sărbătoririi a 60 de ani de la crearea P.C.R., a 525 de ani de la urcare~.1
pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare, a 20 de ani de la încheierea
cooperativizării agriculturii, a 60 de ani de la crearea U.T.C.-ului şi a :rn
de ani de la proc.lumarea Rlepublidi Populare Române, muzeografii ele la
instituţia noastră au susţinut numeroase comunicări la sesiunile ştiinţi.fice
organizate în ţa.ră : Satu Mare, (O. Monoranu, Emil Ema:ncli, Lucia Strocscu), I.aşi (Li-Oia Moro-şan, C. Pîriu. Viorica Lavric, Zenovia Cat.1rgiu,
Dan Fărtăiş), Cîmpulung Muscel (Gh. Brati[oveanu), Arad (N. Cârlan,
Olimpia Ivii.trie), Vaslui (Emil Emandi, M. Igna-t, I. Cocuz. C. Pîrîu, Mari~J
Mărgineanu, Mihai Spinu), Cluj-Napoca (Emil Emandi, M. Ignat, C. Pîrîu), Botoşani (Eugen Dimitriu, Emil Emancli, Ioan Cocuz, Octav Monoranu, Cornel Pîrîu), Bucureşti (Emil Emandi, Nicolae Cârlan, Cornel Pîrîu, Mihail Jelesneac, Lidia Mor°'5a111), Baia MaTe (M. Ignat), Bacău
(M. Ignat), Sf. Gheorghe (N. Cârlan, Olimpia Iviitric), Timişoara (Emil
Emandi), Fundu Moldovei (Octav Monoranu, Emil Emandi, Eug. Dimitriu),
Pi&tra Neamţ (Emil Emandi, Ioan Cocuz, Octav Monoranu, Dan Fărtăiş,
Mihai Jelesneac, Cornel Piirîu, Lidia Moroşan, Zenovia CJ.targiu, Mihai
Vasiliu, Viorica Lavric), Tîrgu Mureş (M. Ignat, Gh. Bratiloveanu,
ivi. Spinu, M. Jelesneac, C. Pîrîu), Braşov (Emil Emandi. M. Ignat), Piteşti (M. Vasiliu, Doina Zaharia), Focşani (Emil Emandi, Eugen Dimi1triu,
Octav Monoranu), Craiova (C. Pîrîu), Zalău (N. Cârlan).
O parte din~re muzeografi au participat, cu comunicări, la cel de al
XVI-lea Congres internaţional de istoria ştiinţei de la Bucure.şti 1 (Emil
I. Emandi) si la simpozionul de etnologie din Bulgaria (Lucia Stroescu).
Printre manifestările de prestigiu, intrate deja în tTadiţia muzeului. iniţiate ~·i organizate la Suceava în cursul anilor 1981 (13-15 noiembrie) şi
1 Vez:, Emil I. Emandi, Nicolae Băncescu, Ccntributions hystoriques au sujet des
techniques et des technil.ogies d'usinages pour les pieces de f<ir (les IX-XVII;,
siecles), în „Proceedings. A. Scient,;fiic Sect:i:ms", Bucarest. 1981, p. 48-50.
https://biblioteca-digitala.ro
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SUCEAVA ÎNTRE ANII 1981-1982
EMIL I. EMANDI. OCTA\' MONORANll

Cronica de faţă îşi propune, ele data aceasta,
să facă o scurtă trecere în revistă a activi·tăţilor ştiinţifice, de evidenţă
şi de valorificare cultural-educativă a patrimoniului cultural naţional din
judeţul Suceava de către muzeografii specialişti de la Muzeul judeţean.
Aceste bogate şi complexe activităţi au cuprins întregul colectiv al muzeului, el desfăşurîndu-şi preponderent, întreaga activitate nu numai în
expoziţii şi depozite ci şi în şcoli, întreprinderi, instituţii, case de cultură
şi cămine culturale.
Ca şi în anii precedenţi, activitatea de evidenţă şi cercetare ştiinţi
fică a patrimoniului cultural naţional a fost integrată în planul unitar
el(' cercetare al Conshliului Culturii şi Educaţiei Socialiste - Direcţia economică şi a patrimoniului cultural naţional. Această activitate a fost
orientată cu precădere spre sarcinile majore şi actuale ale cercetării,
ea fiind axată în speţă pe problemele de investigare arheologică, istoricii, istorico-literară, etnografică şi biologică. La realizarea şi valorificarea acesto·r teme şi-au adus contribuţia cei aproape 30 de muzeografi ale
căror subiecte (vezi anexa 1) prioritnre înscrise în plan au avut drept
scop valorificarea complexă a fondului patrimonial existent, prin : fişare,

îmbogăţire, expoziţii, conferinţe, comunicări la sesiuni şi publicare. În
acest context de emulaţie ştiinţifică, permanentizat şi sprijinit ele organele locale de partid şi de stat, s-3' reuşit reunirea tuturor forţelor ştiin
ţifice de la Institutul de învăţămînt Superior şi Arhive, în jurul muzeului, devenit, în acest fel, un veritabil nucleu al cercetării istorice sucevene (datorită nu numai patrimoniului pe care-l deţine şi numărului
mare de specialişti, dar mai ales publicsiţiilor sale cu caracter anual)
care, prin activitatea desfăşurată ele tinerii cercetători şi îndrumătorii
lor pe dkecţii bine conturate, constituie baza a ceea ce a devenit astăzi
Muzeul judeţean, parte componentă a muzeografiei şi cercetării româneşti.

Evidenţa ştiinţifică în cursul anilor 1981-1982 a fost axată, în special, pe asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi expunere a bunurilor existente şi a celor nou provenite (din donaţii, transferuri, achiziţii,
colectări), prin fişare, şi clasare tematică (în funcţie ele categoria de bunuri) după criterii ştiinţifice şi valorice. Astfel, în această perioadă s-au
înregistrat un număr de 8.052 bunuri culturale, valori care s-au adău
gat la zestrea muzeală existentă, (la sfirşitul anului 1982 colecţiile muhttps://biblioteca-digitala.ro
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1982 (15-16 noiembrie}, ~e remarcă sesiunile anuale de comunicări ştiin
„Suceava - permanenţe istorice". La aceste două sesiuni au participat peste 130 ele specialişti clin ţară, ele la 32 ele unităţi muzeale, institute de cercetare, unive.r,<;ităţi şi arhi·ve. De asemenea, trebuie menţionată
participarea directă a Muzeului judeţean la organizarea celui de al VIIlea Simpozion Naţional de istorie agrară a Homâniei (4-6 noiembrie 1982),
manifestare ele prestigiu ştiinţifk clin ţară, la care au participat 153 de
specialişti ele la 4 7 de instituţii de profil, clin 42 de localităţi.
Alte acţiuni ştiinţi.fi.ce la care muzeul a fost implicat indirect, prin
<Tearea cadrului ele manifestare şi implicare cu partidpainţi au fost : Simpozionul naţional dedicat celm· 525 ele ani de la m·carea p2 tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare - Suceava (Octav Monoranu. Gh. Bratiloveanu), Colocviul naţional interdisciplinar - Sibiu (Emil Emandi, Lucia
Stroescu) ; Dezbateri ştiinţifice naţionale pe probleme ele „Continuifa.tea
populaţiei autohtone la nord ele Dună•re în secolele III-VII e. n." -- Tîrgu
Mureş (M. Ignat), „Unitate, continuitate, progres" Băile Herculane
(Emil Emandi), „Fo,rmarea statelor feudale româneşti ele sine stătătoare"
- Turnu Severin (Emil Emamli).
Experienţele deja clohîndite pe linia valorificării ştiinţifice a patrimoniului şi a ereării unei noi metodologii de lucru, au implica·t pe unii
muzeografi diireot în pregătirea şi susţinerea unor cursuri de pregătire şi
perfecţionare a cadrelor din sistemul muzeal clin ţară:•.
O activitate importantă şi deloc neglijabilă ca pondere în c2drul
tuturor acţiunilor desfăşurate ele muzeografi pe linia valorificării patrimon.i ului, se înscrie şi activitatea cultural-educotivă şi ele răspîndire a
C"UDVitinţelor în rînclul ma!"elui public. De un re::i.l interes pentru viaţa
muzeafft s-a bucurat deschiderea unor noi secţii : ele ştiinţele natul'ii la
Yălticeni (20 august 1982) şi a Observatorului astronomic ('1 ianuarie
1882) ele la Suceava ; reorganizat, într-o nouă viziune etnografică, „Hanului Domnesc" ele la Suceava - 15 septembrie 1982 - secţii care vin
să îmbogăţească şi să lărgească baza de educaţie patriotică, a·teist-ştiinţi
fică şi estetică a publicului ele muzeu, ele adăugîndu-se la frumoasa
salbă de comori muzeale existente în judeţul nostriu.
Expoziţiile temporare şi itinerante (vezi anexa II) variate ca tematică,
au beneficiat ele o calitate dem~ebită în prezentarea şi afirmarea unor valori patrimoniale din zonă pe un plan mai larg. T.rebuie ele amintit în
acest sens schimburile de expoziţii etnografice realizate ele colectivul
„Hanului Domnesc" cu muzeele ele la TimişoaTa, Constanţa şi Cernăuţi
(U.R.S.S.). Me·reu preocupaţi ele a asigura o cit mai înaltă ţinută ştiinţi
fică unor manifestări ca simpozioane, .conferinţe, seri muzeale, spectacole
de muzeu, lectorate şcolare, de~bateri ştiinţifice, mese rotunde şi celor
de ghidaj, muzeografii ele la instituţia noastră şi-au adus o reală c.ontribuţie (Octav MonoTanu, Emil Emandi, Ioan Cocuz, Nicolae Cârlan, Eugen
Dimitriu, Mircea Ignat, Olga Ştefanovici, Dan Petro·vici, Ileana Şutac,
Corina Ignat, Radu Maxim, Mihai Vasiliu, Doina Zaharia, Alexandrina
ţifice

2 Orientări, metode, mijloace şi tehnici de cercetare, evidenţă şi valorificare

a

patrimoniului cultural naţional în muzee - curs susţinut de Radu Florescu
Emil Emandi la Bucureşti, C.S.P.C., între 8-20 martie 1982.

şi
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Ignat, Mugurel Andronic, Victoria Batariuc, Maria Mărgineanu, Iulia
Anddeş, Dimitrie Olenici, Maria Olenici şi Viorica Maxim) la organizarea
unor marnifestări cultural-educative dedicate marilor evenimente ale anilor 1981-1982 : „GO de ani de la crearea P.C.R.", „20 de .ani de la încheierea cooperativizării agriculturii", „60 de ani de la crearea U.T..C." şi
„35 de ani de la proclamarea R!epublicii". Astfel, în cursul celor doi ani
s-au susţinut (vezi anexa III) un numă.r de 742 activităţi cultural-educative în pe.o;te 200 de localităţi din judeţ cu un număr total de 145. 790
participanţi.

O menţiune aparte trebuie făcută pentru conferinţele susţinute de
muzeog.ra:fi (N. Cârlan, Eug. Dirn.Hriu, Em. Emandi, Ioan Cocuz, Ileana
Şutac, E. D. Petll'ovici) la Universitatea cultural....ştiinţifică de la Cas•a de
cultură din Suceava în cadrul „serilor sucevene". Un rol important în
creşte.rea numărului de vizitatori l-a constituit apariţia în presa locală şi
centrală, precum şi în prezentările la posturile de radio Iaşi şi Bucureşti
u unor materiale ce au făcut cunoscut marelui public patrimoniul muzeal
local existent în expoziţii. Numărul vizitatorilor (vezi anexa IV) în cei
cloi ani a crescut de la 155.845 (1981) la 267.587 (1982). De asemenea, muzeul nostru a avut onoarea să primească o serie de delegaţii oficiale din
ţ.ară şi st-răinătate. Dintre delegaţiile străine amintim pe cele din U.R.S.S.,
Bulgaria, R.F.G., Ungaria, Japonia, Franţa, Finlanda, Anglia, China.
Prin întreaga activitate oultural-educativă pe care au susţinut-o muzeogirafii sucevelili s-a contribuit în mod real nu numai la cunoaşterea istoriei Ţării de Sus, .în special, şi a patriei, în general, dar, totodată, această activitate, a reprezentat şi un aport substanţial la educarea ştiinţifică,
estetică şi patriotică a tuturor oamenilor muncii. Alături .de acest gen de
activitate, celelalte acţiuni legate de editarea Anuarului şi popularizarea
sa :i, de organizarea şi reorganizarea expoziţiilor .permanente, au constituit, de asemenea, piloni de bază în educarea maselor. Totodată, kebuie
evidenţiat şi faptul că, prin grija organelor locale de partid şi de stat,
s-a beneficiat de fonduri substanţiale destinate cercetării şi aprofundării
problemelor ati't pe plan ştiinţific, cultural-educativ cit şi în conservarea
şi restaurarea monumentelor clin judeţ, ceea ce a extins şi aprofundat
întreaga activitate care s-a desfăşurat în cmsul anilor 1981 şi 1982.
Rezultă, deci, că în aceşti ani muzeog.rafia suceveană a făcut un salt
apreciabil calitativ şi cantitativ, concretizat în creşterea potenţialului şti
inţific şi cultural-educativ, în valoroase studii şi monogir.afii de înaltă
ţinută ştiinţifică, care au facilitat toate în ansamblul lor o mai bună cu3 In cadrul schimbului internaţionaJ, Anuarul Muzeului judeţean· este expediat în
18 ţăr·i (83 de instituţii). In cursul anilor 1981-1982, aprecieri despre Anuar au
apă.rut în „Era Sociadistă", LXI, 20 aprilie, nr. 8, 1981 ; „Ateneu", anul 19_. nr:
159, 1982 ; „Era Socialistă", nr. 18, 1982 ; „Anuarul Institutului de istorie şi
arheologie „A. D. Xenopol", iac,;i, XIII, 1981; „Zori noi". nr. 10287 clin 20 octombrie 1982. Pe aceeaşi linie de apreciere a nivelul.ui ştiinţific al studiilor P:1bl1cate se înscrie şi obţinerea premiului I, la cea de a 3-.a eriţie a Festi'~al11~u1 i°aţ ional Cintarea României" de către Eugen Dimitriu, cu aru.colul de istorie lte-

"

rară Uliţa Rădăşenilor.
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noaştere a istoriei nordului Moldovei, în special, .şi a României, în general,
coru;olidind în acest fel prestigiul instituţiei noastre, dovadă elocventă
pentru procesul de deveni-re a muzeului, care se bucură a5tăzi, intre instituţiile similare din ţară, de o bună consideraţie.

L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE, D'EVlDENCE ET
CULTURELIJE-f:DllOATIVE. DEPLOYEE PAR LE MUSEE
DEPARTEMENTAL DE SUCEAVA DANS LES ANNEES
1981-1982

Re sume
Dans la chronique ci-dessus Ies autew-s se proposent de
passer brievement en revue Ies principales acfivites deployees par les museogoraphs
dans la recherche scienti'fique, l'evidence et la mise en valeur eultureUe-educative
du patrimoine culturel national du departement de Suceava. Conformement au plan
anique de recherche pour 1es annees 1981-1982, dans cette periodoe ont ete i:nsorits
43 themcs, d'entre lesquel'i 14 ont ete mis en valeur par publication (voir l'annexe
l). Dans la meme period.e furent imprimees sous !'egide du musee -. las Ann uaires voi. VIII/1981, vol. IX/1982, le fascicule de sciences nature1les (vol.
VII/1983) et Ies premiers deux supplements de l'Annuaire. La grande majorite des
museographs ont Inis en vad.e-ur une partie des etudes redigees. par des oommunications, aux sessions scientifiques organisees dans le pays (on a partircipe â 26
sessions avec 54 communica.tions). Dans la meme periode ă Suce'lva furent organisees deux sessions annuelles de communications scienti'fiques du musee, „Suceava
- permanences hystoriqllt"s" et le Vll-e Symposion National d'I·Listoire Agraire de
Roumanic.
Les activites culturelles educati-ves (voir Ies annexes II, III et IV) ont connu
unc var.i.ee et riche gainme de manifestations ; a on a ouverl une nouvelle seci.ion de
!tcience naturelles a Făiltkeni ; on a reorganise dans une yjsion modeme la section
d'ethnographie chez l'auberge princier - Suce~va ; furent soutenus 742 symposions,
conferences, cours scolaires, soirees museaJes, discussions en expositions auxquelles
sont venus 145.730 partiJCipants.
Par son entiere activdte scientifique et culturelle-educative, la museographie
de Suceava a reellement contribue non seulement ă la connaiss·:mce de l'histoire de
la Moldavie de nord („Ţara de Sus") en partkulier, et de celle du pays en general,
mais elle a apporte egalement une contrihution substantielile ă l'educ3tion scientifique, esthetique et patriotique de tous Ies gens qui travaillent.
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ANEXA I

crt.

Domeniul
de
cercetare

l

2

Nr.

I.

Istorie

Tema

Executanţi,

ce-rcetării

colaborato·ri

3

Mijloace şi căi
de valorificare

Valorifica1·c
prin
publicare

5

6

7

4

Dacii liberi din nordu! Mi·l"Cea Ignat
Moldovei in epoca romană

"

Etapa ele
cercetare
1981-1982

Civilizaţia fierului la ro- Emancli Emil,
mâni (sec. IX-XVIll)
Băncescu

Aspecte social-economice O,,tav Monoranu
ale oraşului Sucea\•a in
sec'olele XVII-XVIII
Contribuţii la istoricul Ioan Cocuz
presei româneşti din Bucovina

Documentare
arhive, teren,
fişare, 90 zile
deplasare
Doc. arhive,
teren, analize
laborator, doc.
la muzeele clin
ţară (20 zi le)
Doc. arhive

E)\.·punerr, expoziţii, A.M.J„ voi. VIII,
Se:,June de comuIX.
nicări, studiu
E)\.1Poziţie,

;:i\e

sesiune

comunicări,

studiu

nicăt"i-Sibiu.
E~puneri. sesiune
comunicări,

(30 zile)

de

Doc. arhive
(50 zile)

studiu
Sesiune ele comunicări, studiu

"

Activ.itatea lui V9.leriu Ioan Cocuz
Branişte ca redactor al
ziarului „Patria" pentru
emancipare naţională a
românilor din Bucovina

Do~.

arhive
(50 zile)

Sesiune de com1..1nkă•ri, studiu

„

Problema agrară din Bu- Olga
covina (1776-1945).

Ştefanovici

Doc. arhive
(50 zi.le)

Set;i une de comu-

•

Mi~c"irea

Ştefano\•ici

Doc. muzeu
(50 zlle)

Sesiune de comu-

•

Aspecte social-politice o- Pavel Blu.j
g.Jindite in documentele
fondului „D. Furtună"

culturală
Bucovina reflectată
medalistică

din Olga
în

\•ol. 11, 1981
A.M.J., \'Ol. Vilii

A.M.J., voi. VUI,
A.M.J., voi. IX.
A.M.J., voi. IX.

nicări
nică·ri, expoziţie

Doc. muzeu

Sei!ii.une de comu-

(70 zile)

nicări, expoziţie,
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M•enioria
Antiquita·tis, voi.
VI-Vlll, 1981,
Studii şi comu-

studiu

A.M.J., voi. IX.

2

1

II.

3

5

4

6

7

Arheologie

Repertoriul
arheologic Mircea Ignat
al judeţului Suceava
Emil Emandi
N. Ursulesou
Cercetări

„

n

arheologice deMug.ur Andronic
teren în judeţul Suceava privind perioada sec.
IV-VIII
Ceorcetări arheologi•ce
Paraschiva
privind civil;z.aţia
Batariuc
neoliticului
N. Ursulescu
Dnigomir
O?qpovici
Cercetări arheologice
Mircea Ignat
privind civiliz1ţia
traco-geto-dadcă

•

din N-V Moldovei
Cercetări arheologice
privind habitatul
medieval rural din
j-udeţul Sucea··:a

Doc. teren
(40 zile)

Expoziţie,

studii

Doc. teren

Sesiune de comu-

(20 zile)

n.i.cări

Săpături

anheol01gice
Mihoveni,
Preutei;;ti
·Săpături

A.M.J., vol. VIU,
vol. 'IX.

Sesiune de rapoarte
Vaslui

Braşov,

Ddem

a:rheolo.gice
Liteni, Dolhe.5ti,
Boroai a
0

Emil Emandi
'8ii.pături
Mircea D. Matei arheologice
Vorniceni,
Moara, Valovăţ

Cercetări arheologice
Octav Monoranu Ciuleşti
privind perioada evului Adrian Bătrîna Fintîna Mare
mediu de pe valea
Lia Bătrîna
(săpături
Moldovei
a•rheologice)
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lijem

Idem

Habitatul medieval rural din Va·lea Moldovei şi
bazinul SomuzuLui Mare: Ed. Aoademiei, 1982 ;
Cericetări arheologice în bazinul
superior al Moldovei şi Somuzu1ui Mare, editate
ele Muzeul judeţean Suceava,
1982

3

4

Contribuţii

la studiul ce- ParaschiYa
ramlcii ornamentale din Batariuc
colecţi1 Muzeului judeţean Suceava

III.

Istoria
culturii

Cartea veche romaneas- Olimpia Mitric
din Suceava - catal·::>g
Activitatea
societătilor Dan PetroYici
culturale româneşti ·din
Bucovina pentru emancipare socială si nation 1!ă
·
·
Manuscrise din fondul Nkolac Cârlnn
„Nicol<Je Lahi5"
că

Doc. muzeu
(50 zile)

Doc. teren
zile)

E:\.l)Oziţie,

A.M.J„ vol. VIII

Sesirnne:
'ele comunicări
Expoziţie,

Doc. arhiYe,
muzeu (90 zi!P)

Sesiune
de comun!cări
.Sesiune
.t:Ie comunicări

(90

Do:·. muzeu
z:Ie)

de

Doc. muzeu
şi arhive
(60 zile)
Doc. arhive.
muzeu (60 zile)

>Sesiune de

Doc. muzeu
zile)

Sesiune
de comunicări

(60

7

6

fi

~si•une
comunicări

A.M.J .., voi. VIII,
A.M.J„ voi. IX.
A.M.J„ val. VIII

A.M.J. vol. VIII,
IX-X,
Pagini bucovinene. Tdbuna,
\\'Ol.

Luceafărul

Iraclie Porumbescu - o Nicolae Cârlan
prezentare monogra [ică
Ciprian Porumhescu documente si mărturii
Contribuţii

"

Nicolae Cârlan
Ileana Şutac .
E~1gen Oimitriu
Cugen Dimitriu

la cunoaşte
rea corespondenţei din
fondul „S. FI. Marian"
Colaboratori bucovinC'ni Eugen Dimitriu
ln revista „Famil;a"
Societatea „Şcoala ro- Eugen Dimitriu
mână" din SuceaYa

(90

comunicări.

Sesiune. de
comunicări,
Expoziţie

Expoziţie

Doc. muzeu
(60 zile)
DOL'. muzeu
(60 zile)

Sesiune
Comunicare

Doc. muzeu
zile)

Comunicare
seJsi.une, fişier

(1883-1918)

Repertoriul compozito- Ileana
rilor bucovineni din colecţia muzicală „I. VicoYeanu"

Şutac

(60
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România. Literară
A.M.J., voi. VIII,
voi. IX.

A.M.J., val. VIII,
Pagini
bucovinene
A.M.J„ vol. VIII.
vol. IX-X
voi. IX.

1
JV.

...

2

Ştiinţele

naturii

"
„
„

şi

năfrămi

....

6

5

Etnografie Organiz3rea tradiţională Lucia Stroescu
3
interiorului ţărănesc
din judeţul Suceava
Portul popular tradiţio- Viorioa Binde'l.
nai din
Bucovina briuJ. particularităţi generale
Ţesături
decorative de Georgeta
"
interior - ştergarul
Romaniuc
Industria textilă
ţără-Maria Mărgineanu
nească d'.n Bucovina ştergare

V.

4

.)

Doc. teren
(60 zile)

iFişare, expoziţie

Doc. teren
(60 zile)

Fişare, expoziţie

Doc. teren
(60 zile)
Doc. teren
(60 zile)

Fişare, e:qJoziţie

Fişare,

Cil
c.:i

7

•

catalog,

expoziţie

(re-

pertoriu)
Elemente decorative de
arhite.ctură popul3ră clin
Bucovina
Valori ale
arhitecturii
tradiţionale din Bucovina - repertoriu
Catalogul lepidopterelor
din colecţia muzeului
Catalogu! colecţiei ornitologi ce a muzeului ju-

Gheorghe
Brati.lovcanu

Doc. teren
(60 zile)

Comun: care
sesiune, studiu

Mihai Camil'.ll"

Doc. teren
(60 zile)

Fişare

Doc. muzeu
(50 zile)
Doc. 1nuzeu
şi teren
(90 zile)
Doc. teren
(50 zJe)

Comuni·care
sesiune
Expoziţie, studiu

Doc. teren
(50 zile)
Doc. muzeu
(50 .z'.le)

Studiu

Doc. muzeu şi
teren (60 zile)

Fişare

t1j

s::
t"'

Doina Zaharia
Mihai Vasiliu
Mihai Vasiliu
Do'na Zaharia
deţean
Maxim Radu
Repertoriul pieselor ci- Mih:ii Vasiliu
negetice din judeţul Sucea,·a
Bovidee fosile din jude- Corina Ignat
ţul Suce'.lva
Catalogul chrySid:delor M:hai Vasiliu
din colecţia muzeului
judeţean Suceava
Cercetări ele paleoecolo- Corina Ignat
gie ce privesc zona de>
nord a Moldovei
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Expoziţie,

~

t1]

Fascicola
VII/·1983

a::

>
z
ti

studiu

!'"""

o(')
Comunicare
sesiune, fişare

Fascicola
Vll/1983

>'1

>
<
;:s:
o
z
o
:o
>
z

c

>

1

2

3
ObserYaţii asupra
lăţii soarelui -

VI.

4
activi- Dimitrie Olenici
studi·ul

teoriei eterului
Restm,rare încercarea de stabilire Cornel Piriu
conservare a unei relaţii dintre
structura microscopică a
lemnului şi efectele
timpului asupra acestuia
Consolidarea
textilelor Lidia Moroşan
arheologice prin metoda
impregnării

VII.

6

5

Studiul compoziţiei ae- Viorica Lan-ic
rul,ui din sălile de expunere şi depozitare a
muzeului
Substanţe, metode şi in- Mihai Spinu
stalaţii implicate în activitatea de conservare
„
Studiu comparativ al
Zenovia Catargi-u
microclimatului din
depozite şi expoziţii
Istoria arteiColecţii şi colecţionari Iulia Andrieş
de artă din judeţul Sucea va
Repertoriul pictorilor Alexandrin-a Ign3t
"
bucovineni

Ob6€:rv a ţii
(90

~ile)

Doc. în ţară
~i teren
(50 zile)

Studiu, comunicare sesiune
Comunic9re
sesiune

7

-()
~

<
>
>-j
>-j

ti1

>
~

c:

N
t':I

c:
t"'
c:

Doc . .teren
Iii laborator
(60 zile)
!Doc. teren
fii laborator
(60 zile)

Comunicare
s-esiune

-

Comunkare
sesiune

~

Doc. muzee
fii depozite

Studiu

Cil

Doc. muzee
depozite

şi

Doc. teren
Iii 9rhivă
Doc.

arhivă
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Comunicare
sl"Siune, studiu
Studiu

ANEXA II
Nr.

Denumirea

crt.

e~poziţiei

Organizatori

Pe-rioada
de organiz1re
Cara:cterul

1

I

2

Crearea P.C.R. - moment de impartan\ă
vitală în istoria patriei
2 Cartea social-politică - formă militantă
de propagandă
:J Mărturii de dvilizatie medievală românească - cenmică ornamentală
4 Comori ale naturii - florile de mină
1

5

Bogăţii

6

covina
Din lumt>a

şi

frumuseţi
păsărilor

naturale

din

Bu-

exotice

şi colecţionari de numismatică din
Suceava
8 Valori ale creaţiei etnografice in colecţiile
particulare din }udeţul Suceav"l
9 Cercetări arheologice în judeţul Suceava
- dovezi ale continuităţii de locuire
10 Tradiţie şi continuitate în arta populară ţesături şi ceramică din Bucovina

7

Colectii
judeţul

11

12

13

Podoabe şi creaţii populare 1ctuale păstră
toare a tradiţiilor etnografice
Mărturii ale istoriei civilizaţiei în nordul
Moldovei - caracterul unita{" al acesteia
Aportul maselor popu!are în lupt'.l pentru
unitate şi independenţă oglind:tă in filatelie

3

de istorie

trim. I 1981

secţia

memoriale

Trim. II 1981

secţia de istorie şi
O.P.C.N.
secţia de ştiinţele
naturii
secţia de ştiinţele
naturii
secţia de ştiinţele
naturii. Asociaţia crescătorilor de păsări
exotice
O.P.C.N. şi secţia numismatică Suceava
O.P.C.N.

de istorie,
O.P.C.N.
5.ecţia de etnografie
secţia

5

4

secţia

expoziţiei

expoziţie itinerantă
IO localităţi

-

c>xpoziţie temporară

-

su.:;eava
Trim. II 1981

-

expoziţie temporară

S\Icea:va
Trim. II 1981

expoziţie temporară

-

Suceava
trim. III 1981

expoziţie itinerantă

-

Gura Humorului
Trim. III 1981

trim. I 1981

expoziţie temporară

-

Sucea\·a
expoziţie temporară

-

Sucea\·a
trim. IV 1981
trim. IV 1981

expoziţie temporară

Sucea,·a
expoziţie temporară

Suceava
trim. lll-IV 1981

expoziţie itinerantă Cernăuţi, Constanţa,
'Timişoara

expoziţie temporară

secţia

de etnografie

trim. I 1981

secţia

de istorie

trim. III 1981

-

Suceava
expoziţie it'ne!·antă
localităţi

10
secţia

de istorie,
Filiala A.F.R.
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trim. II 1981

expoziţie itinerantă

Vatra Dornei

-

o
(")
...,i

>
<

s:

o
z
o
:i:l

>

I~

1

3

2

5

4

secţia

de etnografie

permanent 1981

Vatra Dornei

Nicolae

secţia

de istorie

tr:m. I 1982

ex.poziţie itinerantă
10 localităţi

-

reYoluţio

secţia

de istorie

trim. I-II 1982

expoziţie itinerantă
20 localită\i

-

Ştefan cel Mare conducător al luptei
poporului român pentru independenţă şi
unitate
18 Valori de patrimoniu conservate şi restaurate din judeţul Suceava
19 Ştiinţă şi tehnicii - Umanism şi progres

secţia

de

trim. III-IV 1982

expoziţie itinerantă
20 localităţi

14

Creaţia populară actuală păstrătoare a
tradiţiei etnografice obiceiuri de iarnă

Omagiu preşedintelui ţării CeatL7escu
16 l'.T.C. - 60 de ani de luptă

15

nară

17

20

21

Cartea veche şi manuscrise din judeţul
SuceaYa - tezaure de valori culturale
inestimabile
Bucovina în imagini - trecut şi prezent

i~torie

Laboratorul zonal

trim. I 1982

O.P.C.N. şi secţia
de istorie
secţia memoriale

trim. I-II 1982

Realităţi

contemporane oglindite în arta

memoriale
istorie
secţia de artă

trim. III 1982

secţia de ştiinţele
naturale
secţia de ştiinţele
naturii in colaborare.
secţia O.P.C.N.

trim. III 1982

secţia

trim. II-III 1982

24

Ce

ştim

Păsări

despre UniYers ?

exotice în colectiile
municipiul Suceava ·
25 File de istorie agrară

crescătorilor

din

expoziţie temporară

-

expoziţie temporară

-

Suceava
expoziţie temporară

-

Suceava
trim. III-IV 1982

expoziţie temporară

-

Suceava

plastică

23

-

Suceava

şi

22

expoziţie temporară

Suceava

expoziţie temporară

-

Suceava
trim. IV 1982

expoziţie temporară

-

Suceava
tri;ii. IV 1982

expoziţie temporară

-

Suceava
26

Contribuţia hotărîtoare a secretarului general al PC.R., tovarăşul Nicolae Ceauşescu
la dezvoltarea economică şi culturală a judeţului Suceava

secţia de istorie
şi memoriale
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trim. IV 1982

expoziţie temporară

Suceava

-

ANEXA III
NT.
crt.

Unitatea

muzeală

/Expoziţii

itine-rante

\ 1981
Istorie

1
2
3

Expoziţii

temporare

Artă populară

naturii şi Observatorul astronomic
4 O.P.C.N.
5 Memoriale
6 Artă plastică
TOTAL

1982

2
2

2

2
3
1

2
2
2
1
9

Seri
muzeale

Conlferin·ţe

şi simporz.ioane

iAlte

1982 1981

'1982 1981

'1982

1981

1982

1981

2
1

3

2

3

90
18

91
14

38
12

47
31

35
43
19
2
207

40
48
13
2
208

17
30
12
16
125

35

2

Sesiuni

acţiuni

1981

Nr. tot'il
de partidpan ţi
1982

~i
~-

1 38423 22459
33999 3688

282
80

11785 25590
- 2532
- 5742
- 1572
2 84207 61583

137
129
81
33
74:?.

1982 1981

1
-

~·a

Ştiinţele

10

3
2
4
3

4

6

12

-

1

30
'12
55

1

ANEXA IV

Nr.
crt.

Secţia

1

1 Istorie
2 Etnografie
3 Ştiinţele naturii
4 Memoriale3
5 Artă plastică "
6 Observatorul aslronomic 5
TOTAL

1
2
3
4
5

Vizitatori din ţară
Grup organizat
[individuali
1981

il.982

52.601
4.185
4.636
7.929
1.887
8.-169

40.176
4.835
11.776
10.782

112.570
4.965
6.858
8.360
2.504
35.926

650
621

79.iOî

67.769

lîl.183

1.287

1981

·1982

47.971
5.487
12.740
8.647

H.845

I

Vizit'ltori
Individuali
1981

străini

Grup organizal

1982
2.489

r ';)

I 1981

1982

7.035
4.909

13.602
329 2

167

277.294
25.35!l
36.0la
35.802
4.391
44.576

14.166

423.432

3

16

68
14
2.531

11.944

Sînt incluşi şi vizitatorii de la Cetatea de S:.·aun.
In februarie-septembrie 1982 expoziţia de bază a fost in reorgan:zare.
ln perio:ida martie 1982- august 1982 Muzeul ~C. Porumbescu" a !'ost în reorgan'zare.
Pină în anul 1982 numărul vizitatorilor a fost inclus la expoziţia de ştiinţele naturii,
Deschis pentru public începind cu clRta de 4 ianuarje 1982,
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Total
vizitatori

SESIUNEA ANU ALA DE COMUNI CARI
A MUZEULUI JUDEŢEAN SUCEAVA - 1981
CONSTANTIN

ŞERBAN

In zilele de 13-14 noiembrie 1981 s-au desfăşu
sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Muzeului judetcan Suceava care, de ani de zile, este cunoscut în rîndul specialiştilor
din ţară şi de peste hotare, drept o instituţie de mare prestigiu, care, prin
intermediul acestor manifestări ştiinţifice, dă posibilitate.a arheologilor
şi istoricilor interesaţi, să c1Unoască recente .rezultate ale cercetării privind în special trecutul şi prezentul regiunii de nord a Moldovei. De
data aceasta comunicările au fost prezentate sub genericul „Suceava -permanenţe istorice".
Festivitatea de deschidere .a luorărilor sesiunii a av:urt loc în aula
I.nstirtutului de învăţămmt Superior din Suceava în prezenţa unui public
de muzeografi, cercetători, cadre didactke, Mhivişti, proveniţi din
principalele centre universitare (Bucureşti, laşi, Cluj-Napoca, Tirnişooira), precum şi din di'ferite alte oraşe a'1e ţăirii (Botoşani, Tg. Neamţ,
Piatra Neam.ţ, Gafaţi, Bî[1lad, Vas•lui, Bacău, CîmpulUIIlg Moldovenesc,
Focşani, Rădăuţi, Bistriţa, Oradea ,Tîrgovişte, Tg. Mureş) în cursul că
reia au fost prezentate următoarele comunicări : Floarea Leuştian, sec-i·etar al Comitetului judeţean Suceava al P.C.R., „Dezvoltarea economico-socială a judeţului Suceava în etapa actuală" ; Al·ex. Toma, preşe
dintele Comitetului judeţean de cultură şi educaţie sociaJistă Suceava,
,,Conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată" ; George Osrtafi,
şeful Secţiei de propagandă a Comitetului judeţean Suceava al P.C.R.,
„Intelectualitatea românească - purtătoare a dezideratului major al
poporului nostru în lupta pentru, libertate socială şi naţională pentru
poce, în perioada premergătoare celui de al doilea război mondial";
Octav Monoranu, directorul Muzeului judeţean Suceava, Contribu.ţia
şantierului arheologic de la Suceava la dezvoltarea cercetării istoriei medievale româneşti". P.rin conţinubul lor, materialele preZ'e'l1tate au trezit
un interes deosebit în rindul asistenţei, prin caracterul originari al temelor abordate şi prin materialul documentaT valoros ca.re a stat la baza
lor. În acest fel s-a putut avea o nouă imagine asu.pra stadiului actual
al construcţiei societăţii socialiste mulitilateral dezvoltate în judeţJUI Suceava, asupra locului pe crure intelectua1itatea l-a ocupat şi . . .l ocupă şi
azi în lupta pentJru pace şi pentru o societate lipsită de exploatare, în
fine, asupra succeseliQr obţinute în domeni•ul cercetării ştiinţifice a harfăş-urat lucrările
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CONSTANTIN

540

ŞERB AN

nicului colectiv de arheologi al muzeului, în probleme privind evul mediu româine!'>c.
In prima zi şi în cea următoare lucrările sesiunii ştiinţifice s-au
desfăşurat pe secţii, după cum urmează : Secţiunea istorie veche : MaTin
Cî.rciurnaru, Consideraţii generale asupra schimbării climei în ultimii
5 OOO de ani; N. Uirsulescu, Contri,buţii privind evoluţia culturii ceramicii liniare pe teritoriul Moldovei ; Silvia Marin6cu-Bilcu, Asupra unor
aspecte ale trecerii de la faza A la faza A-B a culturii Cucuteni; P. Sadurschi, Un topor de aramă cu gaură transversală descoperit la Oroftiaiw
de Sus ; Dragomir Popovici, Probleme ale stadiului topoarelor de aramă
din neoliticul românesc ; G. Luca, Statueta neolitică antropomorfă de
la Drăguşeni - Suceava; Dragorni!r Popovi:ci, V. Chkilă, Unele probleme ale sfîrşitului culturii Cucuteni în lumina descoperirilor de la
Cîrniceni ; A. Laszlo, lnceputurile primei epoci a fierului în zona Podişul Sucevei ; V. Lazărr, Caracterul economiei unei aşezări (Cetatea pă
ginilor, Şincai, judeţul Mureş) din perioada de tranziţie de la neolitic
la epoca bronzului, reflectat în mărturiile arheologice descoperite ; C. Buzdugan, Rituri funerare la comunităţile hallstattiene tîrzii din Moldova;
MÎII1Cea Ignat, lncercări de datare a ceramicii dacice pe baza tezaurelor
monetare descoperite la răsărit de Carpaţi; V. Paiade, Reducerea şi prelucrarea metalelor în aşezarea autohtonă de la Bîrlad - V alea Seacă
(~ecolele IV-V e.n.); Elvi;ra Ciocea, Un vas cu reprezentări apa.rţinînd
culturii Sîntana de Mureş - Cerneahov ; Mugurel Andronic Descoperiri
arheologice de suprafaţă aparţinînd culturii Sîntana de Mureş în judeţul
Suceava ; V. Qnofrei, Mi:rcea Ignat, Cercetări arheologice pe teritoriul
comunei Liteni.
Secţiunea CiviHzaţia medievală şi unita1tea sa pe teritori1Ul României : Şt. Olteanu, Consideraţii cu privire la evoluţia cultivării plantelor
cerealiere în mileniul I e.n. pe teritoriul României; Dan Gh. Teodor,
Cîteva precizări privind perioada secolelor VIII - IX în spaţiul carrpato-dunărean ; Viet.or Spinei, Literatura occidentală clin ultimii ani cu
privire la continuitatea daco-romană; Mircea D. Matei, Voievodatul ele la
Suceava ; AL Artimon, Noi date privind ceramica cenuşie din Moldova
în secolele XIV-XV ; R.\ica Popescu, Despre cîteva aspecte relativ la organizarea tîrg·ului Vaslui in secolele XV-XVI; Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna,
Unele consideraţii privind oraşul medieval Baia în secolele XIV - XlT;
Mircea D. Matei, Emi'l Ioan Emandi, Habitatul medieval rural din bazinul superior al Moldovei şi Şomuzului Mare; Mihai Lazăr, Noi contribuţii la cunoaşterea gorştinei în Moldova în secolele XV XVIII;
Leon Şimanschi, O cumpănă a tinereţii lui Ştefan cel Maire ( Reuseni 15
oct. 1151); Gabriela Niţulescu, Tîrgovişte şi Suceava - simbol al luptei
pentru unitate politică şi independenţă na,ţională ; Veniamin Ciobanu,
Relaţiile politice româno-polone în timpul celei de a doua domnii a lui
Petru Rareş ; lleaJ11a Marina Sabados, Transpunerea unui tip iconografi<:
des întîlnit în pictura murală din nordul Moldovei (sec. XVI) într-o
icoană panaghiar de la începutul secolului al XVII-lea; Lelia Pavel,
Domeniul mănăstirii Putna pînă în secolul al XVII-lea; Dragoş Cuseac,
https://biblioteca-digitala.ro

SESIUNEA DE COMUNICARI A MUZEULUI
Consideraţii

5U

Rădăuţi ; V. Miron,
N. Ce;redarec, Din istoria
Ciegler, Olga Czigle.r,
Al. Czigler, Date pl'eliminare privind istoria mineritului în Cavnic ; Constantin Şerban, Ţinutul Sucevei la sfîrşitul secolului al XVIII-Zea după
un favor inedit (unele aspecte economice şi demografice); Emil Ioan
Emandi, Geografia istorică a Bucovinei în lumina unor izvoare ca.rtografice inedite din secolul al XVI Ii-lea; Gh. Strugaru, Aspecte ale evolu-

istorice cu privire la ceramica din

Teodor

Bălan, arhivist şi editor de documente;
exploatării
argintului în Moldova; Ludwig

ţiei

istorice a comunei

I. P.relipceanu,

Pîrteşti

Evoluţia localităţii

de Jos pînă în secolul al XV Ii-lea;
Horodnic în lumina izvoarelor istorice

pînă

în secolul al XVlll-lea. Secţiunea Istorie modernă ş.i contemporană;
Al. Toma, Probleme ale istoriei patriei în opera preşedintelui Nicolae
Ceauşescu; Olga Ştefanovici,Contribuţii privind activitatea femeilor din
Bucovina pentru emanciparea naţională; GavrH Irimescu; Viaţa politică
bucovineană între anii 1918-1921; D. Huţanu, 1917 Insemnări de
pe front; Vasile Gh. Ionescu, Contribuţie la studiul procesului de făurire
a partidului revoluţiona.r al clasei muncitoare din România (1918-1921);
Elisa.beta Ioniţă, Tradiţii de luptă revoluţionară suceveană oglindite în
Muzeul de istorie al partidului comunist, al mişcării revoluţionare şi democratice în România; Gh. Pîrvulescu, Procesul revoluţionar clin anii
1944 - 1947 oglindit în presa suceveană; V. T. Ciobăcan, G. P.rotopopescu, Date noi despre aportul populaţiei Moldovei, a judeţului la apă
rarea frontierei de vest a României (1939 - 1940); V. Catargiu, Fapt
istoric existenţial şi fapt istoric cognitiv ; D. Vitcu, Privelişti româneşti
şi ziarul „Patria", I. Agrigoroaie, Nicolae Titulescu in memorealistică;
V. Dobrinescu, Documente Titulescu la „Public Record Office" (1936 1941) din Londra; A. Minuţ, Situaţia social-economică a ţăranilor de pe
domeniul regal Borca; Dan Popa, C. Konig, O 1·ealizare românească,
revolvernl sistem Le Faucheau folosit în prima manufa.ctură de arme
din Român.ia păstrat în patrimoniul muzeului „Peleş"; I. Je.ţcu, Momente
din istoria medicală a poporului român ; T. Seghedin, Gospodărirea pă
durilor sub Fondul bisericesc din Bucovina ; Dragomk Paulencu, Evoluţia teritorială a oraşului Rădăuţi; V. Cucu, Consideraţii privind evoluţia
habitatului în zona Carpaţilor nordici; I. Popesou-ArgeşeL Valorificarea
potenţialului turistic al munţilor Bistriţei Aurii; Secţiunea Is.toria culturii : D. Păcurariu, Centenar, Eugen Lovinescu istoric literar; P. Leu,
Contribu.ţia lui Simion Florea Marian la Dicţionarul Academiei; Dan Petrovici, Aspecte ale activităţii societăţilor culturale naţionale la sate ;
D. Hriţou, Neofit Scriban, deputat unionist în divanul ad-hoc şi poet al
Unirii; E. Dimitriu, Contribuţii istorice privind Societatea „Şcoala română" din Suceava (1883 1918); P. F·roicu, Din istoria presei din
Bucovina: „Freamătul literar" (1933 - 1936); L. Ureche, Aspecte privind contribuţia Fondurilor grănicereşti năsăudene la dezvoltarea învă
ţămîntului românesc din Transilvania (1861 1918); S. Irimescu, Aspecte din activitatea Societăţii „Şcoala română" din Suceava (1883 1918); Vio.ri-ca Cristea, Contribuţii la dezvoltarea învăţămîntului ale dr.
Florica Bagdasar, în anii 1947 - 1965; V. Cabalo·rta, Aspecte ale activităţii pictorului Ion Bărbulescu reflectate de presa interbelică; Dorihttps://biblioteca-digitala.ro
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nel Ichim, Unele aspecte ale luptei împotriva exploatării oglindite în
teatrul haiducesc şi în jocul cu măşti; Dan Rî.pa Buidiu, Tipărituri din
Moldova - 1792 - 1829; O Mitric, Consideraţii asupra circulaţiei cărţii
româneşti în judeţul Sucea.va; N. Cârlan, Activitatea tipografică din
nordul Moldovei pînă la 1830; N. Pentelescu, Zugravi suceveni în secolele XVIII şi XIX; I. Beje'llairu, Documente cu privire la bucovineanul
Leonida Bodnărescu în secţiile Muzeului judeţean Botoşani; Gh. Einhorn,
Aspecte ale colaborării şcolii cu muzeul pentru ridicarea calităţii predării istoriei patriei. A mai funcţionait şi Secţia Restaurare, conservare şi evidenţa patri.JmoniU!lui cultural .naţional unde au fost prezentate
aproape 30 de comunil("ăiri, conferinţe şi referate menite să contribuie
nu numai la cunoaşterea metodelor pentru păstrarea şi restaurarea
dife:rite:Lor bunuri muzeale de vafoaire naţimiailă dar şi la efectuarea unui
util schimb de experienţă între specialişti.
Cum era şi fi;resc, pe marginea materialelor expuse s-au purtat discutii care au refl.ectart: deosebitul interes trezit în .rîndul arheologilor şi
muzeografilor de cele peste 70 de comunioăTi prezentate. La cele de la
Secti1unea de istorie antică, autorii au scos în evidentă, pe baza
mat~ria'lelor airheolo.gilce descopeirite în recente1le săpături, ~nele aspecte
privind, de exemplu, necesiitatea urmări;rii evoluţiei climatului pe o periioadă mai lungă în staibiHrea transformărilor pe carre le-a cunoscut viaţa
oociail-economieă a populaţiei sedentare, delimitarea geografică şi oronologică a epocii bronzului şi fierului în MoJdova de nord, cunoaşrterea
unor elemente autohtone ale tehnofogiei de prelucrare a fierului şi a
al.tor metale, surprinderea de noi materiale caTe o,glindesc preocupările
artistice ale omului preistoric, stabilirea unităţii culturii mate~iale de
ambele pă,rţi ale CarpaţHor, etc.
Mai bogate şi mai variate ca tematică s-au dovedit a fi materialele
prezentart:e la secţia de istOTie medie, unde au fost abordate probleme
menite să ilustreze evoluţia tehnicii agrare, exi,stenţa unui voievodat la
Suceava înainte de întemeierea statului feudaJ a'l Moldovei, 01rganizarea
economko-administrativă a unocr:- aşezări urbane (ex. Baia, Vaslui, Suceava), sistemul fiscal din Mo1dova în cursul evului mediu cu unele pairticu'larităţi .regionale, alianţe externe ale domnilor Moldovei în lupita
pentrru menţinerea independenţei stataJe, elemente noi refa;tiv la Şte-fan
cel Mare înainte de domnie, crearea domeniilor feudale moldoveneşti şi
mănăstireşti, elementele orrigina1
le ale ceramicii produsă în unele centrre
din Moldova de nord, exploatările miniere din Carpaţii Orientnli la sfirşi.tul evuiLui mediu, unele aspecte eccmornice şi demografice din fostul
ţinut al Sucevei pe baza unorr izvoarre narative şi cartografice, habitatul
i"urral medieval în Moldova de no.r:d, noi elemente relativ la periodizarea
evului mediu timpuriill românesc, etc. În cursul discuţiilo·r s-a mai remarcat la această secţie şi faptul că iporteza de lucru privind creairea
unui voievodat în zona orruş.ului Suceava încă din sec. XIII este nu numai
foarte valoroasă pentrru viitoareJe cercetări în această direcţie, dar şi
în conccmda:nţă cu premizele deja verificate care au favoirizat întemeierea statului feuda1 al Moldovei la începutul sec. XIV şi cu apaTiţia prihttps://biblioteca-digitala.ro
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me10:r aşezări urbane dtn această pairte a Moldovei. Totodată s-a subliniat imporfanţa punerii în circuilaJl;ie a noHoc date statistice cu carocteir
demogTafic privind ţinutul Suceava la sfî.rşitul eviului mediu, care deschide noi peirspec.Uve pentru cunoaşterea evoluţiei vieţii sodail-economice şi administrative în a.ceastă parte a ţării noastre, -cl.llnoocute, mai
ales, pe baza unor izvoaTe cartogirafice inedite.
Tot atit ele impoctante s-au dovedit a fi şi oomunicălri'le prez&n.taite
la secţia de istorie modernă şi contemporană, unde au predominat în special cele care s-au referit la perioada interbelică, deşi n-au lipsit nici
acelea privind desfăşurarea opera~iilnr militare din primul război mondia·l în Moldova de nord. De aprecieri deosebite s-au mai bucurat acele
comunicălri privind condiţiile istorice ale creării P.C.R., ale contribuţiei
lui Nicolae Titules-cu la promovarea unei politici externe de pace şi de
securitate pe plan emopean pe baza unor documente aflate în airhivele
clin Londra, la mişcarea mundr1K>irească din jude~} Suceava în epoca
postbelică, ca pa'lie integrantă a proce~trlui rev.oliuţionar din Riomânia,
prin care se urmărea transformarea radkală a vechii societăţi, la contribuţia populaţiei din Molidova de nord la aipă.rarea teriitoriailă la începu tul celui de-al doilea război mO'Ildial, etc.
În ceea ce privesc comunicăTile de la Secţia de istorie a culturii
ele s-au impus, mai intii, prin temartica nouă .aibocdată, în care s-a reflectat în special unele aspecte mai puţin cunosaute din istoria învăţă
miTlltului sucevean, din activitatea cll!lturală din Mo1dova de nord, din
munca de cuHuralizare a maselor desfăşurată în mediul rural şi urban
prin intermediul societăţii „Şcoala română" din Suceava la sfkşitul seco'lului al XIX-lea şi începutul secnl1u lui a•l XX-'lea; unele din comunicări s-au referri·t, î.n special, la viaţa şi activitatea unor personaUtăţi cultuTale de frunte din judeţul Suceava ca Eugen Lovinescu, Simeon Florea
Marian, Neofit Sori:ban, Leonida Bodnărescu, .ş.a.
in ziua de 14 noiembrie a avut loc şedinţa de închidere a sesiunii
la Observatorul astronomic, în incinta căruia s-a desfă.şiuirait cea
mai mare parte a lucrărilor. Cu acest prilej, s-a dat cuvîntul conducăto:rilor celo;r cinci secţiuni, care au prezentat concluziile desprinse
pe margitnea materialelor ştiinţifice eXipuse în cele două zile ale sesiunii. Din expunerea acestora a rezultat că, în cele peste 100 de comunicări, au fost introduse în circuiltul ştiinţific materiale noi, descopeTite cu prilejul săpăturilor aTheologice din ultimii ani precum
şi cele aflate în arhivele din ţară şi de peste hotare, în contextul unor
lucrări cu o tematilcă originală, foaJI'!te diversă şi cu un conţinut e~trem
de interesant. Totodată, s-a subliniat înaltul nivel, .nu numai al acestor
lucrări, ci şi a•l discuţiilor angajate pe marginea loc, menite să completeze şi să ccmfirnne sau să infirme concluziile la care au ajuns autorii
IOT. In fine, s-au transmis din partea tuturor participanţilor, cele mai
calde mulţumiri adresate organelor de partid şi de stat locale precum
şi conducerii Muzeului Judeţean Sucea'Va, pentru asigurarea condiţiifor
o.ptime de desfă:şuraire a acestei manifestări ştiinţifice, devenită tradiţio
nală şi care se bucură de un înalit prestigiu î.n rlndul speciailiştilor. La
1
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de închidere a lucrărilor sesiunu a fost prezentat şi un film documentar în care au fost evocate momente din lucrările sesiunii. De
asemenea, participanţii au mai vizionat şi un spectacol inedit, şi anume,
prezent.Mea evoluţiei constelaţiilor.
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava se insorie astfel
pe linia acelor manifestări ştiinţifice menite să pună în valoare .rezultarte'le cercetării istoricilor şi airhedlogtlor din ţMa noastră, de specialităţi difer-ite, menite să îmbogăţească istociografia românească actuală.

LA SEJSSION ANNUELLE DE COMMllNICATIONS
DU MUSEE DEP ART'EMENT AL SUCEA V A - 1981

Re sume
L'auteur de l'article fait une presentation syn.thetique de la
session annuelle de comunkations scienti;fiques, organi5ee par le Musee d~parte
mental Suceava entre 13 et 14 novembre 1981, qui s'est deployee sous le generique
.,Suceava-perm1nences hi:storiq:ues". En suiJVant le deroulement de la session on
mentionne Ies travaux exposes plenierement et en sections, en se soulignant les aspecls significatifs de l'aictivite de recherche, resudtes tant des communications presentees par Ies participants, que des discussions menees par ceux-d dans le cadre de
chaque section. De l'ensemble des tr1vauJ1. ii resuite que par le nombre relahvement
grand des participants, de Suceava et d'autres centres culturel-scientifiques du pays
(plus de 100), par Ies themcs varies, le con.tenu riche et l'haut niveau scientifique
des communications et des di:scussions, par l'organisation irreprochable, la session
de Suceava s'inscri.t sur toute la ligne des ce<lles prestigieuses manifestations sdentifiques, destinees de mettre en evidence Ies resultats des recherches effectuees par
ies historiens et Ies amheologues, par Ies restaurateurs et Ies conservateurs des
biens culturels. On condu que la session de 1981 de Suceava, contribue ă l'enrichissement de l'historiographie nationale avec une serie d'aspects importants de
l'histoi;re materielle et spiritue.Ue du natre peuple.
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TH.AIAN CANTEMIR -

INVOCAŢIA IN POEZIA

Bucureşti,

Editura Litera, 1980, 111 p.

POPULARA,

Invocaţia în poezia populară este o interesantă lucrare de
recent apărută, sub semnătura lui Traian Cantemir, la editura „Lite-ra".
Originar din Pătrăuţi-Suceava, autorul lucrării a fost, între cele două războaie
mondiale. studentul şi apoi colaboratorul lui Leca Morariu (de Ja care va fi deprins simţul rigorii şi oaJ probită·ţii in cercetarea ştiinţifică), insoţindu-1 pe magister
în fertilele-i peregrinări istroromâne sau in campaniile de investigare a folclorului
v.ilcean. Cunoscînd. aşadar, folelorul liter~ mai întii din propriile-i cercetări, dar
şi din culegerile mai vechi sau mai recente, autorul tratează, în cartea de faţă,
valenţele expresive>, surprinse diacronic şi spaţial, ale figurii de stil avute în vedere - invocaţia - „prin prisma componentelor ei definitorii", văzute in „interdependenţa lor contextuală", reuşind să stabile.ască „rolul pe care-l are invocaţia în
structur.a comuni-cărilor poetice" (or.ale).
Fie că analizează trăsături-le speci-Iice ale invocaţiei fiinţelor wnane în poezia
lirică, relevind consonanţa di-ntre invocaţie şi conţinutul poeziilor populare lirice.
sau invocaţia in epica populară versifioată, fie că se referă la evoluţia invocaţiei din
dntecele populare, la invocaţia floral-vegetală sau la cea mediană, autorul este
permanent preocupat de tendinţa „stabilirii unei tipologii a acestei figuri de stil",
tendinţă care, alături de tematic.a unitară, constituie elementul coagulant wl celor
~ase studii cuprinse în lucrare. S-ar fi impus totuşi ca tLpologia invocaţiei să fie
reluată sintet:c într-un capitol concltusiv, căci, nesistematizată, această chesUune
rămîne dispersată, pierzindu-se parcă in ţesătura lucrării.
In orice caz. se poate spune că prin adecvarea şi acuitatea analitică, prin
sobrietatea stilului şi prin bogăţia argumentelor (exemplele ilustrative sint, cu
prC'ponderenţă, selectate din folclor literar românesc dar şi din acela al aromânilor
~i istroromânilor) ~i, mai ales, prin faptul că unele trăsături specifice invocaţiei
~int relevate acum pentru prima dată, Jucrarea lui Traian Cantemir prezentată SIUCdnt in rindurile de faţă, rămîne o contribuţie meritorie in cadrul cercetărilor de

foldoristkă

poetică folclorică.

NICOLAE CARLAN
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SIMION FLOREA MARIAN - LEGENDE ISTORICE DIN
BUCOVINA, ediţie îngrijită cu note şi studiu introductiv
de Paul Leu, Iaşi, Editura Junimea, 1981, 194 p.
ilustr.

+

Dacă despre activitatea prodig:oasă a lui S. Fl. Marian s-au
scris şi se mai scriu studii remarcabile, subliniindu-se contribuţia cărturarului
burovinean la evoluţia folcloristicii, opera sa, în schimb, n-a cunoscut reeditări
period!ce care să servească drept instrument de J ucru cercetătorilor d~ specialitate sau să fie izvor de informare pentru marele public.
Postum nu i s-.a publicat aproape nimic din vastul material păstrat în manuscris în arhiva Casei memori'Lle din Suceava şi în Biblioteca Academiei. Deşi
cuprinde un n·umăr impresionant de basme, Cintece din Bucovina şi Ardeal, Hore
şi strigături, Doine ostăşeşti, precum şi lucrări monografice ca Bota.nica populară
română care n-.ar fi angajat oamenii de ştiinţă la o muncă extenuantă, da·că ar fi
avut intenţia să le dea la tipar, totuşi moştenirea rămasă de la S. FJ. Marian aş
teaptă şi azi înţelegere:i generoasă a acestora.
Singura excepţie dim acest punct de vedere, o constituie Paul Leu. Dind la
lumină, în 1975, o substanţială culegere de Basme din Ţu.ra de Sus, îngriji.torul ei
o alcătuie!jte numai d.in piese rămase în manuscris. Volumul s-a bucurat de o
primire favorabilă, restituirea literară interesind deopotrivă atît pe folclorişti, cit
şi generaţiiJe t:nere.
In urma succesului repurtat de apariţia editoJ·ia!ă, Paul Leu a publicat de
curind, un all volum folcloric, în aceeaşi Editură Junimea, in.titulindu-1 Legende
istorice din Bucovina. Noul mănunchi de creaţii populare nu aduce piese inedite,
ci reeditează material di.fuzat Ln secol.ul trecut. E o culegere selectivă formată din
cuprinsul a două lucrări a.le lu.i S. FI. Marian i;;i anume : Tradiţiuni poporale ro-

mâne (1878)

şi Tradiţii

papara.ne române (1895).

Piesele care au fost eliminate din ediţia prezentă sînt cele care i s-au părut
„a avea un caracter mai puţin istoric sau variante a'1e aceleiaşi teme". In rest,
Paul Leu păstrează aceea~i oroine a legen;delor fixată de S. FI. Maria·n, dind iniiietate „tradi~iilor referitoare la persoane şi evenimente istorice", după care anexează „tradiţii .referitoare la locaHtăţi."
Legendele din primul compartiment al cărţii. se referă la domnitorii proeminenţi ai Moldave: ca Dragoş-Vodă, Ştefan cel Mare. Vasile Lupu, rel:efîndu-le
calităţile de conducători, actele de vitejie, ataşamentul faţă de masele populare.
Intrucît ediţiile lui S. FI. Mariiain au apărut acum un se-col, cînd populaţia românească din Bucovina trăia în condiţiile oneroase ale Imperiului habsburgic, legendele i-au servit nu numai ca manual de istor.ie naţională, ci şi ca element de întreţinere a sentimentului patriotic.
In asemenea împrejurări, imixtiunea cultă din structura naraţiunilor nu trebuie judecată cu severitate, ea servind o cauză considerată atunci superioară autent:dtăţii produsului anonim. Nu trebuie uitat apoi că Bucovina de la sfirşitul
secolului al XIX-lea trăie!jte o epocă de romantism intîrziat, incit eroismul figurilor legendare puse în circulaţie vizează unitatea şi libertatea noastră naţională.
Prelu.ind particularităţile acesteia de la Vasile Alecsandri, care dă aceleaşi fina·lităţi antologiei sale de Poezii populare ale românilor, S. FI. Mar'.an împlineşte o
intimă obligaţie patriotică pe care o onorează de altfel şi alţi tineri intelectuali
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progresişti din Bucovina. Face acea·sia cu atit mai mult, cu cit, dincolo de frontiera lmperiului habsburgic. România. după ce îşi cucerise independenţa sub zidurile cetăţilor de peste Dunăre, începuse să făurească o ţară nouă.
Odată cu vîrsta, deşi sentin1entele lui patriotice rămîn nealterate, renunţă la
subordonarea folclorului altor scopuri decît celor ştiinţifice, dedicîndu-se acestei
discipline în întreaga ei extindere.
Legendele din a doua parte a volumului se referă la toponime. Majoritatea
lor aparţin regiunii montane a Bucovi,nei. Incercînd să le explke provenien\;<l,
S. FI. Marian recurge şi de astă dată la istorie. E un nou prilej de a sub:linia
\·irtuţile poporul1ui, jertfele de sînge cu care acesta şi-a plătit independenţa şi suveranitatea.
Ceea ce re;cse din lectura legendelor explicative este constatarea că S. FI.
Marian cunoa.'lte la perfecţie topografia locurilor. Le-a străbătut în anii tineri ai
apostolatului său rurol dintr-o nestăv~lită dorinţă de a înregistra datini, obiceiuri,
creaţii folclorico-literare. Prezentind legendele, autorul nu se pierde în amănunte
nesemnificative sau în descrieri diafane de natură, ci fdloseşte cîteva puncte de
rE-per pe baza cărora îşi înalţă construcţia 113.rativă. Stil-ul c sobru. Seamănă cu
cel al lui Slaivici. Cu toate acestea sentimentul patriotic e omniprezent. Nu se insistă asupra lui, dar se simte continuu. E o calitate care-l scoate din rînd ul folcloriştilor obiectivi şi distanţi faţă de subiectul cercetării, conferindu-i atribuţii
0

scriitoriceşti.

O altă latură specif:'că legendelor istorice ale lui S. Fl. Marian este faptul
eă autorul nu reţine numai numele prezente ale localităţilor asupra cărora îşi
opreşte atenţia, ci aminteşte ~i pe acelea din trecut. ln felul dat vine în ajutorul
lingviştilor, stabilind formele evolutive pe care le-au îmbrăcat diversele cuvinte.

Volumul este precedat de o Introducere care nu ridi.că problema legendelor istorice republic<1te, ci se preocupă de ecoul pe care 1-:i a\'ut opera l:ui S. FI.
Maria:11 pe pl<m internaţional. Avînd la dispoziţie bogata corespondenţă a folcloristului, adăpostită în Casa memorială din Suceava, Paul Leu a utilizat-o din
plin, scoţind în evidenţă nu numai aprecierile elogioase ce i s-au adus lucrări101·
lui, ci şi relaţiile prieteneşti t:e s-au închegat între S. FI. Marian şi diverşi oameni
de ştii·nţă ai timpului. Din acest punct de vedere o menţiune aparte merită Angelo
de Gubernatis. I. Zizi~. M. Friedwagner, Vladimir Lamansky.
Opera lui S. FI. Marian n-a suscitat nunni interesul specialiştilor în materie. ci şi pe cel al lingviştilor. Cu Gustav Weigand s-a împrieteni.t şi a colaborat
încă de pe vremea cinci profesorul de la Leipzig fă.cea anchete lingvistice în satele
bucov;nene. Lui Hugo Schuchardt, deşi nu-l cunoştea personll, i-a o.ferit bogate
informaţii lexka1e, la cererea acestuia. Pe lingvist îl impresionează .,valoroasa şi
foarte substanţiala dumneavoastră carte despre.„ insecte". Ronnnistul J.an Urban
Jarnik a fost şi el unul din admiratorii lui S. FI. Marian, păstrîndu-i sentimente
prieteneşti pînă la dispariţie.
Amănunte de genul cl'ior menţionate scot în relief o altă dimensiune :i personalităţii lui S. FI. Marian. Din succinta lor trecere în revistă reiese că folcloristul nu-şi priveşte domeniul de activitate în mod unilateral, ci în conexi1mea unor
discipline limitrofe. Meritul lui Pa.ul Leu este de a le fi urmărit s.i de a le fi
înregistrat cu ate:11ţie, indidn.d nivelul Ia care acestea urcă. Studii•le ·pe care le-.a
întreprins î.n direcţia menţionată şi pe care le-a publicat în ultimii ani tind să
se integreze într-o documentată şi necesară monografie S. Fl. Marian, pe care o
aşteptăm cu interes. Introducerea la volumul Legende istorice din Bucovina nu-i
<lecit un cap!tol al proiectatei lucrări.
TRAIAN CANTEMIR
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.11MINTIRI ŞI EVOCAHI DESPRE E. LOVINESCU. Ediţie

îngrijit<'.'!, prefaţată, tabel cronologic, indice şi bibliografie de
Ion Nuţă. Iaşi, Editura .. Junimea", 1981, 248 p.
16 iluslr.

+

Volwnu.l a.părut sub îngrijirea lui Ion Nuţă, reprezintă un
omagiu adus marelui critic literar 1a centenarul na5terii acestuia. In studiul introductiv (p. I-XIX), ni se vorbeşte despre Lovinescu - "critic literar. idt>olog.
eseist, memorialist şi scriitor beletristic, minuţios cercetător al istoriografiei literar!', autorul unor excepţionale sinteze culturale privind civilizaţia şi literatura
romiină". Se insistă .asupra meritului de a fi fost creatorul şi conducătorul ccnOJ.clului „Sburătoru.l", care după însăşi expresia lui Lovinescu, „s-a format în tradiţia cc1•c:ului Convorbiriilor literare". Sint trecuţi în revistă cei care „s-au format. ori şi-au consolidat poziţia ca scriitori" Hortensia Papad·at-Bengc>scu.
Camn Petrescu. Ion Barbu, Camil Baltazar, Dan Petraşincu, Bogdan Amaru. Ticu
Arc:hip, Toana Poste.-lni'Cu, F. Ade1x:a, Il'.:lrie Voronca, Şerban Cioculescu, Tudor
Vianu. Vladimir Sti·einu, Pompiliu Constantinescu. Eugen Jebeleanu, Cic:crone
Theodorescu ş. a.
Subliniem enumerarC'a uii.Jă a (}perelor lui Eugen Lovinescu, după natura
pr!'Ocupărilor sale creatoare: este autorul a şapte volume de critică literară (cdi\ia a 111-a dcfinitiYă. în perioada 1925-1929) : „Ncg.Jijînd literatura veche şi discutînd doar sporadic despre clasici.(V. Alecsandri, M. Emi.nescu, I. L. Caragiale),
E. Lovinescu <.1re meritul incon{estabil de a a.nal:za opera scriitorilor contt'mporani cu ci. de a deseoperi nume, de a stabili. v3lori".
Ion Nuţă se referă apoi la artistul Lovinescu. 1;1 „strădan ia lui de a ofcl'i
cititorului un text perfect, în care să se simtă o armonioasă sudură între rond
şi formă, munca sa. în care îmbină strălucit calităţile sale de fin liter:i.t cu acelea de scrupulos cercetător". Scoate în evidenţă buna cunoaştere a dusiC'ismului
antic şi traducerile lui E. Lovinescu din Homer, Tacit sau Vergiliu ; activitatea
editori.ală a acestuia în perioada 1928-1929, cînd a îngrijit ~i prefaţat autori reprezentativi ca : C. Negruzzi, I. Creangă, V. Alecs·andri, M. Eminescu, Al. Odobescu, N. Filimon, I. L. Caragi·ale, P. Ispirescu (ln „Biblioteca clasicilor români·'
a Editurii „Ancora") ; activitatea istoriografică. începută cu lucrări ca : Grigore
.11lexandrescu (1910), C. Negruzzi (1913), TUu Maiorescu (I ~i II. 1940). Referindu-se la Memoriile tui Lovinescu. loR Nuţă relevă rara prezenţă independentă a
datelor personale. Acestea cuprind „pagini de analiză literară, profi1uri ~i portrete scriitoriceşti btne conturate ,teoretizări surprinzătoare pentru un ciclu memorialistic". In intenţia ele a demonstra că un scriitor total este acela care abordează mai multe genuri literare. îngrijitorul ediţiei subliniază di LovinesC"IJ a
S<'ris intre nitele o „dramă ibsen·iană". De peste prag; nuvele 'ii romane (Viaţa
dublă, Bizu, Firu-n patru, Di{lna, Mili, Acord final, Bălăuca, Mite, Mălurenii (ultimul rămas în manuscris). Marca lui pasiune a rămas însă critica, el fiind clupă
părerea lui G. Călinescu. „cel mai mare critic, dacă nu unicul, pe care. pînă în
prezent, l-a avut literatura română".
Tabelul cronologi·c prezentat în volum urmăreşte viaţa şi opera lui F.ugen
Lovinescu şi continuă pînă în 1980. cu referiri Ia reeditări din opera critkului,
sau Ia studii închinate acestuia (p. XX-XXV).
Nota ac;u.pra ediţiei (p. XXVI-XXVIII) informează cititorii despre materialul
i·nclus în volum : amintiri şi evocări referitoare la E. Lovinescu. ce aparţin unor
personalităţi marcan.te ale vieţii literare, contemporani cu crit'.C"ul, dar şi
unor
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MIRCEA D. MATEI, EMIL I. EMANDI HABITATUL MEDIEVAL RURAL DIN VALEA
MOLDOVEI .5I DIN BAZINUL .50MUZULUI MARE
(SECOLELE XI-XVII), Bu.cureiti, Editura Academiei R.S.R„
1982, 169 p.
35 fig.
2 hărţi.

+

+

Satul a constituit, neîndoielnic, realitatea istorică cea mai
complexă şi. totodată. cea ma·i reprezentati;vă a E,·ului Mediu românesc. Se poate
afirma, fără a gre;i, că matricea poporu.lui nostru îşi află sorgintea în lumea satului !ii că, tot aid. s-au plămădit caracterul robust şi marea originalitate a românilor în raport cu celelalte po)>Oare .aile Europei. VeC"hi le aşezări rurale, păstrătoare
dle unor valori de cultură materială şi spkituală unice, au oforit cercetătorilor un
vast dmp de investigaţii, fertilizind din plin gîndirca istorică modernă şi contempor3nă. Acest fapt este Hustrat de numeroasele studii apărute despre unele aspectl'
p<.orticulare sau de ansamblu ale orîn-duirii feudale, cu referiri speciale la \"iaţa
rurală (gen<.>za şi tipologi·~ modului de produ.oţie feudal, ocupaţiile agricole, obştea
0

„ătească, relaţii;]<"

de proprietate etc:.).
Dar, după eum bine se ştie, izvoarele istori•ce scrise cu privire la satul medic>':<+! românesc ~int foarte lac;u.n.a:re şi dispai•ate. La această caren ~ă de ordin cantitativ a surselor de inform'.lre s-a adăugat maniera de abordare într-o viziune unilaterală, uneori chiar cu mijloace şi metode deficitare a problematidi, ceea cc a
prejudiciat procesul de înţelegere şi de valorificare complexă ale divE'rsclor laturi
1'()mponente ale habitltului rural. Abia în anii din unnă, clarificîndu-se în parte
aspPctele metodologi•ce ale cericetării vechilor aşezări săteşti, s-a trecut la studierea
JJJodernă, în spirit inter- şi multidiM:iµlinar a ac{'5tei probleme de fond a istoriei mE'diew1le româncsti.
fn acest context de ('VaJ.uare superioară a muncii de cercetare ştiinţifiră, ]U„rare::i.: Habitatul medieva.l rural din Valea Moldovei .~i di.n bazinul .';>omuzului Mare
(seeolele XI-XV II), apărută nu demult sub egida Academiei R.S.R., dobindeşte o
sPmnificaţie ştiinţif:că deosebită. Ea materi.alizează cu rezultate bune un mai vechi
d<>ziderat al medievisticii noastre. Autorii acestui interesant studiu : dr. Mircea D.
Matei - cerc<'tător ştiinţific principal l"J Institutul ele 11rheologie din Bucureşti şi
prof. Emil I. Emandi - director adjunct al Muzeului judeţean Suceava, pc baza
unor cercetări de m11i mulţi ani, cu c<iracter interclisciplinar şi în eondi\iUe utilizării unui bogat material informativ de factură :irheologică, documentară cartograikă, demografică şi to.pon.:mkă <!li rcw;it să schiţeze, pentru prima dată, într-o
,·iziune nouă, elementele de baza şi etapele evolutive ale habitatului medieval rur<rl din Valea Moldovei şi din lnzinul Şomuzului Mare, argumentînd în context cu
noi dovezi conlinu:tatea de locuire românească în perioada fC':.idalismului timpuriu
~i rnclrul evoluţiei ac0S.teia pinii in secolul al XVIII-iea.
Stru.::turatii în şase capitole, lucrarea mai cuprindn : un „Cuvint înainte" al
autorilor. un indict:' geografic şi de localităţi. două hărţi care rC'dau reţ.eaua dC'
sat('. menţionate document.ar şi punctele arheolrigice cu urme_• de cultură materială
dcst:operite în perimetru.] lor, f-i<liSe fotogr'.lfii alb-negru. realizate după harta BucovinC'i din anii 1773-1775 (izvor cai·tografic de o excepţională importanţă .pentru cunoaşterea realităţilor Moldovei de la sfîr.5itul secolului al XVIII-lea). 35 de ilustraţii
<·u desene, in·făţişind Yestigii de- cultură materială descoperite în divC'rst:' aşezări, o
li~t{1 de abrevieri şi un cupri.nziit.or rezumat în limba franceză.
Contribuţiile autorilor în economia de spaţiu ti.p<)graf:c a Jucrări-i sînt mutc>l'ializate astfel : capitolele I şi V sint" scrise de dr. MircC>a D. Ma.te:, copitolul IV de
Emil I. F.mandi, iar restul capitolelor sint elaborate in colal::.orarc.
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In Cuvint înainte, autorii îşi mărturisesc opţiunea pentru tema aleasă şi argumentează, în acela.'ji timp, necesi.tatea intensiii.cării cercetărilor şi valorificare1t e:tl
maximă eficienţă, prin studii de analiză şi sinteză, a materialelor rezultate din
campaniile ele săpături intreprinse în toate regiunile ţării. Se face, totodată, o priYire comparativă asupra stadiului actual al arheologiei satului medieval in unele
ţări europene, evidenţiindu-se cu acest prilej tinereţea acestei discipline ~tiinţifiee
în cazul Homâniei şi perspectivele ei de viitor.
In primul capitol, intitulat Satul medieval - preocupare stăruitoare a cercetării arheologice româneşti, se întreprinde Wl competent şi util excurs usupn
drumului parcurs de arheologia satului mt.xlieval românesc pină în prezent.
Dr. Mircea D. Matei arată că, deşi interesul pentru cWloaşterea vechilor aşezări
rurru.e a fost statornic începînd din "i doua jumătate a secolului al XIX-iea, cercetări sistematice în spirit ştiinţific, s-au întrep1ins abia în ultimele decenii. Bogat.a
eXJ)erienţă dobîndită pe tărinml arheoLogiei medievale, metodologia de cercetare
axată pe studj.ul interdisciplinar şi comparat:.v al realităţHor rurale, 'lU c:ondus pt>
<.mtor la precizarea corectă a nivelului actual al cercetării satului medieval românesc şi a principalelor criterii ce trebuie "!'Vute în vedere pentru investigaţiile de
perspectivă.

Pînă nu demult. rezultate not.abHe, concretizate în studii de referi-nţă, existau
doar pentru Ţara Române.ască şi Maramur~. în timp ce pentr·u Moldova cer~tii
rile erau nesemnific<1tive.
Dln punctul de vedere al amploarei şi scopului cercetărilor 'lrheologice, se c"Onvine că, au existat şi conti'nuă să existe două direcţii fundamentale: „cercetarea
exhaustivă, făcută cu scopul unei monografii arheologice" (Coconi şi StrâuJ.cşli
Măicăne:şti din Muntenia) şi „ccrcebrea parţiitlă a mai multor aşezări, dispuse î.n
unităţi geografic-teritoriale bine distincte, cu scopul obţinerii unei imagini globale"
(Cuhea. Sărăsău, Ciuleşti din Maramureş, Verbicioara, Re.tevoieşti, Suslănc~;ti. Zimnicea din Ţara Române:iscă, Hlince<J, Udeşti, Hudum, Mihoveni din Moldova) 'i· <i.

(p. 12-18).

Procedînclu-se la definirea celor două orientări, se af:rmă că „trebuie considerat depil..7it momentul în care simpla semnalare a resturilor unei aş.ezări rurale
medievale putea umple un gol în documentarea noastră curentă" (p. 14) •. Jn toate
cazurile, cercetătorii trebuie să obţină date concludente despre vatra de L'K'uirc,
tipul aşezărilor şi locuinţelor, vechimea şi întinderea cimitirului sătesc, c.woluţia
topografi.că a a'lezfirii (p. 14). In prezent, !'>e menţionează pe bunii dreptate, dis.punem de prea puţine staţiuni arheologiice de cercetaire integral şi, de acee·,1. o saf'dn{1
prioritară de perspectivii rezi!dă în sporirea numărului de aşezări cercetate î.n acest
mod. In acelaşi timp, se sugerea~ă o serie de criterii în baza cărora să fit> alC'Se şi
cnct>tate în viitor obiectivele a1·heolo.gice: a.5ezările să fie plasate în zone geogra~
l"ice diferite, în condiţii economice şi de relief avantajoase cit şi neravorabi.le; sii
~e aibă în vedere distanţa faţă de centrele urbane şi raporturile ce se stabilesc între sat şi oraş sau în cadr·ul hin;tel'lan:clului economic oră."?enesc ; stabilirea, dacă
estl' posibil. a cauzelor şi a intensită:ţii fenomenelor de „pustiire a satelor" şi de
„mutare a vetrelor de locuire" ; producţia meşteşugărească şi acti \"i tatea comercialii
mai dezvoltate ale unor a?ezări să constituie un argument pentru cercetarea exhaustivă a acestora ş. a (p. 20-22).
Cercetări.Je ce fac obiectul lucrării şi-au propus să ofere o imagine globa.l.il a
habitatului rural din cele două microzo:ne geografice, centrate pe vă!Je Moldovei -:;i
1 In linii mari, această ultimă constatare îşi păstrează intocmai valabilitatea da{:O:i
se au în vedere îndeosebi aşezări deja cercetate. Dar în condiţiile cinel o pdrt<'
apreciabilă a aşezărilor săteşti moldovene nu beneficiazli încă ni<ci într-un .fel
de atenţie din partea arheologilor, ansamblul surselor de informare 1·ezumindu-se la succintele informaţii scrise, consi.derăm că semnalarea unor vestigii dP
aşezări ar dobîndi valenţe noi, adăugind un plus de informaţie care, de cele
mai multe ori, poate dobîndi, prin coroborarea cu alte date, sensuri calitativi'
superioare. Să nu uităm în ce st.a.diu ne găseam, din acest punct de vedere, l"ll
nu m.ai mult de un deceniiu în unnă. Jn plus, o parte din cercetănile de suprafaţă nu au fost valorificate, materiulele respective păstrînd încă un carncter
inedit.
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~o.muzului Mare, cu scopul priooqnl „de a stabili situaţia etnkă ,demografkă, econornidi şi socială a zonei invest!.gate (p. 156).
Al doilea ca.pito!, Locuirea medievală în ralea Moldovei, este divJzat în trei
,,nlx:~tole: Modificări antropice ale cadrului natural, Elemente ca1·acteristice al.e
habitatului medieval din valea Moldovei şi Vechimea locuirii şi densitatea demografică în t•alea Moldovei. UtiUzarea comparativă a izvoarelor scrise, arheologice, car-

togra.fice, precum şi a toponimelor di'll zonă a permis autorilor să realizeze o imag;ne cit se poate de cuprinzătoare asupra componentelor istorico-geografice ale habitatului rural medie-w1>l d:n valea Moldovei. Această zonă gC"Ografică este împăr
ţitii strudural în trei sectoare, iar deosebirile ele configuraţie au impus şi o aborclare diferenţiată, cu mijloaee specifice.
ln subcap!tolul privitor la rnodificărHe antropice ale cadrulu! natural se util!u•ază cu rezultate excC'lente aşa-zisa metodă ~regresivă" de cercetare. Datele con\ inute ele harta lu~ Hor.a von Otzellow:itz, harta Bucovinei (1773-1775) şi de catagraria rusă din Iîî2-I7î3, comparate cu informaţiile documentare din SE'colele XV-XVII,
1111 J)('nnis stabilirea cu aproximaţie, pentru intiia oară, a etapelor pr-incipale ale
,·aslA.•i a.eţiuni de despădurire, proces cu implkaţii profunde asupra evoluţiei formefor de locuire, atit în tiinp cit şi în spaţiu. Analiza acestui aspect cit şi a celui
privind d.:nanfrea peisajului geografic, pun în lurn!nă, cu deosebite\ claritate, efil"iC'nţa colaborării dintre cei doi autori în temeiul că pregătirea istorică de specialitate s-a îmbinat armonios cu cea geogralică.
Subrapitolul despre Elementele caracteristice ale habitatului medieval rural din
i··alea Molcloi•ei evidenţiază faptul că pentru zona geografică în discuţie „s:itul reprl-z!1ntă aproape în exclusivitate forma de organizare a societăţii româneşti". în
l'ttm."i.'J)ţia autoriolor. satul se corn.pune diin vatra a-;;ez..'lrii şi întregul teritmiu depencknt cu diverse funcţiun! economke. Pentru înţelegerea complexă a realitil\ilor sat11lui medieval, se cer avute în vedere, între altele: repartiţia populaţiei şi formell'
tip crrg.aniuire ale ;1·cesteia, „geografia producţiei·', vechimea locuirii, (p. :H). Studiul
amirnunţit al documentelor istorice şi coroborarea lor cu v~tigiUe arheologice au
ol'eri.t argumE'nte pentr-u cunoaşterea \'Cehim.ii reale a satelor. In zona văii Moldo\'l~i sint pomenite în secolele XIV-XVII un număr de 62 de sate. D:ntre acesir·.i,
<1rntii autorii, ecl puţin 900/o existau in secolul XV-iea. Aşezările de pe cursul
rni,ilodu al riului Moldovei, mult mai numeroase dedt cele de pe cursul superior
aJ aC'estuia, au eunoscut în acelaşi timp un proces mai intens de feudaJ:z1re, intrin<l ~în nuc:Jeul iniţial al statului feudal de la răsilr:t de Carpaţi" (p. 36). Aces.tl'
;1sped1.• sinl dezvoltate apoi în cel de-:tl treilea subcapitol. în care a.lături de mall'ri;1leJp arheologke, sînt aduse în discuţie şi intrrcsante probleme de demografie.
Ccmdi\i'.lc geogr.afico-:stori.ee specifice, mărimea hotarelor săteşti şi caractei·ul lcx:uirii în znna l'Uloarului Moldovei se reflectă si in· dinamica numărului a.-;;ezărf.1or pc
dil"l'ritr sedo:ire.
·
Cartogra.fierea aşeziiri.Jor clin secolele XIV-XVII din sectorul mijlociu al Moldovei .a arătat existenţa a trei concentrări de sate numite „dm:puri" : "Cimpul lui
Drag~". ,,Cimpul PC'rilor", .,Cîmpul lui Miclin". Aceste trei arenle de concentrare
clr·mi~grafică corespund, în linii mari, zonelo1· dC'presionnre DrăgLL5eni (27 de sate
nispînidite pC' 140 km:'), Baia (24 de sate răspînclite pc 180 km 2) şi Humor (13 sate
ri1sp:îndite pe 152 km 2). Luînd în cons!.deraţie o serie de particularităţi de structură
~i de evoluţie a microzonelor aminti te, autorii sint de părere că ele ar putea fi
•·rnnparntc cu „cnezatele de vale". Ideea ni se pare deosebit de interesantă şi cu
i1npli<-aţii largi a-;upra problematicii formării statului feudal moldovean. Sîntem
< cmvinşi că in studii ce nu vor intirzia să apară autorii vor aduc-e şi alte dovezi,
l'a·re s[t ateste \'l'chimea „cimpurHor" în raport cu momentul. constituirii satului feuga!.
Capitolul următor. Locuirea mediet'ală di.n bazinul Şomuzului Mare, aduce în
cfo=;(·uţie particularităţile demo-economi:ce şi antropo-geogra.fice ale complexelor rural<' cJin depresiunea Liteni şi masivu·! deluro.5 al Fălticenilor (p. 49-67). Considerciţi"ik largi asupra habitatului <tce.stci zo.ne sint rezultatul îmbinării observaţiilor
topografice cu studierea minuţioasă a surselor documentare şi cartografice deja
umintite mai sus. Ca şi în cazul culoarului Moldovei, în bazi:-,ul Şomuzului Mare se
procedează la studierea deta.liată a c::adrului natural, a elementelor demografice şi
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arc:ii faptul

că

intervenţia

omului asupra peisajului geografic

re, a fost mai intensă în masivul deluros al Fălticenilor. Analiza

oelor de sol a condus la stabilirea cu aproximaţie a supra.feţelor
Jl Yeac:urilor. Argumente pentru cunoaşterea acţiunilor antropice
1ediului geogr'1foc au ofe.rit din plin şi toponimele din zonă:
arsă, secătura, arsura, run,c, poiana (p. 53). Toponimele evldenşi numirile clin hă1rţile secolului al XVIII-iea au făcut posibilă,
ative. stabilirea hotarelor vechi ale unor sa.te din zonă (p. 59).
:lere al densităţii, aşezările săteşti din bazinul ŞomuzuJui Mare
erau repartizate neuniform.
Concentrări demografic:e au existat în zonele Liteni, Fălticeni, Preoteşti, Dolheşti şi Pr.obota, însumind în total 39 de aşezări. Cu toate că a adăpostit un număr
apreeiabil de a~ezări, zona însorisă în perimetrul bazinului Şomuzul Mare datorită
poziţiei lăturalnice faţă de principalele căi de acces, nu a putut da m1ştere unor
asezări urb<Jne.
Cercetări sistematice ca şi de supra[aţă au dus la identificarea a 127 de puncte
·
arheologice. In cuprinsul lor au fost făcute descoperiri pentru secolele X-XVII.
Un fapt destul de elocvent, în măsură să sublinieze stabilitatea aşeză·rilor, este
l"ă din cele 64 de sate pomen;te clocmuentar în secolele XIV-XVI. nu mai puţin dl'
55 există şi astăzi. In problema dinamicii s-a constatat tendinţa a!)ezărilor de a se
urc:a pe altitudine, iar în cel al structurii, trecerea treptată de la tipul linear la cel
uispersat (p. 64-65). Descriercu uneori amănunţită a unor particularităţi de strul'tură şi ele evoluţie a vetrclo1· de sat constituie, considerăm noi. contribuţii utile
privind cunoaşterea rnec:anismelor intime ale habitatului rural, din nefericire atît
d@ puţi·n analizat pînă acum în literatura de specialitate.
Cap;iolul Activităţi economice desfăşurate în satele ele pe văile Moldovei ~i
Somuzului Mare, scris de Emil I. Emandi, este structurat în două subcapito1e: economia agrară şi meşt~ugurile, la rîndu-le subdivizate pe mai multe problel1'le.
Incercarea de reconstituire a cadrului economie a celor două areale geografice
e~te meritm·ie şi s-a realizat prin si·nteza atentă a informaţiilor conţinute de izvoarele documentare, arheologice şi cnrtografkc. Dată l"iind complexitatea problemelor şi dioficultăţile existente în abordarea ei, autorul este de părere că în stadiul aPtuaJ .al istoriografiei romaneşti „este greu să vorbim dl' crearea unei imagini. de
ansamblu mumplete anupra econmn:ei a)ezări.lor rura·le din zcnă" (p. 68). Ev;c.lent,
reman·a este perfect valabj lă dact1 ţinem cont ctc caracterul şi conţinutul izvoarelor noastre ioStorice şi ele faptul că istoricii români s-au ocupat pînă acum cu
precădere dl' relaţii agrare ~i mai puţin de îndeletnicirile C'conomice.
In regiunea studiată se verifică conduzia nrni veche, valabilă la nivelul lntregului teritoriu carpato-dunăre<m. l'ii cK:up:1ţi;1 economică de bază a fost ag1·icultu-ra cu cele două ramuri principale : cultura plante.lor şi creşterea animak•lor, ală
turi de carl' s-au practicat !)i uite' indeletnidri tradiţion:ile ca: pomicultura, legumicultura, pescuitu.I, albinăritul.
Pentru o cit mai _justă aprec:erp a caracterului si ponderii economiei agrcire
autorul urmăreşte modificările peisa_jului rural, creşterea necontenită a suprafeţc>
lor !ineţelor, păşunilor şi teren urilor agricole prin defrişări. Suprapunerea hărţii
uşezărilor peste harta economică demonstrează corelaţia dintre concentrăr'le demografice şi cele privind forţele de producţie şi mi_jloarele de muncă (p. 68). rn satp]e
de pe văile principale predomina cultura plantelor în timp ce în cele de platou
era dominantă ..exploatm·ea economică a poienilor şi fînaţului" (p. 69).
Acţiun;.Je de defri~are, mai reduse în secolele XIV-XVll şi mai ample în se-colul XVIII. au creat disponibilită.ţi în special pentru păşuni şi fineţe şi într-o mai
mică măsură pentru terenurile agricole. Autorul foce referiri la modalitătile el<•
exploatare ale princiip:1lelor comparLmen<te teritorial-e-:·onomi·cl' ale satu!Lii (pă
dure, Iînaţ, păşune ,teren agr-icol) în secolele XIV-XVII (p. 69-76), pre,:um şi la
inventarul tehnic al a1ezăril01·.
Un spaţiu relativ întins este rezervat meşteşugw-ilor săteşti. După cc cititorii
sint familiarizaţi în prealabil cu metodica cercetării, rezultcitele in\"estigaţiilor. ':'i
modul ele interpretare u .a.ce?Stora. se trl:X·e la anailiza. pe rind, a me.5teşugurilo~· prelucrării aramei, lemnului, osului şi pieilor (p. 78-90). In final, Emil I. Emandi este
de părere că zonei ccricetate îi e!>te C"aracteris.tic „tipul de economie zoo-agricolă
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etxc-nsiYă". Aprecierea o considerăm justă,
hază ilic economiei săteşti, a tehnici.lor de
geografice ale terenurilor din zonă. Tocma~

ea reieşind din analiza structurilor de
exploatare şi a particularităţilor fizicoîn această optică s-ar fi cuvenit ca spaţiul tipografic rezervat cre.5terii animal:el<Jr să fie mai a-m1p.lu, în deplină concorcfanţă cu raportul atît cantitativ, cit şi calitatiY al acestei oC'llpaţii.
Studiul Constituirea statu.lui de-sine-stătător Moldova, în lumina cercetărilor din
1.'ăHe Moldovei si Sam.uzului Mare, sc·ris de dr. Mircea D. Matei. se constituie ce cel
de al V-lea cap\toi al volumului. După o succintă trecere în revistă a idei101· fundamentale din istoriografia noastră în legătură cu subiectul abordat, autorul afirmă
di în timp ce realităţile istorice de la sud de Carpaţi sînt puse în lumină de surse
de inform:tre de primă mină, teritoriul Moldovei nu beneficiază <lecit de anumite
categorii de izvoare, de o consistenţă mai redusă. De aceea, se sugerearză acordarea
unei importanţe sporite cercetăriJor arheologice, prin care poale fi adîncită cunoaş
terea fenomenelor demografice, economice şi sociale 3'nterioare mijlocului secolului
aJ XIV-lea. Odată stabilite ve-chimea aşezărilor şi dinamica ac:estora în spaţiu, se
poate t1·ece la identificarea unor forme de organiz::ire politică, nepomenite în izvoarele scrise. Sugestiile de mai sus sînt materializate cu ericienţă pentm văi,le Moldovei şi Şomuzului Mare, conducînd la .concluzii de substanţă. In primul rinei, cercctf1ri-le arheologice demonstrează o densitate demografică apreciabilă în întregul
:ireal geograE.c. Ultimul val migrator (pecenegii, uzii. cumanii şi tătarii) a stînjcnit
mai mult aşezfirile din va-lea MoldCYVei, mai puţin apărate natural, şi într-o mai
mkă măsură pe cele din baziDUl Şomuzului Mare .. Temporar, o parte din populaţia locală s-ar fi retra:s în locuri 1n.ai ferite, de regulă la adăpostul pădurilor şi în
munţi. Deplasarea s-a făcut însă la distanţe relativ mici. Materialul arheologic recoltat din diferite puncte ale zonei arată un proce5 ele sporire a numărului aşeză
rilor în secolul XIV în raport cu perioada anterioară. Acest lucru nu înseamnă,
însă, cîtu,~i de puţin, că aşezările din regiune ar fi noi. Teza potrivit cărc:a creşte
rea demografkă a populaţiei Moldovei s-ar fi datorat în principal imigrărilor romiine~ti de peste CaqJaţi este priviUi cu destulă 1·ezervă de către autor, făril, însă. să
se subest:meze amplele legături între populaţia ele pe ambele versante ale Carpa!ilor Orientali. Se consideră c.:ă cel mai important f;ictor a rc>zidat în „concentrarea
în anumite locuri a unei populaţii romfmeşti ce Ya [i trăit dispersati't în aşezăl'i
mici, situate în locuri retrase ~i de acN~a încă greu de identificat'' (p. 96). De~i aspectul mai comportă unele discuţii, argumentare•1 este logică şi pe deplin plauzibilă. adndu~se în vedere mai ales mijloacele ele informare de care dispunem în
prezent. Zonele de concentrare demografic:ă din văile Moldave! ~i Şonrnzului Mare,
ele dimensiuni diferite, se caracterizează prin aceea di .se găsesc plasgte în depre··
ş;uni bine delimitate clin punct de vede!·e geografic.
In secolele XV-XVIII, cnncentrări1Je de .:işezări amintite apar în documente sub
numele de „cimpuri", echiva-lîncl pentru Moldova cu „rnezatele de vale" transilvă
nene. Ele ar fi preced1t formarea statului feudal. Discutînd aspeC'telc leg<ite ele cadrul natural şi social-politi"c din arealul celor două văi în contextul formării statului feudal Moldova, dr. M. D. Matei stăruie în mod special asupra oraşelor Baia şi
Suceava c1re grupează în jurul lor un număr însemnat de aşezări rurale. Studiul
competent şi detaliat al tuturor factorilor îl ,conduce pe autor la concluzia că Suceava a fost centrul politico-administrativ al unei formaţiuni politice anterioare
formării: st:ttului feudal de la răsărit .de Carpaţi. Studiul se remarcă, in genere, prin
acurateţea mînuirii mijloacelor de informare şi cadrul larg d~ interdependenţă în
care sînt gîn.ditc conduziile.Deşi concluzii-le nu pot fi a.plkate, lucru lesne de înţe
les, pentru întregul teritoriu al Moldovei, este, totuşi, un cîştig deja realizat, trasarea unor repere sigure, de la care inve.stiga\iilc se pot amplHica pînă la nivel
global.
Capitolul final este rezervat prezentării aşezării rurale medievale de la Tulova
(Vorniicenii Mari) - staţiunea arheologică .cea mai intens cercetată şi în acela.)i timp
reprezentativă pentru problematica în discuţie. Sînt înfăţişate mai întîi coordonatele cadrului natural, structura geomorfologi:că a zonei, geneza, dez,·cttarea i:;i vîrsla
fundului de vale de la Tulova. in continuare sînt prez2ntate consideraţiile autorilor
în baza cercetăTiilor întreprinse l"l curtea marelui vornic Oană, unul dintre cei mai
mari feudali moldoveni de la sfirşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului
al XV-lea. Condiţiile naturale specifice au împiedicat efectuarea unor săpături sishttps://biblioteca-digitala.ro
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tematice în perimetrul curţii feudale, cercetarea limitindu-se la „faza sondajelor
informative" (p. 108). Se precizează tipul de locuinţă surprins la curtea boierea-;c{t
- coru;trucţia de suprafaţă - şi se fac observaţii cu privire Ja materialul arheologic recoltat di111 cuprinsu} eurţii. Urmele de cultură materială descoperi te aici, îndeosebi materialul ceramic, ilustrează tipul relativ îndelungat de funcţionare a complexului curţii boiereşti (sfîrşitul secolului ad XHI-lea - mceputul secolului al XVJea), precum şi ponderea apreciabilă a produselor de "provenienţă strict locală''
(p. 114).
Al doilea ob:ectiv al cercetări'lor de la Tulova (VornicenU Mari) a fost ne.cropola feudală timpurie, situată în punctul „La Mănăstire". Plasarea cronologică a
necropolei în secolele XI-Xll demonstrează vechimea aşezării de aici. In ansamblu,
inventarul material .31 necropolei constituie „o ve!·igă - de cea mai marc imp•n·tanţă, desigur a Janţului dovezi1lor materiale ale prezenţei neîntrerupte a populaţiei Joca.e pe aceste meleaguri, începind eu primele veacuri ale erei n<n„<>lrc,
pină astăzi" (p. 125). ln continuare se abordează: „Locuinţa de suprafaţă" (p. 129131), „Groapa cu resturi menajere" (p. 131-138), "Cuptorul pentru ars piatra de var"
(p. 138-139), după care sînt prezentate cercetăirile de pe „Dealul Morii" (p. 139-143)
şi de pe „Dealul Velniţei" (p. 143-146). Ultima parte a studiului este rezen·ată unor
lămuriri legate de numele şi localizarea saitului med:ev.al Tu1Jova. (p. 147-153).
In concluzie pul<'m afirma că autorii Ju~rării au realizat o analiză complexă
şi pertinentă a corelaţiei dintre factorii istorici. geografi'ci, economid, demogr~il'id
şi culturali şi impii raţiile acestora asurpr.a ocuipaţiiJor, tipului de aşezăl'i şi de locuinţe, ::i vieţii materiale şi spirituale. Prin modul riguros, ştiinţific în care a [ost
înto~·mită, prin bogăţia de informaţii adUse în discuţie, studiul mo.nografic de faţă
a pus în lumină, într-o mani.eră complexă, JocuJ şi rolul habitatului rural medicv<.1l
din două zooe de referinţă, creînd, în .acest fel, un precedent de bun augur pe.ntru
abordar.ea a.semănătoare şi a altor areale geogr.:'lfice, fapt ce ar condu.ce în final la
elaborarea unei lucrări de sinteză, în măsură să ilustreze întreaga prob!ematkă a
habitatului medieYal rurnl din Moldova. Este a<'easta, fără îndo:ală, una d'.n direcţiile prioritare ale medievisticii româneşti pentru următorii ani.
MIHAI LAZAR
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