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Cuvînt înainte

D acă există î11 isluriogrn)ia de pretutincleni - de citeva decenii şi cu precursori
i/.uştn un interes crescînd pentru legăturile subiacente ale geografiei cu evoluţia omului în timp şi. spaţiu, este prezentă, nu numai puţin, în conştiinţa stucllo-

silor contemporani ai._, trecutului mai apropiat sau mai înclepărtat, o preocupare
;1esc·inzi1ZCL din variate c·oncepţii. geoistorice în primul rinei, dar şi rle istoria şi.
terwia culturii . Ea s-ar putea numi - şi a fost de cîteva ori prezentă ca atare în
dez bater i internaţiu11ale ale ~tiinţelor umaniste - ,;identitate regională şi. identitat e na ţionale!". Cu totul altcera rledt un regionalism îngu st şi veleitar, aceasta
orientare ştiinţifică a vremii noastre tinde la încadrarea generoasă a faptelor, a
oci m en ilor, a operei.or lor ele tot felul, izvodite într-o parte sau alta de ţarii, i11
istoria cea vastă a poporului aceluia, aşa cum, clepăşi11cl limitele naţionalismubti
ele altă cl ată, însăşi istoria naţională timie să arnte, coerent şi fclrâ complexe ele
niciun fel, locu! wwi popor in istoria lumii.
{n tradiţiile ştiinţelor 11oastre istorice asemenea cercelr'iri mii gîndesc la
cele avîricl drept obiect o anume parte ele pămînt românesc - au înscri.s pa9ini el e
re ferin ţei şi. orice istoric ronicln rosteşte cu respect numele unor reviste ce au fiicut on oare disciplinei, de la „.1nalele Dobro9ei" la „Codrul Cosminului.", ele la
.:rara /Jârsei" la „Arlzivele Olteniei", ele la ,,.tlpt1lu111" la „Ioan Neculce". Conti 11.uale în vremurile noastre, as e·menea publ.icaţii regionale - cu vocaţie, însâ, na ţi.o nal ă sînt 09li11âu .firlelă atît a bogâţiei patrimoniului istoric cli n cutare san
1·utare colt rle ţarii, cit şi a t'alorii pe care o dobînrlit-o demersul ştiinţific contemporan în cercetarea tuturor epocilor.
Corelarea acestor clollă elemente - zestre patrimonialâ şi putere de 'Înl'e stiyare - înseamnă chezăşia interesului intelectual purtat unor re'viste rle acest fel
şi aici găsesc explicaţia î111prejurârii cc1 Suceat'a are, clin acest punct ele reder e,
un loc c u totul privile9/.at. fublicaţie a unui exemplar muzeu ai ciirui colaboratori sint, adesea, nume bine ştiute şi prin a cărui trudă s-au adunat cle-a-lllngul
ari ilor vestigii ale unui trecut complex şi frâmîntat ca puţine altele, Anuarul acesta
rclm îne tribuna de exprimare a celor mai autori.zale opinii despre istoria uneia
clint!!! părţile ele Rumânie cele mai încc!rcate de jert fel şi frumuseţe.
ln tratâ în istoria naţionaUi mai cu seamă sub numele cetăţii. ce simbolizeazâ
independenţa şi vitejia ro111âneascâ, a cârei venerabilă t'Îrstâ de şase secole ua ji,
în cu rind, prilejul wwi firesc omagiu, Suceava Muşatinilor a în se 11111at, sâ nu uitâm,
locul unele s-a câutat, la începuturile statale ale ·Moldol'ei încă, o cale de viaţrl
fll>solut originalâ şi neatîrriatâ înaintea Bizanţului imperial. Ea a rămas punctul
ine xpu ynabil sub z idurile câruia au eşuat sultani osman/îi şi reqi catolici, ca şi
pu nctul de interferenţă al unor drumuri. de negoţ, de credinţe şi ele artă ce au
u~!u.~ la curtea dom neascâ stofele ele preţ ale Apusului, rafinatele ceramici ale Hrlsant ul ui, manuscrise rarissime clupâ autori ai antichităţii precum şi cele clin bil>l wte.ca . un~d Despot, cc1rţi .~i opere de Renaştere purtate de cârturari şi. meşteri ai.
naTiei şi at Europei centrale ce ştim. câ au ajuns şi. sălâşluit în principalul oraş
clmtre Carpaţi şi Siret.
8~ tot aici, în pc1rţile sucevene, mai mult ca oriunde în spaţiul nostru istoric,
numia şi echilibrul unei latinitc1ţi mult încercate, setea ele poveste, de istorie şi
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·uvTN1' TNAINTE
de culoare a românului au fost transfigurate în cti.toriile de zid. şi frescd ~l~ _w~;~
purilor unor Ştefan cel Mare şi Petru. Hareş dind în fond una din cele ma LW< L
şi mai vizibile dimensiuni ale locului românesc in istoria universală (~şa cum ,
călător:ind d_ins!?re Nei:~nţ .~pre Voroneţ, îmi spunea cîndva, cu ad·r:iiraţw rit' clts·i mulata, un mvaţat stram ele o recunoscută sobrietate, unul dintre cei ma·1 reput a/t
s pecialişti în ci vilizaţia europeană a evului ele mijloc).
_
Făcî.nclu-,~i o datorie de onoare clin amintirea si reamintirea a tot ce :nsemne ază. foncl documentar legat ele viaţa marilor ei ·fii, Suceava a ajuns s.a . a we~
prin succesivele t•olume ale acestui Anuar 0 aclet•ăratc1 nouă cronică a unei istorn
ce .~e cere desluşită prin personalităţile ;ale eminente, învăţaţi, artişti şi uamem
ai acţiunii politice uniţi prin aceleaşi gincluri ş i năzuinţe patriotice.
..
.
l~entr'!l ţinut~l românesc rclşluit o vreme pri n arbitmriul urw_r i 111p~rt1 t•ecme
- martunsesc ca, cl1ntotcleam10
n'iplrea f3ucovi11ei" clin 1775 mz-a aparut ci rep t
una cli-~1. cele
~Jclioase episoa~l~· în lunoul .~i r ele ofense adu se_ poFonLlui nostru,
1ar chqml lui Grigore al J Ii-lea Gliica l-am asezat el e mult a laturi el e efigia ele
11wrti'. a 13'.·inc~n·eanului ~· ideea d e luptă naţională şi. cea ele _cul:ur<1 na ţ i.on a l<i
s-au 1mplet1.t .t 1resc. Ca ş1 în .1lrdealul int'ecin.at, „Arboroasa" llll Ciprian Porum~
besc1L :,;i osirdia sagace a lui Sirnion Florea Marian se puteau înti!ni intr-u11 a c.el_aşi
orizo11t el e cunoaştere şi recunoaştere a ceea ce a fost, speci.fic şi i11co11fwi(iao1l,
iz vorul originalităţii românesti .
A<lucincl salutul meu col egial celor care ostenesc la a/cătu"irea acestui Ar.unr ,
o fac şi c u o undă ele subiectiri.sm si el e nostalgie pe care nu a ş roi să le a.\cunci:
Cu e.ract treizeci de ani în urmă, 'prima întîlnire a proaspătului student •·e m.~1
a.fiam p e atunci cu istoria cea concretă cu istoria tJăzută prin monume11 tfie e1 ,
PŢi'.i }uncialul geografi~ ce a însoţit-o la tot pasul făcîncl-o,. focă ocll'.tU, com p~e.1_1.e~1s1bzla, am _ avu_t-o wc1., pe şa 11 tierul orheol.ogic al. Sucet1e1. Jar primul 1111J .cu _111
care <:m zabov1t cu mult peste .firescul unei vizite pre/.1m9it'e a fost rel - . cu 111cr!pen, p e atunci, modeste (unde /-am între zcl rit o clipă, ţin minte, pe Lab iş!) clin aceeaş i neuitată pentru mine Suceavă
Va înţelege oricine le„me, 'c1 e ce aldturi ele preţuirea ce o port llfuzl'tii i. 1 si
.1num·u1ui _său, alături de perma 11 entul interes pentru trecutul meclie!·al _un de !\foi:
ciol'a ele .'ius are locul ştiut, o asemenea amintire nu poate decît sa-m1 sp<1T<'!JS('l/
sati.sfacţi.a ele a ci.ti. pagini noi despre istoria unui dintre cele mai m irabile rnl.ţiffi
de pămint românesc.

!'ia1
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UNIREA PRINCIPATELOR -
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NAŢIUNII

ROMÂNE

NICHITA ADĂNILOAIE

"Unirea <' actul energic al întregii naţiuni române şi de aceea, domnilor, 111c1
ch iar domnitorului, dar incii unui simplu particular nu-i recunosc ~i nici nu-i voi
d a vrco dntă dreptul acesta de a zice cc"t el a făcut singur unirl!a. Nu. <lomnilor,
u nirea naţiunea a f iicut-o" . In aceste cuvinte, rostite de fruntaşul unionist ~i mnr ele pa triot l\:Iihail Kog[tlniceanu, în sedinţa Camerei din !l februarie IBG:l , ~i-a
1-!ăs i t o foarte sugi!sti y ;""t caracterizare rolul llotărîtor pe care l-a a\ Ut poporul r om ân
în fău rirea actului isloric de la 2-l ianuarie 11359.
tntr-ndevtll', întreaga desrn ~ u1·are a evenimentl'lor l'nre au dus la strCt!ucitn
îm plin ire din rn::rn demonstrează că unirea Moldovei .) i Munteniei n-a fost rezultatul
fortuit al unei conjuncturi aparte sau creaţia unor o:imeni p olitici abili, ci s-a
înfăp tuit prin voinţa ~i lupta întregului popo1· român, devenit în pragul epocii
moderne - o naţiune ron!itientă de legitimitatea şi nec0s itatea constituirii statului
său naţional. In condiţiile destrămării orinduirii feudalP, a le dezvoltării forţelor
de pr oducţie capital i5 te, lupta poporului nostru pentru neatîrnare s-a imbinat
t Dt mai strîns cu lupta pentru unitate naţional ii, menită s {1 du cii J;:i ftiut·ir ea unui
stat libc!" în ca1·e toţi românii s<\ poat~i contribui. cu talentul ) i capacitatea lor
crca toai·e, la tezaurul civilizatiei uman<'.
Istoria a dov edit că tei;1eiurile Unirii îşi nu în c: Pputuril<> în vremurile îndf'p ărt a te ale formării poporului nostru şi că prcmis0le unitliţ i i naţionale în
fo rme mai mult sau mai puţin cristaliz:1te - au fost prezente la romani în tot
pvul mediu, în ciuda vicisitudinilor 'Temii care îi imp{1rţi ser:1 în mai multf'
ţ{iri. Originea dnco-ron1ană a poporului şi originea latină a limbii : continuitatea
vi eţ uirii sale pe teritoriul vechii Dacii şi unitatea sa etnică şi lingvisti că au
intrat în conştiinţa românilor, conturindu-se tot mai clar în decursul anilor.
Ace:.istă conştiinţă de sine a poporului român atestatii mai întîi de umaniştii
\Tl!fllii a fost preluată şi demonstrată conving{1tor de cronicari ~i de tipăritm·ilc
româneşti din secolele XVI-XVII, cinci comtmitatPa de origine şi de limbii a
1-!enerat o conştiinţă de neam, a unităţii neamului românesc de la Maramureş la
Dun ăre şi Marea Neagr[1.
Legăturile comerciale, politice şi culturale dintre cele trei ţări române
favorizate de existenţa economiei lor complementare, d e interesele comune pentru
apărarea gliei strămoşeşti împotriva cotropitorilor str[1ini, de răspîndirea aceloraşi
scrieri, de circulaţia permanentă a grupurilor de populaţie dintr-o ţară în alta au dăinuit peste veacuri tocmai datorită conştiinţei unităţii de neam şi la rindul
lor a u contribuit la intensificarea acesteia şi la dezvoltarea sentimentului de solidaritnte dintre români.
Unificarea politică şi militară a cel01· trei ţflri române adică refaceren
vechii Dacii înfăptuită în anul 1600, prin sabia şi inţelepciunea lui Mihai
Viteazul, deşi a durat puţin (stadiul dezvoltării societăţii şi împrejurările externe
fiindu-i nefavorabile). s-a înscris cu litere de aur în istoria patriei, accentuînd
rnnştiinţa unităţii de neam a românilor şi căpătind, pentru toate generaţiile urmă
toare, o valoare de simbol şi o nepieritoare chemare. Se ştie că în veacul următor
ma~ mulţi :·oievozi cutezători, prin înjghebarea unor alianţe sau „confederaţii~ ale
târilor romane, au încercat să reediteze politica lui Mihai, iar fn secolul al XIX-lea
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opera marelui domnitor a reprezenta t _ pentru toţi românii - un tnsuf!Pţitor
indemn l;i lupta pentru unitatp naţională .
.
Culturii i-a revenit un rol foarte important In cinlC'nta1·ca legăturilor dmt n•
ţi1rile române. în dm·edirea drepturil or noastre dr a trăi lib0ri în vatra stra mo~l'a sc ă, implicit în formare;.i
ideolo;:?i ei naţi o nalf' . S-a ffturit. trPptat pe. întrei:: t eri toriul românesc o unit a tf' culturală - izvorit:i din fondul etni c ~ i lmgnstic co m un .
din aceleaş i obicciur i, tn1di\ii , 11spirntii s i fa ctur:1 suflcteasc-<"1 - ca re va conso l1t~a
conştiinţ:.i unităţi i de nPam ~i Ya · pre faţa 0 i pr<>i::<Hi Yi itoan ·a unir: J1C:l1t1c-a .
Dealtfel. conştiinţa unit{lţii politice, transmisă din generaţie în 11e neraţ1e, razb<1ttdin întreaga c ultur{1 romiineasc11, de la croni r: i, la r e prez e ntanţii ~co lii ard<>krw.
ia1· a poi la publiciştii ş i cărturar i i veacului XIX care n ir lupta. cu pan a şi c.u fap ta.
pPntru rea liza rea statului nationa l rom fm . Intf'l ec tual ii lumina\i ai timpului, popularizînd această idee ş i tcndin\[1, nu rnceau df'C'Ît s[1 exprinH' aspiraţiile p opor ului
român spre unita te naţiona l ă.
In pragul epocii m odf'rne - în cond iţiil e dcz,· oltării forţdor de prod1;Jc\ i<'
capitaliste şi a tuturor tran s form ăr ilor înn oitoare din viaţa soc i etă ţii român eş ti
pe mă s ură ce se formeaz<"i 11<.1\iunea ro mână, are loc o clarificare ideologic;} ~i
politică ce transformă, trepta t, conştiinţa de neam în con\;ti i nţă naţională tot mar
activă . Manifest ările ei sint evidente la conduc ători i r[1scoalei clin 1784 (Horea.
C lo1ca şi Cri'jan), la cărturarii ardell•ni. autori ai cunoscutului memoriu ~ ir~ l 7!ll
intitula t Supplcx Libellus Valoehonim şi nu mai puţin la Tudor Vla~ 1n:_irpscu
care, la 5 aprilie 1821, i ndemna pe rc>prezentanţii Divanului. din Bucu~~şt1 sa co~.
Jucreze c·u cei drn Moldova, ca un ii ce slnt ttd e un neam ş1 de o_ lege , p entru <.i
împreun ă să poal<-1 ciştiga „ drpptăţiJr acestor prinţipaturi" ajutmdu-se „unu JH·
; tlţ ii „ 1.
. .D_upă rev oluţia din 1821 , ide>i!e ~ i dorinţele de independenţă şi uniL1t<'
pol1l1ca au devrn it mai !'.tăruitoare, îmbrăcind tot mai mult un caracter de m1~
care n a ţio n a lă ~i transformînd u-se într-o luptă continuă pentru progres, liberta!P
şi . un_itate statalii .. In deceniile urrnătoare, luptătorii patrioţi. au acJi?nat c~ sta~·umţa p e multiple plilnur i - fi e pentr u unirea Moldovei ş 1 Ţaru Roma neş l_i
mtr~u12 stat „neatlrnat de Turcia'' , fie pentru ,.crearcci uni:1 :nare ..ducat_ al
Dac1_c1 . fie pentru a reda „o patrie ~l obo d ă şi independenta„. 1ntreg11 naţrn111
rom a ne cum preconiz~sc în 18:38 Partida naţională condusă de I. Câmpincanu ~.
Presa, litEralura ş i n·vistrlt• d in d eceni ul preme rgător rev oluţi ei paşoptiste, p ri n
(' onţinutul lor ~i C' hiar prin titul ;i tura lor simbolidt - ,.Homânia'' ..,Dacia literarii" ,
„Magazin istoric pentru Dacia" - . lnvcderau de asemenea, di scopul mişcării
naţionale e ra rcfac<'rea 1·echii Dacii adidi u~irea poporului român într-un stat
naţiona l, indl'pendent.
'
. .Unitatea _naţională deHni.<.;c - în preajnrn revoluţiei dP la J848 - crezul
polrtic_ .al_ luptatorilor români, atit al celor din ţară, cit şi al cPlor aflaţi la studii
!n stra 1natate. Acest crez este exprimat limpcd<> de N. Bălcesc u la l ianuarie 18~7
intr-.o cu v înta1·c rostită în faţa studentil or rom âni de la Paris. ,, Ţinta noas~ră preciza ~rnre le d ~moc rat revoluţionar _.:.. socotesc că nu poa te fi alta decît unitat<·a
naţionala a romanilor. Unitate mai întii în idei şi si mţăminte. care să aducf1
apoi c u \Temea unitatea p ol i tic ă , care să facă din munteni, din moldoveni, din
basarabeni, din bucovinmi, din transilvăneni, din hiinăţeni ... un trup politir-,
o i;iaţie . .r:o~nâneasc[1, un s t at d e şap te milioane de români. Li1 crea rea acestPi
naţ10~al.1ta.ţ1, la o r <:'formare socială a românilor, baza tă pe sfintele principiuri ah·
dreptaţu ŞI a.le e~a lităţii , trebuie să ţintească toa te silinţele noastre->-.
~evoluţia dm 1848 a dc' Schis calea şi, în fapt, a creat u n teren favorahil
luptei publ:ce de. amp loa re pentru înfăptuirea unităţii şi indep en denţe i naţ ional P
a popor.ului roman . Tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia, P" bun ă dreptate, cii
.,revolu\t:i. de la 1848 a ex primat Programul unitar al întregului popo r, în centrul
l Documente privi-n ci i storia României Răscoala din 1821, voi. II, Editura
Academiei, Bucureşt i, 1959, p. 33.
'
2 Vezi textul do cumentului la Cornelia Bodea 1848 la români, o istorie în
date şi mărturii, Editura Ştiinţifică ş i Enciclopedică.' Bucureş ti, 1982, p . 87.
:J Ibidem, p . 319- 320.
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ubiPctivul cel mai imperios Pra unirea tuturor românilor în graniţe!P
stat naţional, democrati c, mod <'rn ~i indepPnden t" ~. Condiţii!P extern<>
nu le-a u permis fns ă revoluţionarilor pa!jop ti şti sii înscrie cu tegoric în programele
lor publi ce acest deziderat, iar uneori l-a u introdus numai parţial preconizin"1,
c;1 prim ohiectiv, unirea Mo ld ovei cu 'fara Homânească într-un stat independent, carp
ar fi cons tituit o bază ~i pentru u nirea Trans ilvuniC'i . Cu t oa te acestea, ideea
un irii tuturor românilor o găsim exprimată, în timpul rev o luţi e i, în presă, coresp onden ţii, m em orii, în manifr>stările publice şi în însă ') i pa r ticip a r ea unor luptători
d intr-o ţ a ră în alt<J l a acţiunile re voluţionar<'.
! mprejurările externe nefavora b il e, udic<l împotri\·irea imperi ilor absolutiste li mitro fe - otoman, ţarist $i habsburg iC' - la unirea si mul t. 1n ă a celor două ţ[1ri
n1m âm>, i-a d e term inat pe luptf1 to1·ii paşoptişti, ciupii. în ă buşirea revoluţi e i, să
c-on c hidă c:i'1 e oportun s~1 SP meargfi. trep tat la constituirea statului naţional român.
ff1cindu- sp pr im ul pas p ri n unirea P r in c ipa tel or. N. B ă lcescu - p a rti za n al aces tPi
"olu ii o n ări de!)i sublinia la sfir!)itul anului 18-Hl, cr1 ţin ta princi p; d ă a românilor
t rebu i<' sfi fi e „unitatea na \ ion :l lC1··. atrăgt•a ;1 tenţi a rit .. ac u m pra cti ca bil în
;1 cl'~1st;i privi n\;'1'' cslP „Uni rea principa te lor cl eocam d ati'1" ;. Peste c:itev a lu n i, î n
mart;<' 1850, C'I scr ia lui 1\. G Go !e'>c:\l c ă mai erau d e fMut alte> d o uă revo! u\ii,
u n:t „pen tru w 1itat 1>a na ţinrw lii'· ~ i alta . m a i tirziu, „pentru i11dep cncle11/a 11aţi.orrn!ă"
p•·nti' U ca na\i Unl'a româ nf1 să „rl'inlrP în posesia lkplin i'1 a drc ~p turil or s;de na tu;·a! „·'· "·
f"'oş tii r evo luţi o n a ri din Hl-!B, fiind ~ iliţ i si'1 triiiascC1 opt ;111i i n f'mi graţ;P. ;1u
d<'sfii1ura t c, prop:igandi'1 intens r1 pe lîng ~'t gm·crnC'k marilor p utC'ri ~i opin ia
pu bUcii din difp 1·ite cap itall' curope nf' p e ntru c;1uza uni rii Prin c ipatelor . P ri n
presC1, m e11101·ii, bro ~ uri, ~rncliPnţe ~i dis c uţ ; i cu oameni p o liti c i apuseni, f•i ;1u
izb utit s~1 tre zeasci1 interesul p entru ţ C1ril e romfmr. M crno riile lupt <"1 torilor romirni
.prau a drPsatc , c u prPc:<lclere, împ<1ra tului Napoleon al 1Il-1C'a ~ i co ntC'lui \\'a lnv ,ki .
mi nis tr ul d e l' XtPrne franc:Pz . Cauza dreap tt1 a uniri i P rincip,1t r lor Homiin e ; 1
fost îmb răţi~;;;1 t;l .~ i s u sţ inută cu multC1 ct1 !duri'1 ele o se ri c ~ de rwrson;1li tă ţi progrpsiste e urope n e ca: .fules Michelct, Edgar Quinet . .I . llb k in i, .T . A . Vn il l:.l nt.
P . Bata illard , Marco ,\ntonio Canini, G . Vcgezz i l>ussc;tl a ş. a . - ca;·e. întemci a\ i
Jl•' arg umente furnizate de fo~tii revoluţionari paşopti~ti, a u influenţat, d e nsemcn ea ,
;1sup ra oamenilor pol itici. Pri n :1cestp a c ţiuni ~i prin <i ctivit a tC':l lupt<itori! or din
1a ră, d o r in ţa po pon1lui român d e a Sl' uni într-un st1t na\ion a l mo d e rn d r.vc·n isr
bin ec un o scută d e gu vPrn ele europPne.
în timpul r ă zboiului Crimeii (Hl5:l-1855), contradi cţiile' s un·C'nitP întrr. m a ri!P
pu teri au făi:-ut ca problema uni ri i pri n c ipa te lo1· s ă dcvi11[1 o chest iu ne de imporLtnţ{1 1·uropea nă, fiind disc utată la trcitativele de pace de la Viena, clin pri măva ra
~111ului 1855, la conferinţa ambasad orilor de la Con sta ntinopol (frbruurie 185(i),
ia r apoi, mai am p lu , în 1856, la Congresul <lP la Paris. La conferinţ a de iu
Viena reprezentantu l Fran\ ei. Bourq u en cy, int:·-w1 m emorandum - preluind argumente romimeş t i care coinci d ea u cu intenţiiie î mp:'lrutului a propu ·; un ir ra
<'elor douC! principa t e î n tr-un s ingu r stat m en: t s ă fo rm C'Zl' o har it>ră n ; 1 turală conlr;-1
ince rcăr i l or de amen inţ n re a Imperi u lui otoman . SC' rt'lieb c:t1 Uni rea se înkm C' i;1
fl e' identitate a de : lim bă . obiceiuri, l egi , in t(' resc . că era un an im dorită d·~ rom:rn i
~ i p recon iz :ită ln că în Hegulamen lul c rga nir-. De la Viena „c hestiu nea română '· ;!
rost transferat[! co nferinţe i am basadorilor d c> la Constantinopol care nu a aj u ns
l;i n ici o înche iere, di plomaţi i ciiutin cl să adun e rit mai multe in formaţ i i ~ii a!·gumentc pro sau ;1ntiunioni str spe<' a dezb:1te accast<'i p1·oh km ă la Congresu! c] ,~ !: 1
Paris. 7
c·iu·u in

acel u i;.1ş i

. 4 ~icolae Ceauşesc u , Cuv înlare la adunarea popula ră el e la Ia si consacmtr!
anwersnrii r evoluţi ei ele la 1848, Edi tura Politic ă , Bu c ure~ ti , l!Jî3, p. l •l.
5 N. Bălcesc u, O pere, !V, Co responcle 11 ţâ , ediţir. c ritică d e G. Zan e, Editu r ;i
1\cademiei, Buc ureşti, Hiu-1, p. 248.
6 Ibid ern, p. 277-278.
7 Vezi, pe larg, nceste lucruri la L eonid Boic u. Unirea Principatelor romdtie
ln dezl>'!terea forurilor internaţionale (1855-1859), în volumul Unirea Principatelor
şi puterile europene, Editura Academiei , Bucureşti, l!J84, p . 58 şi următoarele .
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lf.:

.
Co1:comit~nt. cu acţiunile diplomaţilor. romann ~i-a u int<'nsificat Jupt:1 . u ~i c'.rnsta. pnn scnen. manifPstaţi i Publice imbo "<iţind astfel zpstrca doc ~nwnt.ir.i "
ca binetelor ~i opiniri publ ice c uropt·n e 'cu do,;czi t<'meinicc ş i patetice 111 fa 1.· c;in•;i
c;rnze1 lor naţionale.
La Congresul de la Paris, în sedinţa d in 8 martie l!l56. ministrul francP:' d<'
PXt~rne, inaugurînd. dezbaterile în pt·i,· inţa „reorganizfll'ii Principatelor··. a pn•zf'n:at
llnu·ea ca o necesitate carP trebuia admisă ~i proclamată de acel congr<'s. Pr 0 ptm c rea a fost imediat acceptată de reprewntanţii Rusiei (Orlov) ş: /\nyl1<' 1
(Clarrndon) . Unirea l'\'Ioldo\·ei c:u Tara Românească a fost susţinutt1 ru caldu:-a ck
Cnvour, reprPzentantul Sardiniei. El urmărea. prin argumentarea sa, s<I tn•zP.i,_,_..
interesul diplom aţ ilor ~i prntru cauza unităţii Italici . Prusia a adoptat _o p c• zi\ir·
f•n·orabilă Unirii. In schimb, Tlll'cia si Austria au luptat pc toat<' căi l e 1mpotr 11 ·a
dorinţelor lPgitime ale poporului r omân. Turcia se temea că Unirea \'a pri l11('Jd_111
suzeranitat ea s:i asupra ţi'1rilor române, ia r Austria con sidP. ra vi itorul stat r:oman
drept o irezistibilă atracţie pentru rom â n ii din Transil\'a nia, o permanC'nta pnm ejdie d e inte nsificare a luptei p entru e liberarP naţională. lml'di at ciupit_ con p·<'s.
1\nglia, interesat;! in m0nţi11erca intt>grităţ ii Imperiului otoma n . ca rP-1 'P'":·•·;i
dC' deb u şeu, a trec ut de parteu p uterilor antiunioniste, împotrivindu-se> rc•;il;z;1ri1
l !nirii.
Int~uc~t puteri le' ;intiunionistc pretextaseră, în pofida a d evăru~u~, că roman ii
11-ar don sa formeze un si ngur stat la Congresul de la P a ns s-a hotarit consult;ire;i
poporului în privinţa Unirii . C onsultarea urm a să se facă prin d elegaii a!P~ i d rn
toate clasele sociale, întruniţi în adunări dpnumite DiYanuri ad-hoc, unul la la~i.
altul la Buc u1·e~ti. O altă clauză importa ntft inclusă în trata t statua intrarea prim:ir; 1telor sub garanţia puterilor semn a tare ale tratatului, deşi r i'imineau în conti nu:1!'<' ~uh
s uzeranitatea Turciei. In virtutea acestei prevederi, s-a hotă rit trimite rea b Bur· u rc~ ti
;1 unei comisii e uropene speciale, d e informarP, alcătuită din rPprc zPnta n ţ ii cPJor
) apte puted garante, c: u misiunea de a cerceta starea internii a Prin cipn tPlnr ro m âne şi a fare pl'opuneri privitoare la r eorgan iwrca lor. Ţinind scama de df'zbaterilc Divanurilor ad-hor ş i de con statările proprii, comisia c•uropea n<'1 u~rna
si'1 propună soluţii concrete· în Privinţa organizării politice şi administrati vi· ;1
Moldove i ş i Munteniei, pc baza cărora puterile gara nte se obliga u să intocnw:i~(';-,
un n ou statut de o rganizare a Principatelor române.
Dupi'1 Congres ul de l a Paris, miscarea naţională pen tr u Un ire, condu!-';·1 d• ·
luptător i patrio\i - M . Kogălnicea nu, 'v . Alecsandri, AL I. Cuza, C. Negri, C . / \
Hose tti, D . Bolintineanu, Cezar Bolliac N. Oră~anu, fraţii Ion şi Dumitru Brătian u .
fraţii Ştefan, Nicolae, Alexandru şi R~1 du Golcscu ~ .a . - ia o marc a m ploar<' aiit
în Moldova cit ş i în Muntenia ; se fo rm ează comitete, se onwnizcaz<i întruniri .
se cditeaz[1 ziare. Forţa m otrice Pri ncipa lă în lupta pentru uni l'P. au constitu it-o
masele largi p opulare de~ la ora!}e ~ i s:ite. care a u acţ iona t cu energ if' pc~1tiu
inf[1 ptuirea ei . Ţăranii legau d e Unire de infăptuirca statului naţion a l, sper;mţPk
lor d e a se elibera de jugul s trivitor ~1 1 clăcii şi de a rede\'eni stiipîni ai pt: min iurilor p e car e le muncc;1u ş i care în decm·sul veacurilor, le fuseseră r[1pltc.: dl'
b oieri. Populaţia d e la oraşe d or ea' _ 0 dată cu Un irPa - drcptUl' i ş i li lwrUi\ i
d emocra ti ce. Conşti inţ a n:iţ ională , cuprinzind masele, deven ise o ade\'i'i ra ttt fo r\i•
direia nu i-au p utut sta în cal e nici in gerin ţele p uterilor striiine anti uni oniste, n i!'i
prigoana separati stă d ezlănţ uit ă d e caimacanul reacţion ar T. Bnl ş ş i apo i d1 ·
Vogoride în Moldova.
Ad unările organizate de fruntaşii un ionişti prin judeţe, clupă Congresul d 1~
la Paris, au oferit maselor populare posibilitatea de a-şi exprima opţiun ea lor
fermă în favoarea unirii Principate lor . Aceste aduniiri se în cheiau cu „actP d e~
adeziune" semnate d e s u te de intelectuali , meşteşugari, com erc ia nţi, ţăran i şi <1l·~1.·
categorii sociale. Astfel, locuitorii di n Bacă u în actul adopta t la adun a rea din U
iunie 1056 arătau : „venind vrem ea de a vorbi ~i noi pentru binele ţării noastn ~
şi a n e arăta dorinţ ele unu i viitor mai bun, ne-am strins acum într-un cuget ~ i
într-o gîndire, dezbătind cu mare c ump{mire asupra tuturor imprej urfirilor noastre •
politice, toţi ne-am hotărît din suflet pentru unirea Principatelor... Dorim acem:tă
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1J11ire din sufletul nostru şi o întii1·im" ,q. Intruniri as<'mănătoare - în car<' sP ~1· m n<1u
numeroase ,.petiţii pentru unire" - au avut loc şi in judeţc>IP muntene. Dor unwn tcle arată că ţăranii, mcseri<1şii şi c ·omercianţii ~i-au dat „un consimţămînt un :in im ··
pentru unirea Pri1v·ipatclor. Iar un martor ocular din Bucure~ti scria. în frhru :1riP
1857, di .,toată lumea " este pentru UnirP .,cu excepţia cîton-;1 m;1ri boieri" !•.
Lupt:l maselor a dipt1bt o si mai man• amplonrC' în timpul pregf1 tirii ;1 !t•g(•rilor pentru Divanu1·i!P ad-hoc. Orfişenii !-ii ţC1ranii, înscriindu-se mas iv în li '-' lr~Ie ·
Plec torale, cereau să se respecte drPptul lor de vot şi protestau cu ve henwnţi1 dncl
~ 1 c c>s tu li sp îngrăd<'n. Se ştie că în Moldcn-a caimacam ul Vo;:;oride a încPrc-at. prin
ioatE' mijloacele, s<i stfl\'ilească mişcarea unionistă . Dar, la îndemnul fru nt;i-:;ilor
unioni:;;ti, locuitorii au întocmit o mulţime de proteste - acoperite de s uk d1·
,.,<•n111t1turi -. în care au denunţ : 1t falsuril e dectoralc săYîrşi te în ţinuturilf' mol dovene. i\c r·stf' protc>s te, înaintate Comisiei europene de informare d e la Bu , · u rP~ti.
au influenţat în mare' mt1sură h otiirîrc'a puterilor ;:iarante, favorabil e Unirii, dP ;1
impune Turciei dupt1 comprnmisul franco-Pnglez de la Osborne. din august
HJ57 - anul:m'a alc.~P rilor fal s ificate- clin Muld0\·;1. La n o ii(' :ilegC'ri, dP s f:·1~ur:1it ·
- ca ~i în Tara Homânc>asc[1 - ffil'ă :1nwstecul administraţiei, unioni ~ tii au obţinut
o m ajoritatp zdrobitoare~.
Adunării'.' ad-hor.. desd1i se într-o at111osfrr[1 înc'"1lţ f1toare la Ia ~ i si ]:1 Huc urc>~ ti, în t oamna a nului 1!157, au da t prilej 1wntl'U prima datii - ~ i cl<'puta ţi!o ,·
săten i să-s i spună desc h is p ăsuri IC' ~:i s[1 su sţi nă cu entuziasm cauza n:.iţion a l :'J a l:lturi
<le cei lalţi n.!pr ezC'ntan ţi ai ţării. La ~e dinţa din 7 octombri e a Divanului ad-hoC'
cl in Iaşi M. Ko.c;ălni cea nu, printr-o inf!t1cărati"1 cudnta r0, a rf'iif'fat te meiur i] <' de·
granit ale unirii P ri n r ipatclor. Marc'le patriot a subliniLi t că „dorinţa cea mai mari' .
rea mai gpnrral ă , ar:Pa hr{111itC1 d f' tuate g pneraţ ii Ie trecute , acea care es te~ ,.,u fletul
i.;c ncra\if'i actuale, acl'a ca r e, împli ni ti1. va fa ce feri cirea gPneraţiilor v iitoare 0sk
un irea Princ ipate lor într-un si ngur stat: o unir<• care este firească, J pgi u it~i s i
neapăra t;-,, pentru d i în l\roldova s i în V;ilahia suntc>m ac ela ş i popor, omogen .
iden tk', ca nici un :1ltul. pentru c.:[1 :l\'em acP!n <;i în ceput, ;icela<;i nume, accea'ii
lim bă , acccasi r eligie, a c eeaşi istoriC', aceeaşi ('iviliz :1 ţie , aceleaşi in stituţii, accleasj
Jpgi ş i oliic<'iuri.„ acelea)i hotare dl" păzit, acell'a~i dureri în trecut, a c e l aş i viitor
dl' asigurat şi, în sfir ~ it, acee a~ i misie de' împlinit" 10 • Unir<'a :1 fost votat::1 atH
la la ş i cit şi la Bu c UrC'Şti cu apr oape unanimitatea \·oturil or.
Do r inţa <le Unire, n:primatf1 cu atîta c{t! dur;I ~ i fermit:iiP de repr<' ZC!nL.ln\ii
poporului român. nu a fost re specta tă de di plo maţii ni:irilor puteri <'Uropene întruniţi <lin nou la P a ris ln confE'rinţa di n YarLJ an ului 1858 cnre, prin Cu;ivenţia
adoptată , au ho t ă rit sfi admit:-1 d oa r o uni re parţ i alii , ţara primind a .~c ia :;; i titula tură (Prin ci pate le Unite ale :i\loldovei si Valahiei ), precum ~ i o Comisie cent m l:~1.
cu sed iul la Fo c~ani , ca rP. sii prc!!{1teascr1 acelC'a ~ i legi, fi ecar e principnt urm :1 sti-s i
aleGgă cite un d omnitor, o adunare ~.' i un gun•rn sepa rat. Aceste co ndi ţ. i i vitrege
au arătat încă o dată poporului romfm că num;:ii prin ac ţiun i intern<'
hotăritoa re , ş i nu prin bunăvoinţa guvernelor s trăine, î ~ i va putea fc uri statul ~ :l u
naţiona l ; de aceea, în prea jma alei!erii adunărilor care a veau sii-i clcscmneze pc
domni, mi şcarea u n i o nistă s-a intensifi ca t.
I n Moldova, la 5 ianu arie 185!J, d0put<1t ii „pa rtidei n n ţ i o nale" 1-.:rn ales
domn pe / 11. I. Cuz:i, revo luţ ion otr pa~opt ist ~i lup iătur înflăcărat pentr u cauza
Uni rii. La Iasi, o m11Jţime d e oră~C!li ~ i loc uitori din rn tele inYccinate a u mani festa t cu mare l:lucurie pentru al egerea domnitorului Cuza. „N-am văzut niciodată
- s~ria un m ::irtor ocular - un entuziasm ca-n zi ua ac Pe21. To 2. rn strada ma r c
l'ra p li nă ele lume. Ore î ntregi au durat strigătele e ntuzia s te ale poporului ... P att·u
zile ora~ul a fost iluminat. Patru zile în şi r, procesiun ile au ve:1it, la lumina a
8 Acte şi documente relativ e la iRtoria renaşterii României , vol. II, Bucure~t1,
1889, I=· 542.
B
!I Vezi Cornelia Bodea, Corespond e nţă politică (1855-1859), Editura Academiei,
ucu re~ ti, 196:J, p. 196.
10 Acte şi documente„„ vol. VI, partea I-a, p. 74-76.
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400 sau. 500 de torţf', .sâ feliei te pe domn , 11 . Vasile Alecsa.r.idrl . consc~ nu , d
asemene<1,. mare~1 bucune a populaţiei J eşene ta n~stea alei,:eru lui Cu~-~ '. "Ma~e
de oameni purtrnd to1·ţe ş 1 pancarde ·ilegorice lummate străb<l l a u :;t1 azile str 1ţ!Înd : Trăiască domnul !" t~.
'
In Ţara Românească, din c a uza ingerinţelo r pJectorale, în Ad una r e pă t~unse.se
o maJ0_1:1tate conse~·vatoare, adeptă a respec.:ti:irii Convenţiei. In o cnsta s1tu~ţ1e,
deputaţ;1 prog_res1~t1, membri ai partidei naţionale. au făcut apel la m ela p„~pu
lare oraşeneşt1 Şt săteş ti care au Vi>nit _ în nnmiir d e peste :l0.000 de oamem pe dealul Mitropoliei în timpul dezb:iterilor din Ad un. re . pt·
s u \ in cau:oia
Unirii. ~ntru~ît ult~.i:~re; ~ lui uza Ii i p . tron ul TMii Ron:iane5~i. "": în co~j~nr-tur:·1
1nternaţ1ona la cr •a l:i, s ingu ra so!U\ i C'a l'<' _ O"O!ind st1pu lr1ţ11IC'
onv ll \I t dr• I 1
Paris .- pute;1 d uce la u ni rt•n Princip 1tc•J r, partid.1 rt<1 \loni I'.• <• propll'.' I 1 ~·I
ianuarie <1legerea domnitorului Moldovei. Presiunea mas:>IC11' Hl d1•t rmma t fi•'
d e putaţii conser\'a tori să accrptp clUbla alrgcre a lui Cuza.
L'1 vestea lnd o it1~i al egeri a donmilorului Cuza - prin care istoricul a. t a l
Vnirii era înfăptuit - s tri!l'1 tri e• d. bucuri. 0 1,. mul\ im ii străhCtt ·:m \'fu:duh11!. F:ra u
clipe de marc t•nt w:ia~m n nl ion:il _ dupii r um srriL• un lllJrlnr <wulnr - „tut
Bucureştiul era ln piC'iom·r, dr f 1 Fi lnrct ta d a lu i filro pol 1c•l pină ln Dânl'll ''<lM :
s! din p~eptu~· i Jc t uturor rfl,; un HI ~tril! tll'll': .,Trf1i a ril t tnirl'a ! Tril i s•·oi Vod :'1
·~. u~a ! _Tra1asca nomân ia una si nedi•spărţitci" 1 :~. Poporii! l ~ i ~:"trh:'l t :~rl'a :1stfc>l m~1·r. 1 la
iz bmda prm care ;1 durJt temelii de granit st:itu'.ui naţional uni L.; r r omiin.
. . Unirea clin 2-l ianuarie 1859 a C'onstituit un act politic el e mare însem11[1 l;itP
51 d1mrns1une i;.torică atlt pC"ntru vremea săvîrsirii lui, cit si după acee:!, In mC'rs ul
in<Jinte a_l naţiunii r omâne. Prin duhhi al egc•rr ~ 1 domnit0rului Cuw, poporul rom n
a pus ţa~1le europene în faţa unui fapt împlinit pe care au fds t ne voi le s.<t- !
recunoas.c a . Au urmat trei ani de acţiuni hotC1rite ale domnitor ulu i ş i :tl e forţe-~
lor politice române~ti pentru accept::irea <le ciitrc puterile g-arnnte a !nf ăp l u irii p l'f>.
ccs ului de unificare adm inistrativei şi legislativă a Principatelor. Prin măsuri inte1:nc. treptat, s-au unificat armata, p o~ tc l c-, te legraful. relaţiile e :..:terne. M::in
vr1nd cu ta c.: t şi P<'l'Sevcrenţă, Cuza a izbutit să obţină, în noiembri e HIGl, cons imţ m i nlul
r lor s.1plt' p t1lt'1·i Rar:int , P''ntru de& dr-şir a unirii • dm ini. tra t in~ •
Prlnripa lr lor, cu un sin11ur RUV<'l'n, 0 . inguril ad un11rr · o in1wrtl cnpi talll . Şi
:ii;lfl" f, l:i l4 nnunr it' JSG~ . s-a u d .. hi lu fluc- ur ·t i lucr<"i.ri l primi' Adun ări J
Prin cipatelor llnite, car e de <icum îna inte avea să se numească RPmân ia.
Unirea Principatelor a fost, aşa dar, opera naţiunii romănP. ad i că a popo 1•ulu1
nostru Şi, ca tot ce face poporul poartă pecetea veşniciei. A\'fn d, !n voi nţa 1
dirzenia poporului român, temelii i~idestructibile, această Uni re a dăin ui t, ln pc1fid a
numeroaselor înccrdlri ale imperiilor expansioniste limitrofe de a o d sfoce fn
~nii urmC&tor i.
Actul măreţ din 1859 a desc his 0 n o uă etapă în dezvolta rea istori c·ă a poporului român, fiind urmat de ndinc i prefaceri pe plan ec.:onoi;1ic~ !foc!r1l, poii ~ic ·. i
cultural. Sub domn1n luminoasă a lu i Al. I. Cuza au fost infnptul tr o serie d
reforme structurale admini s trativă, ~colară, juridică, md itari'1, a grară etc. care a u mode rnizat statui şi au contri buit la progresul Românie i pc b ate iârfm ur ilc•.
Cwn era ~ i firesc, unirea l\foldovei si Munteniei intr-un singur stat a fost
s alutati\. cu bucurie şi în p rovinciile român ~'i ti de peste Carpaţ i , în T rans i!\'a n ia şi
Bucovina, tre zind noi spe1«rnţc de v ii tor. De a ltfe l, rc:>mânii de pretutin deni api udînd actul istoric de la 24 ianu uri c vedrau în el nu nunrni triumful un iTii
Princ.: ipatelor, ci ~i c o nturarea preg n a ntă 'iÎ sigură p<:ntru viitor a principiulu i
unitiiţii şi lib e rtăţi i întregii naţiuni . De aceea, s ă rbător in d even imentul, lrans ilyfmenii şi bu-:ovincnii <ipreciau că prin unirea c:e!ur două ţări suror i s-a creat
un puternic centru de ntractie p e ntru românii subjugaţi şi că, m a i cur!nd sau ma i
tirziu, putere;:i aceasta de atracţie va deveni irczistihil<"i concrctiztndu-se prin m uli
dorita „unire cu ţara". Il'lanifestarea conştiinţei unit11\ii naţi onale ş i d or i nţa de eli -

11 Co_rnelia Bodea, Coresponde1zţcl politică, p. 481.
12 Ibidem, p. 4.86.
l:l I. G. Valentineanu, Di.n memoriile mele. Alegerea detronarea şi îmnormintarea lui Cuza Vodci, 1859, 1866, 1873, Bucureş ti, 1898, p. 11.
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lwrare s-au intensificat, în pofida rigorilor regimului habsburgic. Pe bună dr<'Ptate, cărturarul Al. Papiu Ilarian scria - într-un memoriu adrpsat domnitorulu i
la începutul lui 1B60 di „Românii din Tninsilvania ... numai 1'l principatP priYPsc,
numai de aici ::i~tP:1ptă semnul, numai de aici îsi v;id scăpan·~~ · ~i „toţi ar fi gat<1
de a muri pc·ntru domnul Cuza" " ·
Inf[iptuirPa Unirii Principate lor a stîrnit admiraţie si în opinia publi c:[t proi::rcsistă de peste hotare. Cunoscutul om polit ic maghiar Kossuth L::ijos, sublinii nd
spiritul d t• d;truire al patrioţ:]or româ ni în lupta pentru unire nota: „un astfPI
de spirit este necesa r ca un popor sit înLC'meiezP patria sa sau s-o reconstituif',
dacă a pierdut-o".
Unirea Princi p:1tclor 0i reform e!e e:e i-au urmat, întărind Ioria l'con om ic:~l.
politi ,· ă şi militarii :1 statului român ,
cons tituit o prer.1isă pentru cU C' !'1·i r t';1
independenţei na\ion;il.- în ;rnul 18îl, implicit pentru r;.•; ntPgran•a Dobrug pi în
hotarele ţ{lri i ş i, de aS•'mcnea. o p remis[1 p0ntru u ni r ea ct~a mare din Hl18 dnd,
prin un irea Transiln1niPi şi a celorlalte provincii rornâne<;>ti (;.lflate sub s tăpl nin ·
străinii) cu patria mamă , s-a încheiat lungul proces k g ic de formare a statului
naţi ona l unitar român. De aceea, se cuvine sii accentuăm, în închc>iere, că ae:tek
istoric~ nwmoi·abi!P înfăptuite în anii 185~1, lSîi 'ii HllB reprc>zintă într-o
înlănţuire l egică 'ii armonioasă trcp tt>le de aur pc care a urcat poporul nostru
JW drumul constituirii Romuni ei moderne, spre a îndeplini idealul secuiai· d e·
unitate .~i indPp endenţ ă naţionaW, idea l pentru care s-au jertfit zeci d e generaţii
de luptători 'ii flir<-l el e care nu ;11· fi fost posibil[i e xistenţa patriei n oastre. P c
bun ă dreptate', t o\·ar{i~ul Nicola0 CC'auşescu acc<'ntua dt .. fflră Unire, fflrf1 proclaman~a i ndep endenţei dE' stat însă ~i fiinţa naţionaE1 'ii <lcz\ oltarea poporului
ro111 ;111, a naţiunii nc>Ll '.,trl' nu ar Ji fost p osih i!P „ 10 .

••u

L'llNJO.N DES Pll!NCJPAUTC:-; -

OEUVHE DE L :\ NATIO'< ROUMAINE

L 'a rtick c n.JqU<' lt•s p rin cipa ux mom e nts d e> !:1 luttr• du pcuple roum ai n puur
l'unitl'. tout en soulignant Ies etapP:-. dt• la formation de la con s ~ ience nationa l<.~ Pt
s'appuyant sur Ies L'Venements des an n ees 1855-185!1, qui ont culmine a,·ec J'ac1·0111plisseme11t de l'acle historique de :J.4 jam:ier rn:in. U n r!Jle d ccissif dans !11
rca lisati on d e l'Union a etc jout' par tottt le peuple roumain - ce qui fut
r< ?conn u pa r !Ps ron tPmporai ns. dont mentionnons li" grand patriote l\.l. Kogăl
niceanu, qui affirmait ca1Tl-m e nt qw• „J"Union. c'P!,t J'acte c1nPrgique de toute la
natJon roumai!w". L'Union des Princ ipautl s l't h•s n "formes qui lui ont ~Ui\·i ont
represe nte Ies premisses de la constituion de la Roumanie m oderne et de l'accorn~
)JJiSSC!r.1C'l1t dC' J'icJ caJ SCCUlairc - J'unitc Pt J'indept>ndance JlationaiP.

14 „Revista Car paţilor• , I, Bucuresti, 1861, p . 29î - :in 5 ; yezi textul integ ro.!
al memoriului în „Revista pentru istori~. arheoloi::ie ~i fll ul qi{'" , voi. i, Bucure~ ti.

1882, p . l.l:! -145.
.
15 Nicolae Ceau~cscu, Cuvîntare la plenara C .C. al P.C. R. clin 14 aprilie 1976,
1
n Romc'i.nza pe drumul construirii socie t ă rii socialiste m ultilnte ral dezvoltate, voi.

1~ . F:ditura Politică, Bucureşti , I!JiG, p . 556~557 .
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ALE SUCEVENILOR LA LUPTELE DIN DEFILEUL
CRlŞULUI ALB
(Septembrie 1944)
IOAN V . COCUZ
MATEI Hl1 LU REl

2:1 August J !1-l-l, capodoperă de artă re\·oluţionară a poporului roman, se
înscr ie cu litc1·e de aur în istoria neamului românesc, impunîndu-se prin consecinţe le i;ali:>, politic.e 1'!i militare imediate ca unul din eYenimentele cele ma i importante ale celui de al doilea război mondial, însC'ri indu-se ('.a un moment de seama·
în istoria uni\'ersală contemporană.
A!?U cum aprecia secretarul general al partidului, tovară~ul Nicolae Ceau~escu
în C't1Yinlarea la Adunarea solemnă organi z ată cu prilejul aniversării a fi5 cl~ an i
de la făurirea Partidului Comunist Hornân: .,lnfăptuirea insurecţiei armate, la :i; :
August 19-l~ a însemnat începutul revoluţiei de eliberare socială ~i naţională ant ifascistă ~i antiimperialistă, a pus c apăt participării Homâniei la războiul purtc.t
alături de Germania hitleristă ~i a dus la trecerea întregii armate române la lupta
împotriva hitlerismului, pentru eliberarea deplină a patriei 1'!i înfrîngerea fascismului" 1.
Ac,ţionînd cu toată hotărirea pentru transformarea democratică a ţ.ării, partidul nostru a pus în centrul întregii activ i tăţi lupta pentru participarea armată a
î11 1 reg ului popor la războiul dus alături de armatele soYi etice, pentru eliberarea
dC'plină a ţării 5i apoi pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei pină la
infrîngerea d e plină a Germanici hitleriste. pină la victoria de la !J Mai l'l-13 .
.. lată de ce putem spune. cu îndreptăţită mîndrie arăta to\'arăşul Nicola<'
Ceau5escu - ră partidul nostru a r eu~it să uneas c ă întregul popor ~i să participe
c·u toate fortcle, timp de peste !I luni, de zile. la înfrîngerea fascismului, la obţi 
nere;i viet.oriei depline în lupta împotr i"a celui mai mare duşman al omenir ii, al
ci,· ilizaţiei umane în general"~.
llelidai·ea staturii intcrnaţiom1le a marelui act istoric ele la 2:1 August JD44
impune cu stringenţă distingerea repercusiunilor lui continentale pe plan ~ nilitar,
strategic şi politic în ansaml>lul celei ele a doua conflagraţii mondiale a secolului XX.
Implicaţiile strategice ale insurecţiei din august Hl-l-l pe planul celu i ele al
clnilea război mondial se Yădesc în relevarea importanţei strategic~e a spaţiului
românesc în întregimea lui , exprimîndu-se prin: prăbuşirea apărării germane
~!intre Carpaţii Orientali şi Marea Neagră ; eliminarea prezenţei militare german e
111 zona Bucureşti şi Valea PrahoYei ; eliberarea Dobrogei inclusiv control ul asupra
l1_toralului maritim romunesc fiind realizate ele forţele insurecţionale române, lă
s1nd fără obiect intenţia unei debarcări în forţă a trupelor soYietice, inointarea armatei sovietice în culoarul pontico-danubian răpătînd în acest sens un mars
strategic; crearea unui nou front în Transilvania şi Banat: schimbarea raportulu i
ele forţe intre cele două coaliţii.
Nu mai puţin importante sînt ~i implicaţ. iile politico-morale ale insurecţi ei
romune în ansamblul războiului, masi\'ul impad politic şi psihologic asupra situaţiei

. l Nicolae Ceauşescu - Cut•întare la Aclu11area solemnii orqanizată cu prilejul
;u~tier.~ării a <i5 de ani. de la făurirea l'arlidului Comunist No.m ân, Scintc>ia, anul
· · nr. 13.595/9 mai 1986.
2 Ibidem.
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internaţionale, constituindu-se ca element declanşator şi stimulativ al unor procese
politice europene în vara anului 1944
.... După întoarcerea armelor împotriva armatei naziste şi a sateliţilor ei, poporul
rnn?an a .pus întregul său potenţial uman, militar şi economic în slujba r~zboiulu
anuh1tlerist. Armata română a pătruns lnfruntlnd duşmanul timp de 260 zile, peste
1000 10!1 în dispozitivul inamic, de la' Mureş pînă aproape de Praga, a străbătut
17 masive muntoase mai importante dintre care unele în timp de iarnă, cu temperaturi scăzute şi zăpezi abundent~ a forţat 12 cursuri mari de apă, a eliberat
:!.831 lo~a.lităţi dintre care 53 oraşe, j 11 afară d€ morţii şi răniţii pe care inamicul
51 Hi. ndic~t de pe c.împu! de luptă, osta'.iii români au provocat acestuia i:ierder~
care s-au cifrat Ia ~17 . 798 de militari luaţi prizonieri şi la 18.nt de morţi găs1ţ1
pe teren, ceea ce echivalează cu efectivele a circa H divizii '·
. . E~ec.t!vele armatei romilne angajate în războiul antihitlerist au însumat 5:!8.53tî
n11l1 t<in, p1erdenle suferite de ea cifrîndu-se la 167.525 oameni 4.
Vitejia ostn'iilor rorrnini. faptele lor de arme în războiul antihitlerist au fost
citate de comandamentul rmnun prin numeroase ordine de zi pe întreaga armată.
pe _armate, corpuri şi divizii, p1·ecum si de Comandantul Suprem Sovietic prin 7
-0 rdme, prin 21 comunicate de ră zboi s·O\·ietic.e, 2 documente ale comandamentului
Frontului 2 ucrninean şi alte ordine ale comandamentelor unor mari unităţi sovie·
ticc cu care au cooperat forţele 1·ornune "·
Pes~~ 3UU.OOO ~e soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri rom~n i au fost cleco ra\i cu ord ine
medalu de răzb01_ româneşti sovietice şi cehoslovace 1'.
.
•
•
•
•
Eroismul ostaşilor români pe frontul antihitlerist a trezit ad1n1raţia ş1 stima
personalit~ţilor m_ilitare. ~i politice ale timpului. Heferindu-se la acest asp~c~, mareşalul Rochon Maltnovsk1 arăta : .,Ca fost comandant al tl'Upelor Frnntulu1 2 ucrainean îmi amintesc c,u multă scitisfactie ele glorioasele fapte de arme săvfrşite ele
ostaşii români care, fără a-şi cru\a fortele si chiar via\a, au luptat plini de curaj
şi bă1_'bă_ţie .Pe~tl'U obţinerea victoriei asupra 'c1uşmanul ui urit de _moa~·t~; ,Prin faptel e
lor v1teJe!;ih ei au contribu it la apropierea zilei luminoase a v1ctone1· '.
Referindu-se la contribuţia Homâniei la războiul antihitlerist postul de radio
New York sublinia faptul că: „Dezastrul german din România a pecetluit soarta
armatelor Reichului din Balcani. Prin trecerea României de partea aliaţilor, drumul
spre sud-est, care duce la Budapesta, Praga si Viena este deschis .. . Este. deci _legit~m
ca P?P?rul român să aibă în mOlllentul de faţă un sentiment de satisfacţie •. c.ac1
Homama are o contribuţie insemn<1tă la grăbirea sfîrşitului . Este o contnbuţ1e de
care poporul român poate să se felicite" s.
In cadrul Conferinţei de pace ele la Pari s din 19-lll, s-au făcut apreci~ri elogioase referitoare la <tporlul Ro111[1niei la înfrîngerea ma.~inii de război naziste. In
acest sens, locţiitorul şefului elelega t iei sovietice la Conferinţă arăta : „La 23 august
194~, cind nu se con turaseră încă Perspectivele evoluţiei ulterio~re a .eveniment:Ior
~i cmd soarta Germaniei hitleriste încă nu· se ve'clea cu suficienta claritate, Homama
a făcut o cotitură hotărită în politica ei externă . Prin acest act', România a acordat
ajutorul său Naţiunilor Unite şi în primul rîncl Uniuni i Sovietice, care a suportat
intr-o măsură mai mare decît alte tări greutăţile agresiunilor militare ale Germaniei
şi sateliţilor ei. Desfăşurarea ultei·ioară a evenimentelor militare a confirmat importanţa pas_ului făcut de poporul român prin care el a răsturnat guvernul lt~i. Anto~
nescu ... ŞI s-a situat de partea ţărilor democrati ce, devenind unul dm partic,1pan\11
acti\·i la lupta împotriva Germaniei hitleriste si a satel iţi lor c.are i-au rămas ere,
dincioşi" 9 • Tot în acest context, la 7 ianuarie 1945, radio Londra transmitea :
„Dintre naţiunile care luptă împotr iva Germaniei hitleriste, România se situează azi

'i

a România în războiul antihitlerist, Editura Militară, IDlio, p . SR:I.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ib id m..
. 7 G~n7ral-:maior Vasile Anescu, Efortul economic al poporului român in r ilzbornl ant~hitlenst, Editura Militară, ln74. p. R.
8 Ibidem, p. 115.
·
9 "Scinteia" din 16 august l!JH.
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în al patrulea rind în ceea ce priveşte numărul de ostaşi care participa la bătălia
de distrugere a nazismului" 10.
f Iată de re, ne facem
datorie de onoare, de simţire românească, ca prilejuit
de ni\·ersarea zilei de 9 Mai 1945, ziua Victoriei asupra nazismului să aducem un
pios omagiu, de preţuire şi cinstire pentru cadeţii Şcolii militare de ofiţeri rezervă
nr. 2 Bacău şi nr. 6 Ineu ln rîndul cărora se aflau un număr mare de suceveni,.
care in lupte aprige şi cu jertfe de slnge au oprit trupele invadatoare hitleristohorthyste la porţile defileului Crişului Alb.
" •In luna septembrie 1944 armata română a dus grele lupte de acoperire in /
Crişana şi Banat ca urmare a ofensivei de amploare declanşate ln această perioadă ,
de trupele hitleriste şi horthyste în spaţiul de la Yest de Carpaţii Occidentali.,J /
Comandamentul Armatei 1 române a reusit să stabilească care erau fortele
inamice, componenţa şi arnplasarea acestora, ca şi intenţiile lor . Astfel : In zona
oraşului Huedin se afla Brigada 2 munte din Armata 2 ungară ; In zona cuprinsă
între Crişul Hepede şi Mure~ fusese concentrată Armata :l ungară, cu diviziile
12 şi 10 infanterie uşoară. divizia 1 blindată „Budapesta" şi divizia ti infanterie

o

rezervă.

In spatele acestor unităţi militare horthyste continuau să sosească puternice
hitleriste, printre acestea aflîndu-se Divizia SS „Prinz Eugen", Divizia moto
„Langemark" şi Divizia moto „Hindenburg" care ocupau un spaţiu la sud de Mureş .
pînă în valea Dunării 11.
Ofensiva inamică, căreia trebuia să-i facă faţă Armata 1 română în spaţiul
intre Crişul Repede şi Dunăre, viza cuc,erirea crestelor principale ale Carpaţilor
Occidentali, pătrunderea şi zăv'.)rîrea trecătorilor acestora. Inamicul urma să dea
cele mai puternice lovituri pe \'ăile celor trei Crişuri în Munţii Apuseni ~i pe Valea
Mureşului pe unde urmărea ~ ă ajungă pină în zona oraşului Deva 12 •
ln Banat, trupele hitleri>te urmăreau ca printr-o lov i tură fulgerătoare să cucerească Timişoara, mai apoi, pe două d ir ecţii, să înainteze spre Deva şi Caransebeş
scopul final al ofensivei fiind închiderea defileului Timişului care ducea la Porţile
de Fier. O a doua fază a ofensi vei urma să se desfăsoare în sudul Banat.ului si
·
urmărea cucerirea defileului Dunării de Ia Porţile dtl Fier 1::.
La luptele d e acoperire a frontierei de vest şi de nord-est au luat parte ş i
Şcoala de ofiţeri de rezervă nr. 2 Racău ~i Ş co ala de ofiţeri de rezen·!\ nr. () Ineu
care au arţionat p e \'alea Cri~ului Alb şi din care după cum um mai spus făceau
par'.e şi un număr mare de succ\'eni .
începind cu ziua de 11 septembrie rn-1-1 cele două şcoli de ofiţeri de in fanterie
de reze1·vă au fost subot·donate Div iziei 1 infanterie-instrucţie alcătui11d împreună
cn Hegimentut 85 infanterie, Regimentul 11 Călăraşi şi o companie de grăniceri,
o grupare tactică la a cărei comnndă se afla comandantul Şcolii de ofiţeri de
re~erv ă Ineu, colonelul Tatomircscu Vasile. Această grupare tactică avea mbiunea
de a zădărnici i n tenţia inamicului de a pătrunde pe valea Crişului Alb, fi ind
am plasată în apăra1·e pe aliniamenlul Tăgădău, Ineu, Mocrea, Mornda.
In ziua de l:l septembrie HJH. cele două şcoli militare avind fiecare în com po n enţă cite două batalioane (unul de anul Il şi celălalt de anul l) au primit ordin
să se amplaseze pe poziţie, fiind astfel dispuse : Şcoala de ofiţeri de rezervă nr. 2
Bacfiu, C'Omandant rolonel Nicolae Stănescu, la nord de Crişul Alb pe allniamentul
- Pruni~or - Sebiş, iar Şc-.oala de ofiţeri de rezervă nr. 6 Ineu, coman1dant colonel
Vasile Tatomirescu. la sud de Crişul Alb, pe aliniamentul Ineu-Mocrea.
Inamicul avea masate în zona respectivă următoarele forţe: Regimentele 8,
1
' şi 18 infanterie, Regimentul 6 honvezi toate făcind parte din Corpul 4 armată
ungar, 2 batalioane de infanterie 5i o c:ompanie de tancuri din Corpul l motorizat,
spriji nite de artilerie .
.. , In ziua de 16 septembrie HIH inamicul declanşează atacul, loYitura principală
1\ f 11 nd d~tă la ;iord de Crişul Alb, o;i cu pierderi extrem de grele reuşeşte să ocupe
fi Incu l ş1 alte c1teva localităti. din jur. #
unităţi

10 .,Viitorul" din 14 ianuarie 1945.

11 România în Războiul antiliitlerist, Editura Militară. l!lt)li, p. 185.

12 Ibidem, p. 186.
13 Ibidem.
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I.Atac urile masiYe ale trupelor horthv ste sint reluate în ziua de 17 septembrie,
e xcrcilincl o presiune rmterniră la nord ·de Crişul Alb. ln timpul luptelor batalionul I al Şcolii de ofiţeri de rC"<'ervă nr. 2 Bacău a fost încercuit la Cărand, reuş111d,
prin lupt,e indîrjile, să iasă, noaptea, din încercuire.

Ş coala el e ofiţeri re zerYă n r. 2 Bacău. Compani;1 JI pu.~ea'ji.

O

Pu11ctul culminant al luptelor este a tins in dimineaţa zile i ele Ul septC'rnl>r'! c

<'J t<l hori!~. ·~ti i arl!!1că în luptă fo1·\e proaspete, mult superi~are num~ric ş~ ca arma,:111 "11t t>IC\ tlor ·col11, care rez istă cu eroism la Sebiş 'ii Prunişor, reuşind sa res_p1!1ga
~1t,;w11 n le f1.1 r1b und e al
inamicului . Sergentul Dumitru Bilan dm Stupea, tragator
la p 11 ':'ca mi t ra lieră a unei grupe din plutonul :1 al companiei a III-a pu~caşi, coman-

d;1t <l

s ul>loc-otcncntul

Vasile

Andrcian. colal>orind eficient cu celelalte arme

~tnm atn ale_ plut'?nului a rcu~it să respingă atacul trupelor horth yste . pe ~oscaua
r·„.-and-Prun1 ·or ~1 ~e;; ul piriu l ui \.'<ilea Nouă 11_ Elevii sergenţi Arcad1e F1!tpescu

. i /\rr;'1 di e Căj\'ăn eanu luptă din Hi·eu alături de sublocotenentul Vasile Andreian.
1·r u'im r! ~ă r<!o;pingă un detaşarnent inalllic ce se infiltrase în dispozitivul plulonul u: 1 '
Dind do,·adli e mult ealrn ~i curai de dirzenie în timpul crincenelor lupte
ele d l'runi ·or. de pe dealul I111a~. dea lt;i Răii sesul piriului Valea Nouă şi Teuz,
' " CI! ·_: ni i Spiridon M oraru, Jon C i uci u~an. Virgil. Repta. Mihai Ilieş. Gheorghe Co1·mm1~. Hac1u Hnlip, Vasile Airoaie, Arcadie Căjvăneanu, Arcadie Filipescu. J:'e_tru
<: 11rc;:i, Geor,ge l>el<!a nu, Her iog Vladimir si allii au respins pe inYadator apannd
cu străsnici e. g l ie1 s t răbună IH_ Merită mcntionat curajul de care a dat dovadă ele\·ul
Hulube i Matei aJ)"ent d e legătură intre cele două batalioane ale şcolii, e.ar_e sul>
1
focul intens al inamicului a transmis la timp ordinele comandantului şcolii '·
1-l Radrajan Gheorghe. File 1[i 11 juruulul wm i l'eteran , manuscr is, Mu7.cul
1.ean Suceava. p . 11.
t:i lbiclem.
11; lbiclem, p. H .
17 Ib icl em, p. 15.
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J într-un alt sector al frontului nostru defensiv, pe firnl văii Teuz, elevul
plut0nicr adjutant Aurelian Prunclcanu din Cimpulung J\Ioldo\'cnesC', comandant
al unui pluton nntiaerian 'ii antitanc, stăvilc5te încercările inamicului de a încercui
p c la sud satul Pruni~or 18.
A urmat ofensiva elevilor, care au eliberat :.12 de locaiiti'i\i printre care Cărand.
Pru n işor, Buteni, Birsa, Răpsig, au luat numeroşi prizonieri, G tunuri de 105 mm,
li) tu n uri antitanc, 23 arun@/1toare de mine etc.
In total pierderile Şcolii de ofiţeri de rezervă nr. 2 Bacău s-au ridicat la H
rn n rî,i, 18 ri'mi\i ~i 12 dispăru\i. .
Ne va rămine veşnic în memorie jertfa elevului Gheorghe S.cli liW, di n
'jrli eia-Suceav a c<tre ţine piept cu puşca sa mitralieră valuri lo r atacato / i!or llorth:i~ti.
p i uă cinci cade grav rănit de SC'hijele unui brand inamic s i moare clupă cite n 1 Ot"l'
în s p italul militar din Brad, fiind apoi inmonnintat î n cilllitirul orn~ului .J
Se mn ificati v p entru eroi s mul c u care elev ii Şc o lii ele ofi\e ri ele rez en· ă n r . 2
B a că u ~. i-au Hp ă rat glia s t r ărno~ca s că este conţinutul Ordinului de zi n r. 182/ 15 oc tomliric l!lH care glăsuie~te: „AYîncl in vedere clfrzenia, Yi tcji a !5i curaju l c u ca re
elevi i Ş c oli i de ofiţ er i ele r eze r vă nr. 2 B a cău de s uii co manda col o ne lul ui N . St ă 
nescu au apărat p Ol iţiile de la Cărand, Pruni~o1· ~i înălţimile:> d e Ja S e bi~. cu toa le
pierder il e p e care le-au s uferit în comandan ţ i ~i e le v i. a\'ind în Ycd e re f1· urno;1sc le fap te el e a rn1e s ă v îr.~ 1 te r;i esernpla rn cn111 portare in c.elc m ai g rel e s ituaţ ii .
Or don : .. C itarea pri n Ordin ele z i pe Di vizi e a Şe o ii i de ofiter i ele r eze n · ă d e
infanter ie Bacilu ".

ANEXE
I
S UC EV ENII

P AHTJClP.\N \'I LA LUPTELE DIN DEFJLEUL CH L5ULlTI ALB.
Şcoala de ofi \e 1·i reze1·,·ii' !li". 2 Ba c ău .

I. Bil an Dumitru
2. Rnso,·ici Stelian

" - lh.1r loi Viannr
4 . Huce vschi Constantin
5. C urcă Petru
f'i. Fr umosu Mihai
7. Filipesc.u Arcaclie
11 . Antonovici Traian
''· Gri gorie Antonie
10 . Halip Radu
11. He rţog Vladimir
1 ~. ll ululiei Matei
l:l. l11annvici Vasile
I ~ . lroaie Vasile
15. P roschinger Iohann
ll i. Săveanu Silviu
17. loanovici Constantin
III . Pr uteanu Aurel
19. Pr iscornic Gheorghe
:w. Cocli c i Petru
:! 1. ner lie Atanasie

22. D0ghc an lmrn
2:l. Deleanu I. Gheorghe
~ -t. Enache Traian
~'5. Popescu Nicol a e
2tJ. l'1Ioise Victor
27. Saghin Viorel
28. Glon1ea Victor
2q. Rolohan Filip
:rn. Ciucisan Ion
:n. Gherman Mircea
Morar Spiridon
„.,
Sauciuc Iuliu
:l.J. Turtmeanu Dragos
:15. llies Mihai
:w. Mornzi Gheorghe
:l7. Hăriitău Mihai
:m. Ifrim Petru
:H>. Moţpan Lh·iu
.JO. Soroceanu Ştefan
-H. Reus Gheorghe
.J2. Bîrsan Gheo rghe
,),) .

IR lbiclem, p. 12.
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-1::. Ber liuc, Ni colae
H. Căj\· ăneanu Arc.adie
-15 . Lucan Drngos
~li. lVIari~ca Ghecwgh e
.J7 . Pogoreanu Ioan
-JS. Seriţan Gheorghe
.J!l. Je.5an Liviu
50. Vlad Mircea
51. J_.ucan Mihai
52 . Bolocan Drngoş
5:L Pantiuc Miha i
5~. Bartoş Ilie
55. Ciubotaru Ghe o1·ghe
51; Humoreanu Ion
57. Bilan Gheorghe
5B. Tugui Pavel
59. Biga Aurel
lifl. Arsîntescu Constantin
til. Bichi Dumitru
li2. Pîrîu George
li:l. Voron ca Corneliu
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CU OCHIUL AMINTIRII
Să fi trecut oare atlt de mult ? Neîndoielnic că este aşa. 'finereţe.i
1 ~h u ·
ciumul au rămas acolo, departe, in urmă, a devenit aburoasă nm inlire. Ct> Iun~
drum trebuie străbătut ta s-o readuci la v i aţă .
_
In vara lui 1944, aşadar, şi eu mă aflam elev a l Şcolii de Ofiţeri de Re-z.erva
din Bacău, dar c.are fusese transl!erată, nu de mult, la o şcoali! similarli cl in Inc u.
LJcci Ineul era acum locul în care se scurgeau zilele şi nopţ i le noa s t re .
_
Toţi eram in fricoşii tor de tineri. De abia părăsisem b1lnclle liceulu i ş i e1 mm
mulţ i rezistasem c u in căpă\înar e in fata propunerilor ce n i se făceau d e a !Jr m'J
o 5coală milita1·ă în German ia . Mintea' noa stră se ]L1111 inase, greu p utea m !i in ~c
!a\i. Matui:i z a~'t'a: în t impuri ca acelea, se poate petrece fntr-o s i ngu ră 7.1. Errun
L~ . plin nrtei, rn plin cataclisni, senzaţi a că · în săş i timpul poate e, plnd1:1
uh
picioarele noastre ne urmărea c a un cosmar. '!'recerea din bă nci ln tra n ş e
fost
ne\·erosimil d e bru sc ă, părind de-a dreptul o aruncare în prapastie . .. i cu tl t •n, 1
dureroa să. cu cit vedeam cum se prăvălesc s ub ochii noştr i frontur i enor me _d ~
luptă, cum muşcă războ i ul, fă ră ale"ere din tineri şi ba t r!ni, d in sold a\i ~ · <"I \ 111 .
din copii şi pă rinţi i lor. Doar zarea" de '1um i nă, speran ţa că tie bui ~ să l'I.' 1PrrninP
o dat ă c:u toate oror ile, că este imposibil să nu fie fnv i nsă, plnă la u rm ă , <• arm at ă
co t~·o !Jit <_? a r e şi o demen ţ ială idee de a stăpî n i lumea prin fo r\.A ~ i mos;ir ru , n e
mai . mtareau sufletul. Aproape întreaga \'ară a lui 'H a trecut _µes te no i c u zile
de mstrucţ1e gre le, cu n e l in işt e ~i nesiguranţă . Aşteptam s ă se mtimp le l' C\'. I, !11 ce1·cam tot felul de previziun i, un ele chiar fără prea multe fundamente rea le.
Şi iată că într-o n oa pte 111ă pomenesc chem at la col onelul Stăn escu , <'Clmunda ntu l 5colii. Nu putea fi \' o rba ele 0 intilnire ob i şnuita. iar fantez ia 11~•11 !nr~~
puse d in yrima d i pă s ă luc reze. Nu cunoştea m motivul , clar n b ă nu i a m, t•eeu n :
11111 ampl1f1ca la nesfîr !ii l emoţ i a si -mi făcea inima să bată cu pule re. o l' Ju1
cal mă !:'~ sigură, \'Orbe le puţ i ne şi c·lare, m-a u refăcut însă d i ntr-o dată. Mi M' dâde;1
ord :n sa pl ec imed iat, pe căi f e rite din Jneu spre Cerm el !j i să observ lot cc• l'
pefreoe neobişnuit pe acest parcur; luînd cu mine o mi că sch i \ă a lr ">(·Ulu1 1,o i
'
o b u solă _
.
Am rap~rtat c-am în ţe les m isi unea, fă ră nici c,el m ai mi c t remu r ele ; 111 •
'?1-am ale1·gat rntr-un suflet să mă Pregătesc .
Ern spre dimi n eată.
Căzuse r o uă multă ş i -u n vinticel rece mîngî ia poru mbiştil e .
Mă .strecuram tiptil, cu m u ltă atenţi e , evitam locurile descl1 ise. Şt m11 c. rJ
usta. d eprnd~ . totul, poate chiar Via ta mea şi a alto ra. B inoc.lul m eu putN n1
c 1·,-.-r mclea zar~le. Şi um zărit d i ntr-odată, la bună distanţa , terasament ul J1n1 ·.l
fe rate ş 1 am in cercat să m ă aprop ii cit m ai mult. Eram plecat de c.fteva or ~ '
Joc ur ile n ~1-~11i . er au foa rte cll:noscute. Jn a plicaţiile noastre, o. s ingu ri! <;1a tâ m ~
Iu:5esem_ ~u:i a a 1e1. M-a scos c\111 toropeală 0 mi ş care de oameni clin prea.1 ma u'. 1e ~
!n1 c1 clad1ri, un canto n, mi-am zi s atunc i. Acum distingeam clar soldaţi rornmu
~n uniforme de gră n iceri, c~u mîinile r idicate. Nemţii cu pistoale automate, se a n<1 11
rn spatele lor _ Apoi i-au obligat să se Urască la margineia unu i Jan de poru mb.
1n .dre~pta, pe un drum prăfuit, a111 distins silueta unui tan c. Inregistram ca p o
p elicula fotografi că totul.
Trecuse destul t imp şi se apropia ora la care trebu ia să fa c cal c în t ari;ă .
Norocul cel m a re s-a ivit cinci am găsit 0 drezi nă pără s ită, pe tJ"ei 1•o(i. Datorit
e i a m ajuns mai 1·epede în ga ra Ineu. De acolo pină lai şc oală nu ma i e ra m ull.
P ri vel i,tea în s ă ~e schim base ai ci cu totul. Nu mai era nim eni, dedt o form.anc
m i că ele artilerie ~i ann e' automate, amplasată pe imaşul de lingă unita te ş1 pc
dealul Mon·ea. Am aflat că pătrunseseră citeva blindate d u,mane tn perimetl"u,
da r că ofen s i\·a fusese resp i n s ă de-ai nostri. Vedeam, aşadar, prima datâ războ iu l
lingă mine, fără a-l putea ocol i. Mă afla;n din acea clipă , în m ijlocul lupte1. Am
pr imit dispoziţie să informez imediat pe ~ăp i tanul Toader despre cele vazute tn
m isiu.1:ea 1~1ea ş i să mă deplasez 8Poi, cit pot da iute, spre Cocs ig, unde se afla u
coleg11 me1. Vedea m a\· ioane in a mice zburînd la mic.ă înăl ţi me '.ii c uprimJ ncl cu
oc hiul lor neiertător şi c u rafale de ll1itralieră tot cimpul.
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Am luat o nouă poziţie, toţi ai noştri, la Buleni. Se 1nteţiseră şi saJ\·ele de
artilerie şi de arme automate. Ne aflam foţă în faţă cu duşmanul. începuseră să
cadă şi flori ale tinereţii annalei române.
lmi amintesc de drumurile pline de refugiaţi : femei, copii, bătrlni, dar mai
ales .f emei şi copii cu feţe plinse şi pline de groază ; de lucrul"i abandonate ici
~i colo, de panica oamenilor care cu greu puteau găsi un asc,unziş. Vaiete, ţipete.
întrebări, zeci şi sute de întrebări aşteptau zeci şi sute de răspunsuri.
- Unde să ne ducem acum?
Domnilor elevi, fasciştii şi hortiştii unde att ajuns?
- Nu ne lăsaţi pradă morţii, de ce să ne moară copiii?
- Bocsigul e ocupal ?
- Dar Sebişul ? .. .
!ntr-una din zilele lunii septembrie, la şcoala primară din Ruteni, unde eram
cantona\i, am primit ordin de la generalul Macici ca în două ore să fim pe poziţii.
Eu am primit misiunea de a rămîne în localitate. Am aflat de la o fun~ţionară
a po~tei, orig i nară din Boto~ani, că_ un ţăran se interesează dacă sînt trupe româneşt i în Buteni ~i ce fel de specialitate au. Am raportat faptul ';)i mi s-a ordonat
să supraveghez localul po')tei. In altă zi, pe la orele J;I , a ieşit dintr-o grădină
semănată cu porumb. un om în haine ţărăneşti '?i a intrat lr\ localul amintit. A stat
puţin ')i, destul ele atent ~i grăbit, s-a furişat în porumbişte . Era c u siguranţă
un spion. Ceea cc s-a adeYerit mai tirziu. linii dintre e i se infiltrau chiar în coloanele
de refugiaţi, transportîncl a rme cu căruţele .
Nu peste mult timp, amplasamentul nostru din c imitir a fosl des co perit de
avioane inamice. Unul dintre ele ne-a urmărit în <:1mănu1l"t. Intr-o dimineaţă a
reapărut „ţăranul'' cu multe drnmuri la poştă . In plin lan de porumb l-am somat şi
l-am scos la lumină. I-cim ordonat să se dezbrace . S-a supus. în buzunarul de la
piept avea un pistol de calibru mare. L-am escortat şi predat căpitanului Ionescu .. .
O allă suită de imagini mi se redeşteaptă pe ecranul minţii. Ne încolonasem
lllai multe grupe, aşteptînd ordinul de a intra lJe poziţii. Eram destul de obosiţi
şi a veam feţele crispate. C-o dipă înainte ne îmbrăţişa s em înt1·e noi şi ne spunea m vorbe de tn.curajare. Deodată cine\·a a dat tonul unui cintec. Am plecat
c:înlind ,Jn poieniţă la izvor", mult iubita piesă folclorică şi cu alte prilejuri , mai
ales la serbări, în timp de pace. Dar oamenii Zarandului c,are trăiau fiecare ceas
alătu ri de noi iar noi ne ataşasem faţă cte ei ca de părinţii noştri - nu ne-au
lăsat să mergem fără mincarea lor adusă în coşărci şi pllngîndu-ne ca pe nişte
morţ !. Fiecare întilnire ori despărţire isi avea ceremonialul ei, indemnîndu-ne per·
mun ent:
şi frumoşii noştri, i;ă a\·e\i grijă de \'ni 1
Vă aşteptăm cu drag !
Ca ni .~te păsări de pradă. avioanele inamice ne urmăreau
Fasci)l1i ~i hortiştii forţau frontul în mai multe zone cu tunuri,

-

Bunii

din toate păr\ile .
tm1curi. şi bat.a lioa ne de a<;alt. Se apăra defileul Cri5ului Alb p e toate liniile şi, deşi ele multe
ori păreau de neoprit, ralea lor se închidea cu marele preţ al zidului Yiu format
din ofiţer i, eleYi şi soldaţi în termen de la mai multe regimente.
Şi iar îmi aduc aminte. lmi aduc aminte fiindcă marele file al ac,eslu i septem brie eroic, 10-1-!, estr )i clc•sprc floar·ea tinereţii noastre, aruncată în ma rea
conflagratic a secolului . Momentul re ca1·c doresc să-l arăt s-a iYit în timpul unui
ala c Cll inami cul. Hămăs esem cn colegii Curcă si PetroYici la o singură puş că mi tralieră. Vedeam cum se apropie un grup de hortişti şi se părea că nu mai e
nim iQ de făcut.
- Măi Petrovici (căruia noi îi spuneam cu multă dragoste Fofolea şi el nu
se supăra, ci dimpotrivă, i se deschidea pe faţă un zimbet d e copil dezmierdat),
tu ce zici de ce yezi şi care e punctul tău de \'edere în faţa unei atari situa\ii ?'
F.ram însetaţi şi flămînzi. N-aveam <lecit apă murdară. de ploaie, o coajă uscată de pîine, doi pumni de struguri necopţi şi cîteva boabe de porumb necopt
~I el .
Punctul meu de ,·edere e să ... Cu degetul arătă mitraliera si Incul unde
trebuie să oc,him. Să ochim cu precizie, altcum. ..
.
Curcă aranja muniţia, in timp ce mesteca Intre dinţi clte ceva clin hrana de
Dt- fundul unei raniţe agăţate de un cui d e lemn Infipt ln peretele gropi I. Zise :
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Se aud alte focuri şi începem şi nai. Batalionul de elevi se af}ă în .apărare !

Rălălia n-a fost lungă, nici scurtă. Nu-mi mai aduc ammte ~1te mmute ori

ore a iin ul. Uitasem şi de sele şi de foame, uitasem chiar şi de scnso.a rea pe _care
o primisem ·l e aca."'4. Pe urmă am patrulat toată ziua pe drumul h~Jer al_ J C\J~
n~orului. Din cauza oboselii. ajunsesem să am Yed;enii şi mi se pare;i. c~ to\1
pomii i;c llli şcă i vi n catre mine. Vedeam pomi, înalţi pomi, dar nu mai aveam
1 utere :3ici în vis să-mi desfac mîinile şi să-i cuprind, să le să 1:ut fr~nzele ş1 ?oa~
mele, a muşc dm ele. Ş i totuşi căulam fîntînile, zînele cu cmtec m ciutu ra , ş1
i.' U apa lor reC'e îmi spălam fa\a, gitul si rniinile ca să-mi revin din moleseala ce
mă ch ema că tre somnul nepermis in \.'J' e 1 ~1 i de restrişte.
Au m·11iat alte încleştări dure. o fonnatie ele artilerie duşmană ne prm·oca
• ierderi, ne \ inea în derntă . Am Pornit la atac în C:· unte cu căpitanul L.'\SCll.
AU fns t pierderi mai:i de ambele Părţi. Tulpinele de porumb z~c~au şi_ el~ sfirtecl!le, p•· 1 n11 ·1 meni erau scoşi din rădăcini. Insuşi trupul pam111tulu1 singera_.
Apoi . Î l~ .•Pl prezece sau optsprezece septembrie, am urmărit alt~ citeva grupuri
;le hn rt 1 ~t1, cu nrn nj\iile aduse pentru noi într-o căruţă de o femeie de la Buten1.
Pcircii-i_ ,.~ d 'i arurn pe Cristache Hăctulescu, lovit de un proiectil de brand . . fă~·ă
" ~· e11•:" ~
ootil măr.ai· un ţipăt de c]mere, sau pe Aurel Pruncleanu, :·e111t '!1
<1pa n1 1·ea Arr ea I ul ui de la Cimpulung MoldO\'enesc. care se arunca orbe~tc m Jupta,
cu un curaj cum rar s-a pomenit. Stri!!a ;
- Nu ne lă săm băieţi, le tăiem calea 1
O imai,:ine Ireală ni s-a i\•it sub ochi odată cu înaintarea noastrii : clu~rn an ul,
in ciu_~11 lui n_i:buni!, uci~esc la Căranct prizonierii. Ii mutilas~ în_gr~zitor . ln pan ica
aprop1atulu1 sflr~1t se seriali astfel d e pagini pline ele oroai·e ş1 sc!l'ba .
0

•
it de fericit ni s-a pa.rut ziua cînd 0 parte din noi am fost î1111Jarc:a1 i in-·
tr-un t rrn. pe-nt1•u a pl •ca la Arad ! Se vorbea despre sfirşitul I uptei , ne buc ura m
('ă a m reiustat. N-a ro!>t aşa . Ordinu] s-a revocat. Alte ciocniri sîngeroase ne a~
leptat1 . Via\a ~ i războiul mergeau înainte mai erau destule file de istorie ne~c :·i i; c.
Ne aflam e xm: t !n m ijlocul vi eţii ~i răzl;oiului, în miezul de foc din care m: p uteam i eşi dectt după victoria cea inare si 'Q.eplină.
Din nou la Prunişor am fost întimpinaţi de un a vion inamic ca re se rotea
ln mare 1năl \i me . Era o adevărcită 7.i de vară cu soare pătrnnzător . Păclur e;i se
u!!a în drett pta noast ra. iar !n stînga se întindea un islaz cu c.î\irn pomi izolaţi,
Ieri săl bai i~ i llltl 11l ~s, bătrîni i -dnfoŞi. Am fost întimpinaţi de un atac _cu ar me
autnm.ate ·1 h randun. Vedeam cum se retrage in grabă, Yenind spre noi, o un1t;oi1;P. ro!rn~ ne,.,scă cu ?îtcva „ tunuri . Am primit ordin să ne adă1~osti111 _în păcJ ur·:·
clesch1zrnrl . fo c s pi·e islair.. lrageau ll1ai multe grupe de elevi clin poz1\1a culca,,
1rir alta, di ca re făceam i eu parte, deservea două puşti mitrali ere. !n zgomotul
de arm s-a au zi t un fîlfîit ele proiectil care J-a omorît pe Gheorghe. Gheorghe
~i atit. Nu-i mai re\in numele de familie.
A murit Gică ! strigă o \'Oce.
- S.t_-1 d!zbunăm !_ aclaugă o altă voce ~i mai puternică. .
Od<lta cu seara ·1 toată noaptea ne-am săpat în lotunle de porumb de la
liitiera pădur ii gropi le tâtărăşti pentru unul din cele 2-3 posturi de comand ă d in
a cea ?.onă . U nul d in 01'Cl.inele pe care le-am primit a doua zi a fost acela de a
m ă rlepl;ois:;i cu ralul unu i ofi\er, s-ai· fi putut să fie a maiorului Niţulesc u . în
a p1·op1e1:c de extremitatea stfngă a Pădurii Prunişor şi să aten\ionez compania il
patr" ~' alte do uă formaţii r~zle\e că mişcările inamicului continuă. trecin d la
m cen~ uire ., atac. M-am întors seara . Fără cal. Un proiectil de brand ii rupsese
p1c1oarele. ln scu rt ti mp ne-am repliat reusind să iesim din încercuire.
~ ricum, pămintul ţării aYea să fie peste puţin timp eliberat.
Noi d.even1o:;em într-o vară bărbaţi , .')i patria ele bărba\i a avut nevoie, mai
mult dec1t de orice!

Matei Hulubei
fost elev in plutonul I, compania a VI-a
&-oala mililară ofiţeri de rezervă nr. 2
.
BACAU
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U N EPISOD TULRUIV \TOH

întreaga suflare românească nu a uitat d ictatul d e la Viena di n 30 augus t
HJ40 prin care a fost rupt din tt·upul ţării nord Yestul Transilnrni e i cu o supra faţ ă de 42.:l50 kmp, cu o populaţie el e 2.607.007 locu itor i în ma jor itatea ei rnm c"tn ească .

După insurecţia naţională armată ant i fascistă şi ant i imp e r i ali stă ele la 2:;
Aug ust 19H, unităţile militare româneş t i încadrate c u numeroşi \'Olunta r· i, a\"i nd
un m oral foarte ridicat, au trecut munţ i i pentru reinlregirea gran i ţ elor noastre.
rn afară ele reg i mente le 7 \'Î n ăto r i, 1() do rob a n ţi şi ;17 infante r ie , fo rmale în
niajoritatea lor din bucov ineni, a mai participat la l upte ca unitate oper a ti\' ă si
')coa la d e o f iţeri nr. 2 Bacău, <'.a re din 811i elev i, ele\· i-se rgenţi şi :lB ofiţeri , peste
liO de e levi ş i ofiţeri (8'''. ul er·a u bucovineni. Ac eastă şcoală din ca re făceam şi e u
parte, se găsea în luna august 1D44. în judeţul A rad, cu batalionul I1 - e lev i-serge nţi la Gur a h o nţ ş i c u batal ionul f e levi anul I la Ine u, în plină peri oa dă de
p regăti re militară. Cu ordinul nr . :J0.005 din 11 septe mbri e 19H a l D i\' iZiei 1 infant e rie am fost încadraţi ~ i noi ca unitate operati\'ă , sub comanda generalului
Gh eo rgh e Poşoiu, oc upînd o p ozi ţie de apărare pe ali n iamentul Buteni-SelJi':;Pruniş or-Beliu-Carand . Prin ordinul n r. 30.0H d in U se pte mbri e l!lH, am p r imit mi siunea de a opri pătrunderea trupelor horthyste şi h itleris te pe , ·alea Criş u lui Alb in Transilvania.
Nici nu tenninasem bine lu c ră rile genistice d e amplasare în teren, ş i în dim ineaţa ac e lei zile el e septembrie 1944, inamicul a repe rat poziţia noa s tră, exerci tî nd o infern a lă t r agere cu brandurile . Tirul ne căuta metru cu metru., pr imul
rănit fii nd trăgătorul puştii mitraliere Gheorghe Seriţan care cu rafale sr.urt e mă
tura <;;i ruril e ata c anţil o r horth yşti. Star ea gravă în care se afla m-a alarmat. Deşi
era cu carnea de pe spate sfî r tecată şi plin de sînge, ş i -a găsit destule puteri să
se retragă spre s pate le frontului, lăsîndu-ne să apărăm poziţia din prima linie, la
acea margine a satulu i Prunişor, clin defileul Crişului Alb.
Simţ i ndu-i trecerea prin spatele m eu i-am şoptit : Dacă ajungi acasă în
Bucov ina, spune-le la ai mei unde am rămLJs. Iartă-mă , acum nu pot să te ajut.
El s-a îndepărtat, luinclu-i locul la puşca mitralieră Hristache Riidulescu, r1J111anda ntul de grupă . Trebuia să oprim neapărat înaintarea horth y ştilor. Se aflau
in imediata apropie1·c. Ei trăgeau, no i trăgeam. Potopul de foc ne înconjura în
stri m loare.
Gheorghe· Seriţan dispăruse undeva către liziera pădurii .
Gheorghe ! Am fost colegi de liceu şi de clasă, amîndoi fii de \ărani din păr
ţile Suceve i. Visam să urmăm studii universitare, să„.
Dar n-a fost aşa . Gheorghe SeriţLJn a murit în s pitalul militar din Brad.
Pe placa comemorativă de pe mormîntul eroulu i Gheorghe Seriţan din cim itirul oraşului Brad se găseşte această inscripţie : AICI ODIHNEŞTE ELEVUL
EROU GH. SERITAN DIN SCHEIA-SUCEAVA, CAZUT IN LUPTELE DE LA
PRUNIŞOR IN SEPTEMBRIE 1944, O JERTFA A BUCOVINENILOR PENTRU
ELIBERAREA ARDEALULUI.

Petru

Curcă

veteran al luptelor din defileul
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M:\MF.I ELEVULlll _ ElWU GHEORGHE SEHTTAN
Călre

Vct~· ranii şcolii ele ofi\c1·i rczerq] Raciiu, apărători ai defileului Cri~ulu1 A l!J
în septe mbrie J !1-l-l.

După c.urn am nflat, în luna s~ptembrie 1!.JB-l, aţi sărbătorit la Sebiş, Gurahonl
Butcn i p atru ~eci de a ni de dnd Scoala militară din Bacău - unde atunci era
elev ~i muJL iubitul m e u fiu Gheorghe Seritan - a apărat cu dirzenie şi devotament hotarel~ ţării noastre scumpe_ Sînt sigură că amintirea v-a cutremw·at. V:a
c~tr~murat f11nclcă mulţi_ dintre voi . impreună cu Gheoriţhe al meu, aţi rămas Hl
pammtul Aradului, duoa cc \'-ati îndeplinit datoria faţa de patne sub faldurile
Tricolorului noslru sfint.
Dar eu l-am aşteptat pe Gheorghe zi de zi cu credinţa că poate. poate uşa
casei se va desr,hide, iar în p1·ag. cu zimbetul pe buze, va apare nădejdea bătri
netelo r mele. Anii s-au scu1"S si fiul meu nu a mai apărut în satul de la poalele
Sucevei lui Ştefan.
El î-:;i doarme l i niştit ~i împăcat somnul împreună cu ceilalţi ofiţer i Şi elevi.
?ufletul m e u de mamă ră111ine îndoliat pină la moarte şi dincolo de ea şi veşnic·
1l pomenesc pentru că a fost cop~l bun şi ascultător şi niciodată n~ n~-a ~upărat.
Am 1.nunc1t, l-am pul'tat la şcoala ca să iasă-n lume om d;e omenie ş1 stapm pe
puterile . _lu! . Dai~ n-a fost a5a. In septembrie HJH glasul patriei l-a chemat acoJo
la Prunişor c,a sa 1-0 apere cu pretul zilelor lui„.
Acum după patruzeci de ani de la moartea lui, eu, bălrina mamă din Şchela
Sucevei, , -1n cu rugămintea de a-i găsi mormîntui şi a mă anunţai şi pe mine ca.
a5a .liătrînă de optzeci şi ~apte de ani cum sint, să fac drumul pînă acolo w1de
el şr-a dfl~ s ufletul si >;ă-111i plec fruntea deasupra ţădnei ce acopere oseminte:Je
celui ce m1-a fost mai drag în Iurne.
<;j

Senmez eu

Glicheria SC'riţan mamn lui Gheorghe-ernul

V

.·\MlN 'l'JH! DE VETEHAN

In preajma CH'llime 01 te lor de l<i 23 August l!JH eram elev în anul 11 al Şcolii
de ofiţeri de rezer\'ă nr . li Jncu Arad si ne găseam în aplicaţii în comuna Sebiş .
i'n noaptea de 2:1 spre 2-! august J !J4~ grupa din care fă c eam parte, plutonul
J, compania :J .. ba.tali onul 1 am participat efectiv la dezar marea şi arestarea _ofi\ertlor ş1 subof1ţenlrn· germa ni c<1re erau instructori pe lingă grupul <le comanda al
şco1ii, fiind apoi preluaţi d€' e~a!on ul superior.
.
„
ln perioada imc<l iat urn111tocire ne-am reti·as cu întregul efectiv al şcolu in
cazarma de la Ineu un d e am fost (>{:hipa\i în ţinută de front apoi am luat poziţie
de luptă la liziera unei piiduri în nord-estul ora~ului Ineu avînd ca misiune apă
rarea comunei Mocrca, aerodromul rnilitar Mocrea, şoseaua priincipală Arad-Ine u-:Sebiş-Gurahonţ şi ora-:ml Ineu unde erau importante depozite de muni\ii şi echipament militar. Batalionul I al Şc.olii militare de ofiţeri de rezervă nr. 6 Ineu a
luat poziţie de luptă în zona centrală a d.ispozitivului, avînd în. faţă Canalul Morilor şi o vas tă cimpie.
1n ziua de 13 septembrie orele 11 am fost atacaţi de puternice efective ~ili~
tare hitleriste şi horthyste care aveau în dotare infanterie motorizată, tancuri şi
armament greu. Inamicul urmărea să facă joncţiunea cu alte efective d 1inspre
0
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să pună stăpînire pe zonele muntoase, ale Zarandului.
Lupk1 a el urat circa ~l ore de o violenţă rară, inamicul atacînd în valuri cu infa n teria şi trei tanc.uri. Lupta s-a dat pe ambele maluri ale Canalului Mo.rilor,
trupele hitleristo-hortyste retrăgîndu-se cu pierderi exlrem dE'! grele.
După sosirea trupelor româneşti şi sovietice ne-am retras în cazarmă apoi
a m fost repartizaţi la diferite unităţi militare.
După 1 ianuarie HJ.15 am luat parte la luptele din Tatra Mică în Cehoslovacia
<.'a voluntar cu gradul de sublocotenent în batalionul 22 vînători de munte, Divizia 3, pînă la terminarea războiului, după care în august am revenit în ţară.

Deva , : \lba Julia, Turda,

Bolocan
veteran din

Dragoş

războiul

antihitlerist

VI
LA FINTINA
Ne infiltrăm pe tăcute, protejaţi de porumbiştile ude de o burniţă groasă.
Uzi eram şi noi şi cei din plutonul antiaerian şi anticar din compania a patt'.a.
Firicelele de apă pătrundeau fără stavilă prin vestoanele şi pantalonii de celofibră. Din cînd în cînd şi destul 1d,e rar, în pauzele eJnd nu înaintam ori nu săpam
adăposturile tunurilor ~i gropile individuale, căutam scut sub foaia de cort, sperînd că în acest fel tii se va usca echipamentul. Speram. Căldura trupurilor se
arăta însă fără posibilităţile unor cuptoare încinse, pe care le doream in acele
clipe şi ne aduceam aminte de copilărie .
- Prundene, zise colegul Cosma, eu mă gîndesc. că a1· fi bine să aprindem
un foc de \Teascuri şi ai să vezi ce lux iese. în. zece minute ne uscăm hainele şi
pielea zbîrcită de sub ele .
- Vorbeşti ca o femeie.
- De ce, femeile sînt mai proaste <lecit bărbaţi i ? Ele se pricep mai bine la
spăla t-uscat. Noi, eheee !
- Se pricep la toate : la război, eheee ! nu prea .
- Depinde.
- Şi unde vrei să faci focul ?
- Tot sub foaia de cort. Camunflaj total. Total.
-· Şi fumul?
- Ei bată-I să-l bată . Din foc iese fum. La asta nu m-am gindit. Punc.t de
reper sigur şi moarte garantată. Nota cea mai mică la capitolul siguranţă .
- Păi vezi.
- Mă văd că nu mă simt deloc bine. Is ca o murătură, deşi borcanul e spart
pe ici pe colo şi mai ales pe und e celofibra a c,edat sub imperiul eforturilor. Mai
şi ştiu că ţesătura aceasta e o invenţie a acelora care, superiori fiindu-ne pînă nu
demult, au refuzat-o ca îmbrăcăminte lăsînd-o în dotarea armatei române. Mersi...
Ştiam c,ă inamicul e în stînga în dosul unei perdele de salc!mi.
Dar oare la ce distanţă ? Cit de mare o fi efectivul şi cei puler'i în arme o
fi avind? Aceste întrebări ne urmăreau, uilîncl de burniţă şi de t oate inconvenientele ce le isca. Aflăm totuşi că avanposturile duşmane se a flă la aproximativ
:J00-400 m e>lri distanţă de noi şi că cel puţin trei companii d e horty şti au m isiunea
ele a încerc ui satul Prun i şor, înaintînd pe la sud de a ceastă localitate, ad ică exact
pe unde ne strecuram, u1·mînd firul văii Teuz.
Ne a Elam într-un alt punct al liniei de apărare. Săparăm adăposturi toată
noaptea. Se c,ereau inrinite precauţii ca nu cumva să se audă scrîşnetul lopeţii la
i.nlilnirca cu vreo piatră .
lmpo\•ăraţi de efortur i multiple, aveam nevoie măcar de un scurt răgaz de

·Odihnă .

-

Mi se închid pleoapele, auzii un glas.
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Se închideau ~i ale mele. Cu roua de pe cite,·a frunze îmi umezesc ochii în
acea dimineaţă de 17 septembrie 1944 . In calitate de comandant de pluton ~i elev
adjutant pe şcoală_ ii_ aştept pe cercetaşul Petrescu. Raportează :
- Peste tot linişte, duşmanul a intrat ca în pămînt.
- Nu se poate.
- Traseul parcurs e curat-măturat.
- Si dincolo de sale.îmi ?
- i,a fel. Probabil stau în birlog si aşteaptă ...
- Doresc să repeţi misiunea.
·
Ziua aproape trecuse. Aţipisem sau dormisem cu adevărat în adăpostul meu
s trîmt ? De cind nu mîncasem ? De cînd nu-mi potolisem setea? Trebuia să-mi
fi ţinut gura pilnie sub foile de porumb, aşa cum făcuse, cu o noapte înainte, prietenul Grigore Priscornic. Trebuia .
Către seară acelaşi agent de l eRătură Precizează poziţia inamicului şi presupune pătrunderea acestuia în flancul nostru sting care era descope1·it. O eventuală repliere nu o _puteam _fac.e decit în dreapta, către Dealul Baii unde ~e afla
un pluton de aruncatoare. Ş1 mai ştiam că tot în acea direcţie se găsesc a1utoare
in oameni ş i armament din Regimentul 93 Infanterie.
Am hotărit să rămînem pe loc.
- Elev sergent Raicov !
- Ordonaţi domn' elev-adjutant .
- Unde-s caii de la chesoanele tunurilor ?
- La păscut prin porumburi î11 spatele n~stru.
- Bine, lasă-i aşa. Deocamdată .
Scot din buzunar şi studiez schiţa terenului în amănunţime. lmi fac fel de
fel de calcule. dar ... Setea mă chinuie din ce în ce mai tare. Buzele îmi erau c.rilpate pînă la sînge. Puterile îmi scad. Fără să vreau, instinctiv, privirea ochilor îm i
zboară, căutind ... Nu departe se yedea 0 fintină cu cumpănă joasă . Apare şi ilr1-:
trebarea : o fi avînd găleată ? Jeri. în tin.1puJ cercetărilor cu binoclul, o văzusem
că are. Dar dacă-i apa otră-v i tă ? Nu . nu poate fi. Doaga ei e prea api·oape de
noi şi inamicul prea departe de ea . Dadl' a.iung pinii ac.oia ...
Cu aceste ginduri spun :
- Nu mai pot suporta. mă usuc şi devin inutil. Plec la fîntînă.
- Prundeanule, ai grijă.
N-am recunoscut Yocca. Cu pis tolul automat în mină o pornesc lîriş-marş în
direcţ i a fixată. Mii urmăre-,te un şoptit:
- Adu-mi şi mie apă, apă; prinde, a1·unc bidonul.
Plecasem fără el. Cine ştie Pe unde-i rătăcise strălucirea de- tinichea albâsură . După ciţiva zeci de metri m-am oprit Genunchii îmi erau plini de noroi.
Mă îngreunasem. îmi era un somn terilYil. M-am hotărît să mă ridic şi apoi, in
poziţie aplecat, să -mi continui drumul. Tn definitiv cei 60-70 de metr i cit mai râ·
~naseră - ~oc_otesc _eu, ii parcurg mai repede. Aşa am şi făcut, găsindu-mă fa\ă
111 faţă cu fmtrn a aht de mult rîvnitii .
./\m dat să prind găleata şi. d eodată, aud un cor de voci rîzînd înfundat. De
fapt nu rideau, mai mult se mirau de îndrăzneala mea ş i întimplarea de a f1
ajuns unde nu trebuia. !m i dau seama de situaţia extrem de gravă şi ... N_!!....!!Wi
ştiu ce m-a determinat să fac un sem n de atentie" unu i presupus tow1răş de
drum, rămas în urmă p rintre tu lpinele de por~mb. 'Nu ridic mîinile şi nici nu le
folosesc armei. Unul d intre ei, erau mai mulţi hortyşti, dori să tragă. A fost opnt,
arătîndu-i-se un anumit punC't în direcţia de unde venisem. Scot apă şi beau. Beau
pe săturate apă în faţa ţevilor de foc îndreptate spre mine. Nici nu-mi pasă de
ele. mă gîndesc la ... „Nu e totuna cum mori pe cîmpul de luptă" . Nu mi-am putut
stăpîni a~ea sete . nebună, nebună ... Imi scot capela, umplînd-o cu apă dii'. ~ăl:at~
şi... Mă mtorc ş1 plec. Aştept gloanţele care îmi vor sfîrteca trupul. AICI !mg~
fîntînă va cădea nu un erou ci un ... Curînd m-am pierdtit în acea lume vegetala
verde aurie a toamnei. Cînd am ajuns la locul ştiut, le-am întins colegilor puţmul
lichid rămas în locaşul capelei. Am zis :
- Gata pe poziţie!
- Deschidem focul ?
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Nu încă, nu. E nevoie ele lini!jie. Poate vin în urma mea.
Cine?
i\ urel11 nu ne coace !
- Nu pricepem ce vrei să spui.
- O să pricepeţi, asculta\i. La fintînă se afla o grupa rnamH'a. Nu m-au
împuşcat sau luat prizonie.r din mai multe pricini : fie că nu aveau voie să tragii
pînă la anume semn, fie că nu m-au provocat să trag ; ori c.ii, apărindu-şi pielea,
s-au ginclit di în spa•tele• meu !:ie află un Cosma, un Haiciov. ori că dracu mai ştie
ce planuri si-or fi făcut ?
- Şi?
Am băut apă şi „. m-alll reîntors teafăr. Agent de legătură unde eşti?
- Aici.
- Du-te şi transmite comantlantului de companie ce-ai auzit. Du5manul se
p regăteşte să atnce.
Aşa a şi fost. Luptele au fost ma1·i. Grupa noastră şi-a făcut datoria pinii la
,· ictorie.
Astăzi, ' după patruzeci !;i doi de ani, îmi amintesc de tristele şi emoţionantele
momente petrecute la P1·un i şor în <Jcel septembrie de foc. şi jale a anului 1944. Am
căutat şi am găsit fintina din care localnicii beau apă şi acum . Pămintul ei ('St<'
liber şi Zărandul e pl>in ele soare şi pace.
-

Aurelian Prun<leanu
fost c.omandant de pluton

('ONTHJBUTIONS DES HAB!TANTS DU DEPAHTAMENT DE SUCEAVA AllX
COMBATS DU Dl~FILE DE CH.IŞU-ALR (SEPTEMBltE l!J44)
-

JU-.~um e

-

Aprl•s une surcinctc ct syntht"tiquc pn' scntation de la contribution de la
Ho uman ie ;1 la defaitc de la machi ne de guerre hitlerienne, de l c'~ cho international
ele J'acte n 1volutionairc du 2:1 Aout 1944, on releYe les aspects leG plus signifi catifs des comhats auxquels ont participe des habitants du departement ele Su<'.eava.
faisant partie ele l'Ecole d'officiers en r (~serve no 2 Bacău et de l'Ecole d'officiers
cn reserve no 6 lneu, pour la d dens e du d efi le ele Crişu-Alb contre Ies troupes
tl'C'nvahisseurs hitleriens-hortystes, en scptembre 19-H.
Les anne xC's recelcnt Ies listes cles pa :·ticipants a ces combats, des souvenirs
cles paricipants aux coml>ats du clefil e de Crişu-Alb, pages qui commemorent
l'h c'· roîsme des combattants dans la halail!c liYree ă Prunişor .
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ARMATEI HOMÂNE ÎN BAZINUL RÎULUI SUI-IA
VASILE DI ACON

Declanşarea revoluţiei ele
perialistă a popornlui român
Suha bucovineană în relativa

e·libe1·arc naţională ~i socială antifasc i stă ~i ant ii mla 2:3 August l!JH găseşte lo c alităţile din bazinul
apropiere a frontului, care se stabilise, la sfirş i tul
lunii martie 194-t, pe linia Gura Humorului - Capu Cîmpului - Valea Seacă Pîrnie - Bogata - Slătioara (Fălticenilor).
Pe acest aliniament a luat poziţie def-initi v ă, la :n martie, un detaşament de
trupe române de tăria unei brigăzi (care depindea din punct de vedere adm i111strativ de Armata a IV-a rom<înă) împreună r,n unităţ i din Hegimentele 1:38 şi 14 4
aparţinînd Divizi ei :l Munte germană.
Deta~amentul român, comandat ele colonelul A. Constantinescu, înglobat în
Cor pul 17 armată ge rman, cu postul de comandă în Vatra Dornei, opera sub ord inele Diviziei :-l Munte germană, care se afla sub comanda generalului Paul Klatt
~i care î~i avea sediul în Stulpicani.
Componenţa detaşamentului era următoarea : Hegimentul :l grăniceri (Rcg. :l
G1·.) care, la 15 iunie, se organizează pe trei batalioane şi patru companii regimentare ; bntalionul 1 şi companii\ J l clin Heg. Ci Gr. şi compania „Fărcaşa", subunitnte din l>atalionul fix Piatra Neamţ; acestea cuprindeau 85 ofiţeri, 106 suhofi \cri şi 461U ostaşi cu 1012 cai 1
Pentru a-şi asigura c,ontrnlul deplin asupra unităţilor române, Comandamen tul german a dispus intercalare<i lor cu unităţi germane dotate cu armament automat, iar în interiorul dispoziti v ulu-i românilor Rmplasarea de bate1·ii de tunur i
antitanc şi su b unităţi de mitralie re grele. Astfel, batalionul 1 din Heg. G Grăniceri .
sub comanda maiorului Ciocan Alexandru, se afla în zona Rîşca - Bogata înca drat de bala! irianele 2 şi 3 din Reg. 144 vînători de munte german, avind in in teriorul po z iţiei un pluton ele mitraliere, iar în spatele dispozitivu.lui o baterie el e
artilerie din Rcg. 112 a rtilerie germană, sub comanda maiorului Pabst. Compania
11, din acelaşi regiment, comandată de căpitanul Teodoreanu Vasile, aflată în zona
Mălini, era încadrată de batalionul 2 al aceluiaşi regiment de vînători de munt e,
avînd în interiorul poziţiei un pluton de mitr aliere. Batalionul 1 din Reg. 3 Gr. ,
care se afla in zo trn Valea Seacă, sub comanda căpitanului Măzăreanu Ioan, avea
în interiorul poziţiei o baterie a.t. cu 5 tunuri de 75 mm şi un pluton de pionieri .
Batalionul :!, care se afla în zona Frumosu - Vatra Moldoviţei sub comanda maiorului Gheorghe Aurel, era încadrat de puternice forţe germane. Batalionul :~.
comandat de locotenent-colonelul Dobrescu Ifrim, se afla in zona Capu Cîmpului,
avînd la aripa stingă un batalion din Reg. 1::rn vînători de munte german, iar în
interiorul po z iţiei, bateria 6 tunuri munte clin Reg. 112 artilerie germană, compusă
din 4 piese de 75 mm.
La mănăst irea Slatina, unde era punctul ele comandă al detaşamentului, se
aflau compania „Fărcaşa", subunitate constituită din locuitori ai satelor din împrejurimi, concentraţi pentru lucru, care era sub c.omanda căpitanului Puiu Marin,
şi o subunitate germană, plus ofiţerul care făcea legătura intre detaşament şi
Comandamentul german.
1 Arh. M. Ap. N ., fond 4497, dosar 3044, f'. 15.
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Sc:niciiie a'C:J11ini!>trali\'e eruu l<l Bo1·r,a. a\'ind ofi \cr c:ontalJil pe ciipila1wl
P tru ~.
Aceusla era situu\ia i11 te1· en la :2:l August Jli~~. cind detu.5a111entul se afia
s ui> c:onrnnda colon elul ui Nistor Tcodcwesc:u care-l înloc uia pc colonelul A . ·ou ~ t ant i nc;;c,u, p!cc<J t î1 1 co ncediu.
·
Comu nicatul lrc1nsmis ln searo zilei de 2:1 August, l<1 01·ele 22, însufl€\e'ite; µe
to\ i (1fii.eri rom[mi . Colonelu l N istor Teodo resc u nu ')OVăie nici o el pl!. Hot 1r1reu
~ ualCt a fost de a lupta contra f<1scişt i kw .
in r:ar eu <le seam1l a„1·11pro rl es] ilşttr<i 1·ii ei.:e nimenle/ur cu incepe1·e din_ ::iuu cir
.n .rlw111:; l 1944 , colonelul Ni s tor 'fcodorescu consemna : .. E:;te adevărat cu n u 1•
<irăta atunci (in Proclama\ie, s.n.) că Yom înce pe Luµtn contra germanilo r, dai·
l'lli1 Clu:1. ia JogiC','.i a fo~t că nu pnt si:i rătnin inadi Y fa\ ii de situaţia loca l . c· c.: .
,·cva ,1(21·eH a rmatei germa n e ele pe tel'i tori ul ro mitn nu se va !ace !aril iuptll
" il ia 1· d a<'ii la început nu se YH a laca sau dezHrma, ulte r io r va urma una d in a c .-.k
•t>l>t ' .„ .
Tclef011ic, colone lul T eodor esc u t1·an ~ni itc oi·dinul d e l uptă care prevedea scoa:.c rc a unilăţilo1· de sub comandă gerinană, incepind c.:u acea oră şi data, luarea d l·
1 1<i~c!ri de sup1·aveghcre intem;ă ele căti'e c·omandan\i ~i de sporirea atenţ1e1 pen"ci·u a nu fi s urp1· i n~ i de \·r eo <l cţ iune a g~rma nilor, în chiderea ba1·icad eJOr · 1Jt'· ta l<uen lk noi µ os tur i. Ordinea d e anu n tare a fost urm i\toa rea : ma io r A. C ioco n.
<:f1p it<1 n V. Tcodo1·eanu. locotenent - colonel I frim Doh resru, sergent Babe<;
ur(') ,
cenl ra lislnl telefonist de la l'e ntn1la ge ri nană de pe Valea S u hei, cu m islunica d e
1 u 11U11l,a t1·en ul de lu ptă a l balalionului. căpi tan L Măză reanu, căpitan P u iu 1J a1· m .
:·fipi tan luli a ;-i Bog dan, ofiţer cu op e raţiile la detasame n t '•
Crnnnndan li.d batalio;1ulu i 2 nu a putut fi i111un\at deoa rer,e ar ti t1·e!Jull să
~<.· i ::1 !egătrn·u cu el prin centrala ge rmană.
L. a <• 1'11 :!:! , :~o <'<>1on cl ul Nisto1· Teudo1· 0 sc u t ri mite subunită\ilM 01·d inul de iu p lii
, . Ti,.,, urH 1•' se afirma fără ech iH>c : „ Os ti li tătile c:u armata sovi e tici! au încetat ~ ·
l\0111,·111i a a t re cu t al ătu ri d e armatel e Na !i{ini lr.r Unite . Lua \i m ~s m i pcnwu a
dei' a!'!11<1 e iemeni.ele germane a fl ate în secto rul dv. în c;1zu l că n u se \' Or supune
...;p ' ~' ract: uz de a rn1 12 " .
: Je·:·i d d a'atn enl ul a \' <':-1 unilă \ilt• ~i ~ ubunilăţ.ile intercalate cu tru pe g"E:> i+rnan <'.
c11 1· c· era u m ulL mai bin e dotate. gră nic e ri i rom â n i au d at cloYadă de o marc fortll
n11 i1·a:<i , de lJnl.ă;·ii'e ~i perspir.nci tale: „Nilm"'n i ~ i ni m ic însă n u a putut s tâ\•il:
l! olci r;:„, a griln1l:P1·iim de a răspun de ch e mării patriei, ei fiind p ;·intre prnrn l
osta ~i 1;0:11:'11'. i ca !·c au into 1·s arn~ele î1npotri\'a trupelor hi tler iste !n_<;ă ~in p1: ~111 l'le c11pe rn c<irc po porul rorwm a aflat 111 a 1·ea veste a dobol'lr11 d1ctatt1111
:rntn nesc icnc ~i alăturării llomâ11iei Ja coalilia antifascistă, înscriind o pagini'! ele
1zlo t·ic n eP_lcril.o are în cartea d e aur a annat ei 'noastre" G.
•
•
_
Luaţ~ WI D ~usprindN e , h i tlcri~tii au încercat zudarnie. în zilele de :!~ ŞI 2: 1
E1u1wst , sa nposteze, dar hotil r irea griin iccri lor nu a putut fi zdruncinată. In
11oa ptea de ~:; s p re 24 aug ust grăn i ce r ii a u făcu t prizonie ri 5 ofiţeri, :;50 soldaţi
-;i s ub c>ii ţeri '.
ln dimi ne<!\a iilei de 24 august, colon elul Teodorescu trimite pc căpitanul
l'a: 1a i !.e~c 11 din batalionui I cri p;irlame ntar la Comandament-u l unitâţilor sovietice
s pre a i11trcbu dacu au cunoştin\[t de înceta rea nstilil<l\ilor şi ele cooperarea ll i n tre
cele do uă armutc. Căpilanu! Panaitescu n fos t pri m i~ de către general u.I lVlerJculov,
cnnrn n duntul Corpului 5 <li"mati:i sovietic care după ce-l ascultă pi' l 'a nai tescu.
i- i manifes tii dorinţa de a discuta cu coJcrne lul Teocloresc.u. Acesta cli n urm~ este
prim it în după ami aza acelea.5i zile 1<1 Pun ctul de comandă al Corpului 50 armată
... n\·ii'tic, mai intii de generalul Merk ulo v şi apoi de g ~neralul Kulik, rcprezenl'a~ l.l

2 lbillein, f . l:J,;l2. Vezi şi Ni stor Teodorescu, J"e t'ăile Mălini şi Suha, în \'olumul Armata romcînă în războ iul antihitlerist, Bucureşti, 1!!65, p . 121 .
:! Arh . M. Ap. N., fond 44!)7. clOS<H" 3044 f. 31.
4 lbirlmn, f . 32.
'
5 ibidem, f. 34 .
r. Antonie Marinescu, Gheorghe n.oniancsc:u, Armata 1·omânil în r ifaboiul ant i fii llel"i-sl, Rurureşti, Jfl80, µ. 72.
7 Arh. M. Ap. N ., Loc. cit., f. 35.
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lantul Comandantului Armatei a 40-a comandată de generalul Jmacenko . Hcfcrit<w
la discu\ia avutli, N . Teodoresc u consemnează : „Deşi avea cunoştinţă că armata
română î'?i luase angajamentul de a coopera cu a r matele Naţiunilor Unite, ro -mandantul Corpului 50 Arnrntă So\·ietic a r.erut .să ne predăm. - ofiţeri, subofi tcri, tn1pă, animale şi materiale''.
„Subi;emnatul n-am arceptat soluţia dală. prezentind s itua\ia a.;tfcl c um
decw·ge din Proclamatie comunicind domnului general că subsemnatul voi ('Ontinua lupta contra ge ri'nanilor sing ur, pînă cînd Comandamentul armatei :-;ovietice
Ya primi ordin de la Moi;cova !>Î chiar dacă ne Ya atar.a. nu vom trage nici un
glonţ contra o:;taşilor sovietici"~. După o scurtă perioadă de aşteptare, colonelul
Te0dore;;cu p1· i111e~te un răspuns afirmatiY, urmînd ca problemele de detaliu ale
coopc1·ări i celor două armate să fie pedectate a doua zi 11•
Heg. :l Gr. a fost pus s ub ordinele Diviziei 2-!0 sm·i eti că , comandată de
general - maior Umanski, iar batalionul 1 clin Reg. fi Gr. H intrat în compunerea
a\·angărzii Corpului 50 a r mată sovietic, cooperincl cu Divizia 15!) infantel'ie so\'i etic.i.i. Hegimentul a ae\.ionat doar cu două batalioane, clcnarece batal ionul 2 ct
s uferit pierderi gn:ole în luptele cu' trup ele germane.
Prima mi:;iune incredin\ată Heg. Gr„ pe linia cooperării cu armata sovieticii,
a constat în interceptarea, i111preunii cu trupe din Jleg_ 9:ll infanterie sovieti c, a
snsdei Gura Humorului Buc~oaia în dreptul localităţii Vnroneţ, misiune C'e
treiluia executată în Clli"S>lll nopţii ele 2:i sp1·e :!li august.
Luptele pc>ntrn eucerire<1 Obrinii Vrn·onPt, a cotei !JOB si a lizierei ele sud a
Voroneţu.lui durcazii pînă la :l septembrie. Hegimentul a a\;ut pier·rleri c,arc ~-au
ridicat la :l:!O ele morţi şi răniţi.
în ziua de 2 septembrie, în timp ce se afla în plină acţiune nfensivă în zona
OIJcinii Voroneţ, Heg. :l Gr. a primit misiunea ele a face siguranţa flancului s ti ng
<11 trupelor sovietice care acţionau pe direcţia Gura Humorului - CimpuJung Moldovenesc !;ii, regrupindu-~i dispoziti v ul, să atace la est ele Doroteca, în vederea
i nterceptării şo.;elei
Stulpicani - Frasin pentrn a nu permite r etra~ere·a hitle-ristilor din zona Voronet.
. începincl c u :l septembrie regimentul luptă în cooperare cu .;ecton1J };)!I f<wtificaţii sovietic. în ziua de -! septembrie se trece la atac pe dire cţia dealul Măcieş
- dealul Ghirileu 111• După un marş isto\•itor, executat în teren muntos, lipsit d<>
răi de comunica1,ic, pe direcţ ia Brusturoasa Trei Mm: ile - Măcieşul, cu toate
că nu dormiseră nopţi de-a !'inel u l !;>i erau frinţi de oboseală, la orele 141 gn'inieerii au trecut la atar. asupra cotei !J4!l - Măcie-; . P1·ima încercare de a da inamicul peste cap nu a reuşit, regimentul fiind obligat să se organizeze la terct1.
Atacu! :1 fost reluat a doua zi. însă fără progrese substanţ.iale.
Una dintre cauzele insuccesului grănic.erilor au fost şi particularităţil e terenului, care ii avantaja pe inami c: „Da la poale pină la jumătatea pantei, Dealul
Măcies era complet despădurit. Aceastci porţiune de teren constituia un perfeC't
cimp d<:o vedere şi ele tragere asupra hazei noastre de plecare la atar„ Cca laJtă
jumătate a dealului era impăclurită, ceea ce sporea avantajul inamicului, dindu- i
posibilitatea să-şi manevreze pe ascuns rezen·ele şi sii-':'i asigun• aprnvizionarea cu
muniţie. Folosind avantajele, hitl e riştii au organizat o poziţie de apărar e puternicii.
prevăzută cu cazemate, reţ ele de sirn1ă ghimpată şi cimpuri ele mină" !1,
Niei atacul executat noaptea, prin surprindere. nu a dat rezultate. Se1 impunea
o puternică pregătire de artilerie. Sectorul 15!! fortificaţii sovietic a primit misiunl'a
să sus1,.ină ataC',UI unită1,.ilo1· române. „Cu :Hi ele tunuri de 82 111111 1 i~i aminteşte
N;s~or Teodorescu -, urlil e ri~tii sovietici au clezlăn\uit un uragan r.le fo c asupl'.a
pozi\iilor hitleriste. Canonada a durat mai bine de un ceas. Vuiau munţii ele zgn1notul asurzitor al exploziilor. Pămintul a fost literalmente arat eu proiectile" („. ) 11
8 Jbiclem, f . :!5.

9 Vezi N . Teodorescu, Lu M<llini, in august 1944, Bucureşti, l!)flf>, p . 1;1-1;2.
10 ln toate documentele si lucrările citate apare o eroare datorată, probabil ,
hărţii cu care a lucrat N. 'feodorescn. In Joc de dealul Ghirileu apai"e• <lt>nl ul
Chirileni. In zonă nu există un toponim Chirileni.
11 N . Teodorescu, op. dt ., p . 88.
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( 'ind artileriştii sovie>tic i au mutat focul în adincime. grănlcerîl romlini all
po1·nit la atac. Lupta a avut un caracter deosebit de indîrjit. Hitleriştii e g,ilţa u
c u 'disperare de fieca1·e culă ele teren şi foloseau pi·oc,edee specifice Jupl 1 ln I â1
d uri. Vîni'itorii lor de munt~ se urcau în copaci şi stăteau ascunşi pfn 4 }~., uJ)r/ p :erea, ost~ştlor noştr.1, dezlan ţumd , un foC' aprig cu arma!ncntul_ automat ·.
.
Cucerirea poz1ţ11Jor de pc Jl.focics, Huncu Jui Tochin, Gh1r!leu a ln !tcrn .il
darea peste cap a întregului sistem de' apărare a inamicului, fădnd inul!le c11ic111a tel ~ şi fortificaţiile din zona Doroteea Frasin .
ln grelele lupte purtate pentru cucerirea înăl\imilcw me nţ ionate s- a u rcrn arc:'1l subunităţile batalionului 1. comandat de căpitanul Ioan Mllzăreanu. S-au
d1~lins in mod deosebit companiile eomanctalc ele locotenenţii Traian DolJreanu si
ltn1nulus Nicorniu.
Hegi111e11tul i~i răreşte l"Înclur ile, în <tr·esle .Jupte, cu încă 122 de oameni.
ju
r-ăzut eroic se rgentul rnajo1· Simion Hon~eo sergentii Cîmpulungeanu Du1111 t u,
lo rJăe h escu Nicolae ~i Hulpoi Toader, caporaiii Con stantin Oproiu şi Grosu M ih_<J i.
lru nl<1sul Neagu Flore<t, soldaţ.ii lrina ru Vas ile Butnar Petru, Voicu Ioan, C oJoc-a:-u Andrie~. Tăna se loniţă, Hn~u Gheorghe Lă,zăroiu Dumitru, Stamate J1corg he,
Neagu Stan, ~tan_ Florcti, l~ie Gheorghe. BlaR~l Gheorghe. Apostol Vasile .
. .
•
P rin tre cei ran1ţ , se nu mară locotrn cm t ul Traian ]) 0 breanu. sublocolenen\lt 111 1ezen· ă Frincu Dumitru şi Ti 111<:1 ri u Liviu, sergenti i nrnjori Gingăliiu Andrei, Ho "
Ioa n, Lază r Dobre. Tărî \ă Gheorghe. sergentii D::ezal iu Gheorghe, !{adu Gneorghe.
·
ll ulet Dumitru. Ma1·ian Toma.
l n rnemori i le sale, N. Teodoresc u co nsemnează : „ î n ti rnp ee subunită \ i Ic
se regr upau in \'ederea prilllirii unei noi misiuni, mi-a fost dat să văd dmpul <l e
lupt ă. 1111 pre;;i onantul tablou <ffea să- nii rămini'i pentru totd eauna întrparit in
m in te. Păclmea era răscolită ele obuze. Printre cnpar ii sfîrtecaţi ele e sp lo zii ză~cau
cadm rele clu~mandor. Dar -:;i nllll\i clin !J i·avii mei grăniceri căzusei-ă râpu~1 de
g lo an\e sau î n lupta cmµ la corp, la hai(lnetă" 1.
După lichiclai·ca ultimelor 1·cz i stenţe inami ce de pc dealul Ghi r ilcu, !11 /Î ua
dC' 7 septembrie
spre prinz, este i nte1·eeptati'i şoseaua Frasin - Stulpiean i, în
dreptul lor,alităţii Plotoni\a. Aici, grănicei · iJor le este comunic<tt de către Brăclă ţan
Mih<ti faptul că germanii s-au relra1; spre stulpirnn i, cil au minat căile de accefi.
că au arnncat in ae1· toate podu ri le. La orele H,-10. regimentul se pune în mişcm•e
p e cli 1·ec\ia Plotoni\a Stulpicani Sl ă tioara cu scopul urmă ririi inami cuJu1
~ i de a ajunge cil mcii neîn tirz iat î n regi unea Cilnpulungu lui .

în Jo c<il iWţiJe 11azinului Suha B uco vineană, uni tăţile milita1·e germane '.>1-au
ff1c ut apari\ia inr.ă clin februarie l !H:l, unde emu c-antonale, pentru i•eface1·c', fo 1·ma\ iuni care Yeneau de pc front.*
O parle din trupele germane aduse aici mi pregătit sistemul ele fortifiratii
c1 :11 zona Do rnteea Frasin ~i pe dealurile cli n împrejurimi. Au fos t rrclkat.2
c-a :1cmalt• solide, s-au ~ăpat sule ~i s ute d e 111 etri de tran5ee, au fost conso1 idalt'
--<tu con ~lruit noi drumuri strategie:e. Drunwl Vadu Negrilesei - Troci - C lumirna
Gă i1 1 eşti , emistruit de austrieci în priniul ră:tboi mondial, cunoscu t sul> nume le
clt• Dru111t1l Ncm\csc, a fo~; t refă cu t ele către hilleristi.
Legătura eu bazinul Histri\ei a fost recilizatâ prin cpnstruirea drumului 1'01ana Flocii - Finlinele Holda . .!\ces te drumuri erau podite în înt regime cu
lclll ll .
12 Jbicle111, p. B!l.
1:1 lbicl e111, p. HO.

• In con tinuare . am folo si t şi inforniatiile (clupă ce mai înt!1 aL1 fost H \°1fi r:atc, coroborate cu c ele oferi te de tlocuincrite de arh ivă ~i lucrări pu1Jl1cate) ru r11 izate . de către fo~ti ostaşi a i He!!. :i Gr. (Corler,iuc Straton, Cracam'! Durn.iti•u.~ .
lncaln 1c1 rare au :ond us trupele romilnc şi sovietice (Orffea Gheorghe, JJwco n
Gheorgl1e), m1 n umur foarte marc de martori oculari care au putut reda cu exact i lule, uneori chiar şi pe dale, desfăşurarea ei·enimentelor.
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Comandamentul german, care-şi avea sediul în clădirea Judecătoriei Stul picani, făcind presiuni asupra organelor locale, a scos la munci necalificate bărbaţi ,
femei şi tineri de la 12 ani în sus.
Primele lucrări cu carnete;· de apărare în c.az de bombardament, efectuate
de localnici, datează din 1941, cinel sint săpate tranşee : în Bucşoaia 89 m., Fras in
:!50 m., Ostra 44 m. Gemcnea 50 m ., Slătioara 20 m., Negrileasa 16 111., Stulpica n i
80

111.

111,

In martie 1944. grosul trupelor germane staţionate în localităţile bazin u lui
es te trimis pe front, iar în locul lor sint aduşi locuitori din satele Poiana Micului ,
Mă n ă s ti1·ea Humorului, Mălini, Valea Sea că, Păltinoasa, Capu Codrului şi alte le.
care fuse s eră eYacuaţi. Aceştia s-au adăugat a rdel e nilor ca re sosiseră în a (:este
sate imediat după semnarea odiosului Dictat de la V iena şi care au fost cantonaţi,
în mare parte în l o cuinţele gennanilor, pleca\i în baza Con v enţiei inten· enit ă
int re România şi Guvernul Heichului, semnată la 22 octombrie rn-to, c u privire la
repatrierea populaţiei de 0 1· igină germană din Bucov ina de sud şi Dobrogea 1"'.
La începutul lui aprilie, tot ti neretul în virstă de la 15 la 20 ani, organ izat
în forma \iuni premilitare, a fost dus în Oltenia şi cantonat la Slatina. Un ii a u
e ,-adat în timpul marşului spre Oltenia şi s-au întm·s aca să. A junşi la Slatina, <'J-' i
care îndeplineau condiţi i le au fost i n corporaţi.
F:venimentc le ele la 2:1 August ii află totalmente dezorganizaţi. Se imprit'jt ie
care încotro. Cei mai mulţi se îndreaptă spre loc urile natale. Mulţi vor pi e r i pe
drum în timpul bombardamentelor.
ln perioada cit an staţionat în Stulpicani si împrejurimi. trupele ge r man e
s-a u d e d at la jafuri sistematice a s upra an1tului populaţiei civile din zonă , d e ja
afeet ată de desele rechiziţi onări.
La data de o iulie rn-1-1, Yaloarea pagubelor cauzate în circumscrip ţi a ja ndannereas c ă Frasin de către trupele hitleri s te se ridică la H.5Mj _R:rn lei . Di n
această cir c umscripţie ele 1·idică cherestea în Yaloare de 5.8n9.700 lei . Tn interYa lui
211 martie - '. l ap1·i!ie l!)-1-1, î1r Frasin au fost păgubiţi un număr de 225 locu itor i
de bunuri in \"aloare totală de 20.-17:1.280 lei de către convoaiele germane î n :·e·
tr a gerea de la Uman 11;_
înccpînd cu 24 august, zona intră înt1·-o fierbere fără precedent. încep e un
co ntinuu du-te vino de trupe şi blindate . .Jafu1·ile iau o mare amploare. Popula\ ia,
Juînd ce se mai putea salva din mîinile nemţilor, în special Yi te şi alimente. s-a
refugiat în adîncimea c~odrilor de brad .
Linia frontului mutindu-se în imed iata apropiere a baz inului Suha bucov inean ă , hitle1· i ~tii, care-şi v ăd poziţiile pierdute, Î'ii pregătesc retragerea. G rnsu l
trupelor este masat pe front, în localităţile bazinului rămînî n d un număr red us
ele trupe. In Stulpicani se afla doar un pluton ele transmisionişti însărcinat c n
strîngerea reţel e i telefonice, cînd, în după amiaza zilei de 28 august, sose ~t e la
tirla lui Răc i lă Toade1· ele pe dealul Ghi1·i]eu un pluton sm ·ieli c însoţit de t re i
grăn i ceri romcini : C1·acană Dumitru, Popescu Constan ti n, ambii d in Stulpicani. o;i
.Jud e ţ Ni colae. llă c.ilă Toader 'ii D iacon Petru, care se aflau în acel moment la
tirlă, dau grăni c e1·ilor rom â ni şi os taşilor sovieti c i preţioase i nformaţii des p rcmi')cările trupelor germane, desp re sistemul lor de fortificaţii , despre proi ectatu l
ae ro po rt pentru a v ioane „Fieseler - Storck" ele la Stulpican i, despre tăria trupel or de aici, des p r e! parcul de blindate de sub Ghir ile u.
în acelaşi t imp, Diacon V. Gheorghe, un tînă1· de 18 ani, aduce tot de> pe
Gh ir ileu, pe sub poale de pădure şi de-a lungul piraielor ce străbat fina ţu r i le ,
un grup de cerc etaşi sovietic i sub comanda unui locotenent prna m margmea !"atului Stulpic,ani şi ii arată proiec tatul aerodrom, parcul de blindate. pun ctu l d e
obser v aţie de p e clădirea judecătoriei ~i punctul de comandă al diviziei, casa
paro hială unde ern cantonat comandantul neamţ Meinteufel, d ispensarul ge rm a n .
J.l Arh . St. SuceaYa, fond Prefectura jude ţ ului Cîmpulu ng, dosar 1 l / lf!4 J.
f. ] :1:1.
15 Vezi .. Monitorul oficial'', nr. 254/ 30 octombrie 1'140.
Iii Vasile Gh. Miron, Informaţii privind pagu.beie prn<lusi> de trupelr g <'rmane în retragere pe teritori.ul judeţului Suceava, în „Sucem«1 .'\nuanil M u zeului Judeţean", An VI-VIJ, 1979-1!180, p . 51'1, 520, 52:1.
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După lăsarea întunericului, plutonul sovietic, însoţit de <:el dol şi de către
Sdwu!eac Alexu, Secman Gavril şi Popa Arcadie, este adus la cr!~ma lui Joa~
I! utu din Stulpicani, care ii ospătează ~i le dă, spre a hm ct~ el, Ilot C'.e mai
putuse salva din mîinil:e nemtilor.
Spre diminea\ă, ostaşii ~ovietici ~i cei trei grăniceri, se ascund ţn liziera pă
durii Ghirileu şi după hatia de pe malul apei nu departe rle intersecţia drumuntnr
Stulpicani - Negi"ileasa cu Frasin - Ostra. '
.
La pod la Tacanel. în imediata apropiere a acestei intersecţii, in jurul one.1
ID dimineaţa a zilei de marţi 29 august. doi germani, ui·caţl pc stilpil de l'<!'leg!·a l,
intenţionau să stringă firele de telefon . De ei s-au apropiat doi grănicer i rom~111.
îml>ri'ica\i în costume naţionale româneşti (Costumele le-au fost clate rle c-utn•
~cl1eulcac Alei:_a) . _Luaţi pl'in sur.pi·incteore, hitleriştii s-au predat. Au fost d11J?i ~ul?ă
ilal ie r-;;i dezhrac<i\1. Îmbrăcaţi cu unifonnele lor, doi soldaţi sovietici au 1 eş1 L 111
-~osea si au optil o motocicletă cu ata~ care yenea cu doi germani ele la Negr ileasa . }11 ala~ se ctfla un ofiţer hitlerist . In cl ipa dnd s-ct oprit motocicleta, ge1·111an ii .) i -au dat seama c:a este Yo rba ctespl'e 0 capcană !;ol au inc,ercat să ri pos te1.e.
da!· au Iosl secffa\i ele gloantele snvieticiloi·
După c:e au luai porthai·ta cu cn1·esp 01 ~c!enla si documentele ofiţerului i.:en nan,
.~ovielic ii, dudncl cu ei cei doi p1·izonie1·i, s-au ciei:il asat prin p.!ldurea Ghirileu i.pre
ercasta eleatului ş i ele aici sp1·e Clădita Mal'e.
Tn ;:i ua ele :!H august, cinci pe Obcina \'orone\ se duceau lupte grf!le, l>wlt<.1lionul ·1 cl in Heg, (i Gr. a prim it misiune;i sli acţioneze pe direc;\ia Negrileas;1 Ostr<i, să elibereze localitatea Oslra '?i să inlercepte•ze comunicaţia Brn.-,i 11 Stulpicani.
lmpr e ună cu u11 regiment sm·ietic, clupă un mat·~ fol'iat de peste :w km pe
cărări de munlc-. cond uşi pe anu1nite sectoare de către Şcheulectc lon zt. · Câ pusnl'm
din NegriJea'.ja, FIP·Cca Vas ile şi Flocca Gnvril din Ostrn. In cl im in ea la zilei de '.!!J
aug usl, grănicerii români i-au l uat prin sui·windere pe hiUe•i·i~tii d in Us lrn, ~ rr nu
~ -au a~teplat să Je cadă tocmai ele pe crestele rn unti lor ostaş ii români ~i m ·ielici
l n ,;eur·( t imp Os tra a fost eliberată !i i cotnunicatia in terceptată.
Cet<'l lean:ll ~,;cheuleac, ca să poată as igui:a 0 '.jecuritate 11:1ai mare trupe.lo r
cnncl u<>e ele C<:Jt1·C' e l. a recu i·s ta un truc A luat un drd de 01 pe c.are le 1111110
p1·in pO:d1•re la o oarecare clistan\ă inn in1:ea trupelor ro1rnine. Numa i după CI! se
;1sigur<1 di in faţă nu se găsesc trupe I-:ernrnne. în special la trecere<1 prin poie ni ,
făeca semn să [ie urmat. ln m o111 en tul in care a ajuns pe culmea Za rcina.' ie-:;ind
c·u o ile sa le din pădure, s-a găsit faţă în fată cu trupele germane, c are-~1 31' NU
s tabilitei o poziţi e pe aer.astă culme .
·
Oile i s-au împră~ tiat prin păşunea c u iarbă grasă. în poianll, ger111111;ii,
cl ez lm1ca1,i pini"~ .la briu, săpau lran~ee . Santinela l-a somat pe Şcl1eu1eac ~i 1-<t Ln·
Lrellat ce c<iula acolo. El i-a răspuns că si-a rătăcit oile .~i că' e bucu ros eil lt."-a
.~ăsit. l s-<1 spu~ să plece imediat ele acoJ'ci. Simulind că strigă la ol pentA·u ii Ic
aduna, li putut ntcn\iona ll'upele române, care rămăseseră la adăpostul pâdurii, de
c xi.~tenta ncm\!lor, iar. grănicer ii romani ~i osta 5ii sovietici at~ avut timp su~icient
pent r u a se dispune m teren. la li7. iera pădurii , şi să clesch1dă pr n surp rind1•r<'
l'oc n imi cito r asup1·a poziţiei germane. Hitl"Nistii, luaţ i p1·in surprindere, au fo l
ne1 · oiţi să . aba ndoneze poziţ ia !ii să o ia Pui· si si.rnplu la f ugă .
Oinl1mia1·ca ar,\iunii pc direc ţia Os tra-Stulp ican i impunea executa1·e11. ~ne 1
c cr<·e tăn rn1nuţ•oase. Misiunea a fost inereclintată unui grup de ostaşi romani
1
sov ie ti~~i ..sul~ ~,nmancta căpitanului Cezar Pintiiie. Pen tru a scurta timpul ne
ar
rleplasarn, cap1tanul PmtiJie apelea ză la 0 locomotivă a C.F.F.-u lui.
în baza i nformaţiilor culese s-a tr ec ut la organizarea clispozitivulu1 ele lupto.
Ila r .uermani i dezlănţuie un contraatac cu forţe mult rnai numel'Oa.~e.
u . cinu~
liatat 1oane ş: opt tan curi asaltează po7.itiiJe cucerite ele ostaşii romăni 51 S0\'1et1c1 .
Lupla a fost crîncenă. Grănicerii 1·on1uni au avut piei-deri care s-au :ridicut l;i
7ll de mor·ţi şi 120 ele răni li 1:-.
F'ără muni ţ iile necesare şi CU l'ÎllciUrile rărite, trupele romcine Şl SOvi lic ilU
~ost 11:!VOile să se retragă spre Muntele Lung. Localitatea Osbra ş i cota 1035 a u
fost rccucente, de germani.

17 N.

Teodon~scu, Op.

cit., p . 85 .
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P.eorganizindu-şi dispozitivul ~i aprovizionîndu-se cu muniţie, batalionul a
pulu t fa.ce faţă susţinutelor atacuri ale germanilor, ca apoi să contraatace pentru
1·ecucerirea localităţii Ostra şi mai ales a cotei 1035. Acţiunile lor nu au avut
s ucces din cauza numărului mare de pierderi.
In timp ce la Ostra se duceau lupte grele, la Stulpicani se pregăteau repre s al ii crunte. Pe data de 30 august nemţii ridică pe primarul Ion Ciofu şi un număr mare de săteni, bărbaţi, femei şi copii, tot ce au .putut găsi în sat, printre
ci ~i pe Şcheuleac Alexa, sub acuzaţia că în sat sînt partizani, şi sînt adunaţi
cu toţii in curtea cetăţeanului Gavril Huţu ca ostateci, sortiţi cu toţii exee,utării.
Co ncomitent au loc minuţioase percheziţii şi substanţiale jafuri clin locuinlele localnicilor.
·
Sah·area civililor a constat în faptul că unul din cei doi nemţi ridicaţi de
pe s tilpul de telegraf reuşeşte să evadeze de pe Clădita Mare ~i să ajungă în timp
ut ii pentru a opri executarea sătenilo1" Acesta relatează că clupă Clădita se află
trupele române şi sovietice şi că au fost luaţi do către ostaşi şi nu de civili.
{n urma acestor informaţii, germanii, alarmaţi, iau măsuri urgente. Dislocă
tru pe de pe alte sectoare ale frontului, ci rea două batalioane, şi le dispun pe alin iamentu l Măcit•şu-Pîrîul Negrileasa-Huncu ·1ui Tochin-Ghirileu . Tancuril e iau
poz iţi e de tragere în clife1·ite puncte ale satului. Instalează 21 ele tunuri, în major ita\e ele mare calibru, p1·in curţile şi grădinile Iocalnic,ilo1-, în spatele judecăto
rie i < clupă fabrica dl' cherestea. O baterie este amplasată după digul ele pe malul
a pe ,. un a sulJ Dealul Morn~ e nilor şi o alta sub Ghirileu.
Dllelul ele artilerie clu1 ·ează , cu intermitenţe, o săptămînă. Tirul artileriştilor
ge rrna ni era dirijat peste crestele mun ţi lor în Negrileasa. în Vadu Negrilesei, pe
şi peste versanţii din zonă de către trei nemţi care îşi aveau instalat pos tul d e
ohserva\ie în turla z \· eltă a bisericii catolice din Vadu Neg1·ilesei. Localnicii descope 1·ă acest pos t de observaţie şi comunică sovieticilor, c.are îl reduc în eurîncl
la tăcere.
in timpul yiolentelor bombardamente de artilerie, au fost d istruse sau a v ariat,„ '' serie ele clădiri. La Ostra. în timpul luptelor clin 29-:!'I atn~ust, ard trei
gos po dăr ii. La Buc5oaia şi la Frasin. pe data ele -! septembrie au fost distru:;e 12
clă d:: ·: . iar altele :l-! au fost ava1·iate în prnpor\ie de 50-75 11 '0 • La Dornteea au fost
distrns e două gospodării şi avariate alte opt, iar Ia Negrileasa, în timpul luptelor
si l>c1111Jardame nlelor care au durat !l zile. au ars 20 de case. La Stulpicani , prim a
cl<lcLre ca1·e a a1·:; a fost biserica. fiin'd, incen diată, după ce a fost jefuită
dP germani , pe 5 septembrie. Masiva clădire a judecătoriei este avariată de artilel"i a so\·ietiră în încercarea ele a reduc.e la tăcere subunitatea de tunuri amplasată
î n spatele ei.
Distrugerile mari le \ ' 01· face germanii în timpul retragerii, care s-a făcut
pe do uă linii : Frasin-Vama-C împlllung )i Frasin-Stulpicani-Slătioar a-Cîmpu1ung pe data ele 11 septembrie.
Pe eornuni c:aţia Frasin-Stulpicani-Cîmpulung, nemţii aruncă în aer 21 d e
poder i, cauzind o pagubă de lB.000.000 lei, iar prin minarea drumului a fost ava1·i ală ca lea ferată forestieră, prod u cîncl u-se în acest mod o pagubă de 5.496.678 lei.
P e d rumul Stulpicani-Ostra au fost distruse trei poduri în valoarn ele 1.900.000 lei J~.
fn noaptea de 5 spre li septembrie germanii aruncă în aer, la Frasin, Fabrica
ele c herestea şi lă zi a Fondului Risericesc. provocind o pagubă în valoare de
120.UOO„ ooo lei, instalaţia ele impregnat tra verse, pricinuind o pagubă în val oare
de -! O.OOO.OOO lei . Fabric.a ele cherestea si lăzi a lui Benjamin Schi ber, valoarea
pa1wbei fiind de 80.000.000 lei, Fabrica· „Doliner et Dauber··, cu o pagubă de
:Hl.D00.000 lei, prec um !;i gara .
La Doroteea. este aruncată în aer Fabrica de cherestea a lui Vasile Rusu .
Ya!oarea pagubei fiind ele 1:!.-100.000 lei. Şi la Gemenea şi Slătioara sînt aruncate
în a er fahricile de c her estea.
Stulpicănenilor. germanii nu le-au iertat faptul că au colaborat. sub o formă
s a~; v. l ~a. cu armate!e r om,'.ine '!i so·;ieticc . Pe ntr u 2 cc ns~a. comandantul trupelor

18 Toate informaţiile referitoare Ia pagube s-au preluat după Arh . St. Suceav<1, fond Prefectura judeţului Cîmpulung, dosar 253/19-15, passim şi dosar 58/
1!14G, f. 5G.
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germane, Meinteufel, un oEiţer cu lnfăţişarea fioroasă a unui pirat, datorată !•lPtului că avea doar un ochi. a dat ordin c,a satul să fie ars, iar la fiecare ~şa s_ă
se posteze cite un soldat german pentru a nu permite nimănui din casă su 1asa,
ci să se mistuie în flăcări.
Majoritatea populaţiei se afla refugiată în păd u i·ile din împrejurimi, iar cei
ce mai emu încă prin sat s-au ascuns şi ei în clipa cînd au auzit ce li se pregăteste.

· In după-amiaza zile i de 6 septembrie, un pluton german, însărcinat cu aceas!ii
misiune, soseşte în centrul satului cu un camion. Abia c,oborîţi, s-au adunat m
mijlocul şoselei pentru a stabili, probabil, ordinea de bătaie. Dar un proie~til
loveşte în plin . Op! din ei pier. Ceilalţi se impră~tic prin sat, sat de munte rasfi rnt. şi-şi duc la 111deplinire odioasa misiune . Sticle incendiare cu fosfor fac ca,
în scurt timp, satul să fie un veritabil rug, Locu i nţele, gospodăriile, fiind con~
struite în întregi me din lemn de brad, ard Pînă în temelii. Ciinii sînt ca rbornzati
in la11ţuri, vitele in graj?w·i, nie1·ele se coc !;ii crapă în copaC',i d in _cauza te~npe:
ratuni d~gontoare. !n_ citeva ceasuri, 48 de gospod ărji se prefac m ce n uş a .a i_
alte .fO sm t ava nate m proporţii ce ,- a 1: iază ele la 50 la 75 11, 0 , valoarea pagubeL
cifrindu-se la 128.011.000 lei.
Sint aruncate în aer poduri, in valoare de .f.800.000 lei, fabr ica de cherestea
a lui Pincas WagneL· şi avariată considera bil cea a firme i „Suha". Sînt incendiate
clădiri]~ instituţ iilo r publice : 1xirnăria, p oş ta , şc,oaia, ju decători a . care deja era
afecta_ta :ie bomba r damei;tc. Pentru reconstr u cţia şcolii din Stulp1can1, pe ru inel e
:i ud ecatorie1. era neces ara suma de :)5.000.000 lei. iar pentru refacerea cel ei d 111
Negril easa suma de 2.000.000 lei '~.
în timp ce satul în cepuse să ardă, Hă ci lă Ion . un băiat ele l.f ani, aju!"ge
alE;>rgind in faţa primăriei, la etajul căreia se au zea gălăgie ~i al că1 · ei parter era
de.ia cuprins de flăcări. Crezind că c,ei de la etaj nu stiu că p rimă ria arde, urcă
scările în fugă ~i intră ca ,· ijelia in ca1ne1·a notaru lui de unde Yenea zgo!11otul.
Ai ci, un sol:!at ~en1ian,. cu aL~tomatul îndreptat sp re notarul Geo rge !"faco\'ei. }i
cerea. acesh11a _ sa-1 _prez1~1te, cit _mai g1·abnic, co nţinutul casei de. ham a Pl"l11}_a rie1. l n clipa m cai e a 1nti-at ba1atul, ge1·n1anul a întors capul ş1. dm nea ten ;ie.
automatul de la Macovei. Sufici ent ca acesta să sară asupra neamţului şi. Î !~U-o
s eurtă î ncăierare, îi smulge automatul, îl 0111 0 a ră pe hitlerist şi-l aruncă pe fereastră.

I:a

i~tra~·ea trup~lor române în sat, Peisajul. era dezolant. N_u mai ruine şi
cenu-:;a. Ici ş1 colo, cite un horn golaş, rămas în picioare ca prmtr-o 1111mme,
sublinia parcă durerea localnicilor. Nistor Teodo rescu consemna : ,Jn furia lor neputincioasă, hitle1·i5tii au dat fo c corn unei . Numeroase case ale loc,uitoril o 1· a u
f~st. mi1;tuite d_e flăcări . Era un t ablou zguduitor. Femei, lJ ătdni şi copi i inccrc;i u
sa-şi sah·eze cite ceva din lucrurile agonisite cu alita trudă, îi bl es temau p e cot r opitori şi-i îr;de_mnau pe grăniceri s ă-i loye a s că fără milil. să-i alunge cit :n ai
repede de pe pammtul ţării".'.!(]
. Pe lingă fapt~! c!1 l_ocalni_cii ~u dat ostaşilor români si soYielici din put inele
alimente ce le ma1 rarnasesern. ca s-au oferit să le fie călăuze p rin lle'Hfirş i te]e
păci uri de răşinoase, ei ascund şi îng1·i jesc ostasi răniti.
_ Pr.i mii cai:e. au intrat în Stulpicani au · fost grănicerii români . Au sos it. ln
dupa-an1i,?_za z1le1 de 7 septembrie, venind dinspre Ploto ni ţa, pc sub Gh m .H i,
ocolmd catle de acces, care erau minate.
_La foarte puţii! t!mp~ au ajuns şi trupele soYieti ce. care au Yenit d in ~pr e
N:grileasa. Au !ost. 11:t1111 p111atc cu piine şi sare. clupă obiceiul locului, ele un nu rnar maL·e de sateni 111 frunte cu primarul Ion Ciofu si de Mar ia Huţu, ca re cunoştea !im ba rusă.
·
Hel'eritor la" modul cum au ştiut stulpicănenii să ajute trupele române. N. Te~ 
dorescu relate a~a_: ··!-ocuitorii din acea ~ tă comună au sprijinit pL·in diferite 1rn.1loace lupta gran1cenlor. Cu risc ul v i eţii. n 1 ulti 'dintre ei au călăuzit trupele române şi sovi etice pe drumui·i tăinuite de niun.te aducîndu-le în spatele reziste11ţeloi· hitleriste. Din puţinele lor alimente au dat osta~il or români şi sovietici, pe

19 Aril. St. Sucea va. fond Prefectura judeţului Cirnpulung, dosar 25:!/1945. f. ~O.
20 N. Teodorescu, Op. cit., p . 91.
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care i-au primit cu multă bucurie şi entuziasm. Merită, ele asemenea, să fie mentională fapta vrednică a unui grup ele gospodine din această localitate, care au
spălat circa 600 ele buc. albituri ale grănicerilor noştri'". u
Inaintarea trupelor române spre Slătioara a fost dificilă deoarece hitleriştii se
retrăgeau utilizînd un trenuleţ al C.F.F. cu vagoane pe ale căror platforme an
instalat mitraliere ce nu puteau fi reduse la tăcere, datorită faptului că se aflau
în mi~:care cont i nuă. La Slătioara, sat ul şi căile de acces sînt străjuite de înălţimi
ma ci şi abrupte. Hitleriştii s-au amplasat după stinci, în copaci, în clăile de fin,
1·eali zînd o retea deasă de cuiburi de rezistentă. Minează drumurile, baricadează
~ oseaua de peste Pr i hodişte aduc.inel foarte m{tlţi brazi pe ea. Favorizaţi de teren , nemţii opun eau o rezistenţă îndfrjită. Instalaţi pe poziţii dominante, germani i
deschi deau un fo c nimicitor cu miti'alie1·e si cu alt armament automat, la aprop ie re a trupelor române. Din Cimpulung, hitleriştii trăgeau cu armament greu.
Lup te le cele mai grele s-au dat pentru cucerirea cotei 1078 Ar~iţa Caprei.
Trage1·i le masi Ye ale celor :rn de tunuri sovietice, pe tot timpul luptelor, care
<JU dur at de la 8 la li septembrie. au zdruncinat simţitor linia defensivă germană,
di dd posibilitatcn trupelor române să pună pe fugă p e nemţi. „Fiecare palmă
de o ărnînt a fost răscolită de exploziile proiectilelor. Iarba era arsă, copacii desfr u nziţi. Ardea '.>i la figurat. dar ~i la propriu pămîntul sub picioarele cotropitori lor hitleristi". 1"
l n tinipul lupt elor, la Slătioarn, an fost distrus e total () gospodării şi alte
tre ' a1·ariate.
H etrăgînclu-se, ge rmanii fa c j afuri continui. De pe Tocli1·escu iau HO d e !Joi,
ca re erau ai slătiorenilor.
C oncomitent cu cucerirea înă l ţimilo1· din împreju1·im i, a fost eliberat şi satul
S lăt.i o ara. N. Teodorescu con s emnează : „Mi-a rămas pentru totdeauna în amintii·e
pr im irea caldă, entuziastă, pe care ne-au făcut-o locuitorii clin Slătioara. îmbră
ca~' i n costume naţionale de sărbătoare, ei ne-au întimpinat după datinele stră
lnme IJucoYinene, urinclu-ne din toată inima «Bun sosit». Bucuria si entuziasmul
cu ca1·c eram p1·imiţi de populaţie ne sporea elanul, înzecindu-ne forţele în lupta
pen t ru izgonirea deplină a fasciştilor germani clin ţa1·ă " . ~:i
Au 1·ămas ~ ă se odihnească în pămîntul Slătioarei, pentru care s-au bătut
ex:em plar, sergentul Gheorghe T1·aian, caporalii Mifrea Marin şi Brădăţanu Sam oii ă, frunta-:;ul Gheorghiţă Irimia, soldaţii Costiuşa Petru. Simion Constantin,
P opesc u Alexandru. Oprea Ilie, Vlăscea n u Nicolae, A~tefănesei Dumitru, Delcanu
Dumi tru, Costiug Gheorghe, Tiirb Alexandru, Olinici Alexand r u. Comănescu Pascu.
S ido riuc Filaret. La aceştia S E' adaugă 131 de răniţi. Printre ei se numără căpi
ta n '. Alexand r u Apostolescu, Cezar Pin t ilie si Romulus Ni coroiu. care mai fus ese
r ă nit o dată în luptele ele la Obcina Vornne.ţ, locotenent reze1·vă. Stan Alexandru,
su b lo cot enenţii D umitru Rotărescu, Li v iu Timariu, sergenţii Gheorghiu Aurel, Marţun eac Victor, Smochină Ion, Bratu Constantin, Prodan Ioachim, Rău Teodor, Grigoras Ioan. Sint răniţ. i pentru 3 doua oară sergenţii majori Tărîţă Gheorghe şi
Ging ălău Andrei. Printre răniţi c;e numără plutonierul adjutant ( orleciuc Straton
cl i11 Va d u Negri lesei şi soldatul C1 acană Dumitru din Stulpicani.
Cei căzl'ţi penti-u eliberarea acestor binecuvîntate plaiuri bucovinene vo r f i
„plln.5i „ de sl<.Hio r en i în frumoase versuri de factură mioritică :
„Foaie ve r de ele bujori,
- Ploile, cinel au plouat,
So ld at ele la ·v înători.
Pe min e că m-au scăldat !
lfw:e \i -a fost s oarta să mor i ?
- Mă i soldat, cine te-a p lîn s ?
-- In drful Carpaţilor,
- Păsările cin el s-au strîns .
Tn des im ea brnzilm· 1
Pe mine toa t e m-au plîns !
- Da r lumină cin' ţ i -a pus?
- Măi soldat. c in' te-a 'ngrnpat ?
- Soa r ele cinci a fost sus '
- Munţii cinci s-au răsturnat,
De sr·ălclat cin' te-a scăldat?
P e mine m-au îngropat", :ii,
2l Ibidem, p. !Jl.
22 Ibidem, p . 02.
:n Ibidem, p. 92.
'.!-! Apuci Graţian Jucan, De sub muntele Rarău . Folclor clin ţinutu, Cîmpulunqlll u i l\-fo/dovenesc, Suceava, 1971, p. 120.
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Pe data de 11 septembrie, orele 17,30, regimentul primeşte ordin să si; depia e-..:e clt mai neintfrziat şi să ocupe poziţii în regiunea Măgura cota Jll.'l, de
unde să intercepteze şoseaua Cî111pulung Iviolctovenesc-Pojorîta.
într-un docun1ent întocmit după ieşirea regimentului d in luptă. N . Teodorescu scria: ,.Luptele au fost duse fără răgaz căci misiunile pr imite de regiment
cl in partea Sovietelor se succedau înainte ca ·ele să fi fost îndepli n ite !?i caracterizate prin deplasarea regimentului dintr-un sector de Juptă in altul" . ~
Grănicerit români au fost condu~i de către Dumitru Flocea ~i Ga vri l Mazăre
pe o porţiune de drum, pînă la Padina Pintii în Codrul Secular Slătioara, un de
'>C a fl
refu~ittl cu familia sa şi cu re7.erve1e 'c1e alimente. Op1·ea Gl~eorgh:'. _mm:l
el spre care se spune că ar cunoaşte to\i niunţii din zonă ca propria-i _bata:ura.
Acesta, după ce dă tutu1·01· grănirerilor să mă n înce. îi conduce spre C1111pu lun g1
n uma i prin p ild u1·i dese, departe ele dn11nurile m inate, pentru a e\·ita capcan el e
şi ambuscadele h i tleriştilor.
M a rşul este istovitor. Timp de odihnă nu este nici n oaptea . Din motive de
: ecu r itate nu este permisă aprinderea nici unui chibrit, nici a unei ţigări. Pe n tr~u
a . ni~ s.e r ~lt_lki ~m ul de .altul în bezna nopţii , in pădurea dea s ă. pe versall\.i _i. praµast1oşi, se 1e a ga i ntre, e1 cu cablu telefoni c. 1n frunte. Gheorgh e Oprea. de m 1Jlocul
căruin este legat un capăt al cablului. după care, legaţi în ~ii'. vine col on c!u l
. .
T endnrescu, maiorul Ciocan restul trupelor rnmâne !ii apoi cele sovietice. .
Sem nificative asupra condiţiilor în care a avut Joc marşul pe direc\ 1a SlaUc <1ra-Ctmpu lu11g sîn t cuvintele lui N. Teodorescu : „Panta abruptă putea l 1 url'nti numa i în .Menunchi ~i rniin i. Fiecare buruiană, fiecar.e colţ de stîncă, Jbtn1·
·au boschet erau Colo!'tilc ca sprijin. iar cind acestea se rupeau osta-:;ul se ros10gol ct1 în vale: Cu ::>i mai multă g1·eutate au urcat panta muntelui caii cc:re_ <ran sportau mit1·ali erele. C u toate că erau condusi în zigzaguri scurte, prin lasta n sun,
au fost cazuri cind i>ie\ i cai au căzut în ge 1iunchi . au mul · fl'iul d in mii n i le -.m ducătorului şi s-au prăbu~it pe coasta mun telui . Tn vale. a n malul care 111 111 ;mtea Ci recuperat era ridicat de ostaşi şi îndemnat să urce din nou panta".· '
O altă parte a trupelor româ ne .~ i sovietice a fost condusă pre Cimp ul un~
de .Simion Mazăre s i Toader Miro\oiu. Acestia aleg ca drum calea cea sccrlc'l ,
pirîul Vale<! C . <:elo!'.
lcgerea nu s-a dovedit fericită. Hitleriştii i-au obse r va t.
i-au lăsat să intrP în adlnC'illlea vă i i şi apoi au desch is foc nimi citor cu arma men t
greu. Pierderile au fost mari.
Gheorll hc Oprea, la întoarcerea din Cimpulung-Moldovenesc, trece p r in v alea Ca<=e lnr şi vede spectacolul terifiant al mortii. Inspăirnîntat ele gro zăvia de
aici, vrev pui: şi sim!1l u să fugă, să se înctepăi·teze cit mai grabnic . de m.:el ]oe.
Dar un .. gearnat s1~1·d u retine al~n \ l a . în ce pe să caute printre tr upur.1lc• sp mteca te
ele ~ch1Je de pr?1ect1l. _!~ scurt ti1_:ip descoperă, răsturnat_ între. 111.şte r ăd ăc 1111,
dup11 nn p 11 tr„ga1, un rap1tan de graniceri rănit ]a mina stmgă ~1 p1c1or ul drept,
~u pierderi 1;ia1:i ~e singe, Îi acordă prim~) ajutor si-i aduce să bea apfi re c·e de
i;-~or . J\po1 ii ia_ 111
pa ~ i ll duce 0 k in prin pădure pină la l~c uinţa !>~ d 111
Slal1oara, unde, unpreuna cu soţia sa , ii va ingr 1ii pl n.ă cind . 4 zile m al .Jrz1 u,
va fi r idicat de o ambulanţă . Fapta lui Oprea nu <t r'ămas nerăsplătită .
In urma lor. hitleriştii <l'J lăsat lllari clmpuri 111111ate, care vo r p rov oca
moartea oamenilor ş i a viteloi· pină în l '.14(i, cind vor fi curllţate de cu1·ajo~ JJ gen i şt i de sub comanda tînă1·ului locotenent Vi rgil Mincea.
Din aceasta zonă mulţi săteni au dat un greu tribut de sînge in acest r ăzbo i.
Pe ci mpul de lupta s-au jer tfit, numai din Stulpicani. un număr mare de bă:· ba\i :
Boicu Jon, Chira Gh. Vasile, Cozan T. Ion, cozan T. Gheorghe, Diaconu V. Jo n,
l)nl)rovolschi V. Ga vril, Dobrovolschi V. Ion, Du!)a Aurel, Flocea P . Nico lae, FJ0cet1 M. Gheorghe, F !ocea V. Gheorghe. Flocea Simion, Forminte Vasile, Hr.rgot
V. Mihai, Hu tu Vasile. Irimescu Artim, lsenciuc Jon, l,ehaci Gheorghe. M o1·<1şan
G . Nicolae, Nacu N , T raian, Nacu I , Vasile. Popa T. Vasile, Popa Ghe. Si mi on,
Popescu N. ToacleT", Popescu N. Constantin, Hăcilă I. Gavril, Hâcilă 1. Gheorgl"Je.
25 Arh. M. Ap. N., fond 4-197, dosar :l044. f 15.
26 N. Teodorescu, Op . dt.., p. 94.
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~ec man

A. Traian, Tigănescu P. Vasile, 'figănescu, P. Gavril, Ungureanu Vasile,
Za ncu V. Ga vr il şi Zancu S. Gheorghe.
Acestora li se adaugă un număr mare de civil i, adulţi şi copii, care au murit
cli n ~a uza proiectilelor, a gloanţelo1· sau a minelor. ln Stulpicani au murit: Ambro-;
Nasta~ia, Boicu Teodora, Buzilă Ioan, Catargiu Vasile, Cozan Ion. Cazan Arcadie,
Cozan Gheorghe, Cozan Filaret, Curovschi Carol, Diaconu Gavril, Hutu Ioan, Hutu
Gheorg he. Moroş an Gheorghe, Moroşan Vasile, Moroşan Elisabeta, Popa Nastasia,
Popescu Ilie, Hăcilă Ion, Răcilă Paraschiva, Răcilă Maria, Scheulac Paraschiva,
.<;;ecma n Dumitru: în Doroteea au murit Ignătescu Augustin, Nacu Alexandru, Nacu
Valiţa, Nuţescu Ioan, Rusu Valerian, i<ir in Gemenea, Simeria Constantin. 27
R ăzboiul a lăsat şi alte du reroase urme: copii orfa ni (numa i în Doroteea 35),
Yă d uve o;i inYa li zi : 28

Văd un•

J)oroteea
Frasin
Gemenea
Negrileasa
Ostra

11
27

()

12

o

Slătioara

Stulpicani

]ll\'rtl i7. i

8
5
ll

H
·1

IO

7

rncepind cu 8 septembrie şi pînă în noiembrie 19H. în localităţile di n zonă,
sînt cantonate trupe soviet ice. In această perioadă, ele distrug sistem ul de fo rti f icaţ i i ge rman, a r uncînd in aer cazematele d.i n zona Doroteea F rasin w.
D eşi sărăcite si mţitor d e jafurile hitleriştilor, d e pîrjolul ultimelor zile de
ri1zbo i, sate le şi -au adus o con tribuţie importa n tă la întreţinei·ea o staşilor sovie tici
cantonat i a ici. A stfel, contributia satului Doroteea se cifre a~.9. la 5.362.700 lei ::<1,
in r a co;nunei Frnsin la :"lS .-127.:15'5 Iei :li.
U nitătile sovietice d in zo nă au beneficiat d e următorul aport în animale din
partea sate.l or :1~ :

Doroteea
Frasin
Gern enea
Negrileasa
Ostra
Slăti o ara

Stulpicani

Cai

Boi

Vaci

13

4

10
14
7
80
H
10
22

19
5
35
16
9
15

11
8
15

Oi
189
150
26
1010
310
86
343

Porci
8
6
11
132
35
27
21

27 Arh. St. SuceaYa, fond Prefectura judeţului Cîmpulung, dosarele 263/1945
)i 14/ 1946, passim .
28 Ibidem, dosar 115/ 1945, passim.
29 Ibidem, dosar 15/1946, f. 4.
:-:o Arh. St. Suc,eava, fond Legiunea de jandarmi Cîmpulung, dosar 55iI9-l4.
31 Ibidem, dosar 54/194-1.
32 Arh. St. Suceava, Fond Prefectura judeţului Cîmpulung, dosar 20/1944,
f. 90-105.
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.
După. trecerea tăvăJug_ului r~zboiului, începe activitatea de reconstrucţie. Munc~_1nd ~u daru~1·e, m~nc1tom ceferişti reuşesc ca în aprilie l'.145 să refaci! podun le
~1 lmia ferata pe distanţa Frasin-Stulpicani :i:1 au reconstruit gara, au repura t lo-

comotivele care avuseseră de suferit. Pentru ' refacerea drumulu i .l<"'rasin- Stulp :cani-Cimpulung s-au executat lucrări în valoare de 55.000 Iei.
Hefacerea satelor în întregime a inc.eput prin construirea, la Hi iulie Hllfh,
în Bucşoaia, Frasi n, Ostra, Slălioara şi Stulpicani a comitetelor pentru r onst ru <' \ ie . Stulpicaniul a primit un avans în valoare de 1'4.1100.000 lei a:..
.
•
In timpul luptelor care s-au dat pe teritoriul bazinului Suha buctwmcana,
J~c,alnicii. „s-au ridicat _ ~a un singur om în ajutorul unităţ i lo r român eşti I ~\· ! e
ti ce, punmd la d 1 spoz1ţ1a armatei tot ceea ce este necesar pentru a se rcn lia.i.1 o
colaborare efectivă şi s.trinsă, pentru a se renaste 0 Român ie nouă , fe r dti!, l'll berată de sub fascişti" Jn. Alături de grăniceri ·locuitori i satelor d in zona, t3 dr
altfel întregul nostru popor, au înscris o Pag i ;iă de glorie nemur itoare ln '"I ri.1
milenară a neamului nostru.

CONTRlB UT IONS CONCEHN1'.NT LA LUTTE INSURECTIONNELLE DE
L'AHMf;E HOUMAINE DANS LE BA.SSIN DE LA RIVI8RE' SUHA

R e suni e
Dedi e ii Ia B.evdution de libfr ation nationale et sociale antifasciste et an tiimperialiste du peuple roumain, du 23 Aout 1944, le makriel c i-prt1sent d ~n
une desc ription delaillt1e des premieres actions organisees par l'armce rou marn c
en \'Ue de c hasser Ies troupes hitleriennes du pays.
.
.
L'honneur de commencer Ie detour des armes contre r·armce allemandei a
ap partenu au R.egiment no :3 garde'S-frontieres sous la commande du colonel Nistor Teodorescu, qui, le 23 Aout 1944 se trou~ait sur la ligne Gura-Humorulu 1Ca pu-Cîmpului-Valea-Seacă -Pîraie-Bogata-S1ătioara, faisant pa rtie dl:! l III
t· me Division allemande-Montagne. Sans avoir re<;u J'ordre e :ocp res, d 'attaqucl'
l'annce allemande, et se b asant un iquement sur la P rocJam ation ro ale du so11;
du 2:l Ao ut, Ies gardes-front i ~res roumaîns commenc,ent a desarm~r Ies Alle~iands.
<'t etablisse nt, dans de.-; cond itinns assez difficiles, la collaborat1011 avec l armee
~O\ i~tiQUC.

Dans l'action commune des troupe 5 roumaines et sovietiques, un r61e important a d t• jout'? par la population locale, QUi a conduit Ies troupes alli es s ur dl',,
sentiers inconnus, dans Ies montagnes, fait qui Jeur a valu de nornb reuses represai1Je.:; de la part des troupes allemandes en retraite.
Par leur action, Ies gardes-frontieres 1·oumains ont desorganise le system e de
dt~fense all emand, contrihuant de fac;on substantielle â OU\T i r le chemin nu. SO\'I
t iques ve rs la Transylvanie.

:tJ Jrh . St. Suceava, fond Prefectura judeţului Clrnpulung, dosa r :l/H145. f. '.!I
:14 Ibidem, dosar 59/1945, f. 20.
35 1 bidem, dosar 58/1946, f . 32.
:lG Ibidem, dosar 24(1 944, f. 8.
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SUCEAVA

MOTIVE ORNAMENTALE ÎN CERAMICA SMĂLŢUITA
DE UZ CASNIC DE LA SUCEAVA, DIN SECOLUL AL XV-LEA.
PARASCJ llV _\ VICTOHIA BATAfilllC

CP rcC"tfirilP adwolo g icP, înc ep ute' la Su ce;n·a la s fir ~ itul s e c olu~ui trecut,
r C'l u;1 tr în anul HJ51 ) i continuate pîn C1 în prewnt, aJ[1turi de descoperi1·ile intim pl ătoa rc, au dus la giisirea rnw i ca ntit Ziţi imprPs ionante de cer:imicii nwdi c>vaff1
d e diferite tipuri. can• a constituit ohiPctul unor nunwroase s tudii 1. De~ i spe ctacu lo:isf1, ceramica dt' uz casnic, smălţuit ă ~i dccoraUi. de la Suc0ava, nu a făcut
ob iPd ul \Teuoui s tudiu sp<'cial. fiind d oa r 111enţionatf1 m :1i ales în lucrririlc CorinPi
l\' ico l<'scu. care. analizînd accastf1 categorie cerami c ă din ţiirilc românr, hazîndu-se
p c ;rnumite concluzii izvorîte din cercet.1re a ornamenti c ii, avans0ază id eea exi stenţei în M oldo\·;i a unei ceramici, puternic influenţati1 de olări;1 islamid1 ~i dl'
r·pa din bazinul M;-1ri i Nrgre. în spf.'ţ[1 armeano-gf.'orgian C1, pe care o demJmc~tP
„p o nti61" 2• difrrită d t· ct·a din 'fara Româneasd'1, denumitt1 ce ra mica .. dunitrP<Jn<-1„.
Numiirul marc· de frngmPnte ceramicl' s măl\uite descoperit!' la Sucea\·a, 1·r·m a rc:1 hilr prin hogt1ţi;1 decorului ~ i prin v;il oa n~a artisi.ică a acestuia, cit şi prin
fa ptul ct1 cea m ;1i rnarP part(• a acest0i c:0r;imir·i ;i rf1111;1s i ned itC1. nP. d etf'rlll int1
sit înce1 ·căm o t'atalogare a mot i\·clor drcorati\·0 c<t n' se întîln0sc pe cc1·a111ica
sm ~i lţuită de uz comun.

*

*

*

Cunoscuti"t in a ')f'zările din i\Ioldova ca marfă de import adU'.;[1 Jin ateliereh'
bizantine, ceramica smălţuită de uz comun autohton0:-1 îşi face apar iţia la Suceava
la sfirşitul secolului al XJV-lea. Cste ,·orba de existenţa unor borcane şi oale cu
loa r t[1, lucrate din pastă aspră ~i arse reducător, care au o bandf1 d e smalţ verd<'
închis, trasă dinrt pe pastă, fără angobă, în jurul gurii. :i
începind cu primii ani ai se c olu~ui al XV -lea se petrec tran s formări rapide
în kh nica producţiei locale de cerami c ă. marcate prin uliliz;irea c·:cl usiYă a roţi i
rnpide în exec utarea ceramicii or[l'iene~ ti, folosirea pc f. c a ră l;irgă a m etodei
1 Ele na Busuioc, Ceramica ele uz comun nesmălţuită din Moldo va (Seco!.ul al
X!V-lea pin.el la mijlocul secolului al XVJ-lm), Bucureşti , 1975, p . 7-8, und e estP
dată toa tă

bihliografia.
2 Corina Ni colescu. f,a ccrnmi11uc roumuinc emai!lr;e du .Hoyen Agc c. la
/.umihe des derni 1?res r echa cheg, în JJyzantinoslavica, XXI, 1960, 2, p. 2G0-281 ;
idem, La ceramiquc
vernis p1ombeaux cles X-e - XV-e si.eclcs clans les Pays
l~o!.lma.ins, în Bolletinu Internazionale clell.e Cemmiche in Fa ~ nza, Faenza, XLIX.
1963, p. 105, 115; idPm, La ceramique ernaillce de Moldavi e et le Proche Orient,
în S ,40, VII, 1968, p. 187-197 ; idem. Moştenirea artei bizantine in Român.ia,
Bu cureşti, 1971, p. 34-43 ; Corina Nicolescu, Paul Petrescu, Ceramica românească
tradiţională, Bucure ş ti, 1974.
3 Informaţie Elena Busuioc, căreia ii mulţumim şi pe această cale pentru
sugestiile şi informaţiile oferite, ne;::esare in elaborarea acestei lucrări.

a
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nrderii oxidante. prin îmbogăţirea repertoriului de forme>, larga r•ispîndirP <1
. malţului, precum şi a tPlmicilor dr deco1·arC' sgraffito şi c.:hamp leve."
ln prima Jumfitat<! a secolulu i XV, l n S~c.:eava, alături de cernmica ncsm~1l 
\1.lit..'i, nUJizatA la bucătări<' sau avrnd rosturi gospodăre~ti, apare ceramica smal\Uită de u z casnic, utilizată ca veselă. r; Se cuvine să menţionăm că aceasta din
urmă ~ grup • nză In d om mari categorii : ceramicu smălţuită cu decor si ccrn rn1r·a
'mă !ţultă fl\ r<°l decor. c11re deţ i ne în raport cu prima un procent nl't superior.
Este concludent. ră în locuinţa unui orăŞC!an de la mijlocul secolului al XV-h1.
d -scopC'rllfl ~ str;.1dn Pt•tru Rareş ~i dezvelită parţial, s-au recuperat I I Yase întn•gi ~i fra gmente de la cel puţin 54 de vase smălţuit<', dintrP car<' cl o;>r un
~in g ur vas ~i cinci fra.i<mente erau ~i decorate. 6
ln categoria r-eramicii smt\Jţuite fără decor se întîlnesc următoarclf' fn'.~ l" :
strachina . farfuria, h o lul, cana, paharul. lllc:iorul. cra tiţa tripodă, sfP~niC'ul._ '. Ca
o caract:erlstlcl'i a acestei categorii ceramice se constată preferinţa pentru ton a!1ta1.il_<'
l nch ise ale culorllor : verde-c.:rom. \·erde-srnuraid, brun „terra di SiPna", umbr~1-; 1r""·
-.; Jl be n-ocru ~ i galben-oranj, rar galben-ivoriu. Foarte r:ire sînt cazurile• Cinel S<'
lntilnesc fragm ente pe care să coexiste mai multe nuanţe sau culori dP sm ;; !·ţ .
l'amcteristic<1 a ceram icii smălţuite ~i decorate.
Producţia loc.:ală de ceramicr1 smălţuită ş i decorată a fo st doc mrn~ntat;-1 arlwologic pentru prima oară la Suceava prin descoperirC'a în sect01·ul IRC a U!llli
<"Uptor de ars oale care a funcţi onat la începutul secolului XV.~ ,\ic: i :.-;iu
gl\sit peste o sută de suporţi utilizaţi în cuptor în timpul coacerii pentru separarea 1·aselo1· smălţuite, ceea ce arată indUbitabij că avem de-a faci:' cu un atPl i<'r
c-;11-c producea ceramic~i smălţuită. !J Tot aici s-au găsit şi numeroase fragment<•
c·eramicc acoperite cu angobă albă (biscuit) si decorate, alături de fragmc•nte d1•<"<>ra le ~i i;măl\uite. Fragmente ceramice dec~rate şi smălţuite au fost dcscopPrii<'
pe lntregul tC'l'ltoriu al oraşului m edieval Suceava 10, fără însii să dcpăşeasd\ (';t
numâr fragmentele smălţuite, simple.
Dimensi unile reduse ale acestor frnginr>nte îngreunează st;1bilirra repertoriul ui
de> fol"ll1e a l C'e1-umicii uzuale smălţuit e !ii decorate. Se> pot identifica cu aproxi 4 Ştefan Olteanu, Con s tantin .)<'rban. Meştesuau.rile din Ţara Românea sca s 1
Bucureşti , 19Gf"l, p. 106-IO!J.
5 La Sucea,•a, alături de fragmente d0 vase smălţuite şi decorate ut i liz~1t0 <""
veselă s -;:i u descoperit şi fragmente de vase cu picior inelar, prevăzut c.:u orificii

Moldova în Evul Mediu,

pentru suspendare, folosite ca piese decorative de interior (descoperiri inedite).
Astfel de vase cu orificii d e suspendare, datate în secolele XIV-XV, au fost
g{1site ~i la Curtea de Argeş, cf. Lia Bătrîna şi Adrian Bf1trîna, Cercetărilr arheoloC/ice de la Curtea de Argeş, în„Cercetări arheologice", V, Bucureşti, 1982, P · rn:i.
pl. ITI/1, 4 ; l V/ 1-3, 5 ; V/'2.
Ci Info rmaţie de la Emi l I. Emandi, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
7 Piesele !ntregi sau fragmentare, inedite, aflate în colecţiile Muzeului .fu
cieţea n Suceava.
8 Bucur Mitrea i,i colab., Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neamţului.
in SCI\T, 6, 1955, 3-4, p . 780-781.
9 Sup 01"ţi de d if erite forme, pu~ i în legătură cu producerea ceramicii smf1lţuiif'
au fost d escoperiţi la Iaşi, cf. Al. Andronic Contribu ţii arheologice la istoria ora şului foşi ln perioada feudală, în Arh. Mol~l . , I, p. 276, fig . 4/9; Baia, cf. F:ugen ia
!lleamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIF-XVII .
Iaşi, 1980, voi. I, p. 117-118, fig. 81/15-16 ; Păcuiul lui Soare, cf. Petre Diaconu .
Silvia B<lraschi, Păcuiul lui Soare. Aşezarea medievalii, Buc ureşti, 1977, voi. JI ,
p . 11 0 : Humor, cf. Elena Busuioc şi Paraschiva Victoria Batariuc.:, Atelier de olări<·
la vechea mănăstire a Humorului (sec. XV), în SCJVA, 35, 198·1, 2, p. 172, fig. 1/ 2-4,
p. 173, fig. 2/6, 7.
IO Material inedit, aflat în colecţiile Muzeului .Judeţean Suceava.
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maţie strachina,
1·istie:ă a întrpgii
largi şi scundr,
f;1ţă
de vasele

farfuria. bolul, ulciorul, cana de mici dimensiuni. Ca u c·arnct<·cC'ramici smălţuitP PStP de rPţinut preponderenţa , ·aselor desrhisl'.
avînd ca suport un picior inelar mai mult sau mai puţin ridi('"l.
înalte şi înguste. tt
Din punct de , ·eden• tehnic. s-a putut const~1ta cit pasta murii majorit[1 ţi a
produselor smălţuitP C'StC' foarlr îngrijit lucrată din argilă cur[1ţată cu 111;11" '
atenţie de impuriU1ţi şi adnd ca drgrcs;int nisip sub formii de pulbrre fin {t. oh\i nută în prealabil prin măcinare uri sp[tlarf', ~i pu!IJC'n' de w'f}illa.~ calcare. 1
Datorită c;ilit<lţilor argilei si a fin eţii adaosurilor s-a obţinut o pasti1, finii omog<•n ii,
destinati't o bţinl'rii cen1mirii smiilţuite ~ i decorate. Decorul ceramicii sm::i!ţuitf' ~ r·
rPaliza prin combinarea a dou[t tehnici de ornamentare : smălţuirea şi in ci zare':t .
Smtilţuirea Pra rralizal[1 prin aplicarea prealahili't a unui strat de an1;ob;-1 cil '
culoare mai mult sau mai puţin albf1 pe pereţii n1sului, în întrC'gi111e la intt'riot',
iar Ia exterior, în ju111~1tatea superioară pin~"i în zona diametrului maxim, în CilZUI
formelor deschist~ ~i scunde sau pc întreaga suprafaţă, în cazul formelor inaltt•
si înguste. Smalţuril e sînt mono-sau policrome. Culorile de smalţ - VPrdr, bru n.
g: ilben - c u diferite!C' lor nuan\P sînt utilizate• de obicei asociate în decora rea unu i
•.ingur va s. Frecn•nt fondul ii constituia o culoare mai închi să verdc-C'ro m
sau brun .,terra di Sirna" motive!C' incizate erau realizat<' într-o nu a n\ă ;i
culorii de fond sa u chiar în ;1lt[1 culoarP. l'l ln unelP cazuri, fundul alb-găl b ui ~ ~ ·u
.l!:tlben - ivo1·iu al 1mgol)('i, <tcop<'rit cu smalţ incolor era stropit cu pete sau vrîst1·
dl' C'Uloat'<' contrastantă, el <• obicei \"Prdc ~ i brun, care nu subliniau în \TPU!l f<'i ck<" >ru l incizat, d:1r ritmau întrPaga compoziţie. 11 Cf'a de a doua componentf1 ;1
dPcorului ceramicii smălţuitf', incizarea. t.> cuprinde atit incizia propriu-zisă, C':tl'l'
afcc:teazr1 superficial angoba ,-;i corpul \·asului (sgraffito), cit ~i inC'izia Jat{1 ')i
adincă, de fapt o adeYă rat;l. excizie. care face ca decorul să ias[1 în evident,[1 prin
u~oaru adincirP a fondului. amintind de tt'lmica proprk artPi metalului ~i emai lului, c hamplP\'e-ul. tt• Fr<•c\·ent, în rt:'aliz;n·pa dee;orului s <' folosf'aU combinat1 '.
"ompletîndu-se, aml>clc procede<' - sg1·affito <;; i ch;:unrh'\'C,
11 In casa unui 01 ·;'.i~ Pan clin s<•coJu1 XV. d escop('rit{1 la S u -:c·m·a, p<' s tracb
Pl'tru nare~. au fost găsite 7 st1·aC'hini întregi ~i fragmente de la înc:<i 15 st r<'1chini
~rnăl\uite ~i do;ir ..i \·ase înalte ~i stl"i mte ~i 5 fragmente de• la asPm <'nea Y<lSL'.
Informaţie de la Emil Ioan Emancli.
U Calcarul argillas calcan• - atît suh form[1 de granule sau ele pulher<'
formeaz;I un fondant folosit frccnmt în ('0111poziţia C'<'ramicii cr. Elena Busuioc ,
op. cit., p. 35 ~ i urm.
1J V1wbind despre ceramica smălţuitf1 din l\Iolclo\'a, C orina Nicoles : u suhli ·
niazf1 utilizarea s malţului m onoC'rom ~i pn•zi>nţa sma lţului „drojdie de vin'', d.
Corina Nicolescu, La ceramiqu c ci t:ernis plombeau:i: des X- c - XV-c siecles dans
les Pays Roumain!1, în Bolletino Internazional e delle Ceramiche in Faenza, Facnza .
1!111:1, XLIX, p. 109. Este însă ele remarcat p re dilecţia pentru folosirea smalţului
policrom în realizarea ceramicii sm[1lţuite şi decorate ca şi abs e nţa a~a zisu!ui
smalţ „drojdie de vin"". Pentru acest ultim aspect, vezi dis c uţi;i la R;1clu P opa.
Monica Mărgineanu-Cârstoiu, A!clrtul"ii ele civilizaţie meclievală româneasciL O casei
a domniei şi o sobă monume11talc1 ele la Suceava clin vremea lui Ştefan, cel Mare,
Bucureşti, 19î9, p. 44.
14 Grigore Avakian, Săpăturil e de la Cetatea .1lbă, în A.nuarul Comisiunii
Monum en telor Istorice, Secţia pentru Basarabia, III, 1931, p . 08-100, fig. 117-123 ;
N. Constantinescu, Contribuţi e la cunoa ş t e rea ce ramicii bizantine ele la Cetatea
Albă (Belgorocl Dniestrovslâ), în SCJV, 10. 1959, 2, pl. II, III.
15 Corina Nicolescu, op. cit., p . 107, s ubliniază raritatea utilizării te lmi c il
sgraffito în Moldova, omiţînd faptul că acest procedeu decorativ este folosit frecvent singur, cit şi în asociere cu tehnica champleve.
16 Comparîncl această tPhnică de realizare a decorului în ce ramici'.1 cu tehnici\
champleve utilizată în toreutică. cel care face apropierea e~te Barbu Slătineanu, in
Ceramica românească Bucureşti, 1938, p . 34, nota 1.
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O notă caracteristică a cc1·aniicl i smMtuite si dc•c •t'<1t0 o repr ez intă dispuner0a
l •c·t ni ca 11 d or ulu i. ca ~j c.w.ict1•rul urrat • '1 intr· gli compoziţii decorative. t ~

cund e ~int d cor::i t ln m. 1w 1 lor maj oritate ln int.;rior _ş i
i11 zon<' spcciflc1>, t:tl m c tive tip ice. In schm1b, 111
<·a:rn l vaselor în a lte ~i stJ"imte, dPcon1l ~e dc-s fCt~<n1ră (r cvcnl p c intrca •n ).Uf)ra foţ[I Pxtcr ioară, sau orupă uneori anumite reg istre.
în cazul vaselor deschise ~ i sc unde (strachin :l, farfurie, bol) cler orul int erior
•'>t P p l !'.at fre cvent în trei rei:istrc dist incte : buza. zona jmed i<t t inferioarc"i buzl'i
-,; fun dul vasului. Registl'ul din zona fundului este tra tat ele d e mai multc •
111·1 .-n h fonna unui medali on încadrat de C('rcuri co n c•n tri cC', în alte ca zur i
motiv u l Cf'ntral. p lasn t p e fund, se continu[i s i i n sp aţiu l in t N'lledia r , dup<'t cum
11neori, în treaga suprafaţă interioară a vasului 0ste drc:or lO . In rnzul decorulu~
1•Stt'l'I01'o cel mui frecvent c>stc-~ d0coratC1 buza si d ia nwtrul max im <i l vasului, ap01
r '!lil>trul c uprins inb-e aceste doui1 zo1w, partea in!eno;in1 este adesea liîsatii _n0decoratii, fiind d e cele mai mult(~ ori nic i măcar aropr.rilit cu n~oh •. Vasele 111altc•
, ; strîmt_e , ~în~ pu au to <tt<'L s upr .i foţa d ~c orat<'t, sînt u1·11amc•n tatc> în zona buzP1. a
um i1 rului. cit ~ 1 111 c0a a dwnwtn1lui maxi m .
Motivele ornam entale s int si ele d P 0 mari' di\·Prsi ta tP, putinei fi grupatc•
în moti\'e geometric<'. vcget;dP. zo ornorf(' s i an tropo:no r ft•. H •'niarc ahilă ne apan·
„ll11 :1 \ i'1 rdevat:·1 ele mo ti1•0!!' dpcorativ(' d·r· JJC' fr.1.1:-mentelr. cl'ramice descopP rtt •
1n secto n.1! IR C 1". To,1te ePlC' 79 dr' fr<ti::nwntC' de bhr•u it sînt cl ecorc1te, fn P"\:dU...;ivitate, cu m otive gpon10trice, ia r clin cd <' 1r. fra gmen t sni fd\uitc', doar u nul
,; ingur foc <' 'C<:rp ţi 1>, fiind drcm·at cu palnwtc.
•
Motivele geometric e sînt cele mai ft·,• c\·pn t lnt11ni tr în decorul ceramicii smulţuite de uz cas nic d e la Sucea va , punctul TRC nefii nd o cxcc•p ţlc-. Dintl"e moti\'e k
!.!Pomet dce intîlnim: cercuri concPntricC' (Pl. 1/4: 2/2). sp irale (P I. :l/-t. 7, H), lin iil1·
\·;·;!m·itr. (PI. 2/ 2 ; 5/1-~J. Yaluri (PI. 1/ 7), c>lips E' (Pl. J/5 ), 2l41- z.1gul (PI. 1,114), c ăpr f01·1
(PI 1/ 13 ; 3/6), tr·iungbiul simplu (PI. I/. ) tnu n ~! hiul r·u Ja turi !P curbe avlncl
înscris' lc:i intei·ior· <tltP fi g ul"i geomet rice' ca 'ha ~ un (P I. 1/ll ; 2/î). romburi (PI. 2Î(i).
iri un r.:hit lI'i SE'paratr. de rom buri în care se · află in ·r i '~' cruci (PI. 1/11. 12).
romburi (Pl. L lli ; ~/ll . gl'upuri de linii paralele d i!ipU~ i'adi a l (PI. 2/2), m e to1 w
d ·ephinJ( hiulare Jw ~ ur:1 t e S<1u umplut e cu spirale, sepnrate între elf' el e suprafc\ •·
n od.erori
(Pl, 1/9. JO) , tors<1 de (PI. :d/-i) crll:.: i (PI. 1/1 5 : 3/3. ln cndrul orn;un n tC'lor ecometrice încadrăm ~i se!llnele grafice ca monogrnmel~ (PI. 4/2 ) ~i inscripţiile '·
Orna mentele vegetale sint m ai PUtin numeroase ş i Se Jimit<'azft în fond 1:i
tr 1'i m..iri tipuri w: fl o::irca cu p~1 tru petsle (astt·r) d i~ USf' In cruce (PI. .6/7), cari:.
~!Pnmet riii ndu-se, se va tr:.-111sforma intt·-o rozetă (PI. 6/ 1, 2, 5) !)i :tpo1 fn roat<t
solar:i (P I. 6/6) ; palmC'ta 21 , cu varianta C'i scm ipalmeta cu lobii rotunjiţi, prins!\
p 1• un vrej sinuos (PI. 3/5) şi cel elf' al treilea tip, arborele ·i \ii - Horn :.'.
rep re zenta t sub f.orma unei ramuri de brad WI. 2/4) au a unui arbust c-u
cre;1g~le tern;inate c~ fructe r_oiunde (PI. :J/10). f) obi I. acest_ m oti1: ornamcnt;1J
se rntJlneşte lmpreuna cu o alta categorif' dec<lr;itiv;1, cea zoomorfa.
La Suceava, m otivele dc'rorati\·c zoomorfe, rare, !(( t rc·pr<>zentatC' ele păsfi ri , în
spe\[1 porumbei şi cocori (?), şi probabil de p e<ili. Por um helul apare asoc iat cil
arbore!I! vieţ ii îri forma ele arbus t (PI. ;t ' JO; 4/4). î n timp ce cocorul (?) fac (•
nnrte d într-o adev;irată „ ll or<V' care SC' d ~sf<1!ioar<i pe pereţ ; i vasul u l (PI. :l/11).
Vasc·I<' deschis

p<irţi al sau

ii i

deloc l;1 exterioi',

17 Barbu Slătin eanu, Pani II. StahJ Paul Petrescu, A1·ta popularei fa Republica
Populară Română , Ceramica, Buc1.1re5ti, i95B, p. 7!H:Hl
.
•
18 Am ales pentru l'X<~mplificare lotul de fra gmen te cera m we gas1t la IH.C
a tît d a to rită ml11·im ii sale, cit şi faptului că a fu t descope ri t într-un complex
încl1ls.
19 Elena Busuioc şi Paraschiva Victoria Batariuc, op. cit., p. 111 1. fig_ 617.
20 Corina Nicolescu, op. cit., p. 11 0 subliniaz<i p t' di!e<;ţia p n lru ornamen tul
vegetal în . ceramica smălţ.uită din Moldo~a.
21 Mircea D. Matei, Em il I. Eman di
C<I c1 el e orăşean din secolul al X V - lea
de la Suceava, în SC/V A, 28, 1977, 4, fig. '10.
22 Paul Petrescu, Motive deeorntive celebre Bucureşti, 1971, p. 39-65; Victor
Simion, Imagine şi legendd, Bucureşti , 1983.
'
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Aµarc ~ i un fra g111 c nt care pare a fi dcccwat C' U un pc·~ tc ~ 1 • figur a t elipsoidal , c u "
dorsalii co 111pusă din ha <;; uri ~ i cu solzii în formă de 111i ci ;ilveo!C' (Pl. :!/ I) .
Cel mai rar întilnit m otiv d ecorati\· Ps tc c<' I antropomorf ~1, cx isii:ld un
s ingur fragm~·nt d<> vas pe cnr<' proba bil „s te 1·Pd at un pe1·son :1j î111hd1C': 1t in t r-c•
umi cft c u falduri (PI. 4/5) .
Decorul fiind d isp us tectonic, C'Xi '> ta moti ve d ecorati n• pr<'dilec:te pen tru ;11n;.
mit<' foni ic! ele 1·:: s s:n1 p e ntru anumitC' zone ale 1·asu lu i. AstfPl. m otivele geonw tr ir·(•
sint utilizat<' frp c1·ent în dc•corar0a 1·ase lor dPSf' hise ~i sz und<', ş i, în acc"-t C'<i i'„
un e!C' mot iv <' geonwtrice si nt pla ~;: 1te in ;mumitP zone ate vasului, ;:itit L : int•'l· io r
c!t s i h •'Xtr'rior .
. Pentr u d0corul interior al huzPi '>C' 11tili zPa zr1 spi rnl P (PI. :l/4, 7). : " r~; 1d( "
(PI. :!/-!). c·i1priori (PI. :3/n). palnwtr• (Pl. :F t). pe-;; tPl" (PI. '.!./l ). !n zona ;;11 !•d i:1 t
in f1 •1·i q;, r [t buzPi. d P obic<::i sî nt p!as:1t<! ~i r w·i d e t:·in:1gi1iuri alternativ <' ;,\'inel
Îll S'.'l'iSf' h a~ uri (P J. 2/1). spiraJc> (PJ. ;J /7). cc·;'('Ul t~1iat Îll p ::tru prez.en t i n d Î ll
l'iPc·<lr» sf< ·~· t insc:ri sf1 dte o spi ral [t (PI. :l,'o), linii v ftlurite dispu ~•' radi;!l (Dl. ~/ 'l) .
romb uri a .-!n d înscr ise puncte (Pl. '2/[l). Zo n<l fundului inelar c:stc d e c:vk 111:1i
mu lte• u; ·i fr :1tati1 ~ u ! > form:1 unui medal ion în care se afl t1 un mot i1· in ta i> J[1
d <· ~" h - d :.1m ie r - (PI. .+.'u. fl), un l'ntrclacs cu P :d rcrnităţile as c uţit e te rmina t<·
C' U rnmburi cu la turile conca ve si flori puterni c ~ tilizatc (Pl. 2/5 ). un zig- za .!.!
(PI. 5/ 1) ori un pătrat încon j urat d e hasuri (PI. 4. J). Uneori în mPdalionul c0n tr;tl
..,,, ;.:C;sc ~tc un m otiv r adial compu s din grupe d e linii convergentP (Pl. h/8), un
;1lt 111 0d;:i li on ;:idiiposlc~te un rnitrat cu laluriJ P concave în interiorul căr ui a s1·
:i fl r1 i!lscrisp l in ii 1·.:t1uri te (PI. 5/5). lln C'i ien :1r poligonal incadn'ază o f lo;in• a si -·
nwtri c ă cu cin :·i 1wt;1 Jc• (PI. G/ .f), l'Ozetc C'U opt razl' (Pl. G_1, 2, 5) sa u roa!;: soJ :11 ·i1
(PI. 11/G). l;i a lte c;:ii:m·i d ecor ul în C'epe dintr-un. punct central ~i ocup<:i intn'.:<
t·orpul vasului - d Ps0nu ! infă\işind o Uoarc compus[\ din ;irce de cerc cu intl' ri orul h a~ urat, dPscriind r omhuri în C'arc se aflri înscrise C'l'U :i d e Maltn (Pl. ·l/7)
în cazul nltor fragnw nte rNan1iC'P. mcd<tli unul lip .~ 00 tc\ în pun ctul c<'ntr; tl fiind
n•;)re;:enL 1tii o pasf1re (Pl. 4.'4) . un 1·1·c•j cu n or i cu p<i tru pct:tle (Pl. 4.'B ). sim pk
l.!l'Upu:-i ele linii (PI. 5(:l. 4) s:1 u u n JJl'rso :1 :1.i îmbr;ka t într-o tun icf1 c u fa~ dur i
a1· ipioară

(PI. .+.'5).
Spn~ tlC'os cbir<~ dP str[ichin il<' '; i boiurile bizantine s~ u d<' cele dcscopPritP î11
T •1ra Ro mâncasd1, la D robda Tu r n u-SC'\'Pri n 2:'. Zimnicea~(;' C' o c· oni~ 7 • P i1:·1.1: ul Ju i
:oo 1re ~". Enisala'.!!•, Tirgo1·i1tc :n, J3:1 ..,ara hi-Ca lafat ·' 1• l't•l'tca de• i i rgt·~ : 1 ~ . fral!m Pn tPk
'"'ram ic0 <l<' l:t ::>ucP:11·a sint d ecu1·at<' mai c u se;1111ii la PXtPrior. moti1·elc prt'd iledi·
fiind ce l<: !!"ometrir:c (PI. 1/ 1- W; :! '<i; :J/ I, 'l. 12).

'.!.:J O rcpre zentnre sim ilar.:i la P iwuiul lu i Soare, cf. P<•t;·c Dinc:onu. Sih·i;i
Bar;ischi , op . cit„ p . ll!J, fi.::!. 71 4 .
2! P<'ntru raportul dintre decorativ, antropomorf ~i figur;iti\-. vezi Florc ntin:i
Dumitresr:u, Etape în evo luţ ia artei l'echi romuncsti rl'flectat e în. ornamentică, în
S CIA., l, 1 OG5, p . llG.
•
25 AL D{1rcăc ilă, l'vfonec!.c•, p ocloab C' <Ic 111C'tal .~i fmqme nt c ceru.micc ele la
termele lJrubclc i şi din cimitirul medieL·a l suprapu-', în Mat eriale , V, p. 786, fi g.
7, p. 788, fig. 8/ 1, 2.
2G Barhu Sli'ttint>an u, Ceramica fewlalli român e ască şi originile ei, Ru c ure ~ ti,
1D58, p. 57, fi g. 46, p . 78, fi g. 64.
'.27 N. ConstantinC"scu, Coconi„ Un sat clin Cîmpi.a Românii în epoca lui Mircea
c·el I3<1trin, Buc ureşti, 1972, p . 129- 1.+0, fig. 59-{U, pl. XXXIX-XL VI.
28 Petre Diaconu, Silvia BaraschL op. cit„ p. 67-9-L fig. ·Hl-15.
29 Ion Barnea, Ştefan Ştefănes c u, Din istoria lJ ob rooei, Bucureşti, J97l, rnl
111, p. 397, fig. i :rn, p . :ma, fig. 121.
30 N. Constantinescu, Co ntribuţii arheologice asupra curti'i domnesti din Tîrgovişte (sec. XIV-XVII), în SCIV, 15, Wli.f, 2, p. 233, fig. 5, p. 235, fig. 6. .
31 Elenn Busuioc, ~i Dumitru Vilceanu, Ceramica din aşezar e a m erl i. evală ele
la Basarabi-Culafat (sec . al XIV-Zea), în SC'JV A, 27, 1976, 4, p. 504-509.
32 Lia Bătrina şi Adrian Bătrina, op. cit„ p. 103.
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1';1.olivrle ve g ta le se găsesc plasatp atît la interiorul cit ·'ii la exteriorul \·asului .
L;1 intp1·1or11l v:ii;ului , palmeta este plasatft pC' Iluzii (Pl. :3/5), iar fl oa rea C'U p<~t~u
p• •t:.i lr r ll•" lr d obicei tn cmtru, fi'i. ră a fi încadrată într-un medalwn _(PL 6~i).
La r x tc riorul v. sulul, palmeta îmhradl în cazu l form elor înalte s1 strunt<' ~11t1·t>;1p; s11pn• L> ţă :13, .Se întilncsc . i fragmentP de vase globulare (C'ăni ?) care srnt
(IPN1rate ::u „ai·hort> lr \'Îl'ţi i - prezentat sub forma unui arbust cu fructe rotunde.
Jn i:icner;il, pa lmeta , utllizati:t frpcvcnt în C'Pl-Wlli ca monumentală (cahle, discun
rn·11 <1nwntil<', câ!'ămidă pavin1f'ntar[1) este mai p uţin întîlnitft în de.cor ul cerai:1 ic'ii
uzual dl' 111 Suceava, fii nd lnsc't obiŞnui t întrebuintatf1 în r·c-ramica produsa !;1
măn[istirC'a Putna ~" .
·
·
_ tot
le zoamo l'fr sint utilizatr atit pl'ntru dt'corarea interioarelor .d l' , -a~t':
c·:1 1n n .1 i ul pP~ "!U1, plasa t JW liuzft (PI. 2/-t) ori în f'Pl al porumbelului asocia t
<'ll M:11 ·hn rPlP viPţii" • fi"t in zona c<.>ntr<tlă (Pl. 4 4). cit ~i în decor ul pxterior. p ,.
un frnţ!mP.nt d<' v as desc his (poak un bol de mar i dinwnsiuni), decorat la mterw ;·
l'\l lin ii 1·(tluri •
1•: t fi g urat un !) ir el(' cocori
c:<ll'C' păşesc: unul în spatl'l<·
('1-luila lt :: . (PI. 3/11).
1\ f't',l''t arwli7.ft succintă a moth·<' Ior dl'cor:i ti\'P intîlnik pc ceramica dt' uz
c·ui1 1un „11 1{1 1\Uit:l dr I 1 Suce;11·a din seco lul a l XV-iea permite form ularl'a uno1·
constat iiri :
,
rt•nm rn t prC'fcrinţa pC'ntru poliC'romia simil\ului în colcircirca accluiasi , ·as,
ut llza1·1•a i'rN:\'ent;\ a ambe lor procQdN' el <' o rn ame ntare - sgraffito şi champlP\'l',
•1til ' pi:rnt dt ~ î C'oncomitent "''· nw 1 all's prNlilccţla pentru decorul geometri c
<; i p<'ntru 11eonwtrizarP.
' 1•r111rilc-11 ... m :'i l\ulti'L ~ i dccorat[t dP uz comun el<> la Suceava. fiirii a f1 întrut o1. 11l .1~ m niH nr1• cu a ceea d in IVI un t em a da r pf1sl1înd totu~i nota spPc 1f1c:1
<1 ceramicii ro mi\n<>i:d:i di n epocii, prin form~l c ~i moti\'ele orn a mental e utiliza t;•
•1Dar1;in r• ;11:rl0i<t':'i mari fami lii a cer<J mic ii dL' stil bizantin, ca rP. p c u n fo nd d<·
Plenwnte csen\iale comun:.!, a cunoscut n unw n 1, 1se y;1riuntc loca ll'.

e>.

MOTIFS OR N EMENTAUX DF. L .\ CER.\MIQUE :t;M:'\!LLEE A DESTI N:\TIO'\
MENAGEHE DE SUCEAV"\, D U XV-E S JECL E

-

Uesum c -

a Sucea va ont menc a la d ccau n~rt1•
o twntiti:! r"l11•1J'C'able d e ceramique m ed1 t· \·a le, de divers typ cs, parmi lesq uf'ls
<>n d istin gue J;.1 r ;ramlqu ('nH.l ill ' . a destinati on menagerc.
L'au tcur d t> C'l'tle e tude s"occ upe jus tement de la presentation de ceite categori(•
de ceramique, d ecouverte sur le tcrritoire de la viile de S uceava.
La l'ram ique emaillee L't decoree est prcsentee aussi bien du point de vuP
k ·hniq <' - pât.-, couleurs de !'ema il, Proccdcs de decoration - q u'au p oint de vuc
cJ„ l'n1·1wmPn tatinn . On so ulign e le caractere aere d e la decoration , la dispo'.;ition
tectonique de celle - ci et on passe en revue Ies principaux motifs decoratifs l! r'· om,\tri„11es, \ 't'fh;t, u x , zoomo rp hes. On insiste sur le caractere geornetrique et
j!l'om P.trisan t t.le la decoration, caractere spccifique non seulement pour l'ornement:-itinn rl0 , h c r:tmiq u r. a destin a tion menagerc de Su:·eava, mai s a ussi pour cl'l h<I<' t uh· I •wu 1w n 'ilio n roumain c> .
L•·<. fo tJ tll s arc hc'ologiq ues effectu et>s

cl'lllll'

33 Mircea D . Matei . fii Emil I. Emandi, op. cit., fig. IO:.
. „
34 Gh. _I._ Cantacuzino şi Al. Rădulescu, Consideratu asupra ceramicu. descopcrttc la l\f ana stirea Putna irt anul 1971 în SCIV A, 25, 1974, 4, p. 527-533, fig. 4-5_.
35 Un m otiv asemănător apare
interiorul unei străchini smălţuite, vezi
·C orina Nicolescu, Paul Petrescu, op. cit ., fig. 106.

îr:
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EXPLICATION DES FIGUHES
Pl. 1. - Motifs d ecoratifs geometriques. places 1i l'exte rieur du vase (1/2 gr . nat.) .
PI. II. Motifs clc)corntifs i:ieometl'iques (2, :3, 5-!J), zoomorphes (1), vegctaux (!!).
places 11 l'e x terieut· clu vase (li) er <i l'intel'ieur (1, 2, :1. 4, 5, 7, 8) (li!! gr. nat.) .
Pl. III. - Moti fs decot"Htifs gco metriqu0s (1-4, fi-!1, 12). ,·cge taux (5, IO). zoom o t·plws
(JJ), pJaCt'S ;'I J'l' Xk l'Îl'Ur du \ "ilSP (l, 2, 11 , 12), C't a J'intcrif'UI" (:l-J (l) ( li )! I'. nat.).
PI. lV. Moti fs d ecol'a tifs gt\oml'triqut's (l-:l. ti-B). zoomorplws (-!). <inthrnpomorphf's (5). plnct' s il J'intc riPUr. en rpgion du fond d!'s Yasps OUl'l' l'b ii pil'd
<111nulai1·0 (l /2 gr. 1rnt).
PI. V. - Motifs d ccorntifs gt•om t•triqU!.!s p laces ;i l'intt\riPur, ( ' 11 reg ion du fond d •·s
1·<1 ses ouv0!'ts , a pil'd annulain• (l/2 /!I'. nat).
PI. vr. - Motifs d (·coratifs geometriques (1-:l. 5. ri, B) ct n•gdau x (4, 7) . pla ct:•s a
J'intc ric>t11·. <'11 rPgi on du fo nd dPs 1·;1sPs ou1·prts, it pird annulaire> ( 1/2 gr. na t .).
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Mo ti\·1·

15
d ecor al i\·0

16

.t1<>o n11~ tri C'!\ pl;i ~;iti · la •• x tf' ri oruJ , ·:1s ulu i
11 1{1r i111 ea n a turala).
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1

4

Motin• decorath·c .(!Pomctric(' (2. :l. 5. n. 7, B). zoomorf<.' (1), \'('i!!'t<. ;,. (2) .
plasate la extPriorul vasului (li) ~ i la int('J'ÎOI' (1-5, 7, 8) (l/'2 din 111ărinwa n:1~ rn-: il:'t)

PL 2. -
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~
l

6

9

10

8

11

12

PI. ;!ioo111orfi•
, - l\lotin•
·oratiu•
(11)dt·<pl·
„ t
(· .l!c•o .mptr
_ ic ·l' (I. -·1 ·
·

'
.,
.!,
-1. <1, . -' · B, .I,
L).
\ ·pgplall' (5. III, Î),
asd <' " Pxtc·riorul 1·asuJu i (I, ~. 11, 1::1) ~ i J;c i nter ior (:l- 10).
(I :! din n1 fm nwa natunii<i ).
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MOTfVE OllNAMENTALE !N CERAMIC ;\ Dl•: LA

1

SUCl~A VA

2

:i1

3

4

6

7
Pi. 1 -

i\lotin· dc•c·or<1li\·c· .t!c•onwtric·<' (I,
(5),

pl~1satl'

:!, :l, li. 7, 8), zoomorfi' (-!},

antropo11101·fl'

în zon ;1 fL1ndului unor \ ·ase dpschis<', c·u picior i1ll'lar
(l / 'J. din 111i11·inwa naturalr1).
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l\Iotin• clecoratin' geonwtrice (l, 2, :i, :i, li, B) si \'f'i:letale (4, î), plas;itf'
fundulu i unor vase deschise, cu piei or inelar ( 1/ '2 din m[irimea naturală).
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ECONOl\'fLCE, POLlTICE ŞI CULTlH-{ALE
LA SUCEAVA PE TIMPUL DOlVINlEI LUI VASILE LUPU
CONSTANTIN

ŞEH1:3AN

1. ? e timpul domniei lu i Va s ile Lupu (l!i:H-1G5:J), de la a cărni rnscăunar c
pe tronul MoldoYei s-au împlinit în anul J<l!l-1 :;50 de ani, oraşul Suceava m·ea o
mic.ă btinde>re, centrul său aflînclu-se în perimetrul cuprins între străzile : Ann
Jpătcscu , V. I. Lenin, T . .Şte fanelli. C iprian Porumhescu, Vasile Alecsandri, Armenească, An·am Iancu. '"are era de fapt un platou, un de se afla construit şi palatul
donrn ~.:sc. Din această parte istorică a orasului s-au mai păstrat nu111ai lăcaşurile
cl c cult şi anume bisericile Mirăuţi, Be·izadelelor, Sf. Dumitru, învierii, Sf. Gheorghe, Sf. N icolae, Sf. Cruce ~i Sf. Simion.
î r. acea vreme, în incinta Curţii Domneşti, se afla ~i biser ica Beizade lelo 1-,
:1cC'asta servind d rept paraclis cur\ i princiare. ln apropiere se mai afla centrul
comercial şi me~te')ugăresc al ornşului, funcţie economică care s-a perpetuat peste
secole pi nă în zilele noastre 1• Săpăturile a1·heologice efectuate în acest perimetru
au s r.o.-; la i venlă, mai ales în ultimele decenii, ziduri groase de construcţie din
secolele XV-XVIIJ, bolţile mas ive din cărămidă ale unor pivniţi, morminte cu
invenlc1 r, unelte şi arme etc,.
2. Din punct de Yedere 'd ,emografic Suceava în acea \Teme avea circ.a 5.000
loeuito ri, deşi aprec ierile unor călători străini ca de exemplu P. R. Ba cşici (Hi-11).
Marco Randi ni (1 6'16) şi Paul ele Alep, au exagerat uneori numă rul locuitorilor~.
:i. In a lte vremuri, pînă la mijlocul secoluJui al XVII-iea, din pun ct de vedere
eco11orni c, SuceaYa a deţinut un rol de frunte în dnclul ora~elor Moldovei, datorită poz iţie i sale geografice foart e fa\'orabile pentru efectuarea unui comerţ inten s
cu vecin ii, in special cu Polonia. Miron Costin relatează în cronica sa că in Polonia
se scurgea u anunl zeci de cirezi de Yite, herghelii de cai, şiruri nesfirşile de căruţe
c·ar0 tr ansportau butoaie cu miere ::, desigur pe drumul c"arc trecea p1·in Suceava.
!Jocmnenlcle de epocă au înregistrat exporturile ele peşte, vin şi silitră în Polonia
în această vreme. după cum din ţara vecină se aduceau postavuri de tot felul •l.
C u timpul însă, pe măsură ce traseul acestui drum comercial s-a abătut de la ora~ul Suceava, mergînd direct spre laşi, noua capitală a ţării, oraşul a început să-~i

l Gh. Diaconu,

Observaţii

cu pri vir e la urmele vechiului tîrg al Sucevei. în
şi polone din veacul al X\/ -Zea, în ~Studii şi mate riale de istode medie", l, 1957. p . 267-283; M . Nic01·escu, Contribuţii la cunoaş
tei~ea_cartieruiui meşteşugăresc din Suceava, în SCIV, 1, 1962, p . 81-86 ; vezi Că
lători străini de!>pre ţările române, voi. V, Bucureşti, 1973, p . 239-2'10, 247, 249.
t>remea marilor asedii otomane

2 De ex. P. E. Bacşici afirmă că erau 700 familii, circa 3,000 locuitori, plus
familii de armeni, iar Marco Bandini că erau 20.000 locuitori, plus l:J.0000 ar!lleni. D. Ciurea, Noi consideraţii privind oraşele din Moldova în secolele XV-XIX,
în "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol", Iaşi, 1970, p . 21-58.
3 Miron Costin. Opere, Bucureşti, 1958, p . 119-120.
4. L. Lehr. Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei în a doua jumătate a sernlultn al XVI-lea şi în prim.a jumătate a secolului ai XVII-Zea, în "Studii şi materiale de istorie medie", IV, 1960, p. 272-273.

:ioo
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1· educă <ict i,·itatea sa economic:ă m<ii <des în deceniul al optulea al secolul ui a l
XVlf- le."1 ·'.
•
-1 . în epoca d<i~nniei lui Va sile Lupu încep să e produ că unt> I_ mo ditir;~ n si
ln rela 1ile dmtre c10mn1e ~i orăşeni, pfnă atunci destul d~ armonioase . Ca po,;c~ oare de drept a pămîntului pe care se afla oraşul, domnia a dispus ~ot ma i :;;ui t
de \·enitunle acestuia şi chiar de d1·eptu1 e i de p <»i •~. iune funciară, m sensu l c:<'
• inc<? p llt ~ă facă dan ii unor lucaşur i de cult si un or boier i din hotarul oras ul u1
·,i el i11 Yen i tu r i le sale, ele e xemplu în 1li:Hi do;nnul in tă r c stăpînirea mă nă ~ t1r11
S f ll ie pentru un loc de f1ne\e numit „La ' Căl dart.>" , din hotarul oraşului. Ch de
111 are era acel loc. ne prec iz ea ză un alt docmnent avfn d acelaşi caracter ş f a
e -; ~ e vorba de 2-1 fălc i de fineaţâ 11 • C ftrv a an i mol tir ziu, în rn-11, domn ia fâ rca
da n ie mănăstirii Dra1!0mirna satul Hosci ori. aflat in hotarul nra'iulu 7.
cum <'1"8 ~i fi re>c, în nnua s i tuaţie ,·cn itur ltc o ră ,1m i lnr au inceput să se m1tnr 7.C, fapt C'ar a delcrm i1wt lnMi nt.i1·eu un 1· j;ill>c de prott>i;t prin clll'e !I~ c n·a
r ~ litu i r.:ou \'C<:hil c'll' dreptu ri nll• lnc11l11 icil r · s-a ;1jun - i la un proc('l; ln fo~11
. ·ri.1ul11 i don111e:;c, inct>pinct d in w:m. Proces 'corc . -a conllnuut limp de pr t ' '
. ulii Jc •ln1. după 11fmn \i re unor s peto.lali li ai pr blemci . Danii n mal fiicut \ ' a„;1 Lupu ~ i d in \en it ril e oraş u lui , d e exemplu pentru Mitrop lia Moldon•1 1
1111ume pentru între ţi nerea unei fîntîni , pentru luminările şi tămî i a necesa ră h1serlci i Sf. Ioa n ce l No u "·
Orn;ul S u cea va , ca şi ccielaltc orn';e din Moldova, chspun ea de dreptul elf• a toconducere locală, căreia i se alăturase un reprezentant al domniei, vornicul de ora')
sau ureadnicul !'. Organele de conducere alese (şoltuzul ş pirgarii) &u dispuneau efectuarea de h o tărnicii, confirmau zapisele de vinzare I cumpărare, strfngerea dtirilo1· te. Vasile L upu s-a doY ed it totdeauna si un ctitor de seamă, el a constrrn t,
rcpar:.st .. r~dăd i l ;apoi a In ;r.e~lrnl Mi L1·opolia ·Moldovei cu sate din ţinutu~·iJei Su ceava ~ l P ut nei ş a seutlt-o de pos lu':in lci . HI tlăruit vama 1 H•niturtl • 1.lA11
or asu lui 1 1•
· 5. Da r ceea ce a contribuit la faima Sucevei pe ti mpul domniei lui \i11 ·ii l•
Luou în ţară ş i peste hotare. a fost faptul că vechea capitală :i Moldovei di n
timpul Jui Ştefan cel Mare a rămas mai departe cea mai important~ re~ed1nţă dom· • ~as~ă . Toţi călătorii stră i ni dm primu jumi!tate a
colului al XVJ!-lea care au
trecut pnn Moldova, au remarcai po;.:itia strategici! pe care o ocupa oraşul pe \'alea a~)ei cu a c elaşi nume şi el e-a lungul yechiulu i ct1·um comerciill spre Polonia,
pe la Hotin sau pe drumul eare ducea în 'fransil\'an la pe la Vatra Dorn ei spre
B is\ r jţa , A~;i de exemplu. c:iilugă1- u] n1inorit Paolo Bonnucio clin Malta, relata int ~ - un raport din rn:i2, ad re~at congrcg&ţiei De Propar,a.rula Ficle, „unde ce am cutreierat toată ţara Moldovei, mi se pare că Sucea va este loc.ul cel mai bun care li P
poate afla şi nrni ferit ele năq~li r l fi inel acolo 0 cetate v uternică'' 12 . La rindul sa u

''ni

5 Johann Rapti~t Tl·,·crnier, lJe);c·hribung cler cchs Ueisen ..„ Geneva, lGB I.
p . 57.
IJ Arh. St. Bucureşti, Documente istorice, LXXXIV-ul, 22 ianuarie I63G ;
LXXXIV-fi2, 13 august 11J3G.
7 O. Monoranu, Consideraţii asupra unor aspt>cle ale 11ie ţii sociale din ora, ut Suceo1·a ln s olclc X\lll-.tV Ill, in succ.va - Anua rul Muzeului Judeţean" .
VI II„ 11.J SJ. p. 1. •; H. GassuuN, Corlt ribuMiii /o ; tot'io Sucevei şi a împrejurimilor,
Sucea va, 1!127.
:;l /Jocumen ta Uoman iae Hist ori ca. A. Muldoca, vol. XXII. Bucureşti, 19'1 4.
p. 130-1 I.
0 De e x. în 1635-16:16 era , ·ornic de oraş Dum i traş co. DoC'tL1r14!nte Hurrnu ·
zachi, XV, partea a 2-a, p. 1014, î11 1647 un anume Iorga, Arh . St. Bucureş ti.
Documente i11torice, CL VI -58.
HI In 1647 era şoltuz Mihalachi Arh. St. Bucureşti, Documente Istorice.
VIII-204 .
'
11 L. Lehr, Aspecte urbanistice şi forme de proprie tate in ora~cl a Moldav
şi Ţării Româneşti (sec. XVJ-XVlIJ în
Revis ta de istorie", I, '1980, p. 27 ;
Documenta !?-omaniae H istorica, XXII.' p. 12Z, 123, 127, 130-131, 168, 277, 280; Arh.
St. Bucure:_ş~1, D_ocum~~te istorice, CDX:LV-I::l, ms. 527, f . 67.
12 Calaton strihni despre ţările române, v, Bucureşti, 1973, p. 27.
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m inori tul Clinventual Benetletto Emanuel Remondi din Milano consemna, într-o
dare ele seamă privind Moldova la rn:lti, că plccind din Baia a ajuns „într-un ora-:;
To ar te puternic, fiind aici o cetate întărită ce se cheamă Suceava, după numeie
rt ului care n înconjoară" ti. După cum se ştie, B. E. Remondi a ~ost şi emisarul
luf- Vasile Lupu pe lingă Cuda papală, doi ani mai tîrziu, în problema reorganiziin i bisericii catolice din ţara sa 1''. 1n fine, călugărul iezuit Beke, relata, în 16--1-t,
după ce vi zi lase oraşul, că acesta era „a doua reşedinţă a domnului (bineînţeles
după laşi)"

i :,

Săpăturile

arheologice din ultimul deceniu au constatat la palatul domnesc
clin Suceava - ale cărei fundatii datau din secolul al XIV-iea, din vremea :Mu'iati ni !or - i>xistenta unor lucră1:i de restaurare de mare amploare pe timpul domnie i lui Vasilr> Lupu, fapt confirmat 'ii de unele documente contemporane. In acea
Yreme palatul avea pivniţe cu bolţi susţinute de coloane ele cărămidă, la o distantă ele :1 111 una de alta. care s usţineau la parter două încăperi destinate locuirii
~i primi rii oasp eţ ilor ele seamă în trecere prin ora~. adn!d lăţimea de 11 rn şi lungi mea ele circa 20 m. tu După materialele arheologice scoase la lumină şi pe ba~Ja
do cu rncntr.!or d in anii Jtî:l5-10:17 se cpnfinnă faptul că domnul a făcut amenajări
!;ii e~;ti nderi la palatul său, aducînd materiale şi meşte11i clin TransilYania, că lucră 
rile s-au desfăşurat sub suprayegherea unui vornic, anume Hance„ că cinci ani mai
tî ri'iu, în Hi4:l. Yed1ca construc~\ie a fost modernizată, cinel a fo st înlocuit acoperi~ul din şindrilă cu unul clin olane, ca şi lemnăria uşilor şi feres trelor cu tocrn·i
din pialră. Heferinclu-se la aceste reparaţii Vasile Lupu scria atunci bistriţenilor
.. pr ile,i uinclu-ni-se nouă a face de i z noavă nişte case din piatră clin temelie la Suceava·· 17 • Pentru aceasta el a cerut bistriţenilor pietrari şi olari. Tot atunci s-a
construit 1<1 palat ~i o cişmea, apa ac!ucînclu-se de departe prin olane rn. Prezenţa
pr i::tre materialele de~: copcrite în pin1iţa palatului şi a unor fragmente de cahle
t-ste o dovadă că atund s-a construit şi o sobă în camerele de locuit, pentru ca
acestea să fie folosite ~i în timpul rece, cinel încăperile trebuiau să fie încălzit e.
Studierea acestor cahle demonstrează că la Suceaya meşterii locali şi cei aduşi
ele pes te hotare procluc,eau olane şi cahle la un înalt niYel tehnic şi artistic, acestPa fiind împodobite cu elemente decorative de marc fineţe , asemănătoare cu cele
cl in alte ţări occidentale l!J.
G. Suceava, ca multe ora5e din :Moldova, poseda o cetate de apărare care, mult
timp înainte de 1113-l, se dovedise a fi redutabilă în multe situaţii grele prin care
trecuse Tara Moldovei. Aici, pe drumul care supran'ghea valea Sucevei şi a Siretului. se ridica de Yeacuri o puternică incintă de zid şi piatră. dublată de un şanţ.
de apărare. Vcisile Lupu a riclic.'lt aici un foişor de lemn sprijinit de stîlpi de piatră pentru a mări posibilitatea de observare a străjerilor după metereze 20. Apoi
au fost schimbate vechile acoperişuri ale corpului de gardă, a depozitelor şi încăperilor în care se adăposteau proviziile, muniţ i ile şi apărătorii cetăţii 2 1. In 1G41,
misionarul catolic P. B. Bacşici, care a vizitat oraşul afirmă în notele sale de că
lător i e că cetatea avea „trei-patru turnuri mari ~i altele mai mici'\ şi deasupra porţii
cicesteia se afla prinsă o placă ele piatră purtînd stema ţării „un cap de bour care
este stema ţării". Tot el adăuga că sub această placă se aflau „inscripţii slavone
13 Idem, p. 96.
14 Arh. St. Bucmeşt i , Microfilme Italia , Rolei lî, c. lG-167.
15 Călători. străini despre ţările române, V, Bucureşti, 1973, p. 281.

16 Documente IIurmuzachi, vol. X, partea a 2-a, p. 1014-1015, 1028-1029, 1053.
Iî Idem, p. 110:)-1105 ; Vezi şi D. Werenka, Topographie der Bukowina zur
Zeit ihrer Erwerbung clurch Oesterreich 1774-1783, Cernăuţi, 18D5, p. 101, „an
den Jahre 1643 vom Fursten Vasile Lupu erbaut".
l!I S CIV, 3--l, 1955, p. 776.
19 Paraschiva Victoria Batariuc, Motive clecoraii.ve în ceramica ornamentală
<lin secolul al XVII-lea de Za Curtea Domneasca Suceava, în „Suceava-Anuarul
Muzeului Judeţean", Vlll, 1981, p. 111-120.
20 M. D. Matei, AL Andronic, Cetatea ele Scaun a Sucevei, Bucureşti, 1965,
p. 39-40.
21 Idem, p. 40.
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de di fefi ~i lor µ1· incipi". „E te blue p.ăzită cetatea _ continua el - înzestr ată cu
urme şi \mută întotdeauna ferecată"~:.!_ lJn deceniu mai tirziu la cetate s-au efectuat noi luc1·ări p ent!"u întăr irea acesteia . în acest scop s-au adus, prin g-rija
domniei , matP.ri' le de c•unst r uc\le tocmai dii; Transilvania, ele la Bistriţa (de e xemplu c,uie şi laţuri de şindrilă) '.!l ,
7- _~l'aşul S uceava a fos t totodată !)i Jocul unde Vasile Lupu a _luat o _seric
de hotanl'l dP. m arc Insemnătate pentru relatiile externe ale Moldovei, fie alJ an\<1
c':1 Tr~nsi~vani;;i , f.ie punerea fn aplicare a planurilor sale de ~ _ realiza o un_iune
dtnasl1d! tn P rinc ipatele r omâne ln 11137 si rn:m. In fine, tot a1c1, el a hotănt să
!:i e răscoale contra Imiltei Por\i . Du 1Jă cu1; 1 • e !>l ie fn lll45 a incep ut rllzboiul vr11c\it1no-oloman J> •ntru stapi nirea ora wl ui ·i cet~ţ i l
a nd in din insul a Cr la . Ş1,
deoa rece arma
· j fl ota \'eneţiană făceau mari eforturi militare contra duşma11u
l ui pentru 1-1 pds t1·a a ceastă posesiune Pentru dominarea in Marea Meditercină, s~a
p1·ecnnizat.. din. iniţi.!lti_ a papei Inocentiu al X-lea, alcătuil'ea unei noi Lig i c:.reşli 
ne, cal'e sa acţ1on~ze im pot :-i\'a llor p ~.si u ni otomane din Europa. La acest proiect <1 a:Jer~t ~e îndată Polonia da lorilă misi unii pe care u u ut-o 1n acew tă \~ară
G iov1:1nn1 da F rance: o Tiepol . aml>u adorul Vcne\iei (Jll3:.1-Hi-17). Drept u r nHll'l'
- u incep ut 11egoc1el'i cu \ările \'ecine Poloniei si anume cu Husia (Mm;c:ovia), Molcl_ova, Tra nsilvaniri, Al.!st1·ia pentru lărgire<1 proiectatei <1lianţe a ntio.t~mane .. Ch1at·
"I M~te1 Basa~">1h, do1~rnul Tării Romăne~ti. a fost înştiinţat de trnrn~11. Cunc1. Papale 111 acelaşi scop . ln acest sens, Vladislav al IV-lea, regele Polo11ie1, care .intre
t t_mp rupsese pace:1 r, 1.1 o tomanii, a trimis în solie la curtea d in Suceava a lui Vasde _Lupu, pe Janu~ Fl..a d ..iiw1!!, mare demnitar politic şi militar,. pcnt~·u a n egocia
o aliantă cu Mnl,.ţm·a. U upfi cum se ştie solul polon era de cunnd g111erele domnului Moldon~i . fiind căsători t c:u fiicct ;r.estuia, Maria 2·._ Prezenţa acestuia la S~
ceava trebuie sll ~e fi p r odus in iunie-iulie Jf)-!6 ~:,_ Primirea soliei polone s-a facut cu mull fao:;t, c11 d e obicei, dar aderarea Moldovei la noua Ligă crefili noj s-a
n~gociat în. c_ ~ m n! mare t ina. t 11 aceJ moment Îl1l preajma lui Vasile Lupu .s-au
ailat ;iunuu c1~1Ya 11~ari_. 1 oi ·i , care inspirau acestuia o deplină încredere, p nntre
ci_ aflindu-se ~' fra ţ11 sa1 GalTi il C oci, hatrnanul şi Gheorghe Coci. mare le paharn~ c . De la Suceava emi ~ar ul polon a trec.ut în Transilvania, în acelaşi scop, n umai
ca pe GheoruhP. I Rakozi 1-a intilnit, nu la Alba Julia, capitala pnnc1paiulu1 , c1
la Mu1~kacs~ de la care a ob\inut aderarea la alianţa antiotomană . După dublul
succes 111:·e~1strat, Janus Rarl'li' ·i ll s-a !napoiat în Polonia. .
.
,
. .
Hntani·ea luată de Vaslie Lupu în ambianta palatulut său dm Suceava avea
soi dea n d.ere , foarte curind. în lunile următoare. unui neplăcut incident c~re ar
î! p ul ul si . a ibe urmări dt se poate• de grele pentru Moldo~a . Aşadar,. o lu:?a mai
t1rz111 , pf' nnd d omn ul se afla acum la Iaşi a sosit un tr11ms al !naltei Por1.1 pentru
incai;a h a~·:idu l d upâ obicei. Dlndu-s~ urmare angajamentelor luate fa\a de
Polonia (de exemplu, să furn izeze coalitiei antiotomane. împreună cu . donm_ul
Tă r ii Român eşti , o oaste de 30.000 de oariieni, în afară de provizii) şi al1aţ11 sar,
V<1sil <? L11 pu a coli\' ut d e îndată sfatul domnesc, unii boieri care aflau. pentru
urima datu ele
tea ade rării Moldovei la noua Ligă c:ra5tină, şi-au e~p "1.mat mi
punct de \'e1;1e1·e opus hotă rîrii luată cu 0 lună în urmă la Suceava, . hotă rir~ c.arc
rP[lect" ~cepti ci:;m cu privire la posibilităţile militare ale Polonie_i ŞI ale al wţ1lo1·
ei de " îpltit•.!.l'a dom inaţia otomană din tăr i le române şi din părţile sud-estice a~e
mnti nen t11 l11 i nostru. Unul din aceşti boi eri a fost Petrir,eico Toader, ma_rc vorn~c
de 'f<1ra de S\
.care ar fi declarat, după spusa cronicarului Miron .<?ostrn,_ un;r,i~~;
toarele : „~ u aş zice să nu oprim birul, pînă nu om vedea că trec _leş11 Dunare~ -.:
Oe aceeaşi părere a mai fost şi Apostol catargi, marele postelnic. Aces~e p~re11
exprimau pr ude nţă şi simţ politic realist, păreri care într-o oarecare masura au
22 Călători străini despre ţări.le române, V, Bucureşti, 1973, p. 238.
23 Documente Hurniuzachi, XV, partea a 2-a, p. 1197, 1202.
24 Gh. Şincai, Cronica românilor Bucureşti 1886, III, p. 71-72.
25 Documente Hurmuzachi, xv: partea ~ 2-a, p. 1149-1150! 115 ~-1154; Catalogul ?ocumc~ttelur moldot'eneşti., voJ. L. p . 219 ; I. Sirbu, 'fl,~ate1. voda_ Basaral~as
auswert1.ge Beziehungen 1632-1654 . Zur Geschichte des europăischen Orzents, Leipzig, 1899, p. 248.
2fi Miron Costin, Opere, Bucureşti, 1958, p. 122.
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exercitat o influenţă asupra lui Vas ile Lupu . Drept dovadă este faptul că E'I a
revenit asupra sistării plăţii haraciului şi a chemat pe trimisul lnaltei Porţi. S-a
intîmplat însă c.a acesta să plece din Iaşi spre Galaţi şi au trebuit să fie trimişi
ol ăcari după el pentru a-l întoarce în capitala Moldovei. Revenit la Iaşi el a fosl
primit de domn, încărcat cu plocoane şi cu banii haraciului ţării, pe atunci in
valoare de 70.000 taleri u. fn felul acesta Vasile Lupu a amînat ruperea legăturilor
cu puterea suzerană, de,,i el menţinea legături secrete· cu Polonia şi ceilalţi mcmliri ai noii Ligi creştine :18.
8. Splendoarea şi măreţia Sucevei, care a uimit pe mulţi din călătorii străini
în trecere prin oraş în timpul domniei lui Vasile Lupu, aveau să fie umbrite \:le
două mari evenimente: raidul de jaf al tătarilor şi cazacilor din toamna anului
lfi50 şi criza politicli din Moldova din aprilie-septembrie 165:~. încheiată cu de1 ronarea domnului. Haidul de jaf tataro-cazac trebuie considerat un adevărat complot contra politicii filopolone promovată de Vasile Lupu în ultimii ani de domn ie, complot urzit din iniţiativa lui Bogdan Hmelniţki, hatmanul cazacilor, ntunc i
în război cu Polonia, la care s-a alăturat ş i Islam Ghira y III, hanul tătarilor din
Crimeia.
De fapt, d in anul precedent, 1649, relaţiile dintre Bogdan l-Imelniţki ~i Va~i IE• Lupu erau încprdate în urma reiiuzului domnului Moldovei de a-şi da fiica
de s oţie lui Timuş Hmelniţki, fiul hatmanului. Drept urmare s-a găsit un pretext
pentru atacarea şi jefuirea Moldovei de către tătari. aliaţii cazacilor. El a fost gă
sit foarte uşor, în sensul că în 1649 o hoardă de tătari crîmleni fusese atacată ş i
deposedată de prada făcută în Polonia, pe cind treceau prin Moldova w. Un an mai
lîrziu, în septembrie 1G50, cinci nimeni nu se aştepta, o hoardă de 20.000 de tăi.ari
" atacat Moldova pe două direcţi i : una spre Iaşi, alta spre Sue,eava, cotropind
în calea ei mai mult de jumătate' din ţinuturile ţării : Hotin, Orbei, Lăpu~na, Cernăuţ i, Dorohoi, Suceava, Hirlău, Ia ş i, Fălciu, luînd în robie o mare mulţime de
oameni : tirgnYeţi, boieri, arzînd şi pîrjolincl totul pe unde trecea. Pentru a-şi salva viaţa mul \. i localnici şi -au găsit salvarea în păduri, multe din fami liile boierilor
,.,-a u a dăpost it în cetăţile Neamţ ')i Suceava. Lipsite de ziduri de incintă oraşele
si tîrgurile au căzut pradă cu totul atacului tătarilo r, prea puţini din locu.it~rni
găsindu-şi min tuirea la adăpostul zidurilor unor mănăstiri şi biserici din oraşe sau
din diferite locuri din ţară. Miron Costin, cronicarul, relatează că la Iaşi, mulţi
din localnici, au preferat să-şi afle sfir~itul în apa heleşteului de lingă Curtea
Domn ea scă decît să cadă în robia tătarilor :!O_ Un . .contemporan polon, Albrecht Stanislav Radz iwill, unchiul lui Janus Radziwill, compară acest raid de jaf tătărăsc.
în însemniirile sale, cu „lava unui vulcan" :u.
- Pentru a face faţă atacului tătarilor, Vasile Lupu a încercat, cu puţinii ostnşi
de care a dispus, să se opună năvălitorilor, d ar totul a fost în zad<lr. La două :;ăp
tă mini după consumarea raidului tătarilor, ca re au luat în robie mii de locuitori
l>Î j efuiseră cumplit ţara de aproape 20.000 capete de vite, a urmat raidul de jaf
usemănător al cazacilor, cu nimic mai p1·ejos decit al aliaţilor lor. De fapt, după
1;l.Jservaţia unui contemporan din Transilvania, c,azacii au jefuit din ţară ceea ce
n~ luaseră tătarii. 1n urmli cu un secol, un profesor de istorie de la Liceul „Ştefan
cel Mare" din Suceava, Wilhelm Schmidt, care efectua cercetăr i istorice a consemnat într-o carte p rivind istoria Sucevei faptul că pe pereţii unor biserici
27 T. Gemi!, Date noi privind haraciul ţărilor române în secolul al XVIJ-lea
în „Revista de istoric", 8, 1977, p. 1441.
28 P entru misiunea lui C. TJepolo în Polonia vezi : Arh. St. Bucureşti, Microfilme Italia, Rola 35, c. 30-106 ; I. Sîrbu, op. cit., p. 247 ; St. Andreescu Matei
Basarab, Vasi!le Lupu şi proiectul de cruciadă din anii 1645-1647, în „Anuarul
Institutului dei istorie şi arheologie „A. D. Xenopol", Iaşi, 1938, p. 147-168 ; Documente Hurmuzachi, vol. IV, partea a 2-a, p. 546-547.
29 Miron Costin, op. cit., p. 130-131 ; Gh. Şincai, op. cit„ vol. III, p. 79-80 ,
Căl.ători străini despre ţările mmâne, vol. V, p. 449 ; G. Kraus, Cronica Transilcaniei, 1608-1660, Bucureşti, 1965, p. H3.
30 M iron Costin, op. cit., p. 133.
31 A. S. Radziwill, Memoriale rerum gestarum in Folonia, 1632-1656, tom .
JV, 1684-1656, Varşovia, 1974, p. 183-184.
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d in oraş se mai păstrau atunci însemnări făcute cu virful sabiei de cazaci privfnd acest eveniment trist din viaţa oraşului : „tempora occupati onem i.:uikorum
Stanislav Visneski" sau „tempora kazakoru1 11 his fult Stan!slav Buc!nskl 32•
Relatind faptul, cronicarul sas G. Kraus arăta că oraşul Suceava a fost „ras"
ele cazaci, că aici aceştia au prădat tot „ce mai lăsaseră tătarii, n~~ind mult~
s ate şi luind cu ei, ca şi tătarii, oameni şi vite"a.1. Astfel de adnotari s-au ma~
păstrat şi în c,uprinsul unor documente d e mai tîrzju, de exemplu pc unul apar~
\i n ind m ănăstir ii Barnovschi din laşi, din 12 august 1651, se menţion~ 1A .că o~ tas11
I ui _ Uogdan Hmelni ţki „au prădat şi au <u·s tar a noastră a Moldovei dm NJst.t·'.1
pină la munte ~j_tîrgul nostru Iaşi şi tîrgul .Suceava" ~1. In hrisovu l clin 14 â.PT 1_l iP- 1652, de la Vasile Lupu pentru acelaşi mănăsttre, se scrie : „Bogdan Hmelmţk1 ,
l1_atmanul căzăcesc, cu oştile de zaporojeni si-au prădat şi au ars păm.ln lul n0,1;tru
clin a a N istrului pînă la munte şi au ars· tirgu nostru laş i şl Urgu. Suci:iu·a. şi
sfinta măn ăsti re _Şi rnul\i oameni au căzut la nevoie" '~. ln fine, PP_!I bru;ov al
m ănăstil'ii Dragomirna din 1051, se scrie ca au ajuns cazacii zap01·01e-n i cu T1muş
IJ1uetni ţki pină la cetatea Succ\'e i, au cuc~rit mănăstirea Dragomirna, au ars--0
!1i ..au luat averea ei, a oamenilor şi a ncgu'storilor ce se afla acolo" · . Rczultll că
rnulţi din ne! ustori i cl in Sucea n 1 şi -au căutat refugiul la mllnăst i 1·ea D l'ag ltlim .
dar zad arni~ "
fi. L ega te tot d e. o :aşul ~i cetatea S uceava pc timpul lui Vasile L_u pu sint .-:;1
cvenunentele dm prrn1a \ ara !'.'i \'ara anului JG5:3, cinci s-a produs cnw polJ t lt'ă
d in Moldova, incheiată cu pierd e1·ea tronului de căt1·e acesta . Dator itll r.:omplotulu i
"
lu c;alc de OheoJ•All&- n H11kOC1.i, prlnc1pclt! T1·amilv niei ~ G heo rghe Ştefan,
111 ~c- l c 10}!u flll moldovean, h\ ca1·e s-au Eu>ocial MalC'i .Bas.:.ic:.b, <I mnul Tiil'il H.,_
11i.'tn ·~li .\t I ;rn ··1 imit". rC' •ele P11lonle ln 8 cn vrelll ora ul i imprcjur1mt11•
• l' •U ro l prtld3lc din l!OU de c~i'P<'ii COl)dU] dz 1'i lllU
il tnl'lnitki Cilre B supli
l•~_ul~ p:ll'~C'il de l\Ord a M ldovei 1>Inli aproape de Jlh ntistirca . Pl•lna . ~~ a:~~it
pn l J nu fo ... t Ul' f o eclate de bun uri culturule num ro;sse biserici Şt mă.n6 t;r1, p ri ntre r r . 1. mli~G _lii:e _
srnmirn . I tă <~
p atc cil pe fli < unui litutg~ier ciă
ru1 t aces tei manast1n 111 1610 el e că tr e Constan tin Mo\·il ă voievod : „Adnca Ee11ter i11;1 doamna d omnului Jo Vasile ,·oevoda din mila lu i Dumnezeu dom n Tării
Molclm·ci am cumpărat acest liturgh ie r fercc.at cu argint ş i aur~t. care s-au râ.illoit cu c,azac ii, l-au răpit hatma nul Tim i ş al cazacilor de la sfinta
manăs lire Drtt-gon1 irn ~ 7126 (165 3) luna sep t embrie 28 ş i l-au 'c(a t iar a cel e i a şi m~ nâs t iri urc:gom1 rna" „s_ Deso re ce este vorba? Se ştie că atunci cetatea Suceava a fost nsed1atâ
de Gheorr.he Ş tefan îm preună cu oşti d in Transilvania ş i Polon ia, cetatea fii nd
alli:irată de Ti muş Hmclniţki şi cazacii lui in cetate aflindu-se Ecaterina doamna,
~ oţia lui Vasi le Lup l_!, Ruxandra fiir.a sa ş'i mulţi boieri credincloşi fos tului domn.
A~ed iul a durat p:ste d.ouă luni, cetatea a capitulat abia după moartea hatmanu-;
lut cazacilor. Dupa capitulare, Ecater ina doamna a cumpărat llturgl1îe rul ş i a poi
l-a dăruit mănăstirii de und e fusese jefuit 39 Even imentul a avut un ecou interna ţi onal, el fi ind inclus, citeva deccni i m ai lÎrziu în . paginile unei istorii a Europei aparţinînd lui S. W. Happel "o.
'
10 . Oraşul Suceava a fost de asem enea si un im portant centru c uJ:urnl pe
t impul domniei lui Vasile Lupu. Ma i intîi prezenţa aic.i a m itropoli ei Mo ldovei
0

pr

32 W . Schmidt, Suc:mwa's historische De n/\.wurcligkeite n, Cernăuţi , 1878, p . 165,
11 oln r. :i2 ; Vezi Bibi. A c.ad„ ms. german, 6 4 .

33 G . Kraus, op. cit., p. 143.
:l4 Arh. St. B uc uresti, Măn ăs tirra Ba r novschi, II-3, f. 1 v-2.
:15 Idem, II :~. f. 4-5 .
:~6 Arh.' S~. Bucureşti, ms. 639, f. 023-32!1.
~7 Vrz1. şi Arh. St. Suceava, XIII-3, nr. 7, f. 5v-6v din 22 martie lb5-l.
. . :!8 . V. A . Ureche, Bi.~erica clin Ce tatea Neamţului şi documente re laJtve la
l· as1/e Lupu şi doamna Ru.i:andra, în Analele Academiei Homâne - Memoriile
secţie i istorice", ~eria II, voi. XT, 1890, p . l3,l, nota l.
39 Constantin Şerban, Asediul Sucev ei din 1653, în "Suceava-Anuarul Muze ului Judeţ e an", X, 1983, p. 235-2-H.
40 E. W .. Happel, Historia J\todcrnas Europae odcr cine historiscne Be;;chreibung des heut1gen, Ulm, 1692.
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mai multor lăcaşuri de cult, cu veche tradiţie culturală, au creat un dimat favora bil răspîndirii manu:;criselor în limbile slavonă, română şi armeană. prin copi ile
realzate de monahi şi preoţi. Din investigaţiile de pînă acum rezultă că în această vreme s-au copiat manusc rise slave în diferite Ioc.uri 'din Moldova : la Cucuteni ,
mănă stirea Peon, Hădăuţi, Biseric.ani "1. La Suceava au fost copiate de asemenea
în limba română, în IG3H, „Cuvîntul" la înrnormîntarea Sofroniei Ciogolea "2, precum
~ i o „Carte de rugikiuni" în limba armeană, de către preotul Anton '• 3. Tn 1648, tot
aici, a fost copiată o e vanghelie în limba armeană de către preotul Ohenes, pe
timpul cînd era arhimandrit al comunităţii armene Monas 4" . în secolul următor .
Ia Suceava, se \"Or copia între 1732-179!1, mai multe manuscrise româneşti cu con\i nut religios şi laic (mii;celanee, cronografe, calendare) ''"·
Dar la Suceava, pe timpul lui Vasile Lupu, a fost şi un centru tipografi!',
despre car e se ştie mai puţin. Mult timp s-a afirmat, pe drept cu\•înt, că ac.est
domn a intrcdus tiparnl în Moldova.-,,; dar prea puţini ştiu că tot e1 a creat la
Suceava un al doilea centru tipografic, la Mitropolie. Cel dintîi istoric român car!e
a constatat acest fapt a fost Gheorghe Şincai. Acesta consemna, la înc,eputul secolului trecut, în „Cronica românilor" pentru anul 1645, un fragment din prefaţa
cărţi i „Răspunsuri la catehismul calvinesc al mitropolitului Varlaam", tipărită la
Suceava "7 (Varlaam Mitropolit in prefatione anticatehism C'.alvian editi Suceaviae
anno 1645), în tradu<'.erea mitropolitului Varlaam în predoslovia cărţii ce s-a tipăr i t la Suceava în anul 1645". După cum se ştie, în această predoslovie se susţine şi se demonstrează unitatea de neam a românilor din cele trei ţări române~t i .
C er c etări recente, din Hl75 confirmă ipoteza istoricului din Transilvania ""·
J\<:<adar un centru tipograf ic la Suceava la mijloc:ul secolului al XVIII-iea. Dar
nu numai atit. Şi cercetările unor armenologi vin să con:t'irme afirmaţiile reprezentantului Şcolii ardelene. Ne referim la cercetări făcute în urmă cu peste şapte
decenii de armenologul Teotic, care în l!H2 a publicat la Constantinopol cartea
„Tipar şi literatură" cu prilejul împlinirii a 1500 de ani de la inventarea alfabetului armenesc. Autorul afirmă c,ă la Suceava s-a tipărit în 1649 o evanghelie în
limba armeană (probabil cea copiată în 1648, mai înainte amintită) . De asemenea ,
istoricul armean H. Dj. Siruni arăta în 1931 că într-o tabelă în Jimba armeană
a părintelui Kaftarian se află menţionat faptul că în 1649 s-a t i părit la Suceava
in tipografia Mitropoliei, o ernnghelie în limba armeană rin_
Cred0m că investigaţiile privind existenţa unei tipogr afii la Suceava pe timpul
lui Vasile Lupu nu se pot încheia numai cu aceste rezultate. Hecent, la Geneva,
a apărut un catalog de incunabule armene (anii 1511-1695), aparţinînd lui Ra ymond K e\'o rikian w. Autorul arată într-un rezumat al lucrării care ne-a stnt la
41 P. P. Panaitcscu, Manuscrise slave în biblioteca Academiei Homâne, voi.
L. Bucure,ti, nr. 3:1, 44, 50, 57, 61, 62, 70, 189, 230.
42 G . Strernpel, Cop~.~ti de manuscrise româneşti pînă la 1800, Bucureşti,
1!l59, vot. I.
4:1 H. Dj. Siruni, Cronica armenilor din Homânia, 1601-1640, în „Ani-Anuarul
comunităţii armene", 1942-1943", p. 4!!0.
44 H . Dj. Siruni, Note armenf', în .,Revista istorică", 1931, p . 134.
45 G . Strcmpel, op. cit., p. 99, 116, 257, 267 ; O. Mitric, Copiştl i.dentificaţi în
colecţii sucevene, comunicare susţinută Ia Sesiunea „Valori bibliofile''. Galaţi, 2:'l
mai 1984.
46 D. Găzdaru, Pri.ma tipăritură din Moldova. Contribuţii la istoria r.ulturii
româneşti în secolul al XVll-lea, în nBuletinul Bibliotecii române", Freiburg, 1953,
P. 37-48; N . A. Mohov, Novţie dannie ob organizaţii per vîh tipografii V Moldavii,
în „Uc.cnîie zapiski Institute istorii Moldavskoi Filiala Akad. Nauk S.S.R.", Chi şi
nău, 1959, p . 173-174.
47 Gh. Şincai, op. cit., voi. III, p. 70-71.
48 A. Dobjanschi, V. Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, Bucureşti, 19î!J,
p. 100, nota 54 ; Vezi şi Bibliografia românească veche, I, p . 150-151.
49 H. J. Siruni, Tipăriturile armeneşti din România, în „Revista istorică"
1931, p. 163-164 ; C. C. Giurescu, Istoria românilor, III, partea a 2-a, Bucureşti,
1946, p . 911.
50 Raymond Kevorikian, Catalog des incunables armeniens ..., Geneve, 1984,
200 p, în „Nouvoutes".
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di~ µoz1 \ie, că primele r.<irţi armeneşti s-au tipăr i t în Europa în secole le XV -X 'Jlh
~i c<l idp lul !:ie dutorează iniţiati velor un or comunităţi rmeneşti din d ife1·i te pil1~\ i
ale co nli_nentului . nostru (Italia, Olanda, Fi·anţa, Austr ia. Pol on ia , d in. păca~e ţ.<11·1le ro mane nu s1.nt menţt0m1le), că tipăl'itllr i le aveau un caracter re.lig1os, JS~o11 c
s i ped <igogic, cii llpngrafii armeni erau, de cel e mal multe ori, cle1·i c1 . Cer~etanl e
aut or ului, deslul de temeinice pe ntru alcătui r ea catalogului aminti t, numi t 1 _J: ro-

JJi ca tipografiei annene·-, s-au efectuat în 111arile biblioteci din Europ;.1. Biblioteca
naţ i o;1 a:ă d in Paris, Br itish Li brary clin Londra Biblioteca Vaticanu l ui din Roma,
b i ll lio~eci ic mekhitariste d in Viena şi Veneţia si' bibliotecile patr a r h llo r d in bt~~ 
bu l ~i lcr usaiim. In aşteptarea acestu i catalog .si a altor informaţii nu p utem rfec1t
si.i spera m că evanghelia armeană tipărită la· Suceava va apare şl va confirm •!
pe nt ru Loldeauna existe nţa centrului tipografic din oraşul Suceava .
Cun d u zii . Din cele anteriol' afirmate rez u ltă că Re timpul lLH Va~ il e Lup ':'·
Suceani nu numai că a fost prinC', ipala i·e~edintă domncasc , după tll p llula ţ;lr 11
t1 iii ..la'.;1, dar, de <·ele mai multe ori. aici a fost locul unde domn ul 1-a conrpnti'a t activ itatpa sa polit i că, economil'ă şi culturală, redind ln acest fe l ra~ul ui stră
lucir en sa de od ini oară, din timpul lui Ştefan cel Mare. Preferinţa fostului ctonrn
pe ntru acest ora!;;, care avea una din cele mai puterniC',e cetl!ţi d in. ţar • un de IJ
\'l'e111ur1 d e res t r işte d omnia şi -a aflat ad Post (aici deseorl e t•a şi locul und e se
a<;cundea tezaurnl ţăr ii ca 'ii la cetatea Neamt sau Hotin) se explică prin faptul
ei.i aceas ta se si tua mai aproape de Polonia ·care din Hi-!G s-a itO l i n cenl1•ul
;1te nţ le,; întregului continent, fie cu prilejul 'proiectăm no ii Ligi cr
în , fie cu
p1· i l<'.iul izbuc,nir11 rliscoale1 cazacilor zaporo jenl care a genera t ulterior războiul
ele el il>:>rare a a r.estora şi care s-a încheiat 'cu 'pierderea Ucrainei de ves t ttlipllA
la n usia . Oricum, în multitudinea de evenimente de importanţă europe11nă, Sul' Cil\' i.1 . oraşul şi celale<i, s-a bu cu 1·at de o pozitie geografică de mare Imp " rtanţă
p enLru l!rmă rirea lor şi acţionarea , Ja n evoie. pentru prosper itatea M~l dov.ei . V11s i le Lupu, care e ra un distins o!n politic s i un diplomat de e xcepţie, Şl-D dat
se;n~n de importanţa strategică a oraşului ~i · cetăţii; a?a se explică ~ i c ln dden\a
s fîl''> itului d omniei lui cu ased i ul cetăţii care a cunoscut u n larg ecou ~n 1.1<!•.J
\'JT n', i'l întregul con tinent, prin tipăriturile care l-au reţinut ca pc un e venim en l e pocal.

lNTEilFEfUi:NCES ECONOMlQU8S, POUTlQUES ET ClTLTURELLES A
SUCEAVA AU TEMPS DU Hlo.:GNE Dfl VASILE LUPU

r e suni e
Le mate riei ci-prcsent, de di c au regne ele Vasile Lupu, prince de ln Moldavie
fait partie d'une monographie plus ample clc'diee au m~mc prin I.')
ci pui. J'avcnemcnl a u lrune duq uel on fete 352 uns.
L'autcur 11 s •lectionn ·, dans l'actlvite <lu prince, des nspec,ts ay;mt trai t u
l'histoire de la viile de Suceava et qui montrent le degre de cleveloppcme.nt de
celle-ci, lorsqu'elle etait la seconde residence du prince. On presente Ic-; travaux
edilitai res cntrepris par le prince dans la Ville a savoir la repara tlon de la Cour
Prindere, a laquelle des artisans de Transy1va~ie ont participe egalement.
.
Ayant pour appui Ies documcnts, on presente de mcme les grandes destruct10ns
qui s'abattent sur Suceava et sur ses alentours, a la suite des !nvasions des Tatares et des Cosaques diriges par Timuş Hmelniţki, fils du h~tm,nn Bogdan
Hn elolt ld .
A part quelques erreurs d'ordre politique, Vasile Lupu, s'est fa,it r~marqu~r
en tant que prmce preoccupt! de faire renaitre la gloire de la Moldav1e d oulrefo1s,
il a fait beaucoup bâtir et a c.onclu une serie d'alliances politiques ayant pour
but d'obtcnir l'ind~pendance de la Moldavie.
(I ti:i4-IG5:J)
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capi tală a Moldovei timp d e mai bi ne de 17() ani (l;:l88-151i4) ; i a lte
secole (pînă în 177-1., data anexă rii Bucov inei la im pe1· iul ha bsburgic ) fii nd
or aş d e frunte, primul după ca pitala ţării Moldovei, care devenise oraş u l l<1'> i, S u l'eava a atras o popula ţie armenească n umeroa să. Voievozii ţării, între care a mintesc pe cei mai străluciţi : Ale xandru cel Bun şi Şte lan cel Mare. acord au a cestei
populaţii harni c.e şi devotate intereselor ţării privilegii d eosebi te p entru a - şi exe r c ita m eseria sau negoţul . Tarei era infloriloarc, iar armenii prosperau. Lcguturil c
economi ce ale Moldove i c1·au asigurate cu cele mai înd epărtate colţur·i al P lu mii
r;unosc11tc sau accesibile în acea vreme . Armenii au dat ş i pe unul dintre ce i
mai neînfr icaţi voienizi ai Moldo\'ei în l upta pentru redobîndirca independcn \ei
ţăr i i de sub s tăpînirea turcească , pe Ion Vodă cel Viteaz, numit şi Ion Vodă / \rmeanu (1572-157-1.) . Istori a populaţiei a rm en e~ t i din Moldova, ca ':ii a cell• i d in
Suce;.iva, se lega armonios de istoria îrn;ăşi a ţării, de istoria poporului român din
Moldova.
Sur.cava era principalul centru al armenilor din ace ast ă parte a Rom1inie i.
Aici îşi a vea reşedinţa un episcop armean. Armenilor li se aco1·da de căt r e ' vo ievozii \ării o mare înc1·e'd1ere si, în conducerea treburilor oraşului. aveau 1·ep reze nlanţii lor. Unul dintre cei doi. voiţi (pri ma r i) ai ora)ului şi ju mătate dintre pirgw· i
(cu rol de membri ai comitetului comunal) erau dintre cei mai de seam ă :·e prez entanţi ai populaţiei armeneşti .
Loc de scumpe amint iri pentru armeni , Suceava păst rc et ză şi astăzi pa tr u
dintre cele mai vechi şi nepreţuite monumente ale i.t'ecutului, biserica fostei mă
năstiri de maic,i de la Hari-Gadar, cu hramul sfintei Marii, biserica foste i măn ăs
tiri de călugări şi lungă vreme reşedinţă a episcopilor ai·m e ni Sf. Auxcn t ie cunoscută azi sub numele ele Zamca -, iar în centrul oraşului Iii se rica . Sf. C ru ce
"i biserica Sf. Simion, cunoscută şi sub numele de Turnu H.-0şu , după cul oarea
roşiatică a tablei de aramă care acoperea turnul clopotniţei. Se ştie că în 1recut
au existat în Suceava şi alte biseric,i armeneşti. intre care pină în veacu l ~rec ut
se mai păstra biserica Sf. T reime, tot în centrul oraşului.
Aceste biserici au înfruntat secolel e, alături de un numă r în semnat de :110numente rnmi'tne~ti din glorioasa capitală a Moldovei, m on um ente care formează
un cadru impresionant pentr u români, cit şi pentru armeni . înfrăţirea cices t m·
popoare s-a menţinut secole el e-a rîndul pină în zi lele noastre. Aceasta ne- o spun
monumentele trecutului, nu numai prin firul comun al istorici, buc uriile s1 du rerile comune, dar şi prin interferenţa stilului constructiv la bi sericjle :-01m1neşti şi <'ele armeneşti, motive decorati ve comune !?i însu":>i planul şi an.;ambJu, l
arhilectoni c al acestor edificii. Totuşi bi seric ile a rmeneşti i~i păstrează unElc e lemente <1rhitectonice ~i structurale proprii, legate de însuşi ritualul biseri cesc ~i
de tradiţiile populaţiei armeneşti. Ele inmănunchează în accla~i centru, ir, Suceava, pe cele mai valo1·oase monumente de arhitectură armeană din secol ele XVI
~i XVII de pc terito!'iul Moldovei.
Biserica Sf. 1vfarii de la Haci-Gadar (.,lmplinirea dorinţelor ", cum i se spune
p1·in tradi ţie) . Se aflâ la circa 3-4 km spre sud de oraşul Suceava, p e. dreapta

două
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:;;os.~lei asfaltate _Suceava Fălticeni '· După 0 inscripţie tncastraUI ln zidul bise1·1~11, ar părea ca datează din 1512 şi ar fi ctitoria lui Dragan Donovak, un bogat
negustor armean.
Aşezată pe o colină cu pante uşoare de jur tmp rejur, biserica Haci-Gad.ci:1·,
cu silueta sa impunătoare, cu un C',lopot <'are se zice că este adus de Ja· An i, ~111
Armenia, cu întreg ansamblul de clădiri înconjurat de un zid de piatră ce lnch1de
o curte dreptunghiulară, în chip de cetate 8 Şezată pe o creastă de deal, o!er1ă.
d in orice parte ar fi privită. un aspect pitorcsc2.
Se pune întrebarea dacă actuala biserică este cea originală ~. Sint de remarrat
deosebiri de pl~m . faţă de biseric,ilc moldoveneşti, la Haci-Gadar constatindtHl>f'
o te.ndin\ă de lai·gire a bisericii, contrar situaţiei existente la bisericile mol~ove11pşl1. Biserica nu are sînuri laterale si nici contraforturi, iar naosul e boltit !n
sisternu J de arcuri rnotdovene.')ti. Prona.osttl, boltil în calotă sferică, sc sprijină pe
un sistem de arcun d iagonale turtite. cal'e nu se unesc la naşterea lor . .Tn1re
na os şi pronaos este un compartiment, boltit .en IJerccau", care sugereaza ideea
Pxisten\ei unei camere :a mormintelor. Clfrir ~Iacă au existat, în p~·ezent nu se
găsesc pereţi despărţitori .
'
Chenarele uşilor de intrare. ceii d i nspre nord si r.ea dinspre sud. sint og1\·al<'.
,.u nervuri gotice, iar cele ale fereslrelor sinl în ·acoladă. Turla este octogonala
~; are clouii rinduri de ocniţe. llupă ce1rac tei·e le ele detaliu, biserica ar putea fi
incadrată in seco lul al XVlI-le<t \
Biserica a fost restaurată în lllai 1nu]l(' rinduri . cu prilejul restaurării din
11l9ti. mc~terul italian care a executat J u<'rarca a introdus şi unele picturi in ule i
Pc unele suprafeţe ale pere\ilc>r interiori si în prid\·orul construit într-o epocă
ulle>rioară in fata intrării clinsp1·e suci a biserir.ii. După unel e indici i, bi serica: ln
ro rm a ei i niţială, a avut veclli zugrăveli la inter ior şi exterior 5. Nu se ştie rnsa
p rec is pe ce suprafeţe anume. Pietrele de mormînt sint d in secolul al XIX-iea.
lina dinlre ele . e ste a unui episcop din Lemberg, mort in 1B'.!7fi, ia r ylta . ap.a~t~ne
cp1sco1~ulL~! Gr~gone, pe .care s-a păstrat doar partea de început a 111;cnp\1;,1. ': .
/Jise11.ca Sf. A uxent1.e, vechea reşed i nţă a episcopilor armeni, fosta mănast11 e
dl' ciilugări, cunoscută azi sub numele de zamca. Se află la mai puţin de l k.m
ele centrul oraşului Suceava. Situată pc 111 urginea de vest a platoului pe care csle
c~r ins lruil 01·a~ul, Zamca este unul dintre locurile care au jucat un rol Insemnat
în istoria Suce\'ei . Fiind construi tă pe un teren înalt, care dom ină şi oraşu l ;1
l Ctitorirea bisericii este legată de 0 frumoasă legendă. Aici ar f l poposit
inlr-o noapte c_u. turmele de boi doi fra\i, bogaţi negustori ar~eni.• in d~·um sp r('
l'olon1a. unde 1ş1 duceau marfa. Am îndoi fr a ti i au 8 ,·ut acela.şt vis. Maica Uornnului i-a îndemnat să construiască 0 biserică pe locul und e rămăseseră p~ste
noapte . A \'Înd succes deplin în intreprinderea lor. ei au trec,ut la faptă. construrnd
biserica cu hramul Sf. Marii, Hari-Gadaruz ele astăzi. De la împrejurarea că li s-a
îndeplinit dorinţa d e a izblnd i in nego\ul intreprins, şi-ar avea origin ea ~i su pr•mumele dat bisericii de .împlinire a dorintelor".
2 Anual, în august, de hramul Sf. Mari .i, c·u tradiţionalul „hurban" (masă comunii), reJuat in ultimii ani. armeni clin toată lumea se adună aici. De obice i,
însuşi episcopul armenilor vine din Bucureşti şi ia parte la slujba religioasă, ia r
cu circa două decen ii în urmă , I.P.S.S. Vaksen , catoligosul (Patriarhul) tuturor
armenilor, fost episcop al armenilor din Homânia, a oficiat slujba la Hac,i-Gadar
!' ll acest prilej.
3 Gh. Balş, Bisericil.e şi rnlrnăstirile moldot>eneşli clin t•eacul (ll XVI - lf!a,
Bucure.5ti, l !l28, p . 179.
-t 1biclem., p . 1 79-180.
5 O parte elin informaţii, încă nedate publicităţii , referitoare la re~taura1·ca
monumentelor armeneşti din Suceava, lliormintele aflate aici, obiectele de cull
Ptc. au fosl p1·imite de la Knel Manda!ic.tn, fost paroh al hisericii armene din
Suc:eu va.
6 Informaţie Knel Mandalian .
7 E. Kozak, Die Inscllrifte11 atts der Bulwwtna, Wien, 1903, p . 159-160.
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ţinutul

de dincolo de valea pîrîului Şcheia, care şerpuieşte de-a lungul margini i
de vest a platoului sucevean, Zamca, cu zidurile groase din piatră care incon ·
jurau construcţiile mănăstirii, a constituit, după dărlmarea Cetăţii de Scaun a
Sucevei în anul 1675, singura fortificaţie din oraş pe care au putut-o folosi o~til<!
lui Ioan al Ii-lea Sobieschi, regele Poloniei, in lupta pe c.are o pornise împotr iva
turcilor. , Pentru a o putea apăra cu mai multă uşurinţă, garnizoana polonă ca re
a ocupat Zamca a săpat în jurul zidurilor cc o înconjurau un şanţ suficient de
adînc ~; i de lat pentru a împiedica apropierea inamicului de ziduri. De la acest!'
întăritul'i de părnînt a primit şi ansamblul mănăstil'esc de aici numele de Zamca .
Numai pe latura de vest, care se afla pînă în imediata apropiere a unui mal
pl'i\păstios, re! dinspi-e pîrîul Şcheia, nu a m;1i fost nec es ară săparea ~anţului .
F'apt este că Zamca a rămas timp de mai mulţi ani sub s tăpînirea garnizoan ei
polo neze pină la lti99, dată la care s-a încheiat pacea de la Karlowitz. De la
Zam ca era dom i nată şi totodată controlată de către o~tirea polon ă o largă rn nă
d in jurul Suce\'ei. _.._
De la acest moment s-a păstrat biserica centrală, capela de iarnă amena ja tă
pe la tura de vest a incintei, la primul etaj, într-un turn fortificat, la baza căru ia
era p r actir.ată intrarea prin ci pal ă î n curtea mănăstir i i ~i clopotnit, ă . Turla clo po!el M se cif l ă în c olţul d e nord-est a l inc intei, pe s ub care era amenajată o intl'ilre se c u n dară. întregul complex este înconjurat de un z id masi\· din pia t r·<i,
în tă rit, clin di st anţă în d i stanţă, cu pute rni ce contraforturi.
După tradiţie, b iserica ar fi fo st ridicată cu puţini a ni înainte de 155 1 de
C'ă l r e un a1· 111ean bogat, Agop~ a 8• Ac.castă dală se ba z ea ză pe o le c tură, ca1·e ~-a
dO\ edit i n exact ă , a datei inmormîntării cti t01·ului '.
Bi se r ic.a are un naos cu abs ida mare şi un pronaos. Nu este prevăzu lil <:li
-.i n uri laterale şi pridYOL Boltirea este în stil moldovenesc, dar turt i tă, pe a c eas tă
cale obţ i nindu -se o lărgi r e a bi ser ici i. Pronaosul este boltit in calotă sferică . Sprp
e xter ior e xi stă o U!iă în peretele de nord al naosului şi în cel de vest al pronao-;ul ui. Intre naos şi pronaos, pe mijloc, se află o uşă , prevă :rntă cu chenar <l e
baghete incruci~ate şi cu rozas e mici în colţuri. Uşa de intrare dinspre nord a rd
un chenar dreptunghiular de profil gotic. Ferestrele de la naos ş i pronaos 1n1
muluri puţin ogivale, cu o u~ o ară a co ladă, filră c.henar 10 Elementele de construc ţi e ne duc spre concluzi a că este construită la începutul secolului al XVI 1-l ea.
păstrind !;ii un ele caracteristici comune c u bisericile moldov e neşti din secolul al
XVI -iea.
Tn in \e1·i or ul bise1·icii, în naos. se Y ă d urme ale unei vechi picturi. mai clar
în dreptul un ei ferestre dinspre sud . Mai tirziu, cu prilejul unor lucrări de restaura re, biserica a fost \· ăruită. De alttel , aceeaşi văr · uire rău in s pirată a fost aplica t ă
şi peste un e le elemente el e arhitectură din pi<itră s c ulptată la alte construcţ i i a lP

8 Pe o piatră de mormînt din naosul biseric ii, se află inscripţ!a în limba arr.are a fost citită astfel : „Ace astă piatră de mormint este a lui Agopşa . fi ul
lu i Am ira şi care este ziditorul acestei sfinte biseri ci anneano-orientale, în a nu l
rnoo·· - Vezi E. Kozak, op. cit., p . 157-158.
9 Dimitrie Dan, Die orientalischen Armenier in cler 13ukowina, Cernăuţi, lB !JO
- i nterpretează anul erei armeneşti ca fiind 1051, adică anul 1602. Dar ~i această
lectură s-a dovedit inexactă. H. D.i. Siruni şi preotul Mandalian; au staliilit cil
Agopşa a murit la 15 august llil2, dată ce nu este în contradicţie cu stilul constru cţiei şi nici cu rezultatele cercetărilor arheologice intreprinse cu trei decenii în
urn1ă . ln baza acestor ultime ce1·cetări, este limpede că biserica a fost terminată
înainte de anul 1612, construcţia fiind terminată înainte de 1608, dată la care
a fost văzut întreg ansamblul mănăst i resc de călătorul armean Simeon Lehaţi. Vezi
N . Constantinescu, Precizări în l.egătură cu claia construirii mănăstirii armeneşti
Zamca-Suceava, în SCIA, VIII, 1961, p . 372-:J7.t.
10 Gh . Balş, Bisericile şi mănăstirile moldot'eneşti clin t'ea curile al XV ll -lra
ţi al XVIII-Zea, Bucureşti, 1933, p . 41-43.
mea n ă,
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c·omplexului mănllstiresc 11 . I n orice caz, pictura interioară. care e~te dar cei . a
xi · t aic.i inc:ă d in primii ani de .la Zidirea construcţiei. c·onstituie o remrn1 sl'eniă tâ rzie a frescelor moldoveneşti din secolul al XVI-iea ii.
.
.
. .
Opini ;i. la Gh. Balş cil este o posibilă refacere mai nouă a unei b1se.nc1
prcf' · ~tente nu s-a confiJ:mat Ll. Nu este vorba aici nici de pre! uare<_i unc! !J1ser ici mol.do veneşlî, cum opinia Polek l\ frapat de apropierea de stil existenta intre
liiserici!a mold·:ivene.şti şi cele armeneşti, ci de 0 construcţie ridicată de Ia bun
început pentru exerc,i tarea cultului religios <tl armenilor suceveni 1".
în tregul ons lUilb lu mănăstiresc este tnconjurat, cum am mai mentionat, de
un 7.id de incintu, gros de c irca 1 m, S\lb formă de dreptunghi. prevăzut la pa r1 •a ~uperi ară cu ambrazuri, mai largi sPre interior, cel puţin pe laturile de sud
i cif> est, unde s-au păstrat ind icii sigure 111. Desigur că va lli existat şi o galene
l l O lcl.<IV d6 in PIUh ca a existat o interferentă culturală pe mulliple planuri
intr > cele doull popula~i ale Suce1·ei, cea moldovenească şi cea armeană. Exi sten ţa aceslci pict u ri demonstrează că si ln primii ani ai secolului al XVII-iea s-a
rna pă ·trat tradiţia frescelor. creată
secol ul al XV-iea şi ajunsă la perfecţiune
în primn ju m ă tate a s<,v:olu!ui al XVI-iea . La zamca se poate remarca o apropiere
de modul de trata re a fres(',et existent la Suceviţa, cu care, de altfel, este contem-

în

poran ă.

1gur, se nwi pune problema : [)e ce, impolri\'<t dispo z iţiil or can<mic·e.
ultului religios al armenilor din sucea1·ci au admis pictarea lli ser 1c-ilo i r , Accustu <1r pu tea fi 1nlerpretată. intre altele. şi ca o reacţie impotr1 1·a
l.c11 d1 11\elor d_c c.1lolicizar!" a arn1enilot· clin partea anumitor org~nizaţii C'atolic~.
c>ire nu ai rncet.at sa urma1·ească atragere·t armen ilor la catol1c1sm . ln aceasta
„,lua ~ c, Hrnleni l. a u_ co11 lderat, probabil. că. :idoptind difer ite forme rle 1.nanifestare
t• o rtod n -bonul t clm Moldova , pot înlătur" cu mCJi mult succes prirne,1d1a c11tol '.c · iză r 1i F':ipt ('StP că populaţia armeană din Suceai·a .·i-a păstrat vechea credin\a.
c•a ş : marea majoritate a armenilor d in Bucovi na.
.
ŞL1ul fiind că in 1551 Ştefan Hareş, iar mai tirziu A le xandru Lăpuşneanu ş1 .
d upă 111 i bi ne d e un se<:ol, Gheorghe Duca au manifestat ostilitate faţă de armen i.
pc r„ccutindu-i di n motive economice, politice ·i în mai mică măsură religioasă.
" - fi r
putce1 a\·ansa ipote.?a picturii la uncie biserici armeneşti clin. Suceava ca o
for\' . c a acf' toru de a lrece Ici 01·todoxis1n sub forma adoptată de' popula\ia 111 0 1Llo ,·1: nr!""e . AccastU opinie nu ar aYea însă nici 0 bază de susţinere, căci aprop1 cre;1 d inlre pop11l ul.i<1 moldovenească şi ce<1 armenească 8-a manifesta.t pe . dife1: ite
pi 111111·1, r· 11 ce nu .se pu eu reali z<t. în 11 ici un caz, prin silnicie, c1 mai cunnd
prin li'-o convieţuire armonioasă.
I.: ~ -uu efectuat săpături arheologice care au dus lu concluzi11 că biserica 111!
1 1, u fcr îl ref.ce1·i şi cti ur tre b ui datată în primii ani ai secolului al XV!l-lea. S-a~
l([ts11: d<•n r urme c locu11·e d i n sec-alele XIV şi xv. Resturile de cultura matcnala
din s~coi u l I ~ !- lea CIU fost dernnjate in mare parte de gropi ulte l'ioare pr~cu111
t d ~ 7tc.l u l <ll' 1nc1ntă de pe latura de vest. _
Vezi N. Constantinescu. 07>. ol„ p.
12

I)

1· ,· p r e lenlanţii

R h.' lotu~i posibil să se fi folosit unele materiale de c.onstrucţie do la o bi-;c r 1C'i:\ 11111 i v eche. Tn special, aceasta se observă la parnclisul de la vest de bise1·idi. De alH l !li deasupra uşii de intrare dinsp re vest a bisericii centrale se 11flă
, ;d i tă o p i \ră de mormint, cea a lui Axentios evident luată dintl'-un cimitir mai
Yt'Cii L Dam acei;tcia insa 11u · mai poate- s tabili, deoarece piatra a fost tăiată .in
i 1·1r t1~ " <·e 1: 11prinde u ş data i,pmormintări i. în scopul montăl'ii în spaţiul men\10nat - Vezi E. Kozak, op. cit., p. l5H-15!J ,
14 .I . l 'ol~k. IJas armeni:.che l\./uster Zamlw bei S11czc1u-a in cler J3u/c0td1w, în
.//!L M. HICI! , p . 54 .

I" (;, /\ . Rom. lort r van e 7.ă ipote.t.il <'.4 Zamca lll' fi fost construită pc 1Te111 a lui lnn Vodii el Cumplit, ipole<i:A care lnsA. cade, dat fiind că' biserica s-a
tlo vcct1t tt nu !i o rcracere a un I clăci lri •llai vechi. iar ccmstrucţia actuală a fost
r1cl 1ct1l6 b primii ;mj a l secotuh1I t X ll·le . __: Vt'Zi c. A. Homstorfer, Cetatea
.'luc· evei, Bucure.~ti. UJl:J, p. 14-15.
W 7.idul de inc.intă, <:are fusese p e alocuri distrus pină la nivelul actu<1 I al
soluiu1, a fost restaurat tn mare parte c u eîteva deceni i în urmă.
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pentru circulaţia apărătorilor fortificaţiei, spre interior, la nivelul ambrazurilor.
Zidul de incintă avea, după cum s-a amintit mai înainte, două intrări. Cea principaiă era spre vest, la parterul construcţiei ce adăposteşte paraclisul de iarnă,
iar cea ele a doua, secundară, era practicată la parterul clopotniţei, spre nord-est
de biserică. Intrarea in incintă pe care o vedem acum pe latura de nord a zidului de incintă, prevăzută cu o poartă, este amenajată mult mai tîrziu, după ce
intrările iniţiale îşi pierduseră funcţionalitatea. Jn acest scop, a fost dărîmată o
parte a zidului de incintă original. Cercetările arheologice întreprinse în 1954 şi
l!J5G au stabilit şi ordinea de succesiune a construcţiilor ansamblului mănăstiresc 11.
Toate lucrările sînt apreciate ca fiind execufote în primii ani ai secolului al
XVH-lea, ele fiind încheiate atunci cînd Simeon Lehaţi, în 1608, a "\-izitat Sul:eava şi a văzut, între altele, şi mănăstirea Zamca.
Desigur că prima a fost construită biserica centrală. după care a urmat clopotn iţa, la care zidul de incintă este adosat. Urmează clădirea dinspre apus, care
a fost ridicată în două etape de construcţie. Prima parte a clădirii, cea care adă
posteşte la etaj paraclisul, a fost construită în acelaşi timp cu zidul de incintă,
\esîndu-se cu acesta, iar cea de a doua, ridicată alături de peretele sudic al pai-acl isului de la nivelul superior al primului etaj, aparţine unei perioade mai tîrzii, după ce întregul ansamblu mănăstiresc era folosit ca atare. Această a doua
par Le, probabil ridicată în scopul utilizării unui spaţiu în plus pentru diferite
trebu : nţe, se presupune a fi fost construită în secolul al XVllI-lea IK.
Cl opotniţa are baza de formă pătrată şi constă din parter şi două etaje. Intrar ea pe sub turnul clopotniţă este formată dintr-un gang boltit, orientat estvest, avincl spre est şi spre vest cile un arc de susţinere, împodobit cu rozete
scul p tate în piatră. Pe cheia de boltă a arcului d înspre est este săpată, cu cifre
ara be, în piatră, data llillfi l!I, care ar putea fi anul zidirii acestui turn. Intrarea
l;1 etaj se face cu ajutorul unei scări în spirală, cu trepte înguste de piatră, amplasate într-un turnuleţ de formă cilindrică, lipit de colţul de nord-vest al clopotn iţ e1, de unde era practicat un îngust pod mobil exterior, aşezat pe console
de pi atră, încastrate la baza etajului întii, deasupra arcului de vest cil intrării în
inc i n tă. Din încăperea de la primul etaj se poate urca la cel de al doilea, unde
se afla clopotele ~1 •.
C lădirea paraclisului are la parter două încăperi, una pe stînga şi cealaltă
pe dreapta intrării principale în incintă. intrare care în prezent este zidită, atît
la ext remitatea ele Yest, cit şi la cea de est a coridorului ce străbate construcţia
pc mij loc. lăsîndu-se doar cite un spaţiu îngust, în care au fost construite U!;ii.
Di n c oridorul folosit pe vremuri ca intrare principală este practicată o scară înJ.:us~ă din trepte de piatră, care urcă pînă la nivelul paraclisului, la primul etaj .
Pa!"'acli;;uJ este zidit alături de peretele de nord al actualei clădiri, deasupra incăpe;· ii de la parter care se află în stinga intrării principale. Restul spaţiului d e
la etaj es te ocupat de o tindă şi două încăperi, dintre care cea mai încăpătoare
este ac!osată peretelui de sud . Deasupra acestui nivel, se obse1·vă la exterior partea <!d augată ulterior. marcată printr-un brîu de c.ărămizi aparente. Această con ~t r ucţi e, alipită de partea care adăposteşte paraclisul, acopere în întregime peretele
ele s ud al clădirii paraclisului, imbrăcînd şi briul în torsadă exterioară de pe
.acest perete. Cărămizile smăl\uite în verde şi castan iu care se văd la exteriorul
clăd irii dedesubtul şi deasupra briului în torsadă ca şi cele ele la arhivoltele oc11iţ e:f)r au fost considerate ele unii specialişti ca Polek şi Romstorfer '.!t drept argu-

cit., p. :rn:1-:i1m.
t8 Ibidem, p. :l64.
19 în prezent, cifra O este foarte tocită. Probabil că, atunci cinel a fost citită
insc ri p ţia pentru prima dală, această cifră era mai bine păstrată.
:w Turnul clopotniţă este în curs 1de restaurare. Aceeaşi situaţie este, de altfel, ş 1 la lucrările de restaurare a zidului de incintă pe laturile de est, nord şi vest
~i la c lădirea de pe latura de vest a incintei, la care lucrările vor fi reluate în
c~urîn d , cînd se intenţionează a se efectua lucrări de restaurare şi la biserica cent ra l:!.
2 1 J _ Polek. op. cit„ p. 54; C. A . Homstorfer, up. cit. p. 14.
!7 N. Constantinescu, op.
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mente pentru datarea paradisului în secolul al XV-lea. Este lnsă mult mai probabil ca acestea să fi aparţinut unei biserici mai vechi dărîmate şi să fi fost
refolosite aici 22. De altfel, briul in torsadă constituie 0 caracteristică a bisericilor
moldoveneşti începînd cu primii ani ai secolului al XVII-iea, fiind utilizat la
Dragomirna. Paraclisul de la Zamca este pictat în interior, pictura de aici fiind
apredată ca aparţinînd tot începutului de secai XVII :IJ. In bo lta paraclisului, se
pot remarca oalele de rezonanţă, zidite in Pandantivi. Chenarele şi profilele gotice ale ferestrelor arată o acoladă apropiată ca mod de execuţie cu cea folosit.<1
la Dragomirna, iar ocniţele de deasupra briului în torsadă, cu acolade ascuţite,
eonstituie şi acestea o imitare în cărămidă a firidelor Dragomirnei 24 •
Este necesară şi menţionarea amenajărilor făc ute Ia clădirea paraclisului
penţru trageri cu arme de foc d e la nivel ul primului 'etaj şi de la baza turlei paracl1sulu1. Acestea constau di n n işte deschideri rotunde în zi'd1 suficient de lnguste pentru a oferi siguranţă apărătorilor in1potriva unor lo\·ituri din afară. Totoda!ă, deasupra arcului dinspre vest al intrării, este amenajată o deschidere îngust~ 111 pardoseala parterului fie pentru supra,·egherea intrării !.. '. fie pentru. a. se
1·arsa asupra uno1: eventuali agresori apă clocotită ulei încins sau alte l1ch 1dc,
c.are i-ar f i putut rn1piedeca într-o anumită măsură să forţeze intrarea.
.
Săpăturile arheologice au scos la i\·eală resturi de la fundaţiile un ei c! ăd1rt
pe ..la tura de sud a incintei, clădire care avea parter, etaj şi probabil şi o p1 vn.i\ă 1". Spre sud de biserica centrală, în interiorul inc intei. a ex istat şi un c1 m1t1r
al mănăstirii. utilizat î~ secolele al XVII-iea şi al XVIII-lea ~.
.
_
O remarcă tt·ebu1e făcută şi asupra materialului ar heologic scos la n •eala
din săpă turi . Acesta a fost de cea mai mare importanţă în stabilirea datării difr rite lor <'onstru c ţii ale mănă s tirii. Intre aces tea teracotele cu motive geo111 etr,1ce
~i. flornle, o tcr?cotă reprezentind un bărbat ş'i 0 fellleie, in costume d.e epocă.
din secolu l al XVII-iea ş1 fal s uri monetare emise Ja Cetatea de Scaun dm epoca
lui Da !Ji ja Vodă au contri buit în mare mă s ură pe lingă caracterele construct ive
a r ătat e ant erior, la stabilirea datei de constructi~ a d iferitelor clădiri ale actualului
an sam blu mănăsti1·esc 'K. Tot pe bază de săPături arheologice, a fost se.os la iv e.ală
si un p~vaj .d„e piatră, orientat nord -est - sud -vest, ca re servea intrarea de V f\~t
a paraclisul u1 • '.
După toate probabilităţile, săpăturile arheologice ar mai putea avea un .c uvint
greu de spus. Pe această cale, s-ar putea scoate la lum ină ~i alte infonnaţ11 p rivitoare la diferite momente din ex i stenţa acestei mănăstiri. Cu atît mai mult, CIJ
cit nu s-a săpat decit pc un spaţiu restrîns swe sud de biserică si in faţa intrărn
0

22 La cir~a 200 m sp1·e Yest de actucitul complex m ănăstiresc de la . Za mca , s-a găs it un număr mai mare de cără1ni:zi hexagonale s mălţuite verd e 1ncl11s,
specifice secolului al XV-iea, formînd o pardoseală pe un pat de mortar . Cără
mizile care au .putut fi recuperate se află in prezent Ia Muzeul judeţe~n . Pa rd osea la de cărămizi se afla pe m arginea platoul ui ce se m ărgine.5te cu npa ce coboară spre a pa pfr}ului Şcheia. O asemenea pardoseală nu se putea folos.i la o
construcţie ob1şnu1ta. Este foarte posibil, ţinînd seama si de iZ\·oarele istorice, r,;i
aici să fi existat vechea biserică a episcopiei a rmenesti din secolul al XV-iea , ca re,
fie că a fost dărîmată d a torită pericolului ce-l prezenta poziţia clădirii, deas upra
unui mal. nestabil, fi_e că a fost di str usă din ordinul lui Ştefan Rare~. De la ac~astă
c~mstrucţ1e puteau sa f ie recuperate o bună pa r te din materiale, între care c;:lra m1 zile smălţuite folosite ~a împodobirea zidurilor exterioa re ale paraclisului.
2:l Gh . Balş, op . Cit., p. 51:1.
24 Jbiclem, p. -!5-4G.

25 N. Constantinescu. op. cil ., p , 36-t.
26 Jbi~em .
2i Ibidem, p. JIJ8 . Este cazul să men\ionez că în naosul bisericii, alătur i de

piatrn de mormînt a lui Agopşa, se află cea a episcopului Ohannes (Ioan), pe ca re
nu s-a păstrat însă data înmormintării . Jn afara bisericii, aproape de intrarea d111spre nord, se află şi piatra de monnint a lui Haciadur. mort !n anul Itî25. - Ve'/.1
E. Kozak, op. cit., p . 158-159.
28 N. Constantinescu, op. dt., p . :l68 .
29 lbiclem, p. 366.
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principale în incinta mănăstirii. Nu ar fi lipsită de interes o c.ercetare şi m spaţiul ce a mai rămas neafectat de construcţii noi, la circa 200 m spre vest de actualul complex mănăstiresc, unde se va fi ridicat clădirea primei biserici episcopale armeneşti din Moldova .
Pe strada Armenească . la cele două capete ale ace~teia. se găsesc. două c unoscute biserici armene5ti, Sf. Cruce ~i Sf. Simion.
Hiserica Sf. Cruce. S-a afirmat că a fost construită în 1521. A suferit ma i
multe refaceri, dintre care ultima a avut loc In HJ35, cind s-au făcut restaurări
la altar şi naos :io. Construcţia este ele la fundaţie pină la :1--± m înălţime din piatră, iar în continuare din cărămidă 3J. Turla de deasupra naosului s-a prăbuşit în
1918, ca urmare a trepidaţiilor produse clădirii de trenul care circula prin oraş ~i
ca re trecea la numai ciţiva met1·i depărtare de zidurile bisericii pe str. Vasile Alecsandri . Această turlă nu a mai putut fi reconstituită, iar bolta naosului a fost r efăcută în 19:15 la partea s uperioară d in ghips, folosind ca armătură o plasă
el e
sirmă :12.
C u prilejul lucrărilor de restaurare din 1!l:l5. s-au putut constata la interior.
sub un strat de tencuială mai nouă . resturi de pictură veche pe zidul de nord al
bisericii :i::. Tot in interiorul biserici i, in peretele de sud al naosului. se găseşte
zi dită o p ia tră cu inscripţie p1·ezentînd în litere arm e neşti data ele 15'.ll (anul
!170, era armeană). C'ar·c însă a fost introdusă în zici mult mai tîrziu "~ . După tra cii ţi e, e,titor al bise ricii este Cristea Hanko (in armeneşte, H aci h Hankoian). Nu
e xi stă infornrnţii care s ă p1·ecizeze c ine au fost me~terii car·e au lucrat la ri'di carca şi pictarea bisericii.
Se presupune că aici a exis tat anterior o biserică mai veche din lemn. Nu
se c uno aşte data constru ir ii clopotniţei si nu există nici alte informaţii in legă
tură cu aceasta :::;. Şi la clopotniţă s-au făc.ut lucrări ele restaurare ulterioară. Cu
un asemenea prilej, s-a introdus într-unul din ziduri o piatră de monnînt.
Este de remarcat ex is tenţa în b iseri că a unei pietre de mormînt, cca a lui
.Soiomon, datată cu anul 14'.!8 (877. era armeană). ;1i; care ne poate duce sp1'{:' conc luzia că biserica a fost într - adeYăr anterioară secolului al XVI-iea. fie că aceasta
va fi fost de lemn s au z idită clin piatră şi cărămidă . Se mai pă s trează şi p iatra
de rnor mint a lui Isaiia :i; , la care data nu se mai poate distinge, săpăturile r espective în piatră fi ind foarte toC'.i te. ln interiorul bisericii, se mai află şi piatra
ele mormînt a lui AsYaclur "~. datată cu anul 1528 (977, era armeană). In curtea
bisericii, se mai găsesc unele pietre ele mormint mutate în secolul trecut din fostul cimitir al bisericii armeneşt i Sf. Treime, care se afla în grădina internatului
„Vas ile Cocirlă" al liceului „Şt e fan cel Mare", <1zi spaţiu cons truit al cartierulu i
Mi hai V itea zul - Est ::!i.
Uiserica Sf. Si111io11 (Turnu Hoşu) . După o inscripţie mai nouă, ar fi fost zidită în 151~!. fiind ctitoria armeanului Donig. Detaliile de construcţie nu
c.onf1rm ă zid irea bisericii înai n te ele seC'olul al XVll-lea . F.a are planul aproape id e n -

::o

Informaţ i e

:ll

Informaţie

Mandalian .
Manclalian .
::2 Informaţie
Mandalian .
;1:1 Informaţie
Manclalian. După c um se vede, se repetă constatările făcut e
la Haci-Gadar şi Zamca.
:l4 Informaţie K. Manclalian .
::5 Informaţie K. Mandal1an.
:111 Informaţie K . Mandal ian.
:17 Informa\ie K. Mandalian .
:18 Gh . Balş, 13isericile şi mănă s tirile moldoveneşti clin veacul al XV 1-lea,
p

K.
K.
K.
K.

170 .

J9 Informaţie K . Mandalian . O cercetare arheologică in zona bisericii Sf. Cruce
-:;1 a fostului cimitir al bisericii Sf. Treime ar putea fi de mare interes. Neîndoielnic că s-ar scoate la lumină no i informaţii cu privire la armenii din Suceava ,
precum şi referitor la interferenţele culturale dintre populaţia moldovenească ş i
cea armenească a oraşului.
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cel al. Zatncei "'· Altarul este poligonal spre exterior şi sprijinit pin;'\ la n

anumită înălţ11TIP. de un zid ma i nou prevăzut cu mici contrafortun. La exterior.
turl;i na <:nlui este octogonală . Are o fereastră cu deschiderea in acoladă cu clienar

de baihete in crudşvte şi el~mente de ornament asemănătoare cu Dragmmrna i.i_
Fereastrn d înspre nord a turlei are profilul în ac.o ladă . La interior. se vede sistemul . de s1Js ţ iner.e __a tu rlei prin patru arcuri piezişe in stilul biseri~i,lor m old ove_~
nestt. Panrlrintivq de la baza turlei sint înlocuiţi cu n işe sfel'lce '". Treb u ie ~a
menţionez că , in p>H'tP., ~ i tern u l d co n.strui re a turl ei s-a modificat cu prile.i u I um· 1
reparaţii ce a a' ut loc in 1925. cu mai multi ani în urmă, acopenşul r»sEm c11
fn sp -~ dis!n1.s de un Incendiu, iar hisei·ica a rimas descoperită timp de m ai m ulţi
ani , pma 111 1Q ~ 5 " 3• N u se luaseră nici măcar măsuri parţiale de protejare a unor
părţi ale construcţiei, care erau mm amenintate cu degradarea. Intre păq i i P cel e
mai p1·irn ejil 11 i te er a şi tu r la de dea8up1·a naosului. Deasuprn zidurilor se <.l!:Lvoltaseră în deplină libertate arbuşti, ierburi si buruieni. Apa se infi ltra i ntri: p ielrele şi Arl! rn lzi le zidun lor ~ i bolţilor. Tui·Ja initial, se sprijinea pe u;1 s istem
ne stilpi de stejar. A ceşt ia p utrezi !leră 1 Zidăr.ia t~rlei, lipsită de sprijinu l ... : ~1 a l .
era ameninţată să se prăbuşească. Hestau r area care s-a făcut în 1925 nu a :. nul
seam;i de vf'r hiul i. l m de construcţie. golurile lăsate prin scoaterea sti lp :Jcr ele
steja1: fiin d z!dit.~ . C L11·in_d du pa acea ·tu , Peretele de ncird ~i c I d e ~ ud o l b, ric·11.
tla tontâ . pre 1~n 11 e:i.:e! ·c1 t a t e de turl
in~uficient sprijin i tă, s-_a u f is urat, <'1âd ~n·a
am en1 nt,rn rl ~:oi l'e p rab~ asc-ă . N epre:ren tf nd sigui·an\ă, IJi sen c:a nu a mai ,o.; t
folosită pentru exercitarea c.ultulu 1 r•llglos.
·
.C
i la_ Z_Ei mca , pronaos ul, bol ti l, printr-o calotă f •l'ÎC , prezin l_ii < Ct''l),•
tendrnţă ele largJl'e, spre deosebire de bi~ricile moldoveneşti, care urma re:-,1 J ll girea pronaosului, ajungî_n d cu timpul la adăugarea p ridvor ului. Ca şi la H a r1 -Gadar şi Sf. Cruce, z1cl11 ! din t r ll SOb . i pr naos a !o t set) , acţiune care s-a d oved 1l.
ele această da lâ,. ~re •ită, intr ucii a dus la prâbu~ir i de zidărie, ceea ce . a s ili L pe
constr '".',t~r ~ ă ridi ce u n >t l'C d e susţinel'e '•". Se pare că şi arcul de s_usţ111 ere ~ ar: e
se vede rntre altar <;! oa s a fost ridicat într-o altă etapă d111 m otive <t sC.miinatoare. Şi la Sf. ' i minn, ca şi la celelalte bise ri ci armeneşt i din Suceava. :-Jao~; ui
este fără sinur i.
In t rarea In p ronaos d ins~re apus, ca ~i la zam ca, este pre\·ăzută cu c?·1e n·~ 1 1
got!c simpi_u ·1'•. Cea r e <1 doua rntrare, cea din peretele de sud al naosulu i. . a re lll
faţa un pl'lclvnl' d e pr ovenien ţă Ll1a i nouă. La exterior, se văd contrafortu nJe cc11·c
sprijină arcul de v t al naosului şi cele ce susţin colţurile zidului de apu s al Iii:
sericii . Nn sint in<:.li<'i i da că actuala biserică a fost pictată 16. Este mai probabil ea
nu 11 fn~l în inte r iri ·ul bisericii au fost aduse din alte Jocuri pietre· de mo~m in t
"'lre au ajuns să fie folos ite ca pardoseală '• '. Clopotele de la Turnu Roşu si ?: ~ ves-

şi

10 Gh. Ba l ,
al XVIII-Zea, p.
41 Ibidem, p .
42 Ibidem, p.

Bisericile şi mănăstirile moldot>eneşti din rearuril e al X V JJ -?.r o
47-51.
49.
47.

4:l Informaţie K. Mandalian.

-1-1 Este neces ară o restaurare le111ein ică pe baza unu i studiu aprofu ndr. t al
construcţiei. ' la r i ficări de mare importantă ar putea aduce cercetarea arh coJogieă
a spaţiului pe cai•e se află biserica şi a zonei adiacente pentru a se vedea <l;: că nu
csle vorba aic i de refacerea unei constructii mai yechi . Preţioase lămuri r i a!· i:-ut('a
ad uc.e şi o cercetare arheologică sistematică. în ci mi tirul biseric ii.
-15 Gh. Balş, op . cit„ p. H.
4t.i Pentru cazul cii a existat o biserică mai vecile pictată pe acelaşi spa;; il Pl~
care se află actuala biserică, ar putea să se găsească - dacă nu au fost dernnJate
de -a lungul secolelr.r resturile· de zugrăveală îngropate in pămînt, confor m

une uzan ţe Int.!lnite ~i la alte asemenea biserici. De exemplu, asemenea r est.u!' t
de frescă ingropate de la paraclisul Cetăţii de Scaun s-au găsit în c.urtea exter i oară
n cetăţii. La fel, in curtea mănăstirii Putna, s-au găsit resturi de frescă de la ht sel'ica acestei mănăstiri, precum şi în alte locuri
H Informaţie IC. Mandalian.
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tite p r in sonoritatea lor deosebită, e le cuprinzînd un procent ridicat de argint în
bronzului din care au fost turnate.
Bisericile armeneşti din Suceava erau înzestrate cu mobilier de mare valoarE-, avea u odoare biset·iceşti lucrate în metale preţioase, cărt,i pentru exercitarea
c ult ul u i, în fere c ătură de argint aurit, cea mai mare parte dintre ele în manuscris,
d e o m are valoare pentru cunoaşterea dialectului armean de pe aceste locuri în
t im p"J.l a nilor care au trecut, icoa ne vechi, candelabre, obiecte din metale pre\ioas e oferite de credinci o şi etc. Astăzi nu se mai găsesc '• 8 . Este, neîndoielnic, o
pi erdere mare atit pentru armeni, care puteau găsi valoroase documente privitoare la trecutul lor, cit şi pentru p oporul român, din patrimoniul cultural al că
n 1ia făceau parte.
C u toate pierderile suferite, ex i s tă încă o b o gată sursă de informare cu priYi re la armenii d in Suceava ~i cultu ra lor materială. cu privire la strînsele relaţii
rw :nu ltip le pla n uri ce a u existat în tt·e românâi şi armeni. A C'eastă sursă nu este
;li la <leci t pămîntul Sucevei, unde a u trăit şi au muncit, secole de-a rîndul, s-au
hucc:rat, dar şi au suferit, alături de poporul româ n. Arheologia este aceea care
poa le ad uce multe şi nepreţuite lămurir i cu privire la acest trecut, c:ind luminos,
C"l n d neguros, în care s-au afirmat strămoşii noştri, adeseori dî ndu-r:;i v i aţa pentru
a pii;·area patriei 101· comune.
co m po ziţia

MONUMENT!-:f DE CULTUH.E ARMENIENNE MEDIEVALE DE SUCEAVA

-

Resume -

L'a uteur presenle quatre monum ents de la culture armc nienne de Suceava,
le>;; a nc.i ens monastere:; da. Haci-Gadat· et de Zamca et les e glises de la Ste Croix et
d L• St. S imeon des XVI-e - XVll-e siecles. On met en relief une serie d'interfere nces e ntre la culturc moldave et c.elle des Armeniens de Suceava, entre lesquelles
l'ado ption de nombreux e lements du sty le architectonique moldave, la peinture
111 \lral~ dans ies eglises, la m e me technique de const ruction, l'emploi lc.l,e s memes
t> lcmc!1cs de culture materielle cornme fa\ences de p oele, ce ramique et autres objets
d'ussage menager, pieces de \·etements et de parure, ainsi qu'objets de culte.
On met en relief t'importance des fouilles arcl1 e ologiques pour la connaissance plus
app rofondie de la culture des Arm~'niens de c,es e;:idroits et la n ecessite de Lqs
<"Onti nuer.
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S. FL. MARIAN, ELEV LA GIMNAZIUL DIN SUCEAVA*
PAUL LEU

In toamna anului 1862, fiul cel mai marc al lu i Grigore Marian ~i al
Ha x:andei, din Ilisrs ti, a fost adus la Suceava si înscris în clasa I de la Obe1·gymnasiul urcco-oric 11tai ·i mperial-regnl, unde a fost înmatriculat, de autoritnţile ~colare
habs burg ice, sub numele de „Marian Simeon" 1 şi nu Simion, cum era caligrafiat
in ce rtifi catul d e botez eliberat, în acrst s cop, de parohia bi seri ci i ortodoxe din
Il i ~e,i ti. Băiatul, „cam de ci ns prezect> ani, voinic. plin f)i rum ă n la foţă" ~. a fost
insta la t de grijuliul părinti:', îm preun C1 cu Buliga Gherasim din Arbore, în gazdă
l:t Petre Spinu, ce loc uia pc strada Ştefan Vodă. Printre cei şa izeci ~i cinci e levi ai
c-l<1<;ei, ·l\1ari a n nu ~;(' s imţea stin ghcr, d eoa rece o bunii part<:' din ei erau fii d e
ţ;"1r;rni rumâni \ ·eni\i b În\·ăţ ;Uu ră din s:itele înYecinate cu fo!'.t;:i Ceta te de Scaun
" l.\fo ldo\·ei: Lis a ura. J\I itocul Dragomirnei, B erc hi•wşti, Pîrte')tii d e Sus, Frătăuţii
\'pcl!i, Frătăuţii Noi, Băişe~ti, Vama ş i alte lo ca lită ţi, după cum rezultă din J\atalo<1
<fc>r lc' rxtcn Klasse uon Sch11liahres 1863 (Catalogul ci. I pe anul şcolar 181>:1).
• Este p1·ima parte a celui de a l doilea capitol al monografiei S . Fl. Marian
-1flala în manuscris. Din proiectata monografie autorul a mai publicat u rmătoarele
c-apilolP ş i fragmente din capitole : Nmne le etnografului şi folclori stului Marian, I,
11, în Zori noi, Coordonate literare, anul XXXII, nr. 8967, 16 iulie 1978, p. 3, ~i
anul XXXII, nr. 9002, 27 au gust 1978, p. 3 ; S. F'l. Marian p e imnele lui Avram
Jan cu, în vo i. Comun ică ri şi referate meto cli c o -ştiiTlţifice. Limbă şi literatură,
Suceava, 1980, p. 178-192 ; S. Fl . Marian în contemporaneita te a sa e uropeană, în
voi. Cerce tări istorice, (Serie nouf1), VI II, Ia~i, 1977, p. 543-554; Primirea lui S. Fl.
~ ·!arian 1n .11cademia Român ă, în voi. C erce tări istorice, (Serie nouă ), XI, Iaşi,
1980, p. 421-4?8; Odiseea dicţionarului limbii române. Trei scrisori illedit-e ale
A cade miei Române adresate folclori stului S. Fl. Marian, în Almanahul părinţilor
1~8 :1, edita t d e Re u i.~la de pedaaoaie, Bu c ureşti, 1982, p . 56-59; Ecouri naţionale .~i
inte niaţion a l e ln moartea lui S. Fl. Marian, în voi. Cc>r cetă1 · i istorice, (Serie nou ă),
IX- X , Iaşi, 1978-1079, p. 673-678 ; Ecouri internaţio na le la moartea lui S. Fl. 11-larian,
în Convorbiri litera re, (anul LXXXVIII, nr. 1128), nr. 4, apri lie 1982, suplimentul
l'aain i bucoi·incn c, p. II.I-IV; Scrisori primite de S. Fl. Afal"ian de la oamen i ele
.~t iinţ ă st r ăin i , în Limbă şi lit eratmă, vo lumul IV, 1982, Bucureşt i, p. 528-537 ;
S. Fl . J\laria1i printre cei dintîi c ulegăt.ari el e ba sme româneşti , în Limbă şi literaturâ,
\·ol. II. Bucuref) ti, Hl84, p. 335-245 ; S. Fl. Marian (Micromonografie), in Buletinul
Societăţii d e Ştiinţe Filolog"ice din R. S. România pe anul 198 2, Bucure)ti, 1982, p.
128-135 : Din cores pondenţa inedită a lui Tudor Pamfile şi Mihai Lupescu către
S. Fl. Marian, în Birladul odinioară şi as tăzi, volumul III, sub redac\ia lui Rom ulu.~
notcanu, Buc ure~ti, 1984, p. 105-109; ş .a.
1 Katalog der Ersten Kla sse von Schuljahre 1863, Arhivele statului, Suceava,
dosar nr. 7, p . 33.
2 Gherasim Buliga, Amintiri din viaţa amicului şi colegului meu, Simeon
Florea Marian, in Junimea litera1·ă, anul IV, 1907, nr. G-7, p. 146.
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Odată cu Simion, de la Ilişeşti au mai venit ln aceeaş i c:J~să şi consiite nii săi :
rorgaciu Georgl, Paşcao Arsene, Paşcan Dumitru şi Zachman ·1.
•
.
Cu toate adversită ţile create de corpul didactic ce nu _şti~ ~o~an e:te, _a dificultăţilor r idicate de predarea majorităţii obiectelor d e mvaţammt 1.urn~ 1 ln
li m ba germană , a atmosfere i rigide caracteristică şcolii nemţeşti, elevul . Man an "
obţinut rezultate bune şi foarte bune la învăţ ătură, datori tă hărnici e i ~ 1 pPrsPV<'~
r e n\el specifică oa m enilor din rindu! cărora plecase. Primul se mestru al _a nu_lm
şcolar lBD<!- 11%3 tl lncheie c u ca!ificativu1 Erst e und t'ar zung (Prima cu d1 ~t1n~ţic>).
cl a slf1dndu-se pe locul al VI-len, iar în cel de al II-lei!, Marian con t inua ,;1
progreseze, situtndu-se pe loc ul a l V-Jea ln clasă.
tn următorul an şcolar (1863-t8G-i), chiar din primul semestru, în VJ~ţ.a
O bergymna siului gr eco-oriental im pc ri a l-reyal intervine un e lem ent _nou'. este n mrut
la ralttdr. dr m at ma ti dl, fizică şi c hiinie r omânul Ştefan No~1cv1c1 , _ m lo_cul lu i
Wilhe lm Hcnke. N oul profe s or organizează. pentru prima oara _la g inmazlll~ _d in
S ucea va, p reda rea desfăşurată a muzicii , incluzind în repertoriul _m anifcsta nlt>r
c ulturale ale e le vilor, cu prioritate, compoziţii româneşti populare ş1 c_~lt<' ( u lll~
p utern ic carac t er em oţ i onal. El a sădit în sufletul mai multor gencraţ11 d e tmen
id •alur ile socio-c ulturale şi politice ale revoluţionaril or paşop~i şti ron~âni. !,r_'.1frsorul p a triot, Iubitor de oame ni !ii frumos., a folosit, pentru pnma oa ra la t.rn.trul
gimnaziu sucevean, lim bu rom ân ii parale l cu cea germ a n ă b I n ţe leg erc a m n1.Pm a ti ci i, fi zicii, -h i mi~ i şi a muzicii, străduindu-se să ada pte ze gra iul băşti na ~ilor l<i
(' er m ţele disd p lin •lor e xa ct e ~i d ovedind a stfe l că vorbirea rom â n ea scC
1 este capal)i! ă ii exprime cel e mai nuan ţate- n oţ i uni şi raţionamente. Pînă la ven irea l 111
No~lcvici la ·u ct!â a, ştiinţele puse în disr: u\ ie erau predate numai în n cmţe~ t0 d1 ·
c~tre profeso rii: Bl a sius Knau er, \Vilhel111 Hcnke ş i alţi i.
Predan·a l n Jimba rom ână la şcoa la din Suceava şi la a lte i n st i tu ţ :i d <·
i n,• ă\ămî nt din Bu cov ina \Tem elnic o c up a t ă el e Imperiul Austro-Ungar. cr;1 o
n Cf'Sit:1te t•vid entă, i mpusă de rea litatc>a etno-d emogra fi că din nord u l Moldo \ l' i
d<~ tru nc hiatl.!. Dac[1 eerceti\111 ca t a loagele, în ccpînd din 181Hl, da ta înf iinţă r i i gin~n: 1 ziulu i, cim st.-.t<'lm că mnjorltat •:i elevilor ce frec ventau cursurile erau din Suceav;i .
-~ir t, Gur, Hum oru lui, Cimpulung M o ldo venesc ~i alte Joc.a lităţi din Ţara d<• Sus
'ii nu uno<;te;-iu l m ha germ anr1 din famil ie. !n a nul ş c o l a r IBl.i3-1864, cl in dou i1
sn tr- douăZP.ci ·1 n ou:l în scr i şi . o sutii optzeci era u r om â n i. Fii i bf1 ş tin n~i l or , din
..;:1U-J )joi Urgurik ii nu ~u lui S ucevei, s tim a u ş i iubea u p e primul p rofrsor b ic româ n
;>! !:imnaziulu i. In el afl a u, la n evoie, un a pără tor şi un p ri eten de ncidPjd1· .
N o l v iei 1 dt'sco1 crea t ale ntele ş i le culti va, le susţ i n e a interesele în fnţa prof<> ~o r ilor strflin i, i i ocrotea de os tilitnt ea ş i aroganţa odraslel or p roven it<" din
prolipendwd<i impe riala ş i alte le 1•. Dragostea de popor ş i preţu irea bogi1 ţ i i lu r
" Pi ritu1•le al" acestu ia uu fos t trnnsmi se el e către educatorul p a tri ot multor tin eri.
d 111tre care n u putem omite pe elevii Cipria n şi Şte fan Poru mbescu , M«iria n ~ i
alţii.

acolo ele- un d e folclorul c reştea ca iarba cf'a gr asit a p 8j i ş til or d1 '
isca la p oale le fa gi lor ca 0 boare a codrilor, fi ul lui Grigore Flo rf'a
l\'T, ri n o n im \il cum ln su fletul să u, sen sibi li za t d e am b i anţa c ult ural ă r omi\ neasc<'i
Plct'VC'o nii, s' d ep ozitea zâ p e î nce tul duhul milenar, abund ent stratif icat în m<•m ri~ I citit t·i!or Tării Fagilor. C lima tul crea t d e Ştefa n Nosievici a cnnalizul
interesul multoro ni numai a supra melos ulu i folcloric, ci ş i spre obicei uril e, istor ia
si trn di ţii le lor.nit rllor de 1 poalele o bcinrlor bucovi nene. ln a cest sens, Marian
m ăr tur i sea că „în cli pc• cind mă aflam în a doua cla să gim n a zi a l ă mi- a fost d rag
a m ocupa <'lJ f"lora română, a a duna nume d e plante româ n eşti şi a le scrie
dupii A. B. C „ ~ i ma nuar ie. Această intreprindere am fos t în ceput-o, mai Intîi
PI c:il d

munt ,

:wtU 5 •

3 Katalog d er Erst en Klasse v on Schuljahre 1863, Arh ivele sta tului, Suceava,

d osa r nr. î, p . 1-67.
4 Paul Leu, Cipr ian Porumb escu
t !lî2, p. 23-44.

_

m onografie, Muzeul judeţean S uceava ,
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dimpreună
dară nu

cu doi colegi de ai mei, anume : Ilie P:mtazi ~i Georgi Lupu (Fonwc iu).
mi-a succese""·
Ilie Pantazi, venit de la Botoşani să se instruiască la gimnaziul din Suceav:1,
era cu doi ani mai în vîrstă declt Marian şi cu o clasă înaintea acestuia. Pe·
cind frecventa clasa a III-a, la 15 martie 1864 r., elevul Pantazi părăseştP şcoal;1
~i din această cauzii est<' lăsat repet<>nt. în următorul an şcolar (ISG-!-181)5) il
aflăm pe colaboratorul lui Marian la viitoarea Botanică popornnă românii repetind
anul 7, însă, de astă dată, împreună cu prietenul sfm diu Ilişeşti. Georgi Foniaciu.
c0l de al II-ll•a co!ahorator, fi era consătean ~i coleg de clasă incă din primul
an d ~ gimnaziu .
Tot pe dnd se nfla în clasa a II-a gimnazinlă, elevul Marinn mni avea aduna t„
într-un carnet: cimilituri, „doftorii trebuincioase", însemnări din Trepetnicul cd
marc şi altrlc, clupă cum rezultă dintr-un manuscrb inedit i<ăsit de noi la Suceava .
Cu toate acestt• preocupări extraşcolare, elevul de la Ilişeşti nu a încetat s i1
im·eţe sirguinc ios la toatP obiectele. Ca urmare, la sfir~itul semE'strului I, s -; 1
situat pe locul al IX-iea, cu calificativul Prima, între şaizeci şi patru ek'\' i
înscrişi b începutul anului. Dacii la toate obiectele d0 studiu a obţinut. pe ambele
semestre ale> clasei a II-a, rezultate meritorii, la limba germană a întîmpin :1t
unele greutăţi, după cum o atest[1 urrnf1toarea menţiune făcuti1 în catalogul d in
anul ş c: clar 18G3-18G4 : „Genugcn. hei nac h unsichcrer Kenntnss d!'r Grnmmatik
und Ortographie" R (Din cauz01 cunoştinţelor încă n<>sigure la granrnti c ă şi ortografic). Pentru nceste dificultf1\i întimpinate la însw!irea limbii germane, Ma rian
a fost apreciat cu Sutisfdcător, de către dirigintele clasei, profesorul de gt•rm<mi1
.') i latinii Iohan Kriz.
In primu.I sC'mestru al clasei a lII-a a înc€'put să-ş i sporească eforturile J;1
invăţăturf1, obţinînd rezultate mai bune ea !n etapa precedE'ntit, şi, în consecin\:1 ,
a fost apreciat cu „Erse unei \!arzuny" !I (Prima cu distinc:\i<'). Spr(• primăvara lui
1865, el a lnceput să se preocupe d in ce în ce mai mult ele culegerea şi transcrierP<1
unor povc.<;ti populare române')ti clt>scoperite în preajma SucevPi. Manuscrisul
cu autograful : .,Simeon FJ. Marian. stud. III el. gimn ., 1865" so, cuprind~', pe ma i
multe pagini, următoarele po veş ti : Solclatul cel iubitor el e băutură, Craiul Mintea,
~i Băietul năzcin1van. Tot acum primeşte de la (']evul Filievid Alexnnclrn, d in
„d. !II gimn., lflll5'' 11 • povestea lmpăratul şi boul. In consecinţă, elPvul folclorist
a obţinut pe cel de al II-lE'a sPmestru al clasPi a III-a rezuJtatP mai slabe, primin d
calificativul „Prima;' 12 şi situîndu-se astfl'! al XVI-iea, între patruzPci şi şa s e şco 
lari cu siluaţia încheiatei la sfîrşitul anuh.1i de înv ;i ţămînt . Limbn germană lns<'1
continuă s ă ridice, în calea fiului de ţ ă rani din Ili .~ e')ti , obstacolP d in ce în ce mai
gre u de surmontat, <lupă cum rf'i ese şi di!l ce lf' consemnate de profesorul n eamţ
în catalogul clasei respect ive: „Zu Noth ge nfm gen. Der Aufsatz ist nich frei von
Ft>hlern, die \ Viedcrga be des gelescnf'n meist ungena u " 13 (De nevoie s a ti s făcăto r.
Compoziţia nu este lipsită d e g r eşeli , reali z:irea lecturii ad ese>or i este nesigurii) .
5 Paul Leu, S . Fl. iWarian inedit. Prefa{:a la „Botanica p op or ană română" , în
Convorbiri lite rare, nr. 5, mai 1983, suplimentul Pagini bucovinene, <mul II, nr. fi
(17), mai 1983, p. Ill-IV.
G Kata!og cler III Kla sse von Schuljahre 1864, Arhivele statului, Sucea.va .
dosar nr. 9, p. 39.
7 Katalog der III Kla sse von Schuljahre 1865, Arhivele statului, Suceava.
dosar nr. 11, p. 27.
8 Kalalog cler II Klasse von Schuljahre 1864, Arh ivele statului, Suceava .
dosar nr. 9, p. 24.
9 Katalog ele!' III Klasse von Schuljahre, 1865, ibidem, nr. 11, p . 26.
10 S. FI. Marian, manuscris inedit, Fondul nienwria l-documentar „S. fl. Marian , Suceava, inv . nr. 310, mapa II.
11 Ibidem.
12 Katalog der III Klasse von Schuljahre 1865, Arhivele statului, Suceava,
dosar nr. 11, p. 26.
13 Ibidem.
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0 ·1 ·Ci profesorul de germană Iohan Kriz i-a acordat cu indulgenţă calificativul
de pronwvare, leronim Muntean, noul său dirii?inte a ţinut să-l evidenţieze la
lim~1 !:.tină prin urmălc•arele remarci făcute în. acela~i catalog : „Recht befriedigend . Dcr Fl J
in der AU.5arbeitung der late inischen Prăparat ion und der latc1nischcn Hausu_hun ll;en i t anerkennen ~wert" v. (Pe deplin mulţumitor . Este. demnă
el e rema rcat. barn1cia cu care elaborează lucrii rilc de limbă latină în clasă şi acasă).
Pi;: semPstr11l l , al clasei a IV-a, Marian a obţinut rezultate satisfăcătoare ~i
a fn~t. cali!icat al X-l.ea înfre patruzeci Si unu colegi, iar în cel de al II-iea a
prim il tot califi ca U ul P1·tma, situlndu-se ' al XII-iea intre trei zeci şi opt rămaşi
îns r.ri i . Pri 11tr" ca u v:le c are uu determinat începutul dete riorării pregătirilor ~ir:
11 uinrio:1sP pPnt.·1,1 ke\ii. In • l de al II-lea semestru al clasei a IV-a, se numan
n 1! nunwi c 1lP~1' ~rilc folclorice, a credinţelor populare, ci ~i incer c ări!c liri~e . ~i
d rnmat ic<'. dupi! cum n>zultâ dintl'-Un manusc ris inedit descoperit d e noi la BiblwiN'n Acadl' miPi R. S. Ro mdnici dln Bucurc ~ti intitulat Teatru şi semnat „Simeon
Marian, st(udent), IV, 186()'' ••.
'
Prin intermediu l a două in:-,ercări dramatice inti tulate : Teatl'U şi Sburătoriul,
"1"""1Jl M•n·iein .- preoeupat să contrih ui e la cre 3 rt'a ~ i dezvollarea unui instrument
ociul ca r • W. fac duca \ie patri otic ă , sa biciuiască relch• moravuri şi aspecte!!'
ridiroll' cl in co mp or t area oamenilor. Jn l!Jli(i elev ul Marian a conceput o piesă
d1· ti.•at1-u · ln fii ţ 1 ~ a o petrecere sătc"s ~ & c· ~ intt'nţi:i d e <I fo cP o sarj <i so : ia lr1.
J\ctul I a fost proi e ctat în şase scene, iai· 'act ul al II-iea în tn•i. ~ .: i m p ia lcctur,·1 a
numelor personaJelor - Dumitru Ajuns ul, Va ~ i le Nesăţiosul, Neci ta Tînda l[1, Gcor giu
P o lnca h , Ilic d in S!ntilie, S[1-l-c;iţi t•tc. - sugpreaz[i unele tri1sZ1turi caract er olog ice,
ca : parven itismul, l:'.lcomia, IPnca, in c Ptinr~a b mintal[1 etc .
.1la l • incercar<' dranrntic[1 infr-un act si patru scene, intitul ată .<i bnrăt'oriul,
rwd ~1 a ~ <, hi L!X ra ge suhstanţa dram a tic{1 din cunosc utul mit autohto n cu acela71
nll!'ll•'. cc s tă l a hn z:1 în cep uturi lor literatur ii noas trP c:ultc. Acţiu•1 r.a se pctrecP
In Ir-o „poian ă fru m oasă, în mi jlocul un 0 j p[lduri !m pfmatii cu tot fel iul de flm·i
e primi\ vari\ . In m ijlocul poe nei se afl,\ un arl>urc frumos. br nu d ep a rte de-acesta
un 1r dr mtl ~ 1·tlgun/l " (s ublini erea lui Ma rian) Iii. P ersonajde principa le: Irina ~ i
Florica, ! nsoţl lc de alte fete „îmbrăcate ca ni <;; te zinc, în cf1meş i albe ca ghiocul ş i
mai pf ni\ in p.'lmfnt de lungi , încinse pe la mijloc: cu un brîu, a d 1rui capete atirn'.·1,
de asemenea, p !nă la pămint, c u p[irul despletit !ii atîrnat pe spate, se apr?p1:
p e-n ce t 1şorul d e firul d e mătrăgună („.) . i\ş e a ză 0 faţă d e m a să curată Jmga
111<'1 tragunâ , în cepe s[t o snpe cu un cuţit mare" 17, pentru a afla, conform unei
vec hi t rad i ţii, cine le va fi ursitorul. In accastli atmosferă feerică, Irina îşi face
Rpariţia !n scen, cu următoarea r eplică :

„ 1'1 ălrclgună ,
Doamnă

F:u te

bttnii,

SOl'CO L'CSc

Cn p Îii! l' .~i s c1r r>
C u vin ele D ea lu Mu re,

Iar iu,

bună

Mătră91tnă .1

li n m ire ce-mi cu1winc
S ă- m i

dfrui cs ti

1\fulţi ani, no~o~ ş i bine .1"

t8.

Lu . <i r ilc d ~·a ma\ice ale elevului Marian, lăudabile în in tenţii, n ~reali zate în
conţinut, a u rnP ritul de a fi exprimat noi căi şi iZ\'oarc temaLi c. e (folclorul ~i

14 Ibidem .
15 Simecm Marian, Teatru, manuscris inPdit Biblioteca Academiei R. S. România, Bucureşti, inv. nr. 6110, p. 106- 112.
'
1G Simeon Marian, Sburclt oriul, manuscris inedit, ibidem, inv. nr. A. 1835, c.p. 2.
17 Ibidem, p. 3.
10 Ibidem, p. 4.
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viaţa satului bucovinean de lit mijlocul ~ecolului al XlX-lPa), in vederea dc>znJl tării repertoriului dramatic românesc în Taru dP Sus "1.
Se pare că, in acest timp, pe lingă alte p1·eo(;Up<iri !'Xtraşcolare, Marian mai
avea şi grija unei fete care-i tulbura viselP, deoarece printre cele şuptPzcc:i şi
şapte versificări, pc care- le-am descoperit în manuscrisul „Poesii / de / Sinwon
Fl. Marian
elev la gimn. rumîn / din / Sucem·a" ~~i, am întilnit şi una c-e s <'
intitulează Călre Mărionra, compus[1 în Hl6G şi în car!' euforia erotidt juveni lii

I

irumpe nestă\ · ilit:1.
Concomitent cu preocupărilC' lirice ~ i dramati ce. eleYul Marian nu a negl ij;.it
nici pe celf' folclorice şi arheologice. Din uneh• însemnări răm a se în man US'. Ti s
aflăm că tînărul iJ cules. ];J începutul clasei a IV-a, m<li multe poveş ti de s;in •
PepeleC1, grupate! în dou[t broşuri. J'p una din ultimele pagini ale nHnas( : ·i ~u iu1
Pepcli?a .~i smeii g<isim, !n subsol, urm~itoan•a trimitc•n• edificatoare î11 "''n '' Ul
afirmutiei de mai sus: „Sfîrşitul istorici aces teia (Pepelea cdlcltorul) se afi;-! pc·
bro~ura a Ir-a cu moartea cu calul. Marian (.„) JB ti5" ~ 1 •
Tot a cum aflăm, dintr-o corespondlm1,[l cc-a an1t loc între el şi Societal<'a
pentru Uteratura şi cultura româ11ă în Ducrn:ina, că pe Maria n îl interc>sau urmel t·
strftvechi ale satului natal, ieşit<' la iYeală cu ocazia construirii drumului imp5.rătesc
Suceava - Vatra Dornei.
în anul şcolar 1BG6-13lii'. pe dnd frecventa clasa a V-a, situaţia la înv[tţătură
s<' înrfmtăţea din cc în CP mai mult. Elevul folclorist a 1 rămas corigent la matematiC'[t 'i i, în consec in1,ă, a fost n<·'1·o it să încheie anul ~colar abia în sc:ptembri(',
dnd s-a clas ificat al dou[tzec i ~ i optălea între treizeci, aşn dup[l cum rezultă din
cPrtificatul eliberat de Gimnaziul superior greco-orie11tal din Succa\'a, la 1!J sPptcmbrie 1867.
In primul semes tru al clasei a VI-a, situaţia şcolară a gimnazistului Marian
<• ro?1tinu;1t a st> deteriora. Pregătirea lecţiilor a devenit o îndeletnicire lăsa tă pE'
ul timul pla n. Despre preocupările sale mai de se amă din lunile septembrie, oc-tomhrie, noiembrie ş i decembrie, 18G7, aflăm cite Cl'\'a dintr-un plan de persp<'ctiq'i
riLmas în manuscris. La acea dată începusf! a-l preocupa lingvistica, cxpli(·a,
printre altele\ cuvinte dt> provenienţtt turcă (derviciu=dilugăr), maxim<' latine~ti
din Sullustius, se gîndc:i la alr:;Huir·ea unei introduceri la un volum de Doine si
halade, medita asupra unui plan în 1·pderca r<'alizării istorici tirgului SucPve i
.-:; i a unei monografii istorice a Sfîntului Io<Jn cel Nou, pP care dorea sfi o puiilicc
„într-o hru ~ ud1 dimpreunii cu Mitropolia. Istoria Sfîntului am !ii scris-o, dar nu e
ind1 completă" n , nota l\farian.
O atenţie deosebită merită manuscrisul lui Marian în legi1turii cu inknţ.iile
sale d e a cons0nma obiceiurile fetelor de m<'iritat, realizat ln 17 septembrie 18G7.
El î~i propunea s[t descrie „toată cochetăria, toate farmece-le, toate meşteşuguril'',
în scurt, toate cite fac fetE'le române- spre> a se m<lrita, cum se duc la vriLjiloarP.
ca să-şi facă pe clrngostc (sublini<'1'e:J. lui i\-Iarian), iar dacit le-a făcut cineva s;i
le desfacă, să facă altora pe urît, ca sfi le urnscă feciorii care le iubesc . Cum se
du.c fetele în anumite zile b rîuri să se spele C'a sfi fip iubite de feciori. Cum
a~h·aptă măritatul'? Ce fac spre snrn Sfintului Andrei'? datina spre sai·a Sfîntului
:\ndrei, precum şi toate supersti ţi ilc> de atunci.
Cind trece o fată pe drum şi are de a se întilni cu un feC'ior, nu poate trece
pe lingă <linsul pma nu şi-a tocmit tulpanul pe cap, pin:! nu se uitf1 de- nu este
cumva maculat, de i se şade bine'? cum , ·orbesc cînd sînt douii fete 1:1 un loc
19 Paul Leu, S . Fl. Marian, culeqător pionier nl basmului românesc, I, II, în
Zori noi, Coordonate lite rare, anul XXVIII, nr. 8207, 3 iulie 1974, p . 5 şi nr. 8213,
7 august 1974, p. 5.
20 Simeon FI. Marian, Poesii, manuscris inedit, 13il>lioteca Academiei H. S.
Homânia, Bucureşti, inv. nr. 4079, p. l.
21 Simeon Fl. l\farian, Pepelea şi smeii, manuscris inedit, Fondul memorial- documentar „S. Fl. Marinn", Suceava, inv. nr. 270.
22 Simeon FI. Marian. manUSC' ris inedit, Fondul memorial-documentar "S. Fl
J\farian", Suceava, inv. nr. 384.
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dpspre feciori ? D e e un a a m orizată d e un fecior nu stc'\ piatri\ pe piatră pină ce
nu se întllncştc ~ u dînsul. Cum fac fete le pe ursi tă?" :D.
,
.
.
_ •
Planul a man unţ1t pc ca r e l-a conce put Maria n la 8!1 1 no1cmbne _1~ 6 1, ll1
,·edcrea realizării tmPi is torii a foste i Cetă t i de Scau n a Moldo\' I. p rezrnta rnterE>s
nu numai pentr u că punctează preoc up ările:' e lev ulu i clin t1·- un an um e moment. al
f01·mării viitorului _ cercetăto.r al istoriei n oastrt', el ~i capacit. u ~ e <'. ~1stema t1za
o anume problema de studiu. Deşi era ln cl asa a V!· a g 1mnaz1ala. t~narul dov edeşte că sU1pi n ea destul e cunoşti nţe ca r e să-i permit<l a întor.mi urrnatoru~ p l~n :
„Voind a fac e isto ria 01·a ~ ului Suceava, consemna Marian, n e-. l1l propus ::i im parţi
m~1tcri::J care <l r fi {necesară) să se introduc[i !n <tceastil bl"O')Ur , ln urm. to rul mod :
I Sfi ca ut a spune mai tnt1i de und <! denvii cuvin t11l Suceava ~i ce fel de
<·uvint c : rom;1n sau dac ?
2 C ine a făc ut-o ?
3 De u nde îşi arP nunw lc?
•1 Unde a fost m a i intîi s i und e e acurna ?
5 Cine a ff1cut bisericile dintrlns a , rep rodud nd toat e inscripţiunile d t• pe
pi0 tre l ~ din Suceava.
6 Cite biserici a u fos t mai înainte ~ i cite sum acuma 7
Î Ccn:i despre bisedci le ~ i p1·eu\i i Suceve i a 5 ,, căuta tn ca lendarele vech i
>i schemat ismele BucO\·inei .
'
:.l C.1uza de ce s-a st!'!lmutat scaunul domnesc a l d omn itorilor r om âni la Ia~i?
"9 Suce:iva se impa!'te în u r m ă t o'1 r ele ma ha lale sa u subur bii :
a. I ţcP ni. - de la Iţco lea hul (V07. i L e t opiseţ e le de M . 1'01li\l n icc;inl1j. .
b. Arcn1 - de la arinii cei mulţi din vechime; în act.'1 I c und<' S<' zice
111 ahalaua Areni (sublinierea lui Ma1·i a n), pe t impul lui „:t >f n cel Mure er:i un
-;at cc sP n urn ea A rr•ni, de la arini
• Z Lmcn d . Şeptili ci - această mahal a de acce;,i se numeş te Şeptil ic i prntru fi ln
a c-Pastă parte _o n evastă a n[tscut deod atci !)apte prun ci ~1 de (l lUn C~ L' numi
;i ~;1.
. e. Mira~ţ 1 -:- und e est~ vechia l\! itropo he ft\cuta de I u.'/<1 od.1.
Nicolae Lu.11tattu, \'e~t1t h1utar rom an d in Suce;n·a .
Despre şco ala t eoloaică d in S uce;,iva , de lu Mitropolll'. vrzi Foa ·a Societăţii... ,
nr. 5, anul III , p. 124.
In a nul 1820 a \'Cnit primu l preot C<itoli'.: J;i b iseric<l r ll''<'asc[1 din Su~ea,·a .
<'a re a fost oda t[l a românil o r, făc ut<\ d e Elena, soţia lu i P lru Hn r<'~, P • <'llld a
tn'c ut Iosif al Ii-lea pe aici - :::~ .
Odată cu trecer ea lui ·Marian în c ursul superi or de liceu spore~te ş i interesul
~ii u pe ntru recoltarea divers ificati'1 a c rea ţi e i populare ora le rom f\nesti. Un coleg de'.
d asă îş i a mi ntea „de timpul acela cind mCt ruga să-i ajut ~1 adun;i, fi ad 1101
elevi prin clasele a V-a, a VI-a ş i a VII-a gimnaz ialii, poezii ~ i d ntece popul ari:'.
îmi aduc aminte cum scria („.) ş noaptea cfntece poporaie, neglijind prin aceasta
lecţii!
~ C'O l re ( „ .) .
Cind mergeam în vacan\ă acasă la părinţi (comuna Arbore, n.n.), mă ruga
colegul me u Marian să-i adu c nişte cintece poporale, fi d<>ine, b rtl:ide, hore,
chiuitmi, b;,i chia1· ş i poveşt i , zidnd că lui fi trebuie. O ·i nu ştiam ce are de
gind. să in~ca pă cu ele, totuşi, fiindu-m l prieten, căutam ~ă o rog cînd pe m51ma
{~e tata ma tem~am), dnd. pe un frat e, cind pe 0 soră orr p o !":l tuşâ, .ca sa-m1
cmte ceva. ca sa -1 duc lui Marian . Astfel adunam ma i multe ş1 le scriam cum
puteam pe vreo dteva coli şi le aduceam am ic:ulu meu .Sim ion . Cită bucurie ii
făceam lui cu acestea! Eu însă mă m i rarn si mă uit:im l;i din ul C'a la un smintit.
Căc i noi, ceilalţi băieţi, ne bucuram de ~işte plăcinte bune sau de nişte mere
dulci, da nu de nişte cintece poporale. II întrebam :
- Măi Simioane, da ce ai să faci cu acestea ?
- Ia lasă măi Crişule, aşa mă numea el pe atunci şi apoi cit a trăit, că a re
să fie bine!
23 Ibidem.
24 Ibidem .
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- Bine, binr m.:-1, dar dacii te-a întreba Knau er, R ohrm ese1· ori Kriz (dr·
domnul profeso r Muntean nu ne prea temeam c-ă Pra român) l e c ţia. ce-i face tu
da că nă-i şti-o ! îi ziceam.
- Voi c[1uta să o ştiu, îmi răspundea e l.
Cîntecele ce i le aducea m din S<1t ul nostru IP st udia. lc compara c u cPit•
adunat(' d e el d in sa tul lui o ri din a lte sa te. Că c i în ţe!eSE'Sl' ll1 că l'l u m bla d <Jp~1
cintece ~i povc0 ti ~ i prin alte satt• climp rPjUI'. El îmi vorb0 1 dt• vn riantc, com paraţii ~i cite s i ma i citP. Eu îns;"1 îmi p ;-1z0a111 carll'a ~ i -l co11 1p[1tinwam în gindul
nH' U de atun ci pe bielul Simi o n al n o~; tru, cugetind c[1 nu-i li pse:~te mult :!i \"
nPlrnn i ele tot" "'·
In c ă din senws trul I al clas~· i a V-el, ele\·uJ Mari a n sP pr0ocupa ~ i df' \" iilrir if icar!'a m a tr>rialului ad unat. i\c:ens t[1 n o uă <1c\ iun e a în ce put-o pr in a Pxpedia
W' rsu ri ~ i datini la redacţiile un or p<'riodi cr . Debutul îl fa ce î:i !8fi6, od :1L"1 cu
Pk\·ul Mih a i E minesc u, la revista Fc1111ilia. In numerele 81, B'2 ~i JIH a l0 pPr iud iculu i
_. 11/ii11 u, con d u s de profesorul ~ i literatul tran sih-ănean Georgi u P opa. în 18fi(i, a pa r
Cî 11l<' eclc popornl<' clin Buco uinu si Cîllt ecelc poporale, iar Familia lu i Iosif Vu lcan
pub li c ă stud iul î n le găl u1·[1 c u datinC'lr r o miin c~ ti : O 11w1U1 la Ili sesti în Bucc,i:i1ia ~·; .
Con tinu[i ~ i în an ui urm f1to r s ă c-olabore zc> !<1 publ ic aţiile am i nti ~f' mai sus. iar în
.1lmicul po porului, cc apărea Li BudapPst a . s ub co nducc>r<'a lui Sigi smund Vi ctor
Pop, TV!nrian fa ce s[1 apar{1 balada popular[1 din Buco\"ina IJacliul .~i turcii . ;.
în curajat fiind de succr's UI ce l-au avut m ;t ic'rialclt> sa le în pcrio dic<' !P condus('
s i Pd it•1te d (• oanwni d [• cu ltur{1 romftni, (']evul folcl ori st Marian S(' <1drpseazt1. în
frbruarie 18GIJ, Socie tăţii pe11tru cultura .~i lit erntura român ,1 în J3ucoi;i11a, oferindu-i
spre t ip[1r irP o sul[1 de do ine si un \ · o luma~ int itul a t Nullfil e r om ânilor ţ ărnn i. Tn
ac<'st scop, g imnazhtul succvPan expediazit, înainte d<' 15 fPbru a ri e 181>8, urm[1to<11·p;1
c<'rcre:
„Mult

s lim att ~

Com itet,

S ubsem natul. avîncl o suUi d e do in t' poporal<' mai însPmnate. c·Ul<'se din Bu!'oYi11 ;1, din t r<' carp s int o part<' tipitrit<' p rin ziarc>, d o r esc ca aflinclu -se cu cal c s i
!Jin C'vo ind .Soc i<'ta lPa. s[t s<' tip[tr<'as cii ,; urna cJp o su tă d o in<' într-o 1Jros urid'1 pt'
s1ws<'le, ş i, prin urman'. toate exemp larcl r• tipiirite s[t se Yindii sp r<' folosul Soc· i('E1\i i, ;1fJd1 de d ou [1zec i cip eXf'l11plare ('<' s-ar putea cb <tutorului.
Asemen<'d rnai arr: su bsemn a tul si un o p w;or anume: N u11 f ilr:> rwnânil or făro11 i
suis în st il popo1·; tl, cuprinzînd \Teo op t ornţiuni în 1·ersuri, \Teo d oui1 în prozi1
jocuri , c h iu ituri, precum ş i t oate obicPiurile cîtP mai sînt la nunţi . AcPasta din
urm•l <iflîndu-se demn de tipărit (d<'si odatii a fost tipăritil, nrni pe scurt, î n
Familiu nr. :rn. :m si 40, anul li, s ub titlul: () 11u11tă în Ilişeş ti în Hucol'i1w) si
iari"t ~ i binevoiasc[1 stimata .Societate. sau dP nu un prea s timat D. mădular a I
SociPt{1ţii, a -l tipări, toate PX<'mplar<'ll' tipi11·itP HJr fi atunci în fol o~ ul Fu11cliicim1ii
pu111 nulc11 e, iară ;tUtorului cineisprezec<' <'xcmplan'.
Aş te ptînd un ră spuns îmbu curato r, rf1mîn al D-1 · oa s lră p leca t s1· 1T Sirneo n FI.
Marian, s tud e nt dl' a Vf-a das[1 a g imnaziului 1·umf111 din SucPa\"a, 181.)8 " ~, .
Nu dup[1 mult[1 \Teme, a socia\ia c- ullural i1 huc:ol"int•an it a hoti1rit „a ,;p r·<'l'l'
mai întî i o p u ~oar<'ie m:csh'a de la a ut o r, inaint<' d e a sf' putc•a <'Xprima sa u d ecide•
d l•spr e dori n\a autorului în priYinţa tipi1ririi oper<'ior nw nţionatpr' - '.
25 Ghe rasim Bu!iga, articolul citat, p. Hfi.
26 Simcon FI. Marian, O 11u11t<i /li Ilişeş li în Buco l'ina, în Familia. P!'sla.
anul li, nr. :m. l:l/25 noiemhric 18Gn, p . 452- -15-1 ; nr. :rn. 20 noi<·~ mbri e I 2 d eccmbri1•
1866, p . 464- 4G6; nr. 40, 27 noiembrie / fi d ecembrie lllfili, p . 471)-4î9.
27 Simcon FJ. Marian, IJadiul .~ i turcii, în .-1 rni<"ul poporului. anul I, 186i,
p . 28ti-288.
2!l Gavril Ionescu, S . Fl. Maria11 ş i Societatea pe ntru litl'ralurn şi <'li/turn
romând in Bucovina, în Ju11i111en ro111u11ă. anul VII, nr. :!--1, 1!1::12, p . lii-178.
29 Ibidem, p. l 71J.
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Rltzgi ~d i ndu-se, probabil, ln urma tranzacţiei ce urma să o_ fac_ă cu editorul
·! . V. :\drnin,_ din Boto~ani, elevul Marian îşi retrage oferta facuta.• la sfirş1tu!
anului !8GB Şt propune celor de la Cernăuţi o colecţiune de ură~u~i poporale. ş1
' u11/ lle ţ clrillleşti, dupa cum rezultă dintr-o altă ofertă făcută de tmarul folclorist.
„Oe mult am \ 1 oit a vă trimite opU!'iOarele mele, d espre care v-am mai a~intit
dat1't, lnsi1 nu mi-a permis timpul. Acuma iată că vi le împ ărtăşesc, d::ir m loc
d DDi lll!, m -am d (• h a vă trimite O colecţiune de urăciuni poporale şi Nunţ°!le
ţărăne .~ti .

A.c ·t f' două opuşoare le.' oft•r : unuJ, oricare, pentru Fundăciunea pu.mnulea11ă
i altul [n folosul Societăţii. Mie însă. dintr-un opuşor clte zece exemplare, alta
·nemica, afară numai atunci cind se v~1 decide, de bună voie', ca S<i-mi deil' ~ i
altceva pentru truda mea .
Cl• se a tinge de 01·tografif', nu-mi luat i în nume de rău, pe ntru că cea din
N unţile tdn'.ln estl c cu totul fal să, tn - aceastn nu-i vm,1 mea, dind -o de prescris
:tltui stu?ent din clasele de jos, mi - a prescris opuşorul d in c•!P pin_ă-n pic ioan•
( ' U & r<'şel1. D- , ·oa. lră Insă
\I potrivi-O c:um 1 fi m a i bine cn sa ponta corcspund t!
o rtovrafiei Foii <.>c i •tiiţ i i. D in pnrte<.i mea don~sc num a i atlt. ca op u~oarek să nibf1
o form ă şi o mărime (ocbv mi c).
lariLŞ i de-a voi o Stimat11 persoană dintre membrii Societ~iţii ca să facă o
p n"·uv!.nt'4t ' I ntru însemnătatea datin eior poporului român la Oraţiuni!~ pop orale .
Hăm in a l D- \'tJ;i lr[1 cu cea mai mare s upuncr l\ p lt'cat sc 1'V Simcon l· l. Marun,
,.;tud . de a Vil-a el. la gimn. romi1n, .'::)uceani" :10.
o milcllll asocia u•i culturale bucO\'ienc a primit eele două lm:r i1ri, le-n corectat
': ; 11 d ·cls a .11• ti pări cit> indatli . Jntre timp. de\'ul Ma rian continuă sii ndunc 111:1 1.'-'rial f olc!Qnc ş i etnografic d111 diferite sa te ale Bucovinei. El s-a deplasnt 111
lorali t~ţ i l • undP-Şi tnea u domi ci liul unii dintre coleg ii ~i cunosruţ. i i ;;ăi. la hramuri .
minţ i , pPtrf!rPri. ocuzlonal , acolo unde prindea de \·este cfi se a fl f1 a ~unden!"
d pozil1• folcl o r ici'. D spr~ unele din pereui·in ări le sale aflăm cite ce\·a dtn urmatnrirPl<' însemn ări in edite. „In 12 ) i D 11 ~[1 rţiş o r 1869, am fost lu Voitinel (subli ni rt:a lui M •. ria n) şi aicea se află o c opil[\ tineri c ă şi frumu~i că , care are u n deosebit
t.;1 lP. nt şi n v t~ţ ~ me foa rte mare. Accastfi copi![i anume Iftimiu I-Irhc ă, mi-a d1ctal
'
) aizcc i şi opt cîntece popul are.
ălin ~t l , în 11 ~i 12 mart 18rl!l. Aic:i ln sa tul acestn, făcind o excurs ie pe la
PaştPlE' gPrm" n. dirnp rcună cu Peti·ca lJ;·i scă . s tud~·nt gimnazia l, am aflat că în
;icP;1st,1 p<'lrte . gă "C'\I' foarte multt~ c i n tec~ popornle. Cu deosebi r e :im adunnt ~P
f,\ două .c op_He, surorile lui P etre•1. Hri ~ cii. patruzeci ~i ,cinci dntece, de la Mana
Reuţ tre1zec1 de clntpc•\ de la 1'gat1a Galan cinsprPZece"' " 1.
în noiembrie 18!i8, reluînd lr .C!ă tura cu cPi de la Cr rn u u\i, lin lirul gimnazist
:.;oliciti'1 restituirea manus crisplor pentru a le l'I recta şi compl l'la ru alle culege1·i
noi, dup:\ c: um r c zu llil dintr-o scrisoare . G h . Jiurmuzaki, pre ~E'dintd e Comitetului
Societăţii pentru culturo -~i lit eraturo română în Bucovina, la 20 martie 1870, îi
expedin.zţ1 lucr ă rilP, împreună cu următoarele rînduri : „Manusc1·isele D-tnle Nunta
tării1i,eagclf. ~i Pocsii poporale, trimise comitetului So c ietăţii pentru tipărire, s-au
r:orf'ct•.•t dr>j(l ele o comisiune ~ i s- au aprobat. Comitetul n d ecis a se tip[lri pe
~pe~PIP So r.i f'til.ţ'i, conform dorinţe i D-ta le răspi c ată în sc risoarea di n 1868. InaintP
rnsa rlP ;oi se da a cest manuscrl la ti pnr 11 so!li t la Comitet scrisoa rea D-tale cl in
noiembrie 1869, ln care CE'ri a \i se restitui aceste manuscrise in scopul completări i
lor. Alaturea ţi se restituie deci D-ta lp aceste manuscrise cu observaţia că, Comitetul
poate 1>ă l e Upăreasc[t şi aşa cum stn t, C'onform conclusului s ău, iară de socoti
D -t a ~.'\ ~r fi mai b ine a I~ completa, atunci se poate ca să le 11;m,i1.~.ezi Co~11itetului
s 1 m::i • t1rz1u completate ş 1 aceasta v:i urm a şi atunci cursul sau· "2. Marrnn nu a
mai înapoiat manuscrisele din motive necunoscute nouă .
Deşi lnt resul )J(•nt11.1 folclor fl domina, iar muza nu- i dădea pace, elevul
Marian, după ce m<1i dădea din clnd in cînd pC' ia ş coală, !'ii găsea suficient timp

,„

30 Ibidem, p . 179.

31 Simeon

FI.

Ma1·ian.

Fo1idul memorial-documentar

Cintece clin Ardeal şi Bucovina, manuscrts ined it,
.s. Fl . Marian" Suceava, inv. nr. 134, p. l.

32 Gavril Ionescu, articolul citat, p. l 7D-l,8 fl .
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şi pentru alte activităţi social-culturale pe măsura centrelor de interes ale momentului pe care-l trăia. Numeroase sînt generaţiile de elevi ai liceului din Succ:tva
ce, explorînd urmele fostei Cetăţi de Scaun a Moldovei, visau să descopere sabia
lui Ştefan cel 'tlfare printre ruine. Minaţi de romantismul vîrstei ~i de ataşam ;:> ntul
faţă de glorioasele ui·me 1C1s;1te de istoria poporului român, Marian m e rgea a:lcsea
să contemple Cetatea şi sfi viseze la ceea ce a fost odaU1. Impreunf1 cu colegii dt•
clasă : Buliga Gherasim i,; i G1·igorovici
G1·igore, gimnazistul Maria n remf'rr10m
„luptele lui Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul i,;i al eroilor transilvăneni Horea ,
Cloşca şi Crişan . fn fantezi a noastră tînără ~i entuziasmul nostru naţion n l, mfirturisea unul dintre participanţi, am încheiat îndeobltc"i legături frăţeşti s i ne-a m
dat numele a cestor eroi din urmă. Pc Grigore Grigorovici (Horul) 1- ~t m numit
Horea, că c i porecla lui semăna mult cu acest nume de erou ş i e l ('rU cel mai bdtrin
dintre noi, deci ~ eful n os tru ; pe Marian l-am numit, la propunerea mea, Clu şca,
fiindcă el strîngea dntece populare a ~a precum adun;'."i c!o~;ca puii sub aripile sule :
iar pe mine m-au numit ei Cr iş an, deoarece eram mai energic s i mai isteţ d Pcît
din~ii mai ales la ghidu ş ii. Şi de a c u înainte t ot a~a 1w numeam unul pe altul si
tot aşa ne numeau ş i colegii no~tri români" :i:1.
Ca mulţi tineri romiini din Bucovina \TcmPlni c ocupatft de Imperiul JL1hsburgic, P! evul Marian, împre un ă cu alţi li ceeni. a înfiinţat o :isoriaţie cu scopul
de ;:i cultiva limba, liten1tura si istoria s tn'ibun c'"1 prîntrf' ad o l escenţii dt- la Ol>crgymnasiul k.ezaro-crăiesc din Suceava . Or g anizaţia de tinPret, apărut{1 ff1r<-1 Vrt'(•
aprobare ofici<ll<i, a înfiinţat o liililiotec{1 cu cc'"irţi şi gazete românesti p e C"are a
transm is-o ş i altor generaţii . S ocietatea literarei a j unimii române 8luclioase din
Suceava, ce ţine a o leg ă tură strîn s ă cu altele similare din d ive1·se centrP cu lt urale
ale imperiului, a dat posibilitatea lui lVfarian , în c<1lit<ite ele iniţiator, p1·in r ipal
animator ~i. o vremP, preşedinte>, să-~ i manif<>ste sentimentele patri otice cP erau
înăbuşite de autorilăţi]f' şcolare hil bs burgicc. Din această cauză, Plevul T. V . .)tt-fanelli, vicepre ş edinte al asociaţiPi ti11l'rimii studioase române.<;ti din Ccrniiuţi, îl
considera pe Marian ca fiind „un bărbat în s ufleţit de simţ [1minte nobile" ::• ~ i don• a
s (1 fie Îl1 dt nrni s trînse kgC
1turi de priPten ie.
Mentorul spiritual al noii organizaţii sucevene <'ra Vas ile AlPcsandri ~ i ideilP
revoluţiei paşoµfr.„ te. Incă din luna oetombrie 18!i;l. elevul Murian lan sa se, dup[1
modelul Deşteptdrii României, un manifest n'rsifi cat. intitulat: l1witare dedicată
Socie tăţii junimii r o mâne studioase clin Succa1•0, cc a c irculat în manuscri s printre
Plev i. Adrf'sîndu-se adoll's : en\ilor plin „dl' zel ro111â1wsc" ~1 5, Mari<rn îi îndemn a·
„lară tu, junime, stcmw propăsi11ţei. .
Nu uita ciwîniu/ 11wrelui po et:
- Uni.ţi- v ii-11 etll)et, JH' C'al ca .)liin.t ei,
('fgti <Jetfi. ol 1w.,lru .:;i-ol patriei drept.
Lucră azi ' acum a .' cit { i.-i cu putinţă
Pentru-a to 11aciu11 e, pentru al patriei popor .
Pin' ce-i ţara-n pace , nu la neputintă
Căci atunci te-i plînue c-o .fi tîrzior" :i11_
Tînăra a s ociaţie sucevcan:1 a fost sprijinită de experiPn\a celor din România .
Junimea romând studioasă, prin mijlocirea lui Grigore Tocilescu, primPştf' un
abonament gratuit la Foaia Societăţii. „Flomânis111ul" şi invitaţia de a colabora la
m. Aşa se explică prezenţa elPvuluî Marian cu un plugu~or şi m;1i multe desdnterr·
în paginile. publicaţiei bucUl'f'~tene. Pentru cultivarea limbii ~i a literaturii, pPntru

33 Gherasim Buliga, articolul citat, p. 174.
34 Scrisoarea inedit[1 a lui 'I'. V. Ştefanelli, C'Xpediatii din Cernăuţi, în mai
1868, către S. FI. Marian, Fondul memorial-documentar „S. Fl . J\lal'ian'' , Suceav a,
inv. nr. 7(j4.
35 Simeon FJ. Marian, .Poesii, manuscris inedit. Biblioteca Academiei H. S.
România, Bucure1ti, inv. nr. 4079, p. 48.
36 Ibidem.
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~-~deşteptar~a con_ştii nţei naţionale, sucev:enii au primit gratuit şi alte tipâritu1·i, ca :
I 1·ompeta Carpaţ· ilor, Reforma, Albina Pmdulu·i, etc .
.
Adunarea, organizarea şi pregătirea pentru a publica folclorul, preocupăr1Je
istorice şi poetice, precum ~i activitatea social-politică de tineret. au consumat
" mare parte din timpul elevului Marian incit nu este de mirare cJnd const:.ttăm
c·ă promovarea dintr-o clasă în alta deven~a din ce in ce mai anevoloas~. ~n prin~ul
~emestru al clasei a VI, Marian se situează al XXIV-lea Intre douăzeci _ şa op ~. 1a.r
tn actul ~colar ce atest[t cele a firmat e mai sus Iosef Marek, directorul g1mnaz1ulu!,
nota : „Hat seinen Abgang von der Lehranstalt am 15 Mil rz Hl6!l angemeldet" "'.:
(.\ anunţat plecarea de la ~coal ă la 15 tnartie 18()8). In adevăr, Mari.an, lmprcuna
c·u prietenul, colegul şl colaborator ul său P a ntaz i, au plecat să frec v entez~ cel .d e
:tl II-iea semestru al anului ~colar 18fiî-1861l la K . K. Ober-Gymnas lum (G1111naz1ul
'-llP(' rio r impPrial-regal ) d in Cern ă uţi .
înc ă în a inte de~ i.l fi sosi t in capitala ducatului Bucovinei, elevul folc:lori.!'t rll'
1:1 S uce>nva era destul de hin(• cunoscut d e tinerC'tlll studi os din Cc•rnftuii ~i a p r •C'ln l
pc·n tru acti \·itatC'a .1nthlici s tic[1, culturali'.t. soci al-politică !:'i. mai al<'s, p ntru ~ •nt inw ntPlc• sale patr1ol1cc, a~a c[1 nu e de mirare' cinel aflC1111 el\ a fost primi t rl ,,
di tre n o ii s[1i colegi, chiar din primul 1nonwnt cu mare i.>ntuziasm. O do ;1cl ă ce rtu
în acest sen s o constituie> ~i ale.cerea lui M a ria~ ca pr<>ŞC' elinte :ii :iso('1a\iP.i şcolarilor
români dl' la K. K . (Jbt?1'-G~1mm1sium, m ·ind ca \· irc·pre~l'el i nte pe elevul din r!•Nt
a VTI-a T . V ..)tC'fanelli, \"iitorul scriitor cc' \·a raminl' in isto r ia litera tu r ii romalll',
.mai .-i les, d ;1torit<t ,lmintfrilo1· despre J.;111inescu .
L a lli~e~ ti, în pri111u\·a1'<l anului lllliB. Grigon' Florea în cepuse un nou an
a.C! ricol. f.I a pregătit cele ncc<'sare c:ultiv[trii ţarinei moştC'nite de !;1 tat1\ i să u
:1eloptiv , Laz[ll' a lui Ma rian Florea ~i a <:<'lui cumpf1rat nu demult ş i pentru carp
1·ra în conflict cu nwmbrii fam ilie i BuzdU/.lnn din Stupea . 1\ce~tia din lll'm ă, pentr u
:1 împiedica pe Florea s[1 intn• în drepturile sa le lt•iwle, pun la cale !-.Upri marea IUi.
Hi \·;tl i i lui G rigo re făgf1d uirs<· unui arg;.1t, ee IP slujea în gospodărit·~. c.1-1 va da o
1· iţidt ~i citc\'a priijini de p [1 mînt a rahil clac[t îl \'a omorî p r. ajutorul el e primar
f:u·f1 C'a nimeni s[1 afli•.
fn noaptt'a de 24 apriliP JB1.i8. <lupii 0 si•di n ţ ;i a cons iliulu i comun a l, Grigore
I 'hi!'e•t a plecat de la prim[u·i e sp re cas[1, u·\·a mai tirzn1 <leci t aYe,1 obict•1ul, pl' r,
că rare' si ngurati c[1 ce trecea peste pîriu. El a fost urmănt de argatul nă i mit cit•
fa mili i.l Buzdugan ~ i lm·it mortal pe la spate. Jn zorii zi!f'i a fost descoperit zăcind
fC1 r[1 suflare> pc paji~tca vrr dC> ·1' . L a <tflart•a nea ~ te pta tei ve~t i, în dţatoru l satu lui .
S: 1111oil IsopPsc u, 11 plPcat la oficiul posta i clin s uceaYa 1i , pe:> la \Temea prtnzului.
:1 PXpediat. pe adresa : .Marian Simion, e lp,· gi mnnzial, cbsa a Vil -a. Cernăuţi " ·".
u1·111 f1toarPa tPl eg r ~ 1111Ct : .:rat<1 m ort. Astti-noaplc a fost asasin a t pi> <J 1n11·c•. Tn ,<,1ret
tt ) leaptc."t trăsur, 1. ~~ ..n.
Tragica \' este• a mo!'ţii u nui „hii rl>;.1t onps t s i fo:irtP el e trca b{1, un modei ci r'
.1.:.? ri cultor", C' llfll ii numea un contempoi·an a · f<icUt ocolul întregului ~ i nul al
Sucevi !;i a umplut inimile tutu1·or de cl ure;·e. Simion. reîntorcind u-se fn gratJa
el1• l a Cern i"1 u\i, sr~ opre~tr la gimnaziul d in sucPava, de unde obţin<' perm isi unea
c! L• a in 1·ita la funer ariile părinte~ti pc mai mulţi C'levi ai liceului, „r ăc i erau cin t~l"t.'1!
\"Pst1\1 ~ 1 form a u un coi· ales . Eu, po\·estea un participant, nu €'ram dntărcţ. rnsa
r·o lcgul meu ~1Jrian m-a numit înt re aceiu s i a ~a m-a luat cu dfnsul căci noi 11!'
po tr in~n m ~i 111 aceasta tl e minun e, deoarece · nu <•ram nicidecum cint:'trcţi • "1•
OficirrPa înhum ă r ii a Iost in so ţitt1 , după obicei, de un mare alai, „nu num ai
c-ons[1te nii lui au lua t parte la înm ormintare, (' i ~ i o mul ţi m e de• o~.meni de p rin
:l7 Katal og cler· FI Kla ss<' 1·0 11 Schuljo hre 1868 .\rhi\·•1 U ceulu i clt? ma l rnwli<'ă -fiz"ică „Ste.fan cel Mare", Sucem-.1.
'
'
38 In for maţiile> cu privire> la c;tuza m o rţ ii lui Grigore I-'I Cl'C'a Marian ~1
idrntitatea criminalului IP-a m primit d e la fiica folcloristului. Ma ria C<irău ~ u.
ce le-a aflat de la tati"tl s[1u cc71ntia i s-a spo\'edi t fitpta~ul.
:lfl Teleg rama clin ~4 aprili<' l8 (iB, în li111ba german[1 . c;ătre S. n . Mu rian,
Po11clul memoria l -clocum entor „S. 1-'l . Mal'inn" SU('f'a\a, in\·. nr. 15:l.
41l Ibidem .
'
-l.l Glll'rasim Bulii,:a, arti colul citat, p . 17-t
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satdc> din prl'jur. In biserică clin lli~l·)ti ii \iuut. parohul de atunci, lracJie Poruml>cscu ( ... ) o prPcli('ă cuprinzi1toan'. care a stors ~iroaie de lacrămi din ochii auzi t.orilor Popun1l nu se putea opri din plîns ~ i jale . .-\m plîns ~i noi, colegii lui Marian,
dimpreună cu clinsul ele ne-am pri'\p[1dit ~i l-am cump;itirnit din adîneul inimii dl'
lovitura c·Pa grea a sorţii s:ile" 1o2. Nici noii stli colegi de la Cernăuţi nu au rămas
insensibili . „Duµ[1 ce te-ai dep[1rtat aşa de repede, am auzit c::iuza cea trist;"l ~i
nP-arn si mţit cu to\ii p<'itrum~i pin[1 la ini111[1, scriu Ştefanelli. în ~edinţa ce intiia
ciupii plpce1rea D-ta le, am luat eu, e·a vicepreşedintele ei, cuvintul şi exprimînd
111ulţumi1 ·pa noastră pentru primirea postului de preşedinte, mi-am răspic-at totodat;! ;;;1 compi1timirea noastri'i prin u scularP 1w nPrală . /;1 locul D-tale s-a ales <li'

}Jl'i''.jl'<li nll• n. Pantnzi -~i SO(ietatea 11()(!.~lnl
1·11llurii. " (S ublini er<•a lui ~tefan e lli) .

li

inr·cpul

li

f are paşi spre înaintare si

Dupi1 lnmormînta rea lui GrigorP Flon·a i\l;u·i ;rn, Si mi on a rirnws cel mai marP
toţ i îl con si derau c·;1 riind uni cul '> prijin al casPi lipsiU1 cit• un
tat..; \TPdnic . „Rt1di\a ", cum ii numeau fratdl' s i s uror·i!P sale pt> Simion, ave:1 J;i
: 1n ~a d a lii aproap<' dornht~ C' i ~i unu dl' ani. Simţind lW umerii săi pon1rn und
fa mili i numr·roas<· .)i rw\Tind in ni ci un C" IIip su rPnu n ţ<' la continuarea studiilor
g imnaz.i:dt'. tin i'tr ul S<' apu r·[1 s[1 înv e ţ<'. pPntru 111onwnt. 1·u Cl'\·a mai mull;,"1 trageri?
dl' 1111111[1. ciupii ('lllll rt•zuliCl din note-IP con .s <·mnate în roaia m<1tricoli'i, nr. lfi, a <:f~lui
dr· ,: I l- l<'<t spnwstru al clns<'i a VJ-;1, eliberatC1 la :rn iulie 1868. J)e ;1stf1
d at:1 i\l;1ri :111 a fost C'lasificat al Xl - k <i , r·u !'rima, printre· C'l'i dou C1 zc•ci ~i patn1
coh·s :.
MotivPI<· 1w11tru c:i n• Marian a p:-ll·ăsit lic<'ul din Suc-Pani sînt num eroase. l ln
fos: ce>l!'g cil' al s[iu \in<'a s[l le p1·c·ciwze. „Din clasa " l V-a înaint P. fratele Simi on
a în c:•put a da îndt1rfipt. Cauza Na 1·{1 PI aduna poPzii ~i cintecl' po poralr. Profesorii
nostr·i fiind, c·pi mai mulţi dintrP Pi. stl'[tini dP na\illlll' ~i lege, l-au luat la ochi
p<• frdelC' ,..;imion auzind, dl'siuur. dl' Iii nisll' colPl-!i p1·1·fizi, cr1 l'l s-ar or-upa c·11
lil i~ra tu1-;1 rnmân f1 .s i l-au început 111[1l'i a-l examina strict dl' tot .) i aclesC'oi·i. De~ la
<li nsu! u•n'au foartP scvPr st1 corl'spundf1 d;1torii lor scolare" \''.
S im ţindu- si \'iito rul pe'1·ic!it:1t clin ca uza acti1·it[1ţii ~ alt• .socialP, culturalP si
patrio t ic <·. Marian sp gîndeşte la pril'tenii c·P s-au pus 1<1 aci[1post dP prigoan ~ 1
;1 u to;it[1ţi lul' hal>sbrn·gicP sucN·PnP, p!Pdnd pPstc munţi. Spre s firs itul anului ll!GB.
t'[pvu; fo lelori s t IP tnm itP acestorn o <•pistolf1 în carp se plinge r·ă t' persec utat dt>
profeso rii strf1ini si-i roag[1 sfi-1 infornwzP dPsprP atmosfera r:P domncste la Gi1111wz iu l :.;upc'l'ior din Bc· ius . Botni'1rcsc:u, unul dintr!' c<'i plPc ;iţi din S ucPa\·a, la 2î d(!c·emhrie IBo!l, Îi răspundr. urmt1toarPl<' : „Dirc•c:torul gimnaziului se cheam f1 ToadPr
Ku vac: Y. Frate', c ite~t<' num•ii despn• <'I în G1i,-a .rnwlui, luna lu i mai ori iuniP s i
;1poi vei putPa c.:onchidc ce ren ega ţii a fl i în PI. Profpsorii îs toţi români, oameni c.:an·
s imt si compf1timr.sc 1wntru naţiuni' .
Fral<'. dintrl' toţi profosorii am s[1-\i am intesc P<' Ioan Sfdt1.c:eun . Frate, numai
ze!' ~' ca ac·psta s(1 pos<.'de naţimwa r un1ânf1. a1· ajung-<' la altcPva decît este'. F r::itP,
parc:l au în,·iat rumânii cei vechi cinel ii ,·ez i pl' Pl ~i !'! pa rdi-i un patrician din
Hom:.i . NiC'icind nu ii vei vedea ves<'l ~i d in faţa-i sublimii \'<'i putea cunoaşte'
trai;C"dia naţiunii. M:.ti în colo, pe TlH·odor Ro ~i u. conduc:1torul socie tăţi i, inc<'\ un
pat ri0t .i::roza\'. Fratl', la ~e dinţa publidi. C'arr ~ s-a \inut în 25 l. c., întru amintin•a
fun da turiului acestui gimnaz iu. a ţinu t o or:1ţiwu• cu adt•\·[1rcit pa tri otică , fiind d1•
faţri nw:1a i aranjorii, dintre c:an• '1111 fost s i C'll („.) ~i un publi c foarte numeros („ .).
Fr.1 ţilo r. cinci va înflori codrul va inflori ~i românul. Primf1n1ra unului 1B6fl \ · : 1
fac ,~ <'pocii nou[1 în istoria p a triei noas ln·. Fraţilor, pi'1răsiţi dulcea -vă patrie !ii \'eniţi
st1 ne Iuptiirn pentru naţiune şi pc•ntru limba ct• st:1 a o îngropa. Fraţilor, acest
gi mn:izi u estP un nwcliu unci e se fw·e un balsam ~pn' eliberarea n;.1ţ i unii.
Nout [1ţi ~i preg•Hiri pentru revoluţie nt• Yin ca plo:.iia de la fraţii din Transilvan ic1. Paispr<'zece juraţi, patru teulog-i s i vn'o cinsprezPce s tudenţi ardeleni sînt
in cun'Pre în Cluj pPntru naţiun<•. Patru profl'sori clin Blaj au fu.!(it din inchisoan•
('op ;'. a l Famili<'i !ji

4~ Ibidem .
43 Scrisoarc•a inNlit[1 a lu i T. V. Stda1wlli, ibid<·ni.
H Gherasim Rulii::a , ibidc•m, p'_ 176.
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în România. A venit de la ministerul unguresc ca toate armele de la romilni s?'i
•
le casew, care s-a Şi intimplat, nu fără împotrivirea românilor" 5.
Spre sfirşitul semestrului I, din anul Şcolm· 1868-18G!J, dnd a scris la ~f'IU-:-.
elevul Marian avea o situnţie dezastruoasă la lnv[iţăturii. In Test emon.Ju Plib<'r:t l
pentru semestrul I al clasei a Vll-a, se pr~ciza că elevul folclorist era căzut 1• 1
sapte obiecte, iar la conduit[1 se nota : „:Mangel an Itflichtgefiihl und UJU:l'reg •ltt'r
Schuldbesc h" (Lips:1 de conştiinciozitate şi frecventarea neregulată a şc: ol lf ).
.
Această stare ele lucruri s-a agravat şi datorită faptului că
l1•v ul „M;1r1a n
Simf!on, n{1scut în Ili~e~ti. la I septembrie 184î nr. casei 38 :~. t a tăl Grigor1•, \ r:m
din Ili1eşti" '•ti a fost incorporat în Regimentul '.n infanterie din Cernătrti. 1·nn\ <k
la începutul lunii decC'mhriP, 18()8, s i pînă 1<1 sfirs itul lui i:1nu:1r1<' I86fl, cJm.l a fo-. l
1:1s<1t b \ ·11 lr•-•. dt•oarece rra un icul spl'ijin a l i?uxande 1 Florea Ma ~·1an . . \ ,-1dtn·~1
cu trP i c:o pii mi1101·i : Georgi, Titiana ~ i Sofronia. Semestrul I li !11c-h1•11• .1111.1 dupa
c·p P dernohilizcit din armata habslmrgi c:<i, în s_-1 din cele u nsprt•zece oh lc•c k l. 1 c .lf\_'
a fost ex <1minat, numai la ('inci a obţinut n ote dP promo\·a r·e, dup <•Um rPz ulta
din foaia matricolă cu nr. J:l, C'liberati1 la 2ti februarie 1869 .
Marian p [1 răs eş te .SucPava la sfîrşi tul Primiivt'rii anului J8fi!l. trec:<' "1 :1 n cfrstin
grani \a pC' l:i Burduj eni, în Hon1ân ia ~i colindă întreaga \'ară prin Mnl dm.1. ~ µ r:
iinit. probab il, de colegul s:'Iu de elas<i. Ilie Pantazi, ce-~ii :1\·C'a domrdl iul i11 HutrJsani . î .~i g;'1sC') te mai multă vreme de lucru în a cest tîrg. O dova d i1 a p1'1'7.rnţt• 1 .;,11•·
pe loc util e elf' ha)tim'\ ale• lui 1:-:minescu o constituie .,Biletul ele legiUrn uf ic' fll'~ ~rn
anul 18GfJ"' '•7 cu num ă rul 1-121. diht'l'nt dl' Primăria Boto~ani, la :n m :ri 1:111~ 1 ' fa
carp se nwn\ iona .c ă l\forian locuieşte în ace~t tîrg moldav.
,
Intre :l-11) iun ie 18()!1, 1\Iarian se afla la Jasi, după cu m putem d1•du1 •' " ' "
clal<1rPa poeziilor : ln zadar lllă ostc11esc (Ia ~ i. :l iunie 18Ci~l) ~i D e vom petn•1 r l t•f
în lux (la::; i. lll iunie 18ti9) '•~ . In ultim:1 poezie, tînărul pribeag se ridi c Îfll)H11r . \ •
ac:C'lor ce- ~ i irosPsc trnerC'\C'a ~ i aYerea în le np ~i petrecC'ri dt•n10b n tt•. Ad l'•''m \. " '
unui asemenea l'Xt'mplar uman, IVIarian îl mustrii :

„.<;>i în punua la ceci lalt1
N -ai mifra,- nici o para .1
far în tirlva-/.i parf umată

Neohiobia cit colea

1

o.

Tot acuma îl YiZitC'ază ~ i pe GhPorghe Asac:lii dl' J,i care prinwstC' o <„rl<'
Spre sfir~itul lu.nii Marian 1_-e\ inc la Boto ~n 111 pentru a se prr·ocup.1 ci<'„ lip."1nr'.;·1
\·uluniului l'o e .~ 11. poporale cirn J3u coi>i11a. Bala<ie române, Editor I. V. ,\u r: 1n , f.,1..1.
lmprimC'ria B o to.~ani, cc marchează deb utul editurinl. La 2î clecembril' cane.i •' r;i
deja în sl:1d iul de difuzan', clup[1 cum rPZU!Ut dintr-un cxP!llplar d f' dic:rl d e• c .; lt•
g;~tm~ lui I_ra c~! ic. Po~·umhrscu, ce s 1~ <1fli"1 în p;i trim oni ul IJi/J/lotecil rlont111 <mr. r1·
„S . I-l. J\lanan din Suceava.
în accast:I etapă formati\· ă, !'!evul folcl oris t ele la SucP:1\·a <'1·a in rlu1 •n1 ••t di ·
Vasile ;\Jecsandri . Urmele! aces tei înrîuriri nu sP Yădesc numai în t itlul d.it <.11 11
ce-a <1pt1rut la Boto~ani „Ralacle cule se şi corese „. ", întocnrn i ca si •li pri nwi 1·ulrg ••n
de folcl0t· din istoria culturii noastrt', publicat[t în 1852-185:J s i In cari~ bai u l di•
la Mirce!'iti menţiona c[1 halad0le slnt „Adunate si îndreptate", ci ~i fn UnPlC' m oda
litf1ţi de a-~i exprima st<iril(• suf!C'tC'~ti în versuri. Pe cinci :\!Pcsandr i a r:kut
-15 Scrisoarra incditfl :i elevului Bodnăi-C"scu Pxpediatt1 din Beiu-;. la 24 apnli1 •
11158. di t1·e S. FI. Murian, Fondul memorial-dot~men tar .,S. FI. Maria11 M, S u('e;; \.1.
im•. nr. 1:11.
-iii f{atCtloo de1· Erste11 J\la sse vo11 Sch4ljalire 186.1, Arhi\ Pic s tatului. Sur..::n;i.
clo!ln l' nr. i. p .• :1,
4î I3ilet ele leaiti11wţi1' pe ntru anul 1869, C'liberat dt• Prim, ria Boto ~:rni, l.1
:11 mai 1869, cu nr. 1421, 1"011dul 1111•morial-d ocU1llentar „S. ,..,, J\faria 11" , Suu·;;v ;1 .
in\·. nr. l:lî.
-18 Simeon FI. Marian, Poesii, m<111usc.·i·is int•dit. Bil1/ioteca Academiei H ::
România, in\'. nr. 40i!l, p . 1)!)-îil.
4!J IbidPlll, p . ti!) \"C'rso.
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di!ători<'

la Constantinopol (1845), c!orul de ţ a ră ii determină <i scrit• pot>zia Adio
Moldovei. Mai tîrziu, după infrînqerea mi!)cării revoluţionare pa~optiste din Mol-

dova. fiind pribeag reia creaţia amintită mai sus, o datează : 1848 ~i. re\•izuind-o,
ct:i i:: Las durerii sah-• d e expatria t . Marian, aflîndu-se pent1·u prima oară mai departe
d 1• locuril<' dP ha~tin [1, scrit> la Boto!ia ni, în iuni P 18()9, poPzia f,a Bucm;i11a, pentru
a se mini::iia :
„Dulr<'

Sii pot fi a .~a f<•J·i ce
f 11 O CC' S t lo c JJl'C'CUlll C' l'Cllll.
l'C'-Ol!' tale ulii, cul11ice

ţarii. 1Jucovi11ă,

Departe ele sinul lC'u
I11i111 eoa!'a nrea su s pi11<i
Tot mereu.

Ci 11</ m-aJltrn1 .

Cli<'Î ril' Si lllCi a]'itL-11 rw·ii,
Ci-o iu iles(' .~i o stilll c' Z,
Totu s i soar la 111i-i 011 rnr 1i .
·
Ccici 1w cr ez

/Jc-ul' Ji-11 l1w1t'-oridt ele l>inc
Tol moi lii11C'-11 /arn lllN1.

l irule <'tl rli11 fnir:iczime
;\ 111 sliut- c1 o-aclorn" • '.

Marian Sl' rdnto<1l' C'<' pc• nwk ag uril<' n;1t;ilP 0i. în sPptPmhril' rnw1, n •i; 1 cursurilP
('\a;..ei il Vll-a. dar nu ll• du ce la bun sfîrs it 11i('i dp ;i sL1 dat[t. Din c·PlP nou[1 obi ecte
dP in 1 [1ţ[1111înt, dtP a ;1n1t pc~ sPITIPstrul. I al anului !-i<'Oidr 181iq-ll! îi), nUlllili la
trei a obţinut note dp lrC'1;PrP. clup[1 cum rezulU1 din l·' o ai ~1 matri col :1 nr. ! !!, elibcrati'1
la l!i fpbrunrie lBiO.
G alt[1 cauză <'<' a (' Untribuit la insuccl'sl'k sco l.ir<' ;ti c c>i<' n1lui M ari an în
p<'r ioada formaliv C1 :-. u cc1·C'ani.i a fost C'Xl'rs;in•a {mor inclinaţii li1·iet'. sµec ificP
multrn· adolC'scenţi. Din C'ercl'tan•a m ;111usr: r i-;elor inedit!' !'i i all' 1wri odi u •lo r din
a d o ua jum[1tate a sl'colului al XlX-lca rPzultC1 c.:t l\la1·ian , în ti11C'r<'\P. a rc>aliza t
mai m ulte> lucr[1ri Cl' aparţin liricii cetăţe1w~ ti , intinw ~ i pPi sa .f.,(istc>. l zhucniril P
sa le poPticc> s -au matPrializa t în numProasP < TPaţ i i, dinti·p ca re· num a i o partP au
vt1zut lum ina tiparului, ia r o ;dta se m a i p{1s trPaz[1 ~i ac um printrP manuscrisd c
;1Clatc· în posesia Hil>liot ecii A<"adr•miC'i R. S . lfo111â11ia, din Bucure~ ti .
Ca poc>t dPbuteaz[1 în Reforma. din 15 ia nuarie' J8(j~J . cu poeziih• /) esti11ul ~i
Imn ( ,-\micului 11l l'tl Gr. Pop) . T o t aici mai puhli cf1, spre sfîr~ itul a r: C'luia~i un,
Copi la ci'ilrc inimei . î n tre ](lÎO-IHH trim ite• l ;i Familia: O sta .~11l român, J) oml
cnpilc•i , Uo111ânca. Ln o copi li'!. 01Jant1l s i .)tefcw cel /\lare, ia r du pt1 ac·c>ast[1 datft,
Ma 1·i;rn st• face c unusC'U t prin intl' rnll'd iul n•1' is tf'i Co nn1rl1iri lit C'l·nre cu : La l'l?l',
l'e w1 111orma11t, S lrcîlHi tut-c1m /umr•c1. .„ Trece o z i. Floarea vieţii, Flo are a, lln ora
li-' clrnr;i ';' i De p1·h• t'.ţ<'. Ultinwll' zdc niri alP eu fu ril'i s;d 1· li ric<', C'l' a u fost d a te
pres,•i , sînl Lunat ecul s i V e ri .~o are l<' publit'at1' d r• ,- \l/1i 11 u Cc1 r pa / ilor d in n o iPml>r il' liWll.
O aJL"t do1·adt1 ;1 prl'oc up[1rilor prozoclir·(' al 1• 1•l1·1·ului M:11·i ;111 o co n <;ti tui 1•
man ll ~t' 1·i s ul in e dit ;d proiectatului 1·olunws intitulat :
„POE.<-; 11
c]p

Sinwo n FL 1\1arian
c•Jr>v la r• irnn . 1·urnîn
din
~ ll (' l'~i\ "; t" -.i _

c;irp sînt adun a t<' ~ apt c.leci si ~ap te crea\ii concPputc la Su cc~an1 , ll hl's li,
şi la ~ i. intrP JB(j6-HlÎ0. RC'aliz[1rile arti stiC'C puse în discuţ i (• s înt idil l'
(0 sarcl ele primiil'Cll'<i), <'legii (La monnî11tul lui .';)t<'fan Nosievici). sonete (Către!
Bucovirw), imnuri, od1> după cum singur le subintituleazl1. Ele up;irţin liric ii intinw
{Cc!tră Mărioara). liricii cC'tăţen e~ ti (/Torn „.) ~ i mai puţin cc-lei peisagiste.
Unele poe zii sînt provocate de Puforia tînărului indră gostit cc- Yist>nz[1 la
cîte o copilă cu ochi 1wgri sa u alba~tri, iar altele sint expresia s'.•ntimente lor cd;iţe
ne~ti. AcPast[1 ultim ;\ manifrstar<' afec:tivi'1, ce irumpP dintr-o :;tatorni ('<1 ~i proin

Roto.~ an i

50 Ibidem, p. li l verso.

51 Ibidc-m, p . I .
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fundă dragoste de ţară, rste ecoul unri stări generale de spirit, comun;\ _t utori r
românilor ce \·isau şi luptCJU pentru unitatl' neatirnare, demnitate Şt IJl1cn:at1·
naţion I .
·
'

Sub aspect Ya!oric e necesa r sil prcciz[im di 0 parte d in \' rc;uril e lui Mnri:in
au ca model realizării<' bardului dC' b MircC'st l si pe cele ale lu i Aolintin1·~111u . F. 11·
sînt insµira t t' din clocotul Vit'ţii s i lUPtci românilor bucovi nen i. Pcwiiil lr s; il~ put
fi apreciate nu atît pC'ntru merit<'IP intern e ale artl'i lor, ci pcnt u ca ra ctc•1:1H mi litant, pentru ad ntul s i optimismul lor. Pri \· ite d in pun ct de \ tidPl"l' l''kl it'", „fnt
par\ial realizate. Suii 1·apo rtul mesajului ce-l poart<l slnt profund 111 1WJ11 ll". con diţionale istoric d e lupta pentru l~ Xist<'nla fiin\l'i naţionale amto•n in al:'.l d .· c;fPn ~ 1 ' a
habsburgică s i au arut, în Ppoc[1, o irnternic[i incârcătur;'"1 l' m oţiunal ll ~ 1 e cou
mobilizato!' î n l'îndul mas€'lor.
Calit<:\ ţilt~ arti s tice ale n~rs urilur c·leYului Ma rian sînt co ndiţi o n.it<• d•· • ~ ·11 "1
dl' d ezn>ltarc a pocziL'i româ np~\ i d in<ii nte de 18î0, cînd l'vlihai Ernln<'' ' u Lru .1
nu publir.<.1~c· la Co11vod>iri lit e rare, d e mode!Ple oferite d P forţe l e ; rti ,\i: •' alt'
momentului (folclorul, .t\lecsandri. Bolintiiwanu). de gustul contpmp01•;111iicir · d 1•
fomwţia spiri tuală a poetului bu co\·jnea n, cc nu dcpâ ~ ea cu muH s ns dJ L:;; :.1·;1
crmtorului an onim.
Din ;icca stii cauzft, bunul s imţ -~ i in c l inaţii le sale fircst1 ii d"'.t " r rn i;i;"1. si1
apC'lczt~ la < · Xpcricnţa a rti s ti d 1 ::.111onimi1, C'Um pslP cazul in µot•z iil {)01110 , ro diri'/
şi Mc1rioul'(f, Dorul cvpilei ~ i altC'lC', în can• sî nt folosite m i.Jl o ~1 ct• de cxµJ"fs 1;- intilnitc la_ diH•rse_ s pecii f olclorice. Iatfs - 1 de pildă, pc ele\·ul Marian adop L!n d • ·a
bularul l1nr. al cmtPcului popular de drC11toste:
„Măi bilclift1 Ol'/1.i ele mure,
.<.,"puneli-oi aclcvărat.
Că

rle cîncl tu m-ai lcisot,

l'lînqe i1lillla în m.i11<',
Ca copilul ciC! trei zile;
l'lînae, an/e tot mereu,
Cei nu poci el e ciurul t e u":.~.

In pocz i;1 Floorea, imagi11(';1 poptiC'ă dominantă [~i tni dt' nzii filiaţia cl in ' ' .r n
UnC'i oraţii de nuntii. Poetul dm·c•stc st1 .sădpascfi'" pe alPas.i in1111ii in .,~
r11I
s~iu iu!Jil", pent1·u « o face a „florilor crt1ia~ă•· :
0

„D oru-mi zice : llibi răl)(lrH"e
J'î11' ce-o nc·.~tc-un pic 111ai. ;11m·c
.)-atwici f<lr' a-11tirzia,
M emi la clinsa .~i o i(J .

.')i /i-o du la tine acasă
Si-o fă florilor criiia:;ă,

f 11

Wc asul tâu iubit

Şi-n veci vei fi fericit „ :.1.

PoeziilP din această catl'l(OriP. ca s i Doinele Jui Vas il<' Alecsandri. sp ll ""a m<inil mult cu cPil• popul<1rc prin nwtn! sc urt, rimă simpl<, fluiditate, e .,ptir>;.l'l"
fireascii , dircctft, cu puţim~ podoah<• stili ~ticP . o dovadă in plus c<.'1 nici ch i:1r d 1•vul
foldorisi nu fflce<1 . o . distincţie nPt[1 intrp c:rmţiile sale per~onal~ ~ "!''~' ;:>•' <~1n·
le culegea o co n st1tU1t" ':ii faptul ca Toclirel si Mărioara a fost in cl usa rn p n:u uJ
s[1u volum dP Pocsii poporale clin Bucr,vina . ·Lipsa unui Yocabula1• Ji1·ic p rop n. _i_I
face pc elevul poet s[t recurg;!, în anUl11itc cazuri. Ja versuri fac ilP ~I la du lt• ;:.; no.
In poezia /,a o copilă, de <'Xl'mµlu, el îsi num<·~tc iubita .,zln{1-ndntatua1·•-, r.,...• •r
ele iuhire 1•c•nind la preumblare".
·
Tn comparaţie cu lirica intimf1, cea soc ialii e mai profund<l ~i mai nuanţ;i li4 ,
iar atitudinile cetăţeneişti ale elevului Marian sînt tranşante. incorpo11 nd ln ele
idealurile C'Olectivitrtţii din e<ll"l' făcPa Park. Dragostea de patri<', dorul dL' Jo.-urd ••
natale !l dctermin[1 si'1 scrie poc~zi;i Lci Bucovina. Pentru a de~teptn com,t iinţa
naţională a compatrio\ilor săi, Marian publică poezii ce e\· ocă destoinicia s\rllhu nilor. 1n Osta.~ul 1·011ian <~\· ic!Pnţiazft promptitudinea cu c;are românul r.'lspu nu1• f, 1
52 Simeon FI . l\larian, Dorul r:opilei, în Familia, anul IV. nr. 4. p . ·1.l.
5:1 Simeon FI. l\I;-irian , floarcu , in Conrorbiri literare , anul VIII. n r
iunie !!174, p. 293.
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chemarea de lupt[t a domnitorului si"1u ~ i moralul ridica t al oşteanului ce ştie că
va trebui să se r[tzboinscă, şi, la ne\·oie, să moară „Pentru libertate / Lege ~i
drep~ a t e " "". Poezia Ştefan cel Mm·e. d eşi împrumută unele mijloa ce prozodi c<' d in
LeuendC'ie istoric e nle lui Bolintineanu, cum ar fi :

„Pe-un co uo 1· ele' f runz e, sub u n nalt fă9an,
.)ecle dus pe aîmlu ri bravul clomn Ştefan.
U11 o s ta ş călare

Spăimîntat

p e-un cal alb de spume,
altă lum<' .. ." "\

apar e ca ilin

înecarea o r eplic[1 la creaţiile J\lu111a lui Ştefan cl'l i'vlare şi /Ja niil S iiw st 1'1Ll,
p e 111:1rele voievod nu în momente d e sE1bicium~ si d esn [1dejdc', ci
de' încredere în fo r\ele sale :
„N-avea fri.cr1 marr, drnoâ os tăşel<' '
Cc!ci p c cer mai luce steaua ţării m el<' .
~ urprinzîndu-1

f:.'i

p'n ce

trăie .~ t e

/Junul

t ă u stăpin,

Nu purta tu sa ma nici ele u n piigin" :,b
Hema 1-ca bilă e, în aceast[l creaţie, capacitatea autorului d e a surprind e, în versuri
s ugcsti1·e, putPrnica încl<'şta rc din tre români şi in\' adatori. Zborul nenumărate lor
s{1gcţ i , indîrjirPa, în ver~ un aren , str igC1tele de îmbărbătare sau disperare, efectul
nimidtor al os taş ilor lui Şte fan („Turcii ca d cum cade ploaia d e prin nori" '•7),
tebrititah•a si dîrzenia lupte i de unn[1 rire a cotropitorilor sînt a specte Cf' complel t'ază un tablou cuprinză tor . Marian, cu mijloace artistice modeste. d ă a stfe l atenţia
c u venită unor import:mte momente istorice din lupta pent1·u menţi ne rea libertă ţi i
~ i indepe ndenţii p oporului român, oferi n du-le ca pild C1 şi î nd e mn co ntemporanil o r :.~.

*

*

*

Preoc upările folclorice ale lui Marian au ap[1rut în copilărie spontan, n ăsc ut e
dintr-o cerinţ C1 IC1untri că a fiului de ţ ă rani cc era de drept purtC1torul d e cuvint
al c i •·i! iz:1ţi e i şi cu ltur ii an cestrale orale a bunilor şi strf1bunil or sC1i. Era o
pornin' inter ioară specifică şi comunC1, pîn[1 la un anume punct, multo1· lu crăt ori

ai ogoarelor, crescuţi la izvorul unor bogate ~i nesecate vetn.' folclorice ş i e tnog rafi ct~. Cu timpul, aceste pr e dispoziţ:ii nati\'e au fost ghidate vag, de la d i <. tan\ă,
la început, ele unele îndemnuri ale cîtorva entuzia~ti, cum a fost profesorul Şte fan
Nosicvici. Mai apoi, dezvoltîndu-i-se con~tiinţa socio-cetăţenească, adolescentul Marian <1 fost atras de principiile tl-'Oretice etice ~i estetice generate de idealurile
paşoptiste şi vehiculate de atmosfera postrevolu\ionarfl în c ărcat[! de nemulţumirea
5i revolta cauzată de înăspl'irea împilă1·ii naţionale şi a asupririi sociale a românilor ce se aflau sub ocupaţia Imperiului Habsburgic. El şi-n însu~it, treptat, ideile
înaintate ale vremii, făcindu-se exponentul lor.
focepînd din 1869, cind in numerele 59, îli, 80, 87, 91, !J3 ~.a. ale g;1zet0i
Traian, apar poezii ~i descîntecc din Bucovina şi continuind cu cele cc au fost
publicate în 1870, în Columna lui Traian şi apoi în Foaia Societăţii „Românismul",
remarcăm la elevul folclorist debutul unei noi orientări în adunarea şi aprecierea
creaţiei populare. Acum se poate puncta trecer ea lui Marian de sub influ0nţa
aproape exclusivă a curentului romantic, generat şi dominat de Alecsandri, la
cercul foldoric a lui B . P . Haşdeu.
Scrutînd activitatea publicistică din perioada 186G-l870, observăm că elevul
Marian a început să adune anumite specii folcloristice : balade, doine şi datini,
aproape exclusiv din mediul în care a copilărit. Ne convingem de această realitate
de tndată ce cercetăm manuscrisele şi ordinea publicării numeroaselor specii
54 Simeon FI. Marian, Ostaşul român, în Familia, anul IV, nr. 4, p . 4:3.
55 Simeon Fl. Marian, Ştefan cel Mare, în Familia, anul X, nr. 45, 1874, p. 538.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Paul Leu, S. Fl . Marian: poetul, I, II, ln Zori noi, Coordonate literare,
anul XXXI, nr. 8670, 31 iulie 1977, p. 3 şi nr. !.'682, 14 august 1977, p. 3.
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folclorice> în celt- pestP doui1zeci ~ i şusp numere• ale peri odicelor : Famllla, A ltnna .
.- lmicul poporului, F'ederaţiunea, Train 11 Columna tui Traian ~i altclP ce uu ap · rut
în pcrio;ida amintitii. D<1cf1 primul Ioc, {11 aceast;'i C'tapă d<> afirnwr<', ii ocup t1 poez1 ;1
liricu folcl ori d 't, în inwdiata ei ;1pr<>Pierc> se s itueazu cl a tinelc ~i obicC'iurlll' p ra c
ticate de ili ~c>~teni la nunţile !li sărb;:ito rile de iarnă: plugw;;orul, Irozi i, B r1•11. s.i u
Ospăţul fl~ ciorilor de la ţar ii. jocurill' c r c dinţele fetelor în Zhuril tor. practa·d ••
a!.::estora înainte de a se 111iu·it11 ~i a lt~·Ie ce"°'iu ap[trut în circ-a zece> numt•1 e a l"
Familiei, .:1 111icul popor·ului ~ i f oaia So.-iC'lăt ii ,.J?o111â11is11ml", s:1u încă nu ;J U \.[iz u l
lumina ti pa rnlui pină a <;tt1zi. PubJ ica r( •a de~cin.tl'c'Pl or ~ i a vr;1jil or în ct~P«' l n 1r.1i!I,
;1 satirelor în lBîll. a matPriaJ„Jor ck zoolo!-!ie ~i botanică populară Î_'.l rnrn. a t l'l rn·
dt• industnP C"asniC'ii în IBB:l. i;i r ;1 anpcdotelor ~i chiuiturilor ab1a m I8!lu.
Ob ~ r ' t '\" înd o rdinc:1 atlunC1 ri i s i PUhl ic[ll'ii speciilor folclorice ~i c>tnograficl', i11
divPrsc!. m.onH•ntt• ;ilP. PVo]u \i ei p t'J'son ~ i]it[t\ii ce rcc•t[1torului S. FI. ~1ar i un. obţ i m• m
un e le 111d1c11 cu pnv1rP b su ccPsiun p,1 ~ i cre'iterea centrelor de rnten•s, a abor dării în tim p ~ i a cercl't[ir ii t1"<·ptate ,1 l''ulturii materiale 'i i sp irituale a poporului
român de c:[1tre elc\·ul 'i i apoi omul dl' stiinl[t sucevean . Ele marC' lwaz(1 d rumul
parcurs U(' S. FI. Ma rian de Ia frilcl cn· ; s ti c <~t Ja · etn ografic. Ma nuscri sC'le în cc>putulu1
afirmării lui Marian indud în f'le !t<>rmcnii prc>o c upări!or din Pt:1pe lP urm a to;i!'I '
de evoluţie, dnd p1·antaiul :J ('\i \ · it [1ţilor ~e d esftt~oară de la folclor Ia Ptnografi c'.
de la arhr~ ol og i t! Li ist o riP, d,, l;i ling\·ist il'[t Ia Jitl•ratură ~.a. 11 -

S. FI. M.\llL\N Ali GYl\fN 1\SE OE SUCEAV .\

-

lle.mm e -

L'cn >lution dP la pPrso nnalite cip s. FI. Marian pendant la pc>riodc> clt• :,;i
forll1ation a l\tc pJcinelllC'J1t 111iSC f'll l'VidCllCC a J'aide dC'S dOCUlllC'nls inEdits Jai SSC'S
par Ic folkloristc ct l'cthnographP rournain .
Ses prc occupations 'd .i dactiques, scs drames familliales, l'inter~t pour ranrnsse r
et mcttre cn \'uleur le folklorc, l'e volution de Ja conception r omanesque de ' as i lC'
Alecsandri, a c elle SC',ientifique ele B . p Hasdeu ses essais Jy riques et dramatiques,
la lutte contre l'oppression de l'Empii·~ Autri ch,ien - Hongrois et cl'aut1·es ont ett•
mis en relief <'1 l'aiclc cle5 ducuments scolaires trouves aux archivcs du IY~l'C'
~ Etienne le Grand" de Sucea\'a et d e s nombreux manuserits imdits. decouverts cnez
ses descen1denls e l cl;1n:; la Bibliothc(]lle ele !'Academie de la Hc:lpublique ~od a 
liste de Houmani 0.

59 Paul Leu. S. Fl. Marian: prozatorul I, II, in Zori noi, Coordonate literar<',
anul XXXI, nr. 8741, 23 octombrie H.177, p . 3 şi nr. 8771, 27 octombrie 1977, p. 3
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STUDII DE ISTORIE

CONSIDERAŢII ISTORICE PRIVIND TlPURILE DE AŞEZĂRI

ALE CULTURILOR STARCEVO-CRIŞ
CERAMICU LINIARE DIN MOLDOVA

ŞI

:t\'ICOLAE URSlTLESCU

/\~(' Zările purt[1torilor culturii Star~evo-Cri~. la fel C'a ş i cele ale altor culturi
m•o-enf:'olitice, sînt în strînsă dependenţă de tipul de economie, bazat pe practicarea
unei cultivări primitive a plantelor. Aceasta înseamnă că era perfect folosibil orice
teren care permitea efectuarea unor lucrări agricole sw11are, chiar dad'i stratul
arabil era extrem de subţire . De aceea, aşezările acestei culturi se intîlnesc din
locurile cele mai joase, de luncă, pînă în văii<' îngust<' care pătrund în zona
montană (Agapia, Văratec, Solca de.). Desigur că, aşa cum !;e prezintă repartiţia
descoperirilor în momentul de fuţ[1 (tabel I), se pan' c[1 nu fost preferate zonele
joase (de ex. bazinul Bahluiului), dur o concluzie dC"finitiv[1 nu se poa te stabili încă,
deoarece cercetarea de teren nu s-a efectuat uniform ;w tot t er itoriul Moldovei.
Din p[1cate, nu au fost cercetate decît pu\ill(• sta ţ i uni pc o suprafaţ:i mai
vastă (tabel I), ppntru a se putea s tabili cu mai multă precizie dimensiunile şi
lipul aşezărilor. Cercetfirile de la Glăv ă neştii Vechi au surprins do'.lr un rest
(marginPa estică} a fostei staţiuni, care se întindea p e circn 300 m dr-a lungul
.l ijiPi 1. DC' h cursul actual al riului , spre interior, urnwle locu irii a u fost depistate 2
pe circa 35 m, astfel că aşez a rea ocupa o supra faţă ce depăşea I ha . La P e rieni
- „Roşcani" aş eza rea avea dimensiunile de circa :!00-400 X 80-1 00 m, ocupind
o suprafaţă de ;iproximativ 3 ha, de o p;il'te şi dr alta a unPi văi 3. La Trestiana
au fost săpaţi pînă în prezent circa 4000 m 2, dar nu s-au pr<'~izat înc[1 dimensiunile
aşe zării 1• ; oricum, ea pare a fi de cel puţin 1 ha. La MăiU ) teni-„Leaua" (= „La
Via Schineni") 5 staţiunea avea dimensiunile de circa 120 X 60 m , deci cam 7000 m2_
La Solca-„Shltina Mare", dimensiunile aşezt\rii. foarte mici, au fos t evident determinate de scopul pur economic al prezenţei purtătorilor culturii Star~eYo-Criş în
ncest punct, locuirea concentrîndu-se doar în jurul sursei de apă sărată, care era
exploatată probabil sezonier 6. In fine, la Suceava „Parcul C e tăţiî" aşezarea se
limiteazil doar la o porţiune (sud-vesticii) a unui platou mai întins 7, cu dimen2
siunile de circa 100 X 75 m (7500 m ) . Desigur, dimensiunile aş e zărilor sînt în
directă corelaţie cu numărul complexelor de locuire existente în cadrul lor. Aceste
date d em onstrează că în cazul culturii Starcevo-Criş nu avem d e-a face atit cu
aşezări răsfira te, de tip risipit 8, cit mai ales cu un tip de aşezare d estul de con('entrat, dar fără o dispunere anwne a locuinţelor, după vreun plan \I_ Considerăm

1 I. Nesto r şi col., SCIV, II. l, Hl51, p. 52 ş i p i 1.
2 E. Co1n ~ a, Dacia, XXII, 19 78, p . 10 ~j fig. 1.
:~ M. P etn~ ~cu-Dîmbovi\a, Materiale, III, 1957, p. fil.i.
4 E. Popuşoi, Cerc. ist„ XI, 1080, p. 105-13-1.
5 C. M . Istrate, f'v!at. şi cerc. arh eo l. A XIV-a se5iun e anuală ele 1·apoarte,
Tulcea, 1980, p. 55.
6 N. Ursulescu, SCIV A, 28, 3, 1977, p. 307-31 î.
7 Idem, J-:volufia culturii Startevo-Criş pe t eritoriul /lfoldov ei, Suceava, 1981.
P - 13, pl. 2.
8 D. Berci u, în Istoria României, I, Ed. Acad„ Bucureşti, 19GO, p. 37 ; idem,
Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Ed . ştiinţiîică, Bucure-:;ti, 1966, p. 71 ;
N. Vlassa, /Harisia, VIII, 1978, p. 25.
9 E . Comşa, A.A. Carp„ I, 1959, p . 175.
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di această con centrarP a locuinţelor „in cuilmri" ( G l ăvăne~tii Vech i, Suc uva ) P ' 11.1•
fi pusă i n legătu rt1 directii cu organizarea socială gentilici1, cu nevoia u m•i n UO{' I
colective. Totodată, lipsa u nei dispu neri ordonate a complexelor de locu ire ~ po t.•
PXplica P.~in lipsa oricărot· elemente de fortificaţ i e, care sii impunJ. un plan rimlru...

,

şe~

oi.

ln pri ,· inţa formelor de teren pe care c>rau amplasate aşezările se constată "
pi·edominare categorică a celor situate pe terase le inferio<trP (mai rar, chiar t IJI!'•'
de luncă), in imediata apropit're a cursurilor de apă, ceea ce a fost pus i n ll•găturfi
cu existenţa unui climat . mai arid în această perioadă t-0. Din totalul de 100 a . ~r• .
la care s-a u p utut preciza formele de teren, 58 sînt amplasate pe tcra~~lt• lnkrioar:. U_n grup ~estul dl' numeros (Hi) ocupă terase medii, iar 1~tte 13 se g: :;1 · 1>e
interflt1v11, uneori eu o poziţie destul de dominanW . Interesanta e prezenp :1 c·1•I
pu\in 11 aşezări pc eueste înalte sa u terase superioare, dar !n locurile J'C.''>J)~cli\ '.'
există bogate surse de apă (îndeosebi izvoare) !n imediata apropiere. Acest trr nim
înalte au, totodaUi, suprafaţa nctcdi'i, asemănătoare zonelor de şes, ceea ce k filt1•a
propice ocupaţiilor agricol e. Trehuie rrnwrcat î nsă că .~I fa ctorii mod <'I• t ri .i1
terenurilor au produo; modificări notabiie în aspectul actua l al unor tnţ l u ni C.1 c
ele situaÎia de acum circa 13-7 mi lenii . Astfel aşez[ir i le de la Suceava - „Parcul
Ci:_tăţ~i~ şi „Cin;p_ul ~an\_u'.ilor·•. care Sf' gc"ises~ la altitudinea .de 340-:150 m, :-l~1~
margm1te de pll'lUl Cetaţu, care pe atunci curgea la altitudinea de :1 p r :\ 1nl01t11
:~10 ~1 (urme:le l~i s_int ma_rc:ate de o •terasă, pe ea re nu se găsesc dccît .ri:"tu ri d 1 •
locuire medievala), iar astaz1, prin udrneire a ajuns la 290 m . Totodată , 1 1zvo:irl'l1·
c-are mărginesc spre nord şi sUd statiun~a de Ia „Parcul Cetăţii M ~i-au <ldînC'i t
cursurile, mai ales spre zonu de vărsa re în pîrîul Cetăţii. ln felul ac~t:J . sup raf:i\a
pod işului a fost puternic sculptată, dobindind aspectul unei c:Uc' t d omin nlt• O
altă modificare s-a produs în aspectul stciţiunii înveci nate, de pe „Cî:npul şan ~ ur 1 or-.
(:a1:e se găsea odin i oară ch~ar la c:onflu1'nţ a piriului Cetăţii cu rîul Suc ii ·~; n~t;i.1 1 .
pnn modificarea cursul Ul Sucevei cu v reo 2 1<111 spre nord -est , pc sub m a!Ul'1 I in;::J ,.
·~I e cuestei curge do ar pî rîul.
Tabelul I : Situaţia statistică

:i

descoper irilor Criş din Moldova .

..,
_u

li>

Regiuni geografice

~
o ·....

f.... •<1l
N

.,,.OJ

Podişul

"'

Sucevei

J4

·- C>

...

·~.~
,.,

o. C1l

oE
() Q)

(/)+-'

a>.~

Descoperiri Materia le ilustrat<~ drn
aşezări cercetate
periesistematic
ghetice

i::i (/)
7

7

Suceava -

,.Parcul

Cetăţii" Jpoteşti ,

Probo ta
Cîmpia Jijiei

5

16

44
15

3
3

41
12

29

5

24

12

2

10

7

2

5

B o nţeşti

muntoasă

4

2

2

Total

146

29

117

Solca
13

Subcarpaţii

Podişul

Vechi
Ba lş ,

Valea Lupului

Ve rmeşti

Perie ni, Trestia na,

Moldovei

Centrale
Depresiunea Elanului
Cîmpia Sire tului
Inferior
Zona

Andrieşcni, Gl flvăneştii

21

Superioare
Bazinul Bahluiului

Voin eş ti

10 M. Petrescu-Dîmboviţa, A .A. 1-fung., IX, 1-4, 1958, p . 60 ; Aşezări, p . 27.
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O situaţie similară se semnalează ~i la Liteni, unde, prin deplasarea cursului
Sucevei, vechea confluenţă cu pirîul Humăriei s-a deplasat cu ciţiva kilometri sprP
<'st, iar fosta terasă inferioară, pe care se afla a~ezarea Star~pvo-Cri~, s-a transformat
în terasă medie ; aici transform<irile s-au petrecut ~i mai recent, in ultimele dou[1
milenii, deoarece fragmc-ntul de tera,,.[1 a cunoscut o putPrnică locuire în secolul
l î.e.n. 11
In fine, foarte rar (două cazuri) apar a~czări pt' grinduri, în zone de luncii,
deci tot în locuri joase. Avînd in vedere ~i modific<lrile geomorfologice petrecute
Qjn vremea culturii Star~evo-Cri!) pînă-n prezent. putem conchide că purtătorii
acestei culturi ~i-au ales locurile de a~ezare întotdeauna în preajma unor bogat<'
surse acvifere, la o mic~i înălţime deasupra cursurilor de api1, numai în mod cu
totul excPpţional alcgîndu-se probabil. uneori. poziţii dominante. de~i ac:Pst lucru
11u e pe deplin demonstrat.
OdatC1 precizat[1 dependen~a a~czi11·ilor Star~cvo-Cri~ d<' r0ţc:1ua hidrogr:ific;'1,
de stabilit şi preferinţa lor pentru <inume "ursuri de ap[1. Cu a j utorul
indiciilor date de autori, am reuşit să stabilim poziţia exactu a 139 de·
de cursurile de ap:1 din preajmă. lmp[ll"ţind rcţeau;i hidrografică a
Moldovei în patru categorii, în funcţie de gradul afluentului faţă de Dunăre şi in
func:ţic d<' mărimea cursului şi a bazinului, am obţinut urmiito:irele date :
a) Afluenţii de gradul I (Prutul şi Siretul) nu au fost nicidecum preferaţi dP
locuitorii perioadei Star~cvo-Crh . Se cunoaşte o singură ;işezare (0,72°/o) pe Prut
(cca de la Ripiceni - „Izvor"), dar ea poate fi pusi"1 atit în legătură cu explontnr<'a
„;Ji•xului. cit şi cu prezenţa in acel loc a unei surse secundare de apă (iz,·orul).
h) Nici afluenţii de gradul II, C'U c:urs şi bazin dezvoltat (Bîrlad, Putna, Trotu:;,
Bistriţa, Moldova, Suceava . .Jijia) nu cunosc un număr prea mare de wwzi"1ri (1.J,
adică 10,07"/o). Dintre acestea, jumătate se g[1sesc pe .Jijia, c;:ire, prin cursul si""m
c>xtrem el«> mf'andrat şi mlă s tinos, oferea bune condiţii de adăpostire .
c:) Afluen\ii de gradul n, cu curs şi bazin mic (cil' Pli,. Şuşiţa, Elan, Şonmz,
ltăcătău ~.a.), prec:um ~i cei de gradul III (ele ex. Bahlui, Miletin, Sitna, Vaslui,
Crasna, Tutova, Hacova, Zeletin, Milcov, Cracău, Suceviţa ş.a.) au cunoscut o intensiî
locuire (51 de aşezări ; :36,ll9"/ 0 ), cu observaţia că predomină aşezările situate pe
afluenţii de gradul III.
d) Cel mai marc număr de aşezări (73 ; 52,52°/Cl) s-au stabilit pe afluenţii cu
totul sec:undari (de la gradul IV în sus).
Chiar dacă e de acceptat o mai puternică acţiune de eroziune şi de depuneri
aluvionar<' din partea rîurilor principale din Moldova, totuşi e greu de presupus
că urmarea ar fi fost dispariţia cvasi - totală în timp a aşezărilor culturii StnrcevoCriş din astfel de locuri, mai ales că se cunosc staţiuni Starl'e\'o-Criş pe malurile Dunării (Basarabi, Cuina Turcului, Gorne;i, LiulJf'oVa, Lepenski Vir, Turnu
Severin, Dubova, Moldova Veche ş. a.), ale Oltului (Tpoteşti, Stejaru, Cirea ş ov,
F'eldionra, Sf. Gheorghe-Bedehaza), .Jiului (Şimnic) sau ale Mureşului (Cipău,
Iernut, Moreşti, Tîrgu Mureş, Alba Iulia, Balomiru de Cimpie, Tărtăria) . Existenţa unei atare situaţii în Moldova ar putea fi un indiciu al faptului că populaţia
Starl:evo-Criş de aici căuta pentru aşezări locuri mai ferite, cu o hună adăpos
_tire naturală, în condiţiile în care nu se construiau încă fortificaţii arUficialf'.
Această particularitate a amplasării aşezărilor din Moldova ar putea constitui o
dovadă despre o pe rioadă istorică destul de neliniştitt1, în momentul existenţei
culturii Starl:evo-Criş în a cest teritoriu.
Această supoziţie pare a fi întărită şi de faptul că în 56 de cazuri se atesti"1
clar existenţa acestor aşezări fn zone de confluenţe, terenurile respective fiind
astfel apărate natural din două-trei laturi. In multe din aceste cazuri avem d e-a
face cu fragmente de terase, care dobindesc astfel o poziţie dominantă, individualizată faţă de zona din preajmă r::.
<' interesant
hărţilor şi a
aşcz;'iri fa\ă

11 Informaţii de la Mircea
12 E posibil ca num<'irul lor

le-am avut la

dispoziţie

Ignat.
fie cu mult mai mare, dar datele pe
nu ne-au permis determinări mai precise.
să
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„ ••
/\ ~~·n'l rile culturii ceram ic ii liniare clin Moldova prezintă un c>le trăsături com u n c u cele d in zonelc central<· <le răspindire ak n-::cstc i cuitu r i, d :1r .. în. ~c -·
lu•. i timp, s1 particubrităţi care d erivă în primul rind din situaţia pcnfcnca. :!
p1.11""t<.1lorilor respectivei civilizaţii, stabiliţi lu est de Carpaţi. Ca şi în restul ~rw1
e urope n e. a u fost preferate zonele cu soluri cernoziomiee sau podzolice (solun. d e
i~ă durc). pe care se putea practica cu succes cultivarea primitivă a pl:rntclor. Spn:
d t• o.scbire de culturu Star~cvo-Cri~. aşezările culturii ceramicii liniare nu se 111 <11
't.al> J ·..,r !;'i ln 7.ona montană, inr în zon;1 subcarpati că prczenţ ~ Io:. e destt1l d P
'J.> t'ad cfl (t..ilwl U). fo restul teritorh1h1i în 2'.! de cazuri purtatorn culturn cer a nl iLii l inlu l': . · ~tabi lesc In acclea~i aşc'zci ri în can' Jocuisenl anterior purt[1torii
c· u fo r 1 • 't:ll'(I'\ <>- C r+~ . deci la aproape .iUmălatt' din slaţiun i lc acestei cult uri condi\2_! lr· de med iu <1 U fo .;t intru totul ~imili.;re cu cele ale. cultu rii St<.1r.:evo-Cri:;.
~'<' ba-ia pl;inunlor p uhlk<!lc st' pot s ta b ili cli m cn ~; i :.: :: ik u a o:· st.:: \ ' u ··.i .-.;;.•:
\inîncl (ult urii <·cra1111cii l iniare. /\7ezare,1 de la Glăvf.ne~ tii Ve chi""· situati"t rn
111wd1 '..! t 1 \' <'~· inatate a celei St::i rtr~vo-Cr i ~, <irc 0 înti ndere d e c irca 350 X 50 ni , d :~ri
" " \lf.ll"it fa\<\ dl' aproxima tiv 17.500 m2. /\spzai·ea de Lt Pcr ieni se sup rap une ye'itt'
o µa r te a fostei locmri Starlevo-Criş , carC' :wca npro::imativ 3 h a, dec; rea
lmiart1 e C'CVa m a i r.:..'Cl. u s~ 0 . La Traian „D('a !ul Fi n tî n ilrn1 · ·, a ş c:.:area ocupft o suprafa\ ă d e circa 100 X 150 m, dc~ : i cam 15 OOO m'!. La Tîl'pc~ti w, locui1'C'a liniar:1
'" îni._mck dL....~ l u •. gul riul~i To ;wliţa , Pt' ;ipwxinwt:v [).'.) rn, _in1: pînă la _ ~antu l
<lf' "I' '. " ': ir" r11~· 11J.('l11<:n pe . ci.r ea 50 111, O(: Upîn d ckci o ~;u~raf: iţa ac vreo ~ ..>00 m -.
!.;1 !\1ilvw,.. n 1 1' , lo cu1 n'l1 Jrn1;:-,rll ~c· lim ite;izii d oar la zona sud-sud-vestica " s u ~
\iun·; , nli f;pr ' va lea de schi să " rînlui Stici>:n -,1 ci !>pre cea mai ferită ele cur(' nţi
;i
pi ;·;ului Hu~ic~ag, intinztnd u --s<· dc-n lungul a~cs tu i pîr\11 cam 200 m , (kci l' e u
, upraf:iţ<i d e ;1prox imat.iv 4.000 m".
D' :·1 i.ri privinţa d imensiunilo;· nu f' :< i ·-~rn dNisebiri prea mari faţă d ,•
lur 11 Starlc·
rl" cxistind totu:<i 0 an umP mic,<;o ra rc a supra feţPlor.
hi . ~ 1 11111 Ir ·11i 1·ile li ni.:ir.• p;1r sfi se prczintl: mult mai r:1sfir<1te. d eor:N~C(' Ioc uin \<'li' si 11 t r;:i1·r', i;u · d istanţe l c inire ele mari 1~. Nu se î n tiln e~ tP o anumP disp unere
.1 l r l tira \ ·!nr in r. cfru l aowz<'"1 ril or, ca de e:;rmnlu aceea î n ~ i r ur i dl? ln Fio rPşti f:: i
Tn rsl;;nr (T i 11. ..S ·" .} l!l_
• ;i sc m em~a. nşeziirile linia r-cerami cr d in M ol dova se deo'C' ' · """<' n<·t c!<' cd t• din E uropa cen t ral:\
unde existi\ ad cvftrate s<1te compnctP,
ror u1
<l in l ocu in ţe mar i (Byl;in:,„ Jfu i:banovo s.a.). Ace:islt1 situaţie se poat<'
•".p l1c-.1 1>rin fa] u l că la periferia răsăr itea n[• a ~astului complex liniar-ceramir·
;1 11
:ijuns do:ir i;,,m uniu:i\i m ici, care nic i nu au stat p rea mult într-un loc D•.
tl~pL1sî1id11-sP ia M·u r le Intervale în ca ularen unor pămîntu r i n r~~:c c8tuit c . lk asPnwn c- , n· 1~ id ertl rn ă o cauză a dur <:t0i m<ti scurte a <!ŞCz5rilor linia1·-cPramicc
di
Moldova ar put~a s :j o constituie si f:rntul ră t.c renu rilr~ a gri ,·ole ele a ir i
r1l! 1•rfL deja eul i '.'8!~ uri timp în del ungat· (s i deci în parte sedituitc) de purtătorii
cu: Urii :~ll'~vo- riş, în t im p ce în Eu;·op.i centrală, înaintea COi~·· u ,!iiiiţilor
• u ll uri1 ceramicii li nia1•e. nu au c:.:is t a t al\i cultivatori d e plante, pămînturile
:1\'Înd a :5adar o fertilitate sporitfi.
Ua că în c ultura C ri.~ se remarca o predominare netă a a~e ză ril or situate in
lo t· uri joasr ', acum se obs e rvă un echilibru întrP cele jo::ise (terase inferioare, terase
1

1:1 1. Nestor şi c_':l., op. cit„ p. 52 şi pi , 1.
1-1 l\L Petr~sc u- D1JT1boviţa, op. clt , ]!)~ 7 . p . fiii,
l!l I ~ . ~ V~. Dumitresc u, Mat eriale , VI, 1959, pl. I (după p. 158).
I ll s M.:.i.r 1 n
u, M. Cârciuma;'u, A. Muraru. Dacia, XXV, l!Jfll, fig. :!.
17
ll r.;uJ~;cu, ~· V . P1tarluc, SCJ'V A, 30, 2, 1979, p. 271-272.
18 !·.. Comşa, SC!V, 11, ::?, 1960, p . 227.
I ~ T. S P s::ck, E. K. Cerniş, Pamfot ni:.;.i Jr.ul'turi lin.eino-le.nto~noi l•eramif..:i
1w I ritorii S.S.Wl, în colecţin : A rheo loyhiia SSSR, vîpusk B 1-11, Moscova,
rn0:1, p . 31.
20 I. Ncstor, SCIV, II, 2, Hl51, p. 21.
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Tabel ul IT :

Situaţia statistică
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a d<>coperirilor culturii ceramicii liniare' di;i Moldo1«1.
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sistpmatice
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ghetice
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Podi.~ul

Sucevei

Cîmpia Ji jiei

5

4

li

2

Mihoveni
4

Glii văne~ tii

Vech i

Superioare
R1zinul Bahluiului
Subcarpaţii

Podişul

Moldovei
Centrale

DPpresiunea Elanului

17

17

fî

~

Traian,

10

R

P~· ricni , Dăneşti

3

3

Cîmpia Siretului
Inferior
Zona

:l

muntoa să

Total

Tîrpeşti

2

47

36

11

7

de IU!1că, grinduri) ~ i cele mai înaltc> (cuestc', terase medii sau chiar supcrioar<',
in terfluvii}. Din to talul celor 2!J d0 a~ezări ln care s-a putut preciza forma d e
tPren, H aparţin primei c<1 tc.i:orii, iar 15 celei d e a doua. Evident, nu se poatl'
vorbi de o e ;; c.:lusivitate a locuirii pe terase înalte, a~a cum consid e ră Hutli
Tringham 21 , d;1r se consta tii totu~i o c-rc!'i tere a tendinţei d<· a se ocupa locuri eu
o cit m:ii bună ap<'i1·are natural ii (de pxemplu, 19 aşezări - fi 5.5°,'0 - sînt situat<·
în zone d e c 1 >n flu enţă}. Acela~i fen ome n, de preferinţă pentru Jocur i mai înalt;·.
,;c eonsbtă ~i la a,_,;ez{u ·ile culturii ceramicii liniurc din H.S.S. Moldovenească " ! ·
Probabil tot în l c g[1tură lu acest aspect, al ap ă rării naturale, este şi tcndin \a
de~ plasare :1 aşezărilor ma i ales pc cursurile dr. o.p<1 mai puţin important<'. 9in
ac<'st punct de vedere, cele 47 de n,_,;czilri ale culturii cerami ci i liniare din Moldova
se n•parti zcaz[1 nstfel :
- pc aflmmţii de gradul 1 se cunoafite o singură aşezare, la Topile, pc Sirf' t
(2,l-1 11/ 0 }, într-o poziţie dominantă :?;i ;
- pe afiuen\ii de g1·adul Tl, cu bazin d ezvoltat s-au descoperit 7 a~ezăr i
(14,0 11/ 0 }, dintre care :1 pe J ijia ~i dk una pe Birlad, Bistriţa, Moldova şi Sucmva :
- pe afl uenţii de gradul lI, cu b2zin ~i curs pu\in dezvoltat, ca ~i p1~
afluenţii de gradul III SP cunosc l:.l a~czări (:'. 7,G4);
- pe afluenţii de la gradul IV în sus se plasează 26 de :..işezări, adi c[1 m a -·
joritatea (55,32 0/u}.

*

*

*

O ulti mă problemr1 pe care dorim să o ab ordăm in legătură cu aş ez ările
este aceea a orie ntării lor. Din cele 48 de cazuri in care se precizează sau se
poate deduce orientarea aşezăril or Starcevo-Cri:;; din Moldov:.i, în cele mu.i r;.1ulti.!
21
22
neolita
23

VI. Dumitrescu, recenzie în Dacia, XVII, 1973, p. 299.
V. I. Markevici, Ai·heologhiceskaia lcarta Moldavskoi SSR.: pamiatnild epoh
i eneolita, Chişinău, 1973, p. 27.
S. Marinescu-Bîlcu, Ce!'c. ist ., VIII, 1977, p . 125.
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;n·em de-a face cu expunerea terenurilor spre sud, în 12 spre sud-est, iar în

11 spre sud-vest ; deci, c:u abaterile de rigoare, In 750; 0 din cazuri a':.1 fo~t alesP
a~ezări c:u ceii mai favorabilă orientare. In rC'st, in două cazuri se citeaza onentarea
s pre est , iar în trei spre vest. penh-u C<1 în cite alte trei să fie spre nord-es t ~i

nord-vest; în fint>, într-un singur caz se c it ează expu nerea nordică.
.
OriPntarea ;1şez[1rilor culturii cen1micii li niare, acol o unde s-a putut p rec iza
indicii, la fel ca :;;i in cazul cu lturii anterioare, 0 prefrrintă pentru expunerile sudice>.
cu osc il aţi i spre sud-est şi sud-\·est (13 a sezări); doar d o uă aşeză ri au expuneri'
" ~~n' ves t ş i un<1 spre norcl- vPst.
·

CONSIDERATI ONS HlSTOIUQUES sua LES TYPES D'HABI TATS DES
CIVIL!S i\TIONS ST A HtF:VO-Cms F:T DE IA CERAMlQUE
RUBANEE Dt; l\IOLD A VIE

-

He.s ume -

Ana lysant Ies lwhita ts des deux ciYi li sations q ui se sont s\J ccc•dc.\ sur IP
letTitoire d0 la Moldavie, l'auteur nn·ive a la conclusion que l'on prcfc rait Ies
zonPs a altitude plus basse. Bien quc Ies dime nsions des habitats semblent ne pas
difffrt>r, pourtant Ies hahitations de la ceramiquc ruban cee sont b0a ucoup plus
rares. L'abscnc0 d ' une disposition ordon nc:.> des habitation s d a ns le cadre dps
agglome rations s'cx plique par le manq ue d'elements de fort ificati on qui de limitent
!'areal hab itablc. Les habitats de la ci vilisation Star cevo-C ri ş etaient situes de
predilection s ur d es terrasses infcrieures dans Ia proximite imme diate des cours
d 'eau, t a ndis qu'e n c:e qui concerne les I~abitats de la ci vilisa ti on de la ceramiquc
rub:rnee l'on consta te un equilibre en tre Ies terrasses basses ct celles plus hautcs.
On obser :-e, de meml?, que la gra nd e rnajorite des hab ita ts des d eux civi li s~tions
s ont placees sur des afflue nts tout a fait secondaires (â partll' du IV~ dcgre, par
rapport ~u lJanube), ce qui s'explique Par la necessite de chercher des endroits
plus abritcs. avec unc bonne protection naturelle. Quant a l'orientation, la prcsque
totalite des ila bitats occupe d es t errains a exposition vers le Sud, le S ud-Est ou le
.'-:ud -O uest .
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DIN SPAŢIUL EST-CARPATIC
- - VALUL DIN BUCOVINA MIHCEA IGN :\T

CPrcetarea V<.t!urilor de pămînt din spaţiul c<.1rpat u-duniirean. nu111itP în lim bajul popular ~i cd al docunwntf'lor nwdievale troianuri 1, a acumulat o bibliografil ~
inwnsă, p1·oporţională, putem spune, într-un anumit sens, cu lungimea acPstul'
monumente. De.)i dispunem, în prezent, dP o a~n hogat[1 litt•ratrn·r1, incc>pînd C'U
informaţiile lui Gr. Ureche ~i M. Co s tin~. ca ~[1 ne l'l'frrim numai la \'iiluril t.•
din spaţiul Pst-carpatic, bibliografie la carf', în cursul timpului si mai alt•s în
ultimPle decenii, s-au ad[1u.1wt numerousc ~ i valoroase contribuţii, ,.,intern înc·i1
deparn:e de a înţelege rolul lor, de a sti cind ~ i dL' cinP au fost ridic;1te acPst1•
impresionante monumente. InvestigarC'a insuficientă în teren, lipsa unei analiz<'
a Yechilor atestări documentare a detPrminat o C"artog rafiPre deft?ctuoas[1 ~i la cunară, astfel c[1, în prezent, nu dispUnL'lll dl' o hartă completr1 a \·alurilor de
pămînt din spaţiul est-carpatic.
în studiul de faţă supunem dis c uţiei Pxisten\a unui aspniene'a val în Bur o \·ina, mai puţin cunoscut, bănuit numai. încerdnd totodat[1 '~i stabili1'<'a traseului
pP c:.11·p acesta îl urmează. Din 1nkatc-. 1·aloarC'a lucrării dP foţ{1 t.'stt• mult dimil Toponimul Troian se găse~tl· în CL'lc' mai n• cl1i docu111f'ntP nwdif'valc:' (in
rvioldova apare într-un document din 1-127 - \ ·. M. Costiichescu, Docume11te 11wl<loveneşti înainte de .';tefan cel Mal'e, vol. I, laşi. l'l:ll, p. JqfJ-UJ:l), aceasta fiind si
forma populară - v. I. Iordan, Toponimia româneascci, Buc:rn·c,~ti, l')ti3. p. :ll l-:ll2.
Am adoptat forma veche a pluralului (atC'stat[1 la Stolnicul C. C.mtacuzino, Jstorill
Tării Româneşti, în Cronicari munteni, voi. l, Bucuresti. 19!;1, p. 14), 1wntru a nu
se confunda cu „troiene". Despn~ polisC'mia cuvîntului v.n.:l. PPntru atPst11rilP nwdievale ;-d e „troianurilor" în scrierile româneşti (de.<;i incomplet). v. C. S. Nicol;"1escuPlop.<;or, Troianul, în .4rhivele Olteniei, VI, nr. 2!1-:lfJ, 1!127, p. !i!J-80. PPntn1 autorii
străini i\. Armbruster, Romanitatea românilor ist.oria wwi. idei, Bucun'~ti.
1972, p. 15, 105, 107-108, liiO, 223-224.
2 Gr. Ureche relatînd despre ceea ce conc,epea ca fiind .. risipi!'ea \ării dentăi"
(părăsirea DaciPi de către „o~tile Hîmului"), l'C'lateaz[1 că : „dP mult<' ori s[1 ff1cea
războaie pr<' acest Joc, cum încă semnele arat[1, carC'!P le vc->dem multe• prPtutindPrile: movile mari ~i mici ~i şanţuri pre' Nistru, pre Prut, prin codri" (Gr. Ureclw,
Letopiseţul Tcirii Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti,
l!l55, p. li'.>.). lin
interpolator al lui Un~che, Misail Călugărul (ieromonah la Putna), primul d11tun1r
român care vorbe~te despre cucerirPa Dacici de către~ Traian, este totodată ~i primul
care asociaz~i „troianurile" cu numele cuceritorului Daciei, „tl'ccînd împf1niţia slăvi
tului ~i puternicului Traian împărat, carele se cunoscu semnele puterii lui pc unde
au tras troian (sub!. n.) peste multe ţări ~i peste această ţară, trccînd ostill' lui
peste cîmpi ~i peste ape" (lbiclem, p. 60). Explicite ~i df'scricri mult mai ample•
~înt în numeroase pasaje din diferite scrieri al<' lui M. Costin. Opere, Pd. P. P. Panaitescu, Bucureşti, H.158, p. 42-43, 257, 263. Contextul în care apar toatP acPste
informaţii sînt o dovada a faptului că în con~tiinţa românilor din sec. al XVJl-!Pa
valurile erau monumente foarte vechi, pe care cronicarii k asociau cu preze>nţa
romanilor.
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nuală de faptul c{1 ne• lipsesc argumentele concrete datoratP. investigaţiei arheolo gice, intrucit nu am surprins pe teren acest Troian datorit;1 unor cauze asupr;1
dtr!>ra o să revenim, dar' şi numărului ITtic de cci·cct[iri în teren, ul căror rezultat,
pină in prezent, H fost negativ. In a ceas tă situaţie, cKistenţa valului, ca şi trnsC'ul
acestuia este confirrrw.tii numai pP baza ates tfirilor documentelor m edievale ~i P<'
il;iza informaţiilor cartografice ş i toponirnice.
Cuvintul troian arc în limba românii foartP multe sensuri „ . Ca toponim în
cronici le ş i c.locunwntelc med ievale tnOldovenPsti ci desemnează un val de pă 
m înt care se întinde pe o distanţii aprf'c iabilfi · ~i care aparţine unui timp foart1·
indepărtnt" ~ i nu ~e referă la fortificaţii cu 0 suprnfaţ{1 restrînsă sau la şanţur i
dP rnici dimensiuni ". Jn acest caz, rnen\ionar<'<l r:onstanW cn pun c:t de reper p!'ntru
dPlimitarea hotarelor a toponimulu i Troicrn, faptt1l c[1 prin cartHrra acestor lncali l f1ţi se obţine' un l1·ascu care din punc·t dt ~ 1·edPJ'P geografi c şi strategic :11·p (i
;111 um it;"1 1011ict1, L1 lo:itC' acestea adi"t ugîndu -st• s i cl C'scrie r ilc explicitr a le nilulu i
în hotarnicele din s1•c. ai XVIII -iea. nt·-au d«'tC'r:minat ca pC' baza analiwi acestor
a1Pst[1ri s[1 s usţinf'rn cxistC'nţ<.1 unui val de pfrniî nt în Buco\'ina . Evident, aceast'i

:!. C. Noica, llo .~tire filozofi<: ă ;· 0 111.{LJie(l'C'ă __ t roienirc. în Cronica, IT, nr. 5il
(7!1), din Hi dPeembr i<' Hlfi7, undf• se <1iscut[i ~i·nsuril<' acestui c uvint: I. val dl'

p{1mînt, destul de lung, cu !janţ, făcut dr popoarl'le vechi ca mijloc de apiiran-.
Ridi c:'.1trn"<1 ele pămint, movilă. dilm ; i. Cantitate mar<' d<' zăpadf1 ; :3. Grăma d!i
morm ;i n (desprp oriei' f<'l de lucruri) ; 4. UliW. stro1cff1. drum ; 5. Troian sau Cah1
lui Tro ian = Ca!C'a Lactee; 11. Pirtia. urma. pe carP u fac roţile carului pc drum
s.iu sarna JW z[1pad[1, clîrn l"<1rP o bs[1 ş uvo;iiele de apt1 etc.; 7. Infloi:illll·ă, or1111ment
în linie '.'erpuită rw pînz{1; 8. Izlaz (în Ti·ansilv<1 nia). Desigur. din primul S('ns.
ca re• 1•str r-el mai VPchi, derivă si celrlaltP ci•e<i ci! ne determin{t s[1 credem c·;i
nwn\ion :1rea în clocunientele me d ieva le " toponimului Troian se referă . lu acpsl
,.,pn s . Pol1se1111a Pstp un indiciu că acrst C:U\'int face parte din fondul le xica l p1:1n 1·i pal al limbii române, cf. Al. Grciur, fncercar<' asuprn fondului pri11cipal lc:rlC'al
al limbii române, Bucure!Şti, 1954, p. 23.
4 Etimolo.i:ia cuvîntului „troian" cstp d inll'C' cf-IP m:ii disputate ~i mai pas ion<1nl<'. Ne limitiim să facem trimiteri la 0 bibliografic selectivă, unele sE' po t
J.![1si numeroase trimiteri. Al. Philippide. Ori<Jinea românilor, I. Inşi, 1925. p . 721; ;
N. Dri'1gan u, Românii în veacurile JV- Xfll JJ<' l>aza toponimiei şi onomasticii.
Hucure~ti, 1933, p. 186, n . 1 ; Al. Rosetti fstol'ia limbii române, Bucureşti, 19tiR,
p. 2!19; R Vulpe, Limita 1neridionalt1 a· provinciei romane Sc)lthia, în Pontica,
V. l!lTJ, p. 2Hl ~i n. 51: Constantin C . Pc'tole:.cu. Varia Daco-Romana . Hl. „Trcricrnus"
i11 epir1rofi.a latinii, in 'rhraco-Dacica, IV 1-:J . l PB:l , p. 14:J-145. Intr-o anumiU1
măs ur[1 e niluţia cuvînt ului a rămas ne~Ju c idattt. O. Densuşianu (Istoria 1.inil>i 1
ro111â1u" vol. I, Blll ' ll!'eş ti, 19Gl, p. I 76-trn) singurul filolog· care a constat:it c[1
forma „Troianus" era folosită in c<I d i n anti c hitate arahi. ct1 evo luţia cuvintulu i in
I im ba româ nii ar fi tl'ebuit sft dea, în <H·est caz: forma • Truin, neatestată ins:1.
Toponimul Troian apiirind ~i la alte popoare· rwslavc se impune a fi socotit printn·
cl'! t• m ;ii vt'chi nunw !(eografice (alături d e c!'I<' ale unor rîu: i ) ~ i o inc:onte:,;tabi IJ
mi'1rturif' a continuitătii .
_5 PolisP1~1 ia _cuvintului poate' să determini' apariţia unor toponime care <t
1~u .r1e în IC'g~tura cu un Val de pămint antic (un exemplu ar fi ,~TnuanuI· · dr• ! ~1
C a c1 ca , .1ud . Suceava - deal lipsit de llr·mr arhi•ulogi ce - c:ercetari de suprafaţa
l'feduati', în 1965, de N. Gustar împrcu 11 ; 1 c:u semnatarul acestor rînduri). UnC'lc
t oponinw pot de c:! s[1 nc> d e ruteze (v. n. 2~ si :l:l) . o cercetare asupra sensurilor
n1vîntului troian la M. Homurndran , Despre 't o p<minwl Trai.an, în Stuclil de ono111asticâ, 111, C luj -Napoca, 1982, p. H7-l05. Noi c!'f'dE'm că, iniţial, l a populaţii1"
romani ce „troianul " a avut sensul de val sau drnm roman re străbătea spnţii
lntinse .) i nicidecum ele drumuri na tura[(.. adîn citf'. fn unele do cumente mediE'Va]P
1·uvintu! „val:' este sinonim cu cPI de „t~oiun" (\'. n. 28). _V alurile de ptm1i~t au
pnm1t 111 ultimele secole şi alte denumiri („\'aluri turce~ti" -: v.n: 57. cu h1bl w~raf1a sau '.' Hotarul" -. v.n . 33), arătînd 0 tendinţ[1 de înlocll!re ş1 d~ pierdere ~1
<;ensulu1 in1ţ1ul al cuv1ntului „troian" e\'idcnt. fenomen petrecut 111tr-o epoca
mai nouă .
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metodă de cercetare, reprezentînd de fapt numai o primă ctnpă de investi ga rP.
deficienţele ei şi un grad marp de aproximaţie de care ne dăm scam:i. Datorit;-,
aceloraşi surse am încercat să reconstituim, atit cit ne-au permis docunwnte!e c·1·
le avem la indemină, traseul. acestui val pe o distanţă de aproximativ 41i km,
între localităţile Horodnic de Jos (com. Horodnic, jud. Suceava) ~i valea .S irl'tului .
de unde, foarte probabil, valul continuă spre est.

are

*
Informaţiile

asupra Troianului din nord-vestul Moldovpi s int rc>lati v nunl<' roas(•, fiind de nwi multe categorii : :.itestări toponimice>, carto1ffarice s i dcl':UrnP ntan·.
C0l0 mai vec lli date sint cuprinse în cîteva document<·' dc> d a nii' aparţ i nind
sPcolclor XIV-XVIT. Valoroasr, din <J ~· est pun ct d e vedere. sî nt însă hotarnicPI<'
clin secolul al XVIII - iea. DPsPle conflicte ivih· î ntre difPriţii stăpînitori ai sa!Plor
datorită faptului d i în vc-chile hrisoan ~ „semnele hotar<!lor nu sînt arătate" s<i u
că „hotarnicele au ars în timp d(' război, din ~ce!?a îns;'i nu s-:t pulut 'un o;1 ~t„
r t1zn~dit cum se impărţesc hotarele" li, determină ca documente le acestei pPrioad t'
s[1 cuprindă numeroase dcL1l ii topo nimice ~i topog ra fice . .)i mni boga te• î n date
sînt document(•lc e mise de ~1 dmini s traţia militară austria c ă în primii <ini d<' st,\µînir c u Bucovinei. In pniaspftta pro\·incie r;ip itii din trupul !\Jol duvc•i. nou:t
slf1pinire, înainte de a trece în proprietatea statului dorn 0n iil0 r:i5.nfl';tir0~ t i . for nwaz[1 o comi s ie care a\'ea m c nirc•a s[t invcntari czP av0rr:1 mobi lă s i irn ohil[1 a
fiecărc>i m [măstiri 7. Cec:1 ce intp1·<•seazf1 aici sînt cl0limită1·iL• mos iilor î n tn·p1·i11 sc·
înti'e anii l 782-17B3, cu d ::stulfi- con stiinciozit:1t0, r·u consc•mn:1rP11 multo r dd:ilii
topograficr, cu anexare;1 hotarnicelor mai vrchi l:1 prot ocoaklP i.ntncm itc· pe ntru
fiecan~ proprietate în parte. Tot în această perio:1d ~1 (l 7fl2-1787). s-au întnr·mit
s i l1[1rţile cadastrale ale tuturor localitt1ţilor din Bur ovi n :i. Pt·otoc·oalC'lP rnrnis iP i
au constituit un import:int fond arhi\'istic, numit Acta uranir/C!lia, ce ne-a fost
inaccesibil. din ca r e însă cîtcva document<' au fost puhlica t<'.
Lips:t protocoalelor cuprinse în , lda (jranicialia este su p linitft. î ntr-o ;m u : 1 1it ~1
m[1sură, de luc!'nrca ră111~1să în manuscris a lui N. GrC1mad1i, intitulatti Topo11imia
Bucovinei, care folose~tc ca surse dt> infor maţ ii aV:i.turi d<' i.lc tc•lp c:omis iei a ustriPu·.
toponimele din hărţile cadastrale din anii l î!l2-17B7 ~ i din a lte cl iferit0 dor-unwntc şi h[1rţi din sec. al XIX-I C'a, ('(·l<' m a i recent!' fi i:l d ofer it'' d e> cht'st ion :1n·h·
sped alc lansa te d e autorul amintit, în an ii 193!! ~.;i 1955 H_
în sJ'îrşi t, al ă tu r i de atestări le docum entare>, cartogra fi r<' ~i topon i 111 ic:P, mPn ţioni!m şi informaţ i ile datorate unot' cer ce tători, între care menţionăm p e D. Oli nPsc u şi P . Polon ic, Primul consemnează prezenţa U>lOJ' t roianuri ~ i şw11uri uecl?i ,
dar el se folose~te numai d e menţiunile clocume ntai·i\ rnrt1 s[i IC' vad;-1 pP tPrrn
~i fftri:i s[1 observe că aceste 3 reprezintl1 n umai segmente' al0 unuia ~ i a cPlu i a ~ i ' 'al
<'C se întinde d e -a lungul a cîtorva zec-i de kilom etri ~ 1 . Pamfil PfJ!onic n 0ohosit
cercetător al fortifi ca ţiilor 'i i valurilor de pămînt, cons0mnPaz{1 si PI t>~: is h'n\a
valului d in Bucovina. Fiind originar din a ceste lm::m·i, în a inte' el ' ~ a ;;jun _q p b
BuC'urc7ti, ca topograf la l\Iuzcul Naţional de i\ntichitr1\ i, P . Pol on ic l oc u ic ~ t.~ o
I) A~a se ju s tifică într- un document din anul I î68, nP u·~ it:ite a un l' i n oi hută r
ni<'ii, mai detaliate ~ i explicite - D. Dan, Cronica epÎs<'<J)Jiei d e /lă(L ău.fi, Vic> n;i,
!!li~. p . 2:3fl .
7 Asupra ares tor probleme '" hidor- Onciul, i-'on dul 1'<' liUi onar ~11' . o r . ol
Bucovinei, suhstrCltul, formarra, flezuoltarea, administrarea şi ~tarea lui el e folii, în
Candela -

Foaia bisericească -

literaria, C'.crnău\i, VJJI, 18[!!! -

X, 18'1J (în s pt'-

cial. IX, 1890, nr. 2, p. 7:3-74 ~ i 78-81); I. Nistor, Istoria 1Ji8erir-ii (lin !3urnvina
şi a rostului ei naţional-culturnl în riaţCl romd;1ilor lmeo1•inr ;1 i, Bu c un,~<i, J ' J 1fi.
p 24-25.
8 Arh. St. Suceava - fond N. Grf1m<Jdă, nr. in v. J l:l-l rn ..'-;- a p<istrat n ~in1ai
partea a doua a lucrării, cuprinzînd lista toponimelor.
fl D. OJinescu, J/arta arhcoloaică a Bucovinei, în HSG n, XV, 1894, tom I si
II, p. 72-73. Sursa informaţiilor lui Olinescu sînt tot hotarni cei<> din Act a !Jnrnidalia pe car<> le-a c unoscut şi din can• a publicat dteva (v .n . J:l).
https://biblioteca-digitala.ro

106

MIRCEA lGN AT

şi riul Suceviţa, con tinu înd apoi, foarte probabil, l::J nord de acest riu pe 0
distanţ.:'1 de aproximativ 8-JO km: p e care nu o a1·em a testată documenbr, pin;I
la 0 noul! confirmare 11 ace?tu:a 1n \'e.c hlle hotare ale_ sate lor Vol?văţ, Riid.:i uţi şi
Satu Mare 1, Trof4nul con tmumd apo i spre sud-est, rntre l oca litaţ i l e Satu MarP
si Bădeuţ l m. Cel mai vechi docum e nt care aminteşte aces t sector al valului da-

tează din anul 1582. Menţionăm, mai ales, protocolul c o m is ie! austriece, carp
io c nrcă i o d • criere a monumentulu1, intruc1t reprezenta un important element
topografic pentru limitarea moşiilor . .Astfe l, '" m nţi() neazll el\ hota rul "'" St' 111 _
tinde pe deasupra unui dîmb . „ t'lll'I ' drtnb l'St<' cn u n mal sl C' le numii d „
oamen i Troian, dim bui ac:csta fi ind în forrn <-i de ~a nţ" :!li.
pom ene~tc> de Cfmpul Trni.anului şi pro~ahil in di caţia

t u pog;:afi că c~1p<ltul <le jvs
Ş es ul Troianu -

a Troianului se r efem la c·amp (d e numit ln docunw ntul d111 l 183 -

lui) şi nu ln tro in nul p rop riu-:ii•„ care a dnt num<'le zon p i prin care trecea, con se mn a t, c u acf' l a ~ i num e , ln oit<> docum e nte , num ai cu cîţ i1 ·; 1 km mai sore Pst.
11J Pentru nrr.,,t s •clor . inl c·t"ll' m i num ernus(' <i test<' n doc um <!rÎ. t arP .1
T roian u lui. CC'a mai veche est<' in a ctul d e d :rnie emis de Ia nru Voi evod l:i J~
febl'Uarie 158:?, priI? car . r d ăr ~ies tc .localita tea _satu Ma n• Mă n ăstirii Sf. 11it>.
„ „. Şi 1tot11rul 1crlu1 ~:.t l
11p11 S~cevei .. a num e Satul . My r e , cu mori l e pP r irîu
în cep e d espre Badeuţ 1, de la ap<1 S ucPve1 p estP tuf1 .-:; s1 ctmp p1·in mijlocul h i•lPs tcului. lin gă pi ue, dP a colo I 1 fî ntin a de jos. de_ acolo fo p i<1trn d e sus, d e acoi'o
sp r e Tro i an b pă riul V. lh?vc , d e acr: I ~ cu :ipa m su~ i:C':-. te rn :ivib cu baltă sp n•
sa tul V o l o \·aţ, de acolo ll1cll rlPpa rt(' p1na la hota rul Radauţil rw „ :· T . Ba lan, !Jonimente /JucoL•inene, voi. I. ·.-rn tn1\i, 19:i:;, p . 811~ 8 1 . . DoC' Um C'n tul a m ai fost publiC":it
~ i de Erast Costea. M d ri.tl .~tlrl'O Sini llil' ct1t o1'le a v oevodului Ştefan ('el M an•
(14 88- 178.1 - 1938). Cernăuţi, 19-!0, p . ll 3- l l 5. i\' unlC' i''.la~ e s înt în .s ă m e n '\i unill' troianului {n lwt::i rn ice l:> C'Onli<oi{'i OU>otr&<' l'. A Stf<'l. ll1 doCU!ll<'n tul cita t d in ar.ul J 71U
r;i rP dPiim1 ta hot •_i rPlC' ~ UC'f' V i ~el se nwnţ io ~eaz(1: „„.s-a pr! mit .d e b_unf1 voit' p une~
tu l a!'Ps ta d<' :una doua p rial<•, re se l'. l 1nd1• df• rncPa S uc e n ţa lin gă Sulcu s ·i u
Volo\· ă ţ lin g<! HJdă u ţi în n tlPa rirfului Su ce \ ·.iţ 2i ~i. prin pfrîul .\ u ce \'iţ : 1 mer~r · si
asa n umi t ul 'J'm1an, s:1 U Pl' m:i r g111ea malului \' Pcl ll, unde e:on\·ine Sa tul l\L;rp ~ .
n~C1năstlrii Sf. Iii<' c u . ucevjţa .~ i Sol ca ." D. Olinesc u. o p . cit„ p . 67. o a ltc'i
confirmare :i tro ianulu i În nC"eastă zon · estE' î n hotrl rn ica ;wn fru domeniile M;-m:-istirii Solca. c..l 111 ;1nu1 178:t „„.ai ri B:irf uţ 11J_ st• po,110. r.1 _P lin !:!ă Vol o\"ă\ . în lun C":t
p iirîului S u ceviţ a ~i prin •.ic't'sta pinii PC' v1rfu.1 lui Trn!an,. adicii fa m argin Pa m;:lului vechiu, de unde , p o 1 :-.e t nige de la cotitura p ă rmlu1 Bad e uţ p e li ngă Satul
Mare si malul vech iu fna ll p in;l l;i o mo\· il ă dr hot:ir aflt!t oare într-un colt ·tJ
acestu i· mal, d eusup ra „fîntin ll". - Er;1„t Cos tea, Ctit r;r ia voe vurl ului Ş'tefm 1 ul li ~ /«'a
ele la Solca (161:1- 1785-l!J38J, Cermî uţi, HJ::l9, p. 321.
19 Deose bi t de int rc•s 1nt:i I Pn t r u s ubiectul ce îl urn1;-1ri m es tp hotarnica
pentru Satu Mar!' din anii 17il2 ~i lîfJ:l, „„.De la acC':1st;i mo\ · ilă de hotar (h otar ul
Satului Mur'), s1· in tlr'1p l în li11it' drP a pt ă spre uni::h iu l în carP se afrn izvoru l.
spre 0 p ia tri\ de hotnr nu~1ită „La piatra fon tini (fin tîn ii )", unde•. la s tîn ga <Jl'.'Pstc·i
pietre s-a rid icn l 1 m \'da d e hotar, cn r c despa rte Sntul M a r e d e Bud cut DC' 1.1
aceast~ m ovilii d <• 11otar, Sntu Marc s<' întinde p e dea s upra unui dfmb 'j.1 r s Î
dimb Bnd euţul , care dfmb 1"-lC c·a un mal şi es lp nu mi t de oameni Tro'im;.
u}
la un cot al Ju i'. un de se întîlne~ te hota ru! satului :'ol ovă ţ a l minăstirii Su~ ·e, · i~;:
cu Satul Mur . 1 Badeuţ_ Lu cotul lui Troian, su u d1mbul c n un mal, Satul Ma r ppărăs eş te hotarul Badc·uţului ~ i se ind1·Pn p tii, pe lin ,;:ă satul Volo v ăţ al m înăsti r i i
sucevi\a, la dr~up tu , pre 11sfin\it. aşa incft Sntul Mare s~ întinde t o t pe dimii
sa u Tro ia.11, Volovăţul însll pe „ub dlmh. ~ n lunca pîriului .Su c<:> \ ' iţa, pîn <'i ln faţa
celor trei movd<' d • hotar, c:irc• d pn rt Sa tul Marc de Volovăţ şi Răd.:iut i. J\iC'i
Satul 1Iare p ă răse.5te Troi ;mul, sa u diml>ul ncesta in form {1 dp şanţ si se indrcapt[i.
pe ling ă VoJo văţ, ce va spr<• d rPaptn, înspre npus ~ i mi:izănoaptP, drept sp re c~tui
hota rului R:1d ăU\ulu i m a i sus p o menit, sp re cele trPi 1110\-il e de hotar ridicut<"
proa. păl. la nr_c ;: .r_ntllnl'~c ~ele trc>i r. hot:i re a!C' Satului 'MarP, Vo lovăţ şi Rădăuţi .
- E. Cosl n, l\1rna.1tt1 ea Sf. Ilie„„ p. 1:>8- Jti(l _
W Jbirl em, p. 15!l.

pl
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De la hotarul localităţilor Satu Mare şi B<ideuţi nu mai avC'rn atest a t[1
valului pe o di st:m\ă de aproximativ 10-12 km. Prolmhil că acest:i. SC'
abate mult spre sud. urmind piciorul pantei dealurilor care în conjoară Df'presiunea
Băd ăuţi. In orice caz, în zona vechiului sat Hrin c e~ti, astăzi dispărut 21 , valul apar!'
din nou în docume ntele austriece>, sub numele de ~·5anţul cel mare de la Ilrince5ti~.
care de\·ine de-a lungul unE>i distanţe apre ci abile, hotar între această localitate
<;> i Milişăuţul de .Tos (ast[1z i Slobozia Suc:evf'i) 2~, „pîn5 ce ~a nţul se transformil în
mlaştina Nelepca", toponim localizat w1or cu ajutorul un or h[n·ţi cadastrale din
Sl'colul trecut, în zona de vflrsare a pîrîului S olca în Sucea\"a :!:I.
De aici, valul. după atestările doc:tmwntare p e care le n\'em , trC"bui c s ă facft
un co t larg, tăind \"al ea rîului Sucea\'a, CO:itrP nord-C'st, în dirPr \ia lo c:a lită ţilor
Homâneşti 2", Călincşti :i·', !;)l'rbăuţi w ~i C'alafinde.<;;ti 27_ Din păcate', 1wntru sa tril•
existenţa

dispărute a se \'edea lucrarea lui T. Balan , Sute
din Bucovina, in Omagiu lui Ion /. Nistor -- 1912-1937, Cernău\i, lD:lî,
µ . 94- 120. Teritoriul satului Ifrinc eşt i ajungea pînă in Yale;:i SucevPi.
22 ~ ... S-a începui hotărnicia la Suceava. (de) acolo, unde dn'pt î11 fa\it pe
cC'lălalt ţărm se ufl[1 o mo\ · i!ă de hotur. care clc•spilrte J\'Iilişăuţu! în p;1rtra d e sus
a mînăstirii Solca şi în pa rtea de jos a mînustirii Sf. Ilk. Dincoace de Sucea\·a,
amîndouă pflrţile St' întind pe şe s pîn [i la o m0\·ili1 ele h ot;11· riclic;1til din no u
ling;l şanţul cel marc dp la Hrince~ti. !\ici încetează jumiita tca ::Oolcii din Mili1[tUţi,
iar moşia ei Hrin ce~t i sP întindea pe ling[1 jumătatea din l\1ili şi"mţi a Sf. Il il'. în
jos, t o t pe lîngil ~anţul uc:e>sta, pin<"t ce ~anţul se trnnsforrn;J în mh1şlina Nelepca
~ i se îndreaptă, în stinga, pe lîni,:ă Iacolw~t i. spn• Suceava .. .'· E. Costea, Ct i to rfa
voevodului Ştefa1i Tomşa al II-Zea ... , p . 317. St> ubs1·n·ă că în aces t doc:umC'nt valul
nu mai apare sub denumirea de troian, c:i c:u cea de şan ţul cel marc ele la Hri!lccşti.
Menţ ionăm că documentul Pste red a ctat în limba germană. în car<' c:uv întul d i;•
.'>'l' ha ntze are sensul clC' ~anţ d e apărare. De c·c' nu s-a folo s it t oponimul „troian" .,
Foarte probabil c{1 valul în aceastii porţiunP, pentru a nu se crea confuzii, er<t
astfel denumit. ExistPnţa „~anţului cel mare" prPsupune şi existenţa altui şan\
„unul mic''. Şi într-ade\·iJr în ac e laşi d ocumen t se aminte~te de „începutul, unui
~an ţ ca re se afundi1 în \":tlea Voinei" ~i mai deparlf' în desc:ric ren h ot; n·Plor satelor
Todiresti, Soloneţ 0i Caj\·ana, despre acesta se menţioneaz[1 că „ ... hotarl'IP vechi
;tle S n loneţului ar tr!'liui sit a.iungă acolo, unde se întîlncşte Toclin~ .) tiul cu HrinCf'~tiul în pîrîul Voina la intrarea în pîriu a u n ui şanţ scurt u1 r e d1w dinsprr
miazănoapte, de unde llrînce ş tiul ar trebui si1 se îndrepte drept încoace ...··
(ll>id em}. Existenţa unui alt troian, pm·alel c·u valC'a Sucevei, atestat şi prin
mărturii documentar<'. pe teritoriile sa klor Părh[1uţi :i Costîna (vezi nota :32). punP
probleme interesante', clar în acela!;'i timp ne si dc>ruteaz:"1. E\·idPnt. s in .t< urcl<' în
m [1sură sfi clari.fice problema sînt cercPt5rile dp terr-·n .
23 Arh. St. Suceava - fond Inspector;1tul cadastrul al Buco\·inPi, do sa r l lfl/
1855, f. 4 . Tn aceeaşi zonă - Milisăuţi Ia s lm· {1ţ
ş anţul mai est e amintit 0i
într-o hotarnicf1 a satului Crăiniceşti (Gdmic:C''jt ii dP nzi), datată în anul J 7:l i'
(v. E . Costl'a, op . cit., p. 2:l4-231l).
2t In Acta grani.cialia, 1783 (VTll , ll- 17 toponimul Troia11 - Schan tze ; apuci
N . Grămad[t, O/J. cit., V. f. 428.
25 In harta cadastrală din lî83 ca partl' dC' hotar cstp dat toponimul Troian,
apud N. Grămadil, op. cit., I, f. 98.
26 într-un document din l 766, citat în protocolul comisiC'i austriece (.1lcta
r1ranicialia, IV, 3GO-:l62) apare' toponimul Troian, apud N. Grămadă, op. cit .,

21 Despre local izarea sa te lor

dis p ărute

V, f. 458.

27 In Acta grcmiciulia apare toponimul Troianu (Trajanu} -

Scha11tze; apuci

N. Grămad<i, op. cit., I, f. 93. In documen tul clin 1783, citat mai sus , prin care sr

delimitau domeniile Mănilstirii Solca, în zona unde acestea se învecinau cu teritoriile satelor Ca!afindeşti şi Şerbăuţi, apare d in nou denumirea de !janţ : " ... I s-a
c.irătat comisiunii un şanţ, unde a fost înainte această piatră (de hotar n .n .), ~i.
după cercetarea fă('ută, cele patru pietre arătau în linie dreaptă sprf' şa nţ şi nu
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din urmă nu mai sînt publicate protocoalele comisiei austriece, astfel că sîntt>m
lipsiţi de posibilitatea de a cunoaşte detalii topografice asupra traseului P<' cart·
ll are valul.
lnainte de a urmări atestările documentare ale Troianului în valea Siretului.
ne propunem să subliniem citPva trăsături ale traseului acestuia în Depresiunea
Rădăuţi. Valul porneşte din. c.apătul sud-vestic al depresiunii, continuind pe latura ei
sudică, pînă la capătul acesteia, cind coteşte spre nord-est, închizînd depresiunea
(fig. I). Traseul acestui val, paralel cu piciorul pantei sau chiar pe panta dPalurilo r
care limitează latura sudică a depresiunii, ne determină să admitPm, cu titlul dl'
ipoteză, că şanţul fortificaţiei era orientat spre cîmpia nPtedă a deprC'siuni i, ded
spre nord.
DPpăşind culmea ce desparte bazinul Sucevei de cPl al Siretului, valul estl ~
documentat prin cîteva mărturii şi în \'alea S irptului. Cea mai veche est<' din anul
1392, care menţionează existenţa lui în stînga rîului, în apropiPre dP .. drumul
Dobrinăuţului·", sat astăzi dispărut, localizat pe teritor iul comunei Vîrful Cimpul u i
(jud. Botoşani) 2li. într-o hartă din secolul trPc Ut a pădurii ZamostPa apare un pîriu
numit Trosan 1'1, foarte probabil. o transcrine greşită a toponimului Troian. l n
sfirşit, Pamfil Polonic are informaţii despre PxistPnţa unui val la Zamostea carP
ar duce spre apus şi ar trece în BucO\·ina, pe la Calafinde.) ti şi ŞPrbăuţi "'. locali tiiţ i
piatră. Dar deoarecP proprietatea Calafindt>şti şi .)Prhăuţi sP întinde pPStl'
şanţ pînă la o piatră .. ." (E. Costea, Ctitoria voevodului Ştefan Tom ~ a al Ii-lea ..„
p. 323). Această mărturie confirmă existenţa Troianului în zona dis··utat:1. M a i

spre

dificil de intPrpretat este însă un alt fragment din acePaşi hotarnică, undp sr•
mai departP la vale hotarul intrP Calafindeşti, ŞPrbfruţi ~i
peste toate şanţurile şi pîrîiaşPle văii pînă la muchiu cu
trei stejari" (Ibidem). De ce se foloseşte pluralul - toatP şanţurile? N u putc•m
oferi nici un riispuns.
28 „ ...Iar hotarul lor să fie din jos de Mari!;euţi, valul care este de-a curnwzişul Cîmpului, pînă la Siret, apoi pe cealaltă parte a Siretului, la capătul dc•
jos a poiPnii, o movilt1, şi de acolo, drPpt peste luncă, la fîntîn.:i, o mm· iJă, ,;i d l
acolo drept la hucovină, o movilă, şi de acolo. pe marginPa huco\'inei, în sm.
pînă la hotarul lui Serb(ăn)esc u, la tei, o movilii. dP acolo către topliţ.:i, acol o o
movilă, şi de acolo către Siret, movila de la mijloc, şi dp acolo, (pestP) Siret, în
sus, pînă la buco\'ina cea marP, pe unde iese drumul d e la Dobirin t1 uţi, J;1
capătul Cîmpului, şi de acolo, pe marginea bucovinei, pe dPal la vale, pină ia t'a /.
Aceasta îi estP hotarul întregului ocol„. (M. Costăchescu. op. cit„ p. 7-9). Despn•
localizarPa satelor amintite în documentul citat , ._ şi D. Gh. Tt>odor, Eul!. NPam ţu
şi V. Spinei, Ce1·cetări arheologice la Lunca Dorohoi, în ; lrh. Mold., VI. 1%9, p .
208-209. Este foarte interPsant că aici troianul este denumit val . In citPva docu mente \'PChi moldoveneşti se găseş te c uvîntul val în loc de Troian, dP c•xpmplu in
documentul din 4 ianuarie J.132 se dă ca limită a satului Cosilouţi „de la Npsfoiu
pe val" (M. Costăchescu. op. cit., p . 331). dar în alte documente mai tirzii fo rtif icaţia este numită Troian . Acf'asta este o dovadă di unPori cuvintul val Pra s inoni m
cu cel de troian.
29 Arh. St. SUcPa\'a. Planuri şi hărţi. terenuri jud. Dorohoi. inv . U2 . .,Trosan"
nu este întilnit în toponim ia şi ni ci în onomastica locală.
30 „La apus de Satu Mare. lingă Rădăuţi se găseşte un val cart> arP direqiunc•;i
de la răsărit spre apus - poate că o bucată a acpstui val este valul cP s"
găseşte numai spre răsărit lingă satul Calafindeşti şi posibil că PI duce la pin[1
la Prut, fiind o bucată din valul de la Hfineşti carp sP g[1sestP în Moldova . Stiu
c<1 hotarul de sud a moşici statului de la Rădăuţi se num~ştl' Troian'·. Valu »i
romane şi preistorice. Valurile din Bucovina (mss. - Acad. R.S.11. - fond P. P olonic, caiet 22). Altă relatare a lui Polonic subliniază : „se zice că la ZamostP;1
ar duce spre apus un val care ar trece ln Bucovina şi duce pP la Calafind0,>1i.
Serbăuţi şi oraşul Rădăuţi prin Bucovina şi ln adevăr am găsit lingă Rf1dăuţi, la
Satu Mare nwnirca de Troian şi La Troiari" . ( Acad. R.S.R. - fond P. Poloni<'.
specifică că ~„.s-a tras
stăpînirea Sole ii, apoi
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unde valul este atestat în hotarnicele austriece' de la sfîrşitul sC'c. al XVIIl -lea Din
păcate, pentru această porţiune a va lului nu avem documente care să ne ofrn·
detalii asupra traseului urmat de acesta. într-o hotarnică d in anul 1658 se pomPneşte însă de Troianul Vilce5tilor J t, sat dispărut a cărui localizare aproximativ<'\
este cu 12-15 km mai la sud dC' zona Zamostea-Zvorîştea-Vîrful Cîmpului, undi·
sînt plasate atestările documentare amintite mai sus. Este posibil ca valul s<'1
coboare mult spre sud, paralel cu albia SirPtului sau să avem de-a face c u o
dublură a valului, fapt obişnuit pP căilP largi de acces. care C'rau \"ăile mar ilor rîuri .

•
Relevarea acestui val numai pe cale documentară are un grad man' d<"
probabilitate datorită, în primul rînd, naturii surselor noastre de informaţie şi Pa
trebuie confirmată de CC'rcetări amplE> şi sistematice în teren de-a lungul traseului
amintit, inclusiv cu folosirea unor mijloace modernC' de investigare, cum ar !i fotografiile aeriene. Se impune o cercetare sistematică şi de amploarP cu atit mai mult
cu cit toponimele de Troian, Şanţ şi Val, în zona cercetată de noi apar destul d1•
des şi traseele oferite de studiul hotarnicelor sînt încă nesigure 3 ~.
O altă problemă ar fi cea referitoare la traseul valului din Bucovina, spre est,
dacă acesta face joncţiunea cu valul de la Hăneşti~Manoleasa ~ 3 . Abia după acest<'
cercetări preliminare, in care trebuie inclusă şi efectuarea de sondaje pe traseul
valului, s-ar putea încerra schiţar<>n unor concluzii arheologice ~i istorice, cum ar

Note şi informaţii, I, mss. 6). Nu cunoaştem sursele de informaţii ale acestuia
îrJtrucît, în afară de reamintirea toponimului Troian la Satu Mare, toate celelaltl'
slnt obţinute prin alte mijloace decît cercetarea directei în teren.
31 „„.Şi aşa ni-au arătat cum hotarul Hănţeştilor către Bereşti se începe din
fîntina putredă unde sint două răchiţi în fintîna cea din sus despre Bereşti, dP
acolo peste Siretiul cel mare pînă în Siretiul cel vechiu împotriva troianului
Vilceştilor". Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. IV, Iaşi, 1908, p . 128-129.
Localizarea satului Vilceşti, dispărut sau cu nume schimbat, este dific ilă. Foarte
probabil exista pe teritoriul comunei Bucecea - cf. Al. Păunescu, P. Sadurschi,
V. Chirica,
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani,
voi. II, Bucureşti,
1976, p. 372.
32 Pornind de la aceeaşi metodă care constă în cartografierea toponimelor
de troian şi şanţ se pare că \'alul de care ne-am ocupat era secondat de un alt
\'al mai mic şi care era într-un anumit sens o dublură ce era menită să asigure
ă.părarea zonei de podiş din dreapta Sucevei. Acest val pornea din zona Hrinceştilor
(.1 se vedea „şanţul cel mare de la Hrinceştiu), pînă pe teritoriul satului Costîna.
lJocumentul din 1783, care limitează teritoriul moşiei mînăstirii Solca (v. n. 22)
aminteşte de un astfel de şanţ, apoi alte documente îl conse mnează pe teritoriile
~telor Părhăuţi (toponim „Trojana" oder Schanze N. Grămadă, op. cit., IV,
f. 359) şi B erindeşti (sat dispărut, situat la gura Costînii), unde este citat toponimul
'.l. roiana (Ibidem, I, f. 47).
33 lntr-o lucra re recentă referitoare la valul din nordul Moldovei (Al. Pău
r.escu, Contribuţii privind realităţile din nordul Moldovei în secolul al IV-Zea e.n .
fo lumina cercetărilor de la Ripiceni, în SCIV A, 29, 4, 1978, p. 512), se schiţează
trnseul acestuia la vest de Jijia. Nu credem că traseul acestui val este, în totalit_1te, cel indicat în lucrarea citată. In orice caz, la Udeşti (jud. Suceava) nu este
\orba de un „troian", ci de o fortificaţie hallsttatiană (D. N. Popovici şi M. Ignat,
Cercetăril e arheologice din „Cetăţuia" de la Mereşti (cam. Vultureşti, jud. Suceava),
tn Suceava, VIII, 1981 , p . 545-551) . Acest traseu este sugerat de P . Poloni c, însă
t:I intuieste şi alte trasee posibile. Nu este exclus ca valul de la Manoleasa-Hăneşti
i.ă facă joncţiunea cu valul ce a fă cut subiectul lu crării de faţă, fie la Vîlceşti
(astăzi Bucecea), fie în zona Zamostea-Zvorîştea-Vîrful Cîmpului. In satul BursuLeni (corn. Vereşti, jud. Suceava) se mai păstrează toponimul „Hotarul", prezent
! 1i la Brehui eş ti (corn. Vlădeni, jud. Botoşani), care ar desemna după Al. Păunescu
\raseul acestui val.
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fi : datarea şi precizarea autorilor monumentului, rolul acestuia şi aşa mai departe.
Subliniem importanţa acestui val situat între zona montană şi valea Siretului, fapt
ce pune interesante probleme de interpretare istorică, a căror rezolvare, în stadiul
.actual al cunoştinţelor noastre, este dificilă.

*
O interpretare convingătoare a valului bucovinean trebuie să ţină seanu ~i
·dl' Pxistenţa în spaţiul est-carpatic a altor numeroase monumente de ac est gen
(fig. 2). Pe lin gă cele două valuri romane, primul intre localităţilor Şerbeşti şi
Tulu ~c~ ti ~ şi cel de al doilea, între Vadul lui Isac şi Ta tar Bunar 3\ mai sînt
cunosc ute, în sudul Moldovei, intre Plos c uţeni şi Stoicani 3G, la vest de Prut şi intn•
LC'ova ş i Copanca 37, la est de acest rîu, alte două valuri. Valul dintre Ploscuţeni
~i Stoicani a fost ide ntificnt cu a<:'el „zid" al tui Athanaric :IB, nmintit de Ammianus
Mar(·el!inus :M, dar altP cPrcetări l-au datat în sec. III e .n„ atribuindu-l populaţiei
da C' ice , constituind o fortificaţie înd reptată împotriva romanilor 40 • De asemenea. şi
' :tlul dintrP Leova şi Cop:mca a primit num eroase interpretări, asupra cărora nu
m a i stă ruim r. 1. In ceea r<:> ne priveşte credem că avem încă prea puţine date arheo l o.~ ice care să ne permită dis c uţii pertinente·, convingătoare .

:i.i

Bibliografia privind acPst val

Pste

substanţială

şi

trimitem num a i la :

S. Sa nie, Civilizcqia romdnă Za est de Carpaţi .~i romanitatea pc t eritoriul Moldov ei
- - ser·o lc le II î.e .n . - Ill e.n . Iaşi, l!-18 1, p. 78: I. Ioniţă, Din iMoria şi cil>i/izaţin
dacilor liberi, Iaşi, 1982, p. 20. O p inii! .- referito~1re la datarea valului nu sî nt
u nan i1!1e. N. Gostar (Cetăţ-ile dacice din Moldova şi cucerirea romană la nordul
!Junăr1i ele Jos, în A pu/um, V, 1965, p. 14fi). presupune că valul d : i t ează din vrem<>a

lui H a dri:m sa u dintr-o Ppoc<'"1 mai tirzie

contemporană

cu

la R a rho ~i. Pentru o Ppoc ă mai tîrzie, nu mai dPvreme de
l'.n ., se pronunţă R. Vulpe (Les „valla" de la Valachie, de la

înăl ţ a rea castrului
sfîrşitul secolului
Ba ~se - .1\,foldavie et

d'"

III
du
JJou djalc, în Actes du IX- e Congres International d'Etwles sur les Frontieres
Romaines - Mamaia, 6-13 septembrie 1972, Bu c urcşti-KMn-Wien, 1974. p. 275276), op inie ce nu este accepbtă de I. Ioniţă, op. cit., p. 20. In li psa cercetărilor sistPm.1ticf' se poate invoca nurn;1i o sin g ură descoperire, care ar puten oferi o datare
post q u.e m, e s te vorba de o monedă de> la Antoninus Pius, din <mul 168, aflată
în val (:VI. Petr<>sru-Dîmhoviţa, Archăologisch e Forschungsrcise im Dezirk Cov u.rlui
Un t ere Moldau, în Dacia, VII-VIII, 19:17-1940, p. 442). Cf. N. Gostar,
Situaţia J\.foldovei în timpul stăpînirii roman<?, în Studii si articole ele istorie,
XIX, 1972, p. 82-83.
:~ 5 Toţ i cercetătorii sînt de acord în a le atribui o origine romană. Data rea
la s fîrşitul sPc. III sau în sec . IV e .n., propus<l de R. Vulpe (op. cit„ p. 275), nu
Pste a c c eptată in tegral, v. I. Ioniţă, op . cit., p. 3'.l, 35. Tezaurul mon etar gJ sit în
umplutura ~anţului, cu ultima monedă de la Constantius lI Ga!lus (G. B. Fedorov,
N aselen ie Prtttsko-Dnestrovskogo mezdurc ~ 'ja v I tysjacelctii n .e. , în l\flA, 89,
l960, p . 72-7:1), ar putea constitui o dată ante quem.
:~ 6 Bibliografia dPspre acest val este foarte bogat~i v. R. Vulpe, Le vallu;n
de la Molclavi e inferieure et le „mur" cl'Athanaric, H a ga, HJ57, p. 6-12 - cu
bibliografia mai veche, la care trebuie să adăugăm pentru noile pre c izări topografice ale lui M . Brudiu, Cercetări arheologice în zona valului lui Athanaric, în
Uanu biu s, 8-9, 1979, p. 151-162.
37 C. U!ig, Die Wăll c in Bessarabien, besonders di e sogenanten Traiansw :ille,
în PZ, XIX, 19'.::8, :J-4, p. 19î-230 ; R. Vulpe, Verchnij val Bessarabii i problema
grel'tungov k zapadu ot Dnestra, în Mat. lssl. Arch. Iuoo-zap. SSSR i Rum.
Narod . Resp., Chişinău, 1960, p. 266~268; G. B. Fedorov, op. cit„ p. 77-79. Vezi
şi C . Brătescu, Valuri, hotare şi lranşee basarab ene, în R evista istorică, IV, 1!)13,
10-12, p. 11 7-139 - cu interpretări inacceptabile.
38 R. Vulpe, Le vallu m de la Molclavie infericure.„, p. 50-57.
:J9 XXXI, 3, 4-7.
40 I. Ioni\ă, op. cit., p . 47.
41 Vezi not11 37.
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Mai la nord. intre Prut şi Siret, in zona de contact dintre Clmpia MoldovPi ~ i
Central Moldovenesc se află lncă un val, numit „ Valul Moldovei de
Mijloc" 42. Spre deosebire de cele amintite mai sus, cel din urmă este cel m ai
puţin cercetat, cunoscut pe teren numai pe o porţiune restrinsă, in apropiPrca
Prutului în zona satelor Victoria-Cirniceni (jud. Iaşi). Neatestat, din cite ştim,
Intre P~ut şi Siret, in documentele medievale, nu este exclus, totuşi, ca el s t1
continuie şi la vest de Siret, unde documente din sec . al XV-iea amintesc:: toponimul
Troian r.: 1, traseul acestui val este mai mult intuit. Identificarea lui, din nou. c u
"zidul" lui Athanaric 44 este, desigur, ipotetică atit timp cit nici traiectul acestu ia
nu este încă bine cunoscut {S.
Un alt Troian, semnalat de multă vreme ln literatura de specialitate "6, vizibil
pe o porţiune apreciabilă şi care, în ultimul timp, a fost investigat sistematic 47•
işi are traseul de Ia malul Prutului, in zona localităţii Manoleasa (jud . Botoşani),
de unde se îndreaptă spre sud-vest, traversînd valea Haşeului spre localitatea Din geni, plnă pe malul Jijiei, de unde spre vest, nu a mai fost observat. Sint semn:1latturme care indică faptul că valul continuă din valea Jijiei pînă în \•alea Si retulu i
sau chiar mai departe, dar segmentul din urmă nu este cert 48• Sînt, de aseme nei! ,
informaţii că valul ar continua şi Ia est de Prut 49 •
A\·ind în vedere cartografierea exactă a segmentului de val dintre l\fanolea sa
şi Dîngeni, ca şi săpăturile arheologice sistematice iniţiate de rc>gretatul N . Gostar,
acest „ Troian al Moldovei de Sus" este, in prezent, unul dintre valurile cel e m ai
bine cunoscute din spaţiul de la răsărit de Carpaţi. Cercetăril e arheologice au pe rmis studierea profilului, a modului de construcţie, iar investigaţiile minuţioase d<•
teren au relevat existenţa unui val suplimentar, cu o lungime mai mi că, Cl'
avea menirea să apere jon c ţiunea valului principal cu malul drept al Prutului w
Pe baza cercetă1·ilor de teren se pot evidenţia cîteva observaţii. Prima SI'
referă la tehnica de construire a valului, care in ansamblul ei reflect<i o Yădi t;)
influenţă romană (existenţa hermei), dacă nu chiar o „proiectare.~ a construc ţ i ei
de către specialişti romani (vf'zi traseul de o perfectă linie dreaptă a valului suplimentar, de lingă malul Prutului 51). Cea de a doua observaţie privC'şte raporturile
stratigrafice intre val şi materialele arheologice datate, fn mod larg, in sec. II-IV
e .n., aflate la sud, deci în spatele valului, raporturi care ar indica faptul c ă : ~ ...!n
pămintul cu care s-a construit valul nu intră fragmente ceramice din sec. II-IV c. n.,
deci valul nu s e poate incadra post sec. IV C'.n." 52 • De fapt, materialul arheologic:
ilustrat aparţine culturii Sîntana de Mureş, dar nu este exclus Să Sf' fi găsit şi
ceramică din sec. II sau III e.n. s.1.
Podişul

42 I. Ioniţă, op. cit„ p . 114-115.
43 Despre existenţa toponimului Troian în zona

Neamţului a se vedea m ai
multe documente medievale din sec. XV. - M. Costăchescu, op. cit., p . 190-1 93 ;
240-241 ; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I, Bucureşti, 1913, p . 450.
44 I. Ioniţă, op. cit., p . ll4-115.
45 O negare categorică a acestei identificări la Gh. Bichir, in Thraco-Dacir.a,
V, 1-2, 1984, p. 197; cf. V . Chirica şi M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al Judeţului Iaşi, voi. II, laşi, 1985, p . 474.
46 Al. Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al Judeţulut
Rotoşani, vol. I, p . 33-34, 113, 144, 167-169, 294 unde se citează integral bibliografia mai veche.
47 N. Gostar, P . Sadurschi, C. Dumitraş, Valul de pămînt din sec. IV e.n. d i11
nordul Moldovei, comunicare la Sesiunea Muzeului d in Piatra Neamţ, 1978 ; P.
Sadurschi, „Troianul" Moldovei de Sus, în Materiale, Tulcea, 1982, p. 321-334 ;
Al. Păunescu, op. cit., p . 512-524.
48 Vezi nota 33.
49 Al. Păunescu, op. cit., p . 512.
50 P. Sadurschi, op. cit ., p. 325.
51 Consideraţii sugerate într-o discuţie de N. Gostar.
52 P. Sadurschi, op. cit., p. 333.
53 Ibidem, fig. 8-11. Din păcate materialele datate ln sec. 11-111 e.n . (fig. 8/ 7,
9-10 ; 11/1-5) nu sînt edificatoare
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spaţiul est-carpatic (trasee marcate cu
Şerbeşti şi Tuluceşti ; 2. Valul roman
Valul dintre Ploscuţeni şi Stoicani ; 4.

din

1. Valul roman dintre

dintrt'
Vadul lui Isac şi Tatar Bunar; 3.
Valul
dintre Leova şi Copanca; 5. Valul Moldovei de Mijloc; 6. „Troianul Moldovei de
Sus"; 7. Valul din Bucovina dintre Horodnic şi valea Siretului ; 8. Valurile din
Bucovina dintre Prut şi Nistru (traseu ipotetic) ; 9. Marele val podolian ; 10. Valul
lui Traian de la Germak6wka (9 şi IO după T . Sulimirski).
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Mai la nord, intre Prut şi Siret, in zona de contact dintre Ctmpia MoldovPi si
Podişul Central Moldovenesc se află încă un val, numit „ Valul Moldovei de
Mijloc~ t.2. Spre deosebire de cele amintite mai sus, cel din urmă este cel mai
puţin cercetat, cunoscut pe teren numai pe o porţiune restrinsă, în apropiPrea
Prutului în zona satelor Victoria-Cirniceni (jud. Iaşi). Neatestat, din cite ştim,

intre P;ut şi Siret, în documentele medievale, nu este exclus, totuşi, ca e_l sfi
continuie şi la vest de Siret, unde documente din sec. al XV-iea amintesq toponimul
Troian r.:1, traseul acestui val este mai mult intuit. Identificarea lui, din nou, c·u
"zidul~ lui Athanaric "" este, desigur, ipotetică atit timp cit nici traiectul acestuia
nu este încă bine cunoscut {5.
Un alt Troian, semnalat de multă vreme în literatura de specialitate "6, vizibil
pe o porţiune apreciabilă şi care, în ultimul timp, a fost investigat sistrmatic 47,
fşi are traseul de la malul Prutului, în zona localităţii Manoleasa (jud. Boto~ani),
de unde se îndreaptă spre sud-vest, traversind valea Haşeului spre localitatea Din geni, pînă pe malul Jijiei, de unde spre vest, nu a mai fost observat. Sint semnalat<'
urme care indică faptul că valul continuă din valea Jijiei pînă în valea Siretului
sau chiar mai departe, dar segmentul din urmă nu este cert "8 . Sint, de asemenea,
informaţii că valul ar continua şi la est de Prut "9 •
Avind în vedere cartografierea exactă a segmentului de val dintre l\fanolcasa
şi Dîngeni, ca şi săpăturile arheologice sistematice iniţiate de regretatul N. Gostar,
acest „ Troian al Moldovei de Sus" este, in prezent, unul dintre valurile cele mai
bine cunoscute din spaţiul de la răsărit de Carpaţi. Cercetăril e arheologice au permis studierea profilului, a modului de construcţie, iar investigaţiile minuţioase d<'
teren au relevat existenţa unui val suplimentar, cu o lungime mai mica, c<•
avea menirea să apere joncţiunea valului principal cu malul drept al Prutului w
Pe baza cercetărilor de teren se pot evidenţia cîteva observaţii. Prima se•
referă la tehnica de construire a valului, care în ansamblul ei reflectă o Yf1dit•'
influenţă romană (existenţa hermei). dacă nu chiar o „proiectare- a construcţiC'i
de către specialişti romani (vPzi traseul de o perfectă linie dreaptă a valului suplimentar, de lingă malul Prutului 51 ) . Cea de a doua observaţie priveşte raporturile
stratigrafice Intre val şi materialele arheologice datate, ln mod larg, în sec. II-IV
e.n., aflate la sud, deci în spatele valului, raporturi care ar indica faptul că : ~ .. .In
pămintul cu care s-a construit valul nu intră fragmente ceramice din sec. II-IV e.n.,
deci valul nu se poate încadra post sec. IV e.n.~ 52. De fapt, materialul arheologic
ilustrat aparţine culturii Sintana de Mureş, dar nu este exclus să se fi găsit şi
ceramică din sec. II sau III e.n. 5:1 .
·
42 I. Ioniţă, op. cit., p . 114-115.
43 Despre existenţa toponimului Troian în zona

Neamţului a se vedea mai
multe documente medievale din sec. XV. - M . Costăchescu, op. cit., p. 190-193;
240-241 ; I. Bogdan, Documentele lui Ştefa11 cel Mare, voi. I, Bucureşti, 1913, p. 450_
44 I. Ioniţă, op. cit., p. 114-115.
45 O negare categorică a acestei identificări la Gh. Bichir, în Thraco-Dacica,
V, 1-2, 1984, p . 197 ; cf. V. Chirica şi M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al Judeţului Iaşi, voi. II, Iaşi, 1985, p. 474.
46 Al. Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al Judeţulut
Rotoşani, voi. I, p. 33-34, 113, 144, 167-169, 294 unde se citează integral bibliografia mai veche.
47 N. Gostar, P. Sadurschi, C. Dumitraş, Valul de pămînt din sec. IV e.n. cti71
nordul Moldovei, comunicare la Sesiunea Muzeului din Piatra Neamţ, 19î8; P.
Sadurschi, „Troianul" Moldovei de Sus, în Materiale, Tulcea, 1982, p. 321-334;
Al. Păunescu, op. cit., p. 512-524.
48 Vezi nota 33.
49 Al. Păunescu, op. cit., p. 512.
50 P . Sadurschi, op. cit., p. 325.
51 Consideraţii sugerate într-o discuţie de N. Gostar.
52 P . Sadurschi, op. cit., p. 333.
53 Ibidem, fig. 8-11. Din păcate materialele datate în sec. II-III e.n. (fig. 0/7,
9-10 ; 11/1-5) nu sint edificatoare
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Valurile de pămînt din spaţiul est-carpatic (trasee marcat!'! cu
Valul roman dintre Şerbeşti şi Tuluceşti ; 2. Valul roman dintl"('
şi Tatar Bunar; 3. Valul dintre Ploscuţeni şi Stoicani ; 4. Valul
Copanca; 5. Valul Moldovei d e Mijloc; 6 . „Troianul Moldovei df!
din Bucovina dintre Horodni c şi valea Siretului ; 8. Valurile d in
Prut şi Nistru (traseu ipotetic) ; 9. Marele val podolian ; 10. Valul
Traian de la Germak6wka (9 şi JO după T . Sulimirski).
https://biblioteca-digitala.ro

11-t

MIRCEA lGNAT

Cercetarea stăruitoare !;'i sistematică a „Troianului Moldovei de Sus", deşi
numai pe o porţiune restrînsă, este pc cale de a elucida unele aspecte
ale istoriei sale. Cu toate acestea atribuirea valului goţilor lui Athanaric ~ (obsesiv
ne urmăreşte această ri\·nită identificare), este nesigură, iar posibilitatea datării
sale în sec. II-III e .n. - deci, o eventualii apa1 tenenţă dacică°'\ deşi cea mai
plauzibilă, rămlne a fi confirmatti.
Astfel de valuri sînt atestate şi mai la nord, trei dintre ele se află intre Prut
şi Nistru, valuri ce sînt amintite şi în documentele medievale moldoveneşti •>6, in
prezent, sumar cercetate 57 . Din aceste investigaţii se pot desprinde dteva elemente :
şanţurile valurilor amintite sînt îndreptate spre sud-est, au o bermă largă (pînă
la 3 m) şi s-a constatat că unul dintre acestea avea în structura s::i fragment P
ceramice din ultimele secole ale erei vechi, iar altul suprapunea o fortificaţi e
h a llstattiană. In această s ituaţie, datarea valurilor ln mile niul I al e.n . este just;:i,
după cum obs e r v ă ş i cerc e tătorul a cestora. atribuirea lor eYenim e nte lor provocat.de invazia hunilor (iarăşi sti1ruinţ a de a le identifica cu „zidul" lui Atha naric !),
trebuie totuşi dovedită "$, c a ~i apartenen ţ a slavă a acestora, care, în stadiul actual
al cercetiirilor, nu poate:> fi admi să "li.
!n stinga Nistrului Mijlociu. prin c c rcc>tă rilc ;1 rheologic<.' din secolul trecut a u
fost semnalate alte două valuri a le căror trasee paralele porneau de pe m a lul
Nistrului, către> nord, a\·înd ~anţuri!e orienta te spre est rJ1_ Valurile au fost atribuite
de T . Sulimirski p r imei epoc i a fierulu i 1: 1, iar. pi> baza descoperirilor mon PtarP,
de Jung, urmat de alţi istori ci, romanilor i;i
· efectuată

Treclnd în revist<"i de lu sud sp rP nord valurilP d e păm!nt din s p aţiul Pstcarpatic, relativ mai bine cunoscute "1 , Il(' d <-t m SPama de compl e xi ta t ea studier;i
5-t Al. Păunesc u , op. cit ., p. 51 2-52-t; v . şi P . S adurschi, op. cit., p. 33:l ca re•
nu exclude şi o pos ibilă apartenen ţă da cică; cf. I. Ion i ţă, op. cit ., p. 114-115.
55 P. Sadursc hi , op. cit., p . 3:13.
56 M. Costă c he sc u. op , cit., p. 3:ll (doc:ument din 14a2, ianua rie 4) şi T. Balan,
Documente bucovinene, voi. II, 1519-1662, Cernăuţi, 1933, p. 231-232 (document din
HlîO, ianuarie 21). Un toponim 'I'rola;i amintit, la sud de Cernăuţi, într-o relatarP
a un e i solii poloneze - v . P. P. Panaitesc u, Călăto1·i poloni în ţr1rlle român e.
Bu c ureşti, 1930, p. 90.
57 B. O . T1mo~~uk. /ntîlnire cu legenda , Ujgorod, f. a ., p. 30-:l6. Lucrarea are
un caracter d e popularizare. Valurile sint cunosc ute sub numele de „troianuri" sau
de „valuri turee~ti"' - v. şi I. Vinokur, A . F. Gucal, S. I. Penjak, B. O . Timoscuk,
Dovidnik z arheologii Ukraini Hmel'nic'ka Cernivec'ka Zakarpats'ka obla sti,
K iev, 1984, p. 123 şi altele.
58 Autorul (B. O. Timo§cuk, op. cit., p . 35-36) se referă explicit la textul lui
Ammianus Marcellinus, unde regele Athanaric încearcă să se opună hunilor.
59 Athanaric, Alatheus, Saphrax ca ş i ceilalţi bel igera nţi ai teribi lei în cleş tări
din anul 3î5 nu ştim în ce mod ar putea fi înglobaţi Intre n eam uril e slave, fapt
despre care autorul n e lasă fără lămuriri (Ibidem, p. 36).
60 Ambelor monumente li se spune „valurile lui Traian" (nu cu no 11!Ştem pronunţia locală , popul a ră) . B . Janusz, Zabytki przedhfat01·ycznc Galicji Wschodn.iej .
Liov, 1918 ; E . Secinskij, .1lrheoloţ;iceslwja karta Podol'slwj gub ernii, în Arheolo9ii'.esldj s'ezd, 11.Ioscova, 1901, tom. I. Din păcate, ambe le lucră ri nu ne-au fost
acces ibile. V. şi Die () sterreichisch-ungarische Monarchi e im \Vort und Bil<l
Gabizie1~, Viena, 1898, p. 130 ; I. S. Vinokur, A. F. Gucal, S. I. P e njak, B . O .
Timoscuk, V. I. Jakubovs'kij, op. cit., p. 28-33, 38, 44, 49, 51, 58.
61 T. Sulimirski, ScytoWie na zachodniem Podoly, Liov, 1936, p. 120.
62 J. Jung, Die romanischen. Lan.dschaftcn des Roemischen Rciches, Innsbruck,
1881, p, 345-346 ; R. F. Kaindl, Geschichte der Bukowina, 1. Abschnitt, Cernăuţi,
1896, p, 22 ; D. Onciul, Din. istoria Bucovinei, ln Scrieri istorice, vol. I, ed. A.
Sacerdoţeanu, Bucureşti, 1968, p . 287-?RR.
63 ln diferite lucrări sînt menţionate şi alte valuri (de exemplu cel de la
Cristineşti, jud. Botoşani), dar despre acestea avem informaţii foarte vagi.
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lor, astfol că ptnă la o cartografiC'rt' pr<'cisă ~i detaliat[1, ca şi pînă la o minuţioasă
cercetarP arheologică, se pot formula numai ipotezf' c u o bază docum e ntară precarii.
Fără cercet<'iri tPmeinice nu vom putPa cunoaştP structura, modalităţile tehn ic-P
de construire a valurilor, elementf'lP auxiliarP dt> fortificaţie (valurilP adiacente cum
sint la ManolN1sa şi Copanca). Pventua!Ple suprapuneri de complexe arheologice a ~:t
cum au fo<;t d c>ja surririnse, în citc-• va C'azuri. Străbătînd spaţii vaste interprPtan•;i
arheologică ~i istorică t n• buiP să ţin ă cont, in acelaşi timp, ~i de cartografierPa cdor la lte catpgorii d e vestigii arh<'ologic.- aflatP fie în faţa, fie în sp11tele valuril o r .
Se impune, deci . ca studierea acestora sfi înm i'tnunch(•ze colec:tive largi de CPrcetăt ori.
care să poată folosi mijloa ce moderni" dP investigare. mai cu seamă aerofotografo1.
In lipsa rnultatC'lor cercf'tărilor din arhive. din tf'rPn, în sl'nsurile precizatP
mai sus, concl uz ii le istorice referito:.irP la acest!' impresionante monumente sî nt
de a st "ptat în \ 'ii tor, cele cîtl'va obs1 >vaţ 1i de mai jos oscilind în sfera supoziţiil or .
l. Valurile' d e pămînt au fo st concepute nu numai ca simple sisteme d· ·
dem a r c aţie . ci şi cu scop militar. bin f'i nţelcs nu în SE'ns moder n dP front continu u .
~' U in-:.iruirea apărătorilor P<' toată lun gimea lor v.. Prin îniUţinlPa val urilor. ca ~ '
prin adîncimea 'i i l ărg imP:1 ~an ţur ilor dP constituiau obstacole pficacP în faţ a
canth'riei şi a \·ehiculelor, impicd icînd un atac prin surprindere. Desig ur, fiind
construite de populaţiile agricolP, statornice, care î~i apărau stabilitatea, crPd Pm
că acPste fortificaţii aveau rolul sfi împiedicP popul<1ţiilP nomad e a ci'tror deplasă ri
(~ rau însoţite, în p Prma 11C'nţă, de care şi turme. în faţa cărora Ya!urile îşi dovedea u
efici P nţa. Foarte probabil, l ipsa aşezărilor întă rite din anumite• perioade a fos t
suplinită to, mai de astfel de fort i fi caţii.
2_ Constituind siste me dl' apărare ce st răbateau distanţe de zeci de km, \":1 ·
!urile de pămîn t sugerează exist('nţa unor organizări politice ample, a căror întinderi
teri toria le ar putea fi reconstituite, aproximativ, şi după traseele unor valur i.
ConstruirPa lor p r Psupu nîn d, în aci>la~i timp, şi P:xistenţa unui an um it potenţ ial
d e mografic.
:J. TrasePle dife rite ale valurilor, orientărilP dt>oscbitl' ale şanţurilor d e apărarl'.
1.· ăd Psc clar c[1 aceste monumente a u avut di \·erşi constr u ctori şi ci'\ ridicarea lor
s-<t înfăptuit în intf' rval e d e timp distincte .
4. Săp[1turile arheologice a u relevat, în ci teva cazuri, că aceste valuri S( '
datează în primul mileniu al c.n . („Troianul M oldovei de Sus·• ş i două valuri din
Bucovina, plasate între Prut şi Nistru). Totod ată, nr!'stc• cercetări au sugerat in fluenţa rnrnan;i asup ra p opulaţiilor carp au edificat ncestP impunătoare linii dP
f ortifica ţi i. Yn şăş i ideea uno r astfPI dP mijloace de apă ran' îşi are originea în
lumea romană 1J5.
5. Fină la noi cercetiiri oricP atribuiri al e valurilor sînt ipotC'ticP (n se vedc;i
identificarea „zi dului" lu i Athana ric. bazatf1 pe ispititorul text d atorat istoriculu '
din Antiod1ia Siriei m, fo rtificaţ ie ce a fost itinera tă d e div erş i cerc e tători, de la
valurile din sud ul pînă la cele din n ordul Moldovei) . Posibilitatea ca unele valuri
să apa rţină dacilor nu este exclu să. „Troianul Moldovei de Sus" ar putea fi constru ii
!n intervalul secolelor II-lII e. n„ nşa cum ar indica faptul c[1 în st ructura sa
lipsesc fragm ente ceramice din sec . II -IV P.n. în nici un ca z, Pl nu era îndrep tat
6-1 n. Vulpe, D espre valul din Moldova de .Jos si „zidul" lui A thanaric, în
SCIV, 1, 1950, 2, p . 174.
65 Idem, Valium, p. 22-23. Deş i sînt cunoscute şanţuri de apărare şi la popula ţiile scitice sau, eventual, presci t ice din Crimeea (Herodot, IV, 3, 12, 20 şi 28),
aceste fort ificaţii erau de lungimi modeste. Valurile de pămînt pot apărea deci
o d ată cu prezenţa romanilor, astfel de mijloace defensive putînd fi construite
num a i în mileniul I e.n. d e rom a ni sa u bi zantini ori sub influenţa acestora .
Valurile nu pot fi crea ţii m ed ieva le, docum entele !li cronicile d esemnîndu-le ca
alcătuiri al e unui timp îndepărtat v. note le 1 şi 2.
66 Ammianus Marcellinus, XXXI, :3, 4-7.
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imµotri ~·a sarmaţilor li7, ci împotriva unor populaţii nordice, căci vestigii sarmatice
-;-au găsit atit în faţă, cit şi în spatele valului, unele destul de vechi (mormintul
dP la ŞtC'fiineşti '~) şi apoi căile de pătrundere ale sarmaţilor, ca !)i a tuturor migratorilor din stepe, urmau văile µrincipale alP J'Îurilor de la vărsare spre izvoare.
ln acc> astă conjunctură „Troianul Moldovei de Sus·· era inutilizabil în faţa sarma\il or . !n schimb, valurile din Buco\'ina, plasate intre Prut şi Nistru, care se dateaz[1
in primul mileniu al e.n„ ar putea fi construite împotriva unor populaţii nomade
din str'Pele nord-pontice, ca !)i v;.ilu!'ile de la nord de Nistru, care nu ar fi exclus
să fi avut menirea să protejeze pe purtătorii aspectului cultural Lipiţa, a cărui
ari" tPritorial[t se înscrie în stin1w Nistrului Mijlociu, aproximativ pină in zona
str:ib ătutf1 de valurile amintitP w. Aceste posibilităţi reprezintii, bineînţeles, ipoteze
clP. lucru.
Cprceturea stăruitoare a valurilor dl' pămînt va desluşi, desigur. in viitor.
pagini de mare interes pentru istoria teritoriilor de la răsărit de Carpaţi, întn'
«an\ nu este exclus să se găspască .5i însemnate episoade de istorie dacică.

BEITHĂGE

ZUR KENNTNIS DEH ERDWĂLLE OSTLICH DF:R KARPATEN
- DEH ERDWALL /\US DER BUKOWlNA Zasammenfassung

Auf Grund von dokumen tarischen Belegen aus dPm Mittc>lalter, sow~c von
ka rtog raphischt'r und toponymischer Informationen, kann angenommen werden.
dass in der Bukowina ein Erdwall c>xistierte, der in den Dokume>nten und in der
Volkssprache TROIAN genannt wurde.
Dieses Monument wurde noch nicht an Ort und Stelle festgestellt, aber
zuruckgreifend auf die oben angefilhrten Informationen, kann festgelegt werden,
dass der Erdwa l! (Abb. 1) zwischen den Ortschaften Horodnic de Jos (Kreis Suc(•ava ) und Serethtal verlăuft . Es wird die Bedeutung dieses Walls unterstrichen,
cle r einzige Erdwall westlich des Serethflusses und der dadurc,h interessante ge-;chichtl iche Probleme aufwirft. Der Graben des Erdwalls befindet sich wahrscheinlich
gcgen Norden ausgerichtct, weitere systhematische Forschungen sollen dafilr BeWeise
!'rbringPn und die archăologisc h- topologischen Merkmale festlegen, die zum Ver~tăndnis und zur Eingliederung dieses Monuments in die Gesamtheit des zahlrei chcm Erdwăllen ostlich der Karpaten notwendig sind (Abb. 2) .
Indem man die Bedeutung dieser Monumente in Anspruch nimmt, werden
folgende Schlussfolgerungen gezogen :
ti7 P. Sadurschi, op. cit., p. 333.
68 Gh. Bichir, Les Sarniates au Bas-Danube, în Dacia, N.S., XXI, 1977, p.
167-197 ; Idem, Sarmaţii la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări, in
Pontica, V. Constanţa, 1972, p . 137-176. Despre descoperirile sarmatice în bazinul
mijlociu al Nistrului, deci mai la nord, v. ArheologiCni pam'jatki Prikarpattja i
\loLini rann'oslov'jans'kogo i davn'orus'kogo periodiv, Kiev, 1982, p. 17-18.
69 Aria aspectului dacic Lipiţa cuprinde teritoriul din stînga Nistrului Mijlociu şi pare a nu depăşi spre sud-est rîul Zbruci. Unul dintre valuri este situat
la est de Zbruci, iar altul la vest de acest afluent din stînga Nistrului. Asupra
ariei Lipiţa, v. M. Smiszko, Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymsktego
w J\lalopolscc Wschodniej, Liov, 1932, p. 183; T. Dabrowska, Wschodnia grantca
kultury przeworskicj w poznym okresie latenskim i wczesnym okresie rzymsktm,
in Materialy starozytne i wczesnosredniowieczne, tom. II, 1973, p. 218-219 ; Arheoloqieni pam'jatki Prikarpattja i Volini..„ p. 6-12 - cu unele erori - inf. L. V.
Vakulenko.
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- Die Erdw:llle wurden nicht bloss a h einfache TrennungssvsthPme 1-!Pd a<.:ht.
sondern sie hatten auch eine militiirische Ro lle, und zwar eine i-i Ohrrraschun gsan griff, besonders von seiten der wande rndf'n Vo lkrrn zu \'erhindern :
- Da sie VerteidigungssysthemE>, die sich auf ml'hrere KilomPtPr Nstn•c ktt•n.
WJ.ren. suggerieren diesp Erdwâ llr di C' Exist1-nz man c hC'r umfassend C'n p olitiscl wn
Organisierungen ;
- Di e ve rschiedenen VPrliiufe und Ori rntif'rung(•n dC's VnlPid i.1:mn.c:sl!r:ih1·n
\1·eisen 'd arauf hin, dass diese Monumente von verschiedenen Erbauern in verschied e ne n ZeitriiumPn Prbaut wurden ;
- Die archliologischen Forschungen haben bewi ese n. class manche Erdw ă ll e
im la Jah r taussend u .Z. datiert werd en kon nen da sie unter rumisc he n J<: influss
erba ut wurde n ,
- Be\'Or grundli chC' Forschun gC'n u:1tr 1·nl'lmwn WPrdPn , k tlnnrn j r2dw .·ldw
Zurec hnungen der Erdwalle bloss h _\· pothe tisc h sein . Es. ist nic ht a us ges ch los~t-n ,
dass manche \\'ii.li<> \·on den da k isc hPn Volk1•rn 1•rbau l wurde n sind .
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VICTOR SPINEI

Literatura cronicăreasc<1 medi<~\'ală, prPluînd fftr[1 abatPn' tradiţia istoricii
a acreditat ideea că formarea statelor Tara Românească ~i Moldova a fost
fructul un ei ~descălecări" de peste munţi, proces care exclude pn•exist<>nţa altor
formaţiuni român esti de caractPr statal şi presupunPil transplantarea unor structuri politi ce dintr-o zonă în alt:1 a spaţiului c;1rpato-dunărean. VrPm C' înde Ju;1gat<"1
Yec h<'a isto1·io;.:rafie româneasc:1 )i stniinit nu s-a putut debarasa de acea:-U1
c oncepţi e , care pe alocuri îşi mai facP loc ~i astăzi , izvorînd îns ă n u dintr-U11
demers d e investigare )tiin\ifici1 obirctiv[1, ci din tendin ţe - mai mult sau m:li
p uţin di'iimilate de escamotare a n•alitii.ţilor trecutului.
fn eă de la s fîr<;itul secolulu i al XlX-lea. unii rPpr e zpntanţi ai )colii critic<'
au eviden ţia t că alcăt u irile statale române'iti de tip feudal au fost precedate' d<'
formaţiuni poli tice cu caracter rrgional. Conţin utul faimoasPi diplome a ioaniţil or
din anul 1247 relevă că, la scurt timp după marca invaziP mongolf1, în jumătatl' a
occid('ntală a tpritoriului cuprino.; între Carpaţi şi Dunăre' existau cnezatele lui
Ioan şi Farca~ s i voipvodatele lui Spnesl:w ~i Litovoi . Diploma adu cea o induhi tabil[1 dovadă că, încă înainte ca Basarab să pu11C1 hazele' statului feudal dc-sin P~ tătător al Tării Homâne~ti, în ţinuturile dP la sud dP Carpaţii Meridiona li
co nstituisPră mai multP nuclee pol iticP alP populaţi ei locale.
Decalajul cronologic de numai circa trC'i d(•ct>nii între monwntul în c hegă rii
armăturii statale de tip fpudal în Tara RomânPasc<l (1:!30) şi Moldova (l:l6-1). ca
~ i evoluţia lor paralelă ş i în mare parte identică de-a lungul întregu lui ev mPd iu.
ridica în mod firesc probl ema u1wi similitudini în organizarea vieţii socia l-politice
din cdP dou[1 regiuni române ~ ti si în primele sPcolP ale mileniului al l I-ka.
Posibilitate:t unor analogii dC' si ttL 1ţii intre cele duuft regiuni a fost intuit[1, d .altfcl. de numero<;i im·estigatori ai începuturilor mediPvall' ale poporului român.
Din pi1cate, pentru Moldova nu sp cunoastc ni ci un izvor carp să reflecte atît
de explicit realităţile politice ca diploma ioaniţilor. PPntru a-i suplini lipsa
istori cul este constrîns la o rl'trospl'c\i<' lucidă a întregului matPrial informativ
conţinut d e izvoarele rPferitoart' la comunit[1ţile românes ti din spaţiul carpatonistrian .
Nu o datf1, în dor inţa demonstrt1ri i cu orie<' preţ a apari ţi Pi ~i în Moldova
a uno r forme insti tuţionale' de organizare' sup<'rioară, antc>rioar<' mijlocului secolului al XIV-iea, medieviştii au făcut ap<'l şi la date ner<'Vclatoare ori chiar
Pchi \"O:e.
Tn literatura istoricii mai \"PchP. intrP form:iţiunile localP d e tip prestatal
de la Pst de Carpaţi, au fost induse si aşa-ziselP „ţări'' ale berladnicilor şi brod nicilor. In legătură cu aceste dou[1 populaţii se impune observaţia că din rel a tăril e izvo:irelor narative şi diplomaticP rezultă că ele duceau o viaţă nomad ă
sau SC'minomadă, asemănătoare-• cu cPa a cumanilor. al<.ituri dp care participau
desPori la acţiuni pri1dainice ~i la Pxpedi\ii r[tzboinice - p e cont propriu sau în
serviciul temporar al difPriţilor cn<'zi rU)i desfăşurate într-un spaţiu foart<'
întins, cuprinzînd regiunile nord-pontice ~i nord-dunărene . Acest mod de viaţ{i
!ii \inuturile foarte largi în can• Prau d ispnsate în ră!>ăritul Europei face impro-

locală,

„,.
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linl>i 1[1 pn>supusa lor origini' românească . De altfel, în citeva izvoare ln care sînt
hrodni c ii şi berladnic:ii, românii sint desemnaţi sub denumirea de valahi
Opinia identităţii intre români ~i !>rodnici a apărut după publicarea eronată in
dtcva f'diţii de documrntf' a <'Xpresiei ad terminos l3lacorum in loc de ad terminos
/'rodnicorum dintr-o bulc"'1 p<.1pală din 1222, ce confirma nişte privilegii acordate
de regele Ungariei, unde figura numai referirea la „hotarele brodnicilor," 1. Substituirea rPspPc:tivi1 a fost considerată o dovadă a sinonimici dintre cele dou[1
..trwnime, păren· care in mod surprinzător s-a nwnţinut şi după ce s-a dr.zvăluit
1~r<~;;;eala a mintit<'i a Pditorilor dt• acte diplomatice . Formularea ipotezei existenţei
un ei „ţ[1ri" a i>f'rladnicilor s-a d a torat în mare parte influenţei exercitate de
rn nţi nutul a;;;a-numitei „diplonw bîrl<"1dc>nP", un fals din secolul trecut, din care
1·PiPs(•a c f1 în anul 113-1 Bîrladul Pra sediul unui princi pat adndu-1 în frunte pP
ln li ~i: rnul Ivan Rosti s lavici. In ceea ce pri,·e~te prpsupunPrea CTPării de cătrf'
IJrddnic i ;1 unPi formaţiuni s tatalP în s udul Moldovei, acPasta s-a hazat pe faptul
<it in act<'ll' emis<' în ca ncC'l;ir ia l't'gPlUi ungar ~i în C<':J pontifiC'alft Sf' ;.iminte~t <'
de te rra Bmdnic. Termenul dP terra nu implică însă în acest caz ~ 1 !'xistenţa unui
n u ' ·lt ·u politic, întrucit în acPlPa'ii documente> sp nwnţio1w .1zf1 în regiu11ilc extra carpaticP ~i o „ţară~ a cumanilor, c:.tn', asa cum sp ~tiP. nu au ajun s ni ciodaU1 la
forn: Plc• stat;dl' dl' organizarP, dt· ~i prau mult mai nurnPrO~i ~;i putc·rn ici <lecit
IH''>d nicii.
Printre• formaţiunile pl'l •s tatdP din Moldo\';i, uni i istor ic i au indus ~i a~a
n u'11itPl<' „r<'public"'' Cî mpulung, Vranc<'a ~i Tiglwci, ;imintite la încC'putul secolu lui al XVlll - lPa d<' Dimitri<' CantPmir. Cftrturarul nwldovean pretindea c[1
n •s pPcti\·d1• ţinuturi ;ir fi hPn!'f idat în \TPnwa sa dP privile gii speciale, ohţinUtP
d e• la domnii c·c• l-au pn•cPdat. Între aceste a sc• numi1rau obligaţiilf~ mai moderut c·
în p rivinţa birului datorat \'OiP\'Odului ~i de\inPrPa unPi anumit<' autonomii dl'
con d uc<'r<'. mani fpstatf1 prin PX istC'nţa !P.i !ilor ~i judPcătorilor prnpri i -. Informaţii!<·
d iplo matici' si naratin• inf irmC1 apreciPrile lui Dimitril' Cant<'mir r<'fc•ritoare l<t
st.1tu tul s<•miinclepPnd e nt al Cimpulungului '1• C<'f'a ce impunP rezc>rvl' ~i în cazul
;1fir111a\ii lor sal<• asupra VrancPi ~ i Tiglwc iului. Tn fapt. plusul dp privilN!ii dobînd it..• de locuitorii cf'lor tr0i ţinuturi în comparaţie c u populaţia cclorlaltP
r<'l!iu ni alP MoldovPi S<' datora în primul rînd atribuţiilor militarf', pf' carf'
h• îndPplinPaU la pun ct<' de fruntier[1 dP maximă importanţă strategiui. Aceasta nu
î n se a mnă c<i n•miniscPnţe cil!' sistpmului dt> aut oadministraţic tipică p<'ntru uniunile
d f' o bsti nu s-au putut perp!'tua multă \TPmP dupft consolidarPa statului feudal.
PPntru Pxistcnţa formaţiunilor pn·'itatal<' la răsi1rit de arcul carpati c în primele
s<•t o lP alf' mil<'niului al H - lPa s-:1 înc·Prca t să sp i:?i'tsească argument<' ~i întrf' unelP
d ,~scopPriri arheologice făcute în ultimP!e den•n ii. Astfel. a!oiezarPa întărită de pP
in Cil\ inlf'a d<' la Bîtca DoamnPi-Piatra Neamţ - conţinînd VPstigii de 1:1 sfîr~itul
secolului al Xll - lra ~ i din prinwlP dec<'nii alP st>colului al XIII-iea. suprapus<'
pP,;tp o ceti1ţuip dacică a fost consideram rc";edinţa unui cnezat românesc •
Mati- rialul arh<'ologic dezvelit prin s[tpăturile dP la Bîtca Doamnei, lipsit dP analogii
apropiat!' P<' Vf'rsanţii răs[11·itPni ai Carpaţilor OriPntali, prezint.:1 asemăn;iri tipolo,c:icP Pvid1mte c:u dPscopPririlt• din Transilvania, cePa cP pledeaz[1 împotriva aserţiunii amintit<' mai sus. A~a cum am avut prilejul sfi arăt;im mai dPmult . ridicarea
fo r•ificaţiilor medievale dP la Bitca Doamnri Piatra Neamţ trebuir pusf1 p<'
seama altor factori politici.
Fragilitatc•a \" [tdită a argunwntt'lor invocat<' în sprijinul opiniilor <.>Xpuse mai
su-; ~1 ralf1 cil PstP cu totul inoportun s;i li sP mai ac:orcl!' credit. De altft•l, acesta
n u 1 ~ s tt• si ngurul caz în cart', 1wntru cll'harasan•a dP anumite icle>i nc>ccmving[1toare.
:trni ntiţi

I E. llurmuzaki. Documente privitoare' la istoria r-omânilor, l , Pd . N. Densu188î, p. H-77 (nr. LIV ~i LV).
2 D. CantPmir, Descriereu Moldovei, trad. Gh. Guţu. conwnlarii N . Stoicescu,
Ruc un·~ti, l!l73. p. :mo-:rn:!.
:1 T. Balan, Din istor icul Cîmpulungului Moldovenesc, Bur,ure~ti, Hl(i!J, p. 25-2!1 .
~ C. Scorpan. L'en.~emble archeoloţ/i<jue fcioclal dl' Bîtca Doamnei, în „Dar:ia"
NS, !X, 19fi5, p. -151.

~ianu. Bucure~ti,
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dar dr largă audienţ{1 în VPchca istoriografie, sP păstrPaz[1 o inexplicabilă inerţie .
lkzavuind părerile nwnţionate, nu intr[1 în intenţiile noastn• sfi minimalizăm înfăptuirile din sfera organizării politici~ ale populaţiei româneşti de la est de lanţul
carpatic, ci doar să Pliminăm din arsenalul documentar matPrialele neconcludente.
c:..irl' ofPr<'i o viziune artificial<i asupra unor procC'se de cea mai mare insemnătak .
Informaţiil e izvoarelor scrise şi arheologice privind realit<i\ilc etnice şi politice
dP la rst d1' Carpaţi din secolelP X-XI V sînt în general puţin numeroase şi destul
dP sărac:C' in date prPcise, dar în pofida a restui fapt ele ofer[1 l'lemC'nte preţioas<·
r1•lalivP la anumite alcătuiri politice. AcPstP înjghebări d e caral'lt•r prestatal reprezint[1 urman~a fireasd1 a dez\·oltf1rii unor ramuri Pconomice ~i a structurării socil'lăţ ii . Un rol de prim ordin pPntru constituirea nUtlf'elo r polit ice' locale din sp aţiul
<•st-carpatic 1-all avui d esigur uniunile de ob~t i . Formarea lor, drept consec inţă a
ev oluţ i l'i generale a soci t' tăţii, f'ra o necesitate şi pPntru a s igurarc>a ap ărăr ii com uni taţilor român <•) ti în faţa prPsiunii triburilor turce nomad P şi a ti-ndinţplor a!ffL'siv•·
;tir statC'lor vecin<', în special a cPlor manifPstatl• de cn<•zatclf' ruse<;ti (l<iP \' si
f!a li ei-\Volhyn ia), d 1~ rPgatul ungar şi dC' Hoarda d e ,\ur.
[nc[1 di• la s fir ~ itul milPniului I sociPtatPa român casc<l atinsPS<.' un ni\'C~l d i~
o rganizarP social-politic dt•stul dP Pvoluat, în consonanţă c u cd al popoarelor În\·1·c inat<'. Tn monwntul p{1trundPrii ungurilor în Trnnsil\·ania, la c umpăna secolelo r
I X-X, ('J'Oll ica not a rului a no n im al re).(Plui BPla (III) conse mna cxistcnţ : 1 ma i
multor „duca t!'" româno-s lav<' . S[1păturilc nwtodice recPnk au dus la identificar<.' a
mai multor a ~ezări fortificate• c u şanţ şi \·al de apărare cu palisade complexe din
lPmn, carP ald1tuiau dPsi gur cC'ntura dC' ap<irare a „du ca telor~ amintit<'. De)i pru·
tPjate d<· lanţul muntos al Carpaţilor. ţinuturile transil vă nPn<' nu au fost totu)i
,;c utitP dr in\'aziile pustiitoan• all-' tri bu rilor turanice nomadP. VoirnJdatul lui GPiu
a antt dr înfruntat nu numai atacul tribur ilor m ag hiari', ci .)i 1w arela al pec<'nPgilor, fapt cP nu i-a pPrmis s[1 ripostpze c·u întreaga pficiPn\[1 as up ra du~manilor
din Pannon ia ~•.
DP la sine înţE'les 1•stP c[1 zom~ lP pxtracarpaticP au fost mult mai expuse'
ra idur-ilor hCJardc>lor pecPnf'gilor, uzilor şi cumanilor. NuclePl<' politice, care desigur
,;p constituiser{1 ln acePa~i perioad[1 si în afara arcului C<ll'patic, au s upra\· i eţuit cu
grC'U <1tarurilor dili1reţilor nomazi d e skpiL
Intr-o lucrarP apar\inind Pp1c11 medievalP islandnP „Sa ga (pattr) lui
Ey mund" (f;ymu11dar saţ/a sau Ey111u11dctr pcittr) se rl'1Pv[1 implicarea vlahik•
I Hli}/wme1111) alături de pt>cPneiti la luptelf' pentru tronul kie\·ian. P e sprijinul lo r
"conta principele Sviatopolk (de numit în sa).(a Burizleif), refugia t la pecenegi în
ia rna din 1018-HlJ !I, p€'ntru a prC'g[1ti o camp:.tniP menită si1- I înd epărtez<' din
domnie• pe Jarosla v CP I înţelept';· Faptul c [1 românii puteau reuni o arrnat[1 capabill1
.-;;l Sl' uvPntureze într-o zonă înd epă rtatf1 dP locurile lor de origine dezYăluie pos1 hJ! itf1\i militare• p l' care nu le putea deţine dPcit o societatC' cc• beneficia de o
strudurf1 ori.:anizatorică evoluată. Comunitatea rornâneasdi care f'ra di s pusă să
p un[1 la dispoziţia pr<'ten dentului kiP\'iu n efective ostăşeş ti se localiza fără îndoiam
Li r[1sărit d<• Carpaţii OriPntali .
Tot din afara arcului carpatic provf'neau cPtf'le român eş ti ce fuseseră solic it;ite
dr i\sănPşti să-i s prijine la sfîrşitul secolului a l XIJ - lea in luptele împotriva
Bizanţului 7. Cu acPst prilej se înregisln~az[1 în iz\·oare cea dintîi conlucrarP pe plan
militar a românilor d 1• P" cl'le dou{1 maluri ale Dunării. La C'forturilP populaţi<>i
ro mânC'Şti şi bulgăreşti din Balcani dP a scu tura stăpinirea biz•mtiml s-au ral iat
'li cumanii di• la n o rdul Dunf1rii, prPcum şi cei din bazinul N iprului.
5 P. Magistri qui Anonymu .~ dicitur, Gesta l/ungarorum, t>d. A . •lakubo\'ick-D.
Pais, ln sc„iptores „erum llu11ga„irnrum, Pd. E . SZPntpetPry, I. Budapesta, 1!137, p. lili.
ti For11111a1111<1 SlJţJur, V, Kauprnannahofn, 1830, p . 283; .tlntiquites rus.~" "
d 'apre.~ les mo11ume11ts hi .~tori ques des islanclais et cles mtciens scanclinaves, II, ed .
C. C . Hafn, CopPnliaga, 1852, p. 19:l.
7 Nicetae Chon iatat> I/istoria, C'd. Im . Bekker, Bonn, 1835, p . 663; F'ontes
lt isio1·iae [)aco-Ifomanae, III, ed. Al. Elian şi N. Ş. Tana~oea, Bu cur eşti, 1975,
11 . 290-Wl.
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Existii motive să credem că aceasta nu a fost singura dată dnd român ii ~ i
curnanii din regiunile extracarpatice au iniţiat acţiuni comune cu caracter războini!' .
Numele unei căpetenii „comamf, Lazăr, ce a Infruntat ln 1148 armatele hizantin••
la nordul Dunării - dezvăluit de biograful ultimilor împăraţi Comneni - prin
faptul că este tipic antroponimiei creştine şi nicidecum celei turanice, off'ră sugesti a
pentru o colaborare !ntr<' români şi cumani. Lazăr putea fi un localnic ali ot al
nomazilor sau un cuman creştinat sub influenţa prozellfr;mului ortodox 8 .
La nord de Moldova, în teritoriul revendicat de cnezatul halician, letopise \.e l P
ruseşti semnal ează în ni doilen şi ni tr0ilcn sfert al secolului al Xiii-lea pe <:nf'z i i
holoho\'eni . NumC'le lor, derivat de la rtnonimu l voloh, prin care slavi i rt\sf!ritPn i
denumeau pe rom â ni. indic[1 originea românrasc<i n holoho\"rnilor. în ac<':'t sr>ns
Plocvent Pste faptul c ă într-un do cumrnt din secolul al XV-IPa localit:1tC':1 h :i]ir·i a n ă
Boloc h ov era d esi> mnată ca .,villa ... Valachorum dict1~„ '1. PrC'zenţa p op ulaţ 1P i rom f1 nE'şti în bazinul suprrior al Ni<.trului ş i al Bu .1rnlui Meridional de-a lun gul Vl'rsanţiloi · Carpaţilor No rdi ci a fost explica tă prin pă trunderi succesive d in Moldova
sau din Maramu n'Ş . Studiul topon imiPi, hid ron im iPi ş i onoma stici i m ed i<'val<' d e
origine neolatină probează vechimea si răspîndir<' a largă a elem en tulu i r;•n1;"nl'sc
în aceste zone. O localitate cu numele de Bolehovo este amintit;! în c<'i cL "J .n ul
1150 în L P topiseţul de la mănăstirea IpatiPvsk 111 •
în ceea ce-i prives tc> pe cnezii bolohovPni. E'i sint menţion a ţi în 1 Pg~11ur;'1 r u
conflictele <ffUte cu principii halic iE'ni în anii 12:11, 1235, 1241 şi 1257, t rnnsatP în
fa\·o area acestora d in urmă " · Atestar0a acestor cneji face dovada ex i s tr nţr>i or.:<aniz[1r ii politice a populaţiei românC'<;ti în încercarea ele a se opune a ut or ită ţii principilor ruşi. Se rPmareă faptul c[1 în fruntea comunităţilor românP~ti el <' la nor du l
Moldovei se a fl a u c nejii, li! fel ca şi în alte r egi uni din spaţiul ca rp:it o-clun iirPan
Cercetările arh<'ol og ice din ultimii ani au dus la ide ntificarea pf' tPren a :i<;P7.(1:· ilor
bo lo hovenilor. întrf' carf' amintim a ic i pr cPle de la Bolobov, Derevi c i, G u 1)in, Kudin
s i Gorodeţ, atPstatr si docunwntar n. Ele erau de dimensiuni relativ r edu..;P, fiin d
de tip întărit, cu un sistem de apărare constind din ~anţuri adînci ~ i valu ri prormi nPnte. Elementele d e cultunl hali c iană prezente în cadrul acestor m;ezări r· U sînt
o dovadii în s1~nsul presupuse i origini slave a bolohoveni!or, c i se e xpl ic;\ prin
contactele strî nse cu p o pulaţia ruseasc[1 din c uprinsul cnezatului Halici-Wc.Jl'; vn1; ,,
contacte care au dus, intre altelP, la influenţe lingvistice reciproc<'.
Nuclee politice cu trăsături asemănătoare celor din „ţara holohovC' ni lor" s-; JU
constituit şi pe teritoriul viitorului stat feudal moldovenPsc. Desigur cf1 o id<'ntitatl'
pPrfectf1 intre aceste formaţiuni nu se poate concepe, întrucit şi condiţi i!P l'tn ir opoliticC' din Moldova C'rau difrrite dl' cc>lP din Halici.
Un astfel d e nucleu rxista în partPa de sud-Pst a Moldove i, e xtinz:nc!u -sc'
eventual şi în n o rd -f'stul MunteniPi, în zona curburii Carpaţilor, rpgiuP<· ;1 fl;\t;'1
în sfera interes1•lor cava lerilor teutoni. în perioada staţionării lor în T ara llîr~<'i
(1 211-1225). si in c lusă din anul 1228 în cuprinsul EpiscopiPi c uman ilor. fofr-o
scrisoare din 14 noiPmbrie 1234, adresată de papa Grigore IX lui BP1 11 , prinţu l
m o şt e nitor al Unga ri<o>i, înaltul pontif se plîngca d e tf'ndinţele de auto nom iP manifestate cu ostPntaţie de valahii (Walathi) din eparhia catolică amintit[1, can• n u
numai că refuzau recunoaşterf'a Ppiscopului numit d e Scaunul papal, dar at răg p a u
de partea lor grupuri dP unguri şi gprmani clin Transilvania. In ; 1 c eE'a ş i scrisoa n•
8 Ioannis Cinnami Epitome rrrum ah Ioanne et Alexio Comn enis fJ'"'t <lru m ,
l'd . J\. Meineckc', Bonn, 1836, p . 95. Cf. şi N. Iorga, Jlistoire des Roumains et d e
la romanite oriental<', HI, BucUr<'~ti, Hi:J7, p. 70 ; P. Ş. Năsturel, Valaques, Comn a11 .,
ct Byzantin .~ sous l e regne ele Manuel Cornnene, în „Byzantina„, I. Thessaloni k .
HJ69, p. 175.
~J Akta grodsl.:ie i ziemskie z czasc,w neczypospolitej Polskiej, VI I, L w :, w .
1878, p. 127-128.
10 lpatiev.~kaja letopis', în Po/11oe sobranie russ/cich letopisej, JI, S :ir: k1.pc·krburg, 1843, p. 50 .
11 Ibidem, p. 172, 174, 179-180, 194-195.
12 K. I. TerE>sciuk, Do pita11nja pro lokalizaciju Bolochivs'koj zemli. in Dosliclzennja z slav'ja110-rus'/wj arch<'ologii, Kiev, 197fi, p. Hl-t-175.
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se ~pecifică că românii dispun de proprii lor pseudoepiscopi I:•, rlC'numirP. prin rnre
Prau desemnaţi arhit>reii ortodocsi a c[1ror hirotonisire nu SC' f[!cusP conform tu~urur
uzan ţ;~lor canonice.
Formele superioare de organizarP ecleziastiC'<:i - atC'slate la românii din sudul
Moldo vei în izvorul citat nu reprezt>ntau entit<iţi independC'nle de realităţi](>
polit i ~e. ci erau strîns legate de autorităţile JaiC'C apărute antPrior. A~adar, exisfrnţa
unei ierarhii bisericeşti ln sinul clerului local în zona curburii Carpaţilor a trebuit
să fie precedată de o organizare politică a societ<"1ţii românE"!:-ti, capabilă să-i
asigurt' sE•curitatea. Atit apariţia episcopilor „schismatici", dt 'ii cP:1 a formaţiunii
politice în sud-vC'stul Moldovei ~i nord-estul Munteniei. a precPdat dc·~i.r:wr !nfiltr;m~a ordinului tl'utonic şi a r!'gaJiUi\ii rnaghiarp în acest!' regiuni, dki in condiţi ile de manifestare mai amplă alt- prozelitismului catolic si al<• tendinţelor
Pxpansionistp ctle su\•eranilor arpadieni ar fi fost mult mai dificile realiz[1rile
loca le din sfera organizării politicP şi eclcziasticP. Faptul cit papa solicita
sprijinul mo~t<'nitorului tronului Ungariei pf'ntru a-i dPtPrmina pr. români st•
rPcunoască autoritatea reprPzentantului bisl'ricii catolici' arat{1 că pop ulaţia lv<oaJ[i
era dPslul de puternică pentru a se opun!' cu " ucr:Ps incerci1ri lor <l<' a fi ingr.nunchiată de forţf'le de care dispunea episcopul cuman ilo1-.
Un alt indiciu asupra existenţei unor cristalizi'1ri politic<' în rP.triunilP estcarpat tce, dar ale căror localizări rămîn contraversate. ne este furnizat de binee un osc uta Ppopee medif'vali1 Nib<'lmigenlied (Cîntecul Nilielungilor), a cărei ultimi\
form .1 a fost definiti va tă in jurul ctnului noo. In una din s trofC'le sale estP
menţ iona t un „ducr~" numit Râmunc din „ţara vlahilor'· (lJer herzorw Uâmunc uur
Vldch en lant) H. Dat fiind că într-un p<.1saj alăturat Ybhii (Vlâche11) sint amintiţi
alături de rw;i, greci, polonezi ~i pecenegi, se poatP admite loc<dizarea conduci1toru lui românilor în rpgiunile de la răs[irit dP Carpaţii Oril'ntali sau în oricP caz
în ţinuturile extracarpatice. In ce!'a ce-l pri\"e~te pe Râmunc. s-a considerat că el
rPprezint.:i un Prou f!POllim al poporului romfrn. NunlPle s<iu se reintilneşte la
mijloc ul secolului al XIII-iea într-un alt pot>m german, 13iternlf :ji !Jietleib, sub o
for m t1 u~or deformat[1: Râmunge uz cler Wlâchc11 lant i:•.
E~t<' foartP probabil ca în secolc>lC' XI-XIII s<-L se fi construit ln teritorii!P
<•st-carpat ice ş i altP formaţiuni politice cu caracter prestatal, pn•c um ~i mni multi!
uni uni de obşti, a c[1ror existpnţă nu a fost cons<'mnată în izvoarP. Faptul că în
unc!le izvoare orientale sînt menţionate JuptP!e dintn• români ~i mongoli, iar intt'I:'
ţări le invinse şi supuse> de mongoli în urma carnpanic>i din 12·11-1242 pste enumC'ratii ~i Valahia 11 ', arat[1 că în regiunile pxtracarpatic<' n{l\·:'U itori i asiatici întilni sC'r ă un organism politic viguros. IdePa c[1 ron-.:.nii s-au a l iat r-u invadatorii
mongoli pentru a înlătura hegemonia arpaclian[1 nu hi gă ~e)tc> suport com·ingător
în iz voa rPle diplomatice şi narative contPmporane cu c\·c'nimentPh•.
L :1 scurt timp după năvălire ~i după constituir<'a lloardt•i d1· Aur emisarii
fra nci .;cani la hani întiln<'aU pe trimi ~i i românilor ~i ai altor popoare supuse în
dru n , spre rC'ŞedinţPlC' noilor stăpînitori ai stepPlor Eurct'>iei 1• SoliilP românilor
aveau me nin'a dp a regkmenta rela\iilC' cu hanii, de a stabili natura pres taţiilor
l'l '\ . Thl'in Pr, Vetera monumenta hi.~torica /lu 1111ariuw s<11Ta11t i/ustrn11tia,
I, llo'1U , !Hfifl, p. l :li ; E . Hurmuzaki, op . cit„ I, p . Ll:!-L!:l .
14 IJer Nibclunue Noth und die /\lage, Pd . a Ll-a K . Lachma nn, B1!rlin . 1!110,
P. IJ5; Das Nilielu11ge11lied, C'd. K. Simrock-A . Heuskr, Wiesbaden-B<>lg rad, fa ..
p.

:1aa-:rn 1.

I :> Bitero/J mul DietlPib, ed. O . .Jiinicke, în /Jeutsch es /lelcl e nlmch, I, Berlin.
l8fifi, p. 18. Cf. şi A. Armbruster, Nochmals „herzoge 1-lâmunc uzcr Vlâ chen lant" ,
în „l.'h.•vuP Houmai1w d'histoire", XII, 197:.1, 1, p. !Jl.
16 Sbomik materialov otnosjascichsja /;:, istorii Zolotoj Ordy, I, C'd. V Tit>SC'nh :\!l.~ !'n , Sanktpeterburg, 1884, p . HCI (nota 1) şi 503; Rlisid od-Din, Sbornik
.letopisej, II, ed. I. P. Petrusevski, Moscova-Leningrad, l9fl0, p. 45.
17 Sinica Franciscana, I, I, Itinera et relationes fratrum mi11orum saeculi XI II
el XIV, ed. A. v. d. Wyngaert, Ad Claras Aquas (Quaracchi-Fir<>nze), 1929, p. !W
(loan n ~:i de Plano Carpini, Ystoria Mongaloru.m}, p. 20H (Willelm de Rubruc,

Jttnerariwn).
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tributare şi de a obţine confirmarea conducătorilor locali ln demnităţile pe c<1r<'
le ocupau. ln mod evident, formaţiunile statale, ale căror reprezentanţi duceau
daruri pentru captarea bunăvoinţei mongolilor, existau lncă înainte de marea invazii>
din 1241-1242 şi Ple reuşiseră să-i supravieţuiască. PPrioada C'Xtrem de s c urtă dt>
la invazie pînă la menţionarea solilor români era in s uficientă pPntru cn•a rra rPspectivelor formaţiuni, mai ales dacă se au în vedPre ~i grave lP distrugeri provocate de năvălitori . Localizarea lor rămîne, cf'l puţin ln stadiul actual al n'rct'tărilor. o problemă neelucidată, date fiind ambiguităţile textelor trim hi lor fra n ciscani. Mai multP astfel de organisme politice sînt atestate în anul 1247 în vestul
Munteniei ~i în Oltenia în diploma iouniţilor, dar existenţa lor ~i in spaţiul carp;itoni«trian este absolut verosimilă.
O dovad[1 în acest sens ne oferă relatart>a lui Thomas TU<.;cus dPsprP un elp
Pvenimente ce se situează cronologic în 1276-1277. Potrivit cronicurului g!'rm an.
regele Oltokar II al BoPmiei ar fi fiicut apf'! la ruteni (Bruteni) !:,i i la „necrPdincio ~ i"
pentru a-l sprijini împotriva împăratului Rud olf de JLlbsbu!'g. Rut<'nii nu ~u
putut interveni însă în ajutorul său, aflîndu -s0 atun ci în conflict cu românii
(Blaci) rn Românii dispuneau prin urmare de r esurse militare consid<•ra hile. <iP
vreme ce erau în măsură s1I creeze dificultăţi unui stat de tali a Husiei d1• I la)i (' i\Volhynia, care - d e~ i în declin dup ă moartea lui Danii! Romano\'ic i şi înfrud ;it
mai de mult I Ioardei de Aur - se menţinea încă pUtC'rni c.
La circa jumătate de secol după înfruntarea cu rutenii, c fectin•le militarr al1•
românilor sînt din nou atestatP în izvoare, de data aceasta fiind impliC'atP î ntr-o
expediţie mai îndepărtată pP OdPr, - pusă la calP de rC'gP!e Poloniei !mpotri\·a
markgrafului de Brandenburg. La această acţiune războinică din anul 1:~2li polonPzi i
au beneficiat de sprijinul rutPnilor, românilor şi lituanienilor 1' 1• Românii la car<'
se referă izvoarele în legătură cu evenimentele consumate în 1276-1277 s i I:!:!()
erau desigur cei de la răsărit de lanţul oriental al Carpaţilor. DPsi aflatP sub
dominaţia politicii a Hoardei de Aur, formaţiunile politlcP românc~t i din 1\foldo\·;1
au păstrat libertatea de acţiune nu numai pe plan int!'rn, ci ~i in politi ca l'XtPrn ;'1 ,
('Vident în măsura în care acţiunile lor nu lezau interPsele mongolilor.
Cu toate că pînă în prezent arheologia a furnizat destul d e puţine elPmPnt<•
menite să contribuie la reconstituirea realităţilor politice dP la est d!' Carpaţ ii
Orientali, rezultatele sale nu pot fi ignorate. Cercetările arheologice pri\'ind perio;1da
anterioară eonstituirii statului feudal de-sine-stătător relidează unPI!' structuriiri
sociale, fără de carP apariţia nucleelor prf'statale ar fi de necon ct·put. Ele confirmi1
existenta ac c' lor potentes illarum pai·tium, menţionaţi în actP!c curiPi papal!' d in
u:~2 si 1347 :1X 1•
Descoperirile d e arme din primele secole ale mileniului al ll ~ lea, mai numt>roase ~i calitativ superioarP celor din pPrioada anterioară, pun în Ju111in1I interpsul
sporit pentru producerea sau importul acestor tipuri dP piese ~ i implici t cre~terea
capacităţii militare a comunităţilor române~ti. Bogăţia şi div~·rsitatea depozitelor
de arme ~i de piese de harnaşament, datate in secolele XIII-XIV, găsite la Vatra
Moldoviţei „Hurghi~ca'', Coşna şi Cozăne~ti (jud . Suceavu), pc>rmit prt>supunerm
că au aparţinut unor cete militare.
Constatarea că organismelor politice>, apărute la răsărit de ar('U] carpati<
înainte de mijlocul secolului al XIV-iea, nu le corespund aşPzări fortificat!' hi
află după opinia noastră explicaţia in natura rP!aţiilor dintre localnici ~i migrato r i
A~a cum ne dezvăluie letopiseţele ruseşti, la scurtă vrenw dup[1 constituirea Hoard<'i
de Aur mongolii au pretins distrugerea cetăţilor din Halici - Wo!hynia ~i au int1'rzi~
18 Thomac> Tusci, Cesta imperatorum et po11tificum, Pd. E. Ehrc>nfeuchkr, în
lHonumenta Germaniae historica, Scriptures, XXII, Hannovera0, 1872, p. 525. Cf. ~i
Gh. I. Brătianu. Tradiţia istorică despre i11temeiC'rea state/01· româll<'iiti, Pd. V
Râpeanu, Bucureşti, 1980, p. 172-185.
19 Ioannis Dlugossii seu Longini llistoriae Polo11icae libri XLI, !If, în Oprra
omnta, XII, ed. Al. Przezdziecki, Cracoviae, 1876, p. Ilfi.
20 E. Hurmuzaki, op. cit„ I. p . 622 ; I, 2. p. 5 ; Do<·umenta Homa11ici<' hi.~tol"in1 .
D. Relaţii. între Ţările Române, J, ed . Şt. Pascu, C. Cihodaru. K. G . Gundisch.
D. Mioc, V . Pervain. Bucureşti, 1977, nr. 22 şi :!4.
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ridicarea altora noi. Aceleaşi pretenţii au emis turcii în Tările Române în secolul
al XVI-iea, cînd dominaţia lor s-a accentuat. Considerăm că posedăm suficiente
temeiuri spre a presupune că procedura mongolilor în sud-vestul Rusiei a fost
i dl'ntică si în Moldova.
Dacii în legătură cu numărul formaţiunilor prestatale ce s-au con s tituit în
s paţiul delimitat de Carpaţi, Nistru, Dunăre şi Marea Neagră socotim că este
prematur să ne pronunţăm, în ceea ce priveşte localizarea lor dispunem de citev<1
sugestii oferite de rezultatele cercet ărilor intreprinse în ultimel e decenii. Intrucit
com plexele fun0rare alP turanicilor nomazi se grupeaz[1 îndeosebi în Bugeac, undt~
inccpînd din secolul al XI-iea au înc ep ut să fie îndepărtate a ~e zările autohtonilor,
('StC' de la sine înţeles că această zon ă de cimpie nu putea oferi un cadru adecvat
creaţiilo r politicl' româneşti. Marile căi ele peregrinare sezonieră a p[1s torilor nomazi
urmau cursurile Nistrului, Prutului, Birladului şi ale principa lilor lor afluenţi,
infil trindu-se în teritorii cu populaţie românească compactă. După inva zia din
l'.?-11-12-12 1·egiun ile und e sălăşluiau triburile turanice au fost preluate de mongoli,
care şi - au extins propriul sistem administrativ şi în zone le de podiş din ve ~ inătaten
:irealului de dmpie. Poziţiile Hoardei în sud-estul Mold ovei au fost menţinute pînă
in preu jma anului I:l70, deci dup<"i ce Bogdan pusese baze le statului de-sine-sti1 tător.
Luînd în consideraţie aceste elemente, se poate aprecia că circ umstanţel e
politiC'P au împiedicat ap a riţia formaţiunil o r prestatale român!'~ti în partea de
sud-est a spaţiului carpato-n istrian. In schimb, au existnt condiţii pentru constituirea lor în r!'gi unilC' de vest, nord şi centrale ale Moldovei. Nu întîmpliHor
nucleul iniţial a l sta tului feudal moldoven esc s-a aflat în partea de nord -vest a
t»ritoriului dintre Carpaţi şi Nistru. probabil în b:izinul riului Moldova, a l cărui
nume - aşa cum au relevat în că cron icarii medieva li - s-a trans mis în c u r ~ul
timpului întregului voievodat 2 1.
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FOHMNJ'IONS POLITlQUES DE LA PERIODE
PRECf:DANT L'ETAT FEODAL A L'EST DES C,\RPATES ORIENTALFAS
Jfr su111 e

Les s" urces ayant trnit aux realites Pthniques <>t politiques a !'est d c's Carpales
Orientales des XJ-e-XJV-e siecles, b!en qu'elles en ge neral peu nombreuses
et assez paul:res en donnC'cs prl'cises, offrent pourtant quelques informations im po rtantes con cen~a nt certaines formations politiques. Dans la litteratur0 h ;storiq U<'
plUS anciennP, parm i )PS noyaUX: etatiqUCS )OcaU X pl'CPXiStant ii b format io n d('S
F.:tats feodau x on a inclus egalC'ment Ies soi-disant „pa ys" des Bc·'rladni q Ul'S C't r! r' s
Hrodniques et Ies ~ republiques" Cîmpulung, Vrancea et Tigheci. Pour ce qui est de"
Berladniques C't d es Brodn iqucs unc observat io n s'impose, a suvoir que df's rela tions des chroniq ues f' t des <lw·umPnb ii ressort qu'ils mC'naient un e vie nomadP
ou seminomade, ce qui rPnd improbahle l<.>ur soi-disant origine roumaine. Lc's
privileges spcciaux d ont lwndi ,· iaient <I U debut du xvrnemc siccle Ies contr('CS
Cimpulung, Vrancea 1~t Tiglwci etaient l'n moindr,~ nm1mre dPs r l'miniscences d"ur\I'
uutonomie d'organisation. troU\'ant son f• ), plicatio11 tout prC'micremenl par Ieurs
attributions militairC's dans dP:' point..; d c• frontier e_• de la Principauce moldave d P
grande importance strategiquc-. li s'0nsuit qu'il y a I iPU dl" ne plus <1 ccorder df'
credit aux opinions sus-citePs.
Mais il existe aussi crautrcs informat: ons qui rPl c vent l'e x istC'nr-1' dPs forma tions politiques roum :iin<'s d;ms rc•spa cc ('~t-c-arpatiq ur.. Dans Eymundar saJa
(Eymund ar pcittr) Ies Vlaqm·s (lilvlmmcnn ) sont n1f•ntionnes avec Ies P ctchen cgues
participant ensembk au x luttes pour lt> t.rone kievien au debut du XIe sieclP. A b
fin du sie:·le suivant l<'s Vlaques nonl -d anubiens viennent a l'appui des Asscnidcs
dans leurs luttes contre I'Empire byzantin . Le fait que Ies Roumains et:.iient en
etat de rassembler une armee capable de s'aventut'l'l' dans une zone cloignce d e
leurs lieux d'origine devoile des possibilites milita ires qui ne pouvient appartenir
qu'â une societe beneficiant d'une organisation evoluee.
Au nord de la Moldavie, dans le t erritoire revendique de Ia Russie halitchi enne, Ies chroniques russes signalent au XIIIe siede lcs princes bolokhovenes. Ll'ur
nom, derive, de l'ethnonyme Voloh, indique !'origine roumain e des Bolokhovenes
L;. t.oponymie, l'hydronymie et l'onomastique m(;dievales d'origine neo-latine des
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vPrsants dl' !'est des Carpates du Nurd prouvt'nt l'ancien11eLe ct Id lari,:e diffusion
dP !'element roumain dans celte rcgion.
En 12:.14 unc lettn• du pape Gregoirc IX mentionnait dans la zon<' d0 courburc
dPs Carpates (la region Vrancea) Ies Walathi et leurs cv~ques. Les formes supcrieun',; d'organisation ecclesiastique ne represenlaient pas des entiLl'S indepen dantes
des realites politiques, mais ctaient etroitement liePs aux autorites laiquc:s anteril'urcment apparues. Ainsi, l'existencc d 'unc hierarchic ecclesiast ique dans le cl erg ~
local au sud-ouest de la Moldavie et au sud-est de la Valac hiP a du etre precede
d'une organisation politique de la socicte roumaine, a menw de lui assure1· la
S('CUrite.
Le fait que dans certaines chroniques orientales on mcntionne Ies lu ttes
d'<'ntrc Ies H.oumains et Ies Mongo!s, ta ndis que parmi Ies pays vaincus et somnis
pa r ces derniers a la suite de la campagne de 1241-1242 on enumere la Valachie
au"si, mon tre que dans les n ;gions extracarpatiques les assaillants asiatiqU<'S avaiE>nt
r<'nco n tre un organisme etatiq ue vigoureux. PPu dp tf'mps apres l' invasion, Ies
Pmissai res franciscains aux Khans rencontraient Ies l'nvoyes des Roumains et des
autre peuples soumis en chemin vers Ies residences des nouveaux souverains dPs
steppes de l'EurasiP. L es amassades avaient le but de r eglementPr Ies r elat ions a vt>c
l0s Khans, d'ctablir la nature du tribut et d'obtenir la confirmation d es chefs
locau ., dans Ies dignitcs qu'ils occupail>nt.
Une autre preuve sur l'existence d"tm organism(' E-ta tii:;ue dans l'espace carpato-dniestrien est offerte par Ia relation de Thomas Tuscus sur certains evenemen ts qui se situent chronologiquement entre 127G-1277. Selon I ~ chroniqueur
allpmand, Hlaci auraient eu un conflit avec Ies Rutl!enes, disposant par consequent
de ressources mil i taire.~ considerables. A presqu'un demi-si eclP piu<; tard Ies R ou ma ins participPnt a une expedition organisee par le roi de l.'.l Pologne contre le
margrave de Brandenbourg. I! est a remarque r que, bien que sous la domination
polit iq ue d e la Horde d"Or, Ies formations polit iq ues roumaines de l'est des Carpates
ont garde l.'.l libertc d'action non seulcment sui· le plan interipur, mais a ussi dans
la politique cxterieure, evidemment dans la m esu re ou leurs nctions- ne lesaient
pas Ies intere ts des Mongols.
L'etablissement des tribus nomades de steppe dans la :zone d e plai ne du
sud-est de la Moldavie a emp~che l'apparition des fonnes superieures d'orga nisation
pclitiques roumaines dans cette region. En echange, ii y a eu des conditions pour
leur constitution dans Ies contrees d'ouest, de nord rt du centre de l'espar::e carpato-dniestrien. Ce n'est pas par hasard quc le noyau initial de J':E:tat feodal moldave s'est trouve dans le nord-ouest du territoire d'Pntre Ies Carpatc>s e t le Dnicstr,
prohablement dans le bassin du fleuve Moldova .
Traduit par MICHAELA SPINEI
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PAHTICULARITAŢI

ALE CiVILIZAŢIEI URBANE ROMANEŞTI
ÎN EVUL MEDl U
MIRCEA D. MA'n:r

I. Aprnapl' că nu există lucrare în care problemele civilizaţiei urbane române~t1
din evul mediu să nu constituie preocuparea fundamentală, în care să nu -şi af!P
Jocul şi componenta cronologică a acestora, componentă ce înseamnă diferit••
aspecte, atît ale procesului genezei aglomrrărilor urbane medievale româneşti, f'it
şi, poate, mai alrs ale constituirii structurilor considerate specifice respectivului t ip
de aşezări medievale. Mai ales pentru cercetătorul străin (subliniez că spun mai
ales şi nu exclusiv), o seamă de realităţi obiective îngreunează consider<1bil înţe
legerea locului real ocupat de civilizaţia urbană românească în contextul evului
mediu european, şi nu o singură dată înţel<'gerea incompletă a acestor particulariti1ţi i-a condus pe istorici la încheierea eronată di românii nici nu au avut, in
evul mediu, o civilizaţif' urban<\ proprir. Haportarea co ntinuă a realităţilor romaneşti la acelea central sau vesteuropene, în Joc să constituie o metodii dP cercetare, care să condud\ la stabilirea (şi acceptarea, ca atare) a specificului românc>sc
ca formă de exprimare a unităţii în cliversitatP a civilizaţiei urb<1ne medievn lP
europene, a accentuat convingerile nu puţinor spe ci alişti în ~ en<;ul inexistPnţl' i
acestei ci vilizaţii la românii evului ml'diu, neîncadrarea Pi în "tiparele" clasicr
„<>n tral - şi vesteuropean constituind „argumentul" statornic al respectivei neg;iri.
După cum este bine cunoscut, împrej urarea că ro1mînii nu au "moştenit" ora~ c
de la antichitatea sclavagistă dt>fi n eşte, încă de la în ceput, caracterul de „ora~P
noi" al majorităţii zdrobitoare a acestPi categorii dP aş<'zări medievale din spaţiul
nord-dunăr e an. Impu-.; rlf' anume realit[1ţi bine> cunoscute, refuzul d P a caracteriza
astfel totctlUatea ce11trelor urbane medievali' de pP teritoriul locuit d<' românii dr
la nordul Dunării se explic;i prin faptul că, erl puţin în cazul unor aşezări din
lungul Dunr1rii de Jos, în care se adaugă acela al Cetăţii Albe, fen 0menul continui
t{1ţii de lo c uin~ începind din secolele mileniului I al e rei noastre ~ i pînă în veacurilP
Pvului de mijloc repr e zintă o realit:lte istorică, în ci uda faptului că nu se poati>
vorbi şi de o continuitate de structui·ă şi de funcţionalitate (în sens de centru
urban) în cuprinsul respectivelor aşez ări. In această situaţie, interpretarea care se>
dă procesului de ruralizare a societ[1ţii, care caracterizează întreaga Europă intrată
în graniţele Imperiului roman tirziu - ruraliza re materializată numai prin mu tarea temporară a centru lui de greutate al vieţii economice rlin oraşele nntichită\ii
către lumea rural;], dar nu şi p1·in dispa riţia totală a centrelor urbane ale Imperiului tirziu - se schimbă esenţial a tunci cînd se nrP în vedere teritoriul norddun ărea n, dupf1 finrle secolului al III- iea P.n. !ntr-adevăr, în ncest din urmă, r az,
chiar da că în cuprinsul unor<1 din centrele urbane rile Provinciei cercetările arheologice au doved it o ~nume continuitate de locuire absenţa unor manifestări dt d e
cit concludente care să vină în sprijinul atestării !ii a unor activităţi productiv<'
şi de schimb specific urbane în cuprinsul vech ilor oraşe din epoca romană impune ~
concluzia că acestea au dispărut ra atare o dată cu finele secolului al III-iea s1
că ruralizarea vieţii societăţii locale este un fenomen cărui<t, prin comparaţie, tn;buie să i se atribuie un conţinut diferenţiat, prin aceasta şi caracterul de "oraşe
noi" pe care îl poartA centrele urbane româneşti al~ evului mediu căpătînd un
conţinut mni precis.
In repetate rînduri, am atras atenţia asupra faptului ci! împrt>jurările istorice
în care s-a dezvoltat societatea românească în a doua jumătate a mileniului I ş>
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în primelc sPcole ale celui de-al doilea mileniu al erei noastre - împrejurări pr<'a
hinP cunoscute pentru a mai fi nrcesară o reluare aici a discuţiei chiar în compo11entde ci esenţiale - au fost departe dc a fi asigurat românilor şi condiţiih
rninimale necesare pcntru ca în sinul acestei societ[1ţi să se fi produs începutul
timpuriu al procesului constituirii nucleclor iniţiale ale viitoarelor lor centre
urbane m<>dievale. Or, tocmai în ciuda acestor realităţi - recunoscute unanim de
ccrcPtarea istoric<\ românească şi străină - continuă să se exprime mirarea că intre
<Jpal"iţia celor mai vechi centre urbane medievale româneşti şi fenomenul similar
petrecut în Europa occidentală a existat un decalaj cronologic sensibil, iar faptul
că procesul de consolidare a civilizaţiei urbane româneşti se produce într-o pPrioadă (secolele XV-XVI) în care în economia oraşelor occidentale se desfăşurau
din plin procC'se ce prevesteau Ppoca modernă îi conduce pe mulţi istorici la
inrl1Pierea rronaUi ci"t, în evul mediu, românii nu au avut oraşe.
La înţelegerea incompletă (adesea dominată chiar de erori grave) a particula rităţilor civilizaţiei urbane medie\·a le româneşti a contribuit, şi contribuie în
('Ontinuare, stăruinţa de a se compara realităţile din 'fara Românească şi Moldova
cu cele din Transilvania, şi dC'oarecc stăruie vechea tendinţă de a se re c unoaşte
caracterul urban numai acelor a~wzări care corespund particularităţilor celor occid(•ntal<>, cPntrelor extracarpatice li se pune b. îndoială apartenenţa la civiliz:.1ţia
·urbană a I::uropei medievale. In primul rind, sub raport cronologic, anterioritatl-a
oraşelor transilvănene în rapol't cu cele din Ţara Românească şi din Moldova a
făcu t sfi se r<ispindească opinia c[1 numai primele pot fi în cadrate în categoria
„adevăratelor" ora')e medievalc ale Europei, ele in cadrindu-se în limitele de timp
în carP Europ;i o :::c identală cunoştea înflorit oarea sa civilizaţie orăşenească. In
acr la)i timp, însă, prezenţa în oraşele tran s ilvănene a un e i populaţii germane car<'
impwwa în aceste oraşe structurale, practicile şi principiile juridice cc caracterizau
viaţa şi existenţa oraşdor occid<'ntale a făcut ca numai Transilvania să fie inclus[•
în graniţele în c;ire se accept[1 existenţa oraşului medie va l, înţeles în sensul clasi c.
reslrictiv, al conceptului. Prin opoziţie, oraşele Ţării Româneş ti şi ale Moldovei
·s int considerate ca aparţinînd unor zone aşa-numit .. periferice'\ în care abia străbat
·(·couri ale civilizaţiei urban<' de tip occidental, fără să prezinte o importanţă
deosebită aria restrins<i sub influenţa căreia s-ar fi aflat aceste oraşe româneşti .
II. Un foarte important şi extrem de cuprinzător domeniu asupra căruia di sf'. Uţiile se poartă de vreme îndelungată este acela al activităţilor specifice de ordin
economic, care se desfăşoară în oraşele medievale de pe teritoriul ţărilor româneşti,
şi , In aceasti't privinţă, compararea realităţilor din oraşele transilvănene cu cele
din aşezările extracarpatice, dacă nu se face în mod nuanţat (şi ni ci nu se face
întotdeauna), nu poate să conducă <lecit la încheieri eronate.
Pe primul plan, cred că trebuie situată analiza deosebirilor calitative şi cantitative dintre resursele naturale de care beneficiau unele şi celelalte, resurse din
prelucrarea şi valorificarea cărora a rezultat, în chip necesar, profilul şi amplitudinea pe care le-au cuaoscut a ct ivităţile specific urbane desfăş urate în respectivele aglomerări. Or, din aceste puncte de vedere, nu există nici un m otiv de
îndoială că oraşele transilvănene s-au aflat într-o situaţie privilegiată tocmai într-un
domeniu considerat esenţial în definirea caracterului de produ c ătoare de mărfuri
pe care îl poartă oraşele medievale, în ansamblu, concomitent cu care se juded1,
în mod curent, amploarea şi semnificaţia activităţilor d e schimb la care participă acestea.
Sub raportul activităţilor specifice, poziţia mai bună ocupată de oraşele transilvănene în rapol't c~ u cele din teritoriul extracarpatic a fost determinată de mlul
dominant pe care l-au căpătat, încă de timpuriu, activităţile prelucrătoare, la baza
cărora stăteau foarte bogatele r esurse de minereuri ale Transilvaniei .
Poziţia privilegiată a oraşelor transilvă nene, sub raportul posibil ităţilor de
aprovizionare cu cantităţi suficiente de materii prime necesare meşte.~ugurilor de
hază, a contribuit la apal"iţia, încă de timpuriu, a necesităţii obiective ca oraşele
dn Ţara Homânească şi Moldova (situaţia fiind valabilă, în aceeaşi măsură, şi
pentru lumea rurală din cele două ţări româneşti) să simtă nevoia stabilirii unor
relaţii economice strînse şi permanente cu cele din Transilvania, aducerea masivă
din Transilvania a unei largi game de produse de metal, ca şi a fierului brut.
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fiind e\·idcnţiată de tot<Jlitatea privilegiilor comerciale" acordate
şi de cei moldoveni oraşelor Bra~ov, Sibiu, Bistriţa etc., c-a ~i
particulară a unor persoane interesate.

J:Jl

de domnii munteni
din con•spondPnţa

In absen\a unei activităţi intcnsl' specializate în domeniul pr<'lucn'irii nwtalelor, ornşcle din Ţar:i Românească şi Moldova se prezintă, la o analiză at<'nt;'.\ a
r<•zultatelor Ct!rcetărilor arheologice (mai alC's). cu anume particul:iritflţi economict•
care par să evidenţieze caracterul m:1i mult sau mai puţin echilibrat al produ c ţi<'i
lor <le mărfuri, în sensul că numai cu g1·eu s-ar putea vorbi de prc•dominarca
\TPUnei ramuri de producţie în raport cu celelalte. Exceptînd producţia de ceramic;~1.
larg răspîndită în cvasitotalitatea ora~clor mPdievale şi destul de puţin semnifira ti vă în încercarea de a se stabili o anume specializare a centrdor urban e într-un
domeniu de producţi e bine definit, toate celelalte domPnii specializate ale producţiei de mărfuri în oraşele muntene ~i în cC'le moldovene apar, mai curind, ca
activităţi menite să satisfacă nevoi de consum de prop orţii mijloci i şi res trinse la
solicitări ce nu depă~ ea u, teritorial vorbind, cu mult zonele de hinterland ale fiPcăruia din aceste oraşe. In orice caz, puţine sînt indiciile documentare care să vină
în sprijinul acreditării opiniei r{1 oraşele de la sud sau cele de la răsărit de Carp~<ţi
dispuneau de capacitatea de a participa la comerţul inte rnaţional al timpului cu
mărfuri produse de proprii lor meşte~;ugari. Or, după cum se ştir (~i se accept{1 ,
în general), unul din criteriile în funcţie de care se apreciaz[1 capacitatea economi t ă
a oraşe lor medievale este tocmai prezenţa acestora în comerţul internaţi onal cu
produse ale artizanatului propriu, comerţul de tranzit sau cel cu p!'oduse agric0lc·
fiind, la rîndul lor, completări majore în definirea rolului economic jucat dP anurrlf'
oraşe în evul mediu.
Oricît ar fi de tentantă, încercarea de a considera rE>laţiile economice dintn·
ora~ele din Transilvania, din Ţara Româneasc{1 şi din Moldova, intre ele, ca formă
de manifestare a comerţului extern nu poate fi acceptată, chiar dacă în veacurile
evului mediu organizarea politic-administrativ[1 ii separa pe români în trei unW1ţi
distincte. Aceste relaţii trebuie considerate ca fiind interromâneşti şi principal a
semnificaţie a lor rezidă tocmai în evidenţierea cnracterului complementar p e care
•~le l-au păstrat pînă la finele evului mediu. Or, în aceste împrejurări problema
participării ora~E>lor medievale româneşti la comerţul internaţion<il se prezintă
în coordonate eare face obligatorie aprecierea acPstPi particularităţi ca fiind dP
dimensiuni modeste şi l imitate la punerea în circuitul economic a produselor agricole·
~i a animalelor. !n plus, oricît ar putea părea de paradoxal, comerţul de tranzit
practicat de oraşele medievale româneşti (cel puţin pină la începutul secolului al
XVI-lea) pare să se fi situat la cote destul de înalte, c<'ea cc a contribuit într-c~
măsură nu lipsită de importanţă la afirman'a pe plan internaţional a ora~elor din
'fara Românească şi din Moldova.
III. !n literatura românească de specialitate s-au formulat adesea opinii destul
de contradictorii în legătură cu stadiul în care se afla viaţa urbană românească
într-un moment sau altul, şi nu de puţine ori s-a sugerat că civ i lizaţia urbană a
românilor în evul mediu se reflectă şi în rolul pe care l-au jucat oraşele şi oră 
şenii în viaţa politicli a ţiirilor româneşti.
Chiar d a că stabilirea unei legături intre cele două probleme enunţate mai
sus mi s-a părut întotdeauna forţată, nu aceasta, cred, merită să ne reţină acum
atenţia. Important este să se amintească faptul că admiterea une i civilizatii urban eromâneşti în evul mediu nu a fost unicul punct de vedere exprimat d~ istoricii
români, din secolul al XIX-iea pînă astăzi. Mai mult încă, în timp ce unii istorici
(mai ales C. C . Giurescu) admiteau existenţa oraşelor româneşti şi a orăşenimii
acestora fnainte de 1241, alţi istorici au contestat în repetate rînduri existenţa unei
astfel de civilizaţii la români, pînă chiar spre finele evului mediu. Este, desigur,
vorba despre poziţii extreme şi, în realitate, ireconciliabile, iar evidenţa necesităţii
de a li se aduce corective substanţiale se impune cu uşurinţă.
Dacă opiniei că în Ţara Românească şi în Moldova existau oraşe şi comunităţi
urbane incă înainte de anul 1241 i se po;:ite reproşa - şi, desigur, numai între
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altele îaptul că nu stabih'şte o corelan> fenn [t a !-itndiului în care se afla
procesul de fe udalizare a societăţii romoine~ ti extracarpatice d in prima jumătate a
SP( O!U IUi a l XfT (-lea !':U treapta dl' <lf'ZVOJtan:• a SOC ie tăţii feudal t>, pe !':<ire devine
posibil ă formare a unor i.l.')l.' Zări de t tp urban creaţii al!' so cietăţii feudale ~i nu
moştenite el(• acN1Stii de la cea sd avagistă care a prPc(•dat-o cel„i de-a doua
orinii nu se poate să nu i se rPmarre, dt' asemenea. o sPrie de s::ădc•ri. di ntre car!'
cL'ie mai im p or tantt~ s!nt, cel pu ţin , urm ălo<1re le :
Pornind de la observa ţia, justă în fond, cii, în t om p araţie cu orn~ele din Eurnpa occident ală s,1u cu cele central-europPne ~i. bine înţel es , cu cele din Transil \'ant a. cPntrele urbane din Tara Ho mânea~c<l ~i din Moldova au răm a;.;, în tot cur ~: tl
<'XistenţPi lor, în s t ăpînin·a <'fedivă ;1 au tol'itiiţii centrali' <. ora~ul domniC'i m<'l:•", -,
„tirgul domniei me le .. .''). statut care a permis ac-Psteia intervPnţ ii continui şi d,! n:i tllri1 foarte d iversă în tr<!hurile interne al P <1 d minis traţ ieî şi comunităţ ii orf1şe !1 <?'jt i
(d<' cele mai multe ori cu co nsecinţe negative asu pra dezv cltării eco :10mico-so•·iale
a or<1şelo r). istoricii si-a u exprimat nedisim ul a t opinia di imprejuriirile ;1mintilt•
nu C' DnC"ordă c u existenţa unei civilizaţii urbane româneşti in ev u l mc>diu. Lăsînd ,
prin a c<'asta, sit s<' înţeleagă că existenţa unei ,.ad0văratP" civilizt1 \ii urbane t>">Le
inC ' Hll !J <itibilă cu contf'starea continui1, de C'f1tre autor itat•'a centraiă , a drepturilor
c omunităţ ilor u rba ne d e autocondu : er<', aceiaşi istoric i r · \·id enţiază, iarlt:;i cu ju<;teţt>,
lips:1 totală din întreaga istorie a oraşelor din 1'ara Homâneasc ă ~i d in l\loldova
a unor actc> juridice intc>rn~nite între auto ritatea centra l;.\ !ii c omu n ităţile urbane,
prin c;ire acestora din urmă să l i se re c unoa scă independenţ a juridic[1 fată dt•
do111niC'. ceea ce dup ă opinia aceloraşi istorici, este tot incompatibil cu existen ţa
un ei c i v ilizaţii urbane medieva le la românii din afar;1 lanţului carp ;1ti c.
In sfi rşit, d a r nu şi în ult imul rî nd, observaţia di, în ac eleaşi ţări româ ne~ ti,
organiz.:iţiile de breaslă, ca forme de organizare a orăşenimii în vedt>rca apărării
drepturilor sale atit în interiorul ora şel or, cit şi în raporturile e i c u autoritatea
politică centrală, îşi fac apariţia tîrziu (în raport cu realităţile din cent rul s<iu
vestul continentului), şi anume abia în secolul al XVI-iea, se constituie înt r-un
nou argument în favoarea aceleiaşi poziţii foarte reţinute faţă de existenţa unPi
rPale civilizaţii urbane medievale în Ţara Românească şi Moldova.
Evident, luate ca ata r e, aceste observaţii corespund realităţii. In acelaşi ti mp,
însă, raportarf'a continuă a rea lităţilor româneşti la ceea ce poate fi considerat ca
reprczentî nd modelul „clasic" al civilizaţiei urbane medievale europene in evul m ediu
- ,,u alte c uvinte, la oraşul occ:idental - con<;tituie, metodologic vorbind, o C'roare,
"are nu poate conduce decil la încheieri de o valoare ştiinţifică discuta bilă . In tr-aclevi\r, o asemenea pra c tică păcătuieşte, în:iinte de toate, prin faptul că se
compar[i fenome n e ce s-au pC'trec ut în condiţii istorice mult deose bite şi ne g lijează
împrej urările istorice concrete în can• s..a putut dez\·olta civ ilizaţia urbană d in
T ara Homanească şi Moldm·a, to ~ mai în perioada istorică în care ac<'asta tt·ebuia
<1 se matu: ,izeze, şi anume la finele secolului al XJV-lm şi în decursul întregu lui
s<'col a l XV-lea ,
!n primul rînd, imprejur[irile la ca1·e am făcu t aluzi P 111<:1 i sus au împiedica t
co nstituirea mai timpurie a centrelor urb a ne din rPgi1Jnile extracarpatice ah•
Homâniei. proces ul r espectiv d esfăşurîndu-se concom it<>nt c u prOCf'SUl î nchegărilor
politice de tip statal. ceea C'P face ca ora~ul mPdiev;1! să fie nu nu m'li t!'Xp res ia
;tjungerii la un anumit nivPl a procesului feudalizării unei societăţ i d al ~ „ dar să
-.c a fl e şi într-un raport constant cu stadiul organizării politice a acesteia, rea li ta tr•
. irce ptată d e totalitatea istoricilor care îşi întemeiază cercetarea pe metoda dialectică
s1 pc concepţia m ateri alistă asupra istoriei . Inţelegînd lucrurile în acPst fel, nu est!'
difi c il dP explicat faptul că în condiţiile inexistenţ ei unor state feudale deplin
constituite la sud şi, respectiv, la răsărit de Carpaţi, fflră, deci, o feudalltate loca lă
ajunsă la stadiul organizării statale de-s ine-stătătoare, ar fi foarte greu de ad mis
(iar cercetările arheologice confirmă deplin aceasta) existenţa unor ce ntre urbane
de plin constituite, în cele două ţări româneşti amintite. Anterior mijlocului secol ului al XIV-iea, astfel de aglomerări nu puteau avea <lecit caracterul unor centre
în cui·s de formare, ceea ce nu înseamnă, in nici un caz, c<1 abia atunci se constituiau şi sub raport demografic.
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Afirmarea acestor centre S•' va produre c u adevărat abia dup ă mijlocul Sf'<'O •
!ului al XIV-lca, o dată cu afirmarea celor două state de-sine-stătf1toare, ca form[1
de organizare poli tică superioară, şi a autorităţii centra le, ca forţă politică în star<'
să adopte măsuri, care au contribuit la
impulsiona rea dezvolt ă r ii respectivelor
aşezări, transfor mîndu-le în expresii ale den·oltării societăţii româneşti, în ansambl ul Pi (dacă centre urbane ca CetatPa Albă şi Siretul. în Moldova. sau
Cîmpulung, în Tara Homânească, par a infirma acest punct de \·edere, nu trebu i.e
u ita t n ici un moment că apariţia şi existenţa acestora înainte de constituire;1
statelor feudale de-sine-stătătoare a fost consec i nţa acţiunii unor factori f'conomici
~i politici prea puţin influenţaţi de evoluţia feudalităţii locale, <'lemcnlPl t• 1wru-·
mâne~ti ju ~ înd aici, o vreme', rolul pre c umpănitor).
Pentru o perioad:1 destul de scurtă, a fost t•viden t că ;_iutoritatca cenlrali1
e1·a capabilă să a dopte măsuri care să condu că la înflorirea rapid~i a oraşelor de
la sud şi, respectiv, est de Carpaţi . Implantările de Curţi domn e~ti (Tîrgo vi şte,
Bm: ureşti , Suceava, la!ii, Bacim, Piatra Neamţ) sa u acClrdarea unor privilegii economice (p rintre care „dreptul tlc d epozi~"' nu se si tua pe ul timul loc ca importanţii)
sint doa r cîteva din formele iniţhil e pe care IP-a îmbrăcat politica domnească fa\i1
de centrrle urbane ale T ării Româneşti ~i ;_ile Moldovei, la finele secolului al
XIV-iea ~i în prima parte a celui următor. Aceat>tă evoluţ ie promiţătoare a or<1 ~elor celor două ţări româneş ti nu a putut, în să, cond uce la forme mai înalte de
afirmare a centrelor orăşeneşti pe planul vieţii economice ~i politice, deoarrr·1·
tocmai în perioada în care s-ar fi putut produce afirmarea pl enară a ora~elor frnomen pe care îl consider inevitabil în cur~ul secolului al XV-iea - a intt-rvenit,
brutal, un facto1· politic considerabil, care avt>a să influenţ e ze decisiv întreag;1
is toric ultc rioarii a celor două ţări româneşt i : ameninţarea otomană .
Adăugat ameni nţărilor continui la care era u supuse din partea regatul11t
maghiar, respectiv, celui polon, sau cel puţin imixtiunilor continu i ale acestora
în viaţa internă a Tării Româneşti, şi a Moldovei, pericolul otoman, chiar dacă nu
s-a manifesta t cu aceeaşi vio lenţă, concomitent, pentru ambele ţ ări, a impus, în
mod obiectiv, autorităţii centrule dominanta politică a subordon ării tuturor capa ciUiţ ilor ~i forţelor de care d ispuneau ţărilf' româneş ti acţiunilor de organizarf' a
rezi stenţei faţă de Poarta otomană . Dar, în asemenea condiţii, devenea, practic,
imp osibilă acceptarea de către domnie a exis ten ţ ei unei forţe, in interiorul ţări i,
independente d e domn ie sau chiar s ubordonate condiţionat , aceasta constitu ind.
dacă nu singuru, cel puţ in un a d in explicaţiile fund ame ntale a le neaccede1·ii oraşe lor şi orăşenilor din cele dou ă ţări româneşti la regimul lib e rtăţii, politict.• şi
administrative, la care aveau d reptul să aspire, începînd cu secolul al XV-iea.
IV. Una din observaţiile care însoţesc, cu r egularitate, di scuţ iile cu p rivire•
la civilizaţia urbană din Tara Românească şi Moldova se referă la caracterul ~i
semnificaţia fortificaţiilor oraşelor. Faptul c<I cele două ţări româneşti nu au
cunoscut ni ci un caz de fortificare a unui ora ş cu ziduri ş i turnuri de piatră m:lomerările urbane de aici fiind înconjurate numai cu palisade şi şanţuri dl'
apărare nu lasă loc dubiilor în legătură cu slaba eficienţă a acestor înWrituri
în caz de pericol (distrugerea repe tată a unor oraşe, inclusiv a capitalelor succesiVP
ale celor două ţări, stînd m<71rturie în aces t sens) şi se constituie, cred, în argumente în favoarea opiniei că, în concepţia militară a autorită ţii centrale, rolul
principal în apărarea ţărilor reveneau nu întăriturilor orăşen eş ti , ca în Apusul
Europei, ci c etăţilor, care constituiau osatura sistemului defensiv al Tării Român Pşti
şi, r espectiv, al Moldovei. Deşi problema nu a l ipsit din preocupările specialio)tilor .
.nu s-ar putea spune că pînă în momentul de faţă s-a dat o i>xplicaţie cu totul
satisfăcă toare acestei realităţi , realitate cu a tît mai greu de înţeles, c u cit, se
ştie, cu ex cepţia teritoriilor de la est df' Nistru, în toab' statele înconjurătoare•
practica întăririi oraşelor cu ziduri de piatr<l era generalizată. Desig ur, fără a
pretinde că aceasta este singura ex plicaţie, cred că nu se poate separa realitatea
amintită de concepţia domniilor ţărilor române ş ti !'xtracarpatice asupra organizări i
luptei de apărare a independenţei : cetăţile fiind , în exclusivitate, domneşti, tact ica
si strategia luptei de apărare se întemeiau numai p e aceste cetăţi. Amplasate în
locuri care prezentau întotdeauna un interes strategic real, cetăţile erau ace!Pa
care asigurau posibilităţile unor manevre impuse de necesităti, şi Jn nici w1 caz
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Astfel, ar fi dificil de explicat prezenţa unor puternice cetuţi de piatr;i
în apropierea u nor oraşe (Suceava, Roman, Cetatea Neamţului) d:ică nu s-ar admite
ideea di nu pierderea sau pustiirea unor oraşe era considerati'1 gravă (chiar dac:l
acesta era capitala ţării - vezi cazul Sucevei în anii 14î6, 1497 !ii 15:.18), ci pierderea cetăţilor, pentru apiirarea acestora din urmă făcindu-se eforturi considerabilr. Pe de altă parte, însă, este! exclus ca domni:! să nu fi înţeles avantajul
întaririi oraşelor cu zi d uri de piatră, dar sr pare că acest nvnntaj rra considerat
minor în raport cu pericolul pr care acC'IPa<)i fortificaţii îl pt·pzcntau pentrn domnie.
în cazul unor e\·pntunk' confrunt[tri între Pa şi orăşeni.

*

*
*

Paginii<' de faţ{1 nu ~i-au propus ( o asemenea sarcin[t fiind iluzorie în cadrul
unPi si111?Ure dezbateri) să epuiwze nici m[1car <.>nunwrarea aspectelor ce partiC'U1<1rizeaz[1 civilizaţia urban fi românl'asr-ă m0d ievahl în rapo!·t cu r<~alităţile F:uropd
c·Pntrale şi vestice. Am abordat ncE•ste probkm0 şi cu alt<' prilejuri , am încerC'at
,.,,'i folosesc pentru aceasta şi dPzbater!':i de acum şi nu pierd nădrjdea că, 11u
peste multi1 vreme, le va putea fi n•zcrvali'i o dezhater!' specialii. Cred, însi'1, C'<i în
pofida caracterului parţial al disc uţi!'i de foţii, CC"I puţin cîleva puncte de vPcl1•r!'
:ir mPrita si'1 fip suhliniatP, pPntru a sc medita 111ai indC'!ung asupra lor. AstfPl :
a) Civilizaţia urbană 1rn'dic\'alt1 româneascf1 tr!'lmie cunosc ută, an;llizat[1 ':>i
apreciat<! în funcţie de imprejurărilf' is torice conC'rf'te în <.:are s-a formut. Ea nu
poatP fi eontestată ca atare nici p(•ntru că s-a constituit ( şi numai datorit[t imprPjurărilor cunoscut0) mai tîrz iu dccit in altr r0g iuni ale EuropPi, nici 1wn tru c<i nu
:1 îmbrăcat formr considerate „clasic!'" ;
b) Faptul c<'i ora ~w le din Ţara Român Pască şi f\loldova nu au rcu~it s<'1 st'
dihPrPw de sub autoritot!'a domniPi nu se explieă prin incapacitatea or[1şenilor
de a se impun<' în faţa domniei, ei prin nece~it<1tca. resimţitei de timpuriu. ca
domnia să f ie singurul organizator al lupt!'i pentru ap ărarea ţării împotriva Jk•ri ('olului otoman, ceea ce excludea Pxistenţa unor ora~e librre s:tu elibPratc• de su b
autoritatPa domnească ;
c) „Saprificarea" oraşelor prin lipsirea lor de fortificaţii putcrnicP de piatr.-1
nu ar trehui consideratf1 semn al miopiPi autorităţii centrale, ci doar una din
PXprl'siile concepţiilor militare ale domniilor româneşti, cal'e [tU făcut din celă/i
C'Oloana vertebrală a sistemului defensiv al ţ[1rilor romârlPŞti. Cu alte c:uvintc.\ nu
dispersare de forţe in ora şe înU1rite, ci folosirea cetăţilor ca puncte de sprijin.
inlr-o strategie proprie a luptei de ap{1rnr!' ;
d) Civilizaţia urhană a românilor în evul m(•diu nu poatP fi suficient î nţe! eas{1
~i bine încadrată în context european, dacf1 ea va fi privită restrictiv. in func\i<'
de~ [rontierele administrative şi de autorităţile politice exist!'nte atunci pe teritoriul
loc uit de români . Ea trpbuie, dimpotrivi'1, privită în ansamblu, aceasta fiind con diţia esPn\ială pPntru în\degerea modului în car<' s-a c:ompletat făni în c(•tarP.
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ELEMENTS SPECIFIQUF:S DE LA CIVILISATION URBAINE
MEDIEVALE DES PAYS ROUMAINS

-

He sum e -

Bien qu'objet de recherc!Jes SUivies dPpuis la fin du XIXe siecle, la civilisation
url>a ine medievale roumaine reste toujour., un champ d'âpres debats pour certain '>
historiens, surtout ctrangers. Le parallele Pntre realites roumaines ct situation s
spccifiques de !'Europe Centrale el Occ,identale s'avere non seulement utile, mais abs olumPnt necessaire, et la mise en doute de J'existence meme d'une c ivilisation
urbaine medievale en Moldavie et en Valachie ne saurait mener qu'a des conclus ions erronnees et anhistoriques .
En effet, la civilisation urbaine roumaine a fait son apparition, pour des
raison s historiques generalemcnt connues, ci un moment plus recent qu'en Europ< ·
Occidentale. Elle se distingue par certaines particularites chronologiquPs et structurales, qui ne font que souligner. en dE'p it de sa diversite, l'image glo bale d'urw
c ivilisation europeenne unitaire . Ces particularitcs resultent du fait qu e la civi l isation des villes roumaines au Moyen-Âge n'a jamais atteint au degre supfrieur
des libcrtes communales. L'histoire toute entiere de la Moldavie et de la Va!achil'
au Moycn-Âgc s'est de roulee sous l'emprise du combat perpetuei dP ccux-ci pour
!c ure propre independance, m enacce tour-a-tour p::ir Ies royaumes magyarP Pt
polonais et par l'empire ottoman. L'autorite politique centrale des deux pays
rournains n'avait pu octroyer aux villes quc des droits et libertes limites, abandonant Ies villes a une quasi-totale dependance du
reigne. Les partieularites
roumaines de J'organisation des luttes defensives ont eu comme resultat la t•·ansformation des fortifications voivodales en principale axe du systeme dc!Pnsif,
tout en laissan t aux fortifications urbaines un role plutOt insignifiant. Le caracter<>
complcmentaire de la vie urbaine des trois pays roumains (la Valachie, la
Moldavie et la Transylvanie) est sans doute !'un des elements essentiels pour une
,iuste estimation de la position occupee par la vie urbaine roumalne dans l'ensemble
de !'Europe du Moyen- Age.
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DESPRE GENEZA ORAŞULUI MEDIEVAL ROMÂNESC :
MODELUL !AŞILOR
ALEXANDRU ANDHONlC

ln istoriografia noastră contemporant1 se acordă o atenţi e sporită problemelor
feudalismu lui european, urmărindu-se a se preciza, pe baza particularităţilor sale
spec ifice, modelul feudalismului ~i variantele acestuia, fiind deosebit de act uală
:~i problema feudalismului românesc 1, ceea ce implicit a adus în primul plan al
r·('rcet:1rilor de istorie ş i arheologie medievală problema genezei oraşului medieval
r omânPsc. ln acest sens, cu toate realizările notabile ale arheologiei medievale romiine~ti, rămîne încă valabilă opinia istoricului nostru P. P. Panaitescu cu priviri:'
la studier0a începuturilor vieţii urbane româneşti pe baza cercetărilor comparati\'P
cu feuda lismul clasic european~.
DPocam dată, în cadrul structurilor social-economice şi teritoriale din spaţiul
rn mâ nesc elucidarea problemei genezei oraşului medieval s-a realizat parţial datorit;-1 descoperirilor arheologice din oraşele Suceava, Iaşi şi Baia 3 şi a folosirii
judi cioas0 a documentului arheologic dat la iveală în urma săpăturilor arheologicC'
siste matic<' efectuate mai bine de treizeci de ani în centrele urbane medievale
1
ro mânP~ti la est de Carpaţi '.
DP aceea, descoperirile arhPologice de la Iaşi prezintă un deosebit interes
0tiinţifi c ~ i în ceea ce prive~te elucidarea problemei referitoare la procesul de
urlianizart~ al awz<l.rii rurale de aici şi a dezvoltării sale ult<'rioare, cu atît mai mult
cu cit ce rcetăr ile l'fectuate au cuprins un areal local bine definit an trapo-geografic"·
l FI. Constanti ni u, in RdI. 31, 1978, 7, p . 1215-1220; idem, în NF:H, V I/l, Hl80,
Manolescu, în RdI, 35, 1982. 7, p. 835-843; FI. Constantiniu, în
SMIM, X, 1983, p. 110-lH (capitolul : "Feudalismul: abordare tipologică"); Al.
And roni c, în ,.AIIAI", XXI. 1984, p. 473-484 ; idem, în Hierasus, 1984 (sub tipar).
2 P. P. Panaitescu, l11te1·pretări române ş ti. Studii d e istorie economicit si
socialii , Bucureşti, 1947, p. 5; F:m. I. Emandi. în Suceava, X, 1983, p. 875-881 ;
M. D . Matei, în RdI, 37. HJ84, 3, p. 279-285 .
:I M. D. Matei, Contribuţii arheologice Ici istoria oraşului Suceava, Bucure~ti,
1%:.l ; C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea
~i pînă în secolul al XVI-Zea, Bucureşti, 1967; Al. Andronic, laşul pînă în secolul
al XVII-lea, Contribuţii arheologice la problema genezei şi dezvoltării oraşelor
feuda le din !Holdova (rezumatul tezei de doctorat), Cluj, 1970 ; M. D. Matei, Studii
de istorie orăşenească medievală (Moldova, secolele XIV-XVI), Suceava, 1970 ;
E . Nramţu, V. Neamţu, St. Cheptea, Ora.~ul medieval Baia în secolele XIV-XVII .
faşi, T, 1980, II, 1984.
4 Vezi dezbaterea ştiinţifică de la Iaşi din 1972 în problema apariţiei oraşdor
medievale din Moldova (cf. G. Ignat, St. Cheptea, în AIIAI, IX, 1972, p. 651-654
şi în RRH, XI, 1972, 5, p . 881-883). De asemenea, Şt. Olteanu, în Studii, 1972, 5,
p. !Hl-979 ; M . D. Matei, Em. I. Emandi, Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi bazinul Şomuzului Mare. Secolele XI-XVII, Bucureşti, 1982.
5 N. Zaharia, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 287 şi 3-4 p. 898-899; N. Zaharia,
M. Pi>trescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, în SCSI, VII, 1956, 2, p. 1-51 ; idem, A .~ezări
din Moldova. De la paleolitic pină în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 201-

p. 81-'ll ; R.
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Din acest punct de vedere subliniem cf1 un rol hotăritor In rezolvarea cu succes
a problemelor respective a revenit din punct de vedere metodologic cercetării m:ii
amănunţite a tuturor elementelor de convergenţă în conexiunea lor totală 6•
Reamintim că săpăturile sistematice de pe teritoriul oraşului Iaşi efectuate
cu scopul determinării nucleului iniţial, de caracter urban al a1ezării de pe terasa
medie a Bahluiului de pc locul fostei Curţi DomnC'~ti au pPrmis, datorită unor
importante descoperiri arheologice, să se dateze în a doua jumătate a secolului al
XIV-iea acest nucleu, să se precizeze limitelC' sale teritoriale, precum şi etapele
dezvoltării sale ulterioare în timp şi spaţiu 1. Subliniem, totodată, că etapele
parcurse de aşezarea de la Iaşi în procesul evolutiv de la sat la stadiul de or:iş
s-a bucurat de o cunoaştere ceva mai amănunţită decît a altor oraşe medievale 8 ,
datorită înglobării şi a satelor din jurul laşilor în cP1Td[1rile efectuate începînd
<·u anul HJ52.
AstfPI, spre deosebire de istoricii care au considt'rat drept factor esenţial
al apariţiei oraşului medieval românesc poziţia sa g eografică, fiind folosit conceptul
de „tirg de vale" !I, am ajuns la concluzia că la haza aşezf1rii de caracter urban
de la laşi se află o aşezare rurală, care a hC'nl'ficiat nu numai de factorii fizicogeografid şi economici, ci şi de existenţa unui şir de aşeztll"i rurale, contemporani',
în jurul său, alcătuind un fl'l de c<'ntură 111 • In felul acPst.1, o dată cu sporul
dPmografic absolut necesar, l::i la~i s-au creat premisPle constituirii unei pie\e
locale. condiţie primordial<l une>i C'voluţii ascend ente a procesului de urbanizarP
al unC'i asez[tri rurctle, viitor CPntru urban medieval, către care au gravitat celelalte sate din cf'ntur[l.
Totodat{1. pc baza CC'rcPtărilor arheologicC' s i din alte oraşe medievale din
l\Ioldova s-a ajuns -la concluzia că ora!:> Ul mcdieq d românesc Pste produsul unui
incă din Hl66 studiile de interferpnţă zonal ă istorico-geografice pentru
rămin valabile, deşi s-au gC'neralizat doar concluziile pf'ntru f'pocile pre- si
protoistorică (N. Zaharia, M. Pe trescu -Dimhoviţa, Em. Zaharia, in Actes du VII'-'
Conqre.~ Internatio11al des Scien ces l'rehi.~toriqucs et Protohistoriques. Prague 21-27
aoii.t 1966, Praha, I. 1970, p. 11 2-114). Aceia~i metodolol?iP, însă cu o lărgin• a
cadrului fizico-geogra fic, la R. Me!hlC'nkamp (în A il /\ I, XVIII. 1981, p . 1-18 ~i

20(i. ElaboratP

Moldova

XXI, 1984. p. 114-72).
fi Vezi „Tematica general[1 a cel ui de al XVI -iea Congres Internaţional dl'
Ştiinţe Istorice" (Stuttgart, 25 august-I septcmhrii:> 1985). la Sc>c{ia c1"011ologicâ Evul Mediu, tema 3 : „Munţi, fluv ii, deşerturi, păduri : bariere ori linii de con vergenţă?" (RdI, 37, 198-1, 1, p. 88). Rt'marcăm faptul c[1 existenţa unui centru d1•
con vergenţă ca element constituti v al genezei unui ora~ medieval într-o zonă gpografic<l bine studiată interdisciplinar a fost C'Vid en ţiat <l încă d in 19î7 de istoricul
~i arheologul medi evist Em. I. Ema ndi (Suceav a, X, p . 121) în k g ătură cu arealul
local grografico-istoric din zona viitorului ora~ medieval Suceava .
7 .-\!. Andronic, în AM. I, Wtil. p . 271-281 ; Al. Andronic, E . Neamţu. în .-\M,
II-III, 1964, p. 409--138 ; Al. Andronic, E. Neamţu, l'vI. Dinu, in AM, V, 19ti7,
p . 16!)-285 ; idem, în Dacia, NS, XIV. 1970, p. 335-:388 ; E. Neamţu, St. Cheptea.
ln MCA, X, 1970, p. 281-287 ; Al. An dronic, F: . Ncamtu, St. Cheptea, in AM, l!J8fl,
p. IO:l-119.
ll M. D. Matei, în SCIV A, 20, l!Jî7, l. p. 72.
!l P. P. Panaitescu, in Comunele m edievale în 1-'rindpatele române, în op. cit.,
p . 161-218; V . Cost<ichel, A Sam. P . P . Panaitescu. Viaţa feudalei în Ţara Roni<inească .5i J\Tuldova, Buc ure~ti, l!l5î, p . -H:l-H-1; P . P . Panaitcsc u, Intrnducere î11
istori{I culturii româneşti, Bucurc~ti, IHli!l. p. 27!1-WI. Conceptul in discuţie a fost
acceptat de N. Grigora~ (SCŞI. XT, Hl60. 1, p. 8:l-Hli); M. D. Matei (SCIV:\. 29,
Hl7!J, :1, p. :llî5-:38-I), V. Neamţu . F:. Neamţu. St . Cheptc>a (:\IlAI. XVI, 197!1,
p. 2fl5-:J04).
10 Al. Andronic, op. cit., Cluj, H170, idem, în .·iluta, I. 1!!70, p. 119-130 ;
idem, în CI, I, 1970, p . Hl-IO!J; id(•m. în Carpica, V. 1!172, p. lW-180; idem, laşii
pinii la mijlocul secolului al XVll-lrn . G<>neză şi evoluţi<', Ia~i, 1984 (sub tipar).
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îndelungat proces intern social-economic şi politic, favorizat şi de condiţiile istorice de la mijlocul secolului al XIV-iea \l. Astfel că primele nuclee urbane au luat
naştere în Moldova în nccle zone unde au toPxistat : o mai mare densitntc> demografică (dovedită de descoperirea a numeroase aşezări rurale în zonă), condiţii
fizico-geografice optime unei evoluţii ascendente a societăţii umane local!' şi un
minimum de securitate politid1 u.
De aceea, in cadrul structurilor social-politice şi teritoriale, cercetarPa obiecti velor arheologice mPdiPvale pe subunităţi geografice, cum sînt de pild<I ~dmpurilP'" .
~codrii~, sau „ţările", acele voievodatP de v~ii, genial intuite de Nicolae Iorga ~ i
din ce în ce mai pregnant evidenţialP d~· cerc<'tarea arheologică a aşezf1rilor în tărite din secolelr IX-XI din spaţiul pstic extracarpatic \'. a des!:his pers pecti vr
nebănuite cunoaşt„rii aprof1mdat<' a satului m edieval românesc . De~i incompletri.
cercetarea din ultima \T(•me a satPlor nwdiPvale române~ti din secolele XII-XIV
a pPrmis definirea cu mai multfi PXactitatP a acf'lor categorii istorice', can• 1:i
"\Temea respectivă se constituiseră, în ansamblul \ ' i<'ţii rurale, în prPmise ale
~ene zPi ora~ului mPdiPval românesc Vi
Diversitatea în unita te 'ii persistenţa tehnicii populare' sporită de 111<''itP'iUgurile
casn ice pe de o parte 'ii de meştP~ngurile oră'iene~ti p e dP altă partr>, acestea din
urmă diversificate în feudal ism , permit, în stadiul actual al cercetărilor interdisciplinare stabilirea e<1tP.1.Wriilor istorice care dl'finesc continuitatea f)i statornicia
Ptnosului autohton.
Elemente de compnraţic:>, analog ii arheologice, etno;;:ra ficP ~i dP altzi natur:1,
menite a spori datele necPsar<' cercetătorului în rPliefarea capacit<iţii ('tnosului
respectiv în receptarea inventiYităţii locale 'ii strz'iine, prin contactl' dirPc.:t<' şi indirecte, reflectate, în primul rînd în tehnica populară, şi în al doilea rind, în <' \"<1luţia industriei cas nice 'ii a mes<'riilor di\·ersi ficate 'ii diferPnţiate pe o s in gurii
linie tehnologică, reprczint:t astăzi preocupări fundanwntale ale cirh<'olo.c:ului ~i
istoricului medievist.
In această ordin<' dP idC'i, descoperirile arheologice din mediile rural ~i urba :1
din secolele XIV-XV din Moldova sînt dovezi concrete nu numai ale capa c ităţii
de receptare a etnosului respPcliv în domeniul dat ci 'ii ale contactelor acPstui :1
c u lumea înconjurătoare civilizată din aceeaşi ep ocă . facilitîndu-<;e aporturilP
pozitive în favoarea sa. Iată de ce în ansamblul condiţiilor geografice şi istori"."<'
un rol de seamf1 re\·inc satului medieval care rf1mîne un iz,·or nesec;1t al viitorului
centru urban, atit c:t unitate demografică bine constituită, c.:it ~i în dubl;1 s :1 calibte
de unitate economică de produ ~ ţi e şi de s chimb.
Producţia în serie pentru o piatft urbană sau interrcgionalfi, implicînd n<:mijlocit şi hinterlandul orăşenes :: respectiv, a determinat la vremea sa atra gerea comunităţilor rurale înconjurătoare , al<Huri de comunitatea urbană co:1stituită, în procesu l
productiv, devenind un factor de prog1·es, dar. concomitent şi de standardizare ;1
produselor. !n acest frl produsPle mC'f)tPşugarilor orăşeni nu căp<Hat un cara ctc1·
universal, răspîndindu-sP. n'pede pe un spaţiu economic din ce în cc-~ mai nu:·p
.~i atingînd, în cele din urmă, graniţe·!<' statului fPutlal din acPa v1Tnw, ba chiar
~i dcpă~indu-lf' uneori.
Din acest pun ct de H'd ere sînt elocvente tlatf'lC' arbeologicc si numismaticP
cart' ne dovedesc produc:ţ ia în serie din domeniul m e!itcşugului olări.tutui ~i schimll M . D. MatPi, în SCIV, 21, 1970, 3, p . 451-463 ; idem. în Bullctin ci<>
l' 11.ssociatio1i Inteniationale d"Etudc du Sud-fst Europecn, IX. 1971, p . 104-129;
idem, în Vor-und Friihfor111en der europâ'.ischrn Staclt im Mittelaltern, Gottin)!P n.

I I (1975), p. 277-2B8 ; idem, în SCIVA, 28, HJîî, 1, p. îl-87 ; M. D. Matei , Em.
Ernandi, op. cit., p. ~2-103.
12 In problema securităţii politice în spaţiile estice extracarpaticf' \·ezi Ş. Papacostea, in SMIM, X. 1983, p. 9-5G. De ascmenC'a, conduziilP dC'zbaterii d( ~ la Iasi
din 1972 (cf. G. Ignat, St. Chcptea, loc. cit.).
·
13 D . Gh. Teodor, in AllAI, XX, 1983, p. 81-87.
H M. D. Matei, în SCIVA, 30, 1979, 3, p . 411-425; R. Popa, în SCIV:\. :JO,
1979, 4, p. 555-563.
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bul acestor produse standardizate de la un capăt la altul al l\Iolc1on•i încă la sfi:-~itul
secolului al XlV-lea t5.
Cu alte cuvinte, se creaseră tocmai acum condiţiile necesare organiză r ii Uul'i
pieţe unice, care să asigure producţia în masă pentru tîrgurile în funcţie :;;i oda:;'i
cu realizarea schimbului de mărfuri să dep ăşe ască etapa produ c ţiei la com;:lnda.
datorită coexistenţei factorilor generali de feudalizare comple tă a soci etf1\i i umani·
respe< tive.
In acest contex t fiind precizate condiţiile economice se impune rPlic·farc a !,>1 ;:
co ndiţiilor fizico-geografice din zona laşilor, care au facilitat, alături de C<' ilalţ1
factori de convergenţă, apariţia şi dezvoltarea un ei aşeză ri umane de carac.tl'r
urban în e vul mediu românesc.
laşii, străveche aşezare umană se bucură d r' o p oz iţie geograficii dPosc bit de
favorabilă pe valea Bahluiului, la contactul a douf1 mari subunităţi de reli C'f ;!11·
Podişului Moldovei ş i anume : Cîmpia Moldovei şi Podişul Central Moldove1H'sr.
Contactul dintre aceste două mari subunităţi geografice sP pun în Pv idenj,{1
printr-o formă de reliC'f denumită „Coasta Iaşiior", carP incepe în valea B:1hJu;u!ui,
în cadrul oraşului, la o altitudine de 40 m deasupra nivelului m ăr ii şi url'ă rri n
Bucium pin ă la o altitudim' de 351) m pe Dealul n cpl'dt'a ~ i 404 m pe Dealul Păun.
Din punct de VE'dere geologic ora!:'ul Ia ~ i se găsejte wwzat pe phtfurm;1
moldo - podolică, rest al celui mai vechi Janţ muntos d in Europa (precamhr i;1n ul d<'
\"Îr~tă hercinicii) peste care s-au depus în strate orizontal< ' depoz ite ale n1;-1rii siluriene din paleozoicul inferior, cretacice de la sfir~itul l' rC' i nwzozoice, tort111i0n• ·buglovienP, precum ~i cde marine ale sarmaţianului din partea a dou a ;, C'rl'i
tertiare.
, Relieful actu<1l de terase fluviatile este de fo1·maţi e noui't. ceea ce a pt•nnis
specialiştilor să considere că laşii s-au răsµîndit pe o unitate de relief, for ma t in
principiu în urma eroziunii şi acumulării fluviatile cuaternare. Din această t<.. uzu,
relieful laşilor e \'ariat, reprezen tînd o regiune dP dealuri şi coline, cu o altitudi1w
Intre 40 şi 186 m, ca Ciric, Şorogari, Copou, Miroslava, Cetăţuia, Socola, Căp ri ţa,
separate de văi cu şesuri inundabile şi parţial mlăştinoase ca ale Bahluiului ~i ;;fluenţilor săi, sau ale Rediului, Podgoriei, Calcainei, Caricului, Nicolinei, la carf:' St'
adaugă şi V;ilea Lungă. Rezultă deci că ace!>t relief este sculptat Intr-un fun d~inwnt
sarmatic, adică într-o dmpie deluroasă complex[1, formată in pliocc>n-c·uat('rn ;1 r,
prin eroziune selectivă, în depozite de argile ~i marne cu intercalaţii de nisi puri
sarmatice şi uneori de gipsuri.
Vatra actuală a ora~ului Iaşi este aşezat;! pe mai multe trepte de t en.~.:-: .
foste albii majore ale Bahluiului, important fiind faptul că nucleul c••nt r;il al.
laşilor, incluzînd şi nucleul iniţial al tîrgului medieval, se află pe o terasă in fP rioară a Bahluiului, cu o altitudine relativ de 25 m, de vîrstă w urmiană. Tl'tas0h·
sînt alcătuite din depozite aluvionare, avînd la bază prundişuri şi nisipuri, i:.ir la
partea superioară lutul"i loessoide, acestea folosite atît în trecut, cit şi în prPwnt,.
ca materiale de construcţie şi de uz gospodăresc, alcătuind materia primă nec••sar;-1
producerii cărămizilor, ţiglelor de acoperi~, olanelor pentru conducte de ;ip.:i ':'i c:1nalizare, precum 'ii ceramicii de uz casnic de toate categoriile.
Reţeaua hidrografică a laşilor E'Ste densă, cu un rE'gim de ape mari p rim~1varn, viituri la începutul v0rii, însoţite uneori de inundaţii, în consc>cinţ[1 capricios,
cu variaţii mari de nivf'l, fenomC'n explicat ~i prin degradările de dată n'ct>n1.f1 a
reliefului.
Clima se caracterizează prin influenţa maselor de aer atlantic, mări ndu-i
umiditatea şi atenuindu-i continentalismul, la şii aflîndu-se în cadrnl provin ci1•i
temperate continentale, la contactul dintre un ţinut cu climă stepică şi sih-o-stt•p i<:;i
şi un ţinut cu climă de dealuri şi păduri. Climatul de st<'pă sc> manifestă cu o t em 15 E. Neamţu, V. Neamţu, St. Cheptea, op. cit., p. 104-110; El. Busui ol'.
Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldom1 (secolul al XJV-lea pină la mijlocu i
secolului al XVI-Zea), Bucureşti, 1975, p. 27.

https://biblioteca-digitala.ro

C !ViLLZATTA ROMÂNEASCA 1N SECOLELE XIII-XVII

HI

pi>ratură medie nnualit de 9,6° cu vînturi predominind de la nord-vest şi sud-est
cu veri secetoase (maximum de +40") şi cu ierni geroase (minimum de -30°).
Vegetaţia este spPcifică regiunilor de silvostepă, cu specii de stejar, alun,
,trţar, tei, frasin, prun st1lbatec, corn, existînd în felul acesta un foarte preţios
m aterial lemnos pentru construcţii şi me~teşugirea uneltelor casnice şi agricole.
Nu trebuie pierdută din vedere exis tenţa pajiştilor iPrhonse de silv ostepă, care din
vechime au favorizat păşunatul şi creşterea vitelor. In fine , solurile din regiune,
cu cernoziomuri extrem de fertile, şi podzoluri de pi'1dure, cenuşi i sau brune, au
fost şi sint şi a sti1zi propice Hf{riculturii.
In felul acesta, regiunea de contact dintre rele două mari subunităţi de
n~li ef a Podi~ului Moldovenesc, favorizată de un complex d e f a(;tori geografici a
co nsti tuit un loc prnpice pentru o a~ezare uman ă, care cu timpul a evoluat, transformîndu-se, dintr-o a~ezare rurală, într-un centru feudal d e caracter urban.
Din punctul de vedere al organizării unui centru de scbimb locul ocupat d e
l aşi are o poziţie geografică coresp unzătoare a cestui scop. Din punct de ved ere
topografic era normal ca iniţial ttrgul să fi cuprins promontoriul terasei inferioare
a Bahlui ului, tocmai p e locul ved1ii c u rţ i d om neşti şi în imed iata ei vec inătate,
d e oarece tocmai acest promontoriu este situat în fata conului de 'dej ecţie plat al
Nicolinei, oferind, odată cu e xistenţa apei potabile, şi un important punct de trecere
peste şesul umed a l rîului Bahlui tG.
Lunca Bahluiului a favorizat în decursul vremii apariţia a numeroase a~ezări
umane 1 ~. aflate în strînsă lE.>gătură şi cu mi cile artere de comunicaţii nord-sud,
peste Podişul Central Moldovenesc, constituind un nod de mare importanţă economicâ între vadul Prutului de la Tutora dinspre est şi Poarta Tîrgului Frumos
:spre vest către Siret şi aflu e nţii săi pe dreapta ll!.
1n felul acesta, aşezarea de caracter rural de la Iaş i , s-a aflat, datorită unor
condiţi i geografice, pe axul princi palelor drumuri comerciale, care alături de celela lte elemente sociale, demografice şi politice au contribuit la tra nsformarea treptată a aşezării într-un timp r e lativ scurt, în ora'} medieval, important centru de
prnd ucţie şi schimb.
Zona geografică a bazinului Bahluiului în cadrul căreia a luat naştere şi
ulterior s-a dezvolta t oraşul medieval Iaşi se caracterizează în general prin prezenţa
unor străvechi aşezări umane 19 , după cum o dovedesc d escoperirile mai vechi ca
u rmare a cercetărilor de suprafaţă, care atestă o locuire umană int e nsă de-a lung ul secolelor în decursul întregii istorii vechi şi medii~. De aceea, atenţia arheologilor s-a îndreptat în direcţia intensificării cerc e tărilor de teren din zona împrejurimilor laşilor, deoarece trecutul istoric al acestei aşezări nu putea fi studiat
corect decît în cadrul său natural fizico-geografic şi demografi c. Cercetările d e
s uprafaţă, efectuate în satele Aroneanu, Dancu, Holboca, Tomoş eşti, Vlădiceni ,
Hucium, Hlincea, Valea Adîncă, Miroslava, Uricani, Găureni Valea Lupului, Red iuTătar, Cîrlig şi Şorogari au permis să se stabilească că aşezările rurale medieva le
d e la Dancu, Abator, Hlincea, Nicolina, Capul Rediului, Munteni, Dealul Copou şi

16 Monografia geografică a României, I, Bucure şti , 1960, p. 292-296, 318, 570571, 672-679 ; C. Martiniuc, V . Băcăuanu, în AŞUI, V, 1959, p . 183-184, 186 ;
I. Şandru, C. Martiniuc, Şt. Păunel, S. Chiriacescu, în AŞUI, I, 1956, I, p. 340-341 ;
I. Şa ndru, V. Băcău a nu. Al. Ungureanu, Judeţul Ia şi, Bu c ureşti, 1972 ; D. Bădărău,
1. Cap roşu, laşii vechilor zidiri, pînă în 1821, Ia şi, 1974, p. 11-12 ; Istoria orasului
Iaşi, I, 1980, p . 13-16; Iaşi . Monografie, Bucureşti, 1980, p. 11-32.
17 M. David, în Lucrările Soc i e tăţii „Dimitrie Cantemir", la şi, 1940, p. 41.
18 V. Tufescu, în BSRG, LIX, JCl4 0, p. 347-:WJ.
19 L. Lăzărescu, în Studii, 1948, 1, p. 207-210. In judeţul Ia~i în urma c:ercet:irilo r arheologice de teren au fost identificate p est e 3000 de staţiuni din paleolitic
pinf1 în secolul al XVIII-le:i. Vezi V. Chirica, M. Tanasache, Repertoriul arheoloaic
al judeţului laşi, Iaşi, 1984 (ms. Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol"
din I aş i).
20 N. Zaharia, M . Petresc u-Dimboviţa, Em. Zaharia, op . dt., Bu c ureşti, 1970,
p. 167-226; I. Şandru, V. Băcăuanu, Al. Ungureanu, op. cit., p. 57-62.
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Rreazu sînt contemporane cu aşezarea de la Ia5i din secolul al XIV-iea. Acesk'
rurale, alcătuind un fE'l dl.' centură, au jucat un important rol în procesul
social-1.'conomic de transformare al aşezării rurale de pC' tPrasa medie a Bahluiului
de la Iaşi, de pe locul fostei curţi domneşti, .e:raYitînd din punct <lf' vedere economic
către aceastf1 aşezare, adică către viitorul centru urban medieval ~ 1 .
Acelaşi proces de gravitare către un viitor centru orăşcmcsr: medieval a fost
precizat şi pentru oraşul medieval Botoşani 22• In acelaşi timp s-a evidenţiat ~.:i
rolul factorului geografic în apariţia unui oraş medieval :!:l DP asemenea, s-a analizat
şi importanţa drumurilor comerciale interne transcontinental<> 2''. :\ceastă conexi un"
a elementelor de converg€'nţă, care a determin a t apariţia unui ora') medieval într-o
zonă geografică bine cercetată intPrdisciplinar a fost evidenţiati1 şi la SucPnva, ;1
cărei particularitate însă constă că pe la mijlocul secolului al XIV-iea era un ora ':fortificat :a.>.
în acelaşi timp Baia se dovedeşte să fi fost la începuturile> sale orăşen!.'~t i o
aşezare de meşteşugari bine difenmţiaţi pe ramuri de produc ţie net urbană ) ..
constatindu-se pe plan istoric generalizarea factorilor interni esenţiali ai procesului
apariţiei şi dezvoltării oraşului medieval românesc, în care caz aportul demografic
alogen şi-a avut partea sa la „dinamizarea producţiei - în primul rind meşteşugă
re')ti şi comerţului" -n.
In ceea ce priveşte apariţia vieţii urbane în zona unde a\·ea să se dezvolt<'
tirgul medieval al laşilor s-a remarcat recent că din punct de vedere cronolog ic
momentul r espectiv se situează către mijlocul secolului al XIV-iea, cită vreme în
perioada anterioară aşezările din zonă au avut un caracter rural 28 • De dSemenea .
s-a subliniat că pentru regiunea extracarpatică „calitatea de centru urban incipient... nu era dată de aspectul planimetric şi arhitectural al aşezării, ci de faptul
c:ă aceasta însemna o aglomerare de meşteşugari şi comercianţi care se manifestau
a'ţtiv pe planul producţiei şi al schimbului" zi. Este tocmai cazul laşilor, undP
întregul material arheologic descoperit încă din 1952 şi pînă în prezent ne atestf1
existenţa unui număr mare de meşteşugari, diferenţiaţi P'-' ramuri de producţi<'
şi a unor negustori cu o bogată marfă locală şi de import. Diversitatea complexelor
şi a constr;ucţiilor descoperite, precum şi gama extrem d<' variată a diferite lor
obiecte găsite în depuneri!P din secolul al XIV-iea, datate cu monedă de Ia
Petru I 30 reprezintă cPa mai elocventă dovadă a transform<lrii a~wzării ruralP dP
la Iaşi, de pe terasa medie a Bahluiulu i, într-un important c0ntru urban mediP\"al
de producţie şi schimb.
Subliniem totodată că pe haza acestor descoperiri arheologice s-a realizat ::;i o
primă hartă a evoluţiei teritoriale a oraşului Iaşi, începînd cu secolul al XIV-iea.
fiind re c tificată vechea hartă întocmită de geograful V. Tufescu. cnre, folosind datc>k
izvoarelor scrise, a datat greşit în secolul al XVI-iea nuc-leul iniţi a l urban al acestui
tirg mrdieval românesc 31•
aşezări

:n

Al. Andronic, în Carpica, V, 1972, p. 172.
22 V. Spinei, H. Popovici-BnlU1, Din trecutul judeţului Hotosani, Botoş an i ,
1974, p. 1:31.
23 I. Prăjinaru, în l!ierasus, I, 1978, p. 317-333.
24 E. Greceanu, .Ansamblul urban medieval Botoşani, Rucur c~ti, 1981, p. -t-(i/
25 M. D. Matei, în Rdl, 34, 1981, 12, p. 22-17-2261.
26 E. Neamţu, V. Neamţu, St. Chepten, op. cit„ p. 48-140.
27 V. Neamţu, E. Neamţu, St. Cheptea, în AIIAI, XVI, H.179, p. 303 (suhli nierea autorilor).
28 V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p . 77-121
188-256.
29 Ibidem, p. 225.
30 N. N . Puşcaşu, V. N. Puşcaşu, în RMM, Seria Monumente Istorice şi d<'
artă, XIV, 1983, 2, p. 20-64.
31 Al. Andronic, în AM, I, p. 273, fig. 1 ; V. Tufescu, în BSRG, LI, 1932,
p. 302-313 ; idem, laşii şi oraşele din nordul Moldovei, Chişinău, 1932.
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De asemenea, cu tot riscul de a nf' repeta, atrai::c>m atenţia că progresul realizat
di> localnici constituie opera propriului lor efort ffil'ă C"Ontribuţia rlementului alogen
C'olonizator, infirmîndu-se vechea teză neştiinţific(! a factorului colonizator ca esenţial în geneza oraşelor medievale româneşti :u.
lntîrzi€'rea procesului de urbanizare al aşezării de la laşi, deşi pc teritoriul
oraşului în zona nucleului iniţial urban mPdicval au fost d<>scoperite importantP
vestigii din secolele XIII-XIV. se cxplict1 prin extinderea domin:.iţiei Hoardei
de Aur şi în rcgiunPa viitorului hinterland al laşilor, dup{1 mar€'a invazie a monJ!olilor din 1241 :JJ. Numai după d1derPa Hoardei de Aur. proces început după
bătălia de la Sinie Vody din anul 13G2 şi încheiat cătrP sfîr~itul celui de al !)aptelea
deceniu al secolului al XIV-iea :v., l:!şii vor avea răgazul s<"i se dezvolte şi în a doua
jumătate a secolului al XIV-iea, în \Temea înţel<'ptului voie\·od Petru I.
Sem ni fir a tiv <'ste faptul că prima menţiune documentară scrisă a laşilor,
date;:iz:1 tocm:1i din vremea acestui voip\·od . Este vorba dp binecunosc: ut;:i „Listă a
oraşelo:· ruse ş ti îndep[irbtc şi apropiate" " · c uprinsă în Cronica I a Novgorodului '',
menţionînd ora ş P!e vaJ;:ihe, adică romîrnc>şti din Voie\'oclatul Moldo\'ei, fragnwnt pe
care l-am datat înt1·e anii 1388-1391 :17.
In fragmentul conţinînd inşirarc>a ora5elor din MoldO\-a, de la sud la nord,
înc<'pînd cu Cetat<'a Alb;i şi terminînd cu Hotinul, ornşul foşi este numit tîrgul
la~ilor .Jassyskij torg, reprpzentînd un toponim primar. identic cu acela clin
documentele de cancel a rie al e Voie\·odatului Moldo\'Pi - .Jasy şi Jaski torg :li', şi
a c{1rui Vf'chime este confirmată de ansamblul descoperirilor arhpoJogice. De altfel,
la epoca inserării în izvoan•Jc scrisP laşii, ca şi celelalte ora~e din Moldova din a
doua jumăt a te a SC'colului al XIV-iea, îşi dşti g : 1seri1, dup f1 opinia pcrtin e nti1 a
istori cului Şt. S. Gorovci, „cu citeva decenii mai înainte" de prima lor menţionan'
document:1ru, im port : inţa ca centre urbane medievale p e deplin constituite :i:i. Es tt'
tocmai ceea cc se conf irm{1 ~ i prin aplicarea statist ici i matematice la stuclien•a
toponimPlor prima re, a căror \'Pchime este cu i0-50 ani anterioarii primei lor
atestări documentare scrise""·
Procesul de urbanizare al laşilor a fost accPl<-rat începînd cu prima jumiitate
a s!'colului al XV-Jc;i ca urmare a edificării pe teritoriul său a Curţii domneşti,
C"eea ce a conkrit aşezării urbane în curs de dez\'oltan' o mai mare securitate
32 Al. Andronic, în Carpica, V, 1972, p. lii. VPzi c ritica concepţiei lui
Jl. Weczerka la C . C. Giurescu, în RR!I, 19G3, 2, p. 40D-·H7.
33 O . Iliescu, în SCN, 1960, 3, p . 27 ; E_ Abîzova, p_ Birnca. A. NudPlma n.
Drciinosti Starooo Orcheja. Zalotoordynskij period, Kisinev, 1981. Vezi şi recenzia
semnată de V. Spinei, în AIIAI, XXI, l!J84, p. 546-547.
34 V. Spinei, op. cit., p . 329-331 ; Al. 1\ndronic, în Suceava, X, 1983, p .
229-234.
35 E. P. Naumov, în Lctopisi i chroniki, J\Iosco\'a, 1Hi4, p. 15 0-163. Autorul
datează

epoca de

alcătuire

a întregii liste a

oraşelor ruse~ li

la Kiev -

1:394-1:396 ca o documentare special[i a mitropolitului Kiprian în cadrul

între ani i
relaţiilor

cu ţ><1triarhia din Constantinopol. Istoricul nu s-a ocupat de datarP;:i fragmentelor
intrate în componenţa listei. Veni ~i rece nzia noastră în AIIAI, XVI, 19i!1.
p. 573-576.
36 Nov uorodslcaja pervaja letopis' starseao i mlaclJego izvodov, Ed . A. N.
Nasonov, l\·t oscova -Leningrad, l!150, p. 4i5-4ii.
3i Al. Andronic, în Rsl., XI, l!'J65, p. 203-218 ; idem în RRH, IX. 1970, 5, p.
ll37-853.
38 M. Costi'ic hescu, Documentele! moldovene ş ti înainte de Ştefan <:el Mare, Ir,
doc. 176 - U I AŞI (= la Ia5i, în I. slavonă) ; DRH, A. Moldova, I doc. 130 - OU

IASCOM T!RGU (- în tîrgul Iaşi, în l. slavonă).
39 Şt. S. Gorovei, în Suceava, X, 1983, p. 189 (sublinierea autorului).
40 L. L. Polevoj, Ocerk istori~eskoj geografii Moldavii XIII-XV v.v., Ki§inev.
19i!J, p. 166-li9 ; 1\1. D. Matei, Em. I. Emandi, op. cit., p . 34-35.
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politică.

Totodată, a crescut şi importanţa economică a tîrgului laşilor, care, a~a
cum se menţionează în documentul din 1408 u, devine punct vamal pentru conwrţul
de tranzit spre părţile tătăreşti, consolidindu-şi poziţia sa de centru de producţie
şi schimb în această parte a tînărulu~ stat independent al Moldovei.
Semnalind încă din 1965 importanţa factorului politic în aC'celerarea proct>sului
de urbanizare al unor aşezări de caracter urban din Moldova, atunci cinel precizam două faze ale acestui proces : a) înainte şi h) după instalarea unor C u rţ i
domneşti, avem confirmarea deplină a semnificaţiei acestui factor 42, datori t(1
recentelor descoperiri de pe teritoriul oraşului Suceava, care ne dovedesc că o raş ul
medieval respectiv, în limitde unei aşezări fortificate cu palisadă, şanţ ~i val d< ·
apărare, îşi desfăşura propria sa activitate social-economică şi politică în dPC"Ursul
secolului al XIV-iea, reprezentînd, după toate probabilităţile, centrul unui Voit•vodat
de Vale'~. Era perfect normal ca în a doua jumătate a S<'colului respectiv, a cc·st
cf'ntru să devină capitala ţării, voievodul din acea vreme înălţînd aici ~i C'Platc;1
sa de scaun. Tocm:ii din acest punct de veden„ pentru noi rămîne ca deosebii
d<' semnificativă dab de 1388, care reprezintă prima menţionare a tîrgului la!ii c :1
oraş medieval, alături de Suceava, care beneficiază, tot în acPst an de menţion ;irp;1
sa pentru prima dată, atît în izvoarele scrise extern<', cit ~.~ i în documente le d< ·
canc<'!arie voievodală ~4.
Astfel, în încheiere, con,.,iderăm că modelul laşilor oferă posibilitatea ca în
examinarea convergenţelor într-un areal antropogeografie bine studiat să se ajung;·,
la importanta concluzie de ordin istoric şi anume că faţă de acele centre urbani'
medievale româneşti preexistente formării statului feudal de sine stătător al l\loJdovei ""• există centre urbane medievale care au luat naştere - nici în<:in tc> nic i
după formarea acestui stat ci paralel cu procesul de constituire statală, C':I o
particularitate a feudalismului românesc, ca o consecinţă a feudalizării trPptat<'
~i a consolidării noii orinduiri social-economice tn conexiunea tuturor liniilor cip
eon vergenţă.

SUR L:\ GENf:SE DE LA VILLE M€Dlf:V ALE ROUMAINF: :
LF: MODf:LE DE IASSY

Resume
Les d ecouvertes archeologiques de lassy ont permis la prec1s10n d'ordrP
historique qu c> l'habit;1t rural de lassy, sur la tcrr;isse superieure de la rivi i~ re dC'
Bahlui, sur Ia place ou au XV-e sieclc s'elevait la Cour Princiere des voîvodes
de Moldavje, datant depuis le XIV-e siecle, a beneficie de conditions physir-ogeographiques, demographiques e t politiques optimes, qui lui ont permis. da ns
41 M. C o stăchesc· u. op. cit., II, p. 631.
42 AL Andronic, în Dacia, N. S., IX, 1965, p. 463-467. Pentru

acelaşi rul al
edificate în centrele urbane medievale din Ţara Românca scii.
v Pzi Gh. I. Cantacuzino, în Studia Valachica, Tîrgovişte, 1970, p. 95-111.
43 M. D. Matei, Em. I. Emandi, op. cit., p. 100-102.
44 Şt. S. Gorovei, în Suceava, X, 1983, p. 189-190, atrăgîndu-s" atf'nţia asupr;.i
adului din 18 august 1388 privind jurisdicţia episcopiei armeneşti din Liov asupr;1
armenilor din unele oraşe din Moldova, alături de actul din 10 febru::u·;e l :JBB
emis din Suceava de Petru I.
43 Dacă nu majoritatea tîrgurilor medievale româneşti - aşa cum susţine::i cu
.ărie ~- C. Giurescu, în Contribu]itmi la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei
fomaneşti pină Za 1848, Bucureşti, 1972, p. 5 cel puţin unele din ele sint întradevăr anterioare întemeierii statelor independente româneşti de la sud şi est
dr Carpaţi.

Curţilor

domneş ti
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un court intf'rvalle de temps, de devl'nir un important centr<> mL~dieval urh;1 in d e
production et d'echange, un point douanier et le sicge d e la Cour Princiere. r-n lui
offrant Jes caracteristiques d'une villP medievale pleinement constituee a la fin
du XIV-e s iecle.
Dans le cadre df's structures social-fronom iques Pt territoriales de~ J'cspacP
roumain estique extra-(':Jrpatique, }<' modele> de Iassy offrp - dans le c·ontc'xtc
des mutations medicvales europcennes - la possihilite qu'a l'f' YamPn dps ('onvPr.l!<'nces dans un are:ll anthropogcographique intPrdisciplinain>nlC'nt bil·n (·tud ie, u n
arrive a l'importa n tl' conclusion historique con r ernant le p <crallellsme d'enlrt' I<'
c: roupe de cc>rb ines vi ll t~s rnedi cvales roumaines et lP. pror·pssus ci? con stituti o1'
cn<:tat de la Moldavie comme une partic,ularite de la frodalite roumaine.
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şi

ADRIAN

BĂ TR!NA

[);ic[t iniţial callfelp de sohi1 în forma lor simplă, întîlnite la r:,sitrit de Carpaţ i
cu ultimul sfert al secolului a l XIV-h·a". au avut un rol e xclusiv iuncţional,
ulterior PIP e vo luează şi se diversifică c: a forme şi decor, devenind în cele mai mult<'
('azuri, produse meşteşugăreşti cu caracter artistic ce se înscriu în evoluţia sobei gotice r rn tral- şi est-europene. Varietatea şi bogăţ ia repertoriul ui decorativ prezent
pe cahlele de sobă pun în evider:ţ C1 cu pregnanţ [1 procesul de asimilare de ciitr1·
societatc>a est-ca rpatică a elementelor decorative caracteristice goticului şi Ren aşterii
timpurii, r eflectînd totodată unul din aspectele procesului adaptăr ii societăţii feu
Jale moldovene la progresele civilizaţiei Europei centrale.
Parte compone ntă a arhitecturii feudale de lemn sau de zid". problema apariţiei şi răspî ndirii sobei de cahle, a repe rtoriului său decorativ, este suscepti bilă de îm bunătăţi r i, deş i în momen tul d e faţă dispunem de unele date cu
Ia sistemul de încăl zi re u tiliza t în interioarele unor foste reşedinţ1•
1JriYirr
domn (· ~ti sau boiereşt i, ale l o c uinţel o r unor orăşeni în st ăriţi sau din cuprinsul
ansam blurilor monastice. Cercetările arheologice efectua te cu stăruinţă în ultim <:ll'
trei d ecenii ne-a u dC'zv[1luit e xistenţa pc> plăcile de sobă a unui repertoriu decoruti\"
de o mare varietcite constîr:d din motive ornamentale geometrice sau vegetale, d ;n
"1eme!lte h cr;.ildicf', din imagini ţin î.1d de ir·onografia creştină (teme biblice, hagio_grafic <· sa u cu caractC'r moral), di n scene ilustrind vi a ţa de curte sau eposul
cavaleresc ra şi din imagini aflate sub semnul simbolismului animal , cu rosturi în
cuprinsul J'izioloaului sau al Bestiarelor medievale, toate înlănţuite într-o icon ugrafie rare>, deocam dată, cu greu se dovedeşte a fi coerentă 5.
Preoc upări deosebite, de dotare cu sobe de cahle a interioarelor locuite, de
c rPare a unor utilităţi de confort, se constată şi la Baia, aşezare med i evală carr
din a doua jumătate a secolului al XIV-iea păşea hotărlt pe calea urb anizării u.
pen tru ca în secolul următor să cunoasdi maxima sa înflorire eco nomică !ii
cult ural ă. Cercetăril e arheologice întreprinse aici au scos în evidenţii prezenţa în
cuprinsul locuinţelor, încă din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea a sobelor
realizate din cahle 7, cc vin să înlocuiască m ai vechile sisteme de încălzire. Odată
cu dezvoltarea aşezării în ansamblul ei, cu amplificarea spaţiului locuibil, în
secolul al XV-iea se observă şi o strădanie deosebită a orăşenilor de sporire a gradului de confort, adăugind acestuia frumosul. Materialele ceramice d ecorative smăl 
ţiite sau nesmălţuite provenite din sobe s-au constituit pe parcursul investigaţiilor
arheologice într-o categorie aparte, deosebit de bogată prin diversitatea formelor si
varietatea repertoriului decorativ.
Din materialul inedit ne reţine acum atenţia o serie de piese de sobă descoperite în cuprinsul unei locuinţe cu structură lemnoasă (L IV) amplasată la 30 m
spre nord-est de biserica catolică (din Baia) 8 , ale cărei urme se pot vedea şi
o dată

3 Cel<- mai vechi sobe de cahle, aflate în locuinţe din ultimul sfert al
secolului a! XIV-lea au fost descoperite la Suce:i.va (Cf. Lucian Chiţescu, în Cercetări arheologice, Bucureşti, 1975, 1, p. 245-259), Baia, (Cf. Eugenia Neamţu, Vasik
Neamţu, Stela Cheptea, op. cit„ voi. I, p. 138-l:l9) şi Tirgu Neamţ (Cercetăr i ineditP
datorate autorilor).
4 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit„ p . 129.
5 Exemplele oferite de cele două sobe descoperite la Suceava (Cf. Radu Popa.
Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit.) şi Baia (descoperire inedită datorată autorilor.
constind dintr-o locuinţă înz es trată cu o sobă monumentală din ultimul sfert al
secolului al XV-lea), amb2le reconstituite, par a fi concludente în acest sens.
6 Lia Bătrîna şi Adrian Bătrina, Contribuţii arheologice cu privire la aşezarea
de la Baia în epoca anterioară întemeierii statului feudal Moldova, în SCIV A.
1980, 4, p. 610
7 Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, op. cit„ vol. I, p. 128-139 ;
voi. II, p. 228-243.
8 R. Teodoru, Vechile biserici din Baia, în SCIA, seria Artă plastică, 1973,
2. p. 233-255 ; Vasile Drăguţ, O pictură murală exterioară regăsită la Baia, în RMM.
Monumente istorice şi de artă, 1975, 1, p. 60 ; Lia Bătrina ~i Adri"tn Bătrina, Date
tstortce şi arheologice, despre biserica catolică din Baia, în „Suceava. Anuarul
Muzeului judeţean", X, 1983, p. 431-454.

https://biblioteca-digitala.ro

CIVILIZAŢIA

ROMANEASCA !N SECOLELE XIII-XV il

;i stăzi. .l\.parţinînd unu i orf1sean înstărit, a'1a după rum ne ind ic<i matPrialul arheu logic cif!at în umplutura ~a prec.um şi dimrnsiunile sale deosebite (til m') în. raport cu vremea căreia îi aparţine, locuinţa pomenită a fun cţiona t într-un in terva l
r estrîns de timp, cuprins între anii 1467-1 476 ~. dezafectarea sa producîndu-se ca
urmare a unui incendiu.
De ~i condiţiile de cer r:t'tarc nu au p cn ; 1is r0 ~ oltarPa tulurC1r pi1•sc• 10 :· de• s·i hit.
;1 \·pm motive să c1·edem că <.a n reuşit ~:i rccup ,·rC1 rn suficir ·.1t<.• matl'.r i:ile in m ;;;;u r <t
<1 ne îngăduie r econstituirea întregu '. 1.:i repertoriu dccorati»·. l'k;;e\~ au fo s t d c ~e u1w rite într egi sau fragmentan\ acestea din urmă fiind întregite în bun;I măsrn·ă '
în raport cu func ţionalitatea b1· ele se împart în trei catpgorii :
A. Plăci de mai mari di mensiuni ce căptuşeau la interior cam0re lc de în ·
c C1lzire;

B . Hota;

C . Cahlele propriu-zise.
A.I.

Plăci

ceramice de form ă dreptunghiulară

Piesele se prezint<! sub forma unor plăci simple modelate în tipar, an;0 în
mediu oxidant, cu laturile de 40 X 25,5 cm şi grosimea de I cm. P e una di n fr\v
sP observă caneluri longitudinale realizate în pastă crudă, cu degetele. Cealalt[t
faţă este netedă şi puternic afumată. Rostul lor era de a căptuşi camerele de încă l
zi1·c ale sobei. S-a putut stabili existenţa a 6 piese.
A.2.

Plăci

ceramice de

formă triunghiulară

De formă simplă, modelate în tipar ~i arse în mediu oxidant, aceste pies<'
triunghi ulare cu laturile de 16.5 X 33 X 35,5 cm şi grosimea de I cm avenu rolul
dP a placa şi de a închide suh forma unui vîrf de piramidă partea supe rioară a
ultimei camere de încălzire a sobei. DPşi nu a putut fi recuperat decît un singur
exemplar, ele trebuie să fi fost în num iir de patru.
B . I-Iota

Piesa este de formă tronconică , lucrată la roată şi arsă oxidant. cu diametrul
llazc1i de 44 cm, cel superior de 28 cm iar înălţimea de 40 cm, avînd rolul de
l<'gătură şi de transmit ere a căldurii între camera inferionră şi cea supc>ri oară de
în c ălzire.

C. Cahlele

Cahlele a u fost executate dintr-o pastă bine amestecată, conţinînd drept
dPgresa nt nisipul fin. Modelarea s-a făcut pe roata olarului sau în tipar iar
<1rdere<:1 s-'1 petrecut în medi u oxidnnt. Fără nici o excepţie sînt nesmălţuite . I n
raport cu form a se pot împărţi în trei categorii :
I. Cahle pătrate cu faţa desc hisă şi picior tron conic ;
II. Cahle rectangulare cu faţa plină, decor în relief şi picior semicilindri c ;
III. Cahle rectangulare cu faţa plină şi decor în relief, dar lipsite de picior.

C.I. Cahle

pătrate

cu

faţa deschisă şi

picior tronconic

Sînt cahle realizate numai la roata olarului, sub forma unor oale tronconic0,
~trase" la gură pînă la obţinerea un ei d eschideri pătrate cu latura variind între
21 şi 23 cm, cu diametrul bazei piciorului de 9-10 cm şi adîncimca totală de
Hi-19 cm. Deşi au fost descoperite numai cinci exemplare, numărul lor tn•buie s<'i
fi fost mai mare.
9 Contextul stratigrafic, materialul numismati c şi izvoarele scrise privitoare
Ia e\·eni mentele ce au determin at incendiile tlin 1467 şi 14 7G au permis o încadran~
cro nologică strînsă a complexului descoperit.
10 Intregirea şi restaurarea materialelor a fost făcută cu pricepere ~i migală .
în cadrul l•boratorului de rPstnurare al Muzeului judeţean Suceava, dP Elen a
Drîmbei, căreia îi aducem şi c:u acest prilej intren11a noastră gratitudine.
https://biblioteca-digitala.ro
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C ll. Cahle rectangulare cu faţa plini'i, decor lri relief şt picior semictl1ndric

!\ceste piese sînt alcătuite dintr-o placă anterioară, modelată în tipar, groasf1
dt> 2 cm. prevăzută cu un chenar în relief înalt de 0,6-0,8 cm şi lat de 0,5-2 cm,
~i d int1·-un picior semtcilindrfr~ rezultat dia modelarea la roată şi tăierea pe din
c.Joui.i pe lungime a unui cilindru. Partea superioară şi cea inferioară ale semicilin·
drulw au fost închise prin adăugarea a cite unui segment dintr-o placă circularf1
de lut. după care partea deschisă a piciorului a fost aplicată pe spatele plăcii rectangulare lucrate în tipar. Inc[1 în pasta crudă, în zona mc>diană a piciorului i-.
fost creată o deschidere circulară sau ovală, cu diametrul variind intre 9-14 cm.
:ii cărei rol era acela de a permite circulaţia aerului cald în interiorul cahki. Plăcih ·
cu decor au îniHţimea de 21,6-23,2 cm iar lăţimea de 2U-2:J cm, multe dintre·
piese apropiindu-se, prin dimensiunile lor, de forma unui pătrat. ln sfîrşit, adîn cimea piciorului sau raza semicilindrului variază intre U şi 13,5 cm. Citeva CX('m plare, ne refrrim la cele cu decor floral şi geometric, prC'zintă o formf1 dreptunghiul:Jr:i mai pronunţatfi avînd în[dţimea de 25-:!ll cm şi latura de 15-18,5 cm.
C .II.1. Cahle rectangulare cu fata

plină,

decorate cu "Cavaler

şi

jupîniţci"

!ntr-un decor vegetal relativ bogat !ii variat sint prezentate frontal două per sonaje La stinga apare redat c,avalerul, cu părul buclat, purtind o tunică strimtă şi
~;curtă. marcată de pliuri verticale la partea inferioară . Partea superioară a tuni cii
este închisă, probabil cu un şiret, întrucît nu sint redaţi nasturii pină sub
git, unde se răscroieşte. Minecile sint înguste şi lungi, ciorapii strimţi iar încă l 
ţămintea cu vîrful ascuţit, de tip ~polonez". Prin croială, îmbrăcămintea pune
tn v<1l ua re siluPta cavalPrulu i prezentat cu un piept bombat ~i o talie suplii. D1 ·
c i ng ătoa re este prinsă lej er cu o curea, o mică geantă de piele („aumoniere) dest inată să conţină hani. Jn C"a se află introdusă palm a stingă a cavalerului, pentru
ca cea a mîinii drepte, flexată din cot, să fie apropiată de palma dreaptă a
p<'rsonajului feminin.
Aflat în dreapta, p ersonajul frmin in are pi"1rul despărţit de o cărare pr·
mijlocul creştetului şi adunat în douCi bucle largi pe tîmple şi urechi. DetaliilP
frţei sint mai puţin rcu~ite ca şi în cazct personajului masculin. In schimb îmbrăc ă 
mintea este bine redată, constind dintr-t.> rochie lungă, pină la glezne,
strînsă în talie 2u o centură ~i marcată de falduri verticale de la talie în jo_,_
!n picioare poart{1 pantofi cu toc ~i vîrf ascuţit. !vlînecile şi partea superioari"1 a
rochiei sint mai strîmte. Antebraţul drept este îndr0ptnt spre personajul masculin
iar în mina stingă, uşor fl e xntă din cot, ţine u cunună de flori sau de metal prP~ios. si mbol al[1turi de capul descoperit - al purităţii tinerei fete 11.
Cadrul natural, mai bogat ş i mai variat decit apare in mod obişnuit pe cnhlelP
cu aceas tă reprezentare, redă imaginPu stilizată, dar plastică şi sugestivă, a trC' i
fPlu r1 de arbori. Dacii între cele două personaje şi la stingct-jos a celui femini n
apare reprezentat chiparosul, iar la dreapta şi stinga-sus cedrul, lingă ca\·alC'r
ohs<' rvăm imaginea conului de pin (fig. 1).
Din acest tip de cahle s-a stabilit existenţa a cinci exemplare dintre care
trPi a u fost complet întregite.
c. rr.2. Cahle rectangulare cu faţa plină, decorate cu o scenă de vfnătoar e
Scena de vînătoarc> conţine imaginea unui cavaler aflat în luptă cu un ur ~.
CaYalcrul, un lăncier in armură WiOară, cu detaliile anatomice ale chipului destul
de bme redate şi capul uşor răsucit spre stinga, se află în poziţie de atac. In
mina stingă ţine o lance îndreptată spre urs. Armura lăncierului este compw;ă
dintr-o cască de tip „celata", fără vizieră mobilă şi cu penaj, dintr-o cuirasă bombată, di n spaliere pentru umeri, brasarde pentru braţ şi antebraţ, precum şi din
1 l Odată măritate, femeile i~i acoperă capul. Acest obicei, legat de semnificaţia sim bolică a cuaunii şi apoi a învelitoarei capului la femeile măritate esk
descris în secolul al XVII-iea de Paul de Alep şi de De! Chiaro (Cf. Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în ţările române, Bucureşti, 1970, p. 174-175 şi note) .
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Fig. I. -

Cahlă

decoratf1

C'U

„Ca\·a ler

~i jupîniţă" .
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Cahli"i dcc:orat[1 cu sc·pn:i de
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15:!

l1raconieră şi

tasete - plăci articulate cu partl'a de jos semi c ir c ulară, aşa cum apar
anul 1-150 12 - menite să protejeze şoldurile şi pulpele u. Ursul este redat d in
profil, în picioare, sprijinit pe labele din spate, ţinind ridicată in laba dreaptă o
mi\ciuc,<l cu rare ii Ameninţă pe lăncier. Acesta este ajutat in luptă ele un ciine, red at şi el din profil, ce atacă ursul în' jumătatea sa inferioară (fig. 2) .
S-au descoperit d in acest tip de piese cinci exemplare dintre carp trei au fost
('o mplet întregite.
c ătre

C.CI.3. Cahle rectanyulare cu faţa plină, decorate cu un element heraldic C ()rbul cu inelul în cioc - din stema familiei Huniazilor

ln cîmpul central al plilcii este redat un scut sprijinit de doi tenanţi. S cutul
('Ste de tip „polonez" , prezentind la partea supPrioar[1 două scobituri latNal<'.
modelat în acol a dă în jumătatea sa inferioară 1'•. Mobila principală a scutului (' ~le'
un corb reprezentat clin profil, întors, privind spre partea stînga a scutului, şi aşez;it
pl' o ramură ele arbore. Corbul are capul încoronat cu o coroan [1 nobiliară cu tr<'i
fleuroane iar în cioc poartă un inel. Aripile sînt lipite de corp.
Tn µartea dreaptă, deasupra corbului, apare cea de a doua mobilă a scutul ui
s1 anume o roză deschisă 1\ cu cinci foi în fiecare dintre rindurile sale şi c.u un
hol1oc central între fiecare frunză a rîndului exterior .
.Scutul este susţinut cu ambele lor braţe de d oi t1·nanţi, personajl' conv<' n \ ion;ilP reprezentate în ace.c;t caz de doi tin eri ca valeri în tunicii scurt[1, strînsă P<'
Ld ic ~1 despicată in părţi, cu pantaloni colanţi ~i incălţămintr. ascuţită de tip „ii
h poula ine~ (fig. 3).
S-a putut stabili existenţa a şase exl'mplarc dintrP care patru uu h~t
comp let intregitC'.
C.II.4. Cahle 1·ectangula1·e cu faţa plin ă , decorate cu tm elerncnt heraldic f,t'ul „rampant" cu o coroană în labele anterioare - din stema familiei Huniazil vr

Intr-un scut de tip „polonez" este redat din profil, arătînd numai un ochi,
dar amîndouă urechile, un leu „rampant". Limba sa, care iese din gură, este în~·o voiată şi

rotunjită la extremitate. Coada este ridicată drept, puţin ondulată, cu
virfu l uşor îngro~at şi întors spre spate. Coama apare bogată, acoperind gitul,
pieptul şi o parte din spate. Trupul zvelt are labele terminate cu gheare arcuite,
cele din faţă purtînd o coroană nobiliară. cu trei fleuroane.
Sculul este încadrat de un decor vegetal constînd din flori cu lujer lun g ~i
c inci pl'tal<' (fig . 4).
Din cele ~ase exemplare descoperite, trei SP păstrează întrpgi .

C.J I.5. Cahle rectangulare cu
tri ce

.~i

faţa plină, decorate

cu motive vegetale, qeu11u·-

litere

delimitat de un chenar simplu, est!' împărţit cu ajutorul unor
în nouă suprafeţe, dintre care cinci sînt perfect închis<'. In
eimp uril e aflate în cele patru colţuri se află înscrisă litera S, în Gele mediane cite
o rozPt[1 cu G pC'tale iar în mijloc o succesiune de carouri. (fig. 5).
Din cPlc ~a,;e pil'sc n' c·upcratP d oar două sînt întregi.
Cî mpul

haghetP

plăcii,

încrucişate

I:! Cf. Rlaire Cla u de, Eu mpcan .!lrmour C. 106fi to C. 1700, Londra, 195B, p. 8~.
J:l Cristian Vlt1d<'scu, Tipuri de arme ol/1e şi armuri la ostile român e în a
<l1ma jumătate a secolului al XV- lca, în S MM IM, 197:!, 6, p. 1:3-î~.
1-t Marcel .S tu rdz a-Să u ceşti , H eral d i ca , Bu cu reşt i, 197-1, p. 29.
15 Este imaginea clasică de reda re heraldică a rozei (Vezi : Jauffroy cl'Esrhava nne, T r aitl' complet ele lll Science clu bla scm, Pa ris, f.a„ p. fil.
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cu elemente heraldice din stema IIuniaziloe.
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Fig . 4. -

Cahlă decorată

cu leul heraldic din stema Huniazilor.
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C. Il.li. Cahle rectangulari' cu

clrntă

faţ a plină,

şi

ADRIAN B ATHIN A

clecora t e cu o rozet ă centralei îrirn -

rle mot i ve vegetali'

Cimpul cahlei este del.imita t dr un chena r c·u decor .şnurat, obţinut d in 'in
a patru baghete. I n centru ap<.1 re motivul rozete i cu .ş:1 s0 pet ale· inr·c >11
j Uri.it de altf' moti\'e vegl'tale stilizate (fi g. li).
Se cunosc patru eXt'mplare ce au putut fi in tregih· .

<T Uci~area

C.11 I. Cahle r ectangulare cu

faţ u

plinii

şi

clecor în relief, lipsite <le picior

Un num ă r de trei t ip uri de cahle, cu d imen siu ni le asPm fmăto ar e cu <"elt> al··
ti p urilor C.II.1-4, sî nt lipsite de p iciorul sem icilind ric, prezentîndu-sP sub for m;1
unor s imple pl ăci , motiv p en t ru care au fost tra t a t e separa t. N u exclu dem po~ ih ili
tntea ca !j i ac<:>stea să fi avut u n picior ase mă n ăto r cu al celorlalte ca h le d0cor;1t<'.
ru a tît mai mult cu cit pe dos pr ez intă urmele un ei desprinderi.
C .III.l. Cahle r ecta n gulare cu faţa plin ă, d ecorate cu imagin ea „Cava l,'rului
în turnir"

Ca valerul, sarjînd s pre dreapta, este e chipat în arm ură complett1 ~i n ·da t
din profil. El po artă p e cap un coif de tip „bacin et" evol uat, ce a cope ră în întreg ime
capu l. Coiful este a l că tuit d intr-o par te superioară de form ă cili nd r ic:[t, d int r-<•
mască de form ă coni că , cu un virf ascuţ it asemă nător cu :i i unui bot d e anim a l rn ~1
d in tr-o a p ărătoare de ce afă. Gitul este protejat de un manş o n ce ţi ne loc d<' ;.:u!Pr
l 1r mea z[1 cuirasa a lcătuit ă dintr-un piepta r bombat 17 şi un sp ă ta r ce u rnwazi1 l ini.i
"patPlui. Cuirasa se termină cu o braconi e ră - o ce nturii clin fier compu <i din
t i·ei la me mobile articula te, a ş a cum se întîln eş te de obicei în prima jumă ta tt' a
secolului al XV-iea 18 - menit[1 să protejeze pîntecele, şoldurile şi rPgiunea rc>nalii .
Braţe le şi antebraţ e le sînt protejate de brasarde a mbele de form ă c il indrică lega te în dreptul cotului p rintr-o cotieră. Mi na dreaptă , singura \'i zihilă, ţ in<'
friul şi este protej a tă de o mănuşă fără degete („miton "). In partea stingă c:a\'aJprul
poa rtă în poziţie de atac o la nce cu virf as cuţit. După braconie rii se ohs<'r'. :·1
lase tele, alcătuite din tre i lame mobile. Urmează armura de coapsP fo rmatii tot
din plăci c;are continuă pînă la genunchi. Gamba este p rotejată d e j:i m bi1'r" si
moletiere, prin se i ntre e le. In sfirşit, echipa mentul se termi nă c u o î ncă lţ f1minte d„
fit>r cu vîrf a scuţit, ce se sprijină în scară, înc ă lţăm i nte !·pecifică secolului ;d
X V-ie a, pînă c ă tre 1480 19 ş i cu un pinten din care se observă mai bi ne duriţa.
Calul este bin e proporţionat fiind redat în galop. (.;itul este frum os c:<Jb ri.it,
c·oa ma scurtă iar coada este împletită. Harnaşamentul este reprezenta t de o ~a c·u
oblincul scund şi uşor arcuit în faţă, de o crupieră realizată dintr-un s istem clp
cat a rame, curele ş i nituri, de un pieptar împodobit cu rozete şi de un frîu < l'
p orn eşte de la botul calului trecînd peste git în mina cavalerului (fig. 7).
Una din piese a putut fi întregită iar alta se păstrează in stare frag mentară.
C.III.2. Cahl e rectangulare cu

faţa plină,

decorate cu „Sfîntul Gheorgh e"

Cavalerul este redat călare spre stinga, ţinînd în mina stingă hăţuri10 calulu i
iar în cea dreaptă lancea al cărui vîrf este înfipt în gura balaurului aflat t rintit
sub cal. Capul cavalerului este uşor oval, acoperit de un păr bogat, dar detal idf'
ana tomice ale feţei sint puţin vizibile. Imbrăcămintea este reprezentată de o tunicft scurtă şi strîns[1 pe mijloc cu cingătoare, jumătatea inferioară fiind ma rcati1 de
pliuri verticale. Inc ă lţ ă m i ntea este cu vîrf ascuţit ~ i se sprijjnă în scara d<> ~a.
Calul, redat în mi şc are, este bine proporţionat , din harna-:;amentul sf1u ohsPrdndu-se hăţurile, şaua cu o blînc ':'i scara de ~a .
In colţul superior din dreapta al plftcii apare, destul d e ştearsf1 , imagiiwa
î nge nunchiată a prinţesei în atitudine de te n a nt - cu mîinile îm prc unnt<' în
Hi E. E. Viol!et-le-Duc, Dictionnaire raisonn e du mobilier fran<;ais d e !'1-poqu e
ca„ l ov ingiem1 e â la renaissance, Paris, 1871, V, p. 185-186.
17 Blaire Claude, op . cit ., p . 50.
18 Cristian V l ădescu , /ncercări asupra perioclizării şi tipologiei arm elor albe
m edievale occidentale, !WC . XV - XVII, în SMMIM, 1969-1970, 2-3, p . JlO .

19

Jb;<~em,

p . 11::!, nota 16.
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Fig. 6. -

Cahlă decorată

şi

cu motive vegetale.
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Cahlă decorată

cu imaginea "Cavalerului in turnir".
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Fig. 8. -

Cahlă decorată

cu imaginea "Sfintului Gheorghe" .
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gest de rugă. In partea din stînga, deasupra capului calului, într-un cadru de
fC'reastră apar capetele încoronate ale părinţilor prinţesei (fig. 8) .
Din acest tip de cahle au putut fi întregite nouă exemplare la care se adaugă
alte cinci jumătăţi, renlizate de la bun început astfel - prin tăierea pe din două,
pe verticală, a plăcii crude în tipar - în VC'derea dispunerii lor în colţurile sobei.
C . III. 3. Cahlă rectangulară cu faţa plină, decorată cu motive geometrice
Singurul exemplar păstrat conţine într-un cerc, al cărui diametru este apro;ip<'
C'gal cu lăţimea cîmpului plăcii, un motiv decorativ obţinut din intersectarea a
opt arce de cerc, din plasarea în centru a unui motiv solar stilizat (roza vînturilor) '.!1 1,
iar în suprafeţele dintre arce a unor pastile. Cele patru colţuri ale plăci i sînt
decorate cu cercuri simple (fig 9). N-ar fi exclus ca motivul decorativ să sugernP
o rozasă gotică .

...

*

*

Din observaţiile C'fcctuate asupra resturilor construcţiei ca şi din analiza
pieselor ce intrau în structura interioară a sobei (plăcile dreptunghiulare, triunghiulare şi hota) sau in cC'a exterioară (cahlele), rezultă că toate acestea au aparţinut unei singure sobe menite să incălzescă şi să decoreze spaţiul interior în cure
a fost montată.
Arătam în rîndurile de mai sus că cele două tipuri de cahle cele pătrate,
cu faţa deschisă şi cu picior tronconic, alături de cele rectangulare, cu faţa plină,
decor în relief f)i picior semicilindric - sînt alcătuite din două părţi distinC'te :
una aparentă (faţă deschisă sau închisă sub forma unei plăci decorate) şi alta
înglobată în peretele sobei (sub forma unui picior tronconic închis sau a unui
semicilindru cu o deschidere circulară). Ele au un dublu rol şi anume acela de elempnt de rezistenţă în peretele sobei, pe de o parte, iar pe de altă parte de înmagazinare şi de transmitere a căldurii. In funcţie de modul de tratare a feţei şi a
piciorului fiecf1rei piese se poate stabili şi locul său în volumetria de ansamblu a
sobei. Astfel, cahlele cu faţa plină şi picior semicilindric (tipul C. II. şi eventual
C. III.) se înscriau in primul registru volumetric important, după soclu, îmbrăcind
camera de ardere şi totodată prima cameră de încălzire (cea inferioară) şi avînd
un rol structiv pe lingă acela de a înmagazina în corpul lor căldura pe parcursul
arderii şi de a o iradia timp mai îndelungat. Spre deosebire de acestea, cahlele cu
faţa deschisă şi picior tronconic imbrăcau camera superioară de încălzire legata
de cea inferioară printr-o hotă tronconică - permiţînd o mai rapidă transmitert·
dirertă a căldurii printr-o suprafaţă mai mare. Această cameră prezinU1 dezavantajul, însă, că este cea care se răceşte mai repede.
Rezultă deci că soba era alcătuită din două registre volumetrice importante .
primul, mai mare, de formă paralelipipedică, constituit din camera de ardere, con tinuată de camera inferioară de înd"tlzirC', iar cel de al doilea, mai mic, probabil
de formă semisferică, reprezentat de camera superioară de încălzire .

*

*

*

Din analiza decorului de pe faţetPle cahlelor descoperite la Baia, constatiim
prezenţa deopotrivă a unor teme proprii universului cotidian al feudalului - precum
cea a iubirii curteneşti sau a proslăvirii virtuţilor războinice - alături de cPle
hagiografice ca şi a motivelor heraldice, geometrice ~i vegetale.
Tema iubirii curte neşti, întruchipată de scena „Cavaler şi jupîniţă" (C. II. l.)
cunoscută şi sub denumirea de Perechea de îndrăgostiţi („das Liebespaar"), ilustreaz{1
unul dintre idealurile cavalere~ti şi anume galanteria faţă de doamne. Prezentt1
la început în romanele de curtenie ale secolului al XII-lea, în care se constată o
îmbinare a faptelor de <irme din poemele epice cu dragostea idealizată din poezii!
20 Pentru motivul sol<:tr a se vedea Paul Petrescu, Motive decorative celebre,
19il, p . 9-30.

Bucureşti,
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Fig. 9. -

Cahlă decorată

cu motive geometrice.
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lirică, tema amintită va pătrunde ~i în artă, carP, aşa după cum arată G porgrs
Duby, odată cu secolul al XIV-iea va înc.epe să exprime ceremonialul profan al
vitejiei ~i curtoaziei, în d etrimf' ntul liturghiei sacre ~ 1 . llustrind, deci, pentru încPpUt
romanele cavalereşti ale epoci i ~i şi afirmînd, în a ce laşi timp, unele s entime nt r~
laice multă vreme tăinuite~". scf'nelc galante conţin aproape întotdeauna, alătur i
de cele două personaje, ~i simbolul sPntimpntf'lor lor - copacul - redus unC'ori
Ia date le sale esenţiale. Miniaturi dp ff'lul celor de pe manuscrisul „Der Welschcn
Gastes~ al lui Thomassin von Circlaria 21•, din 1380, d e pe „Le livre du cuer d'amours
cspris" scrisă în 1457 ~i ilustr<ită către 1460 de Rene d<> Anjou 25 sau de p e alt
manuscris francez d e lu începutul secolului al XV-iea, <iflat la British Museum •
reprezintă d e fiecare dată perechi C'are evolueazf1 într-un decor apr opiat stărilor
lor sufleteş ti. Cu timpul, tema se răspîndeşte în diferite dommii ale creaţi ei
a rti stice, devenind fre cventă in secolul al XV-lE'a.
Intruchipată pe cuhle, ea v<i pătrunde şi în interioar11le locuinţelor frudalilor
şi orăşenilor din Europa centrală şi occidentală, prezenţa sa fiind semnubtă pe o
serie de piese dintre c<1 re cele din l4:l0 aflate la muzeul din Zuri ch 27 , smt de pe
soba de la Erfurt, din 1473, aflată azi la Dresda •. sînt a zi prea bine cunoscute. Şi
în spa ţiul românesc est-carpa ti c scena respe ct iv ă a cunoscut o largă răspîndire în
secol ul al X V-iea, d f'scoperirile de la Sucea va l!l, Vaslui 30, mănăstirea Bistriţa
(jud. Neamţ) 3; sau de la vechea mănăstire a Moldoviţei 32 (jud . Suceava) constituind
doar cîteva exemple cărora li :;e adaugă acum cd de la Baia. Modul în care est<'
redactată, însă, scena perechilor galante pe cahlele de la Baia prezintă unele
particularităţi în raport cu compoziţiile de pe celelalte piese cunoscute la răsărit
de Carpa ţi. Da că pe exemplarele descop erite pînă acum în aşezările din Moldova,
decorul se reduce la e:;enţial, în tre cele două pPrsonaj e fiind redate o floare dP
cri n stilizată sau un vrej, posibile aluzii la „Arborele vieţii" 33, pe cele aflate la
Baia se constată o tra ta re specifid1 a t0mei, simbolul sentim entelor personajE'lor
fiind redat mai amplu în cadrul unui decor vegetal a lc ăt uit din chiparo :~ i , cedri
şi p ini, dispuş i astfel incit sch iţează un început de perspectivă . In ,acest !'aZ în
afară de simbolul pe care decorul vegetal îl prezint<\ în ansamblul său, fieca re
cop <tC în parte are o import<inţă simbolică. Cedrul are ~e mnificaţ ii sacre, întruchipînd veşn icia, încă c:in mileniul III î.e.n., fiind prezent pe sigilii akkadien c sau
d in Ut· 3 " ca şi p e o cui ă de piatră din Susa 3:•• In arta (' re<;;t ină ('• •drul simbolizf':1zii

21 Ge01·gc-s Duby, Fon<laments d"un nouvel humanismc, Genev:i. 10G8, p. :IL .
22 I. B<'·d ier, P. I fazard. Histoire de la litteratu re fran<;aisP , voi. J, Paris.
1923, p. 17,
23 Paul WiPglPr, Geschich t e der <leutsche n Literalur, Berlin, 1930, p. 64.
24 J. Nadler, Literaturgeschi cht e des Deutschen Vo!kes, vol. I, Berlin, 1931, p. 74.
:25 V ioricu Dene, Miniatura franceză. Secolele V II-XVI. Bu' ureşti, rna:l.

p. 60-fil.
2(i Radu ManoleS(:U , Societatea feucl ală în Europa apusean-1, Bucuresti, l!l74 ,

fig. 4:.J.
27 Torsten Gebhard, Kach eWf en, MLnchen, 1981, p 68 şi fig . 44.
28 Karl Berling, Der Erfurter Ofen in Dresclener Kunstgew 2r!Je Museum, în

„BelvC'd ere", III, Viena, 1923, p. 193 ; Rosemarie Fran z, Der Kachelofen. Entstehun9
uml 1mn~tgeschichtliche EntU'i" k.lung vo n Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus, Graz, 196!1, fig. 120.
29 M. D . Mat·!i, Em. Em ~indi , op. < it., p , 568 şi fi g. 7i l ; Radu Popa, Monica
I\'ffn·gineanu-Cârstoi u, op. cit., p, 47-48.
30 Rica P opescu, Cahle şi plăci cleccrative„ ., p. 63.
3 1 Lia Bătrîn :1 ~i Adrian Bătrîna, O locu inţă rlomnc a s că . ., p. 76 fii fig . 4 .
:i2 Gh. I. Cantacuzino, op. cit., fig. 8,
33 Radu Popa, Monica Mifrgi neanu-Cârstoiu, op. cit., p. 139.
:l4 Juliu Szabo, „Ceclrus acternitatfa hieroglyphicum." (lconology of a natural
motif), în „Acta Historiae Artium . Academiae Sci en tiarum Hungaricae, t. XXVII,
f
1-2, 1981, p. 10 şi fig. 7 şi 9.
35 Ibidem, p. 9 şi fig . 6.
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o formă a revelaţiei divine 36 iar alături de chiparos ilustreazii primele dout1 fericiri
din manuscrisul latin din secolul al XII-iea „Liber Floridus" J 7 . Pinul apare şi el
reprezentat în arta antică, pe pietrele funera1 ·e romane :Jll dar şi în cea medieval{1
pe manuscrise sau în plastica monumentală :1>•.
Din scenele inspirate de eposul cavaleresc cea a „Cavalerului în turni.r" a
constitu it un subiect predilect în arta evului mediu. Turn irele, manifestiiri cavalereşti cu caracter mii itar dar ~i prilej de divel"tisment caracteristic modului de
viaţ[1 <.ii feudalilor, au apărut la începutul secolului al XII-iea. răspîndindu-se cu
rl'peziciune în întregul Occident. Odată cu a doua jumătate a secolului al XIll-lea.
Ple isi atenuează caracterul de întrecere milit ară evoluind treptat sp1·e un spectacol
fastu~s ce se va desfăşura pe baza unor regulamente amănunţite şi severe 10. Una
dintre cărţile care au reglementat modul de desfă~urare al turnirelor este şi ~Le•
livre des tournois", manuscris redactat între anii Hti0-1465 şi ilustrat de însusi
regele Rene de Anjou cu şase miniaturi remarcabile "1. Prezente în miniaturi prec um
în cea a unui manuscris francez de la începutul sf:'colului al XV-lea sau într-u ~i:t
de la sfîrşitul secolului al XV-iea ilustrînd turnirul de la .St. Ingleuersch, ambPle
aflu te la British Museum 1o2, ca şi în artele aplicate ale vremii, dacă ar fi să ne gînd im doar la imaginea unui turnir ce împodobeşte o cutie de fildeş din acelaşi secol
al X V-lea 1:1, scenele de turnir vor decora şi sobele de cahle, procedeul cunoscînd o
la rgă răspindire pe o arie cuprinsă între Imperiul romano-german şi Polonia M,
nelipsind, însă, nici din mediile româneşti, extensiunea lor maximă putînd fi urmă
rit[! pînă la răsărit de Carpaţi. Unele din cele mai timpurii piese cu „Cavaler în
turnir" sînt socotite a fi rele aparţinînd unei sobe de cahle „în nişă" construită la
Buda , între anii 1454-1457, în palatul regal al lui Ladislau V Postumul "5• De aici,
prin diverse modalităţi şi cu mare repeziciune, modPlul se răspîndeşte în diferite
nwdii propice, depărtarea în timp şi spaţiu de locul şi momentul apariţiei sale
punîndu-şi de cele mai multe ori amprenta asupra modului de tratare a subiectului. In ambianţa românească transilvăneană, exemplarul cel mai vechi cuno<;cut
şi mai apropiat ca tratare de originalul de la Buda este cel aflat odinioară la
castelul din Hunedoara 46 şi reprezentat de o cahlă-placă datată în epoca de
construcţii a Elisabetei Szilâgyi (1457-1465). La fel de apropiate de prototipul original sînt şi cahlele cu cavaleri, exemplare de o calitate de excepţie. descoperite
recent în cetatea de la Mălăcşti - reşedinţă nobiliar<'.'1 a familiei de cnezi haţegani
de pe valea Sălaşului - şi datate într-un interval cuprins între anii 145G-14tl5 '• 7•
lleplici, chiar dacă nu întotdeauna mai modeste dar oricum ceva mai tîrzii,
s-a u descoperit şi în restul Transilvaniei, modelul iniţial suferind cu timpul modificări, astfel incit în secolul al XVI-iea unele elemente iniţiale de decor, cum ar fi
portalul gotic, sînt înlocuite cu altele de tip renascentist. Astfel, dacă piesele des36 Ibidem, p. 41.

:n
38
39
40
41
42
43

Ibidem, p. 47 şi fig . 42 a ; Viorica Dcne, op. cit., p. 77.
Julia Szabo, op. cit„ p. 27 şi fig. 33-34.

Sculpture medievale de Borcleaux et du Bordelai.~. Bordeaux, 1976, p . 69.
Radu Manolescu, op. ctt„ p. 268-270.
Viorica Dene, op. cit., p . 60.
Radu Manolescu, op. cit., fig. 36 şi 37.
G. M. Trevelyan, J.~toria ilustrată a Angliei, Bucureşti, 1975, fig. 34.
44 Pâl Voit, Imre Holl, Anciennes careaux de po~le hongrois, Budapesta, 1963,

harta

anexă.

45 lmre Holl, K tize pkori kâlyhacsempek Magyarorsztigon, I, în "Budapest
Regisegci", XVIII, Budapesta 1958, p. 264-265.
46 Istvăn Mc>Uer, A Vajdahunyadi var epitc!si korat, în „Magyarorszag mi.iemlekei", vol. III, Budapesta, p. 87, fig. 55.
47 Victor Eskenasy, Adrian Andrei Rusu, Cahle cu cavaler în turnir din
cetatea cnezială de la M ălăieşti (jud. l/unedoara), în „Sar get ia", XV, 1981, p. 111-117
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c:operite la ceiatea Făgăraşului (jud. Braşov) "8, la Şiclod (jud. Harghita) '·~ '. la
Cristuru Secuiesc (jud. Harghita)"° şi datate la începutul secolului al XVI-1<'<1. sa u
cea aflată la Muzeul Brukenthal iit, pare-se mai timpurie <lecit acestea, mai prezintfi
cadrul iniţial gotic, cele aflate ln castelul din Lăzarea (jud. Harghita) 52, la <'ce heşti
(jud. Harghita) 53 şi din nou la Cristuru Secuiesc''\ sau cele din colecţia M uzeului
din Cluj-Napoca a:-', datate în prima sau în a doua jumătate a secolului al XVI-l<'a,
prezintă ca valerul într-un decor sau sub un porta l se>micirc:ul::lr renas ~ entist.
La răsărit de Carpaţi, tipul de cahlă c:u „Can1lc>r în turnir" estP cunoscut
din Cl'l'CPtările mai vechi sau mai noi de la CetatN1 Sucevei sau din oras '~i ca
~i din cele de datii recent[1 de la Tg. Trotw1 r.1 , und e exemplarul descope rit Pstc
încadrat în prima jumătate a secolului al XVI-le-a. Acestor exPmplare li sP
adaugă acum cele aflate la Baia ~i care, după cu m arătam, putînd fi datate cu
cPrti tudine intre anii l4G7-147ti. reprezintă deocamdată cele mai timpurii cahle
cu imaginea „Ca\·alerului în turnir" cunoscute în Moldova. Apropierea sa în timp
de prototipul iconografic originar, ne rclev[1 trecerea rapidt1 a acestuia prin fi lt n•
succes ive ~ i totodată rapida sa Pxtcnsiune la răsărit de Carpaţi. C!1iar dacă pe cde
m<li timp uri i piese descop<'rite aici, la Baia, compoziţia apare simplificată pr in
rPnun\area la portalul gotic, se constat;\ în schimb o trntare foarte Plabo ratf1,
ce poate fi so::otită de exc:C'p\iP, a C'l<•men tel or de armură. AcestPa, databil e intn~
pri ma jumătate a secolului al XV-ka ~i al trc>il ea sfert al aceluia ~ i secol, constitui e b rîn du l lor repPre cronologice importante în datarea pi esei.
Ultima scen ă, ce ţine tot de universul cotidian al fe udalului , este c<'a ilustrînd „Vînătoarea ursului". reprezentare inedită în ceramira monumenta rn nu
num a i din Moldova ci şi din restul teritoriului românesc.
ln evul mediu vînăto::in~a se practica atît pentru procurarea de hr<m<-1 dt
~i ca dive rtisment, coi1stituind un privilegiu al feudulilor. Ea va fi reglenwntat[1
într-o serie de tratate de vînătoare, de felul cc>lui întocmit de Gdston Phoebus,
senior dP Bearn "H, ce vor c uno a~te o largă ră -;pîndire încă din secolul al XIII-iea .
In aceste tratate, redind scene de vînătoare, miniaturi~t i i vor avea p rilejul s;\-~i
<lon•dească măiestria a~a după cum pukm constata din ,.Tres ..... r d e V(\1wrie",
manuscris realizat în secolul al XIV-lea într-un ateliPr parizi a n 5u sau dintr-un
m a nuscris francez de la începutul secolului al XV-lea aflat la British MusPum GI•.
Dar compoziţiile de mare amploare se vor întîlni pe tapiserii, unJ dintre c<'IP mni
48 Voica Pu')caşu, Plăci ceramire decorative descoperite la Lecatea Făaăr c:şH lui
în anii 1966-1973, în „Anuarul Muzeului judetean Vaslui", II, Vaslui, 1980, p .
229-2:30 5i fig. 7.
49 Elek BenkB
Istvan Ughi, Szekelykeresztti.ri kâlyhacsempek 15-1 7. Szcizad,
Bu c ureşti. l!l84, p. 54 ~i fig. 2Ci.
50 ibidem, p. 59-til} şi fig . 27.
51 Thomas Nagler, Un depozit de plăci ornamentale d escoperit la No.~ ia (jtt</..
Sibiu), în „Culegere de studii ~i cercetări", I, Bra~ov, 1967, p. 149 ~i fig. 15.
52 Ştefan Molnar şi colaboratol'ii, !nsemnări pe marainea ce1-cetărilor ele la
castelul feudal din Lăzarea, în „Acta Musei Porolissensis", II, Zalău, 1978, p 110,
pi. XIV.
5:J Elek Benk1i - Istvan Ughi, op. cit., p. 53 ~i fig. 11.
54 Ibidem. p. Gl şi fig. 29.
55 .J. Balogh. Az erdelyi rP1rnissanre, voi. I (1460-1541), Cluj, HJ-l:l, p 13:!.
5G K . A. Romstorfer, Ce tatf'a Sucevei, Bucureşti, 19B, pi. V-VII; P . v .
Ratariuc, Ceramica ornamentală clin secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava, în „Suceava, Anuarul Muzeului Judeţean", X, 1983, p. 24!!
şi pi. 2/1.
57 Alexandru Artimon, Oraşul medieval Tg. Trotuş în lumina datelor istur ic·oarheologice, în „Carp ica" , XIV, 1982, p . llO şi fig. 16/1.
58 E rnest L avisse, llistoire ele France, voi. IV, Paris, 1911, p. 276.
59 V iorica Dene, op. cit., p. 59-60.
60 R a d u Man olescu , op. cit., fig . 38.
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celebre fiind cea cunosc ută sub numele de „Tapiseria de vînătoarc' llardwi ck",
1·ealizată la mijlocul secolului al XV-iea într-un atelier flam and Cil _
Scenele de vînătoare , începînd c:u secolul al XV-lea, vor fi prezente· şi \.J(•
C'ahlele de sobă în compoziţii mai ample sau mai restrinse. Astfel, sub form a
unor procesiuni vinătoresti sau a unui alai domnesc care sP îndreaptă sprP
vi n ătoare, scena se întîlneştc pe cîteva piese din a doua jum~ibte a secolului a l
XV-iea descoperik la Curtea Domn ească din Vaslui u~ sau pe un exemplar din
secuiul al XVI-iea de la Dej uţiu (jud. Harghita)"'· Scene mai restrînse ca <1111pluare, în care apar doar cavalerul-vinător în armură w1oară şi animalul vînat.
uneori acesta din urmă fiind de natură fantastică, se întîlnesc pe exemplarelP
descoperitP la Suceava c; ,, Făgăra~ t;;, şi Bistri~a (jud. Bistriţa-Năsăud} c;o _ Din ac eastă
catego rie de reprezentări face parte şi cea a „Vînătorii ursului~, animal socotit
maldic („ursus diabolw~··i, motiv pentru care scena poatP avea şi sensuri reli;.;ioa sC'
cu atît mai mult cu cit, sub forma luptPi victorioase a tînărului cioban Da\·id
împotriva ursului care-i decima turma, ea este fre cvent intilnită în arta r.re~tină 1' ·.
Oricum, chiar cu aceste semnificaţii religioase, scena amintită se inscrit~ ln suita
dP imagini plastice ce ilustrează într-o formulii dP Px cep ţie una din preocupării<'
prc•ferate ale nohilimii - vînătoarea.
Singura temă cu caracter hagiografic e:<;tc> epa a „Sfînlului Gheorghe" , în
binecunoscuta ipostază a ucid eri i dragonului. Sfint militar ~i patron al cavalerilor
r[tzho inici dP prPtutindeni , el apare rC'dat în mai multe versiuni în iconografi; 1
c re~tină GR_ Cea intîlnită pe cahle, incluzînd şi celelalte personaje ale legendei,
c unoaste o largă răspîndire în Europa Centrală m, în Transilvania 7o ca ~i î n
fvioldova. Aici o aflăm în spcolul al XV-IPa la Suceava, în „casa d omniPi" dP p<·
platoul Cetăţii de Scaun 71 sau în alte locuinţC' din cuprinsul oraşului amintit ' ~ .
Dar analogia ce poate fi socotită perfectă, fiind vorba de una şi aceea!)i matriţ<:i. sC'
întilne.' jte la vechea mănăstire a Moldoviţei 7:1, împrejurarea datorindu-se, fără
îndoială, producerii lor într-unul ~i acela~i ateli('r ceramic care nu poatt• fi dcdt
unul i:lin Baia .
Dacă pract ica împodobirii solwlor cu elemente lwraldice poate fi surprinsă ini ţial în mediul arhitecturii rezidenţiale. ea p{1trundP cu timpul şi în lo cuinţe le oră~ C'
n ilo r, cunosdnd o lar.r.?ă răspîndire în Europa Centt-al;t a celei de a doua jurnăt[1ţi a
secolului al XV-lea 7\ dar nC'lipsind nici din Transilvania 7·' sau de la răsărit d P
Carpaţi 71 ;. In acPste con diţii, prezenţa însPmnel or emblematice pe unele cahle ale·
ol G. M. Trevclyan, Illu strated English Social l!istory, Londra, 1968, p. Ci2-6:l.
fi2 Rica Popescu, Cahle clin vremea lui .5tefan cel Mare cu reprez e ntări ele
ravaleri medievali descoperite la Curt ea Dom neasr11 din Vaslui , în ~!\cta Molda v iat~

Mc•ridionalis. Anuarul Muzeului jud e ţean Vaslui'·, voi. I, Vaslui, 1979, p. 1:11Şi fig . 1.
G:J Elek BPnk6 - Istvtin Ug hi, op. cit., p . 55 ~i fig. 17.
fi4 Hadu Popa, Monica Mărgine a nu-Cârstoiu, op. cit., p. 60, fig. 47 ; P. V.
B:ital"i u c. op. rit., p. 250, pl. 5/2.
ii5 Voica Pu şcaşu, op. cit., p. 224-2 25 şi fig . I.
liti Piesă descoperită d e autori în anul 1976 cu prilejul cercetărilor dP la
i\nsLimhlul SugăletP, nr. 22.
G7 Cf. Louis Reau, Iconogra phie de l'm·t ch retien, Paris, PUF, 1955, vol. T.
p . 110- 11 1.
08 H. DC'lahaye, Les lege ncles grccques des saints militaires, Paris, 1909.
li9 Rosema rie Franz, op. cit., pl. 87.
70 Elek Benko - Istvan U g hi, op. cit., p . 5:l-54 ~i fi.~. 21.
71 Radu Popa. Monica Mărg ineanu-Cârsto i u, op. cil, p . 47, fig. 2:i.
7"2 Mircea D. Matei, Em . Emandi, op. dl ., fi!L 8/ 2 ; P . V. Ratari uc, op. <'it. ,
p. 250 şi pi. 5/ 1 şi 4/ 1.
7:l Gh. I. Cant acuzino, op . cit., p. 82 şi fi g. 7.
74 Imre Holl, op. cit., vol. I, fig. 2:~. 24, 28, 32 etc. ; Rosemarie Franz, op. cit.,
fi g. o-!, 70, 77, 106, 115 etc. ; Karl Berling, op. cit., p. 190-193.
75 Elek Benko - Istvan Ughi, op. cit .. pl. 10, 14, 26 şi 49.
76 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit„ fig. 22, 44, 54 şi 55.
l:l:l
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oră~enilor din Baia nu ne m<ii surprinde, înscriindu-sP într-un gust
modă care cuprinsese Europa secolului al XV-lPa. Cele doui1 mobile
corbul ~i leul - , înscrise S(·! parat în cite un scut, aparţin unuia şi

într-o

şi chiar
heraldicl'
aceluia~i

blazon care poate fi lesne de identificat cu acela al familiei Huniazilor, hlazon
cunoscut dintr-o suită de reprez;•nt\ri ale vremii.
In prima sa redactare, blazonul nobiliar al familiei Huniazilor, suh forma unui
corb cu aripile uşor desfăcule şi cu un inC'l în cioc, a fost concedat de Sig is mund
de Luxemburg lui Voicu ~i fiului său lan t· U la 18 octombrie 1409, prilej r u cart•
li se întăreşte şi un vast domeniu feudal alături dt! castPlul dl' la liun<•doara 77 .
Pe seama acestui blazon s-;iu plt1smuit felurite legende referi toar<' la ori gi nPa lu i
Ianc u de Hunedoara, din t re care sînt bine c unoscute versiunile tip<'irite în 15î4
de n1n oscutul cronicar ~i tipograf clujean Gaspw· Heltai 1 ~ ca ~i cca ;1f!at<'i în
.. Cronica polonă" a lui Miron Costin 7!1. Dar tema heraldică a corbului cu in'elul
furat este în realitate mult mai veche si are la bază o leg endă medi evală care
într-o epopee din jurul anului 1170 povesteşte viaţa şi faptele rege lui anglo-saxon
OsWin al NorthumbrieL Subiectul mai apare, de altfel, tot în secolul al XII-Jea
în valea superioară a Dunărji, în legătură cu viaţa unei călugăriţe Itha von
Toggen burg .+•.
După demisia lui Iancu din funcţia de guvernator al Ungariei, în primele
zile a le anului H5:l, şi restaurarea puterii regale în Ungaria, Dieta din Pojon îl va
investi cu titlul de căpitan suprem iar Ladislau V Postumul, prin a ctele din
:rn ianuarie ~i 1 februarie 145;l, la vechiul blazon .il Huniazilor - corhul <·u
inPI - va adăuga un leu purpuriu, pe foncl alb, ţinîncl în labele clin faţă o l'oroanii
ele aur. Tot cu acest prilej, amintindu-se faptele de arme şi celelalte merite al e
lu i Iancu, este numit ~comite p <:>rpPtuu ~i credi.ar de Bistriţ a", confirmîndu-i-sP
to todată cetăţile Gurghiu şi Deva, precum şi mai multe distric,te român e5ti din
Comitatul Timi~ 8 1. Noul însemn heraldic, leul, în ipostaza „rampant", ce sP adaug ă
stemei Huni<IZilor, constituie o component ă cu semnificaţii onorant<·. im:uiinPa sa
; 1părîn d, ca şi cea a corbului, p<:> cele m a i diverse categorii de ohiectP, fip ci1
este vorba de sculptura decorativii moriumentală. fi e pP piese de artă cl<•corati v[1
sau pe monede. Aşa cum i-a fost co nfirmată dP regele Ladislau V P ostumul în
145:l, stema lui Iancu se află rf'prezentată pf' timpanul portalului turnului cu
scări ridicat în 1459 la Ca<;tf'!ul de la Hunpdoara. sub forma unui sc ut scil rtPlat,
cu cple două mobile (corbul ~i lc>ul) dispuse în di~Hwna!ă, tim hrat de o coroan:1
s i f lancat de lambrec hini - toate acestea înscrise într-un rv::id rilob susţinut dP
doi heruv imi. Tot în castelul dP la Hunedoara. pe un halcon a~ din corid orul palatu lui sau pe o chei e dc> boltă d in c apelă, stema fa mi liei Hun iazilor :iparr î ntr-o
redactare mai simplă, ce cuprindc> în primul caz corbul cu inelul în cioc înscrif>
într-un scut ~ 2• pPntru ca în cel de al d oilea caz scutul să fie ti m brat de un coif
')i a poi de o co roan ă, avînd drep t c im ier tot u n corb cu inc>] în cioc n.
Corbul fom iliei Huniazilor se întllne~tc ~i pe avers ul m on:·delor emis<' d<'
Ianc u de Hunedoara°" în perioada cit a d eţinut fu nc ţia de guvcrna~m· al l'ngar ie i (1416-145 ~ ).
în vremea lui Mate i Corv in . f iul lui Ian cu dl' Hunedoara, !;te111 :1 famiiiC'i salP
va fi gura . sin g ură sau al ăt ur i de altt• Pm blemp ale rega tului maghia r, pe di\'C'rSl'
catc>gorii de piese. Atc>lierele de pietrari din Ungaria au dălt ui t stL•ma ele !amili<'
77 Camil Murc')an. Ia ncu ele /lun ecloara, Bucurps ti, 197li, p. 9.
78 Oliver Vclescu, Castelul ele la IIunecloara, Bucure')ti, 1968, p. 8-H.
79 Vi ctor Simion, Imagine şi legendă. Motiv e an imalie re în art a evului nt1'1 liu
1·o mânesc, Bucm·esti, 198a, p. 4-1.

Oliver Velescu, op. cit„ p . 9.
Camil Mureşan, op. cit ., p . ll:l.
Oliver Velescu, op. cit. , fig. JO.
Ibidem, fig. 21.
84 Artur Pohl, Ungori.sche Golclgulclen
1974, tab. 19-20/Gi şi 62.
80
81
82
8:J
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a lui Matei Corvin - corbul cu inel în cioc - pe relicfuril e in piatră!>'. pe
capitel<>lc 86 sau pe plăcile de marmoră 87 din palatul acestub de la Buda ra ~i
pe chei de boltă 88 sau pe alte reliefuri în piatră 89 din castelul aceluiaşi re~e d e
la Visegrad. Ea nu lipseşte nici din unele lăcaşuri de cult, prezenţa sa putînd fi
semnalată, alături de alte emhlc me, şi într-una din nişele bisericii Sf. Elisa be t;:i !l<>
Dar reprezentările sale nu se rezumă doar la cele ce dPcorcnză interioare lP
unor construcţii ci pot fi remarcate şi pe alte catci:rorii de piese din palatele lui
Matei Corvin. Pe manuscrise mimate 91 sau pe tipărituri, precum „Cronica lui
Thuroczy" m, pc lucrări de tapiserie 93 sau pP arme 9\ stema Hunlazilor este n elips itf1 . ln mod firesc ea se regăseştr şi în cancelaria regală, pe sigiliile mari ale
lui Matei Corvin din anii 1464 95, 1470 96 şi din 148'i H7, în acest ca z atît corbul ci t
si leul fiind mobile separate, fiecare înscrisă în cite un ~c ut, foarte asemi"inătoa r e
ca redactare cu cele descoperite pe cahlele de Ia Baia. Dar cele mai apropiate an a log ii se pot stabili cu reprezentările de pe aversul unui tip monetar emis sub Matei
Corvin între anii 1458-1470, în care stpma completă a familiei, corbul şi Icul
Huniazilor, este redată în cimpurile 3 şi respectiv 4 ale unui scut scartelat 98
în sfirşit, elementele heraldice ale Huniazilor au fost transpuse în compoziţ ii
ornamentate şi în arta crram1ca. In acelea)i palat1• regale, ele se
fac remarcate pe plăci pavimentare !J'J, pe vase de majolică 100 sau pe cahlele
dr sobă iot. Dacă pînă nu de mult în Transilvania nu se cunoşteau piest" ceramic<',
de felul cahlelor, cu stema Huniazilor, evident datorită unor lacune de cercetare-.
descoperiri din ultimii :mi din centrul oraşului Bistriţa t0i (jud . Bistriţa-Năsăud)
ne-au oferit o cahlă cu imaginea heraldică a corbului plasat într-un scut mic ce
brosează un scut de tip "polonez", scartelat. Piesa fiind fragmentară, mai conţine
doar cartierele 2 şi 4 ale stemei regatului maghiar din vremea lui Matei Corvin.
tn care apar crucea dublă şi r<"spectiv leul boemian, peste care este• aşezat un scut
mic c:u stema de familie a Huniazilor.
In ultima vreme, cercetările arheologice au scos la lumină noi do,'ezi
al<• răspindirii acestei embleme, prin intermediul cahlelor, la răsărit <le Carpaţi .
Tn zona Curţii Domneşti de la Suceava s-a descoperit un fragment de cahlă cu
dpcor heraldic din care se mai păstrează partea din stinga-jos a unui scut dr
tip „polonez". sttsţinut de un tenant reprezPntat de un tîniir cavaler 10". Identităţii!'
ce se pot stabili între elementele de decor păstrate pe această piesă ~i cel dP JW
cahll'le cu corhul Huniazilor de la Baia n<' fac s[1 credem că şi fragmentul dt> 1:i
Suceava a conţinut aceeaşi imagine heraldic~i . Tot în ultima vreme, dar cu un
85 Jolan Balogh, A miiveszet l't1iityas Kfr<ily udvarnb<in, voi. II, Budapesta,
l !lfiti, pl. 68, îO şi 348.
86 Ibidem, pi. 158.
87 Ibidem, pi. 90.
88 Ibidem, pi. 246.
89 Ibidem, pi. 312, 315 şi :im.
!lO J/Jidem, pi. 302.
91 Ibidem, pi. 548.
!12 Ibidem, pi. 589 şi 590.
93 Ibidem, pi. 628, 630 şi 632.
94 lbidern, pi. 698.
!15 Ibidem, pi. 428.
96 Ibidem, pi. 436.
97 Ibidem, pi. 4:l7.
98 Artur Pohl, op. cit., tah. 23/K 1 şi K 2 •
99 Jolan Balogh, op. cit„ pi. 176-178.
100 Ibidem, pi. 675 şi 676.
101 Ibidem, pi. 654 ; Imre Hol!, Nandor Paradi, Das mitlelalterische Dor[
.">arvaly, Budapesta, 1982, pi. 167/1, 2.

102 Cercetări arheologice t"fcctuate de Lia Bătrîna !)i Adrian
t\nsamblului Şugălete din centrul oraşului Bistriţa.
103 P. V. Batariuc, op. cit„ p. 251 şi pl. 4/5.
https://biblioteca-digitala.ro

Bătrina

asupra

cl V!LlZAŢIA ROMÂNEASCA IN SECOLELE XIII-XVII

169

alt prilej, în zona Curţii Domneşti de la Sucea\·a au fost descoperite alte citeva
p iese cu leul Huniazilor, identice cu cele aflate la Baia 104 •
Aceste descoperiri vin să se adauge celor de la Baia, ilustrînd un aspect al
legătu rilor Moldovei cu Transilvania, al circulaţiei meşterilor şi în mod special
a u nor motive ornamentale prin intermediul tiparelor, la începuturile domniei lui
Ştl'fan cel Mar e.
U n ultim elemen t heraldic prE'zent în stema Huniazilor este.- rozeta cu cinci
petale. In forma în care este reprezentată la Baia, e>a se î_ntilneşte şi pe cahlele
din secol ul al XV-iea provenind din palatul d e la Buda 10" ca şi pe cele descoprrite la Bratislava ""' aparţinîn d ac eleiaşi perioade. Ea apare d_ă ltuită şi în piatră
P" diferite elemente ele arhitectură în acelaşi palat de la Buda 1111 •
In sfirşit , o ultimă pi esă ce ne-a stat în atenţie este cea decorată cu o rozetă
c·u şase petale şi sigla S. Problema care se pune este dacă aceasta din urmă are
\TCD semnifi ca ţie particulan'i. ln momentul de faţă cuno aş tem în Transilvania, la
Cristur u SE'cuiesc ins (jud. Harg hita) şi la Cădaciu Mare tu<J (jud. Harghita) cîteva
cahle data te larg în secolele XV-XVI, conţinînd ca demente decorafr:f' literel e•
S, z şi X sau numa i sigla S. In mod firesc se ridică întreba rea dacă ultim a
sigl ă nu poate reprezenta cumva iniţiala unui meştPr sau mai degrabă a beneficiarului. Analogiile perfecte ce se pot stabili între sigla de pe cahla dE.;coperită
la Baia şi cea aflată pe un tip moneta1· emis la Baia Mare în 14G7, în vrem~a lui
Matei Corvin, ca şi contemporaneitatea lor, ne determină să opinăm că sigla S
de pe ambele categorii de piese se referă de fiecare dată la Şte fan Kovăch, trezoriP1·
.11 regatului amintit la Buda, Kaschau, Baia Mare şi Sibiu 110• Oricum, ipoteza merită
atenţie dar necesi tă şi verificări în plus. Pe ce căi şi în ce împrejurări matriţPl c
de r.a hle cu această siglă, alături d<' cele lalte cu embleme şi reprezentări d<'
evident<! provenienţă transilvăneană au ajuns în Moldova, la Baia şi Suceava,
rămine o problemă ce urmează a fi discutată .

•
•
Atît sub aspect tehnic cit şi din punctul de vedere al calităţilor artistice,
în cadr ul tipului de cahle realizate în tipar se remarcii existenţa a două categorii
de µi<'s e, distinctr. din punct de vedere calitativ. Astfel, dacă tipurile aflate sub
C. l LI-li, C.lII.l. şi C.lll.3. denohi folosirea unei paste de mai bună calitate şi
modelarea ei în tipar de piatră, sau poate chiar din metal, de un nivel tehni c
şi a rListic sup<>rior, ce pPrmite o bună imprimare în lut a detaliilor anatomice, de
('ostum sau de alt ordin , cel reprezentat de C.IIl.2 a fost realizat dintr-o pastii
ma t :-< la bă calitativ şi într-un tipar din lemn, ale cărui fibre sint evidente şi
C'at·1• nu a îngăduit aproape deloc redarea 11nor detalii. Art>astă constatare atestă
proveni enţa
din două ateliere nu numai a matriţelor dar şi a cahlelor
puse într-una şi aC'eeaşi operă - soba - de meştPrul sobar, diferit în acest caz
dP ola rul care a modelat şi ars cahla sau de artistul carr. a gravat tiparele ui .
104 Informaţii datorate lui Emil I. Emandi .
105 lmre Hol!, K 3zepkori kalyhacscmpek J\fagyarorszauo11, (II), în „Budapest
Hegist.•gei", XXII, Budapesta, 1971, p. 178-179 şi fig. 152-154.
106 Ştefan Holc ik, Kachlova pec z 15 storocia na Bratislavskom hrade, în
~Zbo rnik Slovenskeho nărndneho muzea", LXVI, 1972, p . 103, fig . :J şi p. 107, fig. ti .
107 .Jolan Balogh, op. cit., II, pl. 274.
108 Elek Benko - Istvân Ughi, op. cit., p. 64, pl. 39 şi p. 67, pi. 51.
109 Ibidem, p. 57 şi pl. 22.
110 Artur Pohl, op. cit., p . 41 şi tab. 27/Ki-~·
111 In evul mediu marile ateliere ceramice, de felul acelora din ţinutul H.inului
d e j_os sa u din Franconia, aveau angajaţi în mod permanent artişti care realizau t ipare
destinate ornamentării vaselor şi cahlelor. De asemenea, încă din secolul al XV-iea

avem ~tiri d espre cumpărarea unor tipare din mari centre precum cel de la Riiren,
aflat lingă Aachen. (Cf. Alfred \\'a!cher von Molthein, Die Deutschen Keramiken
der Sa mmlung Figor, în „Kunst und Kunsthandwerk", XII, Viena, 1909, p. 16,
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operată intre' diferitele• categorii de meşteri ~i artiş ti C'e au contri buit
la realizarea unor opere de artă mediPvală de felul sobelor C'U cahlP, se im p un„
a fi făcută, intrucît, coroborată cu datele de ordin iconografic. permitP lllH'IP
discuţii şi încheieri de ordin mai general cu privire la originea ~i cir('U]aţia unor
motive decorative, a tiparelor şi deci a m e~tPr ilor ~i artiştilor în !'VUI nwcl iu .
Dacă pentru tipul de cahlă cu imaginea ~Sfîntului GheDrghi:'" sC' poate vorhi
de preluarea unui model şi de realizarPa matriţei pe plan local, în cazul c!'lorlalte motive decorative problema trebuie pusă diferit, fiind vorba mai degra br1
de difuza rea unor modele chiar prin intermc:>diul matriţdor. Din 0xan wnul l"('p Prtoriului decorativ al cahklor în discuţi<' se degajă un0le ubsen·aţii c<' sp rl'f('r<-1
la originea scenelor ~i a cPlorlaltP P!enwnte dP dPcor rep rez<.>ntat prer·um 'i la
sPmnificaţi a prezenţei acPstora la răsărit de Cnrpaţi. Tenw proprii m enta lit;\ ţij
feudal e, ca acelea ce ilustrează virtuţile războini c e („Cavalerul în turnir:·· ~ i .,Vîn;-1toarea ursului") sau iubirea curtenească (.. Ca\'aler ~i jupîniţă„), alătu ri dC' ino;\•:n nele hera ldice (stema Huniazilor) ca ~i de unelP moti\'e geometric!' 0i \'t '~<'tak
constituie, după cum s-a putut remarca d in analogiile am intit!'. componente' ~i:;t-d
fice civilizaţiei occidentale şi central-europt-ne. Prezenţa lor la răsărit dP Carp;1ti p r
piese de a rtă decorati\'ă se rxplică mai lC'SnE' d:ic;"i avem în YC'dc>rP rP!a\iile mu ltip li'
întreţinute de MoldO\·a cu lumea occidentală, pp cale dire c tă sau prin int<'rnwdiul
Transilvaniei. Faţ<"1 dC' recentE'iP descoperiri de l:i Baia, sintem datori st1 lu ă m to t
mai mult în considPrare aportul transih«'inean manifPstat în contextul IP/.?i1turil or
economice, politice !ii culturale' dintrP cele dou :i pro\'iw·ii istori :·p al:> pă mî :itului
românesc.
Chiar dacă la în ceputurile d omniei lui ŞtE'fa n cC'l l\forE', din mot in' polit!cP,
rela\iile MoldovPi cu regatul maghiar ~i impl ic it cu Transilv ,mia au fos t m ai
restrînse w. C'le sînt de \·eche tradiţie şi odatfi r u anul J.li5 Yor cunoa~tP în moci
:onstant un curs ascendent. De fapt, importurile din Transilvania sînt atestate doc umentar încă din a doua jumătat e a secolului al XIV- ll'a ti:i 0i const <1 u în pri:nu l
rînd din produsp mP 0teş ugăre~ti de cal it;ite supprioadt, adresîndu-se în <'ga lii :-.1;1sură atît feudalilor cit !ii orfr;;eni lor înstill'i ţi. Me 0t P~Ub!arii şi neg ustorii di n B:-; ,,ov,
Sibiu sau Bistriţa întreţineau legături come1·cin le strinse cu oraşele din Moiu L' Va,
îndreptîndu-se într-acolo. din Tara Bîrsei, pe drumul Bra!jO\' Ului, p<' Vall'a Oii u ··
zului şi apoi pe drumul Trotu ~ ului sau dinspre Bistri\a ~i Tran s ilvan ia dc- L'.J!'d
pe drumul Bistriţei !)Î apoi pe Valea MoldO\·ei 1 ~1 • Baia, important c0ntru cu r ul
de etapă şi de depozit în comerţul moldo-b istriţean, se si tua la inceFutul r el< i ro:1i
importante di i comerciale ce lega Moldova de Bistriţa 11:;. Izvoarc•le scrise nm •n wsc
frecvent despre aducerea în Moldova din oraşele transilvănene, intre care în vecinata Bistriţă, a num0roase produse meşteşug{ireşti provenind din at<>l i<'rP local"
sau apusene im, precum şi despre o activă circ ulaţie a m estc~ ugarilor ~i mul t;p'.Plf'
leg[1t uri exi'itentP înt rP cPi tran sil\'ănPni s i moldoveni. :\ stfE>I, în că din ;1 doua
j u măta te a secolului al XIV-iea, num erosi me~teşugari vor trc>r<' trm por ~.r în
Moldova, la apelurile feudalilor, a le' sfaturilor m uni r.i pa!e sau , ale b rPslel 1 r , !n
\'Pderea realiz<irii unor co menzi ce ţinPau de d omeniul c on strucţ i ilor S<lU a l ::rt<'i
3.rgintului, aşa după cum tiner ii moldoven i se vor în clre>pta, la rîn du! Im , sp i"-'
Transilvania, pentru a obţinP .,certificate dP călfie" J 17•
In cont<'xtu l ac0stor le găt uri. al e circ ulaţiei m e ) teş u ga rilor, ale p rodusel or
meşteşug ă rPsti şi ale unor modele dinsprP Tnmsi lvania către Moldova, ;;wst;1t<'

112 Şt e fan Pascu. Relaţii/ I' economici' clin trc Moldova ş i Transilvan ia în t imp;~/
lui .)tefan, în .,Studii cu privire la Ştdan cel Mare", Bucures ti, 1956. p . 21-2-1.
1l:l Radu Manolesc u, Legătur ile ecorzomic'<' între ţăril e român e în secdcle
XIV-XVI, în „Studii de istorie a naţi on alit ăţ ii ge rmane şi a înfr[1ţirii <'i (' li n:qiunm
română ", voi. I, Buc ureşti, l!J76, p . 20-1 ; cu bibliografia proble m e i.
114 Ibidem, p. 20f).
115 Ibidem, p. 217.
116 Ibidem, p. 225.
117 Ibidem. p. 228-229.
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itit de izvoarde scrise rit şi de ~:el1• arheologice, se vor fi pro~us _acele inriuriri
.i lc• spiritului artei ocr1dentale aht de pregnant constatate la rasănt de Carpaţi,
înr.N>ind cu a doua jumăt :1tE' a secolului al XIV-iea. Construcţii monumentale de
ff' ln l unor lăcaşuri de cult adaptate cerinte lor cultului ortodox, ca cele de la
Htidri uti şi dP la Giuk~0ti (.Jud. Suceava)"" sau d estinate populaţiei catolice din
pricipalPlP cPntre . u.rba?e .--: Suceava, Si.rPt . ~i. Baia -: a!e l\Ioldov~i, alăt1:1ri d_c:
C'<'le c u caracter c1vtl ş1 militar de la Baia !)1 Suceava 1-1 9 srnt doar c1teva marluru
alt' prpzpnţE'i me!)terilor transilvăneni in Moldova.
Dar piesele ce ilustreazf1 in modul cel mai clar cu putinţă ori ginea transil viineană a motivelor folosite sîn t cP!e cu emblema familiei l/uniazilor într-o reda ctare aparţinînd epocii lui Matei Cortlirz. Chiar dac[1 nu poate fi vorba de aducC'rPa
d in afară a cahlelor propriu-zise, acestea r0zultînd din ateliere' local<', tiparel e cu
de mPn telP emblematice ale famili0i Huniazilor au fost realizate, făr[1 nici o înd oiala, in Transilvania, poate' chiar în învPcinata Bistriţă, acolo und e cunoastem
dej a, chiar dacă într-o red actare diferit{1, cahlele cu acC'astă stemă . In cxplic-arPa
apart\iei acestei steme în oraşul transilvănean nu trebuie pierdute din \ 'edere
calitatea de „comite perpetuu şi ereditar de Bistriţa" c<'ipătată de Iancu de Hunedoara în 1453 şi amintită în numeroasl! documente 121> şi nici prezenţa sa aici, dP
unde emite unele acte în calitate de guvernator al regatului Ungariei în 14-18 1 ~1. şi
mai apoi de comite al Bistriţei, în l-155 ci ln mod firesc, locuinţa ce-i va fi fost
aici destinat<! odihnf'i lui şi urmaşului său Matei Corvin, sau altele cu caracter
reprezentativ, vor fi fost împodobite la exterior şi la interior cu emblemele fami!iC'i aj unsă în fruntea regatului mai::hiar. Odată utilizate în mediul rezidenţial,
tiparele cu această temă vor părăsi destul de curînd oraşul, pentru ca alături de
alte pro totipuri de circ.ulaiie curentă să treacă peste Carpaţi şi să poposească în unele
ateli ere ca cele din Baia sau Suceava . Astfel credem că s-a ajuns ca motive emblemati ce destinate iniţial în exclusivitate mediului aulic şi rezidenţelor unei anumite
familii să poată fi întîlnite mai apoi în unele locuinţe de orăşeni înstăriţi din aşe
ză ri mai mult sau mai puţin îndepărtate.
Aj unşi aici, nu putem să nu sublin iem încă o dată că interioarele locuinţf'lor
u rwr oră~eni înstăriţ. i dP la Baia ~i din alte oraşe moldovene, alături de cele ale
frudalit:1ţii laic<' sau pclezinstice din mediul urbnn sau rural, erau decorate' cu
af'PStC' prPţioasP şi spm nificative însemne a!E> culturii medievale, cc se constituie
in dov1•zi a le unui gust C'le\'nt, ale une i receptivităţi şi in ultimă instanţ[1 ale unei
mentali tăţi dc•schisC' <•xistentc în Moldova lui Ştefan cd M are.
118 Exemple ale asim i lării unor elemente ale goticului
în arhitectura din
Moldova, în cii din secolul al XlV-lea, sînt suficiente dacă invocăm doar monum Pnt(•le de la Hădăuţi ~i Giuleşti, ultimul recent descoperit (Cf. Lia Bătrîna, Adrian
Bătrina, Ion Vătămanu şi Ştefan Srorţeanu, Ansamblul reşedinţei feudale d e la
Giule.5ti, jud . Suceava, în "Cercetări arheologice", VI, Muzeul Naţiona l de IstoriC',
Bucureşti, 1983, p. 79-93 ; Lia Bătrîna, O ctav Mcmoranu şi Adrian Bătrîna, Cercetă rile arheologice din cuprinsul reşedinţei feudale de la Ciuleşti, com. I3oroaia,
jud. Suceava, în "Cercetări arheologice", VII, Muzeul Naţional de Istori e, Bucur!'~ti,
1984. p. 153-163).
119 AsemănărilP constatate între> unPle piese provenind de la două balustrade
de la Cetatea de Scaun a Sucevei cu cde de la balustrada capelei castelulu i dP la
Hun Pdoara, dc>monstrează transpunPrC'a moti\'Ului decorati\' hun edorean în Moldova
~i P<'rm ite supoziţia utilizări i de cătrp Ştefan cel Mare a unor m eşter i transilvăn eni
P!!ntru unele construcţii (Cf. Miron Voitec-Dordea, Reflexe 9otice în arhitectura
llloldovei, Bucureşti, 1976, p. 40).
l:W DRH, D, I, nr. 317, 320, 322, 327-330, 333 şi 3:l8.
121 Ibidem, nr. 287.
I '.!2 Ibidem, nr. 329.
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Resume -

Les recherch es archeologiques entreprises ii Baia ont mis en eviden l"c Ia
prcsenee, a l'interiel!r des habitations - a partir des derni eres decennil's du
XIV-eme siecle - des poeles realises en carreaux. En parallele avec le den•l oppe>ment de l'habitation dans son ensemble, avec l'amplification de J'cspace hab iiallh•,
on constate une preoccupation particuliere pou r un degrc toujours plus l'i t>v c de
confort, a cela s'ajoutant le souci pour le beau. Le long des investigations arc hcologiques ces materiaux decoratifs en ccramiquc emaillce ou non se sont co nst :tUt.'S
en une categorie a part, extr~mement r iche par la diversite des formes et Ia
variete du r epertoire dec,oratif.
A cette occasion on presente une scrie de carreaux de po~ l e deco uv C'rts ii
l'interieur d'une habitation se trouvant a approximativement 30 m nord-est de
l'eglise catholique. Le fait d'avoir date l'habitation dans un intervalle assez r est reint
plus precisement en tre Ies annccs l-Hi7-147o, a permis d'encadrer exactement'.
ious le rapport chronologique, Ies pieces decom•(•rtcs.
~'examen d u repertoire de coratif des carreaux en discussion donne na issance
a certaines observations concernant !'origine des scenes et d l's autres dl"nwnts
dccoratifs, de meme que la signification de lcur presence a !'est des Carpatbc~s
Des thcmes propres a la mentalitc feodale, comme ccux illustrant IPs Yertus gm•rrieres „Les Chevalier en tournoi" et „La chasse a l'ours" ou l'amour coi...rtois
(,,Les chevalier et la dame"), a c,6te des signes heraldiques {Ies ar moirie.s
des Huniades) tout comme ce rtains motifs gcometriques et vegetaux, con stitU('nt
des compone nts typi qu<'s pour Ia civilisation occidentale et ccntra l-euro pt•ennP.
Leur prcsence en Moldavie s'explique plus facileme nt si l'on tient com rt<· de•,;
multiples relations entretenues par ce pays avec le monde occidental, dirPcternPnt
ou par le truchement de la Transylv anie. Pour ce qui est des recentes decouv ertes
de Baia, il convient de prendre davantage en consideration la contribution transylvaine, hrnnifestee dans le contexte des lia isons economiques, politiques <'t r ulturelles entre ces deux provinces historiquPs de la t<'jTC roumaine, au c our~ du
Moyen Age.

EXPLICATION DES FIGURES
l·'ig. 1. - Carreau decore avec „Le chr.valier et la dame ".
Fig. 2. - Carreau d ecore avec une scene de chasse.
~~lg . 3. Carreau d ecore avec des clements heraldiqucs provcnant des anr.oJ r:es
des Huniades.
Fir: 4„ - Carreau decore avec un element heraldique provenant des armo iries c!es
Huniades.
F'i1 :. 5. - Carreau decan~ avec des motifs vegetaux, geometriques et des IC'tt rt'S.
Fit:. 6. - Carreau decon~ aYec des motifs vegetaux.
Fii:. 7. - Carreau decore avec l'image du „Chevalier en tournoi" .
Fii:. 8. - Carreau decore aYec l'image de Saint Georges.
Fit!. 9. - Carreau d ccore avcc d es motifs geom ctriques.
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ROLUL VALORILOR TEHNICII RURALE ÎN CRISTALIZAREA
CIVILIZAŢIEI MEDIEVALE ROMÂNEŞTI
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Inţelei::erea ~i cunoaşterea rolulu i va lorilor tehnicii rurule în cristalizarea
c i v ili zaţiei medievale române~ti necesită ad u cerea în discuţie, pe scurt, a unor
c ons i deraţii teoreti ce în legătură cu sensul ~i semnificaţia conceptul ui de civilizaţie
şi a înso ţitorului său intim, cultură, termeni care apar tot mai des, inseparabil, in
lucrările de specialitate, cu atît mai mult cu cit Pxistă la ora a c tuală poziţii aproape
diametra l opuse privind definirea c onţin utului lor.
Prt>luînd poziţia exprimată de vechea filosofi e gPrman ă , unii cercet<ltori a:

acestei probleme

caracterul impersonal al civil izaţiei ; potrivit
lucrurilor, în timp ce
cultura pe cea spirituală. In această înţelegere, cultura ar fi ceea ce tinde să se
izoleze în cadrul naţional, p e cînd civ ilizaţia ar avea ten dinţ e de răspîndirE a
conţinutului ei şi asupra altor naţiun i.
Spre deosebire de această părere, poziţia materialist-dia l ectică susţine o unitate
dialectic ă între cultură şi ci vilizaţie, între ele existînd o strînsă corelaţie . Potrivit
acestei c oncepţii, cultura se prezintă ca un ansamblu armonios de valori materiale
~i spirituale create în procesul practicii social-istorice care evidenţiază progresul
omenirii de cunoaştere, transformare ş i stăpînire a naturii şi societăţii. Civilizaţia
înseamnă totalitatea bunurilor materiale şi spirituale care se strurturează în proresul de obiectivare a valorilor culturale. Este, deci, cultura care se finalizează,
inţelegind prin aceasta generalizarea în practica socială a valorilor culturale, transformarea lor pe această cale în bunuri sau faptP de civilizaţie . Cu alte cuvinte,
C'ivilizaţia nu este altceva decît asimilarea şi integrarea de către societate, pe
măsura necesităţilor ei, a valorilor culturale. care prin intrarea lor în ctrcuitul
părerii

continuă

să

susţină

lor, civilizaţia ar privi numai latura material<i a

material activ al vieţii sociale devin bunuri de civilizaţie, componente ale modului
de vtaţă. Trebuie precizat însă că nu toate , ·alorile culturalt> creat!- de societate

devin automat bunuri de civilizaţie, nu toate aceste \•aiori culturale sînt asimilate
şi int1'grate în practica socială. Această funcţie de finalizare a valorilor culturale,
de transformare a lor în bunuri de civilizaţie se manife s tă numai în prezenţa
anumitor condiţii : natural-geografice (mai ales pentru primele societăţi) ; condiţii
sociale (relaţii sociale care să permită înflorirea şi dezvoltarea orizontului spiritual
de cu ltură al oamenilor, precum şi forme de organizare care să mijlocească funcţio
nalitatea acestor relaţii) ; condiţii tehnico-ştiinţifice (acestea conferă un înalt grad
de operaţi onalitate şi eficacitate procesului d e convertin• a va lorilor culturale în
bunuri de civilizaţie, de viaţă). Trăinicia şi vigoarea un ei civilizaţii depinde de
măsura în care o societate dată îşi creează principii şi structuri organizaţionale.
instituţii corespunzătoare, cu ajutorul cărora, în condiţiile existente, tr;insform~
valorile culturale în fapte din viaţă, de civilizaţie.
Pe de altă parte, fiecare epocă, societate, grup sau clasă socială, individ , nu
preia şi foloseşte întreaga cultură creată pînă în acel moment. Se petrece un proces
de selectare a unor valori şi de nepreluare a altora ; cauza preluării fiind, desigur,
funcţionalitatea şi necesitatea acelei valori într-un anumit cauru de referinţă socială.
Un element poate avea valoare într-un anumit cadru social, sau poate fi lipsit de
Valoar<' in altul, nefiind necesar. In acest context, există valori culturale care îşi
~u valabilitatea în cadrul mai multor structuri social-economice, al mai multor
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formaţiuni
reprezintă

sociale sau poate chiar ln toate cele existente şi în acest caz acestea
valori universal-umane. De regulă însă, fiecare produs c:ultural Pste
reprezentativ pentru societatea care l-a generat. El poate fi preluat, fapt carp în seamnă o modificare a sensurilor sale în urma procesului de asimilare ; deci au
loc o reinterpretare profundă, prefaceri adînc i, proc<'s în care unele <'lemcmt<' dispa r,
altele se trunsformă se adaogă sau se conservă . Vec hile valori care îşi m<'nţin
valabilitatea şi în societatea nouă reprezintă tradiţia, iar cele nou create ş i a d;iuga tP
celor tradiţionale reprezintă inovaţia. In această lumină se po:ite precizn ~ i pr0cPs11J
de coatinuitate şi discontinuitate a valorilor culturale, în transformarea lor în
bunuri de civilizaţie . Dacă continuitatea se referă la acele valori culturale uni VE'rsal-umane invariabile în toate structurile sociale (care dau perenitatP un1•i
l'Ulturi), discontinuit.:itea se refer[\ la m odificarea \'aiorilor c: ulturale preluate dr o
generaţie, la care se adaugă altele noi, p e rfec ţionări la nivelul ans:im blului r u ltural.
In fine, pentru a în cheia această parte de consideraţii şi preci ză ri tPoreticc>,
amintim aici rolul remarcabil pe care-l au tehnica, totalitatea factoril or m ateriali
;1i producţiei, a metodelor şi procedeelor d e lucru, a regulilor de a cţi uni, în rnn vertirea valor ilor culturale în bunuri de civilizaţie . Acest a nsamblu ul tehni('ii
constituie principala modalitate prin ca re se realizează la sca ră s o cia lă fun r ţ i;1
rivilizatorie a culturii. Transformarea valorilor culturale in bunuri de c:i vilizaţi e,
de viaţă depinde în mare măsură de co ndiţiile tehnice. Aşa, de pildă, unele dPscoperiri ştiinţifice, ca valori culturale, nu devin totdeauna şi automat fap te de
civilizaţie, deoare ce, între altele, nivelul tehnic al societăţii respective nu p ermite•
folosirea 1'i apli carea lor în practica s o c:i al-umană. Din aceast.'.i c a uză , ,·ai or ii<'
tehnice t1·ebui esc concep ute ca m ăsură a gradului de civilizaţie şi a ni n •lului d l'
progres c ultural.

*

*

*

In celebra lucrare consacrată criticii filosofiei germane moderne, cn•at on 1
materialismului dialectic şi istoric formulau cu mai bine de un secol în urmă,
ideea rolului lumii rurale în contextul cristalizării şi dezvoltării civilizaţiei medievale europe ne; a rolului progresului tehn ic şi economic in cadrul acestei lumi, la
constituirea civilizaţiei medievale de pe bătrînul nostru continent. Chiar dacă
această imensă forţă socială medievală n-a fost o creatoare de structuri superioa n',
n-a fost purtătoare a unui mod de producţie superior celui feudal. ea a dem onstra t
c<'1 prin imensele sale rezerve de energii rreatoare de valori a tras înaint<' spr<'
noi orizontmi de c ultură şi civilizaţie „carul istoriei··.
Este suficient să amintim aici faptul că în lumea rurală îşi au ori ginile celc>
mai multe dintre val orile tehnico-ştiinţifice din cadrul îndeletnicirilor ai<ran', a l
economie i de transformare sau din cel al valorificării bogăţiilor miniere, fie p rin
la rga a plicare în produ ~ ţie a tehnicilor antice, precum cele din domeniul u liliziiri i
energiilor, fi e prin crecirca unor noi tehnologii. Este de notat în această pr ivinţă
larga difuzare, incepînd mai cu seamă din sec. XI, a utilizării energie i hid raulice
într-o serie întreagă de sectoare de activitate : in prelucrarea produselor agra n•
(moara de apă), în m e talurgie (ciocanu! hidraulic), în industria te x tilă (m oara de
postav, de tors), in domeniul rc>alizării materialelor de construcţie (fie restră ul
hidraul ic) e tc.
Tot o d a tă, evul m ediu a perfecţionat unele mecanisme cunoscute în anti('hitatP
c: um ar fi modalită\ile de transmitere a mişcării (şurubul, dintele de angrenaj,
scripetele), războiul de ţesut orizontal, strungul în lemn, mecanisme de rid ica t (macaraua) folosite mai ales în construcţii, perfecţionările din domeniul artil eri~·i,
precum ş i invenţii ale e v ului mediu ca sistemul bielă-manivelă, praful de p uşcii
) i altele. T oate aceste eleme nte al e progresului tehnic şi ştiinţific realizate în 1wnca
rurală conf e ră evului mediu caracte rul unei epoci de autentică renaştere a E urop<'i,
de creatoare de valori ş i bunuri ale civilizaţi e i m edievale.
ln a cest conte xt european se înscrie şi rolul ţărăn i mii române ca fa ctor fu ndamental de creaţie şi originalitate a valorilor şi bunurilor de cultură şi civil i zaţi e
în decursul evului mediu.
Cercetările, r cccn te mai cu s eamă, au demonstrat că societatea medi Pva lf1
r< •mânea scă, prin excelenţ<i rurală m<ii ales în prima parte a dezvoltării ei, a fost
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d<' contribuţia lor esenţială - ca
la cristalizarea şi dezvoltarea civilizaţiri noastre medie\:al:. ~reator de valori m~tcriale şi. spirituale n~urtătorul
istoriei unui popor, naţia rn mţelesul cel mai adevarat al cuvmtulu1"' cum 11 definea
Lu ceafărul poeziei româneşti, ţăranul român îşi înscrie astfel numele în rindul
făuritorilor de progres şi civilizaţie universah-1.
Ţărănimea noastră medievală, liberă în mare parte, dar ~i c<'a aservită, a adus
co ntribuţie esenţială. în lupta pentru progres social, pentru crPa rea de bogate
0
valori materiale şi spirituale. Spiritul său de creaţie şi originalitate a fost în
repetate rînduri s u~liniat de către diver~i . călători străini veniţi în_ ţară cu dife:itc
nca7.ii . Aşa. de pilda, Anton Maria Dcl Chiaro, fostul secretar al v01evodatulu1 Ţar ll
Homâneşti, Constantin Rrîncovcanu ş i al urmaşului acestuia la trnn, ŞtC'fan Canbcuzino, arăta în lucrarea sa Storia delie moderne rivolutioni della Valachia ... ,
apărută în_ 1718 la Veni:ţia în Ita!i~: nromân ii sînt înzestraţi cu foarte m:-iltă pricepPre şi smt capabili sa 1·eu~easca m orice meserie de care s-ar apuca ... Ci t despre
alte îndelrtniciri meşteşugăreşti, le duc la capăt minunat dl' binl'. lm· aţă tot ce
v<i d. şi nu este lucru de mină, fii' de modă ţărănească. fi e după obiceiul nostru
(al ita lienilor} pe care să nu-l poată im ita foarte bine".
Departe d e a constitui un gest de gratitudine la adresa poporului în mijlocul
căr uia a trăit ani de zile, aprecierea lui Oei Chiaro evidenţiază dou ă caracteristici
fun da nwntale ale procesului de creaţie a maselor populare ; capacitatea şi inclinaţia
către asemenea stări de lucruri, pe de o parte, iar pe de alta, uşurinţa de adaptare
la noi forme de cultură tehnică, de n•ceptare, asimilare şi adaptare a acPstora
la con diţiile istorice Pxistente. Istoria medievahi a ţărănimii române do ve deşte din
plin afirmaţia cărturarului italian . Amintim , de pildă, consecinţele imediate ale
n ect•si tăţii sporirii producţiei agricole pentru asigurarea aliment;irii populaţiei în
cre~tere : este vorba de adoptarea şi utilizarea la finele mileniului I e.n . şi la încPputul celui următor. a plugului perfecţionat (brăzdar asimetric cu cormană fix ă
sau sc himbătoare}, difuziunea acestuia în secolele urm ă toarP în zone pedologice
diferitl', intrarea în circuitul agricol a noi terenuri desţelenite sau defrişate (acele
"terra c•xtirpata" sau "loci extirpatac'· din doc unwntele medievale transilvăneni') .
Modificări importante s-au produs şi în cea ce priveşte sistemul de cultură a
plantelor cerealiere folosindu-se acum sistemul de rota ţ ie bienal ă sau trienală (secuiul al XIV-lea) a culturilor cerealiere, u tiliza rPa ingră~ămin telor naturale, diieritP
tc•hnici agrimensurale menite să suplinească lipsa noţiun i lor înaintate de geodezii'
şi topografie etc., toate acestea demonstrînd capacitatea ţărănimii noastre de a
cTPa şi utiliza mijloace tehnice agrare în măsudt să contribuie la satisfacerea
nevo ilor stringente ale societăţii ; acestea cu atit mai mult. cu cit asemenea progrese
t!'hnico-economice au fost posibile aproape în aceeaşi vreme cu realizări similare
din alte ţări europene.
Lumii rurale i sP d a toresc ~i alte progrese înregistrate în societatea medie vală
românească . In această categorie se înscri u instalaţiile mecanici' a cţ ionate hidraulic.
Marea diversitate a instalaţiilor hidraulice în sferei ~ de bază ale produc ţiei sociale,
precum cea alimentară (în special morărit}, în produ cţ ia minieră, în metalurgie, în
industria textilă (moară de cînepă , roata de tors lină, şteaza, viitoarea, dîrsta),
în prel u crarea pi ei lor (moara de tăbăcit}. în prel ucrarea lemn ului, conferă Ppocii
feudale caracterul unui remarcabil progres, ce va conduce la prima formă a producţ iei „industriale" .
Remarcabile sint şi progresele din domen iul produc ţiei minieri' ţărăneşti,
precum utilizarea vagonetului purtat pe ş ine prevăz u t cu a c şi inimă, primul
mijloc de a cest gen p e plan europea n de transportat mi nereul datînd din secolel e
XV-XVI, folosirea fondanţilor în proces ul de reduc ere a p rin c ipalelor bogăţii ale
subsolului etc . Arhivele miniere din Zlatna (Transilvania} ne furnizează exemple
grăitoare în ceea ce priveljte capacitatea de creaţie a ţăranului român. Creatori şi
inventatori ca Idu Crăciun, Muntean Urs din Săcărimb, Palade Constantin ţăran
iobag din Cîmpeni, Martin Debreczeni iobag de origine au nmodernizat prin inovaţiile lor tehnica minieră transilvăneană ; unele dintre aceste inovaţii ca şteampul
minune sau suflătorul spiral au fost preluate de multe ţări din Europa occidentală.
Exemplele pot fi multiplicate şi ele se pot extinde şi în alte domenii de activitate.
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Numr.>roasele şi variatele tehnici populare creaţii medievale, ajunse pînă în contemporaneitatea noastră, fac dovada incontestabilă a geniului nostru popul ar, a
deplinului progres realizat de lumea rurală medievală de pe teritoriul ţărilor
române, la care, o contribuţie însemnată au adus-o şi elemente populare din sinul
naţ'·"'lalităţilor conlocuitoare.

„

*

*

.:>roblema pe care o supunem discuţiei în continuare este în ce măsură, ln
lumir.a precizărilor făcute mai sus, valorile tehnice şi ştiinţifice rurale med ieval<'
de pe teritoriul ţărilor române se constituie în valori culturale ; în ce măsurii
asemenea valori se convertesc în componente ale civilizaţiei prin integrarea lor în
practica socială, unele dintre ele dovedind valori universal-umane şi prin aceasta
l'Videnţiind caracterul peren al culturii şi civilizaţiei ; în ce măsură se înregistrează procesul de selectare a acestor valori de la o generaţi<' la alta, dP Li o
cultură la alta (de receptare a unora şi de nepreluare a altora), de adăugi ri la
vechile valori a unor noi elemente mardnd astfel tradiţia şi inovaţia ca dour1
componente fundamentale ale progresului social-istoric.
Cercetările arheologice şi documentele scrise referitoare la istoria noastră
medievală au pus şi pun in evidenţă cu fiecare nouă in v~stigaţie o seam ă rl<'
Yalori tehnice care pot fi receptări (chiar acculturaţie) sau creaţii originale. AproapP
toate asemenea valori descoperite arhl'ologic constituie deja bunuri de civilizaţiP,
prezenţa lor în numeroase aşezări de pe teritoriul ţării demonstrind intrarea lor
deja în circuitul material activ al vieţii sociale. Roata olarului, de pildă, dovl'dit[1
de ceramica lucrată local, excluzînd, desigur, perfecţionările ei de-a lungul SPr·olelor, constituie o valoare tehnică convertită ln bun de civilizaţie universal-umană,
prin integrarea ei în practica de producţie a societăţii noastre medievale. Ea p na ll•
fi considerată drept o valoare cu lturală invariabilă ce se conservă, atît în strueturil1•
feudale, cit şi în cele ale societăţii ulterioare ; ea reprezintă totodată \·aloarf'a
perenă care asigură procf'sul continuităţii istorice, consf'rvarea tradiţiei tPhnirl'
in cadrul societăţii româneşti. Exemple similare pot fi evocate aici şi in cazul
morii de apă, al unor instalaţii tehnice din industria minieră şi metalurgică (cuptorul de redus, forja etc.), cuptorul de ars ceramica şi altele asemenea. Persiste nţa
unor asemenea valori s-a datorat unor necesităţi stringente ale comunităţilor umanP,
ele acţionînd in condiţii favorabile.
Alături de aceste valori tehnice general umane, societatea de pe teri t or i ul
ţărilor române a receptat şi preluat printr-un proces de selectare şi alte valori
necesare practicii socialP. Un exemplu în acest sens îl constituie receptarea din
lumea romană a brăzdarului cu manşon, acest tip de brăzdar răspunzînd mai bin<',
prin caracteristicile sale tehnologice, necC'sităţii vremii de sporire a producţiC'i
cerealiere. Renunţarea încC'pînd, aproximativ, din secolul IV e.n. la brăzdarul dacic
at·~st.i procPsul de selectarP de care aminteam mai sus. Totodată, perfecţionarea
hrăzclarului cu manşon prin asimetria laturilor la cumpăna dintre cele două
milenii ale e.n. demonstrează că societatea a simţit nevoia unor îmbunătăţiri tehn icP
pentru a-i spori randamentul economic în funcţie, tot mereu, de necesitatea asigurării hranei unei populaţii sporite acum numeric.
Unele descoperiri arată că anumite valori tehnice se integrau doar zonal, limitat în praxisul social. Aşa este de pildă cazul burghiului mecanic din ci mitirul
de Ia Bandul de Cîmpie (sec. V-VI) descoperit numai într-un singur caz, precum
şi cazul războiului de ţesut orizontal atestat în două localităţi de pe teritoriul
Dobrogei din sec . X-XII, receptat din lumea bizantină. Faptul că asemenea valori
se întîlnesc deja aplicate în practică, este adevărat limitat, ne face să Ie considerăm ca drept bunuri de civilizaţie, chiar dacă integrarea lor în practica sociaff1
pe scară largă se produce ceva mai tîrziu.
Aminteam mai sus de tradiţie şi inovaţie tehnică, în istoria noastră medievală,
drept componente fundamentale ale civilizaţiei şi progresului în general. Dacă tradiţia este exprimată de transmiterea din generaţie în generaţie a valorilor tehnice,
inovaţia apare pe fundamentul tradiţional, prin crearea de noi valori. Un exemplu
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în acest sens îl reprezintă vagont'tul purtat pC' şine prevăzute c:u ac ş1 mt lll it
(schimbător de cale) din mina de la Brad (sec. XV-XVI), primul vehicul de ace~t
gen pe plun european. El este o creaţie a minerilor transilvăneni care a devenit
un bun de civilizaţie prin intrarea lui în circuitul activităţii de producţi e soci:ilă.
Se întîmplă însă ca unele valori tehnico-ştiinţifice să rămînă în stadiul de
,·aiori culturale, fără a cunoaşte stadiul de aplicare în prnctica socială, deci fără
să se constituie în bunuri sau fapte de civilizaţie. Este cazul celebrelor v alor i
tehnice ale şcolii alexandriniene (şurubul, dintele de angrenaj, scripetele şi altele).
care au rămas doar în stadiul de valori tehni c o-ştiinţifice, condiţiil e vremii nepermiţînd aplicarea lor în practica socială. A fost nevoie de o altă epocă, epoca
feudală, în care s-au creat condiţiile tehnice corespunzatoare pentru convertirea
lor în bunuri de civilizaţie. In ceea CI' prive~te teritoriul Homâniei, este de aminti ~
în acest sens celebrul manuscris de la Sibiu în care si~ elaborau în sec. XVI,
pentru prima oară, prin c ipiile rachetei cu una sau mai multe trepte. Această valoan·
tehnico-ştiinţifică a rămas şi ea în stadiul de valoare culturală, deoarece c:ondiţiilP
vremii nu permiteau realizarea şi aplicarea ei în practica soci ală. Abia so::ietatea
modernă a conferit acesteia caracterul de "bun de civilizaţie" (dacă se admite paradoxul !). Un asemenea stadiu au cunosc ut şi alte valori tehnice medievale române~t i
ca de pildft plugul de fier rămas doai· în stare de schiţă, şteampul minune şi altele.
Se demonstrează astfel rolul condiţiilor tehnice şi tehnologice în procesul dP
convertire a valorilor c.:ulturale în bunuri de civilizaţie, rolul \ ·aiorilor tehni ce ruralt·
în cristalizarea şi dpzvoltarea civilizaţiei medievale româneşti.
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LE ROLE DES VALEURS DES TEClIL'<IQUES RUR ALES D i \NS LA
CRISTALLISATION DE LA CIVILISATION Ml!:DIEVALE ROUMAINE

Re sume
En estimant le r ole et la signification de la culturc et de la civilisation au
Moyen Age, l'auteur met en evidence le fait que Ies orîgines des valeurs tehnicoscientifiques creees au Moyen Âge se trouvent dans le mond e rural.
On attire l'attention sur le faît que se ulement un e partie de ces valeurs
c:ulturelles se transforment en faits de civilisation, se rcalisent dans la pratique
sociale; cette reserve s'explique par le fait que Ies con<litions de l'epoque ne
permettaient pas leur transformatîon, leur application dans la pratique sociale.
Mais, tous ces faits de la culture et de la cîvilisation creees sur le territoire
de la Roumanie pendant le Moyen Age ont contribue a la cristallisation de la
civilisation medievale roumaîne.
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N . IORGA

In decursul scurtei sale

evoluţii de circa trei decenii 1, demografia fie cea
fie paleodemografia~. a devenit o „disciplină de vîrf", adoptînd o serie de
metode ale demografiei clasice, sau elaborînd altele no i, specifice surselor pe care
le-a analizat (cele scrise, sau cele arheologice 3). Date demografice precise sînt greu
de obţinut ; totuşi ele sînt vitale dacă vrem să înţelegem tendinţele de stabilitate
şi de schimbare ale populaţiei, sau să definim natura unei anumite societăţi. Studiile de pakodemografie elaborate, în ultimul timp". au pus în evid e nţă caracteristicile şi particularităţile izvoarelor arheologice folosite, subliniind că nu se pot
elabora tehnici mai bune, pentr u estimări mai precise, dacă natura acestor sur se
nu este cit mai complexă, omogenă în timp 5i spaţiu, precisă şi detaliată . Lucrăril e
de paleodemografie elaborate la noi'' sînt extrem de puţine. Unele stud ii i; care au

istorică,
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p. 11-74.
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p. 417-421.
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Analytical Archaeology, London, l!J68 ; Ştefan Ştefănescu , Demografia, dime nsiun e
a istoriei, Timişoara, 1974.
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.Dcmographic archaeology", New York, 1981, p. 63-9:3 ; D. H. 'Brothwell, Paleodemography, în „Biologica! aspects of demography". London, 1971, p. 111-130.
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196-213, 217-224, 325-418; Dardu Nicolaescu-Plopşor, Wanda Wolski, Elemente de
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Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi din bazinul Şo
muzului Mare (secolele XI-XVII), Bucureşti, 1982; Maria Comşa, Type d habitations de caractere rural de la region comprise entre Ies Carpates M eridionales et
le Danube au.:r XIII-e XVIJ-e siecles, în „Dacia", N.S„ XXI, 1977, p . 299-3Hl;
Ştefan Olteanu, Societatea românească la cumpănă de milenii (secolele Vili-XI),
Bucureşti, 1983.
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avut în vedere şi a~est aspect (doar parţial) au exclus conjugarea teoriei istoriei
cu metoda matematică (ea trebui e să fie un auxiliar în sprijinirea arheologului şi
paleodemografului, în reronstituirile sale teoretice ale cadrului demografic trecut),
evitînd prezentarea dinamic.ii în timp a unei colectivităţi constituite din seriile istorice cu ajutorul gîndirii matematice, cu simboluri, cu instrumente şi procedee ale
c alculărilor şi repreze n tărilor aceste ia.
111 cazul studiului nostru, analiza paleodemografică s-a bazat pe izvoarele arheologice din secolele IX-XV, surse ce provin din cercetările efectuate în Moldova si Tara Românească. Avînd în Yedere stadiul incipient al acestui nou domeniu de cercetare, credem că este obligatorie, precizarea unor tehnici legate de stabilirea unităţilor statistice în arheologie şi folosirea lor în paleodemografie. Datele
obţinut e de noi, la scară regională, nu pot fi generalizate pe spaţii mari geografice, iar tehnicile şi metodele propuse de delimitare şi înregistrare statistică şi prelucrare paleodemografică pot fi perfecţionate şi îmbogăţite.

1.

Unităţi

statistice determinate

Statistica este o metodă des folosită în arheologie, mai ales la definirea unei
perioade sau culturi. In schimb, folosirea conjugată a datelor statistico-arheologice, a celor stratigrafice şi tapo-cartografice, este mai puţin întilnită în reconstituirea mărimii aşezării şi a populaţiei. Aceasta presupune considerarea arheologiei ca
un mod structurali ce operează cu metode de cercetare diverse şi flexibile, ale căror
unităţi statistice delimi tatc, să poată fi folosite în investigaţia paleodemografică. In
cazul nostru, analiza colectivităţilor rurale din punc.t de vedere statistic, prin
redarea acestora sub formă de indicatori şi indici ("în dosul fiecărui indicator statistic stă un fragment de viaţă socială reală, vie" 8 ), ne-a impus selectarea
datelor oferite de unele aşezări cercetate aproape integral 9 şi pe care le-am considerat omogene în timp şi spaţiu. Continuitatea sau discontinuitatea acestor date
se leagă de înregistrarea unităţilor statistice arheologice, fie total sau parţial (să
pături arheologice ce epuizează peste 70% din sit), fie de moment sau ocazionale
(sondaje şi cercetări arheologice de salvare).
Volumul acestora nu poate fi stabilit prin numărare sau măsurare la un moment dat, ci prin urmărirea curentă şi compararea cazurilor "trecute" de-a lungul unei perioade bine definite cronologic (analiza trebuie făcută pentru perioade
scurte de timp) şi precis localizate şi delimitate geografic. Analiza aşezărilor rurale sub forma categoriilor sociale, în care unităţile statistic.e ce le compun sînt
popula\ia (avem în vedere necropola aşezării) şi partea construită - vatra - operează cu mărimi bine definite in timp şi spaţiu, ce trebuiesc determinate cronologic şi cuantificate in cifre. De asemenea, s-a considerat că aşezarea rurală ca fragment dintr-o societate globală, nu poate fi studiată separat de componenta sa teritorială hotarul aşezării (confuzia, în unele lucrări, intre aşezarea ca localitate
şi vatra propriu-zisă generează erori ce nu pot fi folosite în analiza paleodemogra1ică), deoarece folosinţa agricolă a teritoriului şi funcţia sa rezidenţială formează
un tot unitar. După componenţa lor, dedusă din izvoarele arheologice, unităţile
statistice ce pot fi stabilite pentru analiza paleodemografică sînt simple (formate
dintr-un singur element : locuinţă, aşezare, mormînt etc.) şi complexe (formate din
7 Etienne Van De Walle, Demographie historique et modeles, in Demographie
hi storique, Editore Sao Paulo, Bresil, 1977 ; Louis Henry, Demographie analyse et
modeles, 1972 ; Cătălina Bloşiu, Propunerea unui model general de sistem de prelucrare automată a datelor în arheologie, în ~Memoria Antiquitatis", IV-V, 1976,
p . 16-21.
8 Al. Bărbat, Teoria statisticii sociale, Bucureşti, 1972, p. 53-55.
9 N. Constantinescu, Coconi - Un sat din Cîmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrî11, Bucureşti, 1967 ; Maria Comşa, Cultura materială veche romanească
(Aşezările din secolele VIII-X de la Bucov Ploieşti). Bucureşti, 1978; Eugenia
Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucureşti, 1967 ; Dan Gh. Teodor, Continuitatea
populaţiei
cleşti

-

autohtone la est de
Vaslui), laşi, 1984.

Carpaţi (Aşezările

din secolele VI-XI de la Do-
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două

sau mai multe unităţi simple). Unităţile statistice delimitate au două caracteristici importante : una calitativă (fenomene ce nu pot fi cuantificate în cifre;
ex. relaţiile sociale, gradul de fertilitate, structura şi componenţa familiei etc.) şi
alta cantitativă, care este măsurabilă şi poate fi expi:imată în cifre (ex. lungimea
unei aşezări, volumul vetrei, al gropilor de bucate, gradul de mortalitate etc.). Dintre uni1.ă\ile statistice descriptive folosite în paleodemografie care au putut fi delimitate şi definite în evoluţia lor cont i nuă sau discontinuă Io -:;i care ne-au folosit
în prelucrarea şi construcţia modelelor amintim :
1. 1. locuinţele ~i dependin ţe le lc,r
1. '..?. nivelul de \·ie ţuire
1. :l. resturi bioarheologic2
1. ·!. n ec ropola ~i bise1·ica
l. 5. vase de ceramică
1. o. inscrip\ii
1. 7. vatra (aria sa)
I. 8. piese de ferone1· ie
(depozit de
I. !I. gropi mena jere
unelte)
1.11. seliştile şi perimet rel e săte~ti
1.10. gropi de nbucatl""

2. Forme

şi moclalităţi

ele prelucrnre

primoră

a

uniWţilor

stutistice

Măsurarea unităţilor statistico-arheologice stabilite mai sus imp un e o muncă
rafinată de anal iză (ign orarea acestei metode de lucru constitui e. deseori, sursa
a numeroase erori şi estimări generale, aproximative, ale populaţiei şi ale aşe zărilor)
~ i de corelarea acestora cu alte elemente. în vederea modelării mărimii a5ezării
'ii populaţiei. Aceasta se efectuea;ră cu ajutorul unui etalon de măsurare, care trebuie să fie acelaşi, în ciuda variaţiei condiţiilor de timp şi spaţiu, în care eYo luează aşezările. Ceea ce este esenţial şi comun la toate aceste modalităţi de prelucrare 11, enumerate mai jos, este criteriul de analiză medie a fenomenelor colective; în care mărimile trebui e să expri me acelaşi nivel fie de structură şi componenţă, fie de corelaţie.

2.1. Seriile statistice sînt şiruri de dale clasificate după unul din cr iteriile
cunoscute din statistică 12 : gruparea în timp (serie cronologică), gruparea în spaţiu
(se ri e teritorială) şi gruparea calitatiYă (serie ce caracterizează structura pe grupe
sau tipuri de colectiYităţi). Seriile arheologice (fig. 3), documentare (fig. 1 şi 2) şi
cele fi!>cale 1:1 se grupează sub forma a două şiruri para.lele de variabile ; unul
redă caracteristicile în timp şi spaţiu , iar celălalt frecvenţa unităţilor la cilre se
1ncadrează fiecare grupă.
2.2. Inrlicatorii siati>tici sînt elemente de bază în paleodemografie, ei reprezentind expresia numerică a unei caracteristici identificată la o anumită entitate
11rheologică bine de finită în tim p şi spaţiu. (ex. nwnărul de morminte dintr-o necropolă ; numărul de locuinţe existente într-o vatră, numărul de vase dintr-o locuinţă etc.). In funcţie de măsurarea şi însumarea elementelor componente ale une i
U'ie;:ări sau necropole, obţinem date primare necesare pentru caracterizaren volumului acestora, iar prin modelarea lor rezultă elemente derivate cu ajutorul cărora
putem caracteriza nivelul mediu al mărimii aşezării şi al populaţie i .

2.3. Indicii, indiferent de tipu l lor (simpli, derivaţi şi dinamici), evidenţiază.
intotd€•auna, în paleodemografie, aspecte sintetice de general izare a proceselor şi
fenom enelor demografice. Uneori, ei sînt confundaţi cu indicatorul care reflectă
numai stări şi procese conci·ete. Funcţia metodică a indicilor în paleodemografie
e.;te aceea de a măsura şi caracteriza Yariaţ ia medie relativă a unei colec.ti vităţi .
Indicii ,..e obţin ca raport intre doi indicatori dintre care numitorul este considerat
Mr
ca bază \Mb), iar numărătorul este mărimea raportată (Id = Mb ). Din indicii

10 David L. Clarke, op. cit., p. 512-566 ; Al. Bărbat, op. cit., p. 56-66.
11 David L . Clarke, op. cit., p. 547-566 ; Vladimir Trehici, Demografia, Bucureşti, 1979, p . 45-47.
12 Al. Bărbat, op. cit„ p. 108-114.
13 Louis Henry, Manuel de demographie historique, Gene\'e - Paris, 1967,
P- 29-46 ; P. Guillaume, Jean P. Poussou, op. cit., p . 43.
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simpli se obţin cei deri vaţ i (ex . : indicilc de centralitate a statelor faţă de curtea
domneasca, o-::ol şi oraş se calculează după formula fee = di "1" d 2 +nd~
~. d•l în

+

care d este distanţa satelor, faţă de obiectivul fixat, iar n, numărul distanţelor).
Astfel iHdicele de centralitate a satelor din ocolul oraşului Suceava 14 faţă de Curtea
Domnească este de 5,3 km şi faţă de Cetatea de Scaun de 6,1 km. Indicii dinami ci
sînt calculaţi pe o perioadă lungă de timp, iar ca bază pot fi folosiţi şi indicatori
mobili.
2.-l. Mărimile absolute pot fi unităţi naturale (măsurate în m, kg, km, buc .
etc.) şi convenţionale (categoriile de locuinţă, tipul de a-:;ezare, aria necropolei etc.).
2.5.

Nlăriniilc

relative rle

structură

exprimă

ponderea unor

părţi

în ansam -

blul mărimii aşPzării sau al colectivitătii (se calculează după formul a S = ~
N
100, în care peste n ivelul părţii, iar N, nivelul cole cti vităţii totale).
2.fi. l\Ic'i.nmiie relative de intensitate evide nţ iază intensitatea unul fenome n
demograf: : in rapc.rt cu altul. Dintre formulele mai des uzitate în paleodemografie am intim : dens itatea

aşezărilor 1"

(D =

~

), A -

nnmărul aşezărilor,

prafaţa zonei geografice) ; rata de dispariţie a unor a~ezări
Ad tală

numărul de aşezări dispărute, A
dispărute pentru zona de

a satelor

Hd

=

S _

su-

Ad ) • 100, und e
A

- numărul total de a~ezări (ex. : rata tonord a Mold O\·ei 11 ; în secolele XIV-XVIII.

a fost de 15.-tO°fo) ; indicele de arealitate (S = - · - ), unde S - suprafaţa în heC'A
tare şi A - numărul de aşe7ări (ex. : pentru zona depresionară L iteni 17• in dicele
de arealitate, pentru cele 1G a)ezări existente în secolul al XV-lea, este de 1:175
ha, pentru fiecare aşezare) ; densitatea medie generală a p opulaţiei (D =

+ I,

),

populaţia totală la un moment dai şi S suprafaţa teritoriului) is ;
creştere a
aşezărilor (At
1 = At
(At - Ad)
(At I Ar), în care
reprezintă numă rul de aş ezări menţionate documentar la începutul peri_;__ 1. A t, numărul de aşezări menţionate doC'umentar la începutul perioa de·i
aşPzări dispărute şi Ar, a~ezări depistate în cercetările arheologice şi to-

unde P ind icele · de
Jlt

p

S

+

+

+

oadei t
t, Ad,
ponimice) .

2.7. Mărimile relaiii'e de clinamică rezultă din compararea a două niveluri
diferite ale aceluiasi fenom en paleodemografie. în cazul acesta trebuie s5. dispuA sec . XIV
nem de două înregistrări ale evolutiei fonomenului (ex. : A sec. Xii unde A reprezintă numărul de aşezări) 1! 1•
2.8. Mărimile medii ne înlesnesc

cunoasterea a ceea ce este specific fenome nelor paleodemografice şi totodată ne permit să determinăm abaterile de la ceea

H Emil I. Emandi, Observaţii de geografie istorică privind ocolul oraşului
Suceava, în „Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean", IV, 1977, p. 119-130.
15 Louis Henry, Demographie ... , p. 169-193 ; Vasile Cucu, Geografia populaţiei şi aşezăril or omeneşti, Bu C'ure şti, 197-1, p. 49-50, 161-1"68 ; Vladimir Tre bici,
Mică enciclopedie de demografie, Bucureşti, 1975, p. 119-lH.
1G Emi l I. Emandi, Consideraţii geografice privind dinamica aşezărilor dispărute din nordul Moldovei în evul mecliu (sec . XIV-XVII), în „Hierasusu, Botoşani, 1978, p. 278-279.
17 Idem, Cercetări istorico-geografice privind transformarea şi modifica re a
peisajului în zona depresionară Liteni (se c. XIV-XVIII). „Acta Moldaviae Meridionalis" - Anuarul muzeului, II, Vaslui, Hl80, p. 186-180.
18 L. L . Polevoi, op. cit., p. 19-27 ; M. D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul...
p. 4:J, 62.
19 N. Constantinescu, op. cit., p. 175-179 ; H. H. Stahl, Contribuţii la studiul
satelor devălmaşe româneşti, I, Bucureşti, 1958, p . 112-115.

https://biblioteca-digitala.ro

cIVILIZATIA ROMÂNEASCA IN SECOLELE XIII-XVll

183

ce este esenţial şi tipic în conţinutul aşezărilor şi a populaţiei. In calculul acestor
mărimi sînt cuprinşi toţi termenii seriei statistice (fig. 1 şi :1). Cele mai largi ut ilizări în paleodemografie le au următoarele mărimi medii: mărimea medie arit-

metică (Xa tii

iar n,

Xi

+ Xz +n X .,·· Xn

numărul

, în care X

reprezintă c.aracteristicile colectivită -

entităţilor

(ex. : un asemenea calcul s-a folosit Ia calcularea
ve~himii aşezărilor din Moldova) ~o ; valoarea obţinută reprezintă măr i mea nor mală a unui fenomen paleodemografie şi, totodată, med ia internă cuprinsă intre
cea mai mică şi cea mai mare dintre valorile v ariabile ale entităţilor arheologice
analizate ; mediana, ca mărim e medie este dată de valoarea unităţi i me d iane a
1
· · s t a t·srce
(Ume -- -Ef 2
· care Ef , s1nt
•
f recven t.e Ie cumu Ia t e a 1e seriei
· ·
1 1
in
seriie1

+

total al el e mentelor com ponente ale colecti vi tăţii umane; mărimea
este cea care împarte în două părţi egale o serie cronologică ord o nată) '!\ ;
clo;ninanta, exprimă nivelul dominant ca fr ecvenţ ă într-o serie statistică. Ea redă
mărim ea cea ma i specifică a variabilei date, ce se calculează după formula Mo =
Xa - 3(Xa - Me}, unde Xa este media aritmetică şi M e - m e diana. Dacă media aritmetică cuprinde toţi termenii seriei statistice, mediana ş i modu lul se bazează numai pe termenii situaţ i în centrul seriei.
-au

numărul

::ibtinu tă

0

3. Cc!l'ucterul surselor folosite sif moclelele ele mwliză
paleoclemografică

Dezbaterile ştiinţi fic e tematice din ultimii an in au relevat ne cesi tatea abormai în detal iu a cadrului dem ografic al societăţ ii feudale româneşti din secolele !X-XV, ca urmare a acumulării unui material arheologic şi documentar
relativ bogat. In sensul acesta trebuie de preciza t că, şi pe plan ma i larg "'· s-a
o bservat că sursele folosite în paleodemografie sînt la începutul prelucrării lor,
iar modelele folosite sînt neunitare ca si rezultatele obţinute; aceasta i-a determ in at pe uni i demografi să considere paleodemografia ca încă destul de eclectică,
iar sursele arheologice de mică i mportanţă, în raport cu documentele sc1·ise. De
asemenea, s-a constatat că arheologul este pus, de cele mai multe ori, în situaţia
de a o bserva şi anal iza enti tăţi dispersate, cu l egături nesigure, ceea ce con tribu ie.
ddcsea, la obţinerea unor date mai puţin exacte sau chiar false. La aceasta treba ie a dăugată ~ i lipsa unor in fonnaţ ii privin d cadrul geografic, atît cel trecut, cit şi cel actual, lipsă concretizată mai ales în neînţelegerea a cestuia în raport cu a.')ezarea şi în sărăcia datelor legate de organizarea spaţială a mediulu i
incon.iu rător . Un sumar bilanţ al surselor ofe rite de cercetăr ile arheologice pentru Mold ova şi Ţara R om ânească (secolele IX-XV) ne re le vă că, din cele peste
150 aş ezări şi necropole cercetate, nu se pot folosi î n analiza paleodemografică
<lecit datele de la 15 staţiuni. In ciuda acestor difi cu ltă ţi, ca şi a valorii scăzute
atribu ite acestor surse de lucru (lipsa unor date metr ice arheologice, cartografice,
geomorfologice şi de organizare spaţială a aşezări i) se poate totuşi considera că
şi în acest nou domen i u de cercetare în ultima perioadă de timp, s-au înregistrat
notabile progrese, mai ales pe linia analizei complexe a populaţiei decedate 2'- , în
dării

20 L. L. Polevoi, op. cit., p. 166-178 .
21 Idem, K istoriceskoi demografii Molda vii XIV v„ în „Karpato-Duna iskiE
zemii v sredn ie veka", Chişinău, HJ75, p. 84.
22 Form area statelor .feudale r om âne şti cle-sine-stc'itcltoare, dezbatere ')t i inţi
fică, 20-22 mai 1982, Dro beta Turnu-Severin; Aspecte ale civilizaţiei româ neşti în
secolele XIII -XVII, dezbatere ştiin ţi fică, ti-8 decembr ie 198:l, Suceava.
23 Thomas H. H ollingswarth, La dem ographie historique : conce pts et sources,
în „Demographie historique", Editore Sao Paulo, Bresil, 1977, p. 43.
24 Dardu Nicola escu-PJopşo r, Wanda Wolski, op. cit., p. 165-249; I oana Popovici, M. Adam et M. St. Udrescu, Con tribution anthropologique au probl eme
du p_euplement de la Plain e Roumaine du mo yen âge, în „Populaţie şi soci etate".
IV, Cluj Napoca 1980, p. 210-214.
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tipologizarea structurilor teritorial-demografice , în evidenţierea structurii aşeză
rii şi a concentrării acestora 21', precum şi în coroborarea datelor arheologice cu
cele scrise, în vederea stabilirii vechimii aşezărilor şi a permanenţei locuirii într-un anumit teritoriu ~ 7 •
In stadiul actual al cercetării, cu anumite rezerYe îndreptăţite nu ascW1dem
dificultatea şi riscul încercării de a schiţa numai cadrul metodologic şi a releva
cîteva tehnici de lucru, în construirea unor modele bazate p e date arheologice.
în lumina acestor date, folosirea metodei modelării (un model construit se compune în general din două părţi : o parte analitică de explorare a relaţiilor dintre
variabile, a :structurii acestora şi a cauzelor care le-au prov ocat în cadrul unu i
ansamblu de date, indepen dent e, şi o parte ist orică care j usti fi că metoda folosi tă
în măsurarea datelor si corectarea erorilor, p ri n ana l ize şi o bservaţ ii făcute asupra
a şezărilor „trecute", precum şi în simularea populaţiei lor) :!R, în paleodemogr afi e
este una din căile specifice de c u n oaştere a mărim ii pop u la ţ ie i şi a-;;e zăr i lor omeneşti . Conceperea modelulu i (elementele cunoscute sînt corelate în cadrul unei ipoteze - modelul se situează intre teorie si realitate - ce Ya viza obţinerea de date
necunos cute asupra mărim i i populaţiei · şi a a~e zăr i i) şi rezultatele obţinute vo r
depinde, în mod firesc, d e calitatea si cantitatea informaţiei ~i a ob se rvaţiilor fă
c ute în diYerse cercetări şi studii arheologice. In funcţie de datele furnizate de
arheologie, în paleodemog r afie se foloses c frecvent tl'ei modele :!!J : modelul iconic
este cel mai des folosit, el fiind identic cu obiectul sau fenomen ul studiat, pe care-l
prezintă sub formă de fotografie, hartă, schiţă panoramică, aerofotograf ie ; b) 1110clelul analogic, reprezintă cca de a doua generaţie de modele fol o site în cercetările paleodemografice . El se bazează, în spedal, pe transpune rea datelor numerice rezultate în urma prelucrării preliminare într-o formă vizuală (tabele, grafice,
blocdiagrame etc.) ce reflectă identitatea unui fenomen, dinamica, dispersia şi concentrarea acestuia; c) modelul simbolic, recent folosit în studiile de paleodemografie .:l{l, presupune o codificare a situaţiei reale în rare atributele aşezării ~i ale
populaţiei unei regiuni sînt înlocuite de expresii simbolice, matematice. Ele pot fi
determ.inistice (sub forma unei ecuaţii) statistice şi stocastice (create cu un anumit scop). Scopul acestora este de a evidenţia, în cit ma i multe Yariante, mări
mea, stl:'uctura şi relaţiile din cadrul aşezării sub triplu aspect : \'at ră-popula ţ ie
hotarul a~ezării („moşia"). De la un c,az la altul, modelul folosit comportă un
1numit grad de relativitate.
3. 1. Maclele folosite în determinarea mărimii populaţiei şi a distribuţiei spa~iclle

a

aşezărilor.

Pentru perioada cronologică analizată se poate considera că aşezările rurale
?xistente şi teritorializate (sub dublu aspect : vatră şi hotar) reprezintă elementele
cele mai dinami ce şi dom !nante în peisajul geografic al zonei. De asemenea, s-a
considerat că aşezarea rurală exprimă, în acelaşi t imp, atît procesul populăi·ii cit
şi rezultatul acestui proces, în dublu sens, de teritorializare juridică (hotarul a~e
zării)
şi
economică.
In cazul nostru, modelele folosite au ca obiect principal de analiză studierea, sub rapoi·t cantitativ, a relaţiilor djntre : populaţie
vatră, populaţie-aşezare şi populaţie-locuinţă, în timp si spaţiu.
3.1.1. Modelul fondului calitativ şi al arealului are drept scop individualizarea
unor .funomene demografice din cadrul habitatului, sub raportul densităţii de locuire, a structurii populaţiei (rezultate din cercetarea necropolelor) ~i a creşter ii
mărimii acesteia şi a aşezărilor . Metodologic se are în vedere suprafaţa cu ele-mente comune !;ii ponderea unui anumit element în cadrul arealului stabilit. In
reprezentarea acestora pe hartă (analiza s-a făcut asupra a~ezărilor din bazinul
25 Ştefan Olteanu, Societatea ... p. 22-49.
26 N. Constantinescu, Coconi ... , p. 36, 69-72 ; Radu Popa, Ţara 1Waramureşului
ln veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p . 65-118.
27 M. D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul..., p. 24-29.
28 Louis Henry, Demographi.e ... , p. 253-2fi8.
29 David L. Clarke, op. cit., p. 654.
30 F. Hassan, op. cit., p. 65 ; Robert M. Schacht, Estimating past population
t1ends, în „Annual Review of Anthropology", X, 1981, p. 119-140.
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Moldovei şi al Şomuwlui Mare) ai, s-a ţinut cont de trasarea limitelor, de ordonarea şi subordonarea entităţilor specifice ca densitate şi ierarhizare. Insc.rierea acestora pe hartă, pe zone distincte din punct de_ vede re geomorfologic,
ne dă posibilitatea să remarcăm caracterul continuu sau d1scon tm uu al unor feiw niene demografice, pe anumite forme de relief, ceea ce ne sugerează anumite
p articularităţi teritoriale în continuitatea areală ( l in iară) a aşeză r ilor din zona anal iz ată J l

:l. l.2. Dispersia şi concentrarea aşezăril o r, ocupă un loc important în anali za
De exemplu, în studiul repartiţ i e i populaţiei şi aşezărilor, un
model geografic cu totul specific şi adaptat în paleodem ografi e .,. 1 se referă la gradul de concentrare sau ris ipire teritori ală ( i nternă, în v atra aşezării şi exte rnă, în
regiunea delim i tată geografi c) a unei colectiv i tăţi umane, .indice exprimat prin
dispersia sau concentrarea sa. Acest indice are o i inporta n ţă deoseb i tă pentru a
ne releva marea neuniformitate a locuirii in difer ite zone geografice. El s e r eforă
~:e la risipirea locuinţelor în cadrul vetrei, fie a a'lezărilor în diferite zone geowafice pe o linie de variaţie mai mult sau mai puţin amplă în funcţie de condi ţiile s pecifice în care a ceasta a evoluat. Această variaţie (abatere) a valo rilor indi \'i duale ale unei caracteristici de la medie în cadrul unei colect iv ităţi stati stice se poate calcula ca mărime re l ativă cînd se raportează amplitud inea absolută la llla" r1'1nea medie a s·er1'ei Xmax -X Xmin • 100) :Vi . Legat de nec csi tă ţi le clapale odemografică.

IJo rări i unor modele care să ilustreze cit mai cuprinzător aceste aspecte enum era te mai sus amintim două metode. Inclicele de dispersie intens'ivă, legat de ri si -

l>irea sau concentrarea

locui nţelor în \·atra aşezării (Id

=

~

• l..d

s

•K, unde : L -

m edi a suprafeţei locuite, Ld numărul d e locuin \e descoperite, S suprafaţa
vetrei cercetate. K - o constanta egală cu 0,005) ·:.-, are o importanţă de osebită în
<'aracterizarea tipului de vatră . Limitele de varia ţi e sint : 0 în cazul une i di s tr ibu ţi i uniforme !)i „l" în cazul concentraţiei ma xi me. Aplicat la veti·ele de a~ezăr i
c erce t<1 te arheologic de la Dridu, Dodeşti ~i Coconi :~; s-a constatat un indice mare
de co ncentrare a locuintelor la Coconi (O,OO:l) si Dr idu (0,002) si unul foarte scăzut
la

Do de~ti

(0,001).

Aplicarea

indicelui general

de

disperoie e.1-ternr! (Id =

D S

A .lu

unde D - suma distanţelor dintre aşezări , A.
numă r ul ase zărilo:- la care se
referă distanţele, S - suprafaţa zo ne i delimitate) la un t eritorii.i mai extins se are
în vedere gradul de concentrare a aşezărilor fie la un nivel topografic bine deli mitat, fie la unul administrativ de reşedinţă. Limitele de variaţie sint cuprinse
intre „ l" şi „100'' în cazul unei concentraţii maxime, Calculat la nivel topologic pentru zo na podişului Suceava (pe o arie de 110 kmp) indicele de dispersie a aşe
zărilor din secolul al XV-Jea raportat la cele 3 ora~e medievale a fost mai ridicat
110
pen tru o raşul Si 1·et (Id = ?.îS_. W
· (Id = 2'"1. ~lo
llO = 88 ,11) ş1· mai·
= 91 ,:>'2) ş1· Haia

25

31

sdi wt pentru Suceava (Id r t>giona l (pentru regiune

şi

2
27

m:_

.!_!!!_

77,66). Pe

10

sub1·egiune)

şi

suprnfeţe mai extinse la nivel

microregional, criteriile· avute în vede re

:11 Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, O . Monoranu. Cercetări arheologi.ce pri t1ind habitatul medieval rural clin bazinul superior al Şomu:mlui Mare $Î al Mo1dcmei, Suceava, 1982, p . 11-25.
:12 . Mircea D. Matei, Emil I. Ernandi, op. cit„ p . 24-68, fig. 1.
:i:1 O. Dollfus, L'analyse .geographique, Paris, 1979, p . 154 ; V. Cucu, op. cit„
p . 22:1.
::-t Al. Băt·bat, op. cit., p. 202 1 L. L. Polevoi, op . cit„ p. 84'.
:15 O. Dollfus, op cit„ p . 161 ; Emil I. Emandi, Unele aspecte privind prelucrarea loc. cit.. „, p. 595.
:16 Eug. Zaharia, op. cit„ p. 14 şi urm . pi. 1; Dan Gh. Teodor, op. cit„ p. 71,
.
fig . 2L : N. Constantinescu, op. cit„ p. 36, fig. 5_
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au fost stabilite în funcţie de mărimea suprafeţei (36 de grupări) 37 , fie de pc ri-onalitatea sa geografică (10 grupări) :I!!, fără, însă, a se calcula indicele de dispersie.
:u.3. Mărimea aşezării. ln aprecierea mărimii aşezărilor trebuie de avut în
vedere următorii factori : hotarul aşezărilor să fie sedentar ; hotarnica satelor menţionate în primele documente (sec. XIV-XV) trebuie identificată şi reconstit uită :
sesizarea modificării formelor de teren şi în special a hidrografiei ; valea de rîu
va reprezenta în cazurile analizate elementul comun, indiferent de forma de re li ef,
pentru amplasarea vetrei şi delimitarea dintre a~ezări ; suprafaţa unei a~eză n va
varia pentru una şi aceeaşi populaţie, ca măr ime ; în cazul aC€luia5i hotar, uneori
se pot ind ividualiza şi alte aşezări distincte ca hotar ·~·. Modelul folosit este cel legat de calcularea dens ităţii (P - K · A; P - estimarea populaţi ei, A - ari a a'>ezării, /\. o constantă pentru densitatea populaţiei egal cu 100) 1•0 , fie a populat.iei
în cadrul aşezării, fie a aşezăril or în cadrul unui areal geografi c m ai larg. Prin
aplicarea acestui model, intre suprafaţa aşezării şi mărimea populaţi ei, core lati a
este foarte greu de stabilit, aceasta oscilind foarte mult, mai ales în fun cţ ie d l' t ipul
de aşezare (compact, răsfirat, risipit, întărit) şi datorită lipsei datelor referitm1 re
la număru l populaţiei. Pe baza cercetărilor întreprinse' în reconstituirea ho ta relor
săteşti, a a~ezărilor întărite din nordul Moldovei (sec . IX-XI) "1• din Tara l\faramureş ului (sec. XI.V) 1:.1 şi î n valea Moldovei şi a Şomuzulu i Mare {sec. XV- X VJ) !oJ
s-au putut determina următoarele mărimi medii ale celor două tipuri de asezări
analizate : aşezările întărite cuprindeau o suprafaţă ce oscila într e :l500 rn p ·~i 26
ha (cele mai numeroase aveau suprafaţa cuprinsă întt-e :l-5 ha) "" ; aşez ăr ile deschise {sec. XIV-XV) pot fi grupate la rîndul lor în aşezări mici (45 0/o ) ce oc upau
o suprafaţă de pînă la 15 km2 şi a~ezări mari (200/o), cu o suprafaţă ce osc ila intre
30-50 km 2 • Aşezările foarte mari (5° 10 ) sînt excepţii şi e le se întilnesc num a i în
zo na submontană si montană, unde suprafaţa lor este cuprinsă între lU O k ;112 si
2
GOO km ""·
3.1.4. Volumul vetrei (numărul de locuinţe pe care îl cuprindea). Cercetăril e
'lrheologice sistematice de mai lungă, durată din anumite staţiuni t.u au pus în evidenţă numărul de locuinţe, tehnicile de construcţie, tipurile întilnite (f'ig. :l) , mod ul
de grupare şi anexele ce le corespund. Modelul folosit '.1 în acest caz {Mv = VT1HP,
undd: V volumul depoz itelor de resturi menajere ; T - t impul parc ur~ de
funcţion alita tea unei locuinţe ; P durata o cu pării a5ezării ; H - volumu l compact al m a teri alelor de casă - chir picul) reclam ă anumite ce~·inţe : consi de ra~ ea
unei gospodă rii ca echivalentul unei familii ; estimarea ma teri alului rezultat din
dărimarea locu inţ ei ; de asemenea trebuie de avut în ved ere. efectul eroziurni ~i
al deflaţiei în timpul scurs ; trebuie luată în calcul de asemenea, şi speran ţa de
viaţă a unei locuin ţe (s-au constatat reveniri succesive pe acelaşi loc, după o perioad ă de 10-15 an i) "8 ; eroarea ac estui raţionam e nt este supoziţia une i mări m i medii (de circa 20 gospodării) constante de gospodării pe o perioad ă lungă de t imp.
:17 Şt. Oltea nu, Structuri ... p. 299-305.
38 Emil I. Emandi, .'1specte clemoeconomice privind zona de norei a Mo ldovei
(clin secolul I X pînă în prima jumătate a secolului al XIV-Zea) în lum ina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice şi antropogeografice, în „Suceava An uarul Muzeulu i Judeţean ", VIII. Suceava, 1981, p . 209.
:!9 H. H. Stahl, op. cit„ p . 197-207 ; D. Ciurea, Evoluţia aşezărilor şi n po pulaţiei rurale d in Moldora în secolele XVII-XVIII, In ~Anuarul In sti t utu lui de
istorie şi arheologie „A. D. Xenopol", XIV, Iaşi, l!l77, p. 128.
40 F . Hassan, op. cit„ p . 66.
41 Dan Gh . Teodor, T eritoriul..„ p. 70-71.
42 Radu Popa, op. cit., p. ()5-1 20.
4:l Mircea D. Matei. Emil I. Emandi, Habitatul..., p . 41, 59.
44 Şt. Olteanu, So ciet atea românească ... , p . 40.
45 Radu Popa, op. cit., p. (i8, 70, 106.
4(i Vezi notele G si 9.
47 F . Hassan , op.' cit„ p . 65.
48 Şt. Olteanu, Societatea ro mân eas că ... , p . 158.
49 M ircea D. Matei, Em il I. Emandi, Habitatu l. .. , p. 131.
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\.plical la aşe7..area de Ia Vorniceni-Tulova '<!•, modelul (Mv = 15.000 m:i X tiOi 2U
X 500 - 90 gospodării) a evidenţiat că în cei 500 de ani (secolul XIIIcit a durat aşezarea, volumul vetrei cuprindea, în medie, pe un secol 20-22
~a.'c (această cifră este valabilă numai pentru secolele Xl V-X VII, cit au funcţio
nat !)ii cele două gropi menajere de mari dimensiuni dezvelite integral din apropierea aşezării) cu o populaţie de circa I_0 0-110 locuitori. Estimări generale aproximative s-au făcut şi pentru alte zone „o, unde cifrele date sînt destul cte oscilan te (între IO şi 25 de gospodării). ln general, s-a admis în cercetarea demografică
mai a les pentru secolele XIV şi XV, cifra medie de 20 gospodării pentru un sat
s i 5 numărul de locuitori pentru o famil ie •L. Corelînd aceste d.ate arheologice rt'fe ritoare la Yolumul vetrei aşezării cu numărul de locuitor i sau „jirebii" cît corespundeau unei case, menţionate în documente interne (ex. satul Mite.5ti „umbla
pe 24 locuri de casă") "2 se obţin date mai variate •'. dar care, în ansamblul lor,
exprimă aceeaşi medie de circa 20 de gospodării pentru un sat di n secole\!e
X IV-XVI.
:l.1.5. Num<lrul, mărimea şi densitatea unităţilor ele locuit clin cadrul miri
v etre. Pe l>aza numărului de locuinţe, a suprnfeţei camerelor şi a arie i ocupate de
a cestea, într-o aşezare se pot face estimări cantitative asupra mărimii populaţiei.
corel aţia dintre spaţiul de locuit si mărimea populaţiei este destul de variată în
tim p !ii spaţiu . De asemenea, s-a constatat că la unele aşezări ce ocupă acelaşi teritori u timp mai îndelungat, trebuie de luat în considerare .~i raportul dintre casele a bandonate şi cele ocupate. Modelul a fost aplicat (P =· 2n rrx a /L. und e ·
numărul locuitorilor dintr-o locuinţă, L distanţa medie în perimetrul ,..,_
11 trei, de la o locuinţă la alta ; a - suprafaţa \'etrei cercetate, :r - o constantă de
:i,H. I ' - populaţia aşezării) ·\ numai la asezări le cercelate sistematic (vezi tabelu l de mai jos) ·.-.• care au epuizat situl în proporţ i e de 70% si pentru care erorile
d e c3 lcul au un grad mult diminuat.
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50 Panait I. Panait, Consideraţii privind demografia teritoriului ilfovean în
X\T - XVI, în Ilfov file d e istorie, Bucureşti, I97G, p . 1G9-172.
51 Ştefan Ştefănescu, La situation d emographique de la Valacliie au.i:; XIV-e,
X V-P et XVl-e siecle cl'apres Ies conjonctures socio-politiques, în „Nouvelles (~tudes
d' h 1.>toire", Bucureşti, 1970, p. 57 ; N . Constantinescu, op. cit., p . 179 ; Radu Popa ,
op. cit., p. 120; Ştefan Pascu, Voievodatul. .. , II, p. 345 şi urm.; Mircea D. Matei,
Emil I. Emandi, Habitatul. .., p. -17; P. Guillaume, J. P. Poussou, op. cit., p. 41 -42.
~eco!e ! e

52
a:l
54
55

D . Ciurea, op. cit., p. 129.
H. H. Stahl, Contribuţii ... , II[, p. 254-266.
Robert M. Schacht, op. cit., p. 127,
Vezi nota fl.
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Folosind datele din tabelul de mai sus prin aplicarea modelului men ţ i onat
următoarele mărimi privind populaţia din cele 5 a~ezări cerceta te ar heologic:
obţinem

„

z

Dc:n umirea
!:ita \i unii

Dalare
(secolele)

3

Do de~ti

4 Coconi

5 Zimnicea

Mă ri m N
pop ulaţiei

(nr .)

P = 2•5

V::i,14 • 2:rn14

fi 5

2/2 IX-X

P = 2•5

V:i,14 • 448/:l

123

2/2 X-XI

P = 2•5

V3,14 • 464/4

f:5

VIII-IX

P= 2•5

Va.H • 266/ ?

-i(J

l'.l80 -1432

Faza A,

P ~-"' 2 •5

V3.14 • 24011

B,

P = 2•5

c.

p

V3,11 • 315r7
V3.H . 510/7
V:J,14 • IOC/3

1 Bucov-Tioca VIII-IX

2 Dridu

Modelul aplicat

XIV

=

2. 5

P = 2•5

17
·H

57

5G

:1.1.G. Modelul calculării vechimii aşezărilor, aplicat numai pentru loc alită ţi le
din Moldova JU, se bazează, în construcţia sa, pe apariţ ia în documente a pr i!·,1elor
topon ime majore şi a caracteristicilor acestora. Ulterior el a fost perfec ţion at ~i
verificµt prin cercetările arheologice de teren 57, corectîndu-se, în numeroa!ie caz\.lr,-, ero rile ce pot fi comise::.•, fără a se lua în considerare aceste ce rcetări.
Această metodă presupune obligativitatea succesiunii următoarelor etape de luc ru :
se analizează modul de apariţie în documente (fig. 1) a toponimului aşeză ri i (to ponim în formare - „un Joc pe Strahotin"„. „lui Braia, sau unde este Braia ; toponim în tranziţie - „unde era" (a fost) Braia ; toponim format sau major - Brainţi) ; analiza ace5tor game variate de toponime precum şi a caracteristic ilor lor,
expl ică credem noi -, reminiscenţele obştii săteşti din perioada anterioară ;
locali zarea topografică a locurilor menţionate în documente în vederea identifi cării salului (s-ar putea ca aşezarea să nu preia numele întemeietorului) ; în con!:itruirea modelului s-a avut în vedere stabilirea duratei medii W în fo r m area -to
ponimului major (ex : făcînd mediile datelor din fig. 1, în care variabilele oscilează intre 43 şi 154 de ani, obţinem următoarea medie : X =
95,:J ani) şi a frecvenţelor acestuia (fig. 2) . Prin aplicarea modelului (A =
V - B, unde A - momentul întemeierii statului, V - toponimul major format, B - forma top onimului
în tranziţie ~i a celui în formare) în reconstituirea situa ţ i ei demografice a Mol5ti L. L. Polevoi, Ocerki„., p. 18-26, 166-179.
57 Adrian Bătrîna, Lia Bătrîna, Emil I. Emandi, Societatea român easc- ă de
la răsărit ele Carpaţi în secolele XIII-XIV: aspecte de viaţă economică, paleodemografică şi social-politică, comunicare susţinută la dezbaterea ~tiinţifică de la
Turnu Severin, mai 1982.
58 L. L. Polevoi, Ocerki„., p. 33 şi urm ; P. P. Bîrnea, Selskie poselenija Moldavii XV-XV II, v.v., Chişinău, 1969, p. 23-35, 92-106, fig. 1 şi 2 (se caută a !-e arargumenta - prin date furnizate de paleodemografie - o reluare a teori ei nimigrării masive" a românilor la est de Carpaţi în secolele XII-XIV, aspect ce e:;te
infirmat de cercetările arheologice) ; Yezi V. Spinei, op. cit., p. 83, 188-192).
~fJ L. L. PoleYoi, K istoriceskoi..., p. 8:1-87.
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dovei de la sfirşitul secolului al XIV şi secolul XV se constată că apariţia toponimului în formare este cuprinsă între 15 şi 45 de ani ; la toponimele în tranziţie
pC?rioada creşte intre 4D .şi 58 ani ; iar la toponimele majore aceasta se situează
intre 68 şi 122 ani. Pornindu-se de la prima menţiune documentară şi scăzîndu-se
lim ita superioa ră de ani în funcţie de structura toponimului, s-a putut contura
urm ătoa rea situaţie demo-statistică pentru Moldova : i;o

Perioada
de timp

Nr. de

Nr . de

aşezări

gosp odă rii

Nr . populaţi ei

•.

<IJ
'O <IJ

o::

5

C:~::i a;QJ
~re:·- „~......,

o ;:J'O'-"·<O
l-o

i.:: ~ ~ (/)

P..<Ot::o<O

2/2 XIV
Sfirşitul

850

16.000

80.000

1300

26,000

l :l0.000

IGOO

32.000

160.000

<IJ
~

co·c

ci

E..S..Si2

I

~.~:@~ci
::.:: 'O ;:l
(lJ Q) c.i i.... s::
:l - 4

sec. XIV
2/2

xv

0,7

4-5 61

Pentru perioada anterioară secolului al XIV-lea, cercetările arheologice au evidenţiat peste 1000 de aşezări (secolele VIII-XI) pe întreg teritoriul României 1;2, ia r
pentru zona Moldovei 63 în spaţiul cuprins intre Carpaţi şi Nistru s-au identificat
300 de aşezări pentru secolele IX-XI şi 50 de aşezări pentru secolele XI-XIII
(unii cercetători, pentru aceeaşi perioadă indică 128 de aşezări) 61. Datele cantitativ-demografice obţinute cu ajutorul modelului de mai sus, pentru Moldova, în
secolele XIV-XV, pun în evidenţă o nouă metodă de lucru, ce va trebui perfecţion ată şi verificată, ea totuşi, trebuie privită cu mare circumspecţie, deoarece numeroasele cercetări arheologice, au demonstrat vechimea mult mai mare a primelor miezări menţionate în documentele interne, faţă de prima atestare, ceea ce
vine să infirme teoria „imigrării masive" a românilor la est de Carpaţi liJ~ Perfecţionarea acestei metode, prin coroborarea datelor documentare cu cele arheologice
la intreaga scară a Moldovei, nu numai că ar înlătura unele teorii şi idei greşit
interpretate privind populaţia din zonă, dar ar pune în acelaşi timp, şi ordine în
ceea ce priveşte stabilirea numărului de aşezări, a\·ind în vedere marea lor fluctuaţie de la un studiu Ja altul (ex. pentrl1/ sfîrşitul osecolului al XV-lea se dau
următoarele date statistice privind aşezările din Moldova : 500, 800, l:i44, 1600,
1700, 3500) ''l Aceeaşi situaţie o întilnim şi ,pentru Tara Românească, unde, la
sfîr~itul secolului al XV-lea sînt amintite fie 1000 de sate, fie 3000 de a.şezări. 67
60 L. L. Polevoi, Ocerki..„ p. 26.
61 Aceeaşi densitate se constată şi

pentru zonele învecinate ale Moldovei
vezi : L'hlstoire de l'agriculture et de la vie rurale en Fologne, nr, Varşovia,
1964, p. 42, fig, 1.
62 Ştefan Olteanu, Societatea românească.„, p. 28.
63 V. Spinei, op. cit„ p. 90.
64 L. L. Polevoi, Ocerki..„ p. 26.
65 Pentru detalierea datelor vezi Louis Homan, Implicaţii
istoriograftce
ale cercetării demoistorice, în „Revista de istorie", t. :37, 5, p. 450, 463.
66 D. Ciurea, op. cit., p. 128 ; N. Constantinescu, op. cit„ p. 186 ; P. P. Birnea, Selskie poselenija Moldavii XV-XVH v.v„ Chişinău, 1979, p. 95; L . L . Polevoi,
op. cit„ p. 18 şi urm. ; Louis Roman, op. cit., p. 450.
67 N . Constantinescu, op. cit., p. 179 ; Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în
~eco!ele XIV şi XV, Bucureşti, 1973, p. 27.
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3.1.7. Estimarea populaţiei cu ajutorul datelor furnizate de necropole a rnn stituit pentru paleodemografie w1a din principalele surse autorizate şi de mwe
importanţă pentru reconstituirea acestui cadru. In sensul acesta, s-a apreci at că
populaţia decedată constituie o mostră necunoscută a oricărei populaţii în viată
In cazul acesta. estimarea erorii de eşantion şi determinarea efectelor poten ţial~
de mici dimensi uni la populaţ i a luată în studiu reprezintă, pentru paleodemografie, poate cea mai mare dilemă. Dintre modelele folosite în determinarea măr i mii
populaţiei, două sînt ma i des întrebuinţate 6rl P = K + ed/t (P mărimea medie a populaţiei în familii ; e - speranţa de viaţă la naştere ; el - numărul tot.al
de morţi ; t - perioada de timp ocupată de acumularea morţilor ; K - un factor
de corecţie considerat a fi 10%. din t) şi P = M X N X A/Y (Y - numărul tota l
de ani reprezentaţi de morm in te ; M - numărul de morminte ; N - mă rimea mcdi.e a populaţiei grupului analizat ; A - vîrsta medie la moarte). In aplica rea
acestor modele trebuie de avut în vedere următoarele· obiective : e,stiman•a cit mai
precisă a duratei c imitirul ui, cit a 1'<1st folosit, pentru a se putea difer enţia un rjmitir cu o populaţie mică întrebuinţat o perioadă lungă de timp, faţ.ă de un rimitir cu o populaţie nume ro asă fol osi t o scurtă perioadă de timp ; neces itatea
realizări i un01· tabele pentru determinarea mediei speranţei de viaţă la popu la tia
sedentară decedată ; perioada de ocupare a cimitirului trebu ie considerată st.1biiă,
făru cre')teri ~i fără migrăr i de populaţie ; presupunerea unei rate loc3.le de rrc~
tere, zero (la populaţiile stab ile s-a admis o rată de creştore egală cu zero) ,,g pc
o perioadă lungă de timp poate constitui o eroare gravă. Aplicarea primul ui model (P = 6 + 23 • 60/1000 = 1:l,8 familii în medie) la necropola de la Vorn iceniTulova 70, pentru sfîrşi tul secolului al XI-iea şi secolul al XII-!ea, ne redă în medie,
pentru aşezarea de aici, circa 14 familii. Prin aplicarea celuilalt model la cimitirul de la Liteni (sfîrşitul secolului al XlII-lea pînă în secolul al XVI-lea) 71 , rezul tă că pentru perioada celor :!40 de ani cit a fost ocupată necropola (P = 9') X
100 X 28/340) populaţia esti mată se ridică la circa 815 morminte. Dacă durata de
folosire a n ecrop olei a fost de ci rca ~ 40 de ani, la o speranţă de viaţă prezumtivă de 27-28 ani se poate aprecia o succesiune de 3-3,5 generaţii pentru o durată
de 80-100 de ani şi de 12 generaţii pentru întreaga perioadă cit a funcţion at cimitirul. Rezultctte deosebite privind structura pe grupe de vîrstă şi sex, grad ul
ridicat de mortalitate al copii lor, speranţa de viaţă la naştere şi durata unei generaţii, pentru aceeaşi perioadă analizată, s-au obţinut şi prin cercetăr ile de la
Străuleşti, Radovanu. Ocna Sibiului, Trifeşti, HudUJn ~i Bucov ~ 2 .
In concluzie putem aprecia că materialul informativ prezentat în încen·area
de faţă redă destul de pregnant şi fidel unele aspecte privind evoluţia spec if ică
a mărimii habitatului medieval românesc în secolele IX-XV pentru Mold ova şi
Ţara Românească. In acela5i timp intenţia noastră a fost de a prezenta, pentru
prima dată , întt-un context mai larg şi cit mai adecvat, unele probleme pe care
le ridică paleodemografia în reconstituirea mărimii a ~e zării şi populaţiei prin metoda modelării. Prin problemele ridicate, ca şi prin soluţiile propuse, putem considera că paleodemograf ia ne poale furn iza (şi este nec esa ră aplicarea ei) o seric
de infor maţii pt 2ţioase prin prelucrarea datelor arheologice cantitative referitoare
la mărimea a'iezărilor şi a populaţiei române'iti din secolele IX-XV, atu nc i cînd
datele scrise ne lipsesc sau sint foarte puţine, ia r sursele arheologice le suplinC6c.
In cazul acesta putem socoti că paleodemografia se do v edeşte a fi o ştiinţă interf ere1iţială, rezaltată din suprapunerea organică, naturală, însă parţială a conţinutului adwologiei, d em og rafiei istorice, geografiei populaţiei şi aşezăr i lor omeneşt i şi a etnografiei, cercetări ce pot desc,hide noi orizr>nturi d e investigatie in
istorie şi antropologie, pentru înţ e legerea evoluţiei populaţiilor \oec hi.

68
69
70
71
72

Robert M. Schacht, op. cit., p. 122 ; F. Hassan, op . cit., p . 83.
M. R. Reinhard, A. Armengand, J . Dupaquier, op. cit., p. 69.
Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul ... j p. 11~ şi urm.
Mircea D. Matei, Em:l I. Emandi, O. Monoranu, op. cit., p. 76-67.
Vezi nota 24 şi Victor Spinei, op . cit., p. 87, 194.
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.Serie statistică-documentară ordonată cronologic, privind structura
toponimelor majore din Moldova (un e~antion)
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Serie statistico-arheologică privind tipurile de locuinţe şi frecvenţa
lor în aşezarea de la Coconi (după N. Constantinescu).
https://biblioteca-digitala.ro

EMlL IOAN EMAN DI

192

Mf:THODES ET TECHNIQUES !YlNVESTIGATION SUR L.A GRAND)WR
DE LA POPULATION ET DES HABITATSJ CONFOHMf:MENT AUX
DATES AHCHEOLOGIQUES

Re sume
Conformt:ment aux date}; archeologiques fournies par certaines monographies
rnL' ritantes, l'auteur fait l'essai d"aborder, pour la premiere fois, un domaine moins
connu, celui de la palcodt'mographic; en ce sens iI propose diverses formules mathematiques orientatiYes, specifiques l'habitat 'de la Roumanie, qui puissent pcrmettre, a la fin, la reconstitution de la grandeur de !'habitat et de la popula lion
d"une zone bien del i mit(~e au point de vue geographique.
En conclusion, l'auteur montre que cette science d'interference ressort de la
superposition organique naturelle, mai s partielle, des resultats et des methodes
de recherche specifiques ii l'archcologie, ii la geographie de la population dei,
agg!omerations humaines et a l'ethnographie, recherches qui peuvent ouvri r des
nouveaux horizons d'investigation dans l'histoire et l'anthropologie, pour comprendre l'evolution des anciennes populations.

https://biblioteca-digitala.ro

INTERFERENŢE

ÎN VECHEA

POLITICO-ARTISTICE
ROMANEASCA (1400- 1700)

CIVILIZAŢIE

RAZVAN THEODOHF..SCU

Monumentul, lăcaş simbolic al autorităţii politice şi spirituale, în timpurile
vechi ca şi în vremea noasfră, a purtat, în planul său trru>at dintotdeauna după
criterii ce nu erau doar cele ale funcţionalităţii, în imaginile sale ce nu aparţi
neau mereu doar ordinei decorative, înţelesuri pe care istoricul le descifrează şi
le interpretează într-un cadru mai larg de istorie culturală, de· ceea ce se numeşte tot mai mult istoria mentalului colectiv.
Intr-un studiu recent (Revista de istorie tom 37, nr. 3, martie 1984, p . 259-268)
am încercat să identific acele zone în care politicul s-a folosit de artistic intru
sublinierea unor tendinţe, a unor manifestări ideologice menite să evidenţieze un
statut aparte, independent iar mai apoi autonom, al românilor, c,u începere din
veacul în care Turcocraţia devenea o realitate a Sud-Estului european prin pră
buşirea capitalei basileilor de pe Bosfor şi pînă în momentul istoric cind ordinea
fanariotă prelungind din plin tradiţii ale veacului anterior - avea să instituie
un climat în care nealirnarea epocii precedente suferise serioase corecţii in pragul epocii moderne. Caracterul „militant" al culturii şi artei româneşti medievale;
patronarea ortodoxiei sud-est europene şi orientarea de către voievozii români ;
afirmarea necontenită a unei legături cu tradiţia şi a unei idei dinastice ; convertirea modelului politic într-un model cultural-artistic; înrîurirea opţiunii politiro-culturale asupra acelei artistice - iată citeva dintre spaţiile de interferenţă intre politică şi artă de-a lungul celei mai rodnice epoci de veche c.reaţie românească, dind la iveală un specific al Jocului, o concepţie menită să evidenţieze rolul
cu totul aparte pe care „latinii Orientului" l-au avut în aceste părţi de lume atunci
cind tradiţiile Bizanţului dispărut, ideea statală medievală a Europei sud--0rientale.
moştenirea ortodoxiei bizantine erau preluate şi dezvoltate, către evul modern,
de c,urţile voievodale de la Bucureşti şi Iaşi sau de ţarii moscoviţi.
Acţiunile militare antiturceşti datorate, în secolul al XV-iea, w1or conducă
tori români - Iancu de Hunedoara, Vlad Tepeş şi Ştefan cel Mare sînt numele
cele mai cunoscute, opera lor fiind prelungită in secolul următor de un Radu de
la Afumaţi şi mai ales de Mihai Viteazul - şi-au avut un' pandant plin de interes în sfera culturii scrise dar şi a celei vizuale. Fenomenul este cu deosebire
CfVid.ent în Moldova, voievodatul românesc ce a stat un timp in fruntea acestei
acţiuni cruciate într-a doua parte a secolului al XV-iea. In chiari anul în care, la
capătul unor înfruntări militare şi a unor acţiuni diplomatice vaste mergînd de
la Veneţia pînă în Persia, Ştefan cel Mare se vedea silit a încheia cu osmanlîii o
pace ce respecta independenţa ţării (1487), voievodul de la Suceava ţinea să marche7,e într-un limbaj aluziv, atit de prizat în evul mediu de pretutindeni, voinţa
sa de a duce mai departe - fie şi abandonat de toţi aliaţii - o cruciadă împotriva „necredincioşilor". O cruciadă al cărei patron firesc era - iarăşi ca pretutindeni în Europa medievală - primul împărat creştin, Constantin cel Mare,
al cărui chip apărea, nu întimplător, în 1487 tocmai, nu departe de capitala Moldovei, în pronaosul micii biserici de la Pătrăuţi (ce purta, dealtminteri, iarăşi deloc înttmplător, hramul Sf. Cruci), într-o scenă de o mare eleganţă, cea a „cavalcadei" lui Constantin, ilustrînd de fapt o vestită legendă pe care Orientul
bizantin, ca şi Occidentul medieval şi al Renaşterii o cunoşteau perfect şi o cultivau stăruitor. Şi dacă voi adăuga că tot în această atmosferă de sfîrşit de secol
XV, in cultura moldovenească din timpul lUi Ştefan cel Mare figura aceluiaşi
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Constantin. întemeietorul pra,·oslavnicului Bizanţ, era readusă în atenţia publică
prin panegirice copiate in sbornice de la Putna, imaginea acestui climat cruciat
nu ,.a fi decit !>i mai bine conturată.
Dacă pictura moldovenească a epocii era mărturia fidelă a unei mentalităţi
cruciate antiotomane - si ce altceva avea să fie, în veacul următor. cunoscuta
reprezentare a du.şmanilo.r islamici, turci şi tătari, în scena ~Judecăţi i de apoi"
zugră vi tă la exteriorul a numeroase biserici din timpul lui Petru Rareş şi a urma}ilor săi (cazul cel mai ştiut e cel de la Voroneţ, din 1547) - , sculptura fun erară munteană avea să fie, în secolul al XVl-lea, dovada unui aceluiaşi mod
de a concepe şi reprezenta simbolic înfruntarea cu Semiluna. Lespedea ce acoperă mormîntul lui R adu de la Afumaţi (1529) în pronaosul bisericii mă năst i r ii
Arge":;ului , avînd cioplită la pa1·tea superioară imaginea unui călăreţ cu buzdugan,
pornind împotriva „agareenilor" în cele douăzeci de războaie în5irate in lunga
i nscripţie, dovedea ecourile iconografir'e insolite ale unei epoc i de scurte dar înc rîncenatc lupte româneşti împotriva turcilor, piesa în sine deschizînd seria unor
lespez i figurative din arta funerară munteană a secolului al XVI-lea ce avea să
culmineze cu aceea din 1002, de la Stăne~ti, a marelui stolnic Stroe Buzescu, că
pitanul lui Mihai Viteazul, înfăţişat în încle.5tarea fatală cu hanul tătar.
Odată cu prăbuşirea Bizanţului şi a statelor balcanice cucerite de turci pînă
la mij locul secolului al XV-iea, politica de patronaj spiritual - cărturăresc şi
artistic - asupra lăcaşur ilor de cult din Sud-Estul Europei, d.in Meditera na orientală şi clin Orientul Apropiat avoo să treacă treptat asupra celor ce moşteneau,
politic, şi ideologic, cea de a „doua Romă". anume domnii români ~i suveranii
ruş i, singurii ce-şi păstrau în epoca Turcocraţiei neatîrnarea sau numai autonomia politică. începută cu VladisJav I, continuată cu Ştefan cel Mare şi Vlad Că
lugărul, opera de patronaj românesc inaugw·ată în venerabilul centru monahal de
la Athos s-a extins în secolele XVI-XVII asupra Meteorei, Stambulului, Sinaiului,
Ieru.salimului, Antiohiei, Alexandriei, Alepului, de la Neagoe Basarab şi Vasile
Lupu la munificentul „prinţ al aurului" Constantin Brîncoveanu, al căror sprijin
moral şi material acordat comunităţilor ortodoxe din Levant însemna totodată o
prel uare a patronajului imperial bizantin, în marginile acelui „Bizanţ după Bizanţ" despre care Iorga a scris pagini memorabile.
Un aspect cu totul memorabil al jstoriei culturale r-0mânesti din secolele
XV I '.ii XVII, pus în lum ină recent în primul rinei cu ajutorul mărturiilor monumentale. este cel al suhtilei, dar totodată necontenitei, afirmări a relaţiei dintre
eontinuitatea politică, tradiţia dinastică 15i ctitorirea de lăcaşuri menite a fi necropole voievodale ale unor neamuri domneşti ce se reclamau de la moştenireii
Basarabilor şi a Muşatinilor; se petrecea a ceasta, în mai toate cazurile unor eclatante opere culturale, atunci cind descendenţele din „întemeietorii de ţară" ale
unor Neagoe Basarab, Ieremia Movilă, Şerban Cantacuzino şi Constantin Brîncoveanu erau discutabile, ocolite, îndepărtate sau, dimpo ~rivă , foarte airecte. Notabil este faptul că pretenţiile genealogice ale unor noi voievozi, maj mult sau
mai puţ in legaţi de tradiţia medievală din secolele XIV-XV. deveneau evidente,
proclamate prin texte sau prin monumente menite să simbolizeze apa !, ţia unor
noi „dinastii", tocmai în epoca de în ceput a domniilor respective. Acesta a fost,
în Tara Românească , cazul „noului Ba~arab" Neagoe, format de Craioveşti, cel ce
în a lţă în 1517 biserica mănăstirii Argeşului unul dintre edificiile cele mai
somptuoase şi mai vestite ale ortodox iei -, ca o replică stilistică, dar şi „dinastică '', la ctitori a din 1500 a lui Radu cel Mare de la Dealu ; a cesta a fost cazul
edifi cii lor de secol XVII ce au preluat, ca plan şi sculptură, un element hotăritor
al Argeşului lui Neagoe, anume pronaosul supralărgit, cu coloane, menit a juca
rolul unui spaţiu funerar, al unei necropole pentru membrii fam,i liei princi are pc
cale d e a deveni nouă dinastie (biserica mitropoliei bucureştene a lui Constantin
Şerbu, descendent al lui Radu Şerban cel legat de Craioveşti , in 1654 ; în 1679
bi serica mănăstirii Cotroceni a lui Şerban Cantacuzino, urmaş al aceluia.şi domn
şi al unor importanţi boieri români din secolele XVI-XVII, ca şi al unu.i. neam
constantinopolitan de ilustră stirpe; după 1690 biserica mănăstirii Hurez a lui
Constantin Brîncoveanu, descendent deopotrivă ale neamurilor cantacuzinesc, craiovesc şi basarabesc). Trecînd în Moldova, situaţia se prezintă în termeni identici.
Movileştii ce descindeau direct, pe cit se pare, din Petru Rareş inăltau în ultimii
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ani ai secolului al XVI-lea biserica mănăstirii Suceviţa, necropola acestui nemn
boieresc ajuns la ranguri voievodale, zugrăvită la exterior, ca şi ctitoriile lui Rarei; citeva decenii înainte, tocmai spre a marca în ochii contemporanilor un act
genealogic sui-generis, tradus subtil în limbajul artei indicind, scoborîrea din musatinul ce se ilustrase în prima parte a secolului al XVI-iea prin ctitoriile sale
sau ale dregătorilor săi, la Probota şi Suceava, la Moldoviţa, Humor şi Arbore.
Continuitatea ideii dinastice a determinat pe de altă parte in ţărHe române,
în secolele XVI şi XVII, căutarea stăruitoare a unor modele politice ilustre, la
rindul lor identificate în modele culturale şi artistice - monumente venerabile ce
avuseseră la timpul lor o semnificaiie deosebită - , copiate de urmaşii ce \"o iau
să-şi afinne politici şi idealuri similare sau foarte apropiate.
In Transilvania epocii Renaşterii idealul monarhic al doctrinaril or şi al cronicarilor curţii lui Ioan al II-iea Sigismund şi a mamei sale Isabela - de:;cen dentă a regilor polonezi şi a seniorilor Milanului erau, într-a doua parte a
secolului al XVI-lea, epoca de glorie, mai veche cu un veac, a Huniazilor !)i a
lui Matei Corvin. Imprejurarea s-a tradus într-o realitate artis tică investită cu
sensuri simbolice, anume în împodobirea mormîntului Isabelei (1559) ş i ia celui al
lui Ioan Sigismund (1571) din catedrala de la Alba Iulia cu un tip de monument
funerar ant ichizant - sarcofagul cu gisant la partea superioară - , tip ieşit di n
u:.: m Europa răsăriteană a acelui timp dar regăsit, în acelaşi lăca5 ardelean, tocmai în monumentele funerare cioplite către 1480-H90 la porunca lui Matei Corvin pentru cele mai apropiate rude ale sale, Iancu şi Ladislau de Hunedoara (cu
singura deosebire că la sarcofagiile celor din neamul Zapolya, în locul unei concepţii plastice quattrocentiste viguroase, apărea un relief pictural, plat, frecvent
în arta Reformei central-europene).
Un alt caz de model politic transpus într-un mode l cultural-artisti c poate fi
intîlnit în Moldova se rplului al XVII-l0a. Aşa cum Vasile Lupu, princi pele de
neam balcanic ubscur ajuns la ranguri înalte ~i mari avuţii din care s-a împăr 
tă ~i t întrea~n creştinătate orientală, l-a imitat în fast, eliche1ă ~i atmosferii aulică
pe înainta!;;ul său, leva :-itinizatul Radu Mihnea, el însuşi a devenit la rîndu-i I.Ul
model demn de urmat pentru .rivalul şi uzu rpatornl său Gheorghe Ştefan - care
înălţa către 1655-1656, la Ca}in, o replicii autohlonizată a elegantului monument
baroc ieşean al „Lupull.i bei" de la Golia, mai vechi cu ciţiva ani - , ca şi pen tr u
mai i r. depărtatul său st c,cesor, iarăşi de neam balcanic, n•meliotul Gheorghe D uca.
ctitor al bisericii măn ă~tirii Cetăţuia, cea care relua la 1669 tipul de b : ser i că - ne
cropolă de la Trei Ierarhi, monument ilustru înălţat cu trei decenii înainte. în
lti39 (într-un mod similar, dar pe alt plan al culturii, in texte tipărite la Cet ăţuia
era metaforic afirmată descendenţa lui Gheorghe Duca dintr-un model de st.ră
lucirea celui pe care l-a repreze ntat Vasile Lup u).
Un ultim a spe-ct al interferenţelor aici discutate pentru evul mediu final r-0 mâne.sc e;te cel al influenţei pe care a avut-o op ţiu nea politico-c ulturală asupra
opţiunii artistice. îndeosebi după 1600 se constată, în paralel cu o tot mai pr ecisă
constanţă a artei noastre cu principalele stiluri post-renascentiste ale continentului - manierism ul ~ i barocul ce-ş i găseau surse felurite în Italia şi Polonia,
la Stambul, Kiev şi Mosco\·a -, o coincidenţă tulburătoare a unor orientări poli tice diverse cu o anume modă artistică pe care, de la arhitect ură Ia artele aplicate, monumentele aulice românesti o reflectă constant de-a lungul veacului al
XV JI-!eci.
·
Expl i caţia clementelor certe de manier ism internaţional regăsite, prin demonstrată filieră roloneză, în arhitectura, sculptura şi broderia moldov€111ească a
începutului de sece.I XVII (por tretul funerar brodat de la Suce' iţa al lui Ieremia
Vodă din 1606, biserica mănă;,tirii Dragomirna înainte de 1609) nu poate sta dN!it
in strînsele alianţe• politice şi de familie ale Movileştilor cu Hepublica regd.lă a
marilor magnaţi din încă pute rnicul stat nobiliar de la miazii-noapte ; prezenţa
unui gust orientalizant în laşii anilor ':!O ai veacului al XVII-lc.:.>, a sr:11ptuoase-i
faianţe microa<;iatice găsite de arheologi în curtea domnească, ca şi a deco!'ului
luxuriant şi islamizant de pe faţadele Trei Ierarhilor nu poate sta decit în legă 
tură cu strînsa apropiere a lui Vasile Lupu, mai ales la începuturile domniei sale.
de curtea sultanu!t.i Murad al IV-iea, continuind prin aceasta politica filoturcească
a modelului său p1·inciar, Radu Mihnea, în vremea căruia laşii primiseră monuhttps://biblioteca-digitala.ro
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Olanda şi Elveţia" -. La marginea Balcanilor, statele romane s-au îndreptat spre
unificare, fără să repete experienţa germană.
Transformările care au loc în cultura romană în decurs de două secole apar
puternic în relief pornind de la con.'itiinţa europeană ce se lasă surprinsă in scrieri le române :
- la nivelul izvoarelor, lăl'girea treptată a curiozităţii avînd consecinţe directe asupra modului în care este scrisă istoria, preschimbare evidentă deîndată
ce comparăm cronicile din secolul XVI cu istoriile lui Miron Costin şi Stoln icul
Cantacuzino. Importantă este circulaţia cărţii europene în Tranisilvanfa şi const ituirea de mari biblioteci în Moldova şi 'fara Românească . Prin intermediul Transilvaniei pătrund idei noi în toată cultura românească ;
- la nivelul temelor, dintre care cele mai caracteristice s.int acelea care duc
la definirea alterităţii, a formelor de cultură care sînt socotite diferite „ reprezintă un contrast ce contribuie la propria definire (precum lupta pentru ,.apăra
rea creştinătăţii", „barbaria şi tirania otomanilor·' etc.) Interesant, în această pr ivi nţă, este modul în care se face trecerea de la ,.actualizarea" un01· texte vechi la
vorbirea despre lumea. contemporană. Astfel, se poate urmări modul în care texte
„clasice" sint "modernizate" cu ştiri despre lumea contemporană : în Ale:ranrlria
apar tătari, în Biblia lui Milesc.u întîlnim „franţozi", în Cazania lui Varlaam se
vorbeşte despre „sîrbi, cehi, nemţi". In schimb, la umanişti referirile la lumea
contemporană sînt clare şi de ample proporţii, chiar dacă nu întilnim deocamdată
studii deliberat consacrate „actualităţii ". Dar în timp ce ştirile din textele clasice
dezvăluie indirect lumea de care înţelege să se departajeze societatea rom<lnească,
reflexiile şi analizele umaniştilor aduc în lumină „barbaria" pe care societatea
românească o respingea şi „civilizaţia" spre care aspira, o civilizaţie dominată de
modelul antic şi impulsionată de înfăptuirile Renaşterii ;
- la nivelul conceptelor şi imaginilor dominante, cea mai interesantă fiind
imaginea Europei alcătuită din ştiri diverse, cunoştinţe geografice, atitudini faţă
de Antichitate, Imperiul Bizantin, Imperiul Carolingian, statele din secolele XVlXVl! - precum imaginea „turcului" şi a „neamţului" -, ideea de civilizaţie în
curs de elaborare (după' cum arată conceptul de „politie").
De pe acest ultim nivel se poate trece la o comparaţie cu conştiinţa europeană dip. alte state şi medii pentru a defani fenomenul românesc. Se impun a
fi luate în considerare atitudinea lui Matei Corvin care l-a abandonat pe Vlad
Tepeş şi ideea de cruciadă pentru a dobîndi investitura imperială, teoriile lui
Valla şi Erasm despre „patrie" şi comunitatea erudiţilor întemeiată pe limba latină, tendinţa cosmografilor de a elimina sau a minimaliza prezenţa ruşilor şi a
otomanilor dintr-o Europă care îşi construia unitatea pe criterii încă predominant
confesionale şi pc tendinţa de a domina lumea şi, în primul rînd, discuţiile despre
„barbarie" care in secolul XVI nu pot ignora „barbaria" dezlănţuită în interiorul
statelor de războaiele religioase şi de aceea se concentrează asupra naturii crude
'ii atroce a actului denumit barbar, dar şi menţinind distanţa faţă de lumea care
.are alte norme, Imperiul Otoman (de unde acuzaţia adusă 11.lli Henric al l V-lea
c ă vrea să guverneze „ă la turcque").
In condiţiile unei comunicări intelectuale încă precare, culturile europene nu
ajung să se cunoască temeinic în aceste secole în care în întreaga Europă asistăm
la o trecere de la comunitatea întemeiată pe criterii confesionale la aceea întemeiată pe cultură şi civilizaţie.
Referinţe

bibliografice

Evoluţia ideii de Europa a fost temeinic analizată de Federico Chahod, Carlo
Cu rcio, Denys Hay, în lucrările devenite clasice. Trimiterile pe care le facem în
textul de faţă la autori din secolul 16, sînt pe larg expuse în volumul : La conscience europeenne au XVe et au XVfe siecle, Paris, 1982, Ecole Normale Supcrieure de Jeunes Filles.
Nu am reluat în textul de faţă datele şi interpretările din cărţile noastre :
Umaniştii români şi cultura europeană, Editura Minerva, 1974 şi Humanisme, Baroquc, Lumieres !'exemple roumain, Editura Ştiinţifică şi Encidopedicli, 1~84.
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JVI WZATIA HOMÂNEASCA lN SECOLELE XIII-XVI!
LA CONSCJENCE. EUROPEENNE DANS LES ECRITS ROUMAINS
DES XVI-XVII-e SiECLES

Resu.me
Dans Ies XVJ-XVII sieclcs, Ies ccrits en roumain c.ontinuent d'avoir un ca ractere traditionnel ; l'ecriture maintien, en grand, sa fonction consacree de gar der Ies principes et de donner des exemples, d'ou la vigueur de la litterature sapientiale (des livres de sapience) et de la littcrature historique. On fait maintenant
le passage du recueil de maximes, au breviaire du lettre et de la chronique a l'histoire. En ce sens l'auteur a poursuivi plusieurs aspects culturels qui s'imposent
a J'attention : l'apparition d'un courant human iste qui apporte au premier plan
le modele antique ; la persistance de la forme culturelle post-byzantine, dan s le
cadre de laquelle, le modele culturel byzantin continue a jouir de prestige ; l'empreinte de la politique de !'Nat sur !'activite intelectuelle.
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ASPECTE ALE CIVILIZAŢIE[ MEDIEVALE ROMANEŞTI
OGLINDITE IN EFLAK COGRA_FY .11SI (GEOGRAFIA
ŢARILE ROMÂNEŞTI) - SECOLUL XVIII
MEHMET ALI EKREM

cronica rii otomani nu s-au limitat la consemnarea faptelor şi evenimentelor
din domeniul militar şi politic referitoare la relaţiile dintre ţările române şi Imp<>riul otoman. Unii dintre aceştia au fost fascinaţi de bogăţia şi luxul din palatele vo ievozilor români pe care le-au consemnat în operele lor. De pildă, Ibrahim
p~ev1 (1574-1650 ?) notează următoarele despre tezaurul lui Petru Rareş: „Fiind
anuuta t că în seraiul din oraşul mai sus-amintit (Suceava) al rebelului şi fugarulu i Petru voievod se află îngropată comoara sa nesfărşită, padişahul l-a însă rcinat
PC' marele mirohor (comis împărătesc, căpetenia grajdurilor) Hasanaga să sape
Jocuri le unde se bănuia că ar fi tezaurul acestuia şi s-au descoperit: argint şi aur
de diferite feluri şi cruci împodobite şi meşteşugit lucrate, suliţi, săbii şi cruciuliţe bătut e in aur, evanghelii cu coperţi aurite, mărfuri de toate felurile, obiecte
scum pe, precum şi postavuri. Aceste obiecte depăşeau prin frumuseţe orice înch ipu ire" 1
Un i dintre cronic.arii otomani, de pildă Mustafa Ali: (1541-1599), a început
în opera sa „Kunh-01-ahbar" (Esenţa informaţiilor) să abordeze şi chestiuni demog rafice privind ţările române. „Popoarele valah, ardelean şi moldovean - scrie
autorul - locuiesc in ţinuturile dintre ţările greceşti, tătăreşti şi ungureşti" şi
e1da ugii „Aceste popoare sînt înfloritoare şi prospere. Pe timpul răposatului sultan
Suleyman (Magnificul sau Legislatorul (1520-1566), în vilayetul numit Eflâk (Ţara
Hom ânească) trăiau 48.000 de familii, în Bogdan (Moldova) trăiau în total 30.000
de familii , iar in Transilvania numărul ghiaurilor era de 50.000 de familii" 2 •
Cronicarul amintit se referă şi la Yariaţia demografică din ţările române,
precum )i la unele din cauzele care au produs acest fenomen 3 .
tn secolul al XVIII-lea datele şi informaţiile privind viaţa materială şi spirituală, cultura şi tradiţiile poporului român se amplifică într--0 măsură oarecare
în sursele otomane. Cele mai multe din aceste informaţii le găsim în ,,Seyahatname" ( Însemnări de călătorie) de Evliya Celebi (1611-1682). Nu insistăm asupra
e1cest ui izvor otoman, deoarece capitolele referitoare la ţările române din „Seyah:ft n,ame" au fost tradus~ şi ipublicate în ţara noastră 4• !Ele sînt cunoscute de
spec ialiştii români . Doar vrem să subliniem faptul că datele şi informaţiile consemnate de Evl iya Celebi sînt sporadice şi superficiale.
Prima lucrare otomană bazată pe informaţii ample şi solidei despre ţările
române avea să apară abia în secolul al XVIII-iea. Este vorba de „Eflâk Co.1?rafyas1" (Geografia Ţării Romiineşti) întocmit de Ghiricli Ahmed Efendi In anul
1760. Lucrarea amintită a fost descoperită de către profesorul Genghiz Orhonlu
la bli>l ioteca Hazine a muzeului Topkapî Saray din Istanbul. Acest Ghiridi Elhak
1 lb rahim Pec;evi, Pecevi Tarihi (Istoria lui Pec;evi), sub îngrijirea prof. dr.
Bekir Sitki Baykal, vol. I, p. 154, Ankara, 1981. Vezi şi Cronici turceşti privind
ţările rom âne, vol. I, Bucureşti, 1966, p . 480, de M. Guboglu şi Mustafa A. Mehmet.
2 Mustafa Ali, Kilnll-ill-ahbar (Esenţa informaţiilor), în Cronici turceşti, voi.
I, p. :l36-337.
3 Potrivit cronicarului motivul instabilităţii demografice constă în desele
schimbări de domni.
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:Ahmed Efendi, aşa cnn1 se auto-nwneşte in prefaţa lucrării sale, nu este altcineva declt bine cunoscutul om politic şi scriitor otoman din secolul al X\'11 ]-l(•;i,
Ahmed Resm i Efendi, născut tn Creta, în anul 1700.
Ghiridi Ahmet Efendi a vizitat Tara Românească in fruntea unei comisii
alcătuită de Sultan pentru a verifica, pe o arie cuprinzînd teritoriul din hw~wl
Dunării de la Fethiilislâm (Cladova) şi pină la nord-est de Brăila, legalitatea fo _
losirii pămlntului de către unii soldaţi şi ţărani otomani . Aceasta la cererea do~ n 
nitorului Scarlat Ghica. El a confiscat pămînturile ocupate in mod abuziY şi le-<;
înapoiat stăpinilor ln drept. Astfel, pentru a duce la bun sfîrşit m isiunt>a <·e-i
t\Jsese încredinţată, a fost obligat să cunoască amănunţit hotarele -:;i geograf ia
administrativă a Tării Româneş ti. Acest lucru ne întăreşte convingerea că a fo _
losit o serie de izvoare locale. româneşt i , care i-au fost puse la dispo z i ţie chiar
de către autorităţile administrative ale Tării Româneşti. Datele adunate i-a u folosit ulterior pentru a nedacta Geografia Ţării Româneşti . Ghi r id i a anexat la
această lucrare şi cor e spondenţa purtată cu Istanbulul în timp cc e ra insă r C"in at
('U a nchetarea situaţiei din Muntenia şi Oltenia.
Geografia Ţării Homâneşti alcătuită de Ghiridi Elhak Ahmed Efend i totalizîndl 58 file a fost publicată parţial de cătr e regretatul profesm· turc Gengi1i1
Orhonlu in llevista de cercetări sud-est europene ce apare la Istanbul (,,G un ey
- Dogu Avrupa Araştirmalari Dergisi no 4-5, p. 1-H, 1976, lstautrnl) "·
Primele 28 file alcătuiesc lucrarea propriu-zisă de Geografie a Ţării Româneşti
Ultimele 30 pagini cuprind corespondenţa amintită mai sus. Şi partec: de
cor~pondenţă a lucrării constituie o \'aloroasă sursă documentară pentru studierea relatiilor româno-turce în secolul al XVIIl-lca 1'.
Eflâk · Cografyasi începe cu o descriere generală a Munteniei (Eflak-i Keb ir)
ş i Olteniei (Kara Eflak). Se arată că Tara Românească este împărţită în 17 cazale mari, iar în aceste cazale se găsesc 4 mii de moşii*. Porţiunea cu pr i nsă
intre vărsarea rîului Belina în Dunăre si Oit se numeste Kiiclik Eflak sau Kara
Eflak (Oltenia). In Oltenia se găsesc cinci cazale (Ct:aiova, 11irgu-Jiu, Carncal,
Romaneşti şi Cerne5ti) . Fiecare caza este subimpărţită in cinci unităţi ad m 1r istrati \' e pc care autorul le numeşte nahive (comune) . Ghiridi rnenţioneazii ci fr a
aproximativă de 15.000 de raia, stăpînitori de cift-uri (cift are sensul de s uprafaţă agricolă ce se poate ara cu o pereche de boi într-o singur ă z.i). Ocupa ţ1ci de
bază a locuitorilor rurali era agricultura. Ramura dominantă în agriculturii este
creşterea vitelor. Cel mai mare volum de produse alimentare este vîndut în 1. ări
străine.

ln Eflak Cografyasi se menţionează că Eflak-i Kebir (Muntenia) era î:11piirin 12 cazate (Rîmnic, Buzău, Săcuieni, Prahova, Ialomiţa, Vlaşca, Dîm bc\'i ţa,
Muscel, Teleorman, Olt, Argeş şi Ilfov).
Ghiridi, de asemenea, face o descriere generală a fiecărei cai.a din M m: tenia. a centrelor urbane, prec,izează poziţia geografică a acestora şi în s firş it descrie rî1,1rile care le străbat. Deosebit de interesante sînt şi menţ i uni le în kisă
tură cu modul în care sînt folosite aceste cursuri de apă pentru morărit, pe~:cui t
etc„ consemnează date extrem de interesante privind starea terenului arabil, felurile şi soiurile plantelor culti\'ate şi potenţ i alul comercial al fiecăre i ca za;c în
mod separat.
Potrivit documentului în discuţie în cazaua Craiova fuseseră restituite proprli:eit;.arilor în drept de către Ghiridi Ahmed Efendi 8 mori d e apă, în caz<ma
Tîrgu-Jiu )3, în Caracal 42, în cazaua Olt 20 şi !in cazaua Arge~ fl:l ; . Aceste

ţită

4

Călător i străini

despre

ţările

române, ml. V.

fi Documentul prezentat este semnalat l;ii de
de la

înfiinţarea

primei biblioteci

publice <l i n

cătr e

judeţul

M . Guboglu : 100 ele ani
Galaţi, Galaţi, 1!174, p.

1:i:i-l:l4.
6 Genghiz Orhunlu, op. cit„ in Giiney- lJogu Avrupa Araştirmalar i DHgisi,
voi. 4-5, 1976, Istanbul. p. 7.
• ln concepţia autorului otoman mo~ i e înseamnă o comunitate uman ă z,lcă
tuită din 5-10 familii.
7 Genghiz Orhonlu, op cit„ p. 13-14.
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dfrc>, extrem de ut~le pentru ce:cet.a rea relaţiilor româ_no-turce, sint semnifica tive şi pentru istona morăritului dm Ţara Româneasca. Numărul acet>tora era
rlestul de mare.
. .
ta tă ş1. mai. m
. t
tă pen t ru is
. t .
. ·1· , . .
Partea cea mat 1mpor n
eresan
oria c1vi 1zat1e1 medievale romaneşti o constituie descrierea oraşelor şi centrelor urbane din Ţara
Homt1nească a anului 1760. Şi pentru a da numai un singur exemplu în legătură
cu im portanţa acestor informaţii vom prezenta pe scurt pasajul referitor la orasul Bucureşti. El (Bucureştiul} măsura de Ia un capăt la celălalt 1,5 mile (1,5
;;aat mesaf'cJ şi avea 6 hanuri, 2 băi publice, o baie privată, un spital cu· 40 de
paturi . Ni se par deosebit de interesante datele privind viaţa comercială a Bucure';tiului de atunci în care se aflau :rno de dughene şi în care un han ca cel al
lui ~erban Bey slujeau cu cele 50 încăperi ale sale drept bezestan (bazar acoperit) . Atenţiei lui Ahmed Resmi nu i-au scăpat nici numeroasele mori dei apă
(21 la număr) ca şi morile de po5tăvărit aflate pe cursul riului Dîmboviţia H.
Documentul prezentat se bazează, aşa cum s-a mai arătat, pe observaţiile
di recte ale autorului şi pe izniare locale. Acest lucru îi conferă un pl1*; de valoare şi importanţă. Geografia Ţării Româneşti cuprinde multe şi semnificative
dela1l1 i privind bogăţia şi diversitatea vieţii economice şi sociale din preajma
anilnr 1760 cind a fost alcătuită .

ASPECTS DE IJA CIVILISATION MEDIEVAL}<J ROUMAINE
HEFLE~J!:S DANS VEFLAK COGUAFYASl (LA GEOGRAPHIE DE LA

V ALACHIE) -

XVIII-e Sif:CLE

He sum e

L'auteur presente, en grand, le premier ouvrage ottoman base sur d'amples
et soli des informations concernant Ies Pays Roumains, oeuvre redigee par Ghiridi
Ahmed Ellendi, en 1760. L'ouvrage a ete decouvert par Genghiz Orhonlu dans la
hibliotheque du Musee Topkapî Saray d'Istanbul. Le document se base seulement
sur Ies observations directes de l'auteur, faites pend,ant le voyage en Valachie et
sur des sources locales.

R Ibidem, p. 8.
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DUCOVINA 1N MEMORIILE UNUI PREFECT AL LUI AVRAM IANCU
MmCEA

CENUŞA

Evenimentele anului re1848 în Transilvania au constituit obiectul mai m ultor „memorii "
datorate celor ce au participat direct la ele. Cum
c fi resc, memor ial i ştii, aparţinind celor două tabere aflate atunci în confi ict, au relatat a ceste evenimente din unghiul lor
de vedere ; de aici şi numeroasele
exagerări
~i
inexactităţi
pe care lectorul de azi al unor asemenea amin tiri trebuie să
Ic discearnă atent. De
fapt, lipsa de obiectivitate a r e la tărilor despre remlutia ardeleană a stîrnit
rea cţii chiar în epoca imediat urmă toare (cînd „memorii le" au devenit publice), îndem nîndu-i pe unii
contemporani să ia pana
în mină pentru a restabili
adevărul.
Printre aceştia
este şi Ion Oros-Rusu, a:e
vo luţiona r

cărui

Memorii din anii
1848-1878 se află încă în

manuscris la Arhivele Statului din
Tîrgu-Mureş 1.
In Prefaţă el arată motivele care I-au îndemnat să
a5tea rnă pe hîrtie eveni-.
rnentelc la c.are a participat în acei ani, conturînd~
implicit, şi o înaintată con-j
cepţ ie despre natura ş i menirea istoriografiei : „Istoria ar trebui să fie oglinda trecutului , oglinda adevărului. Oglinda faptelor întimplate, ca acel ce o ceteşte să fie
convins cum că aceea conţine, cel puţin aproximativ, adevărul". Referindu-se la ceilalţi memorialişti care au scris despre anii 1848-1849 în Transilvania (Vasile
Mold ovan, K <'5 vari Ladislau, Jakab Elek ş.a .), el constată însă cu amărăciune falsificarea istoriei, fie din cauza nurii ce nutresc faţă de alte naţionalităţi", fie dal Directorului acestei instituţii, Ioan Ranca, îi mulţumim şi pe această ca.le
pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie manuscrisul lui Ioan Oros-Rusu.
https://biblioteca-digitala.ro

206

MIRCEA

CEN UŞA

torită utilizării unor documente incomplete sau tendenţioase . Dată fiind ac eastă
stare de lucruri, intenţia care 1-a îndemnat pe Oros să scrie apare cu clari tate :
„Pentru aceea m-am decis ca în decursul memoriilor mele să combat pe aceia
care din răutate au falsificat adevărul".
Născut la 20 febr ./4 mart. 1824 in comuna Vidrasău de lingă Tîrgu-1\lurcş 2,
după studii gimnaziale la Tîrgu-Mureş şi superioare la Liceul piariştilor di n Cl uj
(unde i-a avut colegi pe Al. Papiu-Ilarian şi Avram Iancu), Ioan Oros absolvii în
1847 colegiul reformat din Tîrgu-Mureş, devenind avocat la Tabla regească din
localitate. Alături de Papiu-Ilarian şi Avram Iancu organi zeaz ă şi part ic: ipă La
adunările naţionale de la Blaj din 18/30 aprilie şi 3/15 mai 1848<
După cea de a treia adunare naţională din septembrie de la Blaj, a col aborat,
ca tribun, cu Vasile Moldovan, comandantul legiunii a treia, av1nd sub ordinele
sale o puternică formaţiune revoluţionară de lăncieri . Din decembrie 1848. cind
Vasile Moldovan a fost numit prefect al Cetă ţii de Raită, Ioan Oros-Rusu a activat
ca viceprefect în legiunea acestuia, lupt!nd alături de armatele imperial e conduse de colonelul Carol Urban împotriva armatei maghiare a generalul ui Bem.
După recucerirea de către acesta a celei mai mari părţi a Transilvani ei şi înfrî ngerea formaţ i unilor revoluţ i onar e de lă n cieri, legiunea lui Vasile Moldovan şi-a
încetat activitatea, ' iar Ioan Oros-Rusu, cu o parte din lănc ie rii săi, s-a re tras,
îm p re ună cu armata lui Urban, în ianuarie 1849, în Bucovina, la Vatra Dorne i.
Revine în Transilvania, participînd în februarie la noi bătălii , apoi se r et ra ge clin
nou în Bucovina, und e va rămîne pînă la pacificarea Transilvaniei. Ca şi alţ i revoluţionari moldo veni şi ardeleni, Ioan Oros a găsit adăpost în c asa osp italieră
a Hurmuzăcheştilor de la Cernauca. De acolo, .împreună cu Nicolae Hurmu zach i,
c u care se împrietenise, întreprinde o călătorie în Moldova, la DuJ ceşti şi laşi,
cunoscînd familia lui Alecu Russo, pe care-l intîlnise, în imprejurări dramatice
pentru el, la Cluj . Reîntors în Transilvania, la 20 oct. 1849, ocupă mai mu.lle
funcţi i administrative şi judecătoreşti, pînă în 1879, cind se pens ionea ză, la numai 54 de ani. Retras la Vidra s ău, redactează în 1900 memoriile. Moare la 8
martie 1909.
Memoriile lui Ioan Oros-Rusu, care sînt, în acelaşi tim p o autobiog rafie,
cuprinzînd viaţa autorului din anii de studii pînă la pensionarea din 1878, ~nt
importante nu numai datorită informaţiilor exacte, oferite de un martor ocular,
asupra evenim entelor din tumultuoşii ani 1848-1849, dar şi ca document om enesc.
Scrise în vederea publicării, ele, în afara unor defici en ţe stilistice, vădesc virtuţi
literare, prin ştiinţa compoziţ i ei, a acumulării şi gradării efectelor, prin d escrie ri
şi portrete, dialog viu şi un suflu romant ic care învăluie episoadele erotice, tratate cu discreţie. Avînd în vedere aceste reale calităţi, este cu atît mai s urp rinz ătoare nedreapta uitare în care sînt lăsate încă aceste pagini. Scurte frag mente
au fost publicate pină acum doar de Vasile Netea : Din memoriile r evo lu ţio naru
lui transilvănean Ioan Oros. lntîlnirea sa cu. Alecu Russo în închisoarea din Cluj,
în Luceafărul, an. XXI, 1978, nr. 23, p . 6 şi Ioan Ranca (vizita la Iaşi), în Cmnica (1977). In cele ce urmează publicăm, pentru. întîia dată, însemnările lui Ioan
Oros referitoare la cele două perioade dt a stat în Bucovi na, precum şi vi zita la
Dulcaiti. Am selectat a ceste pagini pentru a evidenţ i a, pe de o parte, str!nsele
legături existente între re\'oluţionarii paşoptişti de pe ambele versante ale Carpaţilor, iar pe de alta, importantul rol jucat de familia Hurmuzachi în a cei ani
decisivi pentr u soarta r omânilor d in Bucovina şi Transilvania. Mai p<'lst rează

2 Datele biografice sint Jirelucrate după : I. Chiorean, Ioan Gros (Rusu), în
J'rvfi.luri mure şene, vol. I, Tîrgu-Mureş, 1971, p. 155-163 şi V. Netea. lin nou
memorialist paşoptist : Ioan Oros alias Rusu, in Studii, revistă de istorie. tom.
22, !969, nr. 3, p. 517-529. Ambele articole au, pînă la un punct, ca bază Memoriile. Aceste date au fost coroborate cu cele consemnate în recenta lucrare semnată de Maria Totu, Florea şi Paul Abrudan, Bărbaţi ai datoriei. Mic dic\ionar,
Ed. Mi li tar A. Bucureşti, 1984, p. 170-177 şi 244-245, cu referire la Vasile Moldovan
şi, respectiv, Ioan Oros-Rusu.
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.ace;te pagini farmecul şi parfumul unor \Temuri de mult apuse, de pe care credern. merită să fie şters praful nedrept al uitării :1•

/Cap. XV./ Retragerea lui Urban cu tnipa sa

~;i

noi in Bucovina

(216- 219)
Din ordinul lui Urban am mers la Năsăud la soţia lui de i-am spus ca sa-ş1
pacheteze ce are mai preţios şi ce poate duce cu sine şi îndată să plece către
Rodna şi pe la Cîrlibaba să treacă în Bucovina şi să meargă pînă la Iacobeni în
ru rte<i baronului Mantz. După împlinirea acestei m isi uni m-am întors la Bistriţa,
unde am stat încă pînă în 2 ianuar ~8-!9 cînd apoi am plecat cu toată· trupa la
d rum şi nu ne-am opri t pînă la Dorna în Bucovina. Urban cu trupa sa au ră
mas în Dorna, un oră ~el mic intră munţi, aproape de graniţa Moldovei, în care
se află o scaldă de apă minerală (borcut), iar eu cu Tribunii am mers peste Iarobeni, unde baronul Mantz din V iena are un castel m inunat şi o baie de aramă
,i fe!", - Pojorîta, Cîmpulung, Vama, Humora şi în 6 ian. am ajuns la Mănăsti
rea Hurnora, unde am intrat în cortel la parochul român gr. oriental Dorotheu
Biinrescul, iar· Tribunii în sat. Mănăstirea Humora îşi are numele său de la Mă
năstirea cea mare şi frumoasă ce se află lingă casa parnchială, edificată de Şte 
\~•n rel Mare, Principele sau după cum se mai numea pină în 184.f\ Vodă al
Moldovei, care pe sub poalele munţilor au edificat mai multe Mănăstiri spre a
se apăra din ele şi din prejurul lor muntos şi păduros în contra Turcilor, Leşi 
lor (polonilor), cu care au avut necontenite războaie. Ştefan cel Mare îşi ave.a
r('<'oedinţa în Suceava capitala Moldovei unde pe o mi că colină lingă Suceava îşi
a1·ea Castelul său încongiurat cu o cetate înaltă (216) din material solid de peatră
şi in jur ul Cetăţii cu un şanţiu larg şi afund cari în 1848 toate erau numai ruine.
De la Mănăstirea Humora am făcut mai multe excursiun i prin Bucovina şi anume :
la Capu Codrului, Băeşeşti, Cornu Luncii, Valea Sacă, Hădăuţi şi Suceava unde
am cercetat şi ruinele Cetăţii lui Ştefan Vodă, cel mai viteaz Principe al Moldovei care în mai multe războaie au bătut pe Turci, Poloni şi Unguri, aceşti din
urmă conduşi de Regele Mathea (217) /„./ Tn 12 februar 1849 am 'plec.at
din
Dnrna cu toată trupa indărăpt în Transilvania şi în 13 februar am ajuns la Ror!(oprund (219) /„ ./ I Urmează cap. Lttpta de lîngă Crainimet şi Sărăţel I

/Cap. XVII./

Bătălia

de lîngă Borgoprund şi rr.>tragerea
în Bucovina (227 -- -238)

noastră

iarăşi

/ „./ După depărtarea generalilor de paradă Fischer şi Malkovski cu trupele
lor în Bucovina, am prevăzut că Urban va fi silit a-şi lăsa poziţiunea cei bună de
la pod în mînile inimicului şi a se retrage către Bucovina. pentru aceea am pornit
îna inte pe drum pînă la Tihuţa sub poalele munţilor, dincoace, unde se afla numai
o casă de poştă, o crişmă şi o casă ţărănească. Pe cînd am ajuns la Tihuţa au fost
înserat şi de aceea am intrat în casă la poştaş i u unde jos pe neşte pae erau culcaţi neş te oficieri şi un med ic din armata lui Urban unde şi eu m-am aşezat jos
lingă ei, iar calul mi s-a legat în graşd iul po ştaşi ului. Urba n au susţinut lupta
cu in imicul pînă în noapte, cînd apo i văzînd că nu se \'a putea susţ i nea. ş-a preda t poziţiunea şi au luat drumul cu trupa sa către Tihuţa spre /Bucovina. Eu
abia voi fi stat în casă la poştaşiu ca o oră, dnd au intrat la noi nişte soldaţi
grăn iţ eri zicîndu-ne : „sculaţi domnilor ş i mergeţi mai departe că vi ne Urban cu
trupa sa". Vasezică bătaia era pierdută. Pierderea ll~i Urban cu Fofaraşi cu tot
au fost 3 oficieri, 30 soldaţ i morţi şi răniţi, perderea lui Rem nu s-a putut afl a.
De la Tihuţa pină în Bucovina la Poiana Stampei e numai o poştă însă aceea
fare mai mult ca altele două pentru că depărtarea e de 4 mile, muntele peste care
merge drumul de ţară e foarte înalt, iarna era gre, zăpada mare şi foarte frig şi

3 In transcriere, am actualizat ortografia, păstrînd însă unele forme lexicale şi gramaticale specifice autorului. Cifrele din paranteze indică paginile manusc risului.
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Pe lingă toate acestea eu morbos. Pe cînd am ieşit afară din casa poş l.aş i ul ui ,
drumul era plin de saşi din Bistriţa (229) dintre cari unii erau cu căruţele inrăr
cate cu avere, alţii cu sanii asemenea încărcate, alţii pe jos, cari de groaza şi
ffrica armatei revoluţionare / .../ şi-or părăsit oraŞUit şi s-au retras cu ar mata Jui
Urban către Bucovina ca cel puţin să-şi scape viaţa . 1\ merge pe jos nu era cu
putinţă pentru că de mulţimea oamenilor, căruţelor şi saniilor abia pute;; omul
merge numai in paşi, pentru aceea m-am suit călare şi am pornit la d ru m cu
mulţimea călătoare. Drumul era strîmt din sus la mina stingă munte îna lt, iar
la mina dreaptă pină din jos era prepestemea incit din drum a, da în l ă tu n fără
periclitarea vieţii, nu era cu putinţă. Cînd am ajuns în v;irful muntelu i ca re era
mai mult pleşuv decît acoperit de brazi, trăgea un aer subţire de m unte încit
scintei ne eşau din ochi. La o germană sască din Bistriţa i-a îngheţat copilul sugătoriu în braţele mamesa în căruţă. După o călătorie cel puţin de 8 ore am a juns
la Poiana Stampei unde afară de o ospătărie, o casă de poştă, o căsuţă a w1ui
pădurar alte câşi nu mai erau decît vreo trei barace mari de scînduri pr evăzu t e
si cu iesle pentru cai în cari trupele împărăteşti în trecerea lor Ipe acolo rlii ră
Galiţia şi viceversa în timp dei lipsă se trăgeau în ele cu cai cu tot. Tribun ii mai
încă din Borgoprund au dat drumul lăncerilor cătră casă, iară eu cu Tribunii n umai ln Poiana Stampei m-am intilnit. Caii ni i-am legat în baracă iar noi a m
intrat în casa pădurarului şi pe neşte fin ne-am culcat. De o dată oamenii cari
i-am lăsat lingă caii noştri au strigat la fereastră să ne sculăm că au sosit trupa
lui Urban, or ocupat toate baracele şi caii noştri i-au dat afară. Ce era de făc u t?
ne-am sculat, ne-am adunat caii lingă noi şi apoi fiind acolo mai muJţ i stînjin i
(230) de lemne, am pus un stînjen de lemne în piramidă şi 'i-am dat foc, la care,
luindu-1 împregiur, ne-am încălzit, iar caii noştri la spatele noastre mincau la
finul ce ni l-a dat pădurarul şi aşa am fost siliţi să stăm pănă ce a început a se
înroşi ceriul spre răsărit şi a se crepa de ziuă. Noi n-am aşteptat pornirea tru pei
ci ne-am suit călări şi am plecat înainte către Dorna. S-a fost făcut ziuă, soareile
nu ieşise încă de după dealuri, dar venia asupra noastră un aer aşa de rece de
cugetam 'că ne creapă obrazul. Deodată un Tribun ce mergea alături cu mine au
întrebat "că ce am la nas de ie aşa galbin ca ceara, atunci eu; am pus degetul de
la mina dreaptă pe nas să-l mişc, nasul meu însă îngheţat ca tunul. Atunci am
zis către un Tribun să se coboare jos de pe, cal şi să-mi dea o mină de o măt.
După ce primii omătul îl pusei într-o batistă de nas şi apoi me-am învelit nasul
in omăt. Astfel omătul au tras îngheţul la sine şi nasul mi s-a dezgheţat, apoi
batista am legat-o peste nas la ceafă şi aşa am mers mai departe. Ajungem noi
cătră 9-10 ore în direcţiunea comunei Dorna Căndreni cei dintii comună la mina
stingă de la Poiana Stampei, am mers la Căndreni 'şi am intrat la parochul românesc gr. or., de acolo, cerindu-i ceva de mîncare. Parochul au adus înain te o
putină de brad ca de 2-3 ferii plină cu lapte covăsit adeca lapte de capră , inchegat, ca laptele nostru cel acru, apoi ne-a pus de acela în blide şi dindu-ne
(231) linguri şi o pine, ortacii mei se-or apucat de mîncare. Eu în · viaţa mea la pte
de acela nici n-am văzut şi cu atit mai puţin am mîncat. L-am gustat şi eu dar
era amar, aşa că zara I? I noastră de la ţară e o delicatesă pe lingă laptele covăs it, apoi fiind eu morbos n-am mincat, iar ortacii mei fiind sănătoşi şi fJămin zi
or mincat. tn ziua aceea am rămas în Căndreni, iar trupa lui Urban trecuse dP
la Poiana Stampei la Dorna unde s-a incartelat. După cum îmi aduc aminte erau
acolo Florian Micaş, cu frateso Francisco, Iosif Hodoş, Artemiu Lupan, Alexandru
Moga, c.u vreo ciţiva teologi a căror nume am uitat. Boala mea s-a agravat intratita incit la sfatul medicului militar am intrat în spitalul militar ar an jat într-o
casă ţărănea s că . în spital afară de mine mai erau 9 grăniţeri români m orboşi de
tifos. După vreo citeva zile me-am perdut conştiinţa , incit nimic nu mai ştiam de
mi ne. Un caporal grăniţer grija de noi ~i ne da medicina. Cînd m-am trezit clin
letargia în care căzusem şi me-am uitat în jur de mine, toate paturile erau goale
şi numai caporalul era în odae, care la întrebarea mea, că unde-s ceilalţi morboşi
me--a răspuns că toţi or murit şi că eu de trei zile eram de moarte. După ce a m
venit la deplina conştiinţă domnul Chibici protopopul gr. or. din loc. me-.a trimis prin o servitoare (232) un pic de supă, iar eu prin servitoare l-am rugat ca
să aibă bunătate a mă scoate din spital şi a mă duce la casa, sa. In spital am
zăcut 6 zile. Numitul protopop au fost aşa de bun incit au trimis un car cu doua
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\'itc la spital şi me-a dus la sine, aşezîndu-mă într-o odae foarte mică laterală
într-un pat, iar în odaia cei mare locuia dînsul cu soţia sa şi în casele cele dinainte era încortelat Urba~, el însă cu 31rma sa. era _dus cătr~ Poiana ~~ampii.
tn 6 martie Bem a năvălit cu trupa sa m Bucovma pmă la Poiana Stampu unde
lovindu-se cu Urban acesta au fost silit a se retrage cătră Doma, unde ajungind
de elitră sară, au intrat în cortelul său şi au zis protopopului Chibici ca să-şi încarce ce are mai/de/preţi or şi mai bun pe un car şi să le trimită cătră Cimpuiung că vin Ungurii pe Dorna. Atunci protopopul au, întrebat pe Ur,ban că c<1
min~ ce să facă şi intrebînd Urban că unde mă aflu, protopopul l-a condus pînă
la uşa odăiţei în care zăceam. Văzînd Urban că sum foarte morbos au zis protopopului ca să mă arunce şi pe mine pe car şi să mă trimită mai departe ca să
nu pic în mîinile insurgenţilor. Protopopul au pus apoi un car cu două vaci îna intea casei, au pus in car neşte cofere legate, peste ele au aruncat haine de pat,
pe mine m-or pus lin car deasupra hainelor şi cu un poplan şi alte haine m-or
copcrit bine şi apoi omul a plecat cu carul cu mine (233). Era într-o marţi sară.
eu eram culcat în car pe spate cu faţa în sus. Ceri ul era senin şi împodobit cu
miliarde de stele cari la aerul cel rece străluceau ca atitea diamante. Deodată
omul meu cu carul au 15tat în loc ~ care eu l-am · întrebaţ că de ce stă iar el
me-a răspuns di stă la casa lui ca să mînce ceva de cină, să mai ie şi puţin fin
în c.'1r pentru vacile sale. Omul a slobozit vacile în ştreanguri, pe mine
rn-a luat din car cu ficiorul lui şi dudndu-mă pe sus în casă m-or pus jos pe
neşte pae iar ei s-01· apucat de cină. După cina m-or pus înapoi în car ~i au
pla::ll't cu mine mai departe. Toată noaptea am mers şi pe cînd s-o făcut ziuă
am ajuns in Cîmpulung la parochul Ciupercovici a căruia preuteasă este soră dulce
cu soţia protopopului Chibici. Din car m-or luat doi inşi jos şi poate că aerul cel
curat au influenţat asupra mea căci mă simţeam bine, îmi lipsea însă puterile
ş.i totuşi răzămat de două părţi de cei ce m-or luat jos din car, am mers pe
jos pină în casă unde m-or culcat pe un divan lung de la un părete pănă la
celălalt, după cum era atunci moda sau obiceiul !n Bucovina. La parochul Ciupercovici am zăcut pînă în 15 martie în care zi au sosit acolo într-o caleaşcă un
cleric cu numele Golembiovschi, mai tîrziu schimbat in Porumbescu /intercalat :
~în Braşov"/, trimis din Cernăuţi de cătră familia boerului Eudoxiu Hormuzachi
cu bani (234) de ajutoriu pentru tinerii români cari or eşit din Transilvania cu
trupa lui Urban în Bucovina şi nu aveau din ce trăi. Spunîndu-i parochul că şi
eu sum ardelean, au vroit să-mi de şi mie parale de ajutoriu, eu însă i-am mul\umit şi nu i-am primit zicîndu-i să meargă la Dorna că acolo sunt mai mulţi inşi
lipsiţi cari sunt siliţi a face serviţiu militar ca să capete plată şi menagiu de la
Urban, că pe baza aceea să-şi poată da şi Urban socoteală despre ceea c.e le-a dat
lor ca şi la soldaţii lui, iar mie mi-a dat rangul de sublocotenent fără a face
serviţiu şi ca atare mi-a dat 25 ftl. leafă pe lună. Numitul cleric la cuv!ntul meu
s-a dus la Dorna şi după ce au împărţit acolo ajutorul de bani s-a întors iarăş i
la Cîmpulung, de unde în ziua următoare, luîndu-mă şi pe mine în cocie, armele
lingă mine şi calul meu legat lingă caii de la cocie, am plecat peste Vama, Humor, Solca, Rădăuţi, Siret şi în 19 martie am ajuns în Cernăuţi la familia boerului Hormuzachi, unde fiind bine primit, m-au pus într-o odae cu George Sion,
poetul Moldovei care încă se afla ca exilat la acia familie nobilă. Acolo se afla
şi un unchi a/I/lui George Sion cu numele Toader Sion la care cu toţii pentru
bătrîneţe ii ziceau „Moşiu Toader". Acolo se afla tot ca exilat Me.Jchisedec, episcopul Romanului din Moldova, un bărbat foarte frumos, şi Aron Pumnul, care
pănă la erumperea Revoluţiunei maghiare din Transilvania a fost profesor la
Gimnasiu din Blasiu, dară pentru o proclamaţiune dată de el cătră poporul român a fost persecutat de maghiari dinaintea cărora au scăpat la Cernăuţi în Bucovina, unde s-a angajat ca profesor de limba română. Toţi cei supranumiţi erau
!ncortelaţi în casele familiei Hormuzachi în Cernăuţi şi prevăzuţi cu cost la o
masă cu familia numită. Mai tîrziu au sosit de la (235) Paris Petru Casimir şi
Michail Cogălniceanu, cari încă au fost oaspeţii boerului Hormuzachi. In Cernăuţi m-am insinuat la Comandantul piaţului, un colonel împărătesc pensionat
Şi ca unui Imperialist me-a dat pe zi cite I fl. pe lingă quitanţie pe o lună întreaga, iar unui conte Teleki din Transilvania fiind şi el cu simţiri împărăteşti
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1-a dat cite 2 fi. pe zi. Sub timpul cit am stat în Cernăuţi au mai umblat la
mine medicul oraşului, m-am şi făcut sănătos dar părul capului, mustăţile şi sprincenele de boala tifosului mi-or picat de tot incit nici un fir nu mi-a rămas. Mă
Jenam grozav să stau la masa b0€rului aşa pleşuv cum eram, dar nu aveam ce
face. fmi era frică şi mă spăriem însuşi de mine cind mă uitam în ogli ndă, aşa
căutam de respingător şi de aceea eram trist şi fără de voe. Dar bunul Dumnezeu
mi-a rinduit un înger care me-a scăpat de aceia supărare. Boeriţa Elena scumpa
s oţ ie a boerului Eudoxiu Hormuzachi mama cei bună a lui Constantin, Eudoxi u, George, Alexandru şi Nicolae Hormuzachi, Dumnezeu să-i odihnească ţărîna,
că me-a fost şi mie bună ca o mamă, cu fiii/ca sa Eufrosina care era măritată
în Basarabia după boerul Petrino şi se afla şi dinsa cu toată familia în Cernăuţi,
m-or făcut un fe l de pomadă cu care u11gîndu-mă pe cap, pe locul sprîncenelor
~i a/J/ mustăţii, la vreo citeva zile toate me-or eşit ca peria şi în timp de o lună
me-am perdut toată pleşuvia spre cei mai mare bucurie a mea. Cred că la mulţi
le·- ar plă c ea să 'ştie că din ce a fost compusă aceia pomadă, - zău că şi mi e
me-ar plăcea , dat· am uitat, că de atunci Ol' t recut 50 de ani, apoi de bucurie că
am scăpat de m onstruozitatea mea nici aminte nu mi-a v enit ca să între b pe
menţionatele mele binefăcătoare că din ce era compusă aceia pomadă, atita-m ivi ne aminte că în ea au fosll şi ceapă şi şofran.
Flot•ian Micaş, cu frateso Fran cisco, cu Iosif H o do~ şi Artemiu Lunnn all
trecut de la Dorna în Moldova şi de acolo în Român ia, iat· trupa lui Urban fiind
parte ma r e morboasă şi trănţioasă s-a retras înceti şo r pînă la Cernăuţi pentru
a putea mai bine îngriji de soldaţii morbo şi şi a le mai repera veşmintele şi încălţămintele stricate. Intr-o noapte au sosi t la Cernăuţi cu escortă milit<Jră din
România peste Moldovia Domnul George Bariţiu, vrednicul nostru journalist ~i
istoric, şi predat în arestul militar sub grija unui caporal grăniţer român, de la
care aflînd Arone Pumnul despre escortarea lui, ca de la Arone Pumnul aflind
familia Ho1·muzachi, aceasta şi respective bătrînul boeriu cu doi fii ai săi George
şi Alexandru, acest din urmă Dr. în drepturi, bărbaţi foarte erudiţi şi respectaţi,
cari redactau journalul Bucovina în limba română şi germană, vă zîndu-l numaidecît la· comandantul piaţului şi pe cizăşia lor or luat pe Domnul George Bariţiu la casa lor, iar comandantul au scris la Lemberg, fiindcă atunci Bucovina
ţinea de Lemberg şi de acolo la Viena de unde în vreo citeva zile au sosit răs 
punsul ca Domnul George Bariţiu numaidecit să fie pus în libertate, ce s-a şi fă
cut. După aceea am eşit cu toţii la moşia familiei în Cernauca unde avea un castel frumos cu un etagiu, împrejur cu o mulţime de păduri şi cinci lacuri mari de
peşti cari aduceau un mare venit pe seama familiei. De la Cernauca am făcu.t
escursiuni şi \izită Contelui Logotetti, Baronului Mustaţă în Sadagura. care avea
un castel foarte minunat pe o colină deasupra Sadagurei /„./ şi la: Baronul Buchental, lingă graniţa Besarabiei, un colonel împărătesc în pensiune (238) f _ I

/Cap. XVIII./ Escursiune în Moldova (238- -262)
în 3 mai am plecat cu Nicu, fiul cel mai mic al boeriului Hormuzachi în
Moldova şi in ziua aceea am mers numai pînă la: Suceava, Capitala de odinioară
a Moldaviei. Acolo am cercetat ruinele castelului şi a/le/ Cetăţii din jurul castelului a/li celui mai vestit şi eroic principe (Vodă) al Mol.daviei, a/1/ lui Ştefan
cel Mare. După aceea am cercetat Mănăstirea Sfintului Ioan de la Suceava a
căruia mînă uscată se păstrează la Mănăstire, pe cari toate ni le-a arătat Arhimandritul Lemeni, de naştere ardelean şi rudenie cu fostul episcop grec. unit al
Blasiului Joan de Lemeni. Ru inele castelului şi a/le/ cetăţii lui Ştefan sunt afară
din Suceava pe un loc ridicat şi împrejurul cetăţii un şanţ larg şi afund în care
în timp de lipsă se putea slobozi apă din apa Siretului /sic J/ care curge pe lingă
Suceava. Castelul după cum arată ruinile au fost cu etagiu. In 4 mai am trecut
graniţa pe la Tcşeuţiu în Moldova se înţelege că prevăzuţi cu paşapoarte căci
almintrelea ne-ar fi arestat Muscalii cari se aflau in Moldova, şi trecind p este
tîrgul Fălticeni, în 5 mai am ajuns la Dulceşti la boeriul George Sturdza a căruia
soţie Elena era sora dulce cu Nicu Hormuzachi. George Sturdza era un om fără
&tudii bătrin cam de 60 ani însă bogat, avea un (238) venit anual de cinci ruii
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galbini împărăteşti, dînsa o femeie cam de vreo 40 ani foarte cultă şi erudită. care
afară de Jimba maternă cea română vorbea şi limbile germană, franceză, italiană
greacă, polonă şi rusească. Avea o bibliotecă .foarte frumoasă şi bo gntă în
ca;e se aflau operile tuturor scriitorilor renumiţi in timpul de atunci. In 5 mai
era tocma ziua onomastică, ziua Sfîntului George, a boeariului George Sturdza şi
cînd am ajuns noi la Dulceşti o mulţime de, boeri cu soţiile lor se aflau acolo,
cari la sosirea noastră ne-a primit cu marşul lui Mihai Viteazul. Noi incă pentru
&oratularea zilei onomastice a boeariului am mers la Dulceşti. O săptămină întreagă în mîncare, beutură şi joc anume hora, am serbat ziua Sfîntului George
/ .../ /In timpul mesei/ la rugarea damelor le-am cîntat „Deşteaptă-te român e di n
somnul cel de moarte" şi „Astăzi cu bucurie românilor veniţi" şi fiindcă eu le-am
cintat cu mare duioşie şi pătruns de simţămintele cuprinse în acele poezi i, toate
damele ş-or pus batistele la ochi / .. ./ şi-or zis : „sărmanii fraţii noştri transil\'ăneni că mult aţi mai avut de suferit (231) / .../ După vreo cîteva zile boeriţ.el e
se-or decis să mergem la laş i. Se-or făcut pregătirile de drum şi pachetindu-n e
!n douli batară trase de cite 12 cai de poştă, după moda de atun ci, ,a m plecat că 
tră Iaşi / .. ./ şi pe seară am ajuns la Iaşi la casele proprii a /le/ boeriului Sturdza
în Strada Copoului !n ap ropierea teatrului naţional (245) .
/La laşi Ioan Oros asistă la o reprezentaţie la Teatrul Naţional, care-l entuziasmează : „atunci am văzut ma i întîi teatru românesc, care a făcut în mine
0 impresiune foarte plăcută şi nedescrisă". De asemenea, vizitează fam ilia lu i
Alecu Russo, pentru a le împărtăşi ve6tea bună a eliberării acestuia din închisoarea du.ieană şi a plecării sale la Paris. Cu acest prilej se indrăgoste~te de sora
scriitorului, Cleopatra/.

/ Cap. XIX./ Serbcwea zilei onomastice a mctiromiei
Elena }formuzachi (262-270)
De la Moldova ne-am grăbit către casă pentru că în 2 iuniu a fost ziua onomasti că a de toţi stimatei şi i ubite i matroană Elena Hormuzach i, :;cumpa şi iubita
~o ţie a multiub1tului şi de toţi stimatului boeriu Eudoxiu Hormuzachi, mama celor
cinci fraţ.i Constantin, Eudoxiu, George, Dr. Alexandru şi Nicolae şi a două
fiii/ce Elena şi Eufrosina, ca să luăm ~i noi parte la aceea sărbătoare fam ili ară.
Totodată era u şi sărbătorile rusali ilor noastre. Mulţime de boeri , rudenii ~i amic i
µrecum şi cu n oscu ţi împr eună cu soţiile Jor au venit la Cernauca pentru gratularea zilei onomastice a bătrinei matroane, cari toţi au fost opriţi la prînz şi fiind
~i o bandă de muzicanţi de faţă, după amiazi am început cu hora la joc, care au
ţinut pinii seara. După ap rin derea luminilor bărbaţii se-or apucat la joc de Wist,
că dam ele se-or retras în altă odae formînd o cunună de flori vii. Eu n-am jucat
cărţi fiindcă damele apriori or fost pronumerat po mine ca să merg în sotietatea
lor, ce cu toată plăcerea am şi făcut, ţinîndu-le ocupată atenţiunea cu enarări resboinice şi cîntece naţionale de ale noastre din Transilvania, precum „Deşteaptă-te
romane din somnul cel de moarte", nAstăzi cu bucurie românilor ve n iţi", „ Saltă
române plin de mîndrie, cîntă voinice că-i sfărîmat jugul a cela ce în sclavie secuii uitate tu l-ai purtat" şi altele mai multe prin care am stors lacrimi din ochii
lor frumoşi (262) / .. ./. Deodată am simţit duruitul unei cocii ce a sosit. S-a oprit
înaintea balconului de la salon cu trepte pînă jos. D in salon se deschidea în balcon o uşă mare cu două arepi şi fereşti de sticlă . Bătrînul Hormuzachi anzind şi
el sosirea cociei, mi-a zis să merg fuga afară că poate au sosit nepo atăs a pe care
o aştepta. Eu numaidecît am alergat afară pînă la cocia sosită de am ajutat damelor de a coborî. După ce s-a coborît prima damă şi s-a suit pe scări fo sus,
eu ru a doua damă de braţ urmam pe cea dintii / .. ./ Şi cine era aceia fiinţă sosin d neaşteptată şi picată ca din ceriu lingă braţul met\ drept ? Aceia fiin ţă cere ască era scumpa, frumoasa şi în veci neuitata nZeiţa frumuseţii" Cleopatra Russo
care au sosit cu iubita sa mamă (2fi3) / .. ./ După cină se-or scos mesele afară din
salonul cel mare şi ne-am apucat de joc care s-a început cu hor a, un fel de rondo
din radril, în care după melodia horii, se păşe.}te pe tact în dreapta şi în stinga.
Oupâ horă s-a continuat cu alte jocuri anume cadril, walzer, şi polca cari totdeauna se sfîrşeau cu hora, jocul cel mai plăcut al boerilor, cari or ţinut pînă la
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(264) /,„/. După ce a treia zi toţi oaspeţii s-or depărtat, Madam Russo cu
fr umoasa sa fiii/că, - cari or fost venit acolo cu scopul ca să meargă la Paris
spre a se întîlni cu fiuso, respective frateso, de la care primise epistolă că se află
în Paris, - or rămas trei săptămini în Cernauca . Sub timpul acela în toate zilele
după amia:ti mergeam sau la cociet sau în grădină cei mare şi frumos aranjată
cu drumuri, arbori şi flori, Ia preumblare / .../. Grăd i na peste tot era împlintată
cu arbori şi anume pe lingă drumuri cu de cei sălbatici, mai cu seamă carpeni
inalţi a cărora virvuri se împreunau la olaltă incit abia puta străbate prin ei razele soarelui pe drumuri . Pe drumul principal de două laturi în mai multe locuri
erau bănci de mai odihneam. ln laturi de drumuri prin table se aflau pomi roditori şi grupuri de flori puse afară din casa cei de flori. In casa cei de flori era
un cactus mare într-o cadă de stejar, gros ca piciorul omului, spinos rotund şi
înalt de trei stînjeni incit neincăpînd pînă la stacatura casei de iHori, i s-a făcut
de la stacatură în sus un turn cu fereastră de sticlă (265) / .../. După trei săptămîni
frumoasa şi neuitata Cleopatra cu iubita sa mamă se-or dus la Paris, ca să nu
o văd mai mult, lăsînd în inimă un gol ireparabil. Dacă în viaţa mea am fost
Y reodată fericit, apoi acele trei săptămîni cit a fost frumoa sa Cleopatra în Cern auca şi m-am petrecut în societatea ei, cu toată dreptatea le pot număra intră
cele mai foricite m inutei ale vieţii mele pe care pînă Ia moarte nu Ie: voi uita
(266) / _./ 1. După ce trupele ruseşti cu cele imperiale or sugrumat Revoluţiune a
maghiară şi trupele ruseşti se-or întors din Transilvania şi Ungaria în patria lo r,
a sosit de la Par is peste Vienna tînărul boer Petru Casimir de la Cernăuţ i pe
c.are-1 cunoşteam de la adunarea noastră naţională din 3/5 mai din Blaş unde şi
d~nsul ca fugariu din Moldova au fost de faţă împreună cu un tînăr boeriu cu
numele Balş. După Casimir au sosit de la Vienna tot Ia Cernăuţi Iacob Bologa
cunoscut de toată intelijenţa noastră română, care nu de mult au murit în Sibiu,
ca consi~·ier gube·rnial în pensiune. Intr-o zi conversînd cu cei doi nu\ffiiţ i în
Cernău ţi, Petru Casimir me-a zis : „frate Rusule ! eu vin de Ia Paris peste Vienna
unde am aflat c.ă neamţul pentru care v-aţi jertfit aven a1 şi viaţa vă pune de
limbă diplomatică în toate afacerile oficioase din Transilvania şi Ungaria limba
germană fără cei mai mică consideraţiune la jertfele ce aţi făcut pentru tron şi
patri şi jiindcă tu nu ştii bine limba :germană, nu ai în Tranţ;ilvania nici un
viitoriu, pentru aceea vină la noi în Moldova unde eu cu fratele meu Costache
avem trei domeniuri de care se ţine şi oraşul Peatra şi dacă (267) voieşti te p ri111{im ca Inspector de economia peste moşiile noastre unde vei avea de a supraveghia peste logofeţii noştri de economie şi a-i lua Ia dare de samă, iar ca
plată (leafă) anual vei avea 300 trei sute galbeni impărăteşti, cortel şi cost în cele
trci moşii după plac şi intertenţie de vite cite vei voi să ţii, - sau dacă aceasta
nu-ţi convine, voi mijloci ca să fii, primar în orăşelut Peatra cu un venit anual
.de 1000 una mie galbini". La aceea propunere a lui Petru Casimir, Iacob Bologa
me-a observat zicînd : „Şi eu din Vienna vin şi e adevărat că MinisteriUtl din
Vjienna deocamdată ne va pune limba germană de limbă oficioasă şi aceasta
pentru domolirea spiritelor iritate intră naţionalităţi din cauza Revoluţiune i,
pentru că de va pune pe cei maghiară, românii şi saşii SE!! von afla vătămaţi,
iar de va pune pe cei română, cum ar şi trebui după dreptate, fiindcă din două
milioane şi jumătate locuitori ai Transilvaniei un milion şi jumătate sunt români,
iar ceilalţi cu toţii abia fac un milion, - se-ar supăra maghiarii şi toţi, şi aşa
1 Abia peste 7 ani, cînd era subpretor Ia Prundul Bîrgăului, va afila veşti
de Ia Cleopatra Russo : ,,In vara din 1856 aflînd eu că boerw bătrîn Eudoxiu
Hormuzachi cu soţia f"•3 Elena şi fiuso George cu soţia sa Eufrosina, născută Flondor se afla la scalda de apă minerală din Dorna, 'În depărtare de, trei poşte de
~" Borgoprund, m-am dus pe deligenţa şi m-am dus la Dorna spre a cetrceta.
Acolo am aflat de Ia coc,oana Eufrosina, soţia boeriului George Hormuzachi, cii
frumoasa şi in veci neuitata Cleopatra Russo în Paris, unde s-a: fost dus în vara
anului 1849 împreună cu mama sa de Ia Cernauca, după cum mai sus am menţionat, s-a măritat <lupe un boeriu tînăr din 'Maldavia care încă se afla în
F'ari.s, Şi după ce i-au prădat toată averea. Cleopatra I-a lăsat în Paris şi au
venit acasă în Moldova. Această soartă tristă a Cl€'0patrei m-a pătruns pînă ln
suflet" (278).
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să nu aibă cauză de supărare în contra celuilalt împăratul va pun e
limba germană : Apoi de altă parte acuşi se va organiza ţara pe altă bază, nu
pe cei dinainte de 1848, ci pe baza dreptăţii şi egalităţii. tuturor locuitorilor fără
deosebire de naţionalitate şi religiunc ~i noi vom avea mare lipsă de inteliginţa
noastră pentru a ocupa serviţii de stat, şi ar fi mare gre5eală ca tu ca bărbat
(2ti8) absolut care ţi - ai jertfit averea pentru tron, patrie ~i naţiune să mergi !n
Moldova şi să nu vii îndărăt în Transilvania". La aceasta Petru Casimir au reflectat următoarele : "Eu aşa cred că dacă fratele Russu ' 'a veni in Moldo\'a nu
merge în ţară trăină, ci tot în patria română. pentru că şi (MoldoYa s.e ţ ine de
Dacia Trajană, apoi deşi politiceşte suntem diYizaţi în mai multe părţi după
dreptul historicu, după limbă, religiunc, obiceiuri şi sînge suntem fraţi, suntc~n
0 naţiune. Nu sum în contra ca fratele Russu să nu meargă în Transilvania, căci
dacă dorinţa şi amorul patriei natale îl cheamă, să meargă, însă dacă nu vei fi
mulţămit frate Hussule cu mergerea lucrurilor în Transilvania, scrie-mi şi îţi
vo 1, trimite parale de drum ca să vii în Moldova" şi la aceste tustrci ne-am
in rni L.
După \Te1.1 cîteva zile Iacob Bologa au \•enit în Transi.lvania, eu lnsă am
ram.as tot în Bucovina. La \Teo cîteva zile au sosit <le la Vienna la Cernăuţi
şi C:piscopul nostru Andrei Şaguna, care după vreo citeva 1ile au trecut în Moldo\·a şi de acolo prin pasul Oituz în Transilvania. George Bariţiu, Petru Casimir,
George Sion, Moş Toader Sion şi neuitatul marele român Michail Cogălniceanu .
cal'e încă sosise de la iParis la Cernăuţi , toţi se-or dapărt.at ,~i anume cel
dintii la Trans1lvania, iar ceilalţi la Moldova. Arone Pumnul, ca profesor de
Jim ba română s-a însurat şi domiciliat în Cernăuţi. In fine şi eu, după ce me-a m
donat calul de călărit şi doue pistoale de suvenir lui Nic.olae (269) Hormuzach i,
am pornit în 20 october 1849 din Buco\'ina !ii pe Ia ora.~ul săsesc Bistriţa an
\'enit in Transilvania.

ca nici unul

LA BUCOVINi!; DANS LES Mf:MOIRES D'UN HJ;:VOLUTIONNAIHE
THANSYL V AlN DE 18-18
Hesume

Les cvenements de l'annee n ' volutionnaire 18-18 en Transylvanie ont conJ'objet de plusieurs memoires imprimes de bonne heure par ceux qui v
ont participe directement. Parrni Ies memorialistes de !'annee revolutionnaire 1848
ii y a aussi le juriste transylvain Ioan Oros-Husu (1824-1909), rnais ses Mcrnoires
se trouvent encore en manuscrit aux Archives de l'Etat de Tîrgu-Mureş, a l'excep tion de deux courts fragments publics un en l!J77, dans la revue „a·onica". par
le direpteur des Archives de Tîrgu-Mureş, Ioan Ranca (La visite de I. Oros-Rusu
<i lassy) et l'autre, en 1978, dans la revue "Luceafărul", par Vasile Netea (La
rencontre de I. Orns avec Alecu Russo dans la prison/ de Cluj) .
Dans la presentation faite, on souligne le r6le proeminent joue par I. Oros
dans le mouvement revolutionnaire transylvain comme participant actif aux evPnements majeurs politiques et militaires des annees 18.JH-1849. L'auteur se refere particulierement aux drconstances qui ont oblige I. Oros â se refugier en
Hucovine ou il est reste environ neuf mois (du debut du mois de janvier jusqu'au
20 octobre 1849), jusqu'ă la pacification de la Transylvanie.
Tout comme Ies autres revolutionnaires moldaves et transylvains rcfogies
en Bucovine, - ajoute-t-on dans la presentation introductive - I. Oros a trouve
asile â Cernăuţi et a Cernauca, dans la maison hospitaliere de la familie Hurmuzachi. De Bucovine, accompagne de Nicolae Hurmuzachi, avec lequel li s'etait lie
d'amitie, le „tribun" transylvain entreprit un voyage en Moldavie, a Dulceşti , le
clrpartament de Roman et ă Iass.v, aprl?s quoi, le 20 octobre 184!1, il revint en
Transylvanie, mais ce n'est qu'en rnoo qu'il entreprit la redaction des Memoires _
stitut'~
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Dans ce qui suit on puhlie pour la premiere fois Ies fragmen'5 qui se referent a la Bucovine. ainsi qu'â la visite a Dulceşti, c.hez le grand prnprietaire
foncier. le Iogothete George Sturza, marie ă Elisa, l'une des deux filles de Doxachi
Hurmuzachi.
Les pages consacrees a la Bucovine dans Ies Memo ir~ de I. Oros-RJJsu ont
une Ya!eur inestimable - tient ă souligner l'aute ur de l'article - parce qu'a
ci>te de leur importance documentaire, historique, qui reside dans la multitude
la \'ariete et, surtout, dans l'exactitude des informations offertes par un temoi~
oculait·e, ces pages ont a ussi une grande Yaleur en tant que document humain
mis en l'Vi dence par Ies vertus litteraires du m<'morialiste - relc>ve-t-on finalemPn t.
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EPISOADE ALE HEVOLUŢ!El DlN ANUL 1848 ÎN HĂDA U ŢI
PETRU HEZ LT Ş

Grava criză agrară din anii 1845-1847, feudalismul ~i regimurile absolutiste
rcac\ionare din Franţa, Italia şi Austria declanşează în întreaga Europă marile
mbcări reYolu\ionare din anii 1847-18.,18. Ele continuă şi în anul 18.,!U, pînă ce
sint sati sfăc ute unele revendicări ale popoarelor. In Austria, revoluţia a izbucnit
la i:J martie 18.,18, măturînd de la putere regimul absolutist al lui Metternich. lmpăra tul ~erdi~and abdică şi. ii; ~ocul _lui vine tinărul _Franz Joseph (18.,18-1916) .
Ştirile ajungeau greu pma 111 Hadău\1. Func\1onan1 germa111 aveau tot J11teresul ca să nu le difuzeze, temîndu-se de agitaţia poporulu i. A\'eau şi tot dreptul
să se teamă, fiindcă coloniştii german i primiseră ajutoare în bani, pămînturi bune
ele culti\·at şi „locuri centrale" în oraş, c.a să-şi r idice casele lor „în două table"'.
Mai era apoi herghelia împărătească, mulată de la Vijni\a pe lanurile vechii episcopii, care era militarizată şi se buc ura de mari pri\'ileg i i, avînd domenii la Fră
tău\i, la llorodnic şi la Lucina. Ţăranii români rămăseseră în starea lor de d inaintea anexării BucoYinei.
Spre a da satisfacţie norodului, împăratul Ferdinand convoacă o adunare con"t ituantă, pentru a discuta şi Yota o nouă Constituţie . A\'înd dreptul de vot, \ăra
nii rădăuţeni îl aleg pe unul de-al lor, pe ţăranul Mihai Bodnar, despre care
istoricul Ion I. Nistor spune că era „c.el mai bun patriot şi mai inteligent dintre
toţi"' 1. Ţăranii din Cîmpulung l-au ales pe M . Ciuperco\'ici : . Amîndoi s-au în\e'.es ~i au colaborat. Prin glasul lui Mihai Bodnar, rădăuţenii aflaseră care sînt
marile doleanţe ale ţărănimii. Alcătuind un memorandum, el cerea „păstrarea
n<i \' ona lităţii, adică a legii, limbii şi obiceiurilor noastre, pe care noi din mo!)i-stră 
moşi le avem şi anumea prin întemeierea de şcoli naţionale în toate satele, la care
•coli limba maicii să se înveţe ... Ca şcoala latinească să se ridice la şcoală înaltă,
ra să putem şi noi ţăranii pe copiii noştri la învăţături mari a-i da ... Ca să se ridice
pentru totdeauna rabota, dijma şi toate beili cu rile, fie ele sub orice nume ... " ·.
Asemenea cuvinte au mers la inima norodului obijduit. Robota era pra ctie ată mai
<1les in IU!dăuţ i, unde era sediul hergheliei împărăteşti. Tăranii erau obligaţ i să
are, să samene şi să adune roadele de pe fostul lan vlădicesc, de\·enit „lanul împărăte;;c". Noii stăpîni nu schimbaseră nimic dh~ vechile obligaţii ale robotnicilor
\ lădice~ti. Hămăsese şi dijma, precum şi celelalte beilicuri, avantajoase pen tru
noii ocupanţi.
lmpotriva acestor rînduieli nedrepte s-a auzit glasul dep1:1tatului Mihai Bodnar. asc,ultat cu sfinţenie de rădăuţeui. Dar, anul 1848 venise şi trecuse !;ii aceste
rind uieli rămăseseră pe loc. Chiar coloniştii ciangăi din satul Dorneşti, numit Hadiekfalva, s-au răsculat sub conducerea lui J. Martonfi. Ră sc oala a fost însă înă
buşită în sînge de compania H din reg im entul .,!J. trimisă din Rădăuţi la 25 mai
1848 ' · Aceste represalii sîngeroase ale funcţionarilor împărăteşti din Rădăut i (coI I. Nistor, Un capitol clin riaţa culturală a românilor. 1774-1875, Bu cure~ti.
F:d. Acad. Rom„ l!Jl6, p. 52 şi urm.
2 Constantin Loghin, Istoria literaturii române clin Bucorina. 1775- 1918, Ce năuţi, Tip. ~itr. Silvestru, 1926, p. :-lfi.
:l I. Nistor, op. rit„ p. 52 ~i urm .
.,i I. Onciul, Fondul religionar greco-ortoclo.r, Cernăuţi, 11rnu, p. :t8.
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mandantul hergheliei, primarul-Biirgermeister etc.) n-au darul să liniştească lucrurile . .Spiritele erau prea aprinse şi nedreptăţile mult prea mari, ca să nu izbucnească şi în Hădăuţi revolta. Fără a cunoaşte mai de aproape realităţile istorice,
scriitorul Em. Grigorovitza denaturează faptele, descriiud în felul acesta „buntaţia~ (reYoluţia) din Rădăuţi : „Numai atît că supuşii cu cari a căutat să umple mama Austrie scumpa ţărişoară, nu prea semănau a mărgăritari. Că nu mai departe
decit la 18·18, adică cu trei ani înainte de venirea în primblare a împărăţelului,
"du nătura de saşi, unguri şi secui, pripăşiţi la Rădăuţi de la ocupaţiune încoace,
a găsit că burzuluiala de la 48' le-ar putea fi bună şi ea la ceva şi erau să far.ă
slăpîni rei o şotie urită de tot. Mişcarea de răzvrătire de la Viena şi din toată
Europa intrase în capul cîton·a derb edei, de credeai că se prăpădeşte tirgul. Inarmati cu ce au putut prinde la mină, mulţi chiar cu puşti şi cu pistoale, au iesit
în piaţă, şi atît de mult ii buimăcise asta pe oameni, incit numărul neastîmpărati
lor se prefăcuse în gloată turbată, care umbla urlînd prin uliţe, strica şi spărgea
c.e-i Yeneu in cale şi sbiera să-i se deie constituţie . Cei mai mulţi nici nu ştiau ce
cereau, dar aşa era, se Yede, duhul ce apucase cu năprăsnici e lumea întreagă . A
venit, - nu-i yorbă -, oaste, de i-a imblinzit pe buntuşnici . Pe mulţi i-au băgat
ia temniţă. iar pe cîţiYa, rei cu prădăciunea şi cu samavolniciile, i-au împu.~cat
in dosul Ji\·ezii mari. de lingă drumul ce duce de l<> biserica episcopiei, spre Vadul Vlădichei. Nu mult după aceasta, au început apoi să treacă prin Rădăuţi
regimentele de pedestrime muscălească şi de ca?aci, trimeşi în grabă de ţaruJ
1·usesc, ca să scape pe prietena Austrie de bucluc. Că şi era urgie mare, nu şagă,
ee se pornise în ţara ungureasră împotriva asuprirei nemţeşti. Şi nu f)tiu zău
~um ar fi ieşit treaba, dară oştile muscăleşti pe de o parte şi mina de ajutor ai
credincioşilor fraţi români din Transi!\·ania nu l-ar fi scă_P.at pe tătuc.ul Ferdinand,
lmpăratul cel bătrîn, care, abia-abia, a mai avut vreme să fugă teafăr din hur;:iul de la Viena" 5.
Informa\iile lui Em . Grigorovitza (1857-1!Jl5) sînt greşite. vădind o anumită
optică faţă de evenimentele din Rădăuţi . El le de~inea de la tatăl său, învăţător,
\'enit în Rădăuţi din Horodnic, filoaustriac. Find pliHit de stat, neavind njci o
legătură cu ţăranii din Rădăuţi, măcar de rudenie. „bcamterul" român nu runnaş
te nici pe colonişti . Aceştia erau, în majoritatea lor, din Boemi a, nicidec,um saşi.
Colonişti unguri nu s-au a5ezat în ora5 ; numai în Dorneşti erau ciangăi. Mişca rea
<le răzvrătire nu le aparţine lor. Confuzia scriitornlui este totală. Odată cu miş
carea ciangăilor din Doi·nc5ti, au fost şi unele tulburări în Rădăuţi, imediat gituite
de armată. De fapt, ade\·ărata .. lrnntaţie" n început în Rădăuţi abia în august
18-t'I, sub conducerea ţăranului Ionică Vararean 6 . Constituţia din 25 aprilie 18-tB,
sancţionată de împărat, era un petic de hirtie pentru noroadele din marele imperiu ; ele r,ereau drepturi : dreptul la învăţămint pentru toţi, dreptul la libertate
-:;i egalitate cu toate naţiile, scutirea definitivă de robotă şi de "beilicuri'', împăr
ţirea marilor latifundii feudale etc . In Rădăuţi, venise de multe ori Mihai Bodnar din Voitinel şi le vorbise oamenilor. Revendicările lor erau minimale: scutirea de robotă, de dijmă, de biruri şi împroprietărirea. Herghelia împărătească
pusese mina pe toate mo~iile Yechii episcopii ; ea stăpînea Temnicul. Scruntarele,
Dealul Crucii, Osoiul, Pod Verde, Lunca, Jalcăul şi chiar toloaca, unde erau ogoarele rădăuţenilor şi păscătoarea. Pentru folosinţa lor, plăteau dijmă şi erau obligaţi la zile de rabotă (clacă). Este der,i profund nedrept să se spună : „Mişcarea
de răzvrătire de la Viena şi din toată Europa intrase în capul cîtorva derbedei..." 7•
Că n-au stat lucrurile aşa, se poate constata prin urmările sale binefăcătoare .
Departe de a se produce tulburări, urlete, stricăciuni şi spargeri, mişcarea
ţăranului Ionică Vacarean s-a desfăşurat "gospodăreşte". Inarmaţi, cutenii din cutul de jos (cei mai numeroşi) şi din cutul de sus cuprind Primăria veche sau Casa
5 Em. Grigorovitza, Cum a fost odată. Schiţe din Bucovina, Bucureşti, Edi1911, p. 21-22.
6 Arhiva Primăriei din Rădăuţi. Dosar 10/18-19 - Der Bund des J. Wakarean
(Confreria lui I. Vacarean), la : August Nihio, prof„ manuscris cu acelaşi titlu, p.
5, consultat în anul 1938.
7 Em. Grigorovitza, op. cit., p. 21.
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împărăt ească. Profitaseră de lipsa cătanelor din localitate, plecate la Cernăuţi, fiind
l'hematc de guvernatorul Bucovinei. Cîţiva aveau puşti şi pistoal e ; cei mai mulţi
avea:i coase, topoare şi furci 8 . „Butuşnic ii" , cum i-au numit germanii, nu s-au dedat Ia ;;ama vo lnicii. Printre ei se strecuraseră şi elemente dubioase, venite d in;1fara oraşului, ca hienele şi p ăsă rile ele pradă, ca să-i compromită, dar nimeni
~lintre colo nişti n-a avut de suferit. Tăranul Ionică Vacarean Tolocarul şi fraţii
rui care por niseră „zurbaua" cunoşteau toate riscurile şi n-aveau nimic de împăr
\il cu germanii sau cu celelalte naţionalităţi din oraş, destul <le numeroase.
Hăsc oala rădăuţenilor a ţinut aproape două săptămîni, de prin 1 septembri e
pină prin lfi septembri e 1849, cind a fost înăbuşită în sînge, în lG şi 17 septembrie
Jll-19, de trupele ţariste, chemate în ajutor de Austria. Ele se îndreptau spre Cernăuţi, venind de la Holin, dar situaţia din Hădăuţi a impus intervenţia lor, deci
;iu intrat în oraşul ocupat de „bieţii ţărani", în majoritatea lor
neînarmaţi!•.
Marşruta acestor trupe ţariste s-a desfăşurat cu patru tunuri din regimentul de
vinători din Tomsk, două sute de cazaci, regimentul de ulani din Elisabethgrad.
regimen tul de ulani din Novograd şi ştabii brigăzilor şi regimentelor 10• Acesta a
fost nenorocul răsculaţilor, fiindr.ă rezistenţa lor a încetat, după ce Casa împără
tească a fost încercuită. Tot acum şi-au
manifestat ura ~oficialii împărăteşti"
(l>camterii ), deşi n-au avut de suferit nimic. Jonică Vacarean Tolocariul a fost arestat . împreună cu din sul, au fost reţinuţi şi cîţiva gospodari, cite unul d in neamui·ilc mai de seamă, tot la instigaţia coloniştilor, şi anume, în total din H neamuri
(Bcjan, Colibaba, Hincu. Buculei, Popadiuc, Hă zu~. Trufin, Scintei, SinC',Uleţ, Rotari,
l!alus, Simota, Macovei şi Şindelari). Răzbunători, dorind să dea un exemplu pentru totdeauna „valahilor", imperialii, după o judecată sumară, l- au impu-:;cat pe
Io nică Vacarean, „în dosul livezii mari. de lingă drumul ce duce pe la biserica
episcopiei spre Vadul Vlădichii" li. Ceilalţi au pierit în închisorile habsburgice, neîncăpătoare în acei ani pentru cei ce luptau pentru libertate 5i pentru drepturi.
Je rtfa lui Ionică Vacarean şi a tovarăşilor lui n-a fost însă zadarnică. Ca urmare a acestor lrnntaţii, s-a făcut o împroprietărire a ţăranilor , la CClre Fondul
bisericesc al Bucovinei a contribuit cu un „areal" de 80.500 de hectare 12. în Ră
dăuţi , s-au rupt din lanurile (moşiile) Yechi episcopale toate pămînturile din Temnic, Scruntare, Vadul Vlădichii, Lunca şi Dealul Cruc ii, r ăminînd numai "lanul
hergheliei" t:•. Nici poporul nu l-a uitat pe Ionică Vacarean. Numele şi faptele lu i
m1 intrat în legendă. Bătrinii rădăuţeni mai 5ti a u balada sa :

ln anul patruzeci şi opt,
cînd· orzur s-a r.opt
pină la noi, la hotarP.
şi-a pornit buntaţia cea mare
s-a speriat împăratu,
că s-a sculat tot natu.
Atuncea şi Ionică Tolocariul
a .~trins tot satul
şi- a vorbit,
nizvedit ·
- Greu îi traiul cu-mpiîratul,
că nu ţinP.. cu săracul...
Eu. zic, bre oameni, să veniţi cu mi.ne,
sd ne slobozim
şi cu Moldova sâ na unim !
11gust N illio, msr, dt., p. 7.
9 Petru Rezuş, Contri.buţii lu istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti, 1975, p . 72.
10 E F. Kaindl, Zur Geschichte im Jahre 1849, în JBI,M, VI, 1898, passim.
11 F.m. Grigorovitza, op. cit., p . 22.
12 Julius Marne, Die Wirtschaftliche11 Ursache11 der Revolution von 1848 in
(hterreicli, Graz-Wien-KO!n, 1965, passim.
13 Petru Rezuş, op. cit., p . 72.
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Si oamenii l-011 ascultat
Şi furci şi coase au luat
~ i s-au strîns la casa împărătească
;;i -au ,ţfrigat beamterilor sd-i slobm:ească ...

1

MOMF:NTS DE LA Hf:VOLl TTION DE J841l A RAIJAllTf
H e sum e
En util isant certaines informations inedites d'archi ve, ainsi que quelques ocuvre:; a u sujet des e\'enements de 1848 dans l'Empire des Habsburges et par tic,uli erement en Bucovine, l'auteur reconstitue Ies circonstances exactes de la rPvolt e
de 1-lli sept„~mbre 184!! ; ii re vele Ies demandes des paysans et la repression or donnce par Ies autoritl;s. L'auteur montre quelles on~ ete Ies unitt>s et Ies sousdivisions russes qui ont execute la repression, la maniere dont Ies milieux imperiaux furent obliges de faire certaines concessions aux paysans . Le peuple hon ore
la memoire de ceux qui sont tombes en 1848 dans une ballade vouce au principal
dirigeant de la revolte de Hădăuţi - dont on reproduit un fragment sign ifiea tif
recelant des informations sur Ies doleanc,es des insurges de conqucrir la li beration
e t dl' ~e rcunir a\'ec la Moldavie.

reşti,

14 Idem, Dochiţa-lmpărăţia . Basme
Editura Minerva, 1978, p. 2%-296.

şi

poezi i populare din Ţara ele Sus, BuclJ.-
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UNITAŢII NAŢIONALE

SOC!ETAŢIT

ACADEMICE

ÎN ACTTVITATE1\
„AHBOROASA"

ST U DENŢEŞTI

VASILE M . DEMC llTC

Ideea un i tăţ ii înt regulu i popor român în mult im ilenara sa Yatră, e x isten tă
de la începuturile fiinţe i sale, a prins via\ă şi a dăinu i t asemenea unei făc,l ii
.sacre, care, aprinsă aievea pe culmile Carpaţilor, lumina fruntariile „Daciei între~i ·' . Lumina acestei făclii a străbătut veacurile, a înfruntat c u bărbăţie valurile inlUnecoase care, de-a lungul unor v r emuri crude, vremelnice ş i nelegiuite
împărţ iri şi stăpîniri străine a unor părţi întregi d e ţară, au încercat să o stingă _,
dar î n zadar. Pentru că nici o forţă nu poate înăbuşi ceea c,e un popor are ma i
s fi rtt: adevărul de a fi el însu~i, stăpîn pe pămintul în care s-a născut, a tră i t
şi a rn une i t.
S pre cinstea s a ~ i măreţia menir ii sale, studenţ i mea r omână a fost m ereu
strălurn inată de lumina acestei făclii sac re a unităţ ii naţ i onale, de la ca1·e a că
pătat p utere şi pe care a purtat-o cu grijă generaţie de gen eraţie, transmiţînd ma i
der*rte , cu !)i mai mare intensitate acest dor nestins în ini mile românil o r d e
pretutinden i.
După înfiinţar ea universităţ i i din C ernăuţi, una din co n secinţ e le fire ş ti şi
Jrncd1a te din viaţa studenţeasc,ă, a fost că studenţii rom {rni să se grupeze în soci etatea academică studenţească „Arboroasa" 1• Scopul major al Arboroasei - înfăptuirea unităţii în pofida sepa ratiei politice vremelnice era înscris în deviza
~U N IŢI SA f'lM IN CUGETE I UNIŢI SĂ FIM MERE U". Un irea în acţiune se
cerea pe nt ru că numai unirea era aceea care „ \'a aduce acele fru cte binecuvi ntate cc le aşt e aptă c,u drept cuvînt şi atun ci Ya p u tea fi sigură de s impat iile ş i
d e inc ur ajarea publicului român" ~.
De vi za „ Uniţi să fim în cugete I Uni ţi să fim m ereu" nu şi-a manifestat
imperativ ul indemn numai în ceea ce pri ve!ite unitatea internă a soc ie tăţ i i. Ea
a av ut după c um se ştie o bătaie mult mai lungă, c·u consecinţe care vizau conş t iinţa unităţ ii naţionale, relevante în acest se ns fiind relaţiil e societăţi i „Arb oroasa" c u alte societăţi studenţeşti din diferite centre universitare.
Ce oare i-a determinat pe arboroseni să lanseze ac,eastă idee, a coresponde nţei c u societăţil e academice româneşti? Răspunsul n i-l dă loan Pop, preşe
d intele societăţii academice „România Jună" din Viena, în raportul către Adunarea generală a României June : „Trebuie să acceptăm cu deosebire cum că o înţe l eg ere frăţească cu celelalte societăţi române academice de prin alte locuri e
o d11 to rin ţă imperioasă a societăţii, care fiind împlinită, v a intra pe drumul înt ă ri r ii unităţii în cugetările, aspiraţiunile şi intreprinderilor noastre pe tărîmurile
ce cad în sfera societăţilor academice române. Pe baz~ acestor considerente a si
in trat comitetul în relaţiuni mai de aproape c u societăţile române de pe la un iv e rs ită ţ i şi avem f eri drea a primi răspunsuril e cele mai îmbucurătoare din partea
socie tăţil o r„." 3.

1 Constantin Morariu, Ciprian Porumbes cu - la 25 de ani de la moartea lui,
Suceava, 1908, p. 12-17.
2 "Calendarul Soc ietăţ i i pentru cultura ş i lite ratu r a română din Bucovina·' ,
Cern ăuţi, 1877, p. 1 l:l .
3 Gh. Maiorescu, Cent enarul societăţii academice Homânia Jună, în „Al mana h ul o Rrohie i ortodoxe române din Viena·', Vi t:na, 1971, p. 102.
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lansat de societatea academică studenţească "Arboroasa " avea să
cit de curînd de la societăţile academice române.
Prin adresa nr. 241 sub semnătura lui George Bursan din Paris societatea
.., Un ion Roumaine" trimitea următorul răspuns :
„Acum, mai m ult <lecit totdeauna românii din toate părţile au t r e bu i nţă de
unire, de a cugeta ş i s imţi în acelaşi mod. Dulcea Bu c ovină nu va f i şte ar să niciodată d in inimile noastre. Pentru orice chestiune de interes pentru naţ iune, pentru R omâni, pentru Libertate, n e veţi vedea alăturea de Dumneavo as t ră, luptind
cu ace l aş i foc, cu a cel eaşi sentimente. Societatea noastră se d e clară gata a intra
în core sp o ndenţă cu dumnea voa s tră "·
De la Iaşi prin adresa nr. 35 societatea „Clubul studenţilor" anu nţa •
„Cit priveşt e c,o responde nţ a ce dorim a purta cred bine a urma ~i soci etntea din Viena, informîndu-ne reciproc prin adrese oficiale de acti vitat ea soc ietă
ţilor şi alte fapte importante, avînd în faţă un singur ţel , un singur gind" "·
La Mtinchen exista de cîţiva ani societatea „Un irea". In s crisoarea tri mi să
Arboroa sei, preşedintele Ion Magera şi secretarul ei A. D. Xenopol arăt au :
"V i aţa este o luptă şi de aceea pentru a da semne de v iaţă ş i a a vea dre ptul
de a tr ă i, trebuie s ă ne luptăm şi să nu n e lăsăm nicicind a fi cupr inşi de îndoiala despre viitorul ce ne aşteaptă, şi să ne facem datoria fiec.are în parte ~i
cu toţii împreun ă în marginile puterilor noastre şi a împrejurărilor în care t răim.
Ne umplem cu bucur ie, văzînd că fra ţi i noşt r i din Bucovina nu se vor lăs a mai
jos de împrejurări şi că vor lucra din toate puterile lor la înrădă c ina rea şi propăş i rea sentimentului care trebuie s ă ardă în p ieptul fiecărui român" "·
Lucian Făgărăşanu, preşedintele societăţi i „România Jună" din Vien a, în scrisoarea trimisă Arboroasei insistă în c,ontinuarea legăturilor cu aceasta , întrucît :
„Arboroasa este fructul seminţei transplantate de România Jună . Dor im din
suflet succese, ca toţi întruniţi în cuget şi-n simţiri să contribuim la realizarea
aspiraţ iilo r comune. Cu plecăciune vă comunicăm că societatea e gata a intra în
co respon de nţă şi credem calea c,e a mai potrivită a fi întru realizarea gind ului
nostru" 7• Din scrisoarea trimisă de „România Jună" rezultă că aceasta a vea cunoştinţă exactă despre imnul Arboroasei dovadă că e s enţa acesteia este exprimată şi în scrisoarea trimisă arborosenilor.
In numele seminar i ştilor de la îmbinarea Tîrnavelor, întruniţi în soci etatea
„Inocenţiu Clainiana", Ioan Cîmpineanu preşedintele societă ţ ii şi Petre Bucur secretarul soc,ietăţi i trimit :
"Salutările lor colegiale junilor veneratori ai memoriei lui Aron P um n ul, şi
Speranţa viitorului Bucovinei" 8.
Una dintre cele mai emoţionante scrisori trimise pe adresa so c i etăţ ii Arboroasa este aceea tr i m i să de studentul Sohora preşedintele, societă ţ ii „Alexi Sincaiana" din Gherla :
„Tră i a scă juna sentinelă a Bucovinei! Ce a putut să aştepte orice rom ân de
la tinerii universitari de la Cernăuţi, decît că pătrunşi de fala şi demn itatea naţională şi să se grupeze sub flamura unirii şi să lupte cu un cuget şi c,u o inimă
în contra întunericului molipsito r , c,e se poate aştepta decît înfiinţare a A rboroasei
care să redeştepte suvenirea veciei şi dulcei noastre provincii Bucovina ?! Scop ul
dumneavoastră este sublim şi măreţ! Acela este şi al nostru! Vom conti nua şi
întări corespondenţa noastră cu soc~etatea română de la uni ve rsitatea ce rnăuţeană .
Aveţi toată încrederea în ajutorul nostru în orice moment, în orice domeniu" 11•
Studiind amănunţit arhiva societăţii academice studenţeşti .,Arbor oasa" am
găsit şi scrisori primite de studenţii arboroseni de la, Pesta, Graz, Bruxelles, Berlin, Roma. Deşi în arhiva Arboroasei nu se păstrează răspunsul studenţ ilor din
Bucureşti, trebuie s ă precizăm că în registrul de intrare a corespond e nţe i adresată societăţii Arboroasa, este înregistrată telegrama d in B uc ure~ti făr ă a se speApelul

pr i mească răspuns

4
5
6
7
8
9

"Familia",
Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem, p.
„Familia",

nr. 31/ 1876, p. 371.
372.
372.
372.

:n3.

n r. 3111876, p. 376.
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ci fic,a conţinutul ei. Să fi avut oare această telegramă un conţinut care nu ar fi
produs „bucurii" autorităţilor habsburgice şi astfel să fi fost distrusă? Este o
·o ole ză pe care o lansează Dionisie Olinescu, la care subscriem şi n oi.
1
Corespondenţa purtată de „Arboroasa", avea să ducă la popularizarea acti1\'ităţii societăţii academice, devenind astfel „un copil răsfăţat al soci e tăţii ro'n ~ t i " ....
Jll<i i'ntr-una din şedinţele societă ţii academice Arboroasa. avea să f ie citit acel
articol „Univer si tăţile Austr_iei" apărut _în _„Gazeta Transilvan_iei", în ca re s~ fă_
cca 0 sta tistică a numărudu1 de studenţi dm centrele un•vers1tare ale 11npermlu1,
si apoi o statist i că pe naţiona l ităţi 11 . Despre studenţi i români nu se vorbeşte de
ior. Oare nu era nici un student român în ur;iversităţile i1;iperiulu~? In această
s ituaţie dif ic ilă, societatea „Arboroasa" cere mtr-un apel 12 „să cautăm cu dl!
~mănu ntul dţi juni de naţionalitate română se află în zilele noastre la universităţi că numai aşa vom şti de ce putere avem să dispunem în acea s tă luptă în~ crşt;nată de ex istenţă" u . Dar această anchetare necesita un t imp des tul de îndelungat. Cu toate acestea fără a exagera cîtu..5i de pu\in, Ion Nistor lt. vo rbeşte
de 0 „ adevărată unire, o ad e vărată Românie mare a studenţilor româ n i de pretutinden i, o unire mare - în cuget şi-n simţi ri - unire pe care imnul festiv al
Arboroasei o cerea membrilor săi" 15.
După intervenţ i a făc ută de Petre Grădişteanu în parlament Hi, arborosen ii au
considerat că trebuie să p r imească şi ei un sprijin material, trimiţînd astfel Ministerului Instrucţiunii din Bur.ureşti, o cerere la care anexează statutele societăţii şi u ltima dare ~e' .seam~ asupra activită_ţii ei. Cererea, _redactat~ de Constantin Mo rariu va constitui o piesă de acuzare m procesul de maltă tra ctare mtentat
Arboroasei. Iată conţinutul acestei cereri :
Cernăuti

„Excelenţa Voastră ·

8/21 faur 1877

Primirea propunerii ilustrului domn Petru Grădişt e anu în şedinţa !naltei
Camere a României ca să se dea la discreţia Excelenţei Voastre 1000 lei pentru
împărţirea la difierite societăţi din Austro-Ungaria, ne impune datorinţa de a
depune sincerile noastre mulţumiri înaintea omagiului ce-l manifestează !nalta
Cameră română C',ătre fraţii detrunchia1,i de la comuna lor maică, cu atît mai
mult cu cit juna noastră societate Arhoroasa avind lipsă de surse mater iale, prin
un ajutor mărinimos, mai uşor ar putea ajunge la realizarea devizei sale. Alătu11nd statutele şi raportul anual al societăţii vă rugăm Excelenţă să bine voiţi
prea graţios a lua în seamă această adresă. TRAIASCA NAŢIUNEA ROMĂNA !
Ciprian Golembiovschi

Constantin Morariu"
secretar

preşedinte

oară

17

Este de reţinut faptul că în această cerere a Arboroasei apare pentru prima
cuvintul „detrunchiat" care a constituit în proces un motiv de ac.uzare în
_10 .Romulus Cândea, Arborosenii 1937, p . 23.

Ce rnauţ1,

1 '.

Din

statistică reieşea că numărul

trădători

total al

austrieci şi naţionalişti români,
studenţilor

din imperiu era de

8961 ~hntre care : 4162 germani ; 1540 cehi ; 1388 poloni ; 454 ruteni ; 194 slovaci ;
22:1 s1rb i ; 354 italieni ; 396 unguri. A se vedea A. Găvănescu, Istoria pedagogiei
- partea a doua, p . 409, 410.
12 „Familia", nr. 16/1877, p. 190.
13 Ibidem.
14 Despre Ion Nistor a se vedea stu'diile publicate de Vasile Grecu Ion I. Nistor ca istoric, în vol. Omagiu lui Ion I. Nistor, Cernăuţi, 1937, p. 29-34, Mihai Iacobescu, Ion I. Nistor, în „Suceava" 4, 1977, p. 170-173.
15 Ion I. Nistor, Un proces politic la Cernăuţi, în „Junimea literară", Cernăuţi, 1931, nr. 1-4, p . 3-27.
16 „Albina", 19 ianuarie 1877, p. 57.
17 Romulus Cândea, op. cit„ p. 26-27.
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rechizitoriul procurorului von MehoffeT. Cererea Arhoroasei adresată Mini sterului
Instrucţiunii a avut rezultatul asteptat şi prin adresa nr. 91:.18 din 5 sept. 1877
pr eş edintele Arboroase1 Ciprian Golembiovschi-Porumbescu este anunţat că . „în
dorinţa de a vedea progresind rit mai multi societăţile de cultură naţional ă din
Austro-Ungaria ... s-a hotărît a se da şi i;ocietăţii Arboroasa 250 le'i spre a dispune de dinsa cum se va crede mai nimerit în folosul societăţii" 18 .
Vorbind despre legăturile pe care le-a avut societatea academică studenţească
„Arboroasa" cu celelalte societăţi studenţeşti, nu putem să tăgăduim răspîndirea
la toate societăţile academice studenţeşti a celor două creaţii muzicale ale ,,mări
nimosului Ciprian Golembiovschi, care incintă cu arta sa muzicală p e toţi membrii sor.ietăţii Arboroasa" HI - este vorba de „Hora naţională" ~i „Dorinţa". Aceste
două piese muzicale prezintă o valoare deosebită p entru acele vremuri cinci „spiritul naţional este în pericol a fi omorît, cind toate naţiunile d in dulcea noastră
maică Bucovina progresează în cultura spirituală şi noi rămînem înapoi'' • „Dnrinţa" şi „Hora naţională" trebuiau să-şi aducă contribuţia la un irea „jun 1rnei
studioase a cademir.e pe lingă stindardul societăţii Arboroasa" 21 . Putem afirma deci
că, relaţiile Arboroasei cu alte societăţi studenţeşti reprezintă un aspect csenl.ial
al conştiinţei de unitate naţională, al luptei pentru întărirea acestei con ştiinţe,
în vederea înfăptuirii dezideratulu i politic unirea tuturor românilor într-un
singur stat.
Sînt date hotăritoare· în istoria unui popor. Fie că încheie o epocă i :e că
deschid o alta nouă, ele marchează dezvoltarea viitoai'e a acelui neam, se înfig
puternic în r.onştiinţa lui, îi crează o stare de spirit de lungii durată şi ii dinamizează forţele de creaţie de afirmare în lume şi în timp. O asemenea da tii este
pentru rom âni anul 1877. Este anul în care cei care munceau păm.î.ntul - din a
cărui roade se infruptaseră de veacuri şi străinii, roade şi bogăţii care de multe
ori străluceau în palatele altora - pr in grele jertfe cucereau independenţa ţă rii .
In cucerirea indep en denţei de stat, românii d in provinciile aflate sub stă
pinire habsburgică, însufleţiţi de deviza pe c,are „Arboroasa" o făcuse cunoscu tă
peste tot, aveau să-şi aducă o merituoasă contribuţie.
Cînd în primăvara anului 1877, la 9 mai, România se proclama stat independent, în Bucovina atmosfera generală era atit de favorabilă luptei pentru
cauza tuturor românilor incit autorităţile habsburg;ce se temeau de o răscoală 2'2•
Cercurile imperiale vieneze bi dădeau seama că dobindirea independenţ ei Homâniei, pe care nu au dorit-o va aduce după sine o co titură Î:l politica ace~ teia,
România nemaiputindu-se dezinteresa de soarta românilor din afara hotarelor fireşti. Din acest motiv organele de siguranţă din Bucovina au primit ordin e S<'vere să observe r,u cea mai mare atenţie toate manifestările român t'Şt i din aceastii
provincie. La punctele de frontieră au fost organizate servicii speciale imărci
nate cu controlul şi suprm·e·gherE'a persoanelor care intrau ~i ie")eau din ţară :i:i.
Membrii societăţii academice studenţ eşti „Arboroasa" au serbat cu mare entuziasm evenimentul de la 9 mai ~i au hotărit să trimită Yoluntari în armata română şi să adune bani .5i ajutoare pentru front. Au plecat voluntari pe fr ont arborosen ii Emilian Ţurcan şi Nicolae Popovici, precum şi elevi din ultimele clase
liceale 2'•. Studentul George Albescu, secretarul societăţii ,,Arboroasa" a fost insăr18 D. Murăraşu, Mihai Eminescu HJ „Familia", nr. s, 1877, p. [15 .

Scrieri politice ,

Bucure~ti,

1937, p. 85.

20 Ibidem.
21 Ib idem.

22 Nicolae Pentelescu, Români bucovineni în războiul pentru independenţă,
!n „Mitropol ia Moldovei şi Sucevei", nr. 5-6/1977, p. 374-383 ; Scarlat Porcescu,
Independenţa

românilor

şi

activitatea provinciilor fsubjugate imperiului de Habsbury
şi Sucevei", nr. 7-9/1937, p.

în sprijinul luptei drepte, în flMitropolia Moldovei

:J21-330.
23 Ion I. Nistor, Bucorineni la Hevna, în flJunimea literară", nr. 5-8/ 1931,
p. 3-30.
24 Octav Monoranu, I. Cocuz, Ecouri ale războiului de independenţă în Bucovina, în "Almanahul Tribuna", Cluj, 1976, p . 82-84.
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să

colecteze

~~teva mii de florini aystri~ci ~.„ La 2'. mai 1877, peste ~00 de oficialit~ţi române

din Bucovina au pul>l1~a~ m z1a;u1. vienez „Der Ostern ' o decla:·aţ1e m .c.are .se
spunea : „Salutăm Romania l tbera ş1 independentă, c:u dragoste fraţească ş1 dornn
~rrnatei sale glorie şi izbî ndă", declara\ia încheindu-se cu „ura rea TRAI ASCA
ItOMĂNIA ! TRA IASCA ARMATA ROMANA!" 21;_
Urmărind c u îngrijo rare acţ iunile de solidaritate ale bucovi nenilor cu romiinii care luptau la Plevna, Gri vi ţa, Rahova, Smîrdan, cercurile imperiale hal>sbur~ice apreciau încă de. la. sf~rşit_ul lui. n_iai ~8~'. că ''.studenţii. români _de_ la Un,i~
vcrsitatea din Cernăuţi smt mst1gatori m )1111şt11 publice, vorbmd ş1 strmgrnd bani
pentru aşa-zişii fraţ i de l_a Dui:ăre'. iar soci.~tatea .~r boroa~ a" „..Prin propaganda
si activitatea sa unelteşte impotn va mtegntăţ11 statului 1111penal -•. Ca urmare autoritătile imperiale încep urmărirea ş i anchetarea st udentilor de la .,Arboroasa"
tn lunile mai şi iunie este anchetat de două ori studentu l George Albescu.
Atitudinea studen ţilor români - pătrunsă de un profund patriotism, în sufle\i t1 de deviza „Uniţi să fim în cugete I Uniţi să fim mereu", - a cucerit ~i
simpatia rectorului Ferdinand Zieglauer, istoric erudit şi om de cultură, preţuind
mai mult spiritul de fraternitate al unui popor vitregit de istorie, decit interesele
de stat vren1elnice al e propriei sale patrii. Guvernatorul Hieronim Alessan i, c,erc
insistent la 24 mai 1877 rectorului Ferdinand Zieglauer să-i raporteze dacă „studentul în drept George Albescu are în mină o listă în care sînt trecuţi studen ţii
universi tari care la sfî1'5itul semestrului voiesc să plece pe cîmpul de luptă J; s1
ln caz de nevoie „să recurgă la percheziţii" :l!l, In raportul înaintat de rector la
15 iulie 1877 către !naltul gubern provinci al, se arată că „senatul academir, dispune de putere disciplinară, dar nu poate exercita şi o putere poliţienească a statulu i si de a ceea nici nu o \·a exercita cîndva, întrucît sarcina unei percheziţi i cade
exclusiv în a tribuţiile forţ e i poliţieneşti" :iu, documentul lăsînd mai degrabă să se
înţeleagă o uşoară admiraţie şi înţelegere pentru cauza românilor, fapt ce explică destituirea la scurt timp a rectorului Zi eglauer.
Perse cuţiile şi anchetele asupra membrilor societăţii „Arboroasa" se intensif ică in vara anului 1877. Cu toate acestea însă Universitatea din Cernăuti a fost
adevărată şcoală a românismului "prin care noua generaţie se pregătea ·s ă intre
ln arena politică, pentru apărarea dreptului cultural-politic si naţional" 31 .
Pentru întreaga s uflare românească din Bucovina, anul 1877 era considerat
- a~a după cum aflăm din singura ş i modesta public,aţie românească a vremii
.Calendariu" : „An de fală ! An de biruinţă ! an scris cu litere maşcate, căci acum
s-a făurit biruinţa strălucită - victorie adevărată, ce incită pe fraţi si uimi pe
străini, iar pe români ii ridică în faţa lumii întregi." :12
Chemarea la luptă şi entuziasmul arborosean s-au manifestat în versur ile plin e
de patriotism ale lui Ciprian Porumbescu şi Constantin Morariu. precum şi în
versurile „bardului Bucovinei" - D. Petrino. Acum Ciprian avea să compună „Hora
detrunc,hi aţil or " o aluzie la detrunchierea de la 1775, iar Constantin Morariu răs
punde prin „Cîntecul nedetrunchiaţilor" 33. In versuri pline de muzicalitate poetul
reaminteş te că hotarele nu au separat poporul român unit prin sînge şi limbă :
25 Arhivele Statului laşi fond, Ilie Dugan, fila 3.
26 Ştefan Pascu, Transilvanul, b ănăţeanu şi bucovineanu, în „Magazin istoric"
5/1977, p. 41-43.
27 Arhivele Muzeului Judeţean Suceava, fond Ton I. Nistor, Istoria Bucovinei,
ms. 4329, p. 251.
28 Arhivele Statulu i Ia5i, fond Ilie Dugan, fila 9-12.
29 Ion I. Nistor, Bucovineni la Plevna, în „Junimea literară", nr. 5-8 /19:H,
p. 25-27.
30 Ibid em.
31 Ibidem,• Ionel Dîrdală, Conştiinţa naţională a românilor bucovinei, în
Analele Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", Iaşi, 1975, p . 363.
32 "Calendariu", 1879, p . 109.
33 "Junimea literară", nr. 3-4/1927, p. 1-27.
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VASILE M. DEMCilTC
Pînă

cînd o

să

mai fie

Incă limbă românească

Graiul fraţilor din lume
Ce-s de-un singe şi de-un nume
Pînă atunci la Poli să fim
Detrunchiaţi nu ne numim !
Dimensiunea istoriei a fost nexpresiv tălmăcită în muzica românească" 3". Ciprian
Porumbescu inspirat din războiul pentru neatîrnare, din eroismul dorobanţului
român, compune piese corale şi muzică instrumentală de cameră : Sergentul ; Plevna ; Peneş Curcanul ; „Inima sa incandescentă a luminat ca o torţă peste cultura
spirituală a ţării" ~5 afirma George Derieţeanu vorbind despre creaţi il e lui
Ciprian Porumbescu.
In memorabilele zile ale lui 1877, cinci moldovenii, muntenii, transilv ănenii
şi bucovinenii şi-au dat întîlni1·e, ca un singur om la Plevna, la Griviţa , la Hahova şi la Smîrdan, Ciprian Porumbescu a gîndit şi compus nCîntecul Tricolorului", publicat la numai doi ani de la terminarea războiului de independenţă, ale
cărui acorduri şi astăzi răsună in toată Homânia şi pină departe în lume, ca imn
al ţării, încorporînd în graiul său muzical, ca şi Mioriţa în versurile sale, o
parte din semnificaţiile şi dimensiunile istoriei poporului nostru.
Implinindu-se treptat în cugetul şi !n simţirea tuturor românilor, un irea a
fost motorul unei grele dar şi avintate, complexe deveniri istork,e, constituindu-se
în stratul cel mai adinc al conştiinţei de sine a poporului român, în principalul
fundament al unicei sale identităţi, statornice pe deasupra atîtor trecătoare şi
nedrepte despărţiri, biruitoare prin aspiraţiile triadei : „Reîntregire/Libertate/Independenţă" I.

L'IDEE DE L'UNITE NATlONALE DANS L' ACTIVITE: DE LA
SOC!f:Tf: ACADEMIQUE „ARBOROASA"

Hesum e
Apres l'institution de L'universite de Cernăuţi, Ies etudiants roumains ont
fonde leur propre societe academique, „Arboroasa", dont le but principal ctait
de consolider Ia consecience de !'unite nationa!e. Ce desideratum pouvait etre realise de plusieurs manieres dont I'une etait constituee par Ies relations avec d'uutres societes academiques des etudiants roumains.
Parmi Ies preuves de c~s rclations on remarque la correspondance avec la
societe „l'Union Roumaine" (Paris) ; „Le Club des Etudiants" (Iaşi) ; .,l'Union"
(MUnchen) ; „La Jeune Roumanie" (Vienne) ; „Alexi Sincaiana" (Gherla) et autres.
Dans le cadre de la societe academique estudiantine „Arboroasa" on distingue tout particulierement Ciprian Porumbescu, qui, par sa creati on musicale et
par son activite politique et nationale a contribue bien plus que d'autres a consolider !'unite d'action ele la socil;te „Arboroasa", lors de sa breve· existenc,e, ent.re
1875-1877.

34 Doru Popovici, Istoria, izvor de cîntec românesc, in nScînteia", 26 martie 1975.
35 G 4 Derieţeanu, Ciprian Porumbescu # cintecul
patriotic, ln nClub ul",
1976, p. 6.
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JNCEPUTURILE ACTIVITĂŢII PARLAMENTARE lN BUCOVINA
IOAN V. COCUZ

Anexarea în anul 1775 de către Austria; a părţii de nord a Moldovei numită
ulterior Buco\"ina a însemnat o intensificare a exploatării social-economice şi naţionale a românilor, „j~gu) . de lem~" otom'.ln fiind înlocuit cu „jugul de fier" habsburgic, mai rapace, mai rafmat, mai cumplit.
Cw·tea de la Viena era preocupată ca prin toate mijloacele aflate la îndemină, să transforme Bucovina într-o provincie a cărei fizionomie etnică, administrativ-economică şi socială să fie o copie fidelă a imperiului. In ac.est sens, modificareu structurii etnice româneşti a Bucovinei prin colonizarea masivă cu populaţie poloneză, ruteană, germană, evreiască, slovacă etc, era o primă măsură cc
viza modificarea caracterului românesc a provine.iei nou cucerite. Reorganizarea
administrativă a teritoriului nou incorporat oferea posibilitatea autorităţilor habsburgice de a lichida cit mai rapid tot ce putea aminti de caracterul românesc al
Bucovinei . Conferinţa de la Viena, ale cărei lucrări au început la 4 aprilie 1780, a
luat în dezbatere acest nspec.t. Deşi părerile erau diferite, toate convergeau spre
acelaşi scop, contopirea cit mai rapidă a Bucovinei în imperiu: înglobarea Bucovinei în Confiniul militar Năsăud, alipirea la Galiţia, sau împărţirea Bucovinei
ln două (partea de nord să fie alipită la Galiţia, iar partea de sud Confiniului militar Năsăud) 1• Organizarea definitivă din punct de vedere administrativ a Bucovinei s-a aminat, conferinţa hotărînd ca teritoriul respectiv să fie considerat
l'erc administrativ sub comandament militar. iar pentru rezolvarea problemelor
administrative curente infiinţindu-se la Cernăuţi, Oficiul cercual cu două directorate districtuale, la Cernăuţi şi Suceava, ceea ce însemna de fapt menţin erea
vechilor forme de organizare autohtone. 2 •
Românii care formau curentul autohton naţional, în frunte cu Vasile Balş ,
se opunea tendinţelor cercurilor politice de la Viena 3. In timpul desfă'iurării conferinţei, reprezentanţi ai românilor d e toate clasele sociale s-au întîlnit la Cernăuţi cu care prilej au redactat un memoriu în care printre alte doleanţe, cereau
ca Bucovina să fie organizată într-o provincie autonomă a imperiului, păstrîn 
ju-se c.aracterul istoric şi etnic româ nesc"· Documentul a fost înaintat Consiliului
.\ulic de război de la Viena de către Vasile Balş, în anul 1781 şi se constituie ca
o primă manifestare politică a românilor după anexarea Bucovinei de către Am;tria •• Acţ iu nile desfăşurate de români au determ inat pe împăratul Iosif al II-iea
să acorde Bucovinei, prin Decretul aulic din 15 martie 1783, statut de provinciie
politi că de sine stătătoare''· Totuşi, la 16 septembrie 178G, împăratul Iosif al Ii-lea
1 Ion I. Nistor, istoria Bucovinei, manuscris, inv. nr. 4329, Muzeul Judetean
Suceava, p . 26.
2 ibidem, p. 27.
:J Dr. Fr. Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus des Bukowina, 2. Bilclerreihe,
Czernowitz, 1859, p. 46- 51.
4 Erich Prokopowitsch, Die Humănische Nationalbewegung in cler Bukowi11a
und der Dako-Romanismus, Graz-Kmn, 1965, p. 35-37.
5 Ibidem.
6 Promemoria zur Bukowiner Landespetition von Jahre 1848, Wien, 1849, p. 5.
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dă
~i

c; n dec ret prin care Bucovina este alipilă din punct de vedere administrativ
pol iti c Galiţi ei ca al 19-lea cerc districtual 1• Moartea împăratului Iosif al lI-lea
si un nou memoriu al românilor bucovineni au determ inat pe noul suveran, Leopold al II-iea, să dea, la 29 septembrie 1790, un decret aulic p r in care se recunoşle a drepturile românilor şi promitea despărţirea Bucovinei de Galiţ ia , dar mă
su r i 10 p racti ce, în acest sens, nu au mai fost realizate K. Dimpotr ivă , românii res imt tot ma i mult exploatarea naţională care v iza asimilarea lor şi c.are se mat erializează în Patentul imperial din 13 aprilie 1817, prin care boierli români erau
contopiţi cu nobilimea poloneză din Gal iţia, avînd acces la dieta provincială a
Galiţiei, ca urmare a acestui fapt, mulţi boieri români au refuzat propunerile
d ez naţionalizatoare, ~i-a u vindut moşiile şi s-a u retras în Moldova 9 •
ltev o lu~ia de la 1848, a ridicat pe o treaptă superioară lupta românilor d in
Bucov ina pentru emanci parea socială şi naţională. ÎR acest sens, Comitetul revoLut iona r de a ctiune în care rolul de frunte ii aveau fraţii Hurmuzaki, organizează
la · Ce rnăuţi, la· 20 mai 1848 o mar e ad unare naţională cu c.are prilej este elaborat
s i adoptat un program în 12 puncte printre care se prevedea separarea Bucovinei
r:l e Galiţia şi con stituirea ei ca ţară a utonomă 10 • Programul a cesta dezvoltat şi
compldat, este dat. public ităţ ii în iunie 1848 sub denumirea LANDES PETITION
DER HUKOWINA (Petiţia Ţării), care p r evedea la punctul 1, autonomia Bucovinei
şi o dietă provincială în care să fie reprezentate în numă r egal toate clasele şi
categori ile sociale n.
Constituţia i mper i ală di n 4 martie J 8-19 proc,]amă autonomia Bucovinei care
devine provincie ereditară a coroanei de Habsburg cu drepturi egale cu a celorlalte provincii ale imperiului 12 . Problema de importanţă deosebită care se punea
acum era modalitatea, căile, mijloacele şi formele prin care urma să fie realizată
autonomia de fapt a Bucovinei. Faptul că Viena nu dorea o autonomie largă, reală, în consens cu „ ... dorinţele şi nevoile Bucovinei" 13, o dovedeşte şi numirea ca
guvernator a baronului Eduard Bach care acţionînd după interesele guvernulu i
central a trimis curţii vieneze ,în aprilie 18-19, fără a consulta reprezentanţa politică din Cernă uţi (Comitetul p entru elaborarea proiectului de constituţie şi a
reg ulamentului pentru aleger ile dietale). un proiect de constituţ i e şi pentru dieta
Bucovinei. care a nemulţumit profund pe românii bucovineni 14 • In ceea ce priveşte dieta Bucovinei, Eduard Bach propunea c,a aceasta să fie formată din 38
de membri (15 din catego ri a marilor proprietari, 15 ţărani şi 8 orăşeni) 1s.
Ca urmare a nemulţum irilo r provocate şi a presiunii opiniei publice române şti din Bucovina, proiectul lui Bach este anulat şi se constituie un Comitet lăr
git care realizează un nou proiect d e constituţie şi pentru alegerile d ie tale. !n
această nouă formă se prevedea ca dieta Bucovinei să fie alcătuită din 48 deputaţ i aleşi pe trei ani, după cum urmează : 16 ţărani, H proprietari mari, 2 proprietari (Fondu l Bisericesc), 16 orăşeni 16. Pentru alegerea deputaţilor ţărani Bucovina urma să fie împărţită în 16 districte cu cel puţin 20.000 locuitori fiecare 17•
Ca profesiune deputaţii oraşelor trebuiau să fie 6 d in categoria intelectualilor (4
pentru oraşul Cernă uţi şi 2 pentru celelalte oraşe din Bucovina) şi 10 d in cate-

t>ia ţ a

7 Dr. I. G. Sbiera, Familiea Sbiera după tradi. ţiune şi istorie şi Amintiri din
autor ului, Cern ău ţ i , Tipografia un ive rsitară, î.r. a lni R. Eckhardt, 1899, p.

157.
8 Ibid em, p. 158.
9 Dr. D. Werenka. Topographi e der l3ukowina, Czernowitz, 1895, p . 140-168.
10 lan . I. Nistor, Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina
t1774 - 1857), Bucureşti, 1916, p. 46.
11 Dr. I. G. Sbiera, Op. cit., p . 159.
12 Ibidem, p . 160.
13 Revista „Bucovina" nr. 9/1849.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibiclem, nr. 29/9 septembrie 1849.
17 Ibidem .
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, ria industriaşilor, ~mercianţilor etc 18. Pe oraşe numărul 'd,eputaţilor ce trebuiau
. 1 · din rîndul industriaşilor şi comer c ianţilor, era astfel repartizat: Cernăuţi
~e~. Suceava, Hă<lăuţi,, Sir~t, Cimpulung Moldove_nesc _şi Gura ~umorului, V.ijniţa
.· Sadagura cite unul '~. Dieta Bucovinei urma sa se mtruneasca anual, şedrnţele
~n;~ind să fie publice. 1n atrib~ţiile ~ietei urma să intre discutarea ş~ adoptarea
bugetului ţării, problemele adm1mstraţie1 comunelor, cele şcolare, bisericeşti etc •
pentru a avea putere de lege hotărîrile dietei trebuiau să fie luate în unanimitate 21 . Dieta alegea din rîndul membrilor ei Comitetul Ţării ale cărui atribuţii
erau de a veghea la respectarea legilor ţării, la transpunerea în fapt a hotărîrilor
lua te în dietă 2!.
In ceea ce priveşte activitatea ~ i a cţiunile autonomiste ale românilor din Bucovina, a luptei lor pentru o dietă proprie, se impune a fi făcută menţiunea că
toate aces tea nu au avut un caracter os til faţă de minorităţile etnice de aici, ci
a u vizat doar apărarea ind i vidualităţii istonce a ţării, conservarea caracte rului e i
etni c naţional şi confesional. Deşi autohtoni ai ac,estor locuri, r omânii n-au cău 
tat niciodată să as u prească sau să împ iedice minorităţile , în c.onservarea şi d ezvoltarea caracterului lor naţional.
Prin Decretul imperial din 29 septembrie 1850, odată cu statutul de autonomie provin c ială, este dat publi c ităţi i ~i Hegulamentul alegerilor Dietei p entru Ducatul Bucotii n a.

In capitolul I intitulat Despre cir cum scripţiile electorale se prev ede că în conformitate cu articolul l l al Constituţie i ţării, Dieta Bucovinei se va compune din
7 deputaţi din categoria cetăţenilor impuşi la maximum, 5 deputaţi ai oraşelor şi
tîrgurilor mai importante, 12 deputaţi a i comunelor rurale (art. 1). Pentru alegerile din clasa ce tăţenilor im1,uşi la maximum se constituie o singură circumscripţie ele c torală pe întreaga Rucovină (art. 2). Cei 5 deputaţi ai oraşelor ~i tîrguri lor vor fi ale ş i după c um urmează : 2 în oraşul Cernăuţi, cite unul în ora~ele Su ceava, Siret şi Rădăuţi , cu precizarea c ă în ceea c.e pr i veşte cele două locuri pentru oraşul Ce r năuţi, guvernatorul Bucovinei de comun acord cu primarul o raş u
lui va stabili dacă alegerea deputaţilor se va face în una sau două circumscr i pţi i
electorale şi delimitarea acestora (ar t. 3). Referitor la alegerea celor 12 dep u taţi
pentru comunele rurale, se rf> p artizează cite două locuri pentru cele 6 distr icte
politice din Bucovina, fje care distr ict constituind o singură ci rcumscripţie electorală (a rt. 4) :l:l.
ln capi tol ul III in 'j tulat Despre d re ptul la vot, sînt prevăzute condiţiile dr eptului la vot. în acest sens poale vota orice cetăţean care îndeplineşte urm ătoa 
rele condiţii : este c,etă\ean al imperiului, este major, se bu c ură de toate drepturile civile şi politice, plăteşte un impoz it pentru casă sau proprietate funciară, pentru exercitarea unei m eseri i, pentru venit uri de natură ecleziastică sau mireană, în
valoare de 10 florini pent ru loc uitorii oraşului Ce rn ău ţi şi cel puţin 5 florini pentru alt~ localităţi. Dacă nu plăteşt e un impozit direct are drept de vot acti v
!ntr-o localitate din Bucovina în baza însuşirii personale sau în c.onformitate cu
dispoziţiile Regulamentului comunal sau a statutului special (art. 6). Se face p rer izarea că primele alegeri pentru dieta Bucovinei se vor desfăşura ţinîndu-:>e
cont, în mod excep ţ ional de situaţia impozitară existentă : astfel , în cazul în care
n umărul de Ir,cuitori dintr-o comună care au drept de vot nu ajunge la 1/4 din
proprietarii fu nciari care plătesc, un impozit de cel puţin 1 fl orin şi 20 creiţari,
numărul alegătorilor se va completa cu proprietarii funciari impuşi sub 5 flormi
anual, în ordine pină la cel puţin această proporţie, cu restricţia că în nici un
c-az dreptul la vot pentru aceşti proprietari funciari, care nu plătesc niciodată
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem .
21 Ibidem.
22 Ibidem, nr. 31/septembrie 184fl.
23 Bukowina, deren politi.~che Verwaltung
Landtagswahlordnung, Wien, 1850, p. 1786.
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l florin şi 20 c,reiţari impozit pe pămînt, nu va putea f.i măr!t (art. 7). Pentru
a fi considerat alegător în categoI'ia cetăţenilor impuşi la maximum, se prevede
nu au mai obligativitatea de a îndeplini prevederile art. 6, dar şi plata unUi
impozit direct anual în valoare egală cu suma impusă conform art. 42 al Constituţiei imperiale pentru eligibilitate în Parlamentul imperial (art. 8). ln continuare
se µr evede obligativitatea ca cetăţeanul cu drept de vot poate să-şi exercite acest
drept numai într-o circumscripţie electorală, aceea căreia îi aparţine loc,alitatea
sa de domiciliu. S e face precizarea că alegătorul cu drept de vot în categoria
celor impuşi la maximum nu poate vota şi în circumscripţiile electorale din oraşe
comun e le rurale, iar alegătorul c,u drept de vot în circumscripţiile electorale
ale orao:;elor nu poate vota şi în circumscripţiile electora le ale comunelor rurale.
(art. 11) ~ ..
Capi tolul al III-lea intitulat Despre listele electorale, cuprinde precizări referitoare la alcătu irea listelor electorale. In acest sens se precizează că alegătorii
fi ec ă '.·ei circumscrip\ii e l et~torale vor fi înregistraţi în liste separate. Lista de alf'găto ,·i pentr u cetăţenii impuşi la maximum va fi alcătuită de către guvernatorul
Rucovinei în a5a fel incit să se obţină proporţia de un alegător la 6000 locuitori
din to talul populaţiei provinciei (art. 13). Pot fi incluse în această listă şi persoa „e care reprezintă o corporaţie sau o societate. juridic constituită şi c,are-işi
desfă~oa ră activitatea în ducatul Bucovinei cu condiţia ca aceasta să fie impusă
la maxi mum. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Fondul Bisericesc care va fi
reprezentat în lista respectivă de reprezentanţii legalt (art. 14). Dac,ă vreuna din
comune ca unitate administrativ teritorială fac e parte din categoria contribuabililor im puşi la maximum, atunci acea comună nu poate să exercite dreptul la
vot în categoria respectivă, nici prin mandatar, nici prin reprezentant (art. 15).
Listele de alegători pentru oraşul Cernăuţi vor fi alcătuite dei primar cu concursu l unui c,omisar special nu mit de guvernator (art. 16). Listele electorale ale
comunelor r urale vor fi alcătuite de către primar cu ajutorul a doi membri ai
comitetului comunal (art. 17). Fiecare listă electorală trebuie să cuprindă numele
şi prenumele, vîrsta şi domiciliul alegătorului, totalul impozitelor plătite sau calitatea personală de care depinde dreptul său la vot (art. 18). Dacă dreptul la
vot este condiţionat de plata unui anumit impozit, va fi considerat alegător numai acel . cetăţean c.are şi-a achitat integral impozitul în anul fiscal precedent
alegerilor si ca re în anul fiscal în curs nu are nici o restanţă (art. 19). !Jistele
elertorale ale cetă ţenilor impuşi la maximum vor fi aduse la cunoştinţă de către
guvernatorul Bucovinei prin înserarea acestora în anunţuri publice în ziarele
ofi ciale, prin afi~area la prefecturi (art. 20). Pentru oraşul Cernăuţi listele electoral 0 vor fi af i~ ate spre cercetare generală la primărie (art. 21). Listele elec.tora!e cn alegătorii din ora~e şi comunele rurale vor fi afişate la primăr iile loca1i tă\ ilor respective, iar lista generală a circumscripţie i electorale a comunelor rura le va fi afişa tă la sediul p refecturii (art. 22). Ziua afişării electorale şi termenul
in inte-riorul căr uia se admit contestaţii se va public.a pentru fiecare circumscripţie electorală. Termenul de contestaţii va fi fixat d!? guvernator (art. 23). Contestaţiile ulterioare termenului fixat vor fi r espinse ca tard ive, totuşi, în cazuri cu
totul deosebite, guvernatorul Bucovinei va putea, pînă în ziua alegerilor să hotă
rască corectarea listelor electorale (art. 24). Fiecare cetăţean are dreptul să conteste, adresîndu-se în acest sens organelor de stat care au întocmit listelP. în c,eea
re priv e~ te contestaţiile făcute pentru listele electorale ale cetăţenilor im puşi la
ma x imum !)i a celor din orn~ul Cernăuţi, guver natorul este acela care hotărăşti?
tem ei nicia sau netemeinicia lor, iar contestaţiile pentru celelalte liste vor fi rezc>lvate de prefect de comun ac.ord cu primarul localităţii respective, acordîndu-se
un termen de trei zile pentru eventualul recurs ce poate fi înaintat guvernatorului (art. 25). In fine, listele electorale corect întocmite, vor fi verificate la începutul fiecărui an financiar şi reverificate cu prilejul alegerilor care vor avea
loc din trei în trei ani (art. 26). Operaţiunea de întocmire coree.tă a listelor odată
terminată, vor fi completate legitimaţiile de votare pentru fiecare cetăţean cu
drept de vot, legitimaţii ce cuprind numele şi prenumele alegătorului, numărul

„i

2-! Ibidem, p. 1786-1787.
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curent din lista electorală, domiciliul şi circumscripţia în care el trebuie să votne (art. 27) 2!"•.
capitolul IV este intitulat Despre eligibilitate, în care sint specific.ale conditii le pe care !reţrnie să_ li:; ii;deplinească cet~ţenii care dor~c. să c~ndideze pentru dieta Bucovme1 : să a1ba Vlrsta de cel puţm 30 de am, sa fie cetăţean austriac
de cel puţin 5 ani, să aibă depline drepturi cetăţeneşti şi politice, să aibă drept
de vot în conformitate cu articolele 6 şi 7 din prezentul Decret imperial (art. 28).
Nu pot candida pentru d i etă cetăţenii care nu îndeplinesc în totalitate condiţ iile
<.>numerate în precedentul articol, împotriva cărora s-a deschis acţiune penală, şi
cei care după acţiune au fost declaraţi vinovaţi, cei vinovaţi de r.rimă, dovediţi
C'ă fac camătă, cei
vinovaţi
de delicte la bunele moravuri, sau condamnaţi
la 0 pedeapsă privativă de libertate de cel puţin jumătate de an (art. 29). Cetă 
teni i care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate pot fi aleşi deputaţi de către
nrire categorie de alegători indiferent dacă aparţin sau nu clasei respective, în
orice circumscripţie electorală, indiferent dacă sînt sau nu domiciliaţi în respectiYa
cir cumscripţie electorală (art. :JO). Articolul 31 face precizarea că nu pot fi aleşi
locliitori ai deputaţilor 2li.
Capitolul V este intitulat Desp,re loc.alurile de votare. In acest sens se face
precizarea că pentru fiecare circumscripţie electorală vor fi fixate localuri diferi te pentru alegeri. cetăţenii prezenţi pe lista electorală a celor impuşi la maximu m au ca localitate de votare oraşul Cernăuţi (art. 33). Oraşele Cernăuţi, Ră
dăuţi, Suceava şi Siret sînt fixate ca centre de votare ale respectivelor cirr,um sr rip\ii electorale (art. 34). Locurile de votare ale comunelor urbane vor fi fixate
de regulă la prefectura fiecărui district politic, în mod excepţional guvernatorul
Bucovinei poate fixa şi altă localitate de votare în cadrul aceluiao;i judeţ (art. 35) 2; .
Capitolul VI este intitulat Despre c,omisiile electorale şi cuprinde precizări
referitoare la componenţa, atribuţiile şi activitatea comisiilor electorale. Astfel ,
în vederea alegerilor vor fi constituite comisii electorale speci ale. Comisia electorală pentru cetăţenii din categoria celor impu5i la maximum va fi alcătuită
dintr-un comisar electoral imperial numit de guvernatorul Bucovinei, ca ~re5e
dinte 'ii patru membri numiţi de guvernator, din aceeaşi r.;itegorie electorală (art.
:17). In oraşul Cernăuţi se va constitui una sau două comisii electorale, în conformitate cu precizările articolulu i 3 al prezentului decret imperial 'ii vor fi
alcătuite din primar sau un locţi i tor al său desemnat de el, din doi membri ai
consiliului oraşului şi din alţi doi alegători pentru fiecare ora5 şi dintr-un comisar imperial numit de guvernator (art. 38). Pentru circumscripţiile eleetorale
din oraşe şi c.omunele rurale, comi si ile electorale pentru fiecare local de vot vor
fi alcătuite din patru membri numiţi de către prefect, dintre primarii sau consi lierii comunali, fiecare comisie fiind pusă sub conducerea unui comisar electoral imperial. ln ceea ce priveşte deciziile comisiilor, pentru a fi valabile trebuie
să întrunească majoritatea absolută a membrilor acesteia (art. :l9). Membrilor comisiilor elec,torale le este in terzisă cu desăvîrş ire orice activitate care ar putea
să influenţeze într-un fel sau altul votarea (art. 41) :!8.
Capitolul VII este intitulat Despre convocarea alegerilor . Convocarea pentru
alegeri se face de regulă prin decret al guvernatorului 1Bucovinei şi va fi <Jdusă
la cunoştinţa publică cu cel puţin 8 zile înaintea datei fixate pentru alege.ri (art.
42). ln anunţ este obligatoriu să fie menţionate ziua, ora, durata votării şi locul
unde trebuie să se desfăşoare aceasta . In legitimaţiile care se remit fiecărui aleJ.!ător, după aducerea la cunoştinţă publică a convocării alegeril or, se va
în!'crie
timpul şi locul unde se desfăşoară votarea (art. 43). Ordinea în care urmează să
<1i1Jă loc votarea pe categorii electorale este următoarea : se vor alege mai întii
deputaţii comunelor rurale, apoi deputaţii oraşelor şi la urmă deputaţii eelor im25
26
27
28

Ibidem, p. 1788-1789.
lbidem, p . 178!1.
Jbidem, p. 1790.
1biclem, p . 1791.
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puşi

la maximum, în aşa fel incit, pentru fiecare categorie electorală, votarea
terminată în aceeaşi zi în întreaga Bucovină (art. 44)
Capitolul al VIII-lea intitulat Despre efectuarea votării, c,uprinde două sub(-ppitole, dintre care în primul sînt prevăzute dispoziţiile generale. In acest sens
se prevede că în ziua votării, la ora ~i locul stabilit va începe operaţiunea votării, fără a se ţine seama de numărul alegătorilor prezenţi, prin constituirea corn isiei electorale care preia listele de alegători ~i registrele de votare (art. 45). cu
excepţia comisiei electorale, a comisarului imperial şi a alegătorilor nu este nimănui 1>ermis accesul la locul de votare (art. 41i) . Dac.ă înaintea începerii votării,
unul dintre alegători ridică obiecţiuni asupra dreptului de vot al unei persoane
înscrise în listele electorale, afirmind că nu îndeplineşte toate condiţiile preliminare pentru a beneficia de dreptul la vot, comisia electorală va decide imediat
asupra acestui fapt, nefi ind acceptat recurs de nici o parte la hotărîrea c.omisiei
(11rt. 47). Operaţiunea votării începe cu exe r·citarea dreptului la vot de către membrii comisiei, apoi prin apel nominal alegătorii sînt chemaţi în ordinea înscrieri i
lor în listele electorale. Cetăţenii cu drept de vot care sosesc la locul de votare
după cc li s-a s trigat numele, \"Or putea vota după ce întreaga listă electorală
" fo st eitită (art .. 49). Fiecare votant va rnsti cu glas tare, clar, numele candidatului care conform dorinţei sale trebuie să fie deputat. In cazul în care într-o
circ umscr i pţie electorală trebuie aleşi mai mulţi deputaţi, atunci votantul trebu ie
să indice atîtea nume cîţi deput11ţi sînt de ales (art. 50). In mod excepţional dnd
,dcg ătorul este mut poate înmîna comisiei un bilet electoral pe care să fie scris
nulllele candidatului pentru care optează. un membru al comisiei citindu-l în faţa
SH (art.. 51 ). Orice votare verbală sau bi Jet electoral se înscrie în rubricile celor
două list ~ de votare. în dreptul numelui alegătorului (art. 53). Asupra valabilităţ ii
:;au nevalabi!ităţii fiecărui vot acordat, hotărăşte c.omisia electorală, fără a se
p<.>rmite recurs ulterior (art. 55). Votarea trebuie să înceapă şi să se termine, de
regulă, în fieC'are localitate, în cursul zilei hotărite pentru alegeri. In eventuali latea chd din motive obiective operaţiunile votării nu pot începe, continua sau
s fîrşi în timpul prevăzut, acestea pot fi prelungite prin hotărîrea comisiei electorale cu acordul comisarului imperial, după ce în prealabil vor fi anun\aţi prefe(~
tul c,au guvernator ul Bucovinei (art. 56). După ce alegătorii şi-au exe1·citat dreptul
la vot sau a e xpirat timpul acordat votării. pre~edintele comisiei electorale va
d ec lara închise lu cră rile de votare, cele două liste trebuind să fie iscălite de mem brii comisiei ~i de către com isarul imperial (art . 57) . După înc,heierea votăr ii.
membrii comisiei electoraJe procedează la numărătoarea voturilor, în adunarea electornlă ~ atunci cînd candidatul a întrunit numărul de voturi pentru a fi ales,
se î nc heie proces verbal, care va fi semnat de membrii comisiei si de către comisarul imperial care va comunica guvernatorulu i rezultatul final al alegerilor
(art. 58). In cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi întrunesc acelaşi număr de
Yotur i desemnarea dş tigătorului alegerilor se va fac e prin tragere la sorţi care va
fi efeC'tuată d e preşedintele comisiei electorale (art. 59).
Al doilea subcapitol intitulat Dispoziţii spec,iale încheie capitolul al VlIJ-lea.
HAerilor la modul în care urmează să se desfăşoare alege rile în categoria electo rală a cetăţenilor i mpuşi la maximum se face precizarea că alegătorii trebui e să
desemneze tot ati\ia candidaţi, cîţi deputaţi trebuie aleşi (art. 61). Pentru ca un
candidat să fie declarat ales este necesară majoritatea absolută a voturilor. In
cazul în care nu se realizează această majoritate absolută se va proceda la o a
doua votare, iar în eventualitatea men\inerii situaţiei se va proceda la balotaj (art.
li2). In cazul balotajului, alegătorii trebuie să-şi dea votul numai acelor candidaţi
ca re au cele mai mari şanse pentru a obţine majoritatea absolută . In caz de ei:ial it11te ele voturi, se va hotărî prin tragere la sorţi candidaţii care vor particioa
la a treia votare. Dacă şi la a treia votare se ajunge la egalitate da voturi, deputatul va fi ales prin tragere la sorţi (art. 63). In ceea ce priveşte alegerile din
localitătile izolate îndreptăţite la vot se face precizarea dl
alegătorii din oraşele Cernăuţi, Suceava, Siret şi Rădăuţi vor indica, în cadrul votării, tot atîtea
pe rsoane elii:!iblle cîţi deputaţi trebuie aleşi în respectiva circwnscripţie electova fi

29 Ibidem.
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Pentru a fi

aleşi. deputaţi, ~andi_daţii

trebuie

să_ întrunea~ă

maj?ritatea ab-

·u lută a vc;turilor exprimate. ln s1tuat1a m care la primele doua tururi de scrutin

~u se ajunge la majoritatea absolută, se va trec.e la balotaj, fiind şi aici valabile
nstrucţiunile din paragrafeie precedente (art. 64). In circumscripţiile electorale
~le comunelor rurale fiecare alegător trebuie să aleagă doi candidaţi. Pentru a
f declaraţi aleşi, candidaţii trtbuie să întrunească o majoritate relativă dP cc>!
~utin 1/3 din numărul voturilor exprimate. In situaţia cînd aceasta nu se rcaliiează in primele tururi de scrutin se va proceda la balotaj în conformitah' t:u
precizările făcute în paragrafele anterioare (art. 65).
Capitolu l IX este intitulat Despre acceptarea alegerii. După terminarea operaţiunii de numărare a voturilor, comisia electorală este obligată să aducă la
cunoştinţa deputaţilor aleşi, alegerea lor, solicitîndu-le ca în timpul indicat de
le~e să :se pronunţe dacă acceptă sau nu alegerea (art. 66). Orice deputat nou ales
este îndreptăţit să refuze alegerea (ad. 67). In eventualitatea că deputatul nou ales
refuză alegerea sa în chiar ziua alegerii, în faţa comisiei electorale şi a alegă
tori!<>!' prezenţi încă, declaraţia acestuia va fi menţionată în procesul verbal electoral, putîndu-se trece imed ia t la o nouă alegere (art. 68). In toate cazurile, declaraţi a deputatului nou ales trebuie să fie remisă guvernatorului Bucovinei în
decu?·s de J4 zile din momentul în care comisia electorală i-a adus la cuno~
tin\ă alegerea sa. Omiterea acestei dedaraţii sau orice acceptare a aleger ii cu
proteste sau sub rezervă este considerată refuz, în care caz, guvel'na torul va dispune de organizarea în circumscripţia şi categoria electorală l'espectivă, de noi
alege ri (art. li!:I). Dacă un candidat a fost ales în mai multe circumscripţii pJectorale ,el trebuie, în conformitate cu artic.olul 68 şi 6!-l să accepte sau să refuze
alt•gerea, în primul rînd pentru care circumscripţie electorală acceptă alegerea .
Dat·ă un deputat acceptă alegerea pentru un d istrict electoral, nu mai poatP aceepta alegerea în alt district, chiar dacă alegerea aceasta i-a fost adusă mai tîrzi u la cunoştinţă . In eventualitatea că declaraţia de acceptare a unui deputat 11011
ales în două sau mai multe districte electorale, se face fără opţiunea pentru unul
din acestea, atunci acceptarea se face pentru cir cum sc.ripţia în care e1 fost ales
111ai întîi, iar dacă dubla alegere a fost făcută în aceeaşi zi, este valabilă <1cceptarea pentru districtul în care a primit mai multe voturi. La egalitate de voturi
este necesară obţiunea celui ales (art. 70) . In caz ul în care c.andidatul ales nu
C'Ste o personalitate cunoscută, odată cu acceptarea alegerii, trebuie să aducă şi
dovezile necesare eligibilităţii sale (art. 71) . Dacă guvernatorul Bucovinei cletine
clo\'ezi că deputatul nou ales nu este eligibil, atunci do~umentele de votare, fără
a fi întocmit certificatul de \'otare, trebuie trimise dietei, împreună cu actele do\'editoare de neeligibilitate a celu i ales (art. 72). Deputaţii care sînt în cercetare
pentru crimă, camătă, încălcarea bunelor moravuri sau pentru o altă încălcare a
legii, nu au dreptul să participe la şedinţele dietei, pînă c.înd nu vor dovedi prin
hotărîre judecătorească că sint nevinovaţi (art. 7:1) :iu.
Capitolu! X este intitulat Despre doYada şi \'erificarea aleger ilor. Gm·ernatorul Bucovinei va dispune să se înto c mească şi să se remită deputatului nou ales
în dietă un cel'tif)cat de alegere, care îi conferă acestuia dreptul de intrare în
dietă şi dovedeşte valabilitatea alegerii sale (art. 74). Asupra valabilităţii alegeri i
d<:>cide dieta în conformitate cu reglementările referitoare la capacitatea elec,torală activă şi pasivă şi cele referitoare la procedura de votare conţinutC' în con stituţia Bucovinei şi în regulamentul alegerilor. Actele Yotări i servesc clrept suport la verifi carea şi luarea hotărîrii (art. 75). Dosar ul electoral se compune clin
procesul verbal al votă rii, din listele elec.torale şi listele de num ăr are a voturilor
pe care comisarii electorali imperiali trebuie să le trimită guvernatorului cu r;oipoartele referitoare la modul cum s-au desfăşurat alegerile, eventualele reclamaţii şi proteste, din declaraţiile şi do\·ezile prezentate de către cei aleşi, despr e
accepta ~e~ alegerii ~i despr_e eligibilitate (art. 76). Reclamaţiile şi protestele contra
modului m care s-au desfaşurat alegerile trebuiesc prezentate în ce! mult !l zile
30 Ibidem, p. 1792-179:1.
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de la dcsrJ1iderca dietei, în caz contrar nu vor mai putea fi luate în considerare
(art. 77) ·11 .
Acest regulament pentru alegerile pentru dieta Bucovinei a rămas valabil, ru
unele modificări pînă la sfîrşitul secolului.
Pentru Bucovina însă lupta pentru o autonomie reală nu s-a încheiat. Forţele reacţionate din imperiu simţindu-se destul de puternice au trecut făţiş la
limitarc<1, desfiinţarea unor drepturi ale popoarelor subjugate. Astfel premierul
aw;triac Felice Schwarzemberg hotărăşte, la 14 aprilie 1851 desfiinţarea Parlarncn tului imperial din care făceau parte reprezentanţii tuturor popoarelor şi ţâ
rilor ce făceau parte din monarhie şi înfiinţează Consiliul Imperial din care făreau
parte magnaţi, clerici, civili, militari, toţi numiţi de împărat. Măsurile de mină
forte continuă : la 20 august 1851 este abrogată legea pentru responsabilitatea ministerială, legea comunală, reformele juridice ale lui &hmerling. Este abrogată
Constituţia imperială din 4 martie 1849, instaurîndu-se un. regim de maximă centralizare, absolutist monarhic 32 . în acest context politic, prin Decretul imperial
d in :n decembrie 1851 .Bucovina îşi pierde autonomia dar fără a mai trece suh
administraţia Galiţiei, guvernator provizoriu fiind numit Francisc Schmuck :1J. Prin
Decretul imperial din 22 aprilie 1860 Bucovina trece la Galiţia :v.. Puternicele manifesta\i i ~i acţiuni întreprinse sub impulsul curentului naţional şi autonomist român, cit ~i al celui autonomist bucovinean din care făceau parte reprezentanţi ai
minorităţilor din Buc.ovina, au determinat autorităţile centrale să revoce, la 25
august 18Ci0, decretul imperial prin care se hotăra alipirea Bucovinei la Galiţia :1:•.
La 21J octombrie 1860 Diploma imperială recunoaşte în termeni generali autonomi a Bucovinei, pentru ca Constituţia imperială din 2G februarie 1861 să recunoască definitiv autonomia Bucovinei :16.
In luna martie a anului 1861 au avut loc în Bucovina alegerile pentru dietă
iar la Ci aprilie al aceluiaşi an se inaugurează viaţa parlamentară în Bueovina prin
con 1·ocarea primei diete 37 • Dezbaterile di etale aveau loc în limba română ca recunoaştere a caracterului românesc al ţării şi în limba germană ca limbă oficială în imperiu. Protocoalele şedinţelor dietei din sesiunea 1861 au fost publirate în limba română şi germană 311.
Prima dietă a Bucovinei se compunea din 29 deputaţi, al~i pe timp de fi
ani, care proveneau din alegerile făcute în patru colegii electorale : marea proprietate, camera de comerţ, oraşele, comunele rurale. Alegerile în primele trei colegi i Plectorale se făceau prin vot direct, iar alegerile in colegiul al patrulea comune rurale se făceau prin delegaţi (wahlmanner), proporţia fiind un delegat
la 500 a legători :19•
Ca membru de drept al dietei era episcopul Bucovinei. lmpăratul nume\;te
din rîndul membrilor dietei pe preşedintele ei, care se numea Căpitan al Ţărij
(Landeshauptman) şi pe locţiitorul acestuia. Dieta Bucovinei se convoacă prin rescript imperial, în sesiunea ordinară, odată pe an 10 . In şedinţa de constituire a
dietei a fost ales pentru întreaga perioadă legislativă, un Consiliu Provincial Permanent care se compunea din Căpitanul Ţării, locţiitorul acestuia şi patru membri care împărţeau între ei diferite agende administrative "1. Competenţa legislatiYă
a dietei Bucovinei se referă la întreaga gestiune administrativă autonomă a ţării

:11 Ibidem, p. 1794.
32 Ibidem, p. 1795.
:13 Dr. I. G. Sbiera, Op. cit., p. 154.
::4 Ibidem, p. 160.
::5 Ibidem, p. 161.
:16 Ibidem.
::1 I. G. Sbiera, Op. cit., p. 162.
::s Ibidem, p. 217.
:l!I I. I. Nistor Bucovina sub raport politic şi administrativ, extras din

„C ult ura Homânilor", ru·. 7-8, iulie-august 1915,
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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·ul> ra port politic, cultural şi economic"~. Ca provincie de coroană, Bucovina trl;nit.!a deputdţi şi în parlamentul imperial de la Viena, pînă în anul 1870 ace.5tia
fii nd aleşi din rindul membr_i!or dietei, _după care alegerea acestora se făcea
prin i nlcrmedi ul celor patru curi 1 electorale u.
Tn acest fel se deschide în istoria Bucovinei o nouă pagină de luptă pentru
rorniinii de aici pentru emancipare soc.ială şi naţională, pentru unitate.

LES DEBUTS DE L'ACTIVITE PARLEMENTAlRE EN BUCOVINE

Re sume
Ap res une succincte presentation de l'activite des Roumains de Bucovine
pou.r ['a utonomie, pour obtenir leur propre Diete, l'auteur fait une presentation
minut ie use du ~Reglement des elections pour la Diete du Duche de Bucovine·„
du 2'1 septembre 1850, qui a constitue le fondement de toute l'activite parlernenta ire <:> n HucoYine, jusqu'en 1!118.
On prt>sente de maniere succincte l'activite de la Diete de Bucovine lors de
sa premiere session, en 18til, quand est inauguree Ja vie parlementaire en Bucovine.

42 Ibidem, p. 10
U Ibidem.
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MIŞCAH.EA M UNCITOH.EASCA ŞI SOCIALISTA
DfN NORD UL MOLDOVEI IN NOILE CONDIŢII CHE ATE PRIN
F AU RIHEA STATULUI NA'j.'IONAL lT NITAH. HOMAN (1918- 1920)

PETHU

RUSŞINDlLAH

Făurirea s tatului naţional un itar a determinat intrarea României într-o nouă
etapă a dezvoltării , creînd premise pentru dezvoltarea mai intensă a forţelor de
prod u cţi e, pentru ac,celerarea progresului economic şi cultural al ţării 1 • Aceasta
a pus în faţa mişcării revoluţionare a maselor populare sarcini mari, subsumate
necesităţ ii unor profunde transformări economice şi sociale, cerute de dezvoltarea
l> urghe zo - democratică a societăţii româneşt i : înfăptuirea reformei agrare si a celei
electorale. consoli darea internă a statului, în primul rînd prin un ificarea legislat ivă pe c uprinsul ţ ăr i i, realizarea unei industrii naţionale avansate, democratiza-

rea v ieţii politice şi de stat. lnfăptuirea ac,estor obiective determina progresul econom ic, social-politic ş i cultural ma i rap id al ţării. Iată de ce, Unirea din 1918 nu
a înse mnat un sfirşiv, dimpotrivă, realizarea ei a fost pentru toate generaţiile un
permanent imbold în lupta pentru asigurarea unei dezvoltări mereu ascendente
a for ţ elo r de produc ţi e, a d ohîndirii une i depl ine independenţe şi suve ranităţi naţional e.

Obiectivul central pus în fata poporulu i nostru după reali zarea statului naţio
nal uni tar l-a constituit refacerea economiei dezorganizate de anii grei ai răz
ho1ulu1 şi ai ocupaţi ei străine . De realizarea acesteia - sublinia „Socialismul" „ alirnă nu numai dezvoltarea mai departe a ţării, dar chiar existenţa ei ... Hefarcrea p roducţiei este dec i prima problemă de care atîrnă existenţa ţării românc.~t1 " -. Hezolvarea acestei probl eme era imperios cerută şi de situaţia economică
a nordul ui Moldo vei, în ca re p r o d ucţia industrială si agricolă a avut cel mai mult
de su ferit de pe urma războiului , provincia aceasta fiind transformată încă din
vara a nulu i 1914 într-un adevărat teatru de luptă. Intreprinderile au fost e v ac uate, distruse sau devastate, astfel că după înceta rea ră z boiului, industria de ai ci
reprezen ta, în bun ă parte, numa i restur ile lă s ate de acest cataclism . In ac.eastă
s i tua ţie , nordul Moldovei a adus prin unirea din 28 noiembrie 1918. numai 25
la sută din p o tenţialul industrial antebelic ::„
In urma eforturi lor depuse de poporul nostru, printr-o intensă acti v itate
creatoare, într-un ti mp relativ sc urt - pînă în anul 1924 - refacerea economiei
in treg11 ţări a fos t în c heiată , trecind u-se la o dezvoltare ma i rapidă a forţelor
de p rod uc ţ i e, la va lo rificarea res urselor naţ i onale . Astfel, actul istoric al Uni r ii
a determi n at o dezvolta re pe mu ltiple planuri a soci etăţi i românestt.
.
Ca racteru.I legic şi, prin urmare, progresist al Unirii d in 1918 ·H pute m aprer;a !ii prm ev 1 den ţ1e rea dezvoltări i industriei în nordul Moldovei. Eliberarea aceste~ p rovi nci i din că t llijele vămilor care străjuiau fostele grani ţe politice ce fă rî
m 1ţau. teritoriul p~triei Jncad,:area organ i că a industriei aceste i provincii în spaţi ul .fir esc al pămmtulu1 romanesc, puterea de consum crescută dar mai ales valo rifica rea bogăţ i ilor în folosul propriu au dete rminat şi progr~sul industrie i lmcov1 nene chi ar din p ri mi i ani c,are au urmat Unirii de la HllB. Dacă valoareoa
produ c ţ iei industriale a Bucovin ei reprezenta a 90-a parte din valoarea producţiei
.
1 Nicolae Ceau5escu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multtlatl'ra l dezt~oltate, voi. 17, Bucureşti, Editura Politică, 1979, p. 279.
2 „Socialismul", nr. 6 din 11 ianuarie 1920.
3 Aurel Rîşca~u. ?ucovina din punct de vedere industrial, Cernăuţi, Institut ul de arte grafice ş1 editura nGlasul Bucovinei" - 1922, p. 13.
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fostului imperiu austro-ungar, în anul 1921, valoarea producţiei industriale a
Bucovinei reprezenta a 19-a parte din producţia industrială a României înainte
de primul război mondial, inclusiv a noilor provincii unite, ceea ce însemna ci\
din punct de vedere al producţiei industriale importanţa Bucovinei a crescut µrrn
unire de aproximativ cinci ori"·
Este ştiut că legăturile economice strînse ale Bucovinei cu Român ia, indispensabile pentru economia acesteia, datau de secole, au fost dintotdeauna evidente, în ciuda numeroaselor piedici puse de puterea asupritoare, a încercărilor
claselor dominante din Imperiul Austro-Ungar, de a le perturba, de a orienta
dezvoltarea economiei bucovinene în interesul industriei din regiunile centra]e ale
Imperiului habsburgic. Adăugind la aceasta opreliştile puse populaţiei româneşti
din Buc.ovina de a participa la activitatea industrială, putem aprecia cite pi edici
a înlăturat desăvîrşirea unităţii de stat a Homâniei pentru însăşi dezvoltarea
Bucovinei, a poporului român în general.
Condiţiunile fiavorabile create dezvoltării forţelor de producţie în ţa~ ă au
determinat şi în nordul Moldovei, după 1918, întemeierea a numeroase întreprin deri noi, iar cele ce s-au dovedit viabile şi-au mărit capacităţile de pr oducţie _
Cea mai concludentă dovadă a ritmului de dezvoltare nu numai a economiei întregii iări, dar şi a nordului Moldovei în perioada care a urmat istoricu lui eveniment al făuririi statului naţional unitar este faptul că în 1921 in acenstâ provincie erau în funcţiune 651 întreprinderi, întrebuinţînd o forţă motrice de 2:Uti7
C.P., un personal angajat de peste 10.000 munc.itori şi funcţionari şi care reali zau
o producţie industrială în valoare de 905.lfiO.OOO lei '. Toate acesteia cnnfirmă
justeţea actului istoric al Unirii din Hll8.
Trebuie spus, de asemenea - fără a micşora cu nimic însemnătatea . ~i:'ric ă
a Unirii - că deţinerea puterii în stat de către burghezie• şi moşierime, c:u limi tele lor de clasă, a făcut ca o serie de năzuinţe ale maselor populare să nu fi e
soluţionate.

Clasele stăpinitoare unnăreau să folosească noile împrejurări pent ru a-'ii
întări poziţiile politice şi economic,e, accentuînd exploatarea clasei muncitoare, a
celorlalţi oameni ai muncii, continuînd să lege interesele României de marile
puteri imperialiste. Aceasta a dus la ascuţirea contradicţiilor de clasă, la mtensificarea luptei clasei muncitoa1 e şi a partidului ei pentru apărarea intereselor maselor populare, împotriva exploatării şi asupririi, pentru cucerirea de noi dreptu ri
şi libertăţi democratice.
concepţia socialiştilor români desăvîrşirea unităţi i naţionale era organ ic
de înfăptuirea unor profunde transformări democratice. Aceste de zidera te
majore erau înscrise în istorica Declaraţie adoptată la Alba Iulia, care c on ţrn ea
importante principii democratice cu caracter politic. economic şi sodal. „Partidul
Socialist din România, Ardeal şi Bucovina care din primul moment şi-au lnsu~it
programul de la Alba Iulia - preciza ziarul •.Socialismul" - vor lupta mereu
ca el să fie respectat şi realizat·· 6• De aceea, în elaborarea programului poli tic,
c:ît şi în activitatea de traducere în viaţă a prevederilor sale, mi.5carea so c ia li stă
a ţinut seama de acest important document, de realităţile concrete ale so c:i etiiţii
noastre în etapa istorică dată, de cerinţele specifice ale dezvoltării Rom ânie i, militînd pentru consolidarea şi propăşirea statului naţional unitar român, la a căru i
făurire şi-a adus din plin contribuţia.
In acest context, proletariatul din nordul Moldovei, în strînsă legăt ură cu
cel din restul ţării şi-a unit forţele în lupta pentru realizarea celor mai an.:itoare
cerinţe ale maselor mundtoare din ţara noastră. Lupta pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii a menţinut unitatea de ac.ţiu~ în cad rul :ni ş
cării socialiste şi în rîndul proletariatului. O platformă comună a acestei unităţi
de clasă o reprezenta ţelul comun al revendicărilor expuse în program ul partidului adoptat în mai 1919. Obiectivele de luptă înscrise în acest important docu-

In

legată

4 Aurel Rîşcanu, Op. cit., p. 7.
5 Ibidem, p. 14.
6 „Socialismul", nr. 14 din 2 decembrie 1919; Vezi şi, Miron Constan tinescu,
Desăvirşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu ue<-t,ea
Românie, Bucureşti, Editura Academiei, 1968, p. 457.
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rncnt reflectau preocuparea socialiştilor de a-şi elabora programul din contactul
cu realităţi le social-eco:iomic~ sp~i!i~~ româneşti. . .
.
. .
Sub presiunea avmtulm m1şcar11 muncitoreşti ş1 a unor cermţe obiective de
în no ire în sens democratic, care nu puteau fi ocolite, clasele dominante din Româ ni a s-au văzut nevoite să promită şi, în parte~ să adopte unele măsuri c,are
au lă rgi t posibilităţile de acţiune ale maselor, ca reforma agrară şi instituirea
votul ui universal. Dar ~reformele înfăptuite după Unire au avut un caracter
limitat şi au fost în bună măsură anulate de legile antidemocratice ale guvernelor burghezo-moşiereşti" 7• Astfel, deşi poporul român îşi înfăptuise, în cadrul
ma r it Uniri din 1918, au~ode~ermin"!rea naţională, masele muncit~are în fr~n~e
cu proletariatul au trebuit sa contmue lupta pentru autodetenmnarea sociala_,
ceea ce a făcut ca întreaga perioadă ce a urmat să fie străbătută de o puternica
eferves cenţă, în care forţele revolu ţi onare s-au confruntat cu rea c ţiunea în cadrul
a nume roase bătălii de cl asă şi a unei încleştate lupte polttice.
Situa ţia economică grea a Român iei după primul războ i mond ial, înrăută
ţirea co ndiţiilor de mllncă şi viaţă ale oamen ilor mun ci i, lipsa de drepturi şi
libertăţi democratice etc., au determinat şi în nordul Moldovei creşterea luptelor greviste şi a combativită ţii revoluţi o nare a clasei muncitoa re. Au avut loc
acţiuni greviste ale munc.itorilor c eferiş ti , for estieri, m etalurg i şti, tipografi, de
la uzinele electrice, ale lu c rătorilor din maga zine etc. 8• In timpul acestor lupte
muncitorii au cuc.erit reg im ul de lucru de 8 ore, repausul duminical !J, concedii
plătite, alocaţii de scumpete şi chirie, recunoaşterea organi z aţ i ilor s' nd ic.ale şi
a conducătorilor lor 10, a dreptului de grevă ş.a. ttClasa munci toare din România
- scria „Socialismul" - n-a primit ca pomană ziua de lucru de 8 ore; această
î nsemnată reformă a fost cucerită p ri n lqpte aprige, prin greve şi chi ar pri n
jertfa de sînge a sute de muncitori masacraţ i la 13 dec.embr ie HJ18 şi n w odată
p atronii au încercat să reia ofensiva" 11 . într-adevăr, în anii de după r ăz b o i, capitaliştii din România şi-au manifestat făţiş ostilitatea faţă de introducerea zi lei
de muncă de 8 ore, faţă de legiferarea ei. In aceste cond i ţ i i, m unc ito rii , fă ră
să mai aş tepte o lege pentru stabilirea duratei zi lei de muncă, au trec ut la cuC'erirea acestei revendicări prin forţa luptei re v o l uţionare, grev iste, silin d p e patroni să acc.epte scurtarea zilei de lucru pînă la 8 ore, să respecte repausul duminical etc.
In a nii 1918-1920, şomajul - acest inevi tabil însoţitor al capitalismului e ra destu l de răspîndit în nordul Moldovei. In aces te împrejurări, cind l ipsa de
lucru e ra ~problema care frămînta mai mult ca oricind organ i zaţ i ile muncitoreşti
<lin B ucovina" 11 , deoarece numărul celor care flămînzeau creştea, conducerea partidului social-democrat din provincie se preocupa „foarte mult de- a găs i mijloacele care ar putea ameliora viaţa munci torilor, atît de greu încercată în urma
răz boiulu i " 13. Astfel, a luat iniţiativa de a crea un organism special, num it „Consumul muncitoresc.", distribuind muncitorilor produse de strictă necesitate, la un
pre ţ mai redus, aducînd în acest fel „foloase reale păturilor sărace" IA. De asemenea, Partidul Social-Democrat din Bucovina a ini ţi at, în această perioadă, înfi i n ţarea de brutării proprii pentru ca „muncitorii să fie ocrotiţi de specula deşăn ţată a pîinei care se practica în întreaga Bucovi nă" 15• Au mai fost organizate
7 Nicolae Ceauşescu, România pe clrumul constrt•irii societăţii socialiste multilate ral dezvoltate, vol. 17, Bucureşti, Editura Politică, 1979, p. 280.
8 Arhivele Statului Suceava, Fondul de siguranţă Cîmpulung, Dosar nr. 2/
rn21, f ila 5, 82 şi 83 ; „Socialismul", nr. 214 din 25 septembrie 1920.
9 Arhivele Statului Suceava, Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, Dosar nr.
7/1!)20, fila 1-2 ; „ Vremea nouă", nr. 59 din 18 iulie 1920.
10 Arhivele Statului Suceava, Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, dosar nr.
6/1 920, fila 16.
11 „Socialismul", nr. 252 din 20 noiembrie 1920.
12 „Bucovina", nr. 75 din 21 iunie 1919.
13 „Bucovina", nr. 119 din 16 august 1919.
J4 Ibidem.
15 Ibidem, nr. 74 din 20 iunie 1919.
https://biblioteca-digitala.ro

PETRU

238

RUSŞlN DlLAH

bucătării populare, gratuite, pentru 3000 de tacimuri zilnic şi birouri de plasare
a lucrătorilor fără lucru w_ Cei care nu puteau fi plasaţi primeau 3 coŢoa ne • pe
zi ajutor şi în plus cite o coroană pentru 1'.iecare membru al familiei 1 •.
Tactica folosită de Partidul Social-Democrat din Bucovina de a influenta
prin orice mijloace instituţiile statului burghez, de a pune pretutindeni „un plcior" 1~, după cum se exprimau, în mod plastic. fruntaşii partidului, de a ciştiga
poziţii în favoarea maselor, a dus la creşterea influenţei partidului în rîndul
maselor muncitoare. „Ascendentul partidului socialist este atit de puternic- în
Bucovina - releva ziarul „Socialismu1" - incit nimic mai de seamă nu se înfăptuieşte aici fără avizul în mod oficial al partidului" rn. Creşterea rolul ui partidului social-democrat în viaţa social-politică a provinciei, activitatea intensă desfă<;iurată
pentru apărarea intereselor oamenilor muncii erau evidenţiate ';ii de
presa de orientare burgheză, deşi se autointitula independentă . „Dacă urmărim
activ itatea partidului socialist din Bucovina, pas cu pas, - scria ziarul „Bucovina"
- vom vedea cum înţeleg aceşti oameni să vie în ajutorul acelora (al muncitorilor - n.n.) care sînt părăsiţi şi uitaţi de conduc,ătorii statului care de drl'pt
a r fi ca ei să vină în ajutorul lor" ~0 •
Cuceririle şi revendicările obţinute în anii 1918-1920 prin forţa luptei
revoluţionare a clasei munc itoare a confirmat concluzia potrivit căre ia raportul
dintre politica claselor dom inante d in România şi mişcarea muncitoreas că a îndinat în favoarea acesteia numai în condiţiile cînd proletariatul a dispus de
unitate, organizare şi capacitate de combativitate revoluţionară, arme imperios
necesare în apriga luptă împotriva regimului burghezo-moşieresc, a exploa tării
capitaliste. Dar, torentul maselor muncitoare nu era atunci atît de putern-ie şi
de tenace incit să zdruncine înseşi bazele regimului existent. li lipsea coeziunea
internă necesară pentru aceasta şi acea voinţă de neclintit, fermă şi hot ărită să
înfr unte t otul ; entuzias mul era viu, molipsitor, dar pregătirea pentru luptă era
făcută în pripă ; forţele revoluţionare propulsau de prospeţime, însă erau Pterogene, nu aveau un nuc.leu conducător ferm şi clarvăzător, înaintau căutî nd cal en
cea mai eficace, însă nu avuseseră timp să se călească, nu învăţaseră să se retragă la fel de ordonat şi de disciplinat pe cit de repede se antrenau atun ci C'ind
obţineau succese. Ca orice perioadă caracteristică prin dezlănţuirea energiilor revoluţionare, nici aceasta nu era ferită de un element de spontaneitate manifestat uneori destul de pronunţat; iar radicalizarea unor e1emente c.are de abi<.1 prin
război au ajuns să se intereseze de m i şcarea socialistă trebuie să o vedem ca un
semn de primă deşteptare conştientă de clasă.
Anali za vieţii sodal-politice din această perioadă oferă un tablou deosebit
de complex, în care, deşi s-a manifestat o pronunţată efervescenţă şi uneor i s-a u
evidenţiat accentuate tendinţe radicale, marile probleme care frămîntau masele
largi ale poporului au fost escamotate ; iar cei c.are luptau pentru rezolvarea lor
au fost supuşi unei aspre terori. S-au instituit în toate regiunile ţării starea ele
asediu, tribunale militare, cenzura repres i vă, a fost limitat dreptul de întruni re
şi împiedicată prin difer ite mijloace activitatea socialiştilor. Acest sistem ele mă
suri represive a fost mai drastic aplicat în Bucovina. După cum remarc ă ziarul
.,.Socialismul", regimul de teroare introdus 1in Bucovina era cu deosebi re .îndreptat în primul rînd împotriva mişcării muncitoreşti şi soc.ialiste căreia n u i se
acorda nici cea mai elementară libertate de întrunire" Jt. Din cauza cenzurii care
se aplica într-un chip revoltător şi absurd, organele de presă ale Partidului Social-Democrat din Bucovina au fost nevoite să-şi suspende pentru un timp apariţia 22. Demascînd aceste măsuri antidemocratice şi antimuncitoreşti, George Gri-

16 ".Socialismul", nr. 97 din 30 mai 1919.
* In anii 1918-1920, în România, alături de leu au circ,ulat şi alte monede
{coroane, ruble, etc.). Unificarea şi schimbul lor în lei s-a făcut în septembrie 1920.
17 "Socialismul", nr. 97 din: 30 mai 1919.
18 "Socialismul", nr. 98 din 31 mai 1919.
19 „Socialismul", nr. 97 din 30 mai 1919.
20 „Bucovina". nr. 119 din 16 august 1919.
21 "Socialismul", nr. 16 din 5 decembrie 1919.
22 Ibidem.
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viei conducătorul socialiştilor bucovineni, sublinia în cadrul unui mare m: u',1111. m~ncitoresc d~sfăşurat la Ploieşti, în z~ua de 18 no~emb.ri.e 1919: „Noi, buvrnenii ne-am unit cu drag cu ţara mamă m speranţa ca umţ1 vom lupta contra
~~derer ~apitaliste. Bucuria ne-a fost de scurtă durată ... Astăzi nu ne putem întruni nu putem scrie, nu putem vorbi. Sîntem nevoiţi să venim la Bucureşti şi
1 Pl.oiesti ca să putem lua cuvintul... Cu toată pierderea de drepturi cetăţene".'ti
~ sublinia el -, unirea neamului românesc ne însufleţeşte pe noi bucovinenii".
F,xprimînd u-şi c,onving.erea ca _prin l~pta unită şi_ organizată a cla~ei mu~cito~re
starea de asediu va. fr. anul-:it~, vorbitorul ară~a- m contm1=1are .= „Sa .nu d1speran~
însă Să nu privim m .i os. c1 .rn s.us .. spr.e l~mma, spre zonl~ 11bertăţ11,-:;:- ş1 uniţi
vom ilhîndi , ne vom libera ş1 noi şi voi din ghearele clasei burgheze' - 1•
Dar starea de asediu s-a menţinut în Bucovina şi în cursul anului 1020. De
aceea, soci aliştii au protestat vehement şi în cadrul Adunării Deputaţilor. împotriva măsuril or de restrîngere a libertăţilor şi drepturilor democratice. „Starea
rle asedi u 'ii această justiţie militară spunea deputatul socialist bucovinean
dr. [acob Pistiner - sînt ilegale si ar putea cel mult să fie aplicate într-o ţară
cucerită împotriva c,elor învinşi. Bucovina n-a fost cucerită, căci armata a fost
rhemată de Consiliul Naţional pentru a menţine ordinea" :Yo, după hotărîrea de
Unire cu România.
ln astfel de condiţii, cînd burghezia şi moşierimea. urmărindu-şi interesele
de clasă, continua politica de oprimare a forţelor revoluţionare, progresiste, dem ocratice şi, în acest cadru, de discr iminare naţională şi învrăjbire a maselor
de diferite naţionalităţi, devenise evident că rezolvarea marilor probleme care
frămintau masele largi ale poporului nu putea fi făcută de vechile dase sociale,
legate de exploatarea şi asuprirea oamenilor muncii, ci numai de acele forţe
care prin poziţia lor de făuritoare a bunurilor materiale şi spirituale erau interesate in transformări social-politice profunde şi în asigurarea progresului. „Partidul Socialist - scria ziarul „Socialismul" - nu vede posibilitatea unei rezolvări ech itabile a problemelor care se impun atîta timp cit va exista regimul capitalist" :i:;. ln acelaşi timp, socialiştii bucovineni. demonstrau c.ă satisfacerea unor
cerinţe ale maselor populare nu însemna de fapt extirpareia radicală a tarelor
societăţii burgheze întrucît „caracterul capitalist al orînduirii noa5tre economice
ajunge tot mai mult în contrazicere cu nevoile societăţii... Numai prin socialism
se poate însănătoşi viaţa economică a ţării .. . E de datoria istorică a partidului socialist de a răspîndi această credinţă şi de a arăta primejdia de care ctte ameninţată omenirea" w. Călăuziţi de această concepţie revoluţionară, nu odată socialiştii bucovineni aveau să-şi declare încrederea nestrămutată în apropierea momentului cînd instaurarea socialismului va deveni şi în' România o problemă
la ordinea zilei. „Căc,i, fără să se cunoască forma şi momentul exact - aprecia
ori::anul de presă al Partidului Social-Democrat din Bucovina - este sigur că
omen irea meri::e spre socialism" 21.
Cele spuse mai sus nu înseamnă că poziţia mişcării socialiste din Bucovina ar fi fost pusă la adăpost de lipsuri, confuzii sau limite. Sîntem departe
de a considera că în raport cu repere consecvent reYoluţionare, nu întîlnim deo~cbin care menţin, în ultimă instanţă, mişcarea socialistă din Buc.ovina în cadrul
structurii social-democrate, aşa cum se configurase la sfîrşitul secolului al XIX-lea
l)i la începutul secolului al XX-lea. Existau însă şi germenii unor noi impulsuri
sau, poate mai exact, efortul continuu, frămîntarea profundă, pentru a valida
ceea ce era socotit trainic, rezistent în principiile şi metodele de acţiune ale socialismului, aşa cum se constituise şi eYo!uase în decursul deceniilor anterioare.
23 „Lumea Nouă", nr. 3 din 21 noiembrie 1919 ; „Socialismul" nr. '.HO din
2 noiembrie 191!J.
24 „Monitorul Oficial", Dezbaterile parlamentare, nr. 27, Sesiunea extraordinară din 23 iulie 1920, p. 461.
25 „Socialismul", nr. 6 din 11 ianuarie 1920.
26 „Socialismul", nr. 94 din 1 mai 1920.
27 „Vorwărts", nr. 173 din 4 august 1920.
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Dar deşi socialiştii bucovineni invocau revoluţia socială ca pe o eventualitate
e necesar să menţionăm că, în general, în g:indirea lor continua totuşi
să predomine ideea cii forţele materiale ale societăţii încă nu s-au copt pentru
transformarea socialistă a acesteia ; că în societatea românească care purta în
pintece nu numai contradicţii dintre muncă şi capital, presupunînd o solu ţie socialistă, ci şi contradicţii rezultate din nerezolvarea sarcinilor cu caracter burghezo-democratic, o mare acuitate şi importanţă o căpăta lupta pe terenul acestor
sarcini. In acest context, G. Grigorovici, conducătorul soc,ialiştilor din Bucovin a
porn ind de la analiza realităţilor concret-istorice din România, abordează proble~
ma raportului dialectic dintre socialism şi democraţie ca obiective fundam entale
de luptă ale mişcării muncitoreşti din ţara noastră. In c,oncepţia sa, lupta pentru
realizarea sarcinilor cu caracter democratic nu implica simpla apărare sau extindere a libertăţilor !iii cuceririlor democratice, ci alcătuirea conţinutului unei întregi
etape de dezvoltare vizînd schimbări organic,e, profunde în structura economiC'ă,
prin rezolvarea burghezo-democratică a problemei agrare şi ample măsuri structurale în sfera suprastructurii, prin democratizarea vieţii publice din România.
Infăptuirea democraţiei sublinia G. Grigorovici - este pentru social-democraţi Alfa şi Omega programului lor. Aceasta deoarece faptele dovedesc că
ceea ce îi lipseşte îndeosebi statului român este democraţia . Lipsa totală de spirit democ,ratic, de respect faţă de drepturile şi aspiraţiile maselor largi ale poporului, iată ce caracterizează ţara în care ne străduim noi să luptăm cu ajutorul
armelor moderne. De aceea lupta pentru democraţiei trebuie să devină ţ:inta
conştientă a clasei proletare şi ţărănimii române, căci lipsa ei împiedică m asel e
muncitoare în asigurarea condiţiilor lor de existenţă 28. In lupta pentru înfăp
tuirea democraţiei trebuie să se realizeze apropierea dintre muncitorimea de la
oraşe cu sătenii agricoli c,onştieinţi de nevoile lor. In acest sens el cerea să se
dea dovadă de cea mai mare grijă pentru a nu respinge aliaţii noştrii nat urali,
ţăranii, prin ideea soc i alizării pămîntului, într-un moment cînd ei n-au trecut
prin faza proprietăţii burghezo-ţărăneşti, pentru că de abia din necesităţ ile economice care se vor naşte din promisiunea pămintului se va deştepta în ţărăn i me
nevoia de a formula şi reYendica anumite cereri programatice care să-i asigure
un trai mai bun şi care nu pot fi îndeplinite fără o mişcare politică democ,rati că :!!!. Cei c.are vorbesc cu o credinţă oarbă că socializarea pămîntului şi a industriei sînt cele mai apropiate revendicări ale mişcării socialiste în această etapă
- arăta G. Grigorovici - dezvoltă prin aceasta reacţiunea oligarhiei, dindu-i pri lej să loveasc,ă în mişcarea muncitorească, înainte ca aceasta să ajungă destul
de puternică, împiedicînd în acest fel înfăptuirea democraţiei ca unica condiţie
pentru ridicarea puterii clasei muncitoare. Intărirea democraţiei duce astfel direct
sau indirect la dezvoltarea mişcării muncit o reşti şi socialiste. Cucerirea democ,raţiei
- conchid ea el - este primul pas care va ridica clasa muncitoare la rangul de
cl asă dominantă şi în acest sens lup ta pentru cucerirea puterii politice de către
clasa munc,itoare este lupta pentru cucerirea democraţiei. Aici zace tactica momentană a mişcării muncitoreşti şi socialiste din România Mare 30. Social-democraţii trebuie să fie în avangarda democ raţ iei în ţara aceasta. Cine vo rbeşte cu
dispreţ despre democraţie acela în c urajează oligarhia care distruge dem ocraţia
în fa~ă 31 . In t oate aceste idei gă sim miezul vederilor sale în problema dată şi
implicit deli mitarea soc i al i ştilor fa ţ ă de burghezie pe terenul transform ărilor social-ec,onomice, în cadrul sarcinilor democratice.
Desigur, activitatea teor e tică şi pra c tică a lui G. Grigorovici nu e ferită de
alunecări şi accente oportuniste, dar ele apar astfel prin sensul şi funcţ ia obiectivă pe care o au. Subiectiv însă, el era încredinţat că se situează sigur pe poziţii
marxiste. Dar, m a rxismul său a fost marxismul etapei Internaţionalei a II-a ~n
dezvoltarea mi şc,ă ri i muncitoreşti şi aparţine liniei evolutive a mar xismul ui. Soluţiile promovate de Grigorovici în transformarea socială erau moderate. Ele
reală,

28 Colecţia de documente Ac.ad. Radu Grigorovici din Bucureşti : Registr ul
de cuvîntări ale lui G. Grigorovici. Vezi şi „Socialismul", nr. 249 din 14 noiembrie 1919.
29 Ibidem.
31 Ibidem.
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rimau atît limitele obiective ale condiţiilor societăţii noastre din acea Heme,
1•xp
si înclinarea sa spre „ t ac t"1ca l ega l""
a .
1'
~ ar „In concepţia socialiştilor bucovineni, muncitorimea trebuia sa se situeze ln
! ntea luptei pentru realizarea acelor reforme economico-sociale care accelerează
r~ utia societăţii româneşti, ducînd astfel mai repede spre socialism. Lacunele în
ev anizaţia economică, administrativă, şcolară şi socială pe care nu le vede, nici
rli• le cunoaşte burghezia, incultă şi inconştientă, trebuie îndreptate şi completate
nu.n lupta c,onsecventă a maselor muncitoare. Prin aceasta vaza şi pregătirea munP.~~ri mii va creşte, încrederea claselor şovăitoare va fi cîştigată a2• Numai printr-o
~··tfel
de tactică se va putea face o justă politică de clasă, de alianţe cu celelalte
1
' ~t uri semiproletare şi accesorii, vor putea fi cîştigaţi şi intelectualii, dornici de
~ face si promova o ştiinţă liberă.
tn' r.oncordanţă cu aceste deziderate ale maselor, socialiştii din nordul Moldovei au mil itat pentru rezolvarea problemei ţărăneşti, pentru înfăptuirea une i
reforme agrare cu caracter revoluţionar. Subscriind necesităţii împroprietărir ii
imediate a ţăranilor, G. Grigorovici declara în Senat : „Am dorit să vorbesc şi eu
asupra reformei agrare pentru că sînt reprezentantul clasei muncitoare". Sesizînd
fapt ul că cercurile guvernante căutau escamotarea acesteia, el atrăgea atenţia :
Nu uitaţi că la 1916, c,înd aţi făgăduit pămint ţăranilor , aţi făgăduit în acelaşi
t imp şi votul universal şi egal. Ceea ce mi-se pare însă ciudat. e că astăzi aţi
început să vă răzgindiţi şi să vă întrebaţi: Ce-am făcut? De ce am făgăduit?. Să
încercăm să luăm înapoi, dacă nu tot, cel puţin jumătate, dacă nu jumătate, cel
puţin un sfert, dar ceva să luăm înapoi" 3:1• Faţă de această ev i dentă tendinţă a
claselor exploatatoare, G. Grigorovici sublinia că în România a trec.ut zodia boie rilor şi a venit zodia ţăranilor , iar după zodia ţăranilor va veni zodia muncitorilor de la oraşe şi sate şi atunci abia va fi dreptate pe pămint. „Şi timpul
acesta va veni mai curînd decît se crede". De aceea - spunea el - „spiritul revoluţionar care zace la baza acestei reforme, spirit revoluţionar care era la început
cin d s-a făgăduit ţăranilor pămîntul trebuie să rămînă în reforma agrară, că c i
almintreli - c.um am zis şi în secţiune, el va trece din reforma agrară în minţile
ţăranilor şi atunci va fi vai de noi ! Atunci parfumul acela moscovit oe care
dumneata te temei d-le Lahovari şi-l numeşte parfum„ . va veni" 31 • In acelaşi
timp, un alt fruntaş socialist bucovinean, dr. Iacob Pistiner, intuind faptul că
numai victoria soC'ialismului va rezol va cu adevărat problema ţărănească spunea
că reforma care se preconizează „este un produs al nevoilor din aces te zile şi c.ă
numai socialismul poate rezolva această problemă în mod radical" 3'>.
Imediat după întoarcerea d epu taţilor sociali!;>ti bucovineni de la sesiunea
Adunării Deputaţilor în care s-a d ezbătut proiectul legii ref'-0rm ei agrare, la 5
aprilie 1921, avea loc o întrunire a conducerii Partidului Social-Democrat din Bucovina în c,are s-a hotărit „să înceapă în provinci e propaganda socialistă printre
ţărani care să ceară aplicarea r eformei agrare" 3ll. Cu acest prilej au fost stab iliţi
~i delegaţii cu munca de p rlOp agandă pentru satele româneşti, rutene şi nem ţeşt i 37 • lnfăptuirea reformei agrare se cerea imperios în Bucovina datorită faptulu i
că aici .exista cel mai mare număr de ţărani fără pămînt sau cu, pămînt puţin .
Astfel ,în judeţul Suceava din cei 14.720 capi de fam ilie ţărani circa 12.000 nu
aveau pămînt deloc sau pînă la o falce. In judeţul Cîmpulung, din cei 9.858 capi
de familie peste 8.500 nu aveau asigurată existen ţ a familiilor lor etc. 38. Desi gur,
stă pînitori i a ustriec i ai Bucovinei s-au îngrijit să nu dea suficient pămînt ţăra32 Ibidem.
33 „Monitorul Ofici al" , Dezbaterile Senatului. nr. 55, Sesiunea ord ina ră prelungită 1920-1921, şedinţa din 25 martie 1921, p. 987 .
34 Ibidem, p. 988.
35 „Vorw ărts ". nr. 40 d ;n 15 martie Hl20.
36 Arhivele Statului Suceava, Fondul Serviciului de siguranţă Cîmpulung,
Dosar nr. 2/1921, fila 53.
37 Ibidem, fila 53.
38 Calendarul „Glasul Bucov inei" pe anul 1920, Cernăuţi, Editura „Glasul
Bucovinei". 1919, p. 74.
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11ilor pentru ca aceştia fiind lipsiţi de emanciparea economică să nu aibă nici pu.
tinţa de a rezista şi politiceşte . Cu toate acestea, reforma agrară din 1921 a foi;t
în Bucovina mai incomplet realizată decit în alte părţi ale ţării. Chiar după statisticile oficiale din cei 78.000 de ţărani îndreptăţiţi la împroprietărire au primit
pămint numai 71.000 de ţărani 3! 1• Au fost expropriate c.ca. 75.000 ha., adică în medi e cam un hectar de ţăran. Aceasta înseamnă cel mai mic procent faţă de celelalte provincii. Structura de proprietate după reforma agrară evidenţiază că aic i
e ra pocentajul cel ma i ridicat de ţărani săraci şi un număr mic de moşieri care
deţineau cea mai mare parte a pămintului din Bucovina. Din cei 205.000 de proprietari, 198.000 aveau ma i puţin de 5 hectare, adică ~7 la sută din ţăran i erau
ţărani săraci ; 7.000 proprietari aveau mai mult de 5 hectare. Aceştia deţineau de
fapt :H la sută din suprafaţa cultivabilă ; l.:l 75 proprietari cu 10-50 hectare,
reprezentau O, 7 la sută din numărul proprietarilor şi deţineau 7,9 la sută din
su prafaţa c,ultivabilă ; 34:l proprietqiri aveau intre 50-250 hectare, reprezentind
0,2 la sută din numărul proprietarilor, dar deţineau 12,2 la sută din suprafaţă ;
-12 proprietari cu peste 250 hectare, aveau 4,ll la sută din suprafaţa agricolă 111.
Deşi a avut şi limite, refQrma agrară din 1921 a dat impuls dezvoltării capitalismului in agricultură, a slăbit puterea economică a moşierimii ,a redus rolul jucat de această clasă parazitară în viaţa economică, socială şi politică a
ţării. Schimbarea interve'Ilită in condiţiile economice ale ţărănimii a c.o mtituit
haza obiectivă a afirmării acesteia ca factor politic in viaţa ţării noastre. Pentru
prima dată se deschide posibilitatea ca masele ţărăneşti să intre şi să însemne
ceva important in jocul forţelor care se înfruntau pe arena politică a României.
Poziţia înaintată a societăţilor faţă de marile probleme ale ţării le-a atras
sim patia şi încrederea maselor de oameni ai muncii, a intalec,tualităţii progresiste. Acest lucru a ieşit în evidenţă şi cu prilejul alegerilor parlamentare din
mai Hl20, la care partidul clasei muncitoa.re a participat oficial, obţinînd 21 de
mandate în Cameră şi 3 mandate în Senat. Era un succes incontestabil pentru o
mişcare care timp de două decenii, adică de la sfirşitul secolului trec,ut nu mai
putuse pătrunde în parlamentul Români ei. Socialiştii din Bucovina au desfăşurat
o intensă activitate în campania electorală, luincl hotărirea ca toate organizaţiil e social-democrate din wovincie să se prezinte strins unite oin alegeri , dind
Yoturile candidaţ ilor de pe lista social-democrată, pentru c.ă ~numai atunci izbinda
o să fie a noastră, a clasei muncitoare" 11 • In Apelul Partidului Social-Democrat
din Bucovina către alegători se arăta : „1. Noi vrem ca numai ace1la să minânce
care munceşte, fie cu rnîinile, fie cu capul ; adic.ă lucrătorul şi meşteşugarul. ţă
ranul şi slujbaşul, doctorul ce ne vindecă şi învăţătorul şi profesorul ce ne înv aţă minte, căci acestea sînt straturile trebuincioase, fără de care nici un neam.
nici o ţară nu poate să trăiască ; 2. Cirma c,omunelor, judeţelor şi provincii lor.
a ţării să fie în rnîinile poporului care să-şi aleagă în chip slobod şi după plac
la treburile acestora oamenii lor de încredere ; 3. Aleşii aceştia ai poporului să
hotărască ei legile după care avem să trăim căci nu e cu dreptate ca pămîntul
muncit de ţăran să fie al boierului, nici ca fabric,ile în care lucrează lucrătorii
să fie ale capitaliştilor. Obştimea muncitoare hrăneşte pe toţi, obştimea ar trebui să hotărască asupra pămintului şi fabricilor" 12. Ca urmare a unei intense
munci politice desfă şurate, din cei 21 de deputaţi pe care Partidul Socialist din
România i-a trimis în parlament, cinci __... George Grigorovici, Iacob Piştiner,
Rudolf Gaidosch, Constantin Crac.alia, Ion Heşca - au fost aleşi de masele muncitoare din Bucovina 4:1• G . Grigorovici a fost ales şi în Senat. Pentru candidaţii
mişcării socialiste din această provincie şi-au dat votul circa 30.000 de alegători'"',
39 Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al
P .C.R., Cota A - XVIII - 61, Inv. 1433.
40 Ibidem.
41 „Vremea nouă", nr. 49 din 9 mai 1920.
42 „Vremea nouă", nr. 50 din 16 mal: 1920.
43 „Monitorul Oficial", Dezbaterile parlamentare, nr. 4, 5 şi 16, Sesiunea
extraordinară din 23, 24 iunie şi 7 iulie 1920, p. 9, 21, 47, ~8 şi 259.
44 Ibidem.
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demonstra strinsele legături ale socialiştilor bucovineni cu masele popuceea c~estigiul de care ei se bu~urau în viaţa social-politică a provinciei .
l~· J'uccesul obţinut în alegerile parlamentare demonstra nu numai popularitas~cialiştilor în masele largi _ci şi consolida.rea organi~aţiilor .~artidului Socialmocrat din Bucovina .. Relevmd acea.sta, .ziarul „Socialisi:nu.l '„ sublinia : ,Del rte de a se me:iţi~e i~tr-un rev?luţ1o~ans!11 v~rbal'. socialişt11 bucovineni. se
pa, n·zează temeimc m smd1cate şi partid, mtreţm ş1 susţin mai m.ulte ziare
or pr{i se introduc în organizaţiile statului şi ale comunei pentru a şi le aprop ro 1
· ~ le da flacăra sa distinctă, socialistă„. Ne-am putut convinge - concl11dea
• B. ucovma
.
. . t a t e, aco 1o unm
. d ~-s e
pia ş
~ia rul amintit c ă _m
se .1ucre.aza- cu mu lt a" .senoz1
uvîntul şi faptele"""· Mişcarea de a 1c1 dispunea de o unportanlă presă socialistă .
~rau tipărite după primul război mondial gazetele săptăminale „ Vremea nouă"
~i • Viaţa nouă", precum şi cotidia!1ul „Vorwă;.ts" („lnaint~") .. Ziar~le săpt3:imînale
. \·eau tiraj de 10.000 exemplare, iar „Inamte avea un t1raJ z1lruc de h.0.00 d e
f~i Aceste publicaţii s-au plasat pînă spre sfîrşitul anului 1920 şi începutul anului 1921 pe o poziţie înaintată în problemele esenţiale ale ţării. In această perioa dă începe să se afirme în mi.7c.area socialistă din Bucovina, Lotar Rădăceanu,
remarcindu-se la începutul activităţii sale revoluţionare îndeosebi prin contribuţiil e aduse ca redactor la publicaţiile „ Vremea nouă" şi „ Vorwărts" 4G.
De asemenea, socialiştii bucovineni au adoptat o atitudinei justă şi în domeniul luptei parlamentare. .A fi pentru lupta parlamentară - afirma Jacob
Pistiner - nu înseamnă a fi reformist. Pe cind reformiştii i5i pun toată nădej~
dea în parlament pentru transformarea societăţii , socialiştii revoluţionari consideră parlamentul ca unul din mijloacele şi terenurile de luptă ale proletariatulu i,
alături de c.elelalte" 47 •
O caracteristică a luptelor revoluţionare din ţara noastră în această per io adă
rezi dă în solidaritatea maselor muncitoare din România cu lupta revolu ţio nară
a proletariatului din alte ţări ale lumii - cu lupta clasei mun citoare din Rusia
Sovietică, din Unga ria, Germania etc. latură importantă, permanent prezentă in
activitatea mişcării noastre muncitore şti. In acest spirit, mişcarea socialistă din
Bucovina s-a ridicat împotriva criticilor tendenţioase şi denigratoare proferate la
adresa bolşevicilor de către elementele reacţionare, demonstrînd că Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie din Husia, „a dat avînt deosebit mişcării munci toreşti şi că apropie şi mai mult proletariatul de momentul eliberării sale"""·
Presa socialistă de aici a popularizat insistent realizările pe care statul soviet ic
le dobîndea în diferite domenii, lupta sa eroică împotriva intervenţioniştilor, mă
surile luate pentru consolidarea reg imului politic şi a s ituaţiei economic.e. Este
evocată de asemenea frecvent personalitatea lui V. I. Lenin, activitatea sa laborioasă pentru izbînda şi consolidarea revoluţiei 49 • Concomitent, presa mişcării
socialiste din Bucovina a desfăşurat o întreagă campanie în sprijinul acceptăr ii
de către ţările europene a condiţiilor de pace propuse de Rusia Sovietic.ă, argumentind că încheierea păcii „ar permite în primul rînd dezvoltarea acestui stat
nou şi ar normaliza situaţia din Europa""°·
Pe măsură ce Partidul Socialist se consolida, iar masele populare îşi cereau
r u tot mai multă hotărîre şi insistenţă drepturile, guvernul Al. Averescu înteţea
măsurile de stăvilire a luptei lor. La 11 august 1920 a fost trecută prin parlament „Legea pentru reglementarea conflictelor de muncă" "1, c.are a intrat în vi!(oare în septembrie 1Y20. Această lege, supranumită legea Trancu-Iaşi, dup ă
45 „Socialismul", nr. !J7 din :io mai l!Jl!).
46 1bidem ; Gh . I. Ioniţă, Lotar Rădăceanu, în Anale de istorie, nr. 4/In71,
p, Hll.

47 "Socialismul", nr. 133 din 21 iunie 1919.
-18 Fresa muncitorească şi socialistă din Ro1nânia, Volumul al Ii-lea (1917Jfl21). Partea I (septembrie 1917 - iunie 1919), Bucuresti, Editura Politică, 1971,
p. 179.

49 Ibidem .
50 „Socialismul", nr. 181 din 16 august 1920.
51 „Monitorul Oficial". nr. 122 din 5 septembrie 1920, p. 4239.
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numele celui care a elaborat-o, urmărea $Uprimarea dreptului de grevă cu caracter politic şi temporizarea mişcărilor greviste care r idicau numai revendicări
cu carac.ter profesional. Scopul legii con~ta in ocrotirea legală a spărgătorilor de
grevă, dezagregarea mişcării greviste şi ruperea oricărei solidarităţi a muncito.
rilor în lupta lor împotriva exploatării capitaliste. Prin prevederile sale legea
avea un caracter represiv, antigrevist şi, în general, antimuncitoresc.
Dind glas voinţei muncitorimii de a nu fi adoptată noua lege, deputaţii grupului parlamentar socialist - cărora li s-au raliat, cu diferite nuanţe şi unii reprezentanţi burghezi cu vederi democratice s-au ridicat împotriva a~estei mă
suri legislative care lovea în dreptul de grevă. Demascind ad ev ăratele intenţii
ale legiuitorilor privind răpirea dreptului de grevă, deputatul socialist bucovinean
Jacob Pistiner arăta cu prilejul unei mari întruniri muncitoreşti din Bucuresti,
desfăşurată in luna august 1920 : nLegea aceasta este o provocare născută din
impotenţa guYernul ui de a rezolva problemele economice şi din dictatura oligarhiei, care, văzînd ~ pierde puterea, ea face totul pentru a se menţine. Dar prin
astfel de mijloace ea nu face decit să grăbească căderea ei, că ci muncitorimea
,·a răspunde acestei legi prin toate mijloacele care corespund sentimentului ei de
dreptate" 52.
L egea Trancu-Iaşi şi întreaga politică legislativă a claselor dominante au
primit cea mai puternică repli~ prin greva generală d in octombrie 1920. în Bucovina a fost e xp rimată totala adeziune a muncitorilor la această formă superioară de luptă. In pofida dificultăţilor de comunicare, organizaţiile muncitoreşti
au izbutit să înfăptuiască o acţiune comună de anve rgur ă naţională, la rem:ita
căreia un aport substanţial au adus şi organizaţiile muncitoreşti din această parte
11 ţe r ii . La 18 octombrie au intrat în grevă muncitori i din Cernăuţi, la 19 octombrie întreg personalul de tracţiune C.F.R. de pe linia Dărmăneşti - Cîmpulung Vatra Dornei :.3 , iar la 20 octombrie întreaga muncitorime din această provincie
e ra an t r enată în greva generală care na fost completă " 51'. ln timpul grevei muncitorii bucovineni au ales nculoarea roşie" şi au acţionat con:li'orm intereselor de
cl asă 5". Datorită rolului activ pe care l-au avut în
pregătirea şi organizarea
grevei generale din octombrie 1920 unii fruntaşi ai mişcării so~ia l iste si muncitoreşti din Bucovina Romulus Dan, Rudolf Gaidosch şi Stanislav Wiktorezyk
·- au fost arestaţi şi adu5i în faţa Curţii Marţiale w. In aceste condiţii printr-o co;11unicare dată de Partidul Social-Democrat din Bucovina se „punea în vedere
b urgheziei din Regatul român că aceste măsuri sînt numai începuturi şi că în
curînd manifestările de acest fel ale muncitorimii vor lua înfăţişă ri mult mai
pronunţate" 57 •
Tactica pasivă,

legalistă cu orice preţ, imprimată grevei generale de către
unii lideri din conducerea partidului, care au lansat lozinca nin timpul grevei
toată lumea stă acasă, nu se fac e nici o demonstraţie pentru a nu face jocul
provocatorilor", a slăbit şi aici, ca pretutindeni, forţa grevei generale. Cu atit
mai uşor a fost anihilată ea în Bucovina, unde conducătorii mi şcă rii socialiste,
vădind o regretabilă îngustime de vederi , luaseră hotărîrea ca greva s ă dureze
doar 24 de ore, după care să se reia lucrul. Cu toate acestea, unii fruntaşi ai
mişc, rii socialiste din Bucovina îşi manifestau optimismul asupra rezultatului
final al luptei muncitorimii, socotind că acţiunea din octombrie 1920 a corespuns
„într ..i-totul scopurilor", reprezentînd o primă etapă a unui proces revoluţionar
asce1.dent. In acest sens, organul de presă al soc,ialiştilor bucovineni reliefa următcarele : „Prima etapă în greva politică a reuşit ... Democraţia şi dorul de li-

52 „Social ismul", nr. 178 din 13 august 1920.
53 Arhivele Statului Suceava, Fondul Serviciului de siguranţă, Cîmpulung,
Do.•ar nr. 111920, fila 62.
54 „Socialismul", nr. 252 din 20 noiembrie 1920.
55 Presa muncitorească şi socialistă din România, Volumul al III-iea (19171% 1), Partea I (septembrie 1917 iunie 1919), Buc.ureşti, Editura Politică, 1971,
p. 183.
56 nSocialismul", nr. 252, 259 şi 263 din 20, 28 noiembrie şi 3 decembrie 1920.
57 .,.Glasul Bucovinei", nr. 552 din 31 octombrie 1920.
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l P al maselor largi_ sînt tot mai_. puternice ; vor fi. făcute cite_\· a gre:·e gen~ină oind vor obţine (muncitoru n.n.) dreptun ş1 o noua constituţie in
)
ra e P
·•
a:; c \J vrem
·
P•
Prin amploarea şi combativitatea sa revoluţionară, greva generală, la care
·ticipat aproape întreg proletariatul român, a fost cel mai important evenia f t' din istoria luptelor de clasă de pînă atunci din România. Ea a arătat mai
ni nit ca oridnd necesitatea făuririi unui partid politic consecvent revoluţionar
nl U
.
fi9
al clasei muncitoare ·
Analizată activitatea organizaţiilor muncitoreşti de aici, din perspectiva isto· că trebuie să subliniem că în ciuda scăderilor !;ii limitelor social-democraţiei
r·uc~vinene, ea a rost o mare mişcare, pătrunsă de înaltele principii şi idealu ri
proletariatului din ţara noastră, de curaj şi conştiinţă c.h·ică. A fost o miş 
~·ire a demnităţii şi superiorităţii morale, a slujirii intereselor de clasă ale pro~~tariatului. Referindu-se la rezultatele concrete obţinute de mişcarea muncitor ească din Bucovina -:--- G~orge _Grigorovici r~leYa. că a~estea „au î_ntărit în_rrederea în ea şi ~red1_nţ~ ~n soc.1al1smul 1zbăv1tor,_ 1':1r pn~c1p1ul revoluţ1ona_r, at1t
de necesar oricărei m1şcari prolet~re. n-a fost sl.':1b1t n1c1de~um ... " Iz:i contm_uare
el remarca că aceste progrese văz1ndu-se cu och11, muncitoru s-au s1mţ1t „sigu ri
suii conducerea unui partid de clasă, care a dovedit maturitatea elementelor mun ci t o reşti de a conduce masele treptat la autodeterminare şi autoguvernare, fără
de care nu poate exista nici democraţia, nici soc.ialismul" "'.
Această ţinută afirmată în activitatea practică explică de ce procesul de
C'ăl i re şi maturizare revoluţionară a mişcării socialiste din Bucovina s-a amplificat
în anii J!H8-1920, urmînd o linie ascendentă . Dacă anterior problema revoluţie i
soc,iale era apreciată ca o chestiune de perspectivă îndepărtată, acum părerile se
s chimbă; sub impresia luptelor purtate, a situaţiei generale europene, ideea derevo luţie socială este pusă în termeni de acţiune. Astfel, cu prilejul sărbătoririi
zile i de 1 Mai 19'.!0 ~n Bucovina, G. Grigorovici spunea : In condiţiile în care
clasa muncitoare din multe ţări din Europa se pregăteşte să cucerească .,puterea
politică, s-a ajuns de fapt în epoca istorică cind muncitorimea c.onştientă, sociali s tă, trece de la vorbe la fapte" ti1. In acelaşi spirit, Iacob Pistiner, preciza: ,.Soc ia lismul se poate înfăptui numai în urma neclintitei lupte de clasă. Oricit de·
importante sînt refo rmele, în cele din urmă nu ele hotărăsc. Dar - sublinia el
- lupta şi metoda trebuiesc potrivite timpului şi ţării" ui. Pentru a realiza acest
sal t calitativ - sublinia organul de presă al Partidului Sodal-Democrat din Buco vi na - „n-avem decît să ne amintim exemplul bolşevicilor ruşi a căror activ itate e în fond şi ea o încercare de a înfăptui idealul socialist in mod conştient"'"·
Transformările calitative survenite în modul de a gîndi şi acţiona al socialiştilor
buco vi neni au fost semnificativ evidenţiate şi în rapor tul preze'I1tat la Conferinţa
Partidului Social-Democrat din septembrie 1920, în care se fac.e următo:irea apreci e re : .. Fundamentul socialismului ştiinţific e doctrina despre lupta de clasă care
nu ne spune nwnai că istoria tuturor timpurilor a fost istoria luptelor de clasă,
ri şi ră l ibertatea clasei muncitoreşti nu poate fi decît opera acelei clase înse şi .
De a ic,i rezultă că socialismul asa num it reformist sau revizionist nu este cel ad cYărat întrucit aşteaptă libertatea proletariatului din colaborarea clasei burghe;r.e" "".
lntr-o ascuţită confruntare cu tendinţe adverse, în mişcarea sorialistă din
Rucovina, ca şi pe plan naţional, îşi croieşte drum curentul dominant, care înţe
lege că împrejurările istor ice favorizează şi impun nu o simplă readaptare a metodelor tradiţionale ale social-democraţiei, nu o redresare doctrinară sau politiC'.ă .
ci o totală transformare care să aibă drept moment esenţial ruptura definitivă

\e

58 „Socialismul", nr. 2:18 din 15 noi embrie l!J20 ; Vorwărl5 nr. 328 din 7
noiembrie 1920.
59 Greva generală din România 1920, Bucuresti, Editura Politică. 1960.
p. 256-274 .
60 „Vremea nouă", nr. 88 din 15 februarie 1921.
61 „Vremea nouă", nr. 49 din !J mai rn20.
62 Ibidem, nr. 102 din 22 mai 1921.
63 „Vremea nouă", nr. 78 din 28 noiembrie 1920.
64 „Vremea nouă", nr. 67 din 12 septembrie 1920.
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şi teoria oportunistă, indiferent ce forme ar îmbrăca. In acest cadru.,
evoluţia mişcării
muncitoreşti din Bucovina, lupta Partid~lui Social-Democrat
pentru eliberarea naţională şi socială a maselor populare d111 ac.eastă provincie
situarea socialiştilor de aici, mai ales în anii 1918-1920, pe o poziţie intransigentă
de combatere a reformismului şi oportunismului constituie o contribuţie de Pret

cu practica

la lupta întregii mişcări muncitoreşti din ţara noastră pentru realizarea acelui
salt calitativ exprimat în transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist
Homân. Semn ificativ în acest sens este faptul că saltul calitativ înregistrat în
evoluţia mişcării muncitore ~ti s-a realizat prin activitatea proprie, c,onştientă a
întregii clase muncitoare d in Homânia, partidul de tip nou, revoluţionar, fiind
astfel o creaţie a poporului român .
Formarea Partidului Comunist Român nu a constituit o simplă schimbare
de nume, un demers periferic, exterior ; ea a însemnat un proces adînc de restructurare a mişcării muncitoreşti din ţara noastră. Aşa cum se subliniază în
Programul Partidului Comunist Homân, transformarea, în mai 1921. a Partidului
Soc ialist în Partidul Comunist Homân, ~a marcat o etapă nouă, superio ară, atît
pe plan politic şi ideologic~ cit şi organizatoric în mişcarea revoluţionară din România, în dezvoltarea deta5amentului de avangardă al clasei munci toare. a dat un
nou şi puternic avînt luptelor politice şi sociale desfă~urate de masele largi popula r e din ţara noastră" i;:'.
Crearea Partidulu i Comunist Homân a constituit un moment de răscru ce în
istoria patriei şi a mi~cării muncitoreşti din ţara noastră. Prin aceasta s-a ridicat
pe o treaptă superioară lupta pentru libertate şi dreptate socială, împotri va exploatării şi asupririi, pentru apărarea şi întărirea independenţei şi suveranităiii
naţionale. luptă care a culminat cu biruinţa proletariatului şi naşterea României
<.ocialiste.

LE MOUVEM8NT OUVHJER ET SOCI ALlSTE DU NOHD DE LA.
MOLDAVIE DANS LES NOUVELLES CONDITIONS CREEES PAH
T,'EDIFICATION DE L'ETAT NATlONAL U NITAIRE HO UMAJN (Hil B-1!120)

He sum e

L edification de l'etat national unita ire a dete~·m ine le developpement multiforme de la Houmanie. un rc'ile pt·irnordial etant joue par le mouveme nt revolutionnaire des masses populaires. Dans ce cad re, l'auteur analy se les aspects Ies plus
importants de l'activite du Parti Social-Democrate de Bucovine, qu i. entre HJ18
et 1920 a dirige la lutte de la classe ouvriere vers l'accomp lissement de profondes
transformations dt·mocrat iques, tout en militant pour la co nsoli dation et Ie progres
de J'etat national unitaire roumain, ă la creation duquel ii a pleinement contribue.
I,'article soul ig ne le proces de maturation du mouvement ouvrier et socialiste
de Bucovine entre 1918 e~ 1920, proces qui a culmine par la GreYe gen erale d'octobre
1920. Malgre ses limites, le P.S.D . s'est affirm e avec vigueur dans la vie politique, a force de servir aux intererets de classe du proletariat de Bucovine et de
representer une contribution importante ă la lutte du m ol)vement ouvrier du pays
entier afin de realiser le saut qualitatif represen te par la transformation du Parti
Socialiste en Parti Cornmuniste Roumain.

65 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Bucureşti, Editura
Politică, 1975, p. 40.
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DEZVOLTAREA INDUSTRIEI MINIERE SUCEVENE
ÎNTRE ANII 1945-1948
Motto:
Nimic şi nimeni nu ne poate desface ne nor
IJe munti, (ii! ape şl de adlncuri.
Pentru că păm.lntul pe care-l AluJlm cu
Inima şi cu braţel e
A fost făcut din măduva oaseloc noastre
Şi de aceea noi li sinte m şi s:ugă şi stăptn.
dup.~

V. HOTAR(;

GAVRIL IRIMESCU

Energicul act al poporului român de la 2:1 August rnH a deschis o eră nouă
in destinele României . Preluind puterea în propriile sale mîini poporul nostru şi-a
putut pune în operă vocaţia sa de muncă,_ c,roindu-şi un drum nou, propriu intereselor sale vitale, de dezvoltare, bunăstare ş1 pace.
·
Plecată de la comuniştii români ideea vizionară a industrializării şi de>1:voltării \ării a prins contur la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român
clin l!i-21 octombrie 1945 1, cînd, s-au trasat şi liniile directoare ale dezvoltării
viitoare a României . Previziunile de atunci, ridicate la rangul de politică de stat,
au prins rădăcini adînci în solul ţării rodind fru ct uos an de an. Ca atare, au fost
atrase la o intensă viaţă economică, pe lingă vechile c.entre industriale ale tă rii,
si cele mai puţin dezvoltate, intre care, de un sprijin evident s-a u bucurat şi
~ ele din Bucov ina . In. ar.est cadru, activităţii mi ni ere i S-H asigurat ascensiuni nehănuit e în trecut.

1. Lupta mllncitorilor minieri pentru refacerea
şi

democrati zarc>a

vic>ţii

c>co1wmice

„Intre locurile grav lovite de vitregia sorţii în războiul distrugător care abia
s-a încheiat, se spunea într-un document din anul l!oH5, sudul Bucovinei apare
printre cele dintîi" ~. Intr-adevăr, Bucovina cu frumuseţile sale lăsate de natură
sau crea te de inteligenţa şi spiritul creator al minunaţilor săi locuitori a avut
mult de suferit ca urmare a acţiunilor de război - intrucît case, edificii şcolar e
~i administrative, fabrici şi uzine, căi ferate, drumuri şi podur i, sate întregi au
fost transformate în ruine. Aceeaşi soartă a avut-o şi industria minieră rar e-)i
HH'a întregul patrimoniu în regiune. Acţiunile de front, jafurile şi minările fă
r ule de trupele germane în retragere au dus la distrugerea uzinelor electrice, ateli erelor mecanir,e, funicularului Arşi\.a - gara C.F .R. lacobeni, a instalaţiilor, sculelor ~i uneltelor m iniere şi ale laboratorului chimic, galeriile au fost pn'lbuşite,
puţurile înfundate întreaga viaţă minieră a fost adusă la cota zero ::, produdndu-se o puternică stagnare în economia minieră bucovineană.
Prin distrugerea căilor de romunicaţii atit spre est cit şi spre vest, a gărilor
şi în special al tunelului Mestecăniş". regiunea minieră a fost circumscrisă unei
totale izolări creîndu-se serioase probleme atît din punr,t de vedere al transportului minereului cit şi al aprovizion ării minerilor.
1 „Sdnteia" nr. 357 d in 20 oct. 1945.
2 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 2/Hi45, f. 15,
3 Pagubele produse industriei miniere din Bucovina sînt evaluate de Comisia
de constatare şi evaluare a pagubelor de război, la peste un miliard lei. Ibidem,
dosar 72/1947, f . 128.
4 Arh. St. Suceava, fond Prefectura judeţului Cimpulung, dosar lfi6/1H45, f.
17, „Calea ferată distrusă de armata germană în retragere, la fel tunelul Mestecă 
ni!) distrus complet pe o distanţă de lfi50 m, gările Mestecăniş ~i Jacoheni distruse".
lbide11'l.
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Adusă în stare de ruină economia regiunii trebuia grabnic refăcută, urmei
războiului înlăturate, trebuia construit mai bine, aşezat pe temelii trainice ~era ne~
cesar a se găsi în însuşi procesul acestei refaceri a posibilităţilor noi de valorifi .
care mai intensă a bogăţiilor existente""·
Acest impuls constructiv a fost ferm susţinut, mai ales după 6 martie 1945
de guvernul de largă concentrare democratic.ă, condus de Dr. Petru Groza. Refe~
rindu-se la refacerea potenţialului economic şi dezvoltarea ulterioară a României
Dr. Petru Groza afirma la ~edinţa guvernului din 9 mai 1945 : ~Nu vom cîrpi, n ~
vom repara pe ici pe colo, ci vom reconstrui din temelii. Din clipa înfiinţării
noastre aici, la conducerea ţării, noi am păşit la reforme care cadrau cu ac.e astă
hotărîre a noastră de a reconstrui d in tem el ii totul. structura noastră social-economică şi politică" ". Spre cinstea lor, muncitorii m ineri , sub îndrumarea organiz aţiilor de partid şi de sindicat, s-au aflat în primele rînduri ale luptei pentru refacerea econom i că, pentru repunerea în funcţiune a minelor, pentru mărirea p roducţiei de mangan ~atît de întrebat la realizarea oţelur ilo r necesare refacerii golurilor făcute de război" 7, pentru clădirea întregii vieţi pe baze democratice. Semnificativă din acest punct de vedere este acţiunea muncitorilo r deo la Societatea
m i nieră Manganul din Vatra Dornei care văzînd că societatea nu reia lucrările de
repunere în exploatare a minelor Pietrele Arse, au trecut la executarea lucrărilor
de întreţinere şi exploatare „deoarece, afirmă ei, după 2:1 August 1944 icînd au
fost izgonite trupele hitleriste de pe teritoriul ţării, societatea n-a mai dat semne
de viaţă, n-a mai vrut să extragă cituşi de puţin minereu care este atît de preţios pentru refacerea ţării, au sabotat pur şi simplu. Noi muncitorii care am lucrat [la aceste mine] de 15-20 de '1 \'lli ne-am dat seama de această bogăţie naţională care era lăsată în părăsire făcînd întreţinerea c,u cea mai bună voinţă pentru producţia de minereu care este atit de necesară şi după mai multe inte rvenţii
făcute, prin sindicatul minier, am început lucrul, punind toate forţele noastre
muncitoreşti am extras 2:w tone minereu" ~.
Intrigaţi de lipsa de intet·es a patron ilor, şi munc)torii m ineri de .la minele
Aniţa, Tolovan, Terezia şi Argestru ale Fondului bisericesc, respectiv ale Soc ieiă\i i
miniere Mangasar, văzind că „au trecut peste şase luni de la război şi proprietari i
nu reiau activitatea minieră, minele rămînînd în părăsire ş i fiind v orba de .isigur area existenţei munc,itorilor mineri din această 1·egiune bîntuită de nenumărate
lipsuri" 9, au cerut constituirea unei cooperatit•e muncitoreşti. ele e:rploatare minierti care să treacă imediat la exploatarea manganului. !n moti\·ar ca cererii se
arăta că manganul este un produs cu multiple întrebuinţări, dar în special la ~rea
lizarea oţelurilo r necesare refacerii golurilor făcute de război (în căile de cGm un icaţii, în parcul de material rulant• şi naval. uzinelor şi instalaţiilor), în fabrica rea
feroaliajelor, pilelor elec,trice, în industria sticlei, chimică şi a colo ra nţilor, aproape în toate realizările progresului tehnic de după război ca urmare a eforturilor
uriaşe făcute de geniul omenesc pe tărîmul perfecţionăr i lor şi inv en ţiilor puse în
'blujba păcii" w.
Această acţiune hotărită a muncitorilor mine 1· i, conjugată cu aceea a mine·rilor de la minele T ietrele Arse au pus în alertă administraţi i le minelor. Astfel

5 Vasile Mfrza, Ilaport la Conferinţa regionale! P.C.R. Moldova, laş i , Editura
„Lupta Moldovei", 1945, p. 27 .
l) Apud Petru Rusşindilar, lnfâpiuirea naţionalizării i n judeţul Suceava, în
„Suceava" Anuarul Muzeului judeţean, 1V, Suceava, 1977, p. 172.
7 Arh. St. Suceava, Fonduli bisericesc, dosar 506/1940, f. 106.
8 Ibidem, cf. col. V. Anesc.u, Efortul economic al poporului român în răz boiu l
antihitlerist, Ed . Mili tară, Bu c u r eşt i , Hl64, p. 127.
n Ibidem, f . 312.
* Cele mai mari pagube de pe urma războiului le-au suferit căile ferate, ~50 °.'o
din parcul de locomotive şi 680,: 0 din cel de vagoane. Capacitatea de transport a
căilor ferate la 2:l August 1944 se redusese !al :J00,'0 faţă de cea din 1943" vezi
Ilaportul politic al C.C. al P.C.R. la Conferinţa Naţională a P.C.R. a P.C.R . din
16-21 oct. 1945, în ~Scînteia" nr . 357 din 20 oct. 1945.
10 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc.. dosar 126/1944, f. 11-12.
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. , la !! decembrie 1944 Administraţia minelor _ laco?eni în~ocmeşte . un „plan
« 1 ·tit•itate minieră care prevedea : repararea, mtreţmerea ş1 amena1area galec t•· . 1~ ·entru exploatare, r~fac.erea uzinei de .forţă, a atelie.:relor .mecan ice, funicu ~.111 luiµ continuarea lucrărilor de explorare şi refacere a c1mpurilor de exploatare
;j~ Lb~ de către societa.tea minieră g.ermană Ferromangan prin e.xploat;are forţa
t·\ ~ 11 iar la 8 decembrie 1944 ,sub impulsul muncitorilor mmen, se mtocmeşte
' prnaram de lucru. Criticînd Fondul bisericesc pentru inactivitatea din trecut,
""of.!rarnul prevedea obligaţia Fondului de a lua măsuri de ~modernizare şi rat'~n alizare a extracţiei, iar în măsura realizărilor. înzestrarea minelor cu inslai '.ţii de îmbo~ăţir~ (înnobilare) a mine1:eului, tinzînd ch_iar .la trnnsformarea lu i
în produse finite" u. Ceea c.e este de reţmut, se af1nna ca ~din minereul de manl!a n de la Iacobeni, folosindu-se tehnica modernă, se poate obţine cu aceleaşi cheltu ieli ap roape acelaş feromangan ca şi din minereul mai bogat de peste 4zo.10 Mn ." 1~.
()ar cu toate acestea, conducerea Fondului bisericesc. autorităţile administrative si chiar guvernul Rădescu nu se preoc upau de refacer ea economică. Următorul exemplu este edificator. La 11 decembrie 1944 se cerea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri refacerea liniei ferate Vatra Dornei - Dă rmăneş ti şi a tunelulu i Mestecăniş . Se intervine, în februari e l!l-15, la Prefectura judeţului Cîmpulung, la Cercul de recrutare şi la Inspecţia pentru lu crări s peciale C.F.H., pen tru admiterea începerii lucrărilor la refac,erea tunelului Mestecăniş 1". în zadar.
Ab ia după 6 martie 19-15, cind, primul guvern democratic d in istoria Românie i
luind în dezbatere măsurile de refacere ec-onomică, necesitatea creşterii producţiei
industriei grele, care să susţină chemarea Partidului Comunist Român „Totul pentru fro nt, totul pentru victorie". emite. la 8 martie l!l45, o decizie obligatorie pentru Fondul bisericesc de a repune în funcţiune minele şi a produe.e lunar cel puţin
;1000 tone minereu de mangan, punere în fun cţi une. cerută cu atîta insistenţă si
de sindicatul lucrătorilor mineri din regiune i :•. Astfel, la 2 aprilie 1!145 sînt reluate lucrările concomitent atit la minele Iaeoheni cit şi la Vatra Dornei .asigurlnd u-se un randament de producţie normal" rn. In acelaşi timp, muncitori mineri speci alişt i îi găsim în fruntea acţiunii de refac.ere a tunelului Mestecăniş şi
a podurilor la drumul spre Rarău.
lată cum aprecia ziarul Scînteia evenimentul. „Conştienţi de importanţa ma re
pr ca re o are manganul pentru refacerea ţării muncitorii mineri din lacobeni, îndrumaţi de organizaţia [de partid] au hotărît să 'repună în funcţiune mina. !n
frunte eu brigada de şoc a minerilor comunişti Coca Spiridon, Ciornei Ilie, Mîndrdă Gheorghe, Şutea Dumitru. minerii din lacobeni. sfidînd conditiile grele de
muncă, lucrează c:u rîvnă, însufleţiţi de cel mai înalt patriotism, cucerind man)!anul pentru refacerea ţării şi grăbirea victoriei'' 17 . Heluind ştirea, ziarul Lupta
Moldovei, adaugă că ~muncitorii de la minele lacobeni luptă cu toate greutăţile
pnicinuite de Fondul bisericesc pentru mărirea producţiei, în ac-elaşi timp sînt
nemulţumiţi revendicind un salariu mai omenesc şi înfiinţarea unei cantine" H<_
In ce priveşte plata salariilor semnificativ este raportul inspectorului de control, Gheorghe Sofronie, din 23 iunie 1045, care menţionează că „plăţile se fac
lunar, dar întotdeauna după 20 de zile de la expirarea lunii, pe cînd la alte întreprinderi plăţile se fac tot la 14 zile" 19, consilia Administraţia centrală de a acorda aconturi din salarii muncitorilor afirrnind că „în situaţia actuală este şi omenos si înţelept de a nu provoca nemulţumiri cauzate de întîrzierea plăţilor" :!O.
(n afară de salarizare, problema zilei era acea a aprovizionării. Deşi legea
11
12
13
14
15
Hi
17
18
19
20

Ibidem.
Ibidem, f. 11.
Ibidem, f. 12.
Ibidem, dosar 238/1945, f . 27.
Ibidem, dosar 229/1945, f. 110.
Ibidem .
"Scinteia" din 2D aprilie 1945.
"Lupta Moldovei" nr. 7 din 30 aprilie 1945.
Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosa r 230/l~H5, f. 22 .
Ibidem.
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nr. :J49/HJ45 pentru reglementarea salariilor şi înfiinţarea ecpnomatelor prevedea
obligaţii pentru ~intreprinderile comerciale şi industriale de a înfiinţa economate
pentru aprovizionarea salariaţilor cu alimente, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţă
minte şi alte articole de primă necesitate" ~ 1 , dindu-şi seama că economatul va lua
fiinţă mai tirziu, muncitorii cer ~înfiinţarea imediată a unei cooperative a mun citori.lor pentru aprovizionare cu capital social propriu, precum şi a unei c,antine
muncitoreşti" ii. Dar cu toate stăruinţele depuse cooperativa n-a putut lua f.i in1,.i:i ;
problema aprovizionării rămînînd una din problemele nerezolvate.
Concomitent cu lupta pentru refacerea economică muncitorii mineri au m ilitat ferm pentru democratizarea vieţii economice, pentru dreptul de a ridica t'l'J.Jnomia min i eră suceveană la locul ce i se cuvenea în cadrul economiei ţări i. Făcin u
din sindicatul lucrătorilor mineri o puternică organizaţie politică, muncitorii a u
trecut la demascarea ac.tivităţii antidemocratice şi antimuncitoreşti a şefulu i mi nelor Iacobeni. inginer Gheorghe Petrescu-Tache, căruia i-au reamintit toate abuzurile făcute de la venirea sa la conducerea minelor, că ,.a lucrat în contra intereselor muncitoreşti, a redus nejustificat simbriile, în noiembrie 1!14:1, p rovoc ind
greva din 8 decembrie, care putea avea, sub regimul trecut de asuprire a d asei
muncitoare, urmări foarte grave ; că a introdus un greu regim de amenzi si chiar
carcera pentru pedepsirea muncitorilor ; că atitudinea sa ant i muncitorească ~e vede
şi în prezent prin faptul că adresează injurii şi insulte pe şantiere; că a d ovedi t
o completă lipsă de interes pentru doleanţele muncitorilor - nu s-a interesat de
redeschiderea exploatărilor miniere ; în sfirşit, că nu a acprdat dreptur ile muncit()Mi!or recunoscute de guvern" LI, pentru toate acestea i se pune în Yed ere să
părăsească şantierele minelor. Alarmată, Administraţia centrală a Fondului bisericesc, trimite la Iacobeni o comisie de anchetă, care, după investigaţiile f ăc u te .
este nevoită să recunoască, la 22 august HJ45, „temeinicia inv'inuirilor c.e i se c;duc
sefului minelor şi intrucît nu mai este capabil a înlătura greutăţile ce s-au ivit.
mai ales din cauza nemulţumirilor muncitorilor" l\ propune înlocuirea lui . Betra s
ln Centrală - la servic~ul minelor şi băilor - muncito1·ii cer înlăturare a lui ~i
de aici „deoarece, se spune în telegrama trimisă de sindicatul minier la J.l noie mbrie 1945 Fondului bisericesc, nu admitem nic,i un amestec al acestuia în cbestiunile minelor" 2,-._
Intre timp, pe plan politic, se produc evenimente deosebit de importa n te desfăşurarea lucrărilor conferinţelor judeţene şi a Conferinţei organizaţie i n °g ionale P.C .R. Moldova - în care, problema reconstrucţiei a fost considerată .,s a r ci n ă
vitală pentru dezvoltarea Moldovei şi a ţării" :Iii. In cadrul Confe r inţe i r eg;ona le
s-a acordat un deosebit interes faţă de exploatarea bogăţi i lo r s ubsolului b ucovinean. Raportorul. profesor doctor Vasile Mîrza, arăta că „o regiune cu un s ubsol
deosebit de bogat este Buc.ovina de Sud şi în special judeţul Cîmpulung. Aici, trebuie să vorbim, în primul rind, despre zăcămîntul de mangan . Este vorba . spunea raportorul, despre un metal deosebit de preţios ce se întrebu i nţează pentru
prepararea de fontă şi oţeluri speci ale, cu multiple într e buinţări în indu.stri a bateriilor electri ce. a sticlei şi în chimie : etc. şi în al doilea rînd, d espre p i r ită !ii
calcopirită necesare pentru producerea hîrtiei şi a acidului sulfuri c, p recum şi de
un minereu bogat de plumb şi argint, numit galenă " Ti. Pentru mă ri rea prod u cţ i ei
de mangan, c,are „ar putea nu numai să acopere nev oi le ţăr i i, da r să ş i constituie
un articol de export" :I.~ se impunea : 1. „refacerea uzinei hidroelectrice pent ru asigurarea for ţ ei mecanice ; 2. repararea funicular11Jui p en tru transportul mi n e reul ui ;
3. repararea liniei înguste d e la exploatare pînă la calea ferată ; 4. imbu n ăt ă1 i re a
si stemului d e extracţ i e pentru mărirea randamentului muncii ; 5. punerea în h:nr21 „Moni to r ul Oficial" nr. 101 d in 3 m;-ii 1945, part. I-a, p. 3625 .
:l2 A rh . St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 230/1945, f. 24.
23 Ibid em, dosar 238/1945, f. :J.
24 Ibidem, f. 27.
25 Ibidem, dosar 238/1945, f. 12.
26 V. Mîrza, op. cit., p. 8.
27 Idem, p . 31-32.
28 Ibidem .
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uzinei de concentrare a oxizilor de mangan ; ti. repunerea in funcţiune a
>entru pisat minereul necesar ~abricări_i bateriilor_; iar cel_ula Partidului Co~
1
1110
lac.obeni propunea 7. utilarea ş1 punerea rn funcţwne a turnătone1
, din
n~u~ontă _ care ar pute~ funcţiona c~a şas~ luni cu resturile de _fontă. existentă
~ · dunată de la populaţie - produc:n~ obiecte pentru construcţie, obiecte cas. ·
st piese pentru md ustna forestieră
.
u •~P (·a urmare a celor discutate la Conkrinţa regională, la 30 august Hl-15, celula
J' rtid-ului Comunist şi Sindicatul minier Iacobeni inter\'in la Fondul biseric,esc
filcînd importante propuneri pcntrn dezvol_tarea acti _vi tăli i miniere viitoare. .Cu
hiinl>area conducerJL minelor, se spunea in memonul 111tocm1t, strădania noastră nu s-a terminat, nici îndreptarea situaţiei minelor nu 1;-a realizat. drum ul
l{ind urilor noastre _abia s-a d,eschis" ·~•. ln continuare, se ar~tă că :·in·inele de la
·fricobeni au avut 111 trecut zile grele ş1 aşa cum au fost zJ!ele rnmelor au fost
s~ zilele noastre ... şi fiindcă acum. după războiul greu, grija pentru as igurarea
~mui viilor nc este mare ne-am organi zat în sindicat pentru a ne revcn dica d repturi le noastre profes ionale şi materiale dai· şi pentru a mun ci cu dragoste pentru
prnducţi e rentabilă, . ridicînd această intreprindere la locul _pe care-l merit_ă in
0
cadre le econom iei naţ10nale" ~ 1 • Pentru realizarea acestui deziderat, pentru rncepuL, muncitorii cereau : 1. „întocmirea unui plan de lucru sigur, bi ne întocm it
dt- ~peciali5ti ; 2. organi zarea une i bune şi sistematice exploatări a minelor ; :!. o
hună valorificare a producţiei" ;i~ Memoriului i se anexa şi un program de actit•itate imecliată în care se concretizau : 1. „realizarea unei produ c ţi i anuale de
J5.li00 tone ,optime din punct de vedere calitativ ; 2. raţionalizarea consumului de
ma teria le; :1. obţinerea de benefi cii prin repunerea în funcţiune a atelierelor mecanice şi furnalului întreprinderii; 4. angajarea de personal specializat - turnă
ton, modelatori şi diverşi meseriaşi ; 5. turnarea de piese de maş i ni necesare refac,eri i industriei, unelte agricole necesare gospodări i lor populaţiei ; 6. amenajarea
laboratorului chimic, precum şi 7. începerea unor studi i mineralogice atit de ne<'esdfe unei exploatăr i raţional e; 8. organizarea unui serviciu medical permanent ;
! I. apro\•izi onarea muncitorilor după norrnele fixate de guv!'rn şi nu după modelele
aplicate în prezent care incurajează specula ; în sfirşit, LO. organizarea lucrărilor
<le ex ploatare a piritei de la Fundu Moldovei" :~ 1 •
C unoscută fiind ideea că extragerea minereul ui de mangan este în raport
direct c u producţia de oţel, feromangan şi fontă, acesta const it uind materia indispcrL~abilă a uzinelor metalurgice 'ii siderurgice, aceste planuri, extrem de încurajalnare, deveneau deoc.amdată inoperante datorită, pe de o parte, lipsei cererii la
interior. deoarece uzinele de fi e r Hunedoarn, cele mai ma ri consumatoare de miner eu de mangan din ţară. în zestra te cu ci n ci furnale, a vî nd o capacitate de producţie anuală de 175.000 tone fontă, fun('ţ ionau în anul 19-15 num a i cu un singur
furnal (IOD/o din capacitatea de producţie). iar uzinele Reşiţa, c u două furnale şi
o capacitate de 70.000 tone fontă pe an şi uzinele Titan-Nadrag-Călan. cu un furnal !)i o capac,itate de 2-1.500 tone :v. pe an - „erau silite să rămi nă inactive din
lipsă de electrozi" 3"-„ iar pe de altă parte, nu exista un debU';eu exterior încă asigura t. Din acest punct de vedere tratativele duse în cursul anului Hl-15, prin Camera Homâno -Polonă de comerţ ex ter ior. pentru as igurarea desfacerii minereului
de mangan în Polonia erau binevenite :lti. Tratative urmau a se iniţ i a şi cu vechile
partenere ale Fondulu i bisericesc - uzi nele metalurgice din Cehoslovacia :11. Mai
.existau şi alte cauze care împi ed icau demararea promptă a ac,t ivi tă ţii min iere;
cauze de ordin tehnic - lipsa materialelor tehnice, rna~in i l or de forţă (uzina elec1iur;~

1

29 Ibidem .
:10 Arh. St. Sucea va, Fon dul b iseri cesc, dosar 2:18 / Hl-15, f. 4.
31 Ibid em , f . 4-5.
:12 Ibidem .
:13 Ibidem, dosar 2:-18/1945, f. 4-5; dosar
230 / 19-15, f. 7:!-74 ; dosar 229/19-15,
f. 4li-47.
34 „Scînteia" nr. 357 din 20 oct. 1945.
35 Arh. St. Suceava, Fondul biseric.esc, dosar Bl/194-1, f. 358.
3fi Ibidem, dosar 72/1947, f. 129.
:17 Ibidem, dosar 131/1944, f. 358.
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piese pentru reparaţii), neterminarea (în 4 martie 1946) a
tunelului Mestecăniş şi deschiderii liniei feratf•
Uărmăneşti Vatra Dornei pentru expedierea minereului către beneficiari , precum şi cauze de ordin financiar - lipsa mijloacelor financiare ~i a fixării un ui
preţ remuneratoriu pentru tona de minereu livrat 1~.
Faţă de ac~astă situaţie grea, conştient de ohlisrnţiile ce-i reveneau ele a
da ţării minereul necesar reconstrucţiei !?i acea ~ datoriei sociale - as iirnra rca
existenţei celor ce-şi legase întreaga lor fiinţă de minerit Fondul bisericesc
intervine în mai multe rînduri, în cursul anilm 1945 şi In46, la Minister ul Ec o~
nomiei Naţionale, Ministerul Minelor şi Petrolului şi Comisariatul general al preţurilor pentru a fi sprijinit in obţinerea unui credit necesar acoperirii cheltu ielilor masive de exploatare, echivalent cel puţin c,u jumătatea valorii min e-reul ui
ce-l avea în stoc, evaluat la H.000 tone, aprobarea unui preţ de cel puţin 70.000
lei tona, precum şi acordarea concursului pentru asigurarea desfacerii produ cţiei de
minereu şi obţinerii, prin compensaţie, a unor materiale şi ma~ini ce eventual
le-ar comanda în Cehoslovacia şi Elveţia :19. De fapt se ţintea la obţinerea contravalorii minereului expediat în Germania (în intervalul aprilie-septembrie 1944)
din devizele blocate la Banc.a Naţională a României şi includerea pe lista organizaţiilor ce urmau să exporte minereu de mangan în Polonia şi Cehoslovacia ca
urmare a încheierii acordurilor economice cu aceste ţări. De menţionat că bă tă
lia pentru cîştigarea unui debuşeu pe piaţa externă era extrem de acută ; statul
preluînd iniţiativa exportului de minereu de mangan în Polonia - prin Regia Autonomă C.F.R. (care nu era proprietar de terenuri miniere) atît Societatl.'a minieră Mangasar dt şi Fondul bisericesc se vedeau excluse de pe vechea lor pi aţă
poloneză. Pentru a forţa lucrurile, avîndu-se în vedere „conjunctura specicil ă căt r e
care se îndreptau exploatările manganifere" "0, Fondul bisericesc, pe de o parte, încheie un acord cu Societatea Mangasar cu „scopul apărării şi susţinerii intereselor
comune ale exploatărilor manganifere din Buc.ovina pînă la terminarea liv r ărilor
de mangan în Polonia în cadrul actualului acord economic româno-polon"' '•1, iar
pe de altă parte, prevalîndu-se de prevederile articolului 257 din legea mmelor.
ameninţa cu „sistarea lucrărilor de exploatare a minereului de. mangan !:ii piri tă
cu începere de la 1 mai" '•2. In condiţiile cînd industria naţională, metalu r~1a şi
siderurgia, nu absorbea anual dec.ît 14.000-15.000 tone minereu da mangan pentru dezvoltarea exploatărilor manganifere române asigurarea pieţei de ex port devenea o condiţie vitală, de interes naţional, întrucît de menţinerea acestui debu~eu, atît Societatea minieră Mangasar, Societatea Manga11ul, Societatea Heşi\a da r
mai ales Fondul bisericesc îşi legau dezvoltarea' lor viitoare.
Anul 1946 debutează promiţător. Pe plan intern, apar noi elemente ale democratizării vieţii economice. Pe baza Deciziei nr. 12/1946 1 emisă de Pre~ed in
ţia Consiliului de Miniştri este desfiinţată vechea Eforie şi iau fiinţă consili1le de
admin i straţie, atit la Centrala Fondului bisericesc. cit şi la Administraţia minelor
I acobeni, unde, pentru prima dată în istoria exploatărilor miniere, muncitorii şi -au
desemnat reprezentanţii lor '"'· Pe baza legii contractelor de muncă, în ianuarie
1946 Confederaţia generală a Muncii încheie cu Uniunea Generală a Indu stria şil or
din România, din care atît Fondul bisericesc cit şi S .A.R. Mangasar şi Societatea
minieră Manganui făceau parte, un contract colectiv de muncă cuprinzînd o serie
de drepturi pentru muncitori. In primul rînd mărirea salariilor, apoi p rime de
producţie, alocaţii pentru copii, ajutoare, asistenţă medicală, precum şi ;1 si~urarea
în caz de incapacitate de muncă ş.a. li5.
fiind

distrusă nu se .!(ăseau
degajării şi reparării

38 Ibidem ,dosar 179/1946, f. 38-39.
:l9 Ibidem.
40 Ibidem, dosar 230/1945, f . .J.8.
41 Ibidem, f. 46.
42 Ibidem, dosar 179/194fi, f . 79.
43 „Monitorul Oficial" nr. 99, part. I-a B dn 28 aprilie 1946, p . 4270.
44 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 179/1946, f . 79. Din Cons1Jrnl
de administraţie al Fondului bisericesc făceau parte muncitorii mineri Jpoht Buillă şi Martin Oanea.
45 Arh. Suceava, Fondul bisericesc.. dosar 231/HJ45, f. 29.
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Pentru transpunerea în viaţă a prevederilor acestui contract colec,tiv muncitorlÎ mineri au trebuit să folosească mijloace diversificate pentru a determina
~·ond ul bisericesc şi celelalte soc.ietăţi miniere să-l aplice.
Pe plan extern, aşa cum s-a văzut, se crease o conjunc.tură favorabilă exporwJ ui de mangan în Polonia şi Cehoslo\·acia r.c.. Toate acestea au influenţat favora1 ii starea moral-volitivă a muncitorilor şi desigur şi producţia. Incepind cu luna
: eptembrie 1~45 lucră.rile de .reface.re şi punere în stare .?e fun~ţionare a uzinei
electr ice, fumcularulu1, reţelei de rnaltă tensiune, a mor11 de pisat mangan ş . a .
luaseră o mare amploare, a crescut_ lună de lună numărul munc.itorilor, s-au fă
c ut i nvestiţii din ce în ce mai mari"'·
Iată cum caracterizează ziarul Lupta Moldove i aceasta : „Acum cîteva s ăp 
tii min i minerii din Iacobeni şi-au luat angajamentul de a mări producţ i a pînă la
li mar tie 19-IG, ziua împlinirii unui an de la venirea la cirma ţării a guver nului
poporului. In acest scop s-au provocat la întrec.ere. Muncind din răsputeri ei au
raporta t zilele acestea o mărire a producţiei cu 200"/0 " "~
Cu toate acestea ţara suferea încă din greu u r mări l e războiul'..11, „ i n flaţia,
specu la ş i sabotajul capitaliştilor îngreunau la maximum efortu r ile guvernului de
norma lizare a vieţii economice" "9 . Chiar Comisariatul general al Preţurilor nu-şi
făce a pe deplin datoria. Tărăgănind fixarea preţului tonei de mangan, nu dădea
posibilitatea stimulării e xtracţiei de m inereu, continuăr ii în r itm susţinut 'I acestt•ia . în această situaţie producţia de vine fluctuantă, ba începe să s cadă - de la
0 pro ducţie de 387 tone în luna aprilie şi 69fl tone în luna iunie HJ45 si 1.122
\tone în luna februarie 1946 produ cţia scad e la numai 113 tone în Juna iunie
a acC'lu iaşi an. Următoarea situaţ ie p r ivind produc ţi a de mangan produsă de Fondul bisericesc, cheltuieli le făcute ş i p reţul de producţie pe tona de minereu loco
mină :-.o este concludentă :

;:;
i::

<

,,,

Pro d ucţia

Luna

I

de m a ngan .
în ton e

I

aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie
martie

387
347,l
696,7
584,6
538,8
410,1
547,2
596,8
378,6
825
1.122,6
1.207,2

Total
cheltuieli
lei
10. 055
3.449.080
5.293.625
5.786.466
7.442.497
7.707.964
13.708.601
11.008.301
18.978.430
22.711.716
24.741.825
73 .920.033

P re ţul

dec.ost
pe to;rn de
manga n

.n
6

2.598
9.939
7.606
9.908
13.834
18.800
25.061
18.470
50.208
27.529
22.052
61.243

46 Ibidem, dosar 506/1940, f. 221.
47 Ibidem, dosar 181/1946, f. 10 ; dosar 177 / 1946, f. 44, 47, 50, 51.
48 ~Lupta Moldovei" nr. 118 din 5 martie 1946.
49 Gh. Ţuţui, lnfrîngerea de către forţele revoluţionm·e a acţiunilor antidemocrati~e şi antiguvernamentale întreprinse de partidele politice reacţionare şi de monarhie (august 1945-ianuarie 1946), în „Studii" revistă de istorie, tom. 20, nr.
6/1967, p. 1105.
50 Arh . St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 177/1946, f. 44, 47, 50, 51; dosar
7211947, f . 289.
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Dar salariile întîrzie să se plătească, greutăţile aprovizionării cu alimente, îmîşi spun cuvintul înrăutăţind la extrem sit uaţia şi aşa mizeră a oamenilor muncii; ca urmare nemulţumirile muncitorilor sînt evidente. lată citeva
exemple ce ilustrează starea de fapt şi de spirit a muncitorilor. „lntirzieTea plăţii
drepturilor personalului, se spune într-un memoriu al Sindicatului profesional al
funcţionarilor Fondului bisericesc. înaintat Administ raţ iei centrale la li martie
1946, loveşte adînc în exist enţa lui, rugăm deci a pune capăt acestor neajunsuri
care nu trebuie să ma i dăinuiască şi astăzi în era demo cratic ă în care trăim" :,1
La 11 martie 1946 Legiunea de jandarmi Cîmpulung era informată că ,.muncitorii
mineri de la minele de mangan Iacobeni sînt nemulţumiţi de felul cum sint remuneraţi, salariile fiindu-le insuficiente, iar cantităţ il e de alimente prea mici. Că
faţă de a ce astă situaţie au hotărît să trimită o d e legaţie, compusă din :l muncitori,
Ia Centrala Fondului din Bucureşti pentru a solicita sporirea salariilor, a cantităţii de alimente şi să li se dea încălţăminte. Dacă nu li se vor satisface cele solicitate, vor părăsi }ucrul" ''2. I.nspectorul de ..control, trimis l~ faţa locului, după
r.e „a stat de \'Orba cu munc1ton1 ş1 a venficat nevoile lor" "l, raporta Administraţiei centrale la 23 martie 1946 că „nemulţumiri sint desigur şi că vor mai fi
atîta timp cit via ţa - producţia, distribuţia, consumul şi implicit preţurile şi valuta - este anormală. Un muncitor la pădure cere astăzi 15.000 lei pe zi, ia r munci torii de la minele ldcobeni au rămas la simbriile vech i de maximum 2.594 Iei
pe zi, iar cei ce lucrează in acord c,îştigă cca. 4.000 lei pe zi . La ciştigu! acesta mic
se adaugă greuta tea nemaipomenit de mare de aprovizionare, preţurile au făcut
un salt uriaş în sus, există o speculă neruşinată""". întrebîndu-se „ce fac cu cîş
tigur ile lor mici muncitorii fără nic',i o avere şi fără prov izii sint ei în stare să
se hrăneas că şi să-şi înt reţină familiile cu un ciştig atit de mic. şi cu preţuri la
alimente atit de mari?" 5'i. ln concluzie, cerea Direcţiei minelor Iacobeni "să studieze şi să întoc mea scă calculele necesare pentru aplicarea contractului colectiv
de muncă, iar după aprobarea lui urgentă, muncitorii să poată benef!icia de condiţiile de plată prevăzute în contract. incepînd cu 1 aprilie HH6, c.eea ce le va
urca simbriile cu cca. 2500/o, precum să se ocupe şi de aprovi zionarea muncitorilor
dar nu la preţuri de speculă" ;,i;. Şi muncitorii de la mina de mangan Terezia, din
Vatra Dornei, era u nemulţumiţi pentru că nu li se făcea plata la timp şi nu erau
nprovizionaţi cu alimente. Jn memoriul întor.mit la 15 iul ie Hl46, Comitetul minei
Rrăt a că .. Noi muncitorii de la şant ierul minei de mangan Terezia muncim din
greu în această mină ~i suferim prea mult din cauză că nu ni se plăteşte la timp,
muncitorii au nevoie de hrană, de haine, de î ncălţăminte. De ce nu ui se plă~eşte
la timp? De ce nu ni se dau cotele de al imente. de stofe, de pînză, de încălţă
minte, drepturile noastre acordate de guvern ? De ce nu se res pectă prevederile
c.ontractului colectiv? Bieţii oameni. continua memoriul, î5i \in lucrul, lucrează
desculţi, cu niş te zdrenţe de haine rupte, zilnic se plîng că n-au c e-şi lua de mîncare. Sînt muncitori bolnavi din cauza mizeriei şi lipsei de hrană" 5Î . Această
situaţie era cunoscută şi organelor politico-administrative. La 2 iulie l!J46 Prefe ctura judeţului Cîmpulung cere informaţii Fondu lui bi sericesc de modul "c.um
a înţeles să îndrepte această situa\ ie" '•8. tn răspunsul dat, i se rap ortează că "este
brăcăminte

51 Ibidem, dosar 26 / l!l·Hi, f. J.
52 Ibidem, dosar 181 / 1946, f. 140.
53 Ibid em, f. 141.
54 Pent ru edificare. inspectorul de control informeaz ă că în ziua de 22 martie l!J46 preţurile la principalele produse• alimentare, atit la lacobeni cit şi la Vatra
Dornei, au fost : pîinea neagră de 400 gr. între 3.500-4.000 lei ; 1 kg fă ină porumb
3.000-3.500 ; brinza de oi Intre 14.000-16.000 lei ; cartofii 1.000-1.200 lei ; c.eapa
3.000-3.500 lei ; carnea de vită 7.000-8.000 lei ; iar 1 litru lapte 1.000-1.200 lei.
Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem, dosar 177/1946, f. 65.
58 Ibidem, f. 52-53.
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adevărat că muncit?rii nu s!nt __plătiţi l~ ,;imp şi nici nu sînt aprovizionaţi la timp
d 111 care cauză mulţi au ş1 parăs1t lucrul .
ln afară de plata salariilor şi aprovizionare, starea igienico-sanitară a mun·tonlor mineri, aşa cum se menţiona în memoriul sus-citat, era alarmantă . La
~~ martie 19-tli Minist~rul Sănătăţii e,erea Serv ici ului sanitar al. ju9eţului CîmpuJuog să cerceteze ş1 sa informeze ministerul despre starea de 1g1ena a locu1torilor
din centrul minier. Iacobeni _„c~re l_o cuiesc în dependinţe şi. locuinţe comune ~n
onditiun i mizerabile ş1 ne1g1enice" m. Deşi contractul colectiv prevedea „datoria
~atroi~ ului de a ţine la dispoziţia salariaţilor un medir" 61 acesta nu era angajat.
Nemulţumiri în legătură cu salarizarea şi aprovizionarea au existat şi în
continuare. La 18 decembrie 1946 Legiunea de jandarmi Cîmpulung era informată C'ă „la minele de mangan lacobeni există nemulţumiri cu privire la salarizarea zilnic ă care este prea mică, un muncitor primeşte 15.000-20.000 lei pe zi,
in~ă cu aceşti bani nu poate face faţă nici cerinţei al imentare. întrucit făina de
porumb ar fi ajuns în ?artea locului la H.000 lei kg" G~. In !Iota de răspuns,. A~~
ministraţia minelor arata că mformaţ1a nu corespunde realităţ u deoarece munc1tor11
mineri de la mina Ar'?i\a primesc salarii ziln ice de 20.000-3ti.262 lei . Afară de
aceasta li se dă cite un kg făină de porumb pe zi, la preţul de 2.12 0 lei, iar pentru membrii familiei cite 300 gr. Pe lingă porumb li se mai dă muncitorilor slă
nină, brinză, ceapă, c,arnc la preţuri convenabile. Salariile stau în strîns ă legă tură
cu pro ducţia til.
consecvent aplicării în practică a politicii Partidului Comunist Român d e
atrage re la opera de redresare şi reconstrucţie economică a tuturor fa ctorilor productivi, şi avînd în vedere că în economie relaţiile de proprietate nu erau de ac.eeaM natură, existau întreprinderi proprietate de stat, altele cu particip aţie şi întreprinderi particulare, guvernul Dr. Petru Groza a luat toate mă sur ile de dirijare
.~ i cooperare, de stimulare a interesului productiv al acestora pentru creşterea prod urţi ei ţării . Avînd în vedere că Fondul bisericesc - mare deţin ător de resurse
ale solului şi subsolului - din cauza lipsei mijloacelor financ,iare, nu putea pune
în practică politica industrializării şi valorificării resurselor naturale ale Bucovinei, s-a hotărît constituirea unei societăţi mixte cu Regia Autonomă C.F.R. sub directa îndrumare a Consiliului de Miniştri. Constituită la :l octombrie 194ti
cu denumirea de Regia mixtă Fond bis.-C.F.R., societatea a fost autorizată a funcţiona prin Decretul-lege nr. 911 din 12 noiembrie I<l46 ""· Prin Actul constitutiv
din 31 martie 1947, Regia mixtă Fond bis.-C.F.R. a fost transformată în „Dome niile Bucovina... , Societate Anonimă 65 , avînd ca obiect exploatarea, indust ri alizarea,
comercializarea şi valorificarea bogăţiilor solului şi subsolului bucovinean în vederea "ridicării economice, sanitare, culturale, artistice şi sportive a regiunii" Jr,.
La constituirea societăţii s-a fixat un c.apital social de 100 miliarde lei, din care
C.F.R.-ul aducea un aport de 50 miliarde lei în numerar, iar Fondul bisericesc
folosinţa bunurilor sale evaluate la aceeaşi sumă, de 50 miliarde lei, transformat
în 100.000 acţiuni nominative de I.OOO.OOO lei 67 •
Infiinţarea şi intrarea in activitate a societăţ ii Domeniile Bucot•ina a însemnat un salt c.alitativ atît în ce priveşte aprovizionarea materială şi t ehni că a ex-

59 Ibidem .
60 Ibidem, dosar 182/1946, f. 21.
61 Ibidem, f. 29.
62 Ibidem, f . 59.
63 Ibidem, f. 58 .
64 Ibidem, dosar 2/1945, f. 477; „Monitorul Oficial" nr. 266, part. I-a A, din 15
noiembrie 1946, p . 11970-11971.
65 Arh . St. Suceava, fond Domeniile Bucovina Clmpulung Moldovenesc, dosar
111947, f. 1 ; "Monitorul Oficial" nr. 82, part. II, din 8 aprilie 1947, p . 2555.
66 Arh. St. Suceava, fon d Domeniile B ucovina Cîmpulung Moldovenesc, dosar
l/1947, f. 5.
67 Ibidem, f . 1.
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ploatăr i lor miniere şi a munc itorilor cit ş1 m ce priveşte producţia, în sch imbarea
a însăşi opticii de exploatare şi industrializare a patrimoniului Fondului bisericesc. Fiindcă conform statutului, societatea, pentru realizarea obiectivului şi sc,opurilor propuse, putea întreprinde - şi a întreprins - acţiuni de orice natur ă pentru punerea în valoare a patrimoniulu i său. Astfel - în ramura minieră s-a trecut imediat la< executarea unor intense studii de prospectare, delimitare şi evaluare a resurselor de minereuri de mangan, pirită şi calcopirită, fier, blendă şi ga-

lenă, cărbune, mică, marmoră, cao.lină, chiz, chiar petrol şi gaie Ul!. ln programul de cercetări, aprobat pentru perioada 1 septembrie 1947 - :n august Hl48,
s-au prevăzut lucrări de explorare pentru mangan în limitele perimetrelor Ho~u.
continuarea ex plorărilor începute în anii 1929-1930 pentru identificarea şistu
rilor manganiferc, iar în perimetrele Colacul, Orata şi Oiţa continuarea înamtărilor în galeriile săpate în anii 1936--HJ40 şi săparea unor galerii noi pentru delimitarea zăcămîntului de mangan . Intreprinderea unor mari lu crări de prospecţiuni asupra straturilor rnanganifere din regiunea Broşteni, la punctele Holda şi
Holdiţa, pentru definitivarea cercetărilor privind deschiderea acţiunii de solicitare
.11 creării unui nou ţinut minier.
Societatea Domeniile Bucovina a acordat o atenţie deoseb ită şi lucrărilor de
explorare pentru pirită şi calcopirită ac.tivind vechile concesiuni - gaiJ.eria Prasca
de Jos, Valea Doamnei G9 (redeschi derea a două galerii ce parţial erau prăbuşite),
galeria Colbu I precum şi vech il e galerii de la Izvorul Giumalăului. Se prevedea
redeschiderea aici a două galerii ndin cele multe ca au existat pe vremea lui
Manz" 70 şi executarea unui riguros studiu geografic al regiunii. In ce priveste
fierul se prevedeau lucrări geologice .5i geofizice pentru determinarea magne.titelor de pe malul drept al rîului Bistriţa Aurie între Vatra Dornei şi Cîrlibaha
- cu prec,ădere în punctele Runcu Iacobeni şi Rusoaia, precum şi repunerea (la
nevoie) în exploatare a minei de li monită Ida din Valea Stînei. Cercetarea straturilor de hematite din valea Pîrîul Cai lor; a sferosideritelor ce se întind pe
valea rîului Moldova, din Prisaca Dornei prin Sadova pînă în Breaza, 5i cromitelor nce s-ar afla la patul roc,ilor din serpentinele din local ita tea Breaza" 71 ; !n
~ e priveşte galena arge ntife ră şi blenda se cunoşteau zăcăm intele de pe munte!~
'7'Juturica - exploatate între anii 1797-1859 dar epuizate - însă, după studiile
ieologice întreprinse la vremea sa de Bruno Walter, acestea ar continua pe malul
drept al rîului B is triţa Aurie, şi anume, dealul Vîrful Stîn işoarei şi pe dealul
Japa n. Se impunea deci o cercetare execu tată de geol ogi, geofizi cieni şi ingineri
de mine întrucit „nu se ştie dacă nu Ya veni vremea să fim nevoi ţi a recurge şi
la rezervele aici vizate" n Pentru cărbunele brun se prevedeau cercetări la Poiana Micului şi în Valea Isachi, iar pentr u lignit în punctele Spătăreşti, Rădăşeni
şi Boroaia, unde cu „ocazia prospec ţiuni lor făcute de prof. ing. Ilie Popescu s-a
constatat existenţa de strate de lignit de o foarte bună calitate" 7". In ce priveşte
fsxplorăr ile pentru petrol -se prevedea a fi executate împreună cu una din marile
societă ţi petroliere. Loca ţiile sondelor de explorare erau deja fixate.
Societatea Domeniile Buc.ovina avea în vedere „crearea de noi industrii" 7r•:
construirea unor staţii pentru înnobilarea minereului de manga n , a unor ins tal aţii

68 Arh . St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 75/1 947, f . 33-4li ; dosar 72/1947,
f. 194.
69 Lucrările de explorare în galeria Valea Doamnei fuseseră terminate încă
din anul 1943 cind s-a cerut transformarea ac,estui perimetru în concesiune de exuloatare. Ibidem, f. 39.
70 Ibidem, dosar 75/1947, f. 40.
71 Ibidem, f . 44.
72 Bruno Walter, Die Erzlagersti:itten der sudlichen Bukowina, 1876, p . 81 .
73 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 75/1947, f. 45.
74 Ibidem.
75 nMonitorul Oficial" nr. 82, part. II-a din 8 aprilie 1947, p. 2556.
https://biblioteca-digitala.ro

DEZVOLTAREA INDUSTRIEI MINIERE SUCEVENE (1945-1948)

257

tru producerea bioxidului de mangan şi a manganului metalic din soluţie de
pe~at. precum şi extragerea sulfului din pirită 78• In ce priveşte obţinerea enerU•. interesantă ni se pare soluţia propusă (utilă şi actuală). „Intruclt, se spunea
~iei studiul tehnico-economic tntocmit, bogăţia naţională din sectorul petrolifer,
:n tr-un timp relativ scurt încetează, este necesar a se evita folosirea combustibnlului lic.hid petrol, benzină, motorină la crearea industriilor noi. La Iacobeni
~istă posibi'lităţi pentru dezvoltarea unei industrii importante pe bază de căr
~ ni Aceste motive nu trebuiesc neglijate la viitoarea dezvoltare a uzinei care
lr~b~ie să fie prevăzută cu o staţie termodinamică încadrată in reţeaua regională
de electricitate" 77 •
In ce priveşte extracţia de minereu, Societatea Domeniile Bucovina s-a ocuat intens de creşterea producţiei şi productivităţii muncii. Se constată că "în~epind cu luna octombrie 1946, dată de cînd societatea a preluat minele, produc,ţia
de mangan a crescut simţitor" 78 datorită, pe de o parte, eforturilor de refacere
a potenţialului existent înainte de război, a punerii în stare de· funcţionare a
~tetierelor mecanice, ce urmau să asigure sculele şi uneltele necesare exploatărilor
miniere a refacerii şi punerii în funcţiune a morii de pisat mangan şi a instalaţiilor 'de forţă, iar pe .de a~tă ~~rte, „~sigurării aprovizionării mu?dtorilor cu
alimente strict necesare ŞI maJorăru salar11lor conform prevederilor dm contractul
colectiv de muncă" 79 , încadrarea cu personalul corespunzător.
In anul 1947 Societatea Domeniile Bucovina a dispus de un personal variind
intre 289 şi 468 oameni, din care un inginer şef de exploatare, un inginerr chimist
un inginer geolog, 10 maiştri mineri şi ajutori, 29 supraveghetori şi şefi de echipă,
Jl3 mineri, 63 vagonetari, 49-151 salahori şi 18 personal administrativ ao. In anul
1948 numărul personalului urcă pînă la 809 din care 7 ingjneri. 1 chimist, l:l
mer;rnici, 49 funicularişti, cca 410 mineri, 28 personal administrativ şi 44 cărăuşi.
Societatea Manganul avea în luna noiembrie 1947 doar 16 lucrători, iar Societatea Mangasar 12 lucrători din care nici un inginer s1.
In perioada aprilie 1945 - mai 1946 s-a extras o cantitate de 4.487 tone m inereu de mangan cu o producţie medie lunară de 320,5 tone. In intervalul iunie
1946 - mai 1947 s-a extras o cantitate de 9030 tone minereu de' mangan reali:r.îndu-se o producţie medie dei 753 tone pe lună (în luna ianuarie 1947 s-au extras 1266,6 tone) ceea ce reorezintă o creştere de 235% faţă de perioada anterioară, aprilie 1945 mai 1946, dar numai 25% din producţia anului 1938. Pentru mărirea producţiei de :mangan atît de necesară ind11striei, avindu-se in ve-·
dere că minele Societăţii miniere Manganul şi Societăţii Mangasar „nu lucreaz ă
şi nu dau nici o producţie acum (noiembrie 1947) cind se c;ere o intensificare cit
mai ridicată a luc rărilo r din întrepri nderi" 8~, s-a propus repunerea în stare de
exploatare a minei Tolovan cu o capacitate lunară de 1500 tone, precum şi urgentarea acţiunii de „mecanizare a extracţiilor miniere prin introducerea compresoarelor, ciocanelor de abataj şi a perforatoarelor pneomatic,e" 83. Ca urmare,
producţia de mangan, pe perioada 1 iunie 1947 --< 11 iunie 1948, a fost de 23 825
1.one cu o producţie medie lunară de 1817 tone, cu o creştere faţă de perioada
anterioară de 193% M; in anul 1948 s-a extras şi 3 500 kg pirită în valoare de
5 250 lei. Situaţiile de mai jos cred a fi concludente:
76 Arh, St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 72/1947, f. 82.
77 Ibidem, f . 18.
7B Ibidem, f. 55 .
79 Ibidem .
80 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic minier Vatra Dornei, dosar
9/1946, f. 15, 35, 46, 57, 64. 73, 82, 91, 100, 110, 118.
81 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier 'Bacău, dosar 3/1947, f. 1.
82 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic minier Vatra Dornei dosar
23/1946, f. 8.
•
83 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 72/1947, f. 56.
84 Ibidem, dosar 73/1947, f. 572, 577, 579, 581.
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produciiei de minereu d6 mangan p e anii 1945-1948 a principa lilor
producător i di n Bucovina
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85 Arh . St. Suceava, fond Inspectoratul geologic minier Vatra Dornei, dosar
31/194 7, f . 29.
86 Ibidem, dosar 9/1 946, f. 204 ; Cifră rezultată din calcul. Producţia raportată a fost de 7.341 tone. Ibidem.
87 Ib idem, dosar 9/1946, f. 208.
88 Ibidem, f. 207.
89 Ib idem, d osar 30/1947, f. 9.
90 Ibidem, dosar 11/1949, f . 19.
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Fiindu-i cunoscut faptul că „atît in trec,utul îndepărtat cit şi în ultimii ani
s-a preconizat o metodă de exploatare raţională ştiinţifică" 91 întrucit nu s-a
nu trat echilibrul optim între lucrările de explorări <';ii deschideri şi cele de ex ~tare, şi pentru asi gurarea creşterii continue a nivelului producţiei, Socie1atea
meniile Bucovina, a acordat o atenţie maximă ac.estei probleme, precum şi asillu rării necesarului de rezerve. Astfel, la 10 iulie 1947, prin petiţia nr. 1015 cere
~finisterului Mi_ne.Ior şi Petrolul_ui_ instituirea.. unui ţinut minier. pentru mangan şi
fier denumit Cirlibaba-Broştem m suprafaţa de 235.000 ha 9·1, iar prm petiţ ia nr .
1 llli un ţinut minier denumit Rădăuţi-Fălticeni pentru explorarea că rbunel u i, în
u rafală de 150.000 ha !IJ şi acordarea acestora. Societatea se obiiga a respecta,
c ~form Jegii mi!1e.lo r, drepturHe mi niere exist~nte. şi va.labile~ la data cererii, ale
altor societăţi mm1ere ce constituiau encJave m ţmuturiie mm1ere acordate. Totortată se angaja cu toată capacitatea tehnică şi financiară ce o are a executa în
„mbele ţinuturi miniere : I. ridicări detaliate din punct de vedere geologic ~i mineralogic; 2. executarea de explorări miniere cu galerii, puţuri şi alte lucrări pentru
studierea iviri-lor de minereuri şi a întinderilor lor şi 3. ridic,ări şi lucrări geofizice
în zonele identific.a le pentru stabilirea exactă a întinderii zonelor e xploatabiJe l"'In ce priveşte valorificarea m inereului de mangan atît Fondul bisericesc cit
~i succesoarea sa, S.A . „Domeniile Bucovina", au făcut eforturi deosebite pentru
asigurarea necesarului pentru industria naţională. dar mai ales peintru găsirea şi
menţinerea unui debuşeu extern. Astfel, odată cu punerea în aplicare a Legii nr.
511 din 19 iunie 1945 de adaptare a industriei de război la producţ ia de pace 9:••
a înlăturării dist rugerilor şi refacerii indust riei, viaţa ec.onomică românească a în ceput să pulseze, minereul de mangan sucevean este căutat. Societatea „Ch imarom"
~i Fabrica de baterii „Atlas" din Galaţi, Fabrica de chibrituri „Filaret", Societăţil e
. Kramer", „Zimermann", S.A . „Procopiu" din Bucureşt i, „Emailul" din Mediaş, apo i
marile uzine Res i ţa, H u nedoara, Călan, u zi nele de feromangan „N itrogen" din Tîrnăveni caută minereu de mangan. În cursul anului 1946 (deşi cu toate că în prima
parte a anulu i conjunctura a :8ost încă slabă) s-au livrat parteneri-lo r interni 11.240
tone m;nereu de mangan !lh produs de Fondul bise ricesc (Soc_ Manganul n-a e xploa tat. ia r S.A. Mangasar a produs numa i 370 tone) . In a nul 1947 s-au livrat 4.402.6
tone !17, iar în anul Hl 48, pină la 11 iunie, cca. 2.81:3 tone 11~. In cursul anului Hl48
s-a livrat pentru prim a dată 10,5 ton e limonită, extras ă din m ina Mestecănis, Societă\ii „Nitrogen" din T îrnăveni 'J•.
ln ce priveşte e xportul, cu 5 septembrie 1941i, s-au deschis li vr ăril e în co ntul
contractului, perfectat la 12 iulie 1946 cu Regia Autonomă C .F .R., pentru Polonia .
~- antractul , înch ei at cu Centrala Zaopatrzenia Butniczego Katowice prevedea livrarea a 15.000-20.000 tone minereu de m3ngan 111 0. cu un co nţinut :l2-:ln°lo mangan ,
14-160/o fier, 1411•0 siliciu şi 03 11 ·0 fosfor si o granulaţie intre 20-5 mm :l5 11: 0 • peste
20 mm 30' 1. ",1 si sub 5 mm :l5°·o. cu o um iditate de pină la 100/o . Preţul de 62.000 lei
tona loco mină, fixat de Comisariatul general pentru Industria Metalurg ic ă pentr u
anul 1946, era avantajos. Dacă conţinutul în mangan creştea pe~te :l5 11 -11 se acorda
o bonificaţie de 1.823 lei pe tonă 11' 1• în cursul anului l94li s-au Jivrat 10.040 tone
minereu de mangan , în anul 1947 restul de 5.000 tone.
91 Arh . St. Suceava. Fondul bisericesc, dosar 72/1947, f. 100.
92 Arh. St. S uceava, fond Inspectoratul geologic minier Vat ra Dornei, dosar
3/1947, f. 6, 28 .
!l:l Ibidem, dosar 15 / 1947, f. 162.
94 Ibidem, do~; ar 3/1947, f . 237.
95 „Monitorul Oficial" nr. 144, part. I-a din 29 i unie 1945, p. 5459.

!J6 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic mini er Vatra Dornei, dosar
9/t!J46, f. 204.
97 Ibidem, f. 214.

98 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 74/1947, f. 146, 152, 157, 167, 172,
177.

99 Ibidem, f. 167.
100 Ibidem, dosar 75/1947, f . 1-2.
101 Ibidem, f . 2.
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La 22 martie 1947 Direcţia; generală a C.F.R. cere S.A. Domeniile Bucovina
„ca în c-adrul celor 20.000 tone minereu de mangan angajat cu Polonia, să livreze
~i cele 5.000 tone". La 3 mai 1947 S.A. Domeniile Bucovina informa Direcţia generală CS.R. Bucureşti că „în cadrul acordului economic româno-polon de 15.000 tone
mangan s-au expediat 10.000 tone in cursul anului 1946, cele 5.000 tone sint în curs
de expediere şi că se angajează a livra alte 5.000 tone, cu condiţia ca încărcarea
să se facă la Mestecăniş şi Vatra Dornei" 102. Din datele existente nu se cunoaşte
dacă in cursul anului 1948, pină la 11 iunie, s-a exportat minereu de mangan în
Polonia.
Aceasta era situaţia in economia minieră bucovineană, dnd, la 11 iunie 1948
producîndu-se naţionalizarea principalelor mijloace de producţie - bunurile So~
<'iPtăţii Oomeniile Bucovina, au trecut in proprietatea întregului popor.
I
LI<; DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE MINIERE

DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA (1945-1948)
Rerume

Dans l'article presente l'auteur part du fait que Ies evenements d'aout 1944,
organises et conduits part le Parti Comuniste Roumain, ont marque un tournam
decisif dans Ies destins de notre peuple, dans sa longue lutte pour la liberation
nalionale d'unc nouvelle Roumanie.
Une place importante est accordee a la classe ouvriere de Bucovine, pour le
redrcssement de !'economie detruite par la guerre.
A la Conference Nationale du 16-21 octombre 1945 du Parti Comuniste Roumain ont ete tracees de nouvelles mesures de l'industrialisation de la Roumanie.
On peut remarquer depuis des etablissements industriels, une intense vie
econornique dans tous Ies centres industriels miniers de la Bucovine.
L'auteur releve dans le contexte du developpement general de la Roumanie
des exemples concluants qui illustrent ce developpernent de l'industrie miniere
dans Ies localites : Jacobeni, Vatra-Dornei, Fundu Moldovei, de Bucovine.

102 Ibidem, f. 30
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ŞTEFAN

CEL MARE IN LITERATURA ROMANA
ILIE DAN

ln toate etapele culturii universale, marile evenimente şi personalităţile dt>
Pxceotie care au marcat destinul unui popor sau al unei perioade istorice date şi-au
aăsit reflectare ş~ l_n a_rtă şi literat1;1ră c~ un fapt imp_licat tn lns~şi devenirea şi _evoiutia unei colect1v1tăţ1 umane. Zei, eroi, conducători de oşti ş1 de popoare, v1teJ 1,
oameni cu calităţi excepţionale, pe care natura i-a zămislit doar tntr-un singur
"xemplar se întilnesc ln toate literaturile lumii, de Ia Homer şi Virgil la Shakespeare, Balzac, Tolstoi, Sadoveanu şi Marin Preda.
Un exemplu grăitor ii constituie, in această privinţă, şi literatura română in
ale cărei opere (poezie, proză, teatru) regăsim reînvierea epocilor de eroism intru
apărarea libertăţii naţionale şi sociale sau uriaşa personalitate a unor conducători
viteji şi patrioţi ca Decebal, Mircea cel Bătrin, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Miha i
Viteazul. Chiar dacă astfel de lucrări nu urmează totdeauna fidel adevărul strict
istoric, literatura s-a dovedit o "soră" bună a istoriei, întrudt în numeroase cazuri
operele literare cu caracter istoric au cunoscut o difuziune deosebită şi au format
generaţii de-a rindul în cultul strămoşilor şi al vitejilor în mai mare măsură <l e cit cerc etările istorice propriu-zise.
Nu trebuie uitat apoi că unii sc,riitori au preluat imaginea pe care tradiţi a
populară a păstrat-o despre unele personalităţi din istoria naţională, viziune care
situează eroul la mijlocul distanţei dintre adevărul verificabil documentar şi legend11, lntr-un cadru aureolat de calităţi şi merite ieşite din comun. E de la sint>
tnţeles că mulţi scriitori (români, ln primul rînd) au avut în vedore, ca nucleu.
datele oferite de istorie (C'a ştiinţi\ autonomă) cu privire la un eveniment sau o personalitate marcantă, dar le-au interpretat printr-o viziune proprie, imaginlnd scene.
dialoguri, situaţii şi trăsături de caracter, potrivit fanteziei şi concepţiei artistic<'
a fiecăruia. ln acest fel, autorii de mare talent au: reuşit prin operele1 lor beletristire
să .1'.acă concurenţă" istoriei însăşi.
După începuturile datorate lui Nicofae Istrati (Mihul), Gheorghe Asachi (Petru
llareş, Ştefan cel Mare, Mihai Vodă Viteazul ş . a.) şi Cezar Bolliac (Radu Vodă ş.a . )
in perioada Unirii şi in cea premergătoare cuceririi independenţei de stat, numeroşi
autori (unii interesează astăzi doar istoria teatrului românesc) dau la iveal<l, an
după an, în proză sau in versuri, drame istorice: Al. Pelimon, P . Grădişteanu,
G . .Baronzi, Alexandru Depărăţeanu, Dimitrie Bolintineanu (peste zeci! drame istorice inspirate din epoca lui Lăpuşneanu, Despot, Mihai Viteazul, Constantin Brincoveanu), I. N. Şoimescu ş.a. Dar abia, prin Răzvan şi Vidra, B. P. Hasdeu deschide seria unor valoroase lucrări care au rămas pină astăzi ca repere sigure ln
teatrul românesc, prin contribuţiile viitoare ale altor scriitori de primă mărim e.
precum Alecsandri, Davila, Victor Eftimiu, Nicolae Iorga, Mihail Sorhu, Lucian Blaga, Ion Luca, iar dintre c,ontemporani, Mihnea Gheorghiu, Horia Lovinescu, Paul
Everac. Marin Sorescu.
Cel mai bun exemplu pentru toate cele invocate mai înainte fi constituie epOC'a
şi personalitatea uriaşă a lui Ştefan cel Mare. Dacă am adăuga la vechile cronici
şi letopiseţe (încă departe de ceea ce numim literatură !) numeroasele creaţii oral e
(din toate provinciile româneşti, nu numai din Moldova !) in r.are omul şi domnitorul domină canavaua faptelor (reale sau imaginare), am putea spune că încă
dfo timpul vieţii sale şi pini! ln vremea noastră Ştefan cei Mare se tnfătişează
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în paginile literare ca un personaj C'Omplex. El e eroul unei întregi lite raiuri
incit o antologie ce şi-ar propune adunarea tuturor textelor literare legate de fap~
l!'le şi epoca sa (~i unele încercări au existat în această privinţă) ar trebui să cuprindă (cronologic sau pe genuri) o serie de volume impunătoare .
Evident, nu ne referim aici la c.ercetările istorice (monografii, studii, documente, articole ş.a.) cu caracter strict, unele de o rigoare ştiinţifică remarcab ilă,
<tltele cuceritoare prin adm ir aţie elogioasă şi prin căldura expunerii, toate avîndu-1
în plan central pe voievodul Moldovei, unele dintre ele fiind „carte) de căpătîi~ pentru geneza unor capodopere ale literaturii naţionale (Alexandru Lăpu ,m eanul, Despot Vodă, Fraţii. Jderi, ca să ne limităm doar la exemple ilustre). Dacă însă în
analiza unor luc;·ări literare se pune problema „surselor", e imperios necesar să ne
t·eferim la „documentarea" autoriolor !!i la raportul dintre adevăr şi ficţiune . Acest
lucr u rămîne valabil şi pentru literatura română din ultimii 150 de ani, inspirată
de personalitatea istorică şi de f igura legendară a domnitorului mol d ovean.
Cal i tăţile sale umane, cele de om politie', strateg şi diplomat, faptele sale- deo~cl>ite pentru apărarea pămintului patriei şi pentru progres, setea de dreptate. initiativele privind dezvoltarea culturii în ţinuturile româneşti, toate acestea au slîrnit
admiraţia contemporanilor (pr incipi, istorici, diplomaţi) pentru o personalitate europeană de prim rang, şi l-au transformat, datorită imaginaţiei populare, într- un
erou legendar, secole de-a rîndul atribuindu- i-se calificativele „cel' Mare", „cel Bun",
„C'el Sfint". repetate fiind ca un refren fără de moarte cunoscutele versuri :
.. Ştefan, Ştefan domn cel
Samăn pe lume nu are

mare

Oecît numai m!ndrul soare"
lingă cunoscutele legende O samă ele cuvin te ale lui Jon Neculce. unii folau adunat variate creaţii populare inspirate de viaţa şi faptele strălucitului
domnitor : Teodor Bogdan - Stefan cel Mare. Tradiţ i.i , legende, balade, colinde,
culese din gura poporului; Simion T. Kirileanu --i Ştefan cel Mare şi Sfînt. I storisiri
şi cintece populare ; Tudor Pamfile Mănunchi nou de povestiri populare cu p1·ivire la .)tefan cel Mare; Ştefan Vodă şi vrîncenii. Compilînd legende istorice cu
unele povestiri populare, chiar şi un folclorist de tal ia lui Petrei Ispirescu a publicat", mai ales pentru cititori i tineri, volumul Istoria lui Ştefan cel Mare şi IJun

Pe

clorişti

şi

alte povestiri despre el.

Cu siguranţă că tradiţia orală a conservat numeroase creaţii transm ise prin
Yi u grai din care putem rec,onstitui, potrivit imaginaţiei autorilor anonimi, portretul fizic şi moral, dar mai ales cărările destim.tlui pe care le-a străbătut omul, oş
teanul şi voievodul Ştefan al Moldovei. Altele însă se vor fi pierdut „în negura
veac urilor" .
Dacă lă săm de o parte datele şi portretele din cronici şi letopiseţe (începind
cu f,etopiseţul de la Putna, continuind cu cel al lui Grigore Ureche - autor al
c·e lebrului „portret" atît de cunoscut - , Nic,olae Costin, Ion Neculce), care nu pot fi
l:onsiderale ca opere beletristice, abia în secolul al XIX-iea se poate vorbi In liten1lura română cultă de un personaj literar Ştefan cel Mare.
Apariţia un or astl'.e-1 de lucrări în primele decenii ale veacului trecut stă în
legătură cu romantismul, ai cărui promotori susţineau pătrunderea istoriei în literatură. Faptul că şi c,urentul nduhului naţional" iniţiat de Mihail Kogălniceanu pr in
„Dacia literară" indica istoria drept izvor de inspiraţie pentru scriitori (alături de
folclor) a determinat o întreagă literatură de inspiraţie istorică.
Aşa cum a arătat Tudor Vianu în studiul Ştefan cel Mare în literatură, prima
lucrare demnă de menţionat este naraţiunea pictorului Constantin Lecca. din t8:!4,
i nlitulată Viaţa prinţului şi eroului Moldaviei Ştefan rel Mare , avînd in egl'lă
măsură caracter de scriere istorică şi literară. In aC'.ela~ i an. după ce cu cî tva tir1r
mai înainte realizase prima litografie cu chipul lui Ştefan cel Mare, Gh. Asachi
face c unoscută publicului balada Ştefan cel Mare înaintea cetăţii Neamţu, inspirată
din cronica lui Neculce, episodul respectiv al momentului de după bătălia de la
Războieni (clnd Ştefan fusese învins. în 1476), fiind reluat mai tîrziu în alte opere
de către D. Bolintineanu, C . Macri, M. Kogălniceanu şi A. Vlahută .
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'T'ot la Asachi, şi tot in legătură cu Ştefan cel Marc, sint şi c~e două "tablouri
.
: - ;n titnlate Elena Moldovei şi Valea Albă, aflate amindouă la hotarul dintrP
1
1stor
1.:
••
· t orie
· ă" .
. aţiunea
doc.umentar ă ş1· nuve1a 1s
"nar Cti ar dacA nuvela istorică va cunoaşte mai ttrziu, prin Negruzz1, Odobescu
Nii:nlae Gane. realiz~ri de prestigiu, Asachi rămine a~torul . acestui gen_. în lr-~n
~\ me fel . primul scriitor !n adevăratul !nteles al cuvmtului, care a remv1at 111
,lflUini literare epoca ?;i figura lui Ştefan cel Mare.
Doi contemporani ai săi, în două poezii ocazionale. chiar dacă nu sînt dedicate
r~ voievodului moldav, cuprind referiri la epoca sa şi mai ales la semnificaţia
~- ~linulu i acestui strălucit reprezentant al gloriei străbune pentru urmaşi. Al. Hri~on•rnhi , în poei:,na. Odă . rninelor cetăţii Nea!~!ţu, preamărin? t:ecutul de ~l<?ri.~ al
mo ' d ovenilor, remv ~ a „d1_ntre umbre ş1. r.um1 pe Ştefan, „mv1at de băr~aţ1e ca
irnbol al eroismului romanesc. Tot p~ _Im1a volne:(ană. a „poez1e1 rumelo: , de fact ură preromantică, se situează ş1 Stra1erul taberiz de la Cupou la 1834 m care se
\' OCă umhra hatmanului Luca Arbore („stîlpul domniei lui Ştefbn") ca re îl p re~intă urma~i'lor ca eroul Moldovei, ţării noastre părinte, ocrotitor înger, principe
~„ biruit . Şi Mihai Cuciureanu, în Iubitelor umbre de la Războieni, reaminteşt e
contemporanilor de „umbrele scumpe" care s-au jertfit pentru neatirnarea patrie i.
Deoarece scriitorii moldoveni făcuseră cunoscută glorioasa epocă a 1ui Ştefan cel
Ma re, şi unii scriitori din Muntenia întîlnesc printre eroii trecutului şi pe Ştefan ,
ca re dev ine astfel, cum o afirma Kogălniceanu în 1843. nu numai „e roul Mo ld ovei", ci •. eroul tuturor români lor". In elegia O noapt e pe ruinele Tîrgot'iştei, rclu!nd episodul in care voievodul se afla in fa\a cetăţii Neamţ, Ion I-Jeoliade-Răd u
les~u surprinde, pentru întîia oară, alte trăsături din portretul ilustrului moldo\'ean

„D-aici văz în Moldova toată slava romană
A reînvia subt Stefan si ai vechimei ani
Iarăşi a: se întoarce, a ~itejiei hrană
Subt el îmbărbătează a înv inge pe tirani".
O nouă etapă (tot sub influenţa romanti smului) cunoaşte literatura română d e
inspiraţi e istorică datorită scriitorilor grupaţi în mişcarea „Daciei literare". Apar
In această perioadă lucrări valoroase, şi din punct de vedere al tehnicii artistice si
din punct de vedere al concepţiei estetice. Astfel de luc.rări nu numai că vor d etermina o anumită atitudine moral-cetăţenească din partea cititorilor, dar vor d e ven i ~ i modele demne de urmat. C. Negruzzi, spre exemplu, înainte de a publ ica
„acel m ic cap d'operă" - Alexandru Lăpuşneanu! - proiectase elaborarea une i
epopei .<;;tefaniada (se vor gîndi la o asemenea realizare şi Heliade-Rădulescu, Bolintineanu, Eminescu) din care nu a publicat decit un fragment - Aprodul l'urice ,
pe baza unei legende prezentată şi de Ion Neculce. Scenele de luptă d intre mol doveni ş i unguri, patosul unor dialoguri din poem, grandoarea scenelor de luptă .
ca şi umanizarea lui Ştefan au făcut ca acest text să se bucure de o primire fări:i
precedent din partea cititorilor, ceea ce-l îndreptăţea pe Alecsandri să afirme ma i
tîrziu, pornind de la mesajul patriotic al autorului, că „a fost o palmă dată de tre cutul glorios prezentului decăzut".
Un alt patruzecioptist care ne-a lăsat un adevărat capitol literar dedicat lui
Ştefan cel Mare este Dimitrie Bolintineanu. Ca şi alţi contemporani, şi el s-a insp irat din letopiseţele lui Ureche şi Neculce, dar a preferat forma baladei, alăturînd
<l~c.rierilor o tumultuoasă mişcare a personajelor şi o înaripată adresare contemporanilor, care, treziţi de umbrele voievodale, trebuie să le preia pilda luptei şi jertfei pentru libertate. Toate cele 15 legende istorice o dovedesc (intre ele Cupa lui
Ştefan, Visul lui Ştefan cel Mare, Codrul Cosminului, Muma lui Ştefan cel Mure,

aceasta din urmă cunoscind, prin manuale şi manifestări publice, o c i rculaţie fără
precedent, incit uneori numele autorului a fost uitat).
Sentimentele înalte de care era animat autorul l-au determinat să publice în
1863 cea dintîi monografie (pentru public.ul larg) cu titlul Viaţa lui Ştefan cel
Mare, pentru poporul român.
Precum Negruzzi şi Bolintineanu, si Vasile Alecsandri s-<1 gîndit la realizarea
un-1i poem de proporţii a cărui figură · c,entrală să fie Ştefan, preluind, ca şi ceihttps://biblioteca-digitala.ro
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lalţi, date din cronicari şi folclorul românesc. Amplul poem Dumbrava roşie are
un caracter descriptiv, iar caracterizarea eroului se face - cum a remarcat Tudor
Vianu - ln termeni convenţionali : „erou plin de lumină", „soare splendid", „natură gigantică" etc. Acea tonalitate de preamărire a viteazului domn şi a gloriei
strămoşeşti străbate şi Imn lui Ştefan cel Mare, scris cu ocazia sărbătoririi de la
Putna, şi ln Movila lui: Burcel, scrisă In maniera legendei populare.
Fără să fi avut o carieră poetic.li de durată, prietenul său C. Negri vibreazll
sincer, ln poezia Războienii şi Neamţu, clnd evocă eroismul ostaşilor conduşi de
Ştefan pe'lllru apărarea pămlntului străbun.
tn ultimele decenii ale secolului trecut lntllnim doar citeva ecouri ale prezenţei lui Ştefan cel Mare in literatură : Eminescu (lnchinare lui Ştefan Vodă şi
Doina), Nicolae Gane (Stejarul din Borzeşti - singura lucrare literară care se referă, pornind de Ia tradiţia populară, -I.a r.opi!ăria domnitorului), Ioan Neniţescu
(_<;}oimii de la Războieni), G. H. Grandea.
Dacă Sadoveanu a realizat ln proză capodopera romanului istoric, lui Dela\·rancea îi datorăm, fără îndoială, monumentul dramaturgiei istorice naţionale prin
cele trei piese ale „trilogiei moldoveneşti" : Apus de soare, Viforul şi Luceafărul.
Cea care a cunoscut un triumf naţional, producind o adevărată „explozie" in dramaturgie, este prima parte a trilogil"1, deşi din punct de vedere al realizării scenice, al conflictului şi al c.aracterelor, Viforul rămtne cea mai dramatică lucrare a
autorului.
Cel dint1i lucru pe care 1-a realizat a fost o „documentare" amănunţită pentru a cunoaşte epoca celui de al XV-iea veac de istorie românească, viaţa şi faptele „eroului măreţ" al acelui timp - Ştefan cel Mare. Mai tîrziu, imaginîndu-şi
''C'ene, confruntări, dialoguri şi omeneşti sentimente, a ingemănat în Apus de soare
cele două clemente esenţiale, transfigurate artistir. : o epocă istoricii şi un destin

u·man .

Trilogia surprinde, ln plan istoric, social şi uman, aproape 50 de ani din zbuci umata istorie a Moldovei, ca şi a celorlalte provincii româneşti, dealtfel. După
ce !naintaşii săi consolidaseră statul feudal Moldova, Ştefan aduce stabilitate !.i
fnflor ire economică şi culturală. Dar liniştea e aparentă, pentru că vecinii hrăpăreţi
de atunci (unguri, poloni sau tătari), Intre clipe de învoială şi succesive trădări,
nutresc ginduri de cucerire a Moldovei. Pericolul cel mai mare venea din partea
Imperiului Otoman, a cărui expansiune reprezenta o ameninţare cumplită pentru
provinC"iile rom1îneşti. ln această vrf'me, domnii luminaţi din feudalismul românesc
purtau grija apărării libertăţii şi a independenţei patriei, chiar lnfruntlnd, demn
-:;i C'roic, oşti mai numeroase sau comandanţi ve:;tiţi.
Dar grijile existau şi Inăuntrul ţării, unde alături de boieri patr i oţi, fideli
domnitorului şi ostili inrobirii păminturilor strămoşeşti, boierii trădători se coalizau, gata oricind, pentru meschine ambiţii sau pentru ţeluri de mărire, să vindă
\ara. Şi o altă grupare.mult mai veche, exista ln Moldova : pe de o parte, boierimea hrăpăreaţă, care secătuia ţara, iar pe de altă parte, ţărănimea, şi în primul
rtnd răzeşii, care cu preţul slngelui cîştigau pentru ei sau pentru urmaşi dreptul de
a f.i români şi de a fi liberi. Mai ale:-; în timpul lui Ştefan cel Mare, care s-a
ba;mt în t.ot cursul domniei sale lndelungate pe mica boierime şi pe răzeşi, riva litatea dintre boieri şi ţărani a cunoscut forme violente, şi nu de puţine ori, domr. it nrul a fost de partea celor săraci, dar drepţi şi viteji.
Dacă la in~putul secolului al XVI-iea, cită vreme Ştefan „păstorise" ţara,
s ituaţia externă şi internă a Moldovei nu devenise dramatică, după moartea marelui domn acest lucru se va intimpla, incit istoria ŢărHor Române va cunoaşte
Yeac:uri de "întuneric şi împilare".
Asupra aC"estei epoci de cumpănă, intre apogeul unei domnii de rezonanţă
europeană şi anunţarea viitorului declin, s-a oprit Delavrancea ln piesele tripticului istoric.
In Apus ele soare, (numită iniţial Ştefan cel Mare} ar.eastă epocă stă sub semnul unui destin de excepţie : Ştefan cel Ma1·e. Cunoscînd bine epoca şi concepindu-şi eroul ca un portret complex făurit de legende şi cintece bătrlneştl, dar ~i
diu "cronici bătrlne", autorul nu ni-l reprezintă schematic, ca expresie a unei singU?e trăsiituri de caracter saul luminat dintr-un singur punct de vedere.
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e complex, portretul moral are un relief pregnant.
ne face contemporani ai epocii respective. In lnlăn
a~1 rea şi scenelor din Apus de soare cititorul (şi, implicit, spectatorul) cunoaşte.
!~ .n lnsemnele destinului : un om, un domn, un viteaz, fiecare dintre ei avînd alte
11
ml ponente care-l definesc c.a erou şi patriot, şi ln care gîndurile şi sentimentele
cu astre se regăsesc. emo ţ•10nan.„ ş1. so 1·d
1 ar.
110
Pe lingă textele folclorice (care reprezintă o sursă secundară), Delavrancea
folosit în primul rînd documentele tipărite, apelînd la celebra colecţie a Leto\.seţelor moldoveneşti, publicată de Kogălniceanu (preluînd, c,um era şi firesc,
te din cronica lui Ureche şi din O samă de cuvinte de Neculce), Hronicu lui
' i ~cai studiile de istorie ale lui Xenopol, Iorga şi Onciul, unele documente pu-~ licat~ fn reviste de specialitate de Hasdeu, C. Esarcu şi I. Bogdan . Unele date
(vcrifi(',abile) l-au ghidat in cronologia acţiunii, în situarea personajelor secundare
" punctarea evenimentelor care au a"'.ut loc _în ultim~! an de domnie a lui Ştefan
<'ci Mare şi după moartea sa (pentru Viforul ş1 Luceafarul).
E un fapt unanim recunoscut că Delavrancea nu denaturează adevărul istor ic iar fantezia-i creatoare priveşte mai ales tonul ~frazării" şi relieful unor ac1,u~i sau personaje. Am putea spune că, in ciuda faptului că sursele doC',umentare
~i nt cunoscute, raportul adevăr istoric şi ficţiune se menţine lntr-un echilibru remarcabil, chiar dacă în Apus de soare întreaga construcţie are la bază granitul
unui ~erou titanic" (Al. Săndulescu), iar ideea fundamentală a arh itecturii piesei
l' c.ea a dragostei faţă de patrie.
Unii exegeţi au urmărit, din acest punct de vedere, momente şi personaje
n•ale care apar în piesă : expediţia în Pocuţia, nume de boieri cu, identitate exactă
(lfrăm an, Boldur, Arbore, Costea. Tăut, Negrilă, Şandru, Şarpe, Carabăţ ş.a.), care
apar şi în documentele istorice, ca şi prezenţa celor trei medici străini care l-au
îngrijit în ultima perioadă a vieţii pe viteazul domn .
.'1.pus de soare (s-a spus de mai multe ori !) are un singur erou : Ştefa n cel
Marc. în aparenţă, a')a stau lucrurile, pentru c)i el e erot4,r. Delavrancea nu s-a
oprit intîmplător la sfirşitul unei domnii (de 47 de ani) şi al unui voievod care
„aşezase" ţara Io rinduiala dreptăţii, a păcii şi a vitejiei. E un moment de inţ e 
lr•pciune (trecerea biologicului în nefiinţă), de rcl spuns al conştiinţei (ce am făcut
pentru ţară şi in miinile cui o las ?) şi de luptcl interioară (omul "pleacă", dar
domnu l, prin faptele sale, rămine ca pildă de urmat, sau "pleacă" şi el?).
Dată fiind complexitatea acestei personalităţi ur iaş e şi legendarf, multor com1mtatori ai piesei li s-a părut că Ştefan e eroul central "prezenţa-simbol". in
juru l căreia gravitează celelalte personaje, care, c ricum. sînt strivite (şi în fapte
~i în vorhe) de măreţia fără egal a eroului principal. Este, poate aici, şi ceva din
tradiţia folclorică despre domn, dar şi intenţia autorulu i de a-l ridica pe Ştefan
fll' c:el mai înalţ piedestal, ca un ~astru" al istoriei naţionale.
Ca simhol al Moldovei, el se află lntotdeauna pe primul plan şi chiar atunci,
rin d nu e de faţă, el trăie5te prin relatările altora (in Apus de soare) sau prin
~r rnnificaţia vieţii şi idealurilor sale : stat centralizat şi unitar, neatirnare, liniste
~t stahi litate în ţară (ca in Viforul şi Luceafăru!) . Ar fi gre5it însă ca, dată fiind
1·omplexitatea 5i grandoarea sa, să c redem că Ştefan e singurul personaj al piese!.
Alături de e l ca "personaj-ţintă " - se grupează (fireşte, mai slab conturate de pana autorului) . de o parte - „apropiaţii", ,.susţinătorii", ~înţelegătorii "
(A rbore, Negrilă, Mogh ilă , Doamna Maria, Oana, postelnicul 1!oader). de c.ealaltă
- i:rupul boierilor trădători "uneltitorii", ~cîrtitorii", "urzitori i" complotului.
r:e1 care doreau să-l înscăuneze p e tronul Moldovei pe Ştefăniţă : paharnicul Ulea .
·'tol nicul Drăgan, jitnicerul Stavăr .
Alte personaje sînt secundare (cei trei doctor i, Petru Rareş, grupul fetel or)
făcind parte din "decorul viu" al piesei , fără a direcţiona într-un fel sensul c.on fl ictului dintre domn şi grupul boierilor trădător i. Deşi eroul principal are cal ităţi excepţionale, el nu e un supraom, ci un autentic caracter : stăpin şi părinte.
hătrin şi obosit, dirz şi neiertător, bolnav şi glumeţ. hotărit şi duios, dovedind pină la ultima suflare - „sublimitatea iubirii de patrie" (G. Călinescu).
F.! se transformă in erou tragic, ca urmare a cioc,nirii dintre voinţa păstrată
intact şi ffJrţele trupeşti care nu pot susţine această voinţă. Acest conf.lict psiho-

fa
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logic este numit de I. Trivale conflict intern (formula a fost preluată mai tîrziu ,
de alţi cercetători), Intre om şi erou.
·•
Un alt c:onflic.t, n_umi~ i:xtern, . e_ de natură . socială şi generea7:ă zbuciumul
sufletesc al personaJulu1 principal pnvmd raporturile dintre domn, boieri !)i popor
Acest conflict, din care rezultă portretul moral al conducătorului şi omului pol itic, justifică plecarea voievodului în campania din Pocuţia, înfruntarea şi ucider«:>a
celor trei conspiratori şi înscăunarea lui Bogdan, pentru a purta nu numai sab ia
şi mantia bătrînului său tată, ci şi grija; destinelor Moldovei.
In cadrul conflictului se conturează şi dimensiunile morale ale omulu i 1
voievodului Ş.t.efan. El îşi înţelege în mod superior n:ienirea, contopindu-ş i via\il
cu cea a ţâru pe care o conduce.O spune, lntr-un nnd, Hrăman : „Voinţa mă 
riei-tale, voinţa \ării ". In alt loc o rec1moaşte Ştefan însuşi : „cum vru Moldova
aşa vrusei şi eu".
Voievodul, c.a oricare om de aleasă valoare şi !n altă conştiinţă, îşi pă streai.ă
modestia : „Eu am fost biruit la Războieni şi la .Ch ilia, Moldova a b iru it pretutindenea".
Voievodul simte că e o ramură dintr-un etern trunchi românesc care a stat
„zid neclintit în faţa păgînilor" . De aceea în scena a VIII-a din actul al Iii -lea
glasul .,slăvitului" Ştefan răsună peste veacuri, ca un testame nt- indemn : „Tine\i
minte cuvintele lui Ştefan, care v-a fost baci pînă la adinci bătrineţe . „ că Moldova
n-a fost a strămoşilor mei, n-a tost a mea şi nu e a voastră, c,i a urmaşilo r voştri
~-a unnaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor ... ".
In această continuitate de ideal, de gindire şi simţire, indiferent de ron fLctuJ şi de eroii piesei, reţinem semnificaţia ei patriotică şi vibrantă subsumată unei
epoci istorice şi unui destin uman, concentrată în memorab il a replică finală d in
acelaşi act : „Soarele nostru n-a apus înc.ă ! „
O lucrare de mare răsunet în conştiinţa românilor a apărut la început ul secolului nostru : I st oria lui Ştefan cel Mare povestită neamului românesc de N icolae
Iorga. Implini rea a patru secole de la trecerea în nefiinţă a „leului Moldo vei"
prilejuia tînărului saYant nu atit realizarea une i docte cercetări istorice, dt a unei
naraţiuni cu multe calităţi literare (autorul e şi un autentic poet epic), c entraiă
în jurul celuia pe care ii numeşte ,,strămoşul cuminte", „paznic neadorm it", ~o mul
viteaz, dar nu crunt pe care-l cereau vremurile". ln acelaşi an ani\'ersar, Şt. O. Iosif scrie poemul Din. zile mari, o succesiune de diferite episoade, dar fără să modifice portretul mo ra l al viteazului domn.
Dacă lăsăm de oparte unele scrieri minore avînd ca autori pe Th. IM. Sto1enescu, Stefan cel Mare - 1892. Eugen Boureanu, O istorie din alt e vremuri 1931, Gh. Silvan, Valea Albă HJO-i, Eug. Re vent, lnmormîntarea lui Ştefan 1936, Ion Pop Florant in, .5tefaniada - 192-1, Corneliu Moldovanu, Suceava ele domnu-i se desparte Hl:l6, 1. A . J3asarabescu, Imnul lui Ştefan cel Mare - H104,
D. Naum, I mn lui ,<;tefan - 190-1, State Dragomir. Ştefan cel Mare Hltl-i, Serafim Ionesc,u, Viaţa lui Ştefan cel Mare - Hl23, mer i tă să notăm două pocz;i scr ;se
cu r<eal talent, pe lin ia subi~ctului în dis c uţie : Ştefan Vodă, de G . Coşbu c ş i
Statuia lui Stefan cel Mare, de Mihai Codreanu.
Un fel de sinteză literară asupra epoc ii şi personalităţii lui Ştefan cel Ma rr
avea să realizeze Mihail Sadoveanu. Mai intîi, într-o biografie destinată publicului larg - Vi aţa lu i Ştef an cel Mare (193-1), situată la grani\a d intre isto rie ~i
li teratură . în ciuda unor date istorice necesare c.a repere pentru epoca la care se
referă scriitorul, lucrarea se impune prin marea forţă de evocare şi prin „poez;u
vechimii". Această carte trebuie considerată ca o etapă pregătitoare pentr u capodopera romanului istoric. românesc - trilogia Fraţii Jderi, pe care Tudor Vi an .1
nu a ezitat s-o numească „Iliada noastră". Ca frescă uria5ă, trilogia surprind e o
epocă în evoluţia ei social-istorică şi în semnificaţia ei, destine, eroi şi confl icte
memorabile, lupte, jertfe, biruinţi şi stări sufleteşti dramatice. Şi chiar dacă, în
totalitate, trilogia e o carte deschisă a unei epoci vijelioase din istoria Mold ovei,
deşi exi s tă detalii colaterale şi planuri secundare cerute de ţesătura epică a lucrării, figura lui Ştefan domină fundalul acestei scene istorice . Om, politician ~i
conclu cdtor, stăplnit de „grija ţării", Ştefan determină acţiuni, polar izează energii, stimulează încr ederea în adevăr !:>i dreptate. Portretul fizic şi moral al lui
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„ ,f· n r<'al izat de Sadovea n u tr ădeG1 ză mi n a u nui mao,;tru, ia r t rilog ia
S~na, aloarea ei etică şi estet ică o epo p ee na ţfonală.
.
_ .
.
pr

Şi

rămî ne

.
„sla v1tulu 1 Ştefan" ,

după

Eliberare, un11 autori s-au aproprnt de fi gura
lor nu pot depă5i capodopera lu i Sadoveanu. Ne gînd im la poeziile
d e George Lesnea. Aurel Rău şi Eusebiu Camilar, la proza ?oarla furl u sr;t r a celui din urmă. la scenariul de film Ştefan cel Mare a l lui Cam il P etre:;cu
1 1
~ oa p iesa Săptămîna_ patimilor _de Paul Anghel.
.
~
Pe rsonalitatea ş1 epoca lui Ştefan cel Mare reprezmtă o te mă litera ră d e in teres naţional ~are. a solidar izat, p r in generoase conştiinţe şi tal e n te, g e ner aţ ii
succesive de scr11 ton ro mân i.
j

· creaţiile

'.l"''...e

ET IENNE LE GHAND DANS LA LITTEHAT U H.E RO UMAIN E
H e sume

Une in curs ion dans la li ttcrature roumaine s'avere - on croit - relevante
eu ce qui concerne le r ole et la place d'Etienne le Grand dans J'histoire de notre
ocu p!e. L'ouvrage met en evidence le fait que la personalite politique et militaire
d'f:t ien ne le Grand reprcsente un theme litteraire d'interet national qui a solidarist• et continue de solidariser par des consciences genereuses et des talents
a:-tis liques, des gene rations successives de createurs dans le domaine de !'a r t littera:re, du foi kl ore et d es premieres chroniques anonvmes, jusqu'aux jeunes ecriya ins d'aujord'llui . On souligne que sur Etienne le Gra n d comme personnage
i.t tcrraire dans le vra i sens du mol (celui esthetique) on peut pourtant parler,
C'1cz n o us, seulement au XJX-e siecle, en etroite relation avec l'affirmation
du ro m a ntisme. A partir d'ici on peut c,onstater une vraie carriere littcraire du
Jegcndairc voivode heros, present dans Ies creations des ecrivains roumains sur
t0utc l'ctendue du pays roumain, dans l'entiere diversite de genres et d'especes
Jittc raires, comme un reflexe de la rnajeure signification que la personnalite du
,r~ dn d voivod e a eu pour l'entier peuple roumain .
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tntre formele de cultură capabile să contribuie la modelarea conştiinţelor,
cartea tipărită a avut o contribuţie aparte. Studiul ei în sine ca şi studiul instituţiilor cult urale conexe tipog rafii, biblioteci - dispune deja la noi de unele
realizări. Ele au avut însă cel mai adesea o aplic.aţie restrînsă; fără a pu_tea să
Hju ngă la concluzii de ordin general, fapt explicabi l ţinînd seama de ex1s ten~a
unei informaţii vaste, greu de cuprins în e xhaustivitate, pentru a îngădui formularea unor răspunsuri temeinic argumentate la întrebări dint re cele mai însemnate: cum s-au difuzat cărţile ti păr ite pe întregul spaţiu românesc, intrînd într-o
circulaţi e culturală naţională ? care a fost efectul spiritual al acestor cărţi asupra
r.onş t iinţei cititorilor? ce clişee au recomandat şi ce fonduri afecti:-:e au alimentat_?
tn trebările pot continua în raport cu sfera largă a conex1umlor culturale din
rpocă , toate d e natură să suger eze mutaţ iil e la nivelul conşt iin ţei române~ti din
rpoca asupra căreia stăruim : sfîrşitul secolului XVIII - începutul secolulm XIX.
Avindu-le în vedere, în ansamblul lor, trebu ie să prec izăm din capul locului
ră implica ţiile acestei mişc.ări culturale în dir ecţia d ezvoltării conştii nţei naţio
nale nu reprezintă decît ultima lor consecinţă şi, fn nici un caz, aceea care se
deta.5cază la prima vedere. Cartea şi formele de cultură ce o susţineau (tipografii,
biblioteci) trebuiau să răspundă în viziunea ideolo gică şi confesională a epocii în
primul rfnd unui program de culturalizare, de educ.aţie etică şi moralizatoare,
mobilizlnd spiritele în consens cu tensiunile politice şi spirituale ale vremii în
care ideea subzistenţei politice şi a neatîrnării era dominantă. Ea a provocat reacţii diferite, în funcţie de mutaţiile care au survenit în evoluţie, de poziţia social ă şi nivelul de instrucţie al celor implicaţi, dar toate aceste atitudini erau
unite prin finalitatea avută în vedere. Factorii de tran ziţi e au cimentat c.el mai
puternic această convergenţă de sens, şi recursuri la ortodoxie, în acest context,
avea o semnificaţie adînc spirituală. Opera culturală a vremii susţinută prin carte
trebuia să răspundă astfel mai întîi nevoilor amintite.
Mesajul ei, fără a fi unul naţional manifest, a contribuit tocmai la realizarea unei unităţi de simţire şi acţiune, al imentind dezideratele comune ln formele
specific,e spir i tualităţii româneşti. Adăugind la aceasta modul In care au circulat
cărţil e şi impactul lor în conştiinţa vremii, putem recunoaşte tn carte, generic
vorbind, una din formele cele mai importante de afirmare a conştiinţei naţionale
ln ultimele decenii ale secolului XVIII şi Ia începutul secolului XIX.
Jn acest proces, tipăriturile româneşti din Moldova au avut o contribuţie înse mnată pe care ne propunem să o punem în evidenţă sub un triplu registru :
a) al producţiei şi difuzării ; b) al stimulării interesului pentru lectură ; c) al mesajului şi conţinutului.
. lndreptînd ancheta în acest sens, avem convingerea neajunsurilor ce decurg
dintr-o abordare unilaterală a unui fenomen prea complex şi dinamic - ca acela
al conştiinţei naţionale, pentru a putea fi judecat doar prin prisma eşantionajului
d_e luc~u pe care il propunem, unul restrîns la exemplul Moldovei. In stadiul istor1ograf1c actual însă lămurirea convingătoare a unei teme ca aceasta nu va putea
~ vansa fără defrişarea în prealabil a unor zone vaste de cultură în care lumea
•de1lor şi a sentimentelor se cuvine a fi urmărită cu precizie, nu pentru a fi deaa.ată de dimensiunea întreagă a procesualităţii istorice, ci, dimpotrivă, pentru a
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fi redată acesteia, cu justa înţelegere a conexiunilor ce există între ele. Interesu]
aparte pentru acest eşantionaj se mai just i fic..ă, în fine, prin lipsa unui studiu cu
referire spec i ală la cartea din Moldova în perspectiva care ne interesează, carte
mai puţin spectaculoasă, la prima vedere, în raport cu producţia de tipărituri din
C'elelalte zone române!iti, Chiar şi aşa însă, eşantionajul nostru nu dispune de exhaustivitatea pe care am fi dorit-o. Pentru refacerea acesteia, am reţ i nut o imrn să
cantitate de informaţii din studiil e mai vec h i c.are au stăruit asupra cărţii romune~ti vechi şi asupra circulaţiei ei t ca şi din studiile recente, de un folos considerabil dovedindu-se cataloagele de carte veche românească din posesia unor biblioteci sau muzee 2• Pentru completarea datelor am efectuat apoi deplasări de documentare în fonduri iînc.ă nedefrişate sub aspect bibliografic. De un folos real
pentru tema noastră s-au dovedit informaţiile furnizate de cercetători i unor Ofici i
Judeţene ale Patrimoniului, avînd la dispoziţie fişele analitice de ev i denţă ale
cărţ i i româneşti din raza lor de interes pentru epoca ce ne interesează
Dispu nem astfel de o masă importantă de informaţii, capab i lă să ex pli citele,
cu limite inerente, destinul cărţii româneşti în epoca respectivă. Fără să repre zinte
in stadiul actual de documentare nivelul pe c.are l-am fi dorit, ea îşi doved e,te
de p e acum importanţa pentru înţelegerea mişcării spirituale în epoca avută ·în
vedere.
Cîteva constatări pot astfel să fie formulate şi asupra lor vom stărui în cele
ce urm ează.
Elementul cel mai însemnat, sesizabil de la prima vedere, este raportul care
s-a stabilit în epocă intre transformări le .structurale ale socie~ăţii român~ti si
funcţiil e cărţii. Raportul nu este desigur întrutotul nou, cartea a\'Înd mereu,
or;c.e epocă, o semnificaţie condiţionată de împrejurările în care s-a elaborat şi
în care a ap ă1·ut, dar epoca asupra căreia stăruim se caracterizea ză prin mutaţ ii
de natură să imprime cărţii o destinaţie considerabil lărgită, în consens cu î mbogăţirea mesaj ului şi cu extinderea sferei culturale căreia cartea îi era des tina~ă .
în formă t i părită sau manuscrisă, cartea romanească se adresa astful unei ~or.ie-
tăţi î.n plin proces de revoluţionarizare a structurilor. Sporul demografic, antrenarea în circuitul v i eţii a unor categorii sociale noi, mai întreprinzătoare, şi activarea categoriilor sociale vechi, toate dorn ice de instrucţie şi c,ultură, răspun derea

în

l S. FI. Marian, Inscripţiuni de pe manuscripte şi că rţ i. vechi dhi 13ucuvinu,
I, SuceaYa, 1000; N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, 1-ll, Bu cureşti, 1905,
l 908 : Ide m, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, Bucureşti : Ioan Hirlea, lns emnări din bisericile Maramureşului... Bu cureşti, 190~J ; C . Solomon, Contribuţii le recunoaştena vechilor tipărituri româneşti, Iaşi, 1941 etc.
2 Costea Marinoiu, Istoria cărţii vîlcene. Sec. XVII-XVIII, Craiova, 1!181 ;
Octavian Şchianu, Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval, Cl uj-Napoca,
1978 ; Aurel Socolan, Circulaţia în Maramureş a cărţilor româneşt i tipărit e în
Moldova pînc1 la 1850, în Marmaţia, LI, 1971, p. 144-152; Dimitrie Coravu, Aspecte
ale act ivilăţi i de tipăl"ire şi de răspîndire a cărţilor bisericeşti româneşti în Tra nsilvania, Muntenia şi Moldova ... , în Biserica ortodoxă română, nr. 11-12, HJ67. p.
1218-1228 ; , G. Hâncu, Cartea românească veche în bibliotr!ca „V. A. Urechia",
r..ala\i, 1965 ; Iancu Rraunştein, Catalogul cărţilor vechi româneşti . 1643-1830,
; a~ i. 1981 ; Ana Cînda, Cartea veche românească în judeţul Sălaj, I-II. în Acta
Musei Poro!issensis, II, 1978 ; VI, 1982 ; Martin Bodinger, Cartea românească vedie
fn colecţiile Bibliotecii Centrale Universita re din Iaşi, Ia5i, 1976; Mircea Fi lip,
Cartea românească veche în biblioteca „G. T. Kirileanu". Piatra Neamţ, Bacău,
1970 ; Dan Simonescu, Victor Petrescu, Tîrgovişte vechi centru tipografic românesc, Tirgovişte, 1972 ; Rodica Calcan, Cartea veche românească în colecţiile
Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti, Bucureşti, 1972 ; Constantin Pascu, Cartea românească veche în biblioteca Brukenthal, Sibiu, 1976 ; Constantin Cioroiu,
Aurel Mocanu 1 Cartea românească în Dobrogea înainte de 1877, Constanţa, 1978.
Olimpia Mitric, Cartea românească veche din judeţul Suceava, ms. dactilogr.
3 Mulţumim pe această cale pentru informaţiile furnizate, muzeografilor Iacob
Mârza (Alba Iulia), Florian Dudaş (Oradea), Elena Rodica Colta (Arad), Ion Hă~
Uleanu (Făgăraş), Mihaela Dragodan (Timişoara).
https://biblioteca-digitala.ro

C:\HTEA TN DEZVOLTAREA CON~TI!NŢEI NAŢIONALE

271

· tuală ce revenea unor categori i intelectua le în procesul atît de frămîntat pe
'. '~n ii parcurgea societa~ea românească sînt numai cjţiva dintre_ factorii istoric-,i
ca e ·tu reclamat în epoca cre5terea rolului cărţ11 (pri n spor irea t1tlur1lor ş1 a t1ca r~l~i), scă derea preţului (pentr~ asigurnrea accesului u~or categorii_ soc.iale tot
ral . largi) înnoirea conţmutulu1 m funcţie de noul gust !ii de mentalitatea aflată
mai
'
· ă , mo.d ern1za
. t oare._ E poca_ asupra care1a
- . _ne op~1m
.
ntr-o schimbare
contmu
.f ace
~stfel trecerea firească de la afirmarea_ plina de v1tal1tate_ a culturu ro1:1aneş~1 _de
: ·fir~itul secolului al XVII-iea afi rmare c.are a cuprins o ventabila ehta in1
t~!e~tuală - la cult.ura modernă din _secolul al XIX-iea, cin_d _au încep~t să acţi o
neze absolvenţii primelor ~-:;coli cu _limba de predare_ romana • d1fuzmd cultura
căi neinstituţionalizate m straturi sociale mai largi, dorn1ce de luminare.
pe carncteristica ac,estui intermezzo se regăseşte şi în trăsăturile cărţilor românest i din veacul XVIII în care eli_:mentele t~a~iţiona}e se _întîln_esc aproape__ sur• .- nzător cu cele de modernizare, m continua 1mbogaţ1re m ultimele decenii ale
~ -~eului XVlll. Operele nu s-au diferenţiat încă net ; consideraţiile personale au
' ~ ut mai departe o semnificaţie mai largă, înglobind u-se într-o „experienţă spi~i tu ală colectivă'' 5, marc.ată la fine_le ~:ea_cului ~VlII de „c~iz~ de conştii nyă" a ratlnnalismului ortodox . Ea s-a oglindit m păras 1 rea totala mcă de la mceputul
veacului XVIII a slavonismului ~i în trim.~nful limbii române as~p~a cele~a g~e
ce, ti în tipăriturile dm perioada respectiva, ceea ce reflecta, făra mdo1ala, afHm~ rea crescîndă şi definitivă a forţelor român~ti în cultură împotriva formelor
n e rigr eceşti, instabile, lipsite de suportul intern.
tn ac.est peisaj cultural oralitatea şi-a menţinut în continuare prestigiul trad iţ i on al iar manuscrisul a cunosc ut, sub influenţa isihasmului paisian un moment
de a\'int. Fără aceste laturi n-ar putea să fie îndeajuns de bine înţeleasă sporirea considerabilă a menirii c ărţii tipărite de care ne ocupăm acum.
ln ese nţă, mesajul e i nu distona de mesajul literaturii manusc rise sau oral e
pe care cel mai adesea îl prelua. Dar, faţă de formele de expresie ale acesteia d ;n
ur mii. cuvintul tipărit avea avantajul de a asigura trăinic,ia şi difuziunea mai largă
a mesajului, reprezentind în condiţ i ile specifice societăţii românesti o veritabilă
fo r mă de modernizare în plan cultural. Cartea căpăta astfel şansa să participe
intr-un mod mult mai eficace la solidarizare<i spiritelor, difuzind credinţe, idei şi
~··ntimente comune întregii spiritualităţi româneşti. Munca făcută în mod trad iti ona l de c,aligrafi asigurase difuzarea acestui mesaj în mediile curţilor boiere ş ti
sa11 in centre monahale. Tiparul a lărgit destinaţia antrenînd - cum avem să
dnvedim mai departe - cititorii din medii sociale diverse, din zone geografice
nrni largi, cuprinzind tot mai mult nu numai „centrele" tradiţionale, ci şi .perif(•ria": tirgurile sau chiar satele cele mai îndepărtate.
Eforturile care s-au depus la sfîrşitul veacului al XVIII-iea si la inc.eputul seralulu i următor pentru extinderea ac,\ivităţii tipografice reflectă astfel in terdependen\a pu ter n:că care s-a creat intre dezvoltarea societăţii româneşti, în toate plan uril e ei, 'ii nevoia de carte. Realităţile din Moldova s-au în.scris acum mai ferm
in ri tmul de evoluţie al societăţii române5ti.
O sumară retrospectivă în timp ne îngăduie să constatăm că încă de la inre puturlle t1parulu1 în ac.este locuri, din vremea lui Vasile Lupu şi a mitropolitu1u1 Varlaam, de la impulsul imprimat de marele cărturar Dosoftei pînă la mijlocul veacului XVIII, cînd în capitala Moldovei si-a desfăşurat activitatea Duca
Solir1ov1ci din Thasos, tipografia ieşeană a evoluat ca parte integrantă a culturii
romane')t1, formlndu-şi o tradiţie .5i o experienţă ce şi-au pus amprenta asupra eta""' ulterioare. Dar, în raport cu celelalte ţări române în c.are activitatea tipografică
a1spunea de mai multe centre (Blaj, Sibiu, Alba Iulia. Braşov, Buda şi Viena pentru Ţransilvania ; Bucureşti, Tirgovişte, Rîmnic, Govora, Buzău pentru Ţara
Romanească). Moldova a beneficiat pînă la sfîrşi tul \·eacului XVIII de un singur
centru · l ul. Există, ce e drept, pentru începutul secolului XVIlI o menţiune
~~· 1 v1toare_ la o tiparniţă din Suceava, dar existenţa ei rămîne incertă şi - admiLind-a cln r efemeră . Spre mijlocul veacului, această îndeletnicire avea să fie
ţi nută de · tipografia de la Rădăuţi, reprezentînd ceea ce s-ar putea numi al

4 Al. Duţu, Explorări în istoria literaturii române, Bucureşti, 1969, p. 35.
5 Ibidem, p, 36.
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doilea centru tipografic din cuprinsul Moldovei 6, cu o existenţă restrîru;ă la numai trei ani (1743-1745) în care au apărut doar cinci cărţi, toate cu destinaţie
liturgică.

Extinderea tiparului - în care M . Kogălniceanu avea să vadă în prima parte
a veac.ului următor „cel mai sigur şi mai grabnid mijloc ca să ajungem la civilizaţia societăţii europene" 7 era împiedicată de factori obiectivi, asupra cărora
nu putem stărui îndeajuns : criza provocată de războaiele din 1768-1774, 17871792, 1806-1812, care făceau epoca „plină de primejdii şi de zarvă" B; tradiţia puternică a activităţii manuscrise, dific ultăţile de ordin material sau c.ele create de
insta bilitatea politică. Necesitatea sa nu poate însă fi pusă la îndoială .~i, sesizînd-o
în mod just, Constantin Racoviţă subscria hrisovul „pentru statornicia tipografiei··
din 1750 „ca să se îndestuleze ţara de cărţi, lipsită fiind ".
Dacă posibilităţile reale ale societăţii româneşti au înfrî nt dezvoltarea corespunzătoare a tiparului, necesităţile s-au dovedit a .f i mai puternice spre fine le
veacului, cînd cerinţe le de carte şi de învăţătură au crescut. Ele au determinat
mai întii reorganizarea pe bază lărgită a activităţii tipografi ce trad iţionale din
centrul mitropolitan al Moldovei. Cărţile tipărite aici între 1793 şi 1797 pomenesc
~tipografia cea din nou făcută" în organizarea căreia mer·i te însemnate a avut
Iacov Stamati, cel care s-a îngrijit de refacerea mitropoliei şi, odată cu aceasta
a tip ografiei, înzestrînd-o cu patru teascuri noi, „cu nouă feluri de litere"~ şi c~
celelalte unelte de trebuinţă. Continuindu-i opera, Veniamin Costar,he îi inspira lu i
Alexandru Moruzi hrisovul din 15 februarie 1804 menit să sporească personalul
lucrător al tipografiei, de la 8 clţi erau ln vremea lui Duca Sotiriovici la 22 dC'
oameni, aducind astfel tipografia „Intru bună orînduială şi alcătuire, ca un l ucru
ce este pentru trebuinţa obştii" sau, cum se a rată mai departe în hrisov , ,,sprr
folos şi lauda patriei" rn.
Fără să intenţionăm să stăruim asupra acestor aspec,te din evoluţia tipografiei
ieşene , pe care am făcut-o în alt loc 11. dorim doar să desprindem concluzia că ele
dovedesc eforturile în direcţia incurajării şi dezvoltării activităţii tipografice, ră s
punzînd astfel unei cerinţe de carte adînc resimţită de societatea româncasdi .
. In c.onscns cu aceste eforturi, asistăm la apar iţia unor tipografii no i : la la~i,
Dubăsari, Movilău, mănăstirea Neamţ, Chişină u, Cernăuţi în împrejurări asupra
cărora nu e momentul să stăruim.
Evenimentele politice şi militare de la sfirşitul secolului XVIII şi începutul
secolului XIX care au dus' la amputăr:ile teritoriale d in 1774 şi 1812 au determinat totodată apariţia unor tipografii în măsură să satisfacă, fie şi parţial, cererile de carte în zonele respective. Aşal apăreau tipogra:lliile din Cer năuţi şi Chişinău, !>prij inite de ocirmuirea habsburgică şi, respectiv, ţaristă, ambele destinate să înlocuiască în mod formal tipografia din Iaşi care alimen!.ase
In mod statornic nevoia de ~arte din hotarele istorice: ale Moldovei. Deşi ele au
urmărit prin limba şi conţinutul cărţilor consacrarea noii geografii politice din
zonă, dind curs politicii celor două imperii, cartea: ecleziastică reclamată de cerinţele
culturii a conscn·at spiritul cărţii româneşti tradiţionale, asigurînd mai departe
unitatea de simţire şi răspunzînd, fie şi limitat, nevoii de c.arte a societăţii româneşti din teritoriile răpite.
ln acest peisaj al unei activităţi tipografice în continuă emulaţie este de notat,
de asemenea, înfiinţarea la laşi în 1812 a tipografiei greceşti 12 • Pînă în 1821, rind
activitatea ei a înce tat, tipografia respectivă, condusă de Emmanuel Ve rnardos a
6 Ştefan Lemny, Tipografia de la Rădăuţi, centru de cultură românească Îll
veacul XVIII, ln Suceava. Anuarul Muzeului ;Judeţean, VIII, 1981„ 311-319.
7 M. Kogălniceanu, Opere, 11, ed. Al. Zub, Bucureşti, 1976.
8 Teoctist, Mitropolitul Iacob Putneanul. 1719-1778, Mănăstirea Neamţ, 1978,
p. 14.
9 M . Kogălniceanu, op. cit., p . 362.
10 C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1888, p. 44-50.
11 Ştefan Lemny, op. cit.
12 Elena Siupiur, Quelques documents militaires autrichiens relatifs ii Za fon
dation de la typographie grecque de Jassy (1812), în Revue des f;;tudes sud-est
1>uropeeennes, XV, 1977, nr. 3, p. 509-514.
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rezentat astfel un factor de concurenţă cu implicaţii stimulatoare şi pentru ti r?rirea cărţilor româneşti din vechea tipografie mitropolitană.
P
Din c.ele prezentate se înţelege, credem, creşterea considerabilă a rostului tiarului şi in societatea românească din Moldova, într-o vreme în care dezvoltarea
P. înregistra realizări remarcabile pe întregul teritoriu românesc. 13. Nu putem
~tărui îndeajuns asupra numeroaselor neajunsuri ce au împiedicat această artivi~ate 5i care au făcut-o de_osebit de .dificilă şi _în prima. parte a veacului u'.m.ător
înd tiparul ajungea să fie proslăvit ca „lumina lumei" 14 . Dar cu toate l!m1tel e
c vute în vedere, reorganizarea şi înmulţirea tipografiilor de. la sfirşitul secolului
~Vlll - începutul secolului XIX arătau un real progres ,în acest domeniu în.
~ aport cu etapa anterioară, fiind în concordanţă cu dezvoltarea de ansamblu a
·o cietăţi i , cu sporirea nevoii ei de învăţătură şi de carte. Faptul exprima astfel o
5
tapă nouă în afirmarea conştiinţei de sine a românilor. Apelul la binefacerile
recturi i Iasă să se înţeleagă sensibilitatea faţă de problema cultivării spirituale,
pri n intermediul cărei~ o masă_ sporit~ _de ..locuitori _descope.rea. calea spre c~~oa ş
Lerea d e sine. Aceasta emulaţie, mai mtu de ordm cantitativ, a producţ1e1 d e
carLe tră dează astfel evoluţia spirituală a societăţii româneşti, dorin ţ a ei de cunoa7terc şi luminare care a reprezentat un suport temeinic pentru afirmarea consti i nţei naţionale.

Sporul de carte determinat de extinderea activităţii tipografice în raport cu
perioada anterio_ară exp_lică, totod.ată, cre~~erea tiraji:Iui la ~nele lucrări de interes special ca ş1 e voluţia preţuim, mutaţ11 de natura să asigure acc.esul la carte
iJ unor categorii social e tot mai largi. Concluzi ile noastre se întemeiază doar pe un
sondaj provizoriu şi nu pe o statistică exa c tă a curbei cantitative a tirajului de
carte şi a preţurilor ei în epoca aflată în atenţi e . Dar şi aşa, cu rezervele ce se
impun, datele evidenţiază caracteristicile c,ulturale amintite. Faţă de tipăriturile
di n veacurile XVI-XVII care au cunoscut tiraje intre 100 şi 500 de exemplare, în
secolul XVIII tirajul a urcat pînă la 500-1000 de exemplare, ajungînd spre sfîr~ itul secolului să depăşească limita di n urmă cu lucră ri ce numărau pînă la 2000
sau :JOOO de exemplare 1'' · Ed itorii Chiriacodromionului de la Mănăstirea Neam ţ
(1 811), adresat cătr e toată „românimea", aveau convingerea interesului pentru opera
lor, realizată într-un tiraj mult sporit dar care nu satisfăcea cu toate acestea nevoia r eală incit Ven iamin Costache avea temerea că „nici a miia parte" nu pot fi
satisfăcute, motiv pentru el de a apela la subvenţii şi pren ume r anţi care să contribuie Ia sporirea tirajului 16• Asupra cheltuielilor de cost ale unei asemenea întreprinderi atrăgea atenţia prefaţa scrisă la Cum.ntele ;;i învăţăturile lui Efrem
Syrul, tipărită în trei volume (1818-1823). Conform acesteia, preţul cărţii s-a calculat Ia cite un leu de coală, „că aminterlea se păgubeşte tipograful" 11, c,eea re
ar fi însemnat 122, 124 şi, respectiv, 162 de lei p entru fi ec are volum, s umă im en să
în c.ondiţ i ile vremii. Alte tipărituri puteau fi cumpărate l a pre ţ uri mai scăzute,
variind între 2 şi 50 de lei cum se înţelege din citeva însemnări, ceea ce nu reprezenta nici in aceste cazuri o sumă mică. Dar valoarea reală a leului e greu de stabilit as tăzi cu precizie ţinînd seama de fluctuaţia neîntreruptă a cursului să u
pentru a stabili pe această cale cit de accesibilă era cartea pentru cititorii care
se interesau în epocă de ea. In această situaţie nu putem pderde din vedere
faptul că în Moldova preţul cărţii tipărite era considerabil mai ridicat în raport cu celelalte provincii româneşti, după cum pe întregul spaţiu naţional tipăriturile româneşti erau mai scumpe decît cartea de import în cond i ţiile mult
mai grele şi costisitoare în care era posibilă producţia autohtonă de carte 18.
13 Adrian Marino, în Enlightenment and romanian Society, Cluj-Napoca,
1980, p. 32-36.
14 Dan Simonescu, M. Kogălniceanu ca tipograf şi editor la Iaşi, ln Studii
şi cercetări de bibliologie, II, p. 172.
.
15 Const. A. Stoide, Negoţul de carte fn Moldova, ms„ p. 147 (mulţumim dis-

tinsului istoric pentru amabilitatea de a ne fi pus la dispoziţie manuscrisul domniei sale).
16 B. R. V„ III, p. 35.
17 M. Bodinger, op. cit., p. 321.
l!I Ibidem.
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Cu toate acestea sînt numeroase indicii care atestă impactul social al cârtii
române'iti în Moldova în epoca care ne interesează . Ar fi de ajuns să invocăm în
acest sens exemplul b ibliotecilor perso nale al căror număr crescuse în mod se n ~i 
hil. Sînt tot mai dese menţiuni totodată despre biblioteaile de pe lingă mănăstiri
5i şc::oli, pregătind terenul pentru instituţiile publice de acest fel din prima parte
a veacului următor. Deosebit de interesantă în acest sens este situaţia de la Mă
năs tirea Socola, înzestrată sub Iacov Stamati „cu un fel de lege a fondului legal"
potrivit căreia toţi negustorii ce deţineau şi cărţi aveau obligaţia să dea cite u~
exem plar pentru „biblioteca aceasta de obşte" m. Faptul arată desigur preocuparea
faţă de carte. dorinţa de a-i veghea circulaţia ş i buna evidenţă, ceea ce exprimă
loc ul tot ma i însemnat al cârtii în viata societătii.
Elogiul cărţii se împl etea cu aceia al lecturii . Continuînd o cugetare a lui Mircm Costin, Meletie, episcopul de Huşi, scria la rî ndu-i ln 1805 că „bun lucru iaste
şi foarte bun a se îndeletnici cinevao; intru cetirea că rţi lor" 211 . I naltul prelat avea
dstfel în vedere semnificaţia spirit uală a cărţii, una îndeobşte preţu ită în epocă si
formulată ca atare şi de un obişnuit c,ititor de la schitul din Rarău : .,Că ci cartea
nu iaste lucru pămîntesc - scria acesta pe paginile unui Apostol t i părit la Bucul'e~ti, 174:1 ca să-l ciopleşti cu barda, ci iaste duh dat de Dumnezeu ca să-l lucrezi cu mintea, şi de-ţi va fi mintea curată, atuncea şi c .qrte~ po ţi să o în veţi cu m
;:ă c,ade" 21. Re ceptată Cl' interes in rr.ediile boiere5ti sa 11 monahal€' rc>rte<> ;i 11i1ms
în epoca de care ne ocupăm şi în atenţia altor categori i sociale. Avem in ,·ed <'re
mai ales locuitori i satelor care în secolul X VIII au parti cipat la actu l de cumpă
rare a cărţii, dovedind exemplara solidaritate a ohstii ;mimată de asp irnti i de ordin
spiritual. Chiar dacă cel mai adesea soli daritatea amintită era în legăt ură ru destinaţia confesională a cărţii, faptul nu este mai puţin interesant prin implicaţii!!'
sale de ordin cultural ma i largi. El doved eş te că lu mea satelor inceb să se infă.\işeze ca ~lumea care tace", desprinzîndu-se din inerţia trad iţ ională pentru a par·1icipa după posibilităţile ei proprii la acţiunea d e diliuzare a culturi i. Chiar daci\
în majoritatea ei co v îrş itoare ea era neştiutoare de carte, mesajul spiritual al aceste ia din urmă nu i-a rămas străin. Studi ile recente au pus în evidenţă destinaţia
t•Jt mai largă a t ipăriturilor româneşt i din veacul XV I II c.are au devenit un mijloc
de com unicare general valabil, eficient pînă în structurile inferioare ale soc i et ă tii.
Cuvîntul tipărit lua astfel calea oralităţi i prin lectura făcută cu voce tare :i2. Mesa jul accesibil pe calea lecturii în rîndul categoriilor instruite ajungea astfel si
în mijlocul lumii neştiutoare de c.arte . Această notă specifică a producţiei de carte,
nediferenţiată din punctul de vederp al structurilor de c ultură existente. a contrib uit la o mai mare unitate spirituală, pe v~~rticala societăţii române<?ti. dincolo de
ierarhia strict socială. fapt ce a co nfer it un temei solid pentru afirmarea conşti i nţei
naţ i onale c.a unitate în cuget şi simţire a tuturor claselor sociale în epoca de
care ne ocupăm.
O astfel de conştiinţă a fost în acelaşi timp per manent al i mentată d e circulaţia neîntreruptă a cărţii pe întregul teritoriu naţional. ceea ce a determinat coeziunea in planul orizontal al societăţii româneşti, dincolo de barierele dintre ţările
române, imouse de harta pol it ică a vremii .
Fenomenul din urmă deosebit de complex a prilejuit deja numeroase studii,
de natură să afirme rolul important al circulaţie i cărţ ii fn stimularPa c,onşt ii nţei
naţionale româneşti 2'3, dar ele au ocolit informaţia pe care o oferă in acest sens
ca rtea tipărită în Moldova şi difuzată pe întregul cuprins naţional sau cartea care
a ajuns pe cuprinsul Moldovei din centrele tipografice de peste munţi sau de peste
Milcov. Fenomenul nu a fost lipsit de obstacole datorită măsurilor prohibitive. de
ordin comercial, politic, sau confesional care împiedicau circulaţia firească a cărţii
dintr-o ţară în alta ~4 . Sint cunoscute în acest sens decretele Mariei Tereza care în19
20
21
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24

Ion I. Nistor. op. cit.
Iustin Frăţiman, ln Revista istorică, IV, 1981, p. 147.
iN. Iorga, Istoria ţării prin cei mici, în Revista istorică, VII, 1921, p . 54.
Ion Istrate, Barocul literar românesc, Bucureşti, 1982, p. 154.
Octavian Şchianu, op. cit„ p. 57-80.
Dimitrie Coravu, op. cit„ p . 1221-1222.
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..,-:ticeau aducerea In Ardeal şi Ung_aria a tipări_turilor ort~?o~e din Ţara ~om â
cască şi Mo!dova z-:. ln mo~ a~emănato_r a~ _r~acţ1ona~ don:~11 din Mold?va ş1 Ţa ra
~ornb.nească impotnva cărţ11 tipărit~ dm in1ţ1atr~'a b1s~nc11 greco-ratol!ce din ,\rdeal In 1793 m1tropohtul Filaret li inspira domnitorului AL Moruz1 anaforaua prin
re' se cerea stăvi lirea penetraţiei că rţi lor din Ardeal fiindcă "şi cei de ac ol o nu
îngăduiesc a trece de ale noastre la dlnşii" :Yl_ La rîndul său, episcopul Mel e tic de
llu~ i ad resa_ o pastor_ală (1~05) contra propag~n_dei unite în ~oldova, _cerind cu deo·ebire boierilor ş1 cap1tamlor „de pre margini [de la graniţă] ca sa fie cu pr1v1~heare şi nicidecum să nu sloboaze să intre c,ărţi bi sericeşti şi dogmaticeşti de peste
hotar în Moldova " 27• Interd i cţiile amintite nu erau forma le şi se cunosc unele c:.izuri cînd ele au împiedicat trecerea cărţilor dintr-o parte în cealaltă a mu nţ il or · ·
Dar măsurile înseşi erau expresia unei realităţi a cărei dimensiune se ară ta
::.iJ adevărat impresionantă în epocă. Actele respective servesc ca dovezi inconteslabi lc ale amploarei procesului de circulaţie a cărţii în epocă, pe care ele n-au putut
~ă-l perturbe. Dar trebuie să sesizăm că hrisoavele amintite au a v ut în vedere cartea cu imp licaţii deosebite în disputa confesională a vremii dintre biserica trad i\ională .~ i biserica „unităţil or" din Transilvania. In realitate însă de ambeile păr\i
(din Ardeal şi di~ . tările române de .peste m.~mţ_i) s-~. înce~cat e~u_darea reciproc;ă
a m ăsur ilor proh1b1t1\·e prin rntensif1c,area rasp.md1r11 cărţ11 . Ed1f1catoare sint rn
acest sens cuvintele hri sovului lui Petru Mavrogheni (12 aprilie 1787) care socotea
că tipografia aduce mari foloase .,nu numai neamului românesc ... ce lăcu i eşte în pă
m!ntul domniei mele, ci încă tot celălalt după aiurea ce se poslăve , te în ac eastă
Jimbă românească" ::•. Se afi r ma astfel o d ir ecţie bine c on sac.rată în cultura română pe care o exprimase şi Evangheliarul tipărit de Climent la 1746, cu dorinţa
"să se lăţească cuvîntut" nu numai în Ţara Românească „ci în toate ţările şi ţinu 
turile ce vorbesc limba românească", ceea ce arăta exemplara conşt i inţă a un ităţi i
spirituale şi, mai mult decit atît, un program de edificare c,ulturală gîndit ta dimen si un ea întregii naţiun i.
Faptul nu a fo st doar proc,lamat. Mişcarea cultu r ală a vremii arăta că el a
avut o ex presie corespunzătoare în realitatea vie a societăţii române5t i. C irculu\ia
dl.rţii româneşti în Moldova oferă urgumente edificatoare în acest sens. ea r epre1.entînd doar o latură a unui proces spiritual mult mai complex, ilustrat prin circu laţia cărţii româneşti în c.adrul naţional.
Două sînt d ir ecţi i le majore ale procesului care ne in teresează cu dor in\a de
a releva unele aspecte mai puţin cunoscute :
- circ ulaţia cărţii tipă r ite în Ardeal şi Ţara R o mânească pe cuprinsul MoL
dovei ;
- cir culaţia căr ţilor t i părite în Moldova pe întregul s paţiu loc.uit de români .
Fără a putea să stăruim în detaliu asupra fiecărei dire cţi i în parte, dor im să
preze ntăm doa r cîteva impresii de un interes aparte pentru ilustrarea con tribuţie i
cărţii româneşti.

Un prim indiciu pentru prezenţa masivă în Moldova a cărţilor româneşti ap ă 
rute în tipografiile din Ţara Românească şi Ardeal ii ofe ră statisticile întocm ite
pînă acum cu privire la fondu r ile de carte înregistrate într-o zonă sau alta, incl usiv în teritoriul de la est de Prut. Ele arată că superioritatea Munteniei în ceea
ce prive ş te numărul de tipăritur i a deven it în secolul XVIII tot mai accentuată.
l'apt cu tot ul fires c ţi nînd seama de proliferarea centrelor tipografice din Ţara Ro mânească şi de intens ificarea acti Yi tă\ii lor . Spre sfîrşitul veacului XVIII, locul că r
ţilor tipărite la Snagov, Tîrgovişt e sau Buzău l-au luat tot mai mult tipărituril e
bucure~ten e sau rîmn icene a căror răspîndire pe teritoriul Moldovei s-a dovt'<lit
de-a drep tul i mpres ion antă nu numai prin cantitate, ci îndeosebi prin rapidi tatea
;Z5 Ioan

Nistor, Instituirea sistemului modern de
Hevista de istorie, t. 32 , 197!!, nr. 2, p. 325.
Dimitrie Coravu, op. cit., p. 1225.
Iustin Fră ţi man, op. cit„ p. H7.
Aurel Socolan, op. cit„ p. 14fJ.
29 Costea Marinoiu, op. cit„ p. 10!1
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cu care au circulat. Astfel, Antologh ionul de la Bucureşti (1777) este astăzi prezent
tn 14 exemplare in judeţul Suceava dintre care citeva au fost cumpărate chiar în
anul imediat următor de la apariţia cărţii 30. Acelaşi fapt se poate constata C',U privire la Fenticostarul din 1782 care în acelaşi an era dăruit bisericii din Mălini
după cum, în acelaşi an un exemplar era cumpărat de preotul Theodosie de l~
Mănăstirea Dobrovăţ 31 sau alt exemplar era cumpărat de un anume Buţoc din
Piatra Neamţ 32 •
Mărturiile sînt tot atît de concludente in privinţa cărţilor ieşite din tipografia
de Ia Rimn ic, cărţi care deţin locul al doilea după Bucureşti în răspîndirea pe cuprinsul Moldovei 33 • Triodul de la Rîmnic (1777) era cumpărat în anii imed iat
11rmători în comunele Berchişeşti, Preuteşti, Tă tă ruşi din Bucovina, F saltirea din
1779 era cumpărată peste numai un an de un dascăl de la Mănăstirea Văratec, dar
mai ales Mineele s-au bucurat de o faimă deosebită, atestată prin marea lor cumpărare pe cuprinsul întregii Moldave pînă în Bucovina. Asupra destinaţiei deosebit
de însemnate a tipăriturilor rîmnicene atrăgea atenţia scr isoarea episcopului de
Argeş, Iosif, către C . Pop din Sibiu (3 nov. 1796) care, comentin d difuzarea unei
cărţi arăta că ~500 (dintr-un tiraj de 1 OOO exemplare) iaste gata să le ia un episcop al Romanului de la Moldova", celelalte fiind destinate vînzării directe :14. Intre
cole d o uă centre ecleziastice existau astfel legături deosebit de strînse care au
favorizat răspînd ir ea cărţ ii tipărite în Rîmnic în Moldova "~•.
In c ir culaţia de ansamblu a cărţii în epoca asupra căreia stăruim un loc. deosebit de interesant îl ocupă tipăriturile din Ardeal sau cele româneşti apărute la
Viena şi Buda. C. Negruzzi reţinea acest aspect cînd în amintirile sale Cum am învăţat româneşte evoca societatea din Moldova privind „cu dor" spre Buda sau Bra!:iOV de unde veneau în permanenţă calendare şi1 poveşti cu s finţi 36 . Negoţul de carte
cu Braşovul - pus in lumină de C.A. Stoide - întăre5te ac.eastă impresie, în Jaşi
~i în alte o r aşe ale Moldovei activînd în vremea respec ti vă numeroşi negustori (Mihai l Ţumbru, Tăn as e Gane, Toma Leca ş.a . ) care făceau, în acelasi t imp, şi oficiul
de librari 37• Prenumeranţii la cărţile tipărite în Ardeal dov edeau de asem enea că
societatea românească din Moldova urmărea cu interes producţia tipografică de
peste munţi. Mărturii preţ i oase oferă în acest sens cărţile c.e dispuneau de astfel de
l iste 38 ca şi de corespondenţa lui C. Hagi Pop, atestînd numeroşi moldoveni doritori să-şi procure la vreme cărţile din Ardeal :l9. Cărtile de cîntări bisericeşti ale
lui Macarie, tipărite în Viena (Teoreticonul, Anastasimatarium, Ermologhiul din
1822-1823) au ajuns într-o proporţie considerabilă în Moldova, 500 de exemplare
fiind destinate anume pentru Basarabia 411 • Exemplarele lucrării Elemente linguae„„
(Viena 1780) "au fost aşa de mult v1ndute, incit nu se mai află nici unul de vinzare", justificînd reeditarea de la Buda în 1805 41_ Iar cuvîntul Către cetitoriu la
cartea lui Vasile Aaron (Sibiu, 1808) arăta că ea "aşa de tare s-ar fi trecut şi vîndut, mai vîrtos în Ţara Românească şi în Moldova, cit nu s-ar mai afla de vîndut" "2•
Trecerea rapidă a cărţii ardeleneşti peste munţi rezultă şi din tnsemnările fă
cute pe marginea unor exemplare. Cîteva dintre acestea arată că Retorica lui Ioan
Piuariu Molnar (Buda, 1798) se găsea deja în 1806 in 15 exemplare la şcoala de la
30 Olimpia Mitric, op. cit.
31 N. Iorga, Inscripţii.„, II, p. 211.
32 Ibidem, p . 25.
33 Dimitrie Coravu, op. cit., p. 1220.
34 N. Iorga, Contribuţii la istoria literaturii române ln veacul XVIII şt XIX,
tn Analele Academiei Române, seria .II, Mem. Sect. Lit., t. 28, p. 216.
35 Cf. Costea Marinoiu, op. cit., p. 125-128, Dimitrie Coravu, op. cit., p. 1221.
36 Mircea Tomescu, Calendarele româneşti. 1733-1830, Buc.ureşti, 1957, p. 91.
37 Const. A. Stoide, op. cit., p. 36.
38 Kampe, Descoperirea Americii, Buda, 1816 ; Biblioteca româneasccl, 1820.
39 N. Iorga, op. cit., p. 224.
40 N. Iorga, op. cit., p. 236-237.
41 Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Elementa linguae daco-romanae... ed . Mircea Zdrenghea, Cluj-Napoca, 1980, p. 117.
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. 111 u Evanghelia de la Sibiu (1806) era cumpărată peste numai dţiva ani de
SoC~- vasllina din ţinutul Vaslui ~pentru sufletul ei şi a tot neamul ei"~ iar
de la Blaj (1795) a răzbătut pînă aproape ln fiecare colţ al Moldovei fiind
evitA la lnceputul veacului XIX la Valea Sării (Vrancea), la Roman ' 5 , la Blrf~unde venise prin filieră munteană 46, ln satul Paşcani la preotul Iordache H etc.
~ptul este cu atlt mai interesant cu cit asupra Bibliei respective a planat interţ a episcopului Meletie din 1805 care o condamnase pentru concesiile ei unitacle. Urmare acestei interdicţii slnt probabil cele 20 de exemplare păstrate azi
~s biblioteca Mitropoliei din Iaşi într-o stare de perfectă conservare, ca şi cum
murile abia au ieşit de sub tipar . Dar nevoia de carte a trecut - intenţionat sau
u peste interdicţia amintită şi numeroşi preoţi au continuat să şi-o procure, fără
~ vedea în aceasta o abatere de ordin confesional, ceea ce confirmă şi pe această
a le că unitatea spirituală a românilor nu a putut să fie scindată de divergenţele
rle ordin religios. Dovadă este şi însemnarea lăsată pe o astfel de Biblie de lerotei
i..enmie de la M~năstir~a ~orove.i cind ~crie că ~această sfintă carte numită Biblie
cea mare ce cuprindea m, sine legile vechi ~1 nouă este dreaptă a me·• ~H.
Paralel cu difuzarea cărţii din Transilvania şi Ardeal în Moldova a avut loc
procesuJ invers, al difuzării cărţii româneşti din Moldova în celelalte spaţii româneşti, proces deschis de circulaţia impresionantă a Cazaniei lui Varlaam. In secolul XVIIJ, el a doblndit caracteristici noi, deosebit de semnificative pentru înţele
gerea semnificaţiei profund naţionale a c.ărţii româneşti din epoca respectivă. Aceasta cu atît mai mult cu cit, pe de o parte, în raport cu Transilvania şi Ţara Românească Moldova a avut cum s-a văzut deja - posibilităţi t ipografice mai restr inse, ceea ce a împiedicat o difuzare la fel de intensă a cărţii româneşti dincol o
de hotarele Moldovei. înfiinţarea tipografiei de la Blaj, urmată spre finele veacului
de tipografiile pentru români de! la Buda, Viena, Braşov şi Sibiu a încercat pe de
, 1 J tă parte să contracareze pătrunderea tipăriturilor româneşti din afara Transilvaniei. Cu toate acestea, după cum arăta episcopul unit A. Rednic într-o p!îngere
l'ăt r e ocîrmuire (1771), Transilvania a fost "invadată" de cărţi din Moldova '.!!.
Termenul este desigur exagerat dar dimensiunea procesului se înţelege dintr-o sumaru refacere a destinului cărţii române.şti din Moldova în Banat, Ardeal şi m ai
ales în Maramureş, in Muntenia, Oltenia şi chiar în Dobrogea.
A doua jumătate a secolului XVIII şi primele două decenii ale veacului urmă 
to r oferă în această privinţă informaţii edificatoare. Refăcind, în succesiunea cronol ogică a editării lor, traseul parcurs de tipăriturile moldoveneşti, nu vor intirzi ci
să se detaşeze, in chip firesc, c,oncluziile cu privire la semnificaţia lor pentru dezrnitu rea con ş tiinţei nci\ionale a românilor. Astfel din Triodul apărut la Iaşi în 1747.
~I de exemplare au ajuns in actualul judeţ Suceava (unul mnd cumpărat chiar în
1H7 pentru biserica din Pătrăuţi), şase în Maramureş. unul la Selişte şi unul în
comuna Decebal, judeţul Satu Mare, cu însemnarea deosebit de preţioasă că a fost
c umpărat la Căieni în 1748, ceea ce arată o difuzare rapidă şi pe o arie largă şi
in afara hotarelor Moldovei 50. Tipăriturile din anii următori repetă aceeaşi situaţie .
Apostolul din 1756 a ajuns de asemenea pină în Maramureş iar in sud pină în
Vrancea şi Tulcea. Psaltirea din 1757 figura chiar în acelaşi an în. posesia popi i
Ioan din Hăşmaş. Liturghia din 1759 răspindită pe întreaga Moldavă a ajuns în
Maramureş dar şi în vestul Transilvaniei la Potău (Satu Mare), Arad, Ileanda (Să 
laj). In aceeaşi situaţie se află Evanghelia 1762, prezentă într-o vreme apropiată
la Deda şi Albeşti (Ardeal) dar şi la Arad, fără a mai vorbi de Moldova unde
exemplare ale ei au ajuns pînă la Jariştea şi Cimpuri de Jos (Vrancea) la Să 
veni (Galaţi) sau la Piatra Neamţ . Pe măsură ~ tipografiile s-au reorganizat, spo-
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Vasile Aaron, Patima şi moartea fJomnulu.i ... , Sibiu, 1808, p . V.
Rodica Calc.an, op. cit., p. 114.
M. Bodinger, op. cit., p. 238.
Ibidem, p. 200.
Rodica Calcan, op. cit., p. 108.
Mircea Filip, op. cit., p. 69 .
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Fond mănăstiri, nr. :162.
Dimitrie Coravu, op. cit., p. 1222.
Olimpia Mitric, op. cit.
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LEMN y

ri nd u -şi

a ct iYitatea, spre fin e le secolului, preze nţa cărţ i i rom â n eşti din Moldova
pe cuprinsul întregului spaţiu n aţional s-a dovedit tot mai în s emnată . Conti n uar pa
exe mplificărilor fă c ute deja ar ocupa îmii un spaţiu prea larg pe care, spre a-i
inl e;;n i controlul, intenţionăm să-l organizăm sub forma unei hărţi sinoptice. Ea
p une în ev i d enţă prezenţa cărţilor româneşti din Moldova în vremea resp ecti vă
în Tra nsilvania şi Maramureş şi Bucovina, în Munteni a cu ţinutul Prahovei şi în
Dobrogea, îndeosebi în nordul acesteia, ma i puţin sau deloc în Oltenia şi Bana t
Fap t u l în si ne exp ri mă a stfel o putern ic ă comuniune de ordin sp irit ua l între
romi'!nii d e p e cu prins ul întregulu i spaţ i u rom â nesc, m i j l ocită prin carte. Circula ti a căr t ii avea loc odată c.u c i rculaţia oam enilor, a ide ilor cu un proces d ivers
ra~i fi cat· de legături mater iale ş i spirituale între toţi locuito rii pămint ul u i r omânesc. Ea răspundea. în chip organic, n e vo ilor c u ltu ral -spirit ua le a le a cestui organism etnic, iar faptul că c i rculaţia depă ~ ea hotarele r est r în se sub rap ort poli ti c ale
fiecă r e i ţări român e , pentru a cupr inde întreaga d im ensiune a n aţ iuni i , d ovedea
c.ă puls ul mişcăr ii culturale, al i me nta tă pri n ca r te , era un ul c u u n pronunţ at caracter naţiona l.
Dar răr ţ ile am intite pînă a ici e;au !n m a rea lo r maj or itate că r ţi liturgice
sa u de cul t. Chiar dacă în. cup r insul lor pond e rea literatu 1·i i di dactice şi profa ne
era tot m a i însemnată , o întrebare se pune, în continuare în c h ip es e n ţ i al : cum
putea contr ibui o li t eratură vădit conf e s i onală, ortod o xă, la afir marea spi ritulu i
naţ io n a l în epoca asupra c.ăreia st ă r ui m ?
Cre dem mai întîi că individua lita tea e tnic ă şi d e l i mbă a ro mânilor a im p rim at o notă particulară în re ceptarea ortod oxism ului . C re d i n ţ a român ilor a d obînd it
a stf e l \' alenţ e inconfundabile cu ceea ce s-a num it spi r itua li tatea p a n-o rtod o x ă.
Ea e ra ., c r edin ţă s t rămoş ea scă" '.ii dobîndea în fizion om ia spirit u ală a romii n ilor
n u , ·al oa rea u n u i simplu cod conf esi onal, ci a un ui e lem e nt al conşt i i nţ ei na ţ i onal e
c ap a bi lă f iin d să un ific,e, să s olidar izeze m e mbrii c o m unită ţi i naţ io nale de la f inele
Ye acului XVllI. !n această perspe c t i vă însc riem şi cont r ibuţia cărţii rom âneşti la
dezvo ltarea conşt ii nţei naţionale.
Da r a nali za în sine a cărti lor român e ~t i din e poca respect iY ă sub raport ul
m esaju lui lor spi ri tual poate ofer i ~i a lte e lemente în a cest sens. Ca rt ea di n Mold o n 1, adică exact d intr-o z onă în ca re a e;;istat un ataşament ma i pute rnic la
form e le trad i l i onale de c,ul tură, arată că p ro cesul de în n oire ~ i -a croit făgaşul si
ln a cest dom eniu. în consens cu procesul d e revol uţi ona rizare a înt regi i sens ibilită ţ i şi gindiri româneşti. In ciuda predominaţiei, în con ti nuare, a cărţii teologice :.1.
deschi d erea fată de literatura laică făcea progrese însemn a te, încît1 prefaţa la Mielul
d e aur (Iaşi, 1816). semnată de Iordachi Boghian, lăuda folosul ce urma ~n u numa i
di n îndeletni c irea la cetirea c,el or biseri c e ş t i cărţi, ci şi de la aceea. a celor politice şti " a.!. Laicizarea tot mai accentuată a gîndirii si transformarea gen e ra lă a
me n t alităţii r ezultă îndeosebi din literatura manuscrisă .singura care putea să satisfacă în m od liber gus tu l cititorilor. înmulţirea traducer ilor din limbi s t răine,
i · ercp~iY itat e a faţă de ideile masonice şi iluministe, aderenţa tot mai sens i bilă la
litera tura moralizatoare - asupra cărora s-a stăruit în cercetările istoriografic.e din
ult ima vreme 5·1 - arată astfel un proces de radicalizare a conştiinţelor care n-a
tntirziat să-ş i găsească formele de expresie şi în prefeţele cărţilor tipărite.
ln acest context s-a plasat şi cultivarea idealului naţional. El s-a făcut prin
invocarea neîntreruptă a unităţii române sub raport spiritual. cultural şi etnic.
rnvăţătura creştinească (Iaşi, 1790) era astfel adresată „mai ales către acei de o
limbă şi de un neam" 54 , după cum traducînd Vieţile sfi nţilor (Mănăstirea Neamţ,
1807), Veniamin Costache era socotit un „mare făcătoriu de bine la tot neamul
urmează se află în proiect de lucru harta sinopt i că a
în secolul XVIII, cu trimiterile bibliografice de rigoare.
51 Cătălina şi Victor Velculesc,u, Configuration culturelle roumaine dan s la
premiere moiti e du X/Xe - siecle, in Syntltesis, II, 1975, p . 90.
52 B. R. V., III, nr. 907.
5:3 Cf. mai ales Al. Ouţu, Cărţile de înţelepciune în cultura română, Bucurf\'i ti , 1972.
5"l lJ. /( \.' ., 11 . p :OR.

51 Pentru datele care

c ir cuiaţiei cărţii

https://biblioteca-digitala.ro

•AHTEA JN DEZVOLTAREA CONŞTIINŢEI NAŢIONALE

a

esc nu numai Ia cest din patrie, ci

şi

la cel de prcste

27!1
munţi

şi

la cel d in

r~a" :>5. Tot aşa Tipiconul (1816) era apreciat "spre folosul [ „.) neamului rnV ·nesc" w, Dacă prefeţele cărţilor amintite au fost i;n mijl?c. de co.municare cu
rn~ gJ

c:um s-a mai. spus 57,. ele au difuzat pe aceasta. cale ş1 1dea.l.ur1le naţ1~mal.e,
c4 jl fuz exprimate m epoca. O componentă a acestuia era conştunţa ş1 mmdna
Inii latine - cu vechi o.rigini _în c~Jt~ra română - _care în această etapă ră z
~t! ~i in scrierile bisericeşti. Vieţile sfmţzlor de la Mănastirea Neamţ (1815) amm 11

ir;.

astfel ~vremea de cind neamul acesta romanescul, de la Roma, de unde !;> i
[„.J . şi au luat sloYe
stră inP, împreună cu care ş1 frumuseţea J1mlm sale. c:;e11 _parmteşti s~au p1erc!ut" •
Amintirea trecutului era una mob1l1zatoare, capabila sa aprmdă dm nou m ro;n:ini f!ac.ăra mîndriei_ de sine şi a afirmării p~oprie.i demnităţi. Fapt. i~ti:_resant,
ceastă mîndrie ş1-a gas1t o cale de manifestare m chiar literatura patristica . Tra~ucind Vieţile sfinţilor din limba rusă (Mănăstirea Neamţ, 1811) nu se p ierdea
din vedere că „încă .şi din români mulţi (sfinţi) sint [„ .] dar n-au fost că uta \. i'",
mot iv pentru traducător de a-i adăuga la opera tradusă „ca nu, prin trecerea vr em ii să se facă cu totul neştiuţi mulţi cuvioşi părinţi neamului acestui pre urmă "·''·
Ma~ifestul patriotic era formulat mai hotărit în prefaţa la Scura părintelui fau n
<M ănăstirea Neamţ, 1814), cînd raportîndu-se la „vremea romanilor de aur socotită", traducătorul nutrea convingerea că .,iaste şi \Temea moldovenilor ~i a tuturor românilor vrednică de minuni" rn 1•
Componentele spirituale e\·ocate în epocă (mindria de sine şi unitatea e tnică
~i culturală), fără a fi obsesive au deter minat evoluţia în sens naţional a con şt i i n\ei româneşti. Faptul se în ţe lege cel mai bine din î n săşi evoluţia. în epoca respce,i-•ă a noţiunilor de rom â ni, moldov eni, limbă romaneasc.ă, limbă moldoveneasc ă .
neam (sau norod) românesc. Ocurenţa lo r arată evoluţia ireversib i lă spre concep~u l m ai ge :1er3.lizato r. unificat, de;.i termenul cu desemnarea regilor nu venea în
ron tradicţie cu cel clintii. In prefeţele româneşti din vremea respe c tivă şi-a găsit
totoda tă loc conceptul de M o lclovlahia, creaţie provizorie pentru a d esemna e nt iL11 1ea el " sine a Ţării Român eşti ~i Moldovei, sub raport etnic, cultural şi spiritual,
0 entitate pe care o sugerau adesea şi stihurile la stemele unite ale celor dou ă ţări .
Toate ac-estea sînt, desigur, citeva din simptomele unei afirmări ascen d e nte
a idealului naţional în tipăr i tur ile moldoveneşt i ale epocii. Faptul că ele se regăsesc cel mai adesea în forma de expresie puternic marcată de tradiţional ism
su sţ in e ideea derivării lor dintr-o gîndire proprie. autohtonă, obligată să se raporteze mai ferm la d irnensi unea naţională a fenomenului românesc, încă înainte
l'i1 idei le naţionale din continent să fie cunoscute şi împărtăşite d e societaten românească. Revoluţia din 1821 a fost, sub raport politic, cum s e ştie, expresia acestei gindiri, răspunzind nevoilor unei societăţi al cărei crez naţional se cristal izase
d!"ja L'. Manifestarea ei plină de vitalitate a dat un nou impuls gindirii care,
exprimindu -~i cu mai multă a1·doare crezul na ţional. dădea glas unor tră iri ~ i
atitudini născute din conştiinţa propriilor realităţi. Sub impresia acestor even imente. mesajul naţional al cărţii româneşti din Moldova s-a îmbogăţit in con\i nut
şi în intensitate. Prefatînd traducerea Bordeiului indienesc al lui B. de Saint
Pierre, apărută la Ia5i, ·ch iar în 1821, Lazăr Asachi surprindea starea de sp ;nt a
Hernii cînd „după cursul cel ma i mult de o mie de ani, vedem astăzi trezi \i ~;i
pe român i, cu multe op inteale sîrguindu-se în toate trei ţări" fi 2 , iar fiul său, vestitul cărturar Gh . Asachi saluta în versuri ceasul .,învierii" Moldovei : „Şi Î !1 :ra re
ar,um răsare dulcea zorelor scînteie, I Ce pre soarele vesteaşte de la dep ărt a t e
sfere" r;:, De aici mai departe, man ifestarea conştiinţei naţionale în cartea ro mil-

~'::~ac işi trage [„ .] s-au Hpsit de cărţile. sale ceale lcitini;;şti

55 Ibidem, p. 512.
56 Ibidem, lll. p. 161.

57 Adela Becleanu Iancu, Geneza culturologiei româneşti, Ia~i. 1974, p. 181.
58 B. R. V„ III. p. 131.
59 Ibidem, p. 800.

60 Ibidem .
fil Gh. Platon , Geneza

ret,o/.uţiei române <ie la 1848, la~i.

62 B. R . V., Ill, p. 384 .
63 Ibidem, p. :185.
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nească din Moldova a cunoscut forme de expresie tot mai profunde, lntr--0 continuă lmbogăţire şi diversificare. întreaga emulaţie a spiritului naţional, regăsi .
bilă ln entuziasmul revoluţionar din ajunul şi din timpul revoluţiei de la 1848
pe întregul spaţiu românesc datorează lnsă o parte din contribuţie şi tipăriturilor

apărute

mai inaint~. ln această continuitate de idealuri şi credinţe se regăsesc
unei conştiinţe profunde şi durabile şi, exprimînd-o in limitele inerente
epocii, cartea românească din Moldova a slujit opera progresistă de difuzare a
mesajului naţional.
virtuţile

LE HOLE DES LIVHES DANS LE D:8VELOPPEMENT DE LA
CONSC!ENCE NATIONALE
LA CONTHlRUTION DE LA MOLDA VIE -

Resum e
L'article ci-dessus essaie de c,ontourer une synthese en relation avec le rt>le
des livres imprimes, dans le modelage de la conscience nationale roumaine a la
fin du XVIII-e et au;commencement du XIX-e siecle, en correlation avec Ies institutions culturelles connexes : des typographies, des bibliotheques, etc. L'auteur
insiste rien qu'ă une seule province roumaine : la Moldavie, en poursuivant la maniere dans laquelle Ies livres roumains ont contribue, dans cette zone, â l'achevement de l'union de sentiments et d'action, en appu,v ant Ies desiderata communs
dans Ies formes specifiques ele la spiritualitl; nationale.
On a en vue, en ce sens, trois aspects fondamentaux : l) l'edition et la diff'usion des livres ; 2) la stimulation de l'interet pour la lecture; :l) le message et le
con tenu.
On analyse le rapport d'entre le traditionalisme et la modernisation, specifique aux livres roumains imprimes en Moldavie (res pectivement a la typographie
cte Iass:\') a l'epoque , eue en vue, en tenant compte des antecedents depistables
t:>ncore a la moitie du XVIl-e siecle, sans perde de vue J'encadrement de re plwnomene dans le contexte c,ulturel general roumain . en saisissant Ies interdeterminations entre celui-ci et Ic de\·eloppement des structures sociales, economiques et
politiques de la Moldavie (et des Pavs Roumains) de cette pcriode. La circulation
des livres roumains et ses cffets dans la consolidation de la conscience nationale
est analvsee sous un douhle aspect : 1. - la circulation sur le territoire de la Moldav ie, des livres imprimes en Transylvanie ct en Valachie et 2. - la <:irculation
d~ livres imprimes en Moldavie sur l'entier espace habitc par Ies Houmains.
L'auteur a la conviction que l'entiere emulation de l'espr it national, retrouval>le dans l'enthousiasme revolutionnaire de la veille et du temps de la re\·olution de 1848 sur l'entier espace roumain doit une importante partie de contrihution,
l'ga!ement aux ouvrages imprimes parus, ou qui ont circule en Moldovie a la fin
du XVIII-e et au commenc.ement du XlX-e siecle.
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SCRIITORUL BUCOVINEAN MIHAI TELIMAN
ION POPESCU Sl RETEAN U

Ani de zile am bătut drumul dintre satul meu natal, Mănăstioara, şi Siret,
r n-am aflat decit foarte tîrziu că în cimitirul pe lingă care treceam în fiecare
~ se află osemintele lui Miha i TELIMAN. scri itor şi ziarist român, patriot înflă 
;ăr~t. apărător al neamull!i său î_n Buco\·ina stăpînită_ atunci de 1mp~riul Habshur~ic, sprijinitor al ţăramlor, slu11~or. devotat al_ llmllll. _române .. D~sc~l 11. ~e acum
trl.'i-patru dece nii nu ne-au spus nurnc despre curtur~r11 Buc,ov1ne1 şi nici măca.r
dC'spre oamenii de c~ltură ~are s-~u născut ori care ş1~au petrecut o parte a. v1eţ11
in oraşul Siret, in t1rgul Siretului, cum spuneau ţărani' . Ş1 se cuvenea să fie pomenit mai întii, între sireteni . numele lui Teodor Ştefanelli, iar în al doilea rînd
c·l"I al lui Mihai Teliman care a realizat. în scurta lui viaţă, cu mult mai mult
dC'rll se cere cuiva pentru a rămîne dinc,oace de uitare. Cele citeva zeci de foiletoane, de fapt pamflete sau poves tiri şi schiţe, publicate de autor în ziare bucovinene din Cernăuţi, în anii 1890-Hl02, l-au făcut să devină „acea figură marcantă care, fără de a iii juca t un rol deosebit pe vreun teren al vieţii publice, a
fost totuşi cea nrni cunoscută si cea mai populară", iar scrisul lui Mihai Teliman,
om c;1re ~i -a „jertfit cei mai buni ani din viaţa sa în serviciul mulţ1mei", ~a fost
cel mai gustat în timpul dn urmă", ciştigîndu-')i. în pragul acestui secol, „cel mai
num eros public cetitor din Bucovina"*. Teliman este caracteriza t prin ~elas t i ci
tatea spiritul ui său" şi prin „,·erva umoristică'", „un caracter independent", „indivi dualitate pronunţată", care „nu se lasă niciodată ~i de nimeni in fluenţat şi avea
rnrajul de a-şi espune şi d e a-şi apăra totdeauna părerile sale originale"; ~Prin
felul său de luptă, înlrebuinţînd ironia şi satira, ~i-a făcut mulţ i duşmani"; Teli man er;i „neîntrecut în arta persiflării" (G . Tofan).
Mihai Teliman s-a născut la 20 noiembrie 18ti;!, în Siret. Familia sa a purtat
o vreme numele Til!eman, ca formă generalizată, la care a renunţat de prin 1885,
incepînd cu unul dint re fra ţii scriitorului , îndemnat de profesorul siretean Zaharia
Voronca. Mihai a fost elev la şcoala primară din Siret în anii 1871-1!175 ; în an ii
1875-1879 in Siret şi apoi în anii IBn-188 2 la Cernăuţi a urmat cursurile liceului
real. Tn 1882 a devenit student al Academiei de pictură din Viena, unde a stat
<·inci ani. Acolo, în capitala imperiului, înţelege mai prol!und situaţia politică a
Bucovinei şi se decide asupra viitorului său dru1n. Viena a fost pentru el, ca ':ii
rentru al\i tineri români, „atelierul conştiin ţei naţ io nale". Acolo, d eparte de ai săi,
n lnvăţat cine este, după c,um mărturiseşte, şi a înţeles că în mulţimea care
forfotl'a in jurul lui era singur. Acolo a înţeles că educaţia străină a încercat
~ă inăuuşe sentimentele sale naţionale şi a r enăscu4 ln sufletul său iubirea de limbă
~1 de neam. Scriitorul mărturiseşte că, în această renaştere spirituală un rol cu
lotul deosebit a avut societatea studenţească vieneză „România Jună'"· După inloarcerea în Bucovina, în anii 1888-1890 Teliman a fost profesor (suplinitor) de
desen la liceul greco-ortodox din Suceava, de unde a plecat în urma unor con<!

• Toate informaţiile priY itoare la biografia lui Mihai Teliman le prezentăm

d upă George Tofan, Mihai Teliman, prefoţă la voi. Mihai Teliman, Foiletoane,

<'u portretul autorului şi cu o prefaţă de ... , eclate de Societatea Academică Junirneak, în Cernăuţi. Suceava, Tipografia Soc. „Şcoala română~. 1906, p . 3-36~
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flicte cu direc,torul. Via\a cunoscută în aceşti ani va fi sursa unor informaţii tlin
foiletoanele în care a prezentat şcoala şi pe unii dintre oam enii ei . De pildă, un
dascăl sucevean era „arheolog, fantast şi suplent" ; „îţi făcea impresia unui Petrefact din era cremenei" ; „nalt şi cu picioare lungi ca postul mare", cu „o fată
abstractă" şi cu „un piept aşa de transparent, incit se vedeau şi suspinele dint~ 
însul", „om cu principii strict C'Onservative" ; „purta un cilindru cu streşini ori zontale", „capot suriu", „botine antideluviane", iar în liceul din Suceava „introducea tinerimea în tainele dec'linaţiunei celor mai şugubeţe substantive" ; „Abuza
de iperbole 5i nu suferea apa, înclinînd„. spre Yinurile Yechi". In sfir~it, era„ seYer ca Catone, iubea libertatea ca Brutus" (p. 5, fi). Cacofon ia ~i rela\ia libert ate
- Brutus vin să sublinieze alte elemente ale structurii personajului prezentat.
Cunoscindu-1 în vremea aceasta. istoricul şi omul politi c George Popov 'ci
(poetul T . Hobeanu) şi apreciindu-i talentul, „l-a introdus în breasla j urnalhti lo~".
Astfel a început colaborarea lui Mihai Tel iman la „Gazeta Buco\' inei" (apărută în
Cernăuţi în locul „Revistei politice" din Suceava), fiind şi, ceea ce num im astă z i ,
redactor şef al acestei importante publicaţii. După ce „Gazeta Bucovinei" a d is pă
rut. el 1 a colaborat la „Patria", apoi la „Sentinela" şi din nou la „Patr'i.a". Anul
1899 a fost pen tru el c.cl mai rodnic, Teliman publicind cele mai multe !ii cele mai
puternice foiletoane, toate oglindind o stare de lucruri deosebit de agitată , i 0
puternică luptă politică. La întemeierea ziarului „Timpul", în rnoo, a fost pri~tre
colaboratori dar, fie din cauza carac,terului prea moderat al publica\iei, fie din
cauza bolii care îi măcina de o vreme sănătatea, pana puternicului ziarist a devenit mai potolită, for\a lui mai scăzută. A mai colaborat la ziarul „De., tcptarea ·.
iar în „Bukowinaer Journal" a publicat (după cum ne informează G . Tofan) ~5
de foiletoane, între care si :l despre M. Eminescu (în 27 oct„ :l şi 7 nov . 1901). Jn
1897 a scris un articol mai mare, publicat în broşură, la Cernău\i, despre sc,riitorul
basarabean stabilit în Cernăuţi, Constantin Stamati-Ciurea (1828-18fJ8 ), fiul lui
Costachi Stamati.
Societatea academică „Junimea" din Cernăuţi i-a cerut lui T eJiman, în anul
1901, să-şi pregătească scrierile pentru a fi publicate în volum, dar sc riitorul n-a
reuşit să facă aceasta. Tot mai bolnav, se retrage în Siret, la casa părintească
(unde va Îi fost această c,asă ?), de unde mai colaborează cu foiletoane la „De ~.
teptarea · ~i la „Bukowinaer Journal". Moare de ftizie şi este inmormîntat în 21
'.lecembrie 1902 în cimitirul bisericii Sf. Dum it ru din Siret. La moartea lui, s-au
publicat articole în „Deşteptarea", apoi şi în. „Junimea literară", unde s-a anunţai
~i apariţia volumului Foiletoane.

•
binecuvîntat al Bucovinei s-au născut nenumă raţi oameni de
ştiinţă. artişti şi slujitori ai literelor, dar încă nu s-a ivit marele scriitor. Spunem
aceasta, desigur. numai dacă ne gîndim că Bucovina este o provincie considera tă ,
c.el puţin o vreme, aparte de Moldova, dar de fapt această despărţ ire nu trebui<'
operată niciodată, pentru că acolo, în nord. sînt cele mai vechi însemne ale statului moldovenesc, acolo Siretul, Rădăuţii şi Suceava străjuiesc de multe \'Cac ur i
la căpătîiul marilor noştri voievozi. Acolo s-au pus temeliil e Moldovei d in epoca
lui Bogdan şi a Muşatinilor şi tot acolo au crescut marile monumente a'.e artei
feudale moldo\'eneşti, acolo se odihnesc. Petru Muşat, Alexandru cel Bun, Ştefnn
cel Mare, spiritele protectoare ale MoldoYei, şi tot acolo se află vechile capita le
ale acestei ţări româneşti.
Siretul, .,oraşul de la poalele Horaţiului", cum îşi numeşte Teliman locul natal (p . 11), este un „Nestor între oraşele Buc.ovinei", numai că arată „grozav de bâtrîn şi de calic" (p. 11). tn Siret, ca şi în Suceava, „fiecare palmă de loc e istor ie"
(p. 7) şi istoria aceasta, spunea scriitorul. trebuie scoasă la lum in ă, păstrată pentr u
urmaşi. Mihai Teliman vede tîrgul obîrşiei sale în spaţiul istoric mai larg, în cadrat în Bucovina şi în Moldova cea puternică sub vechii e i domnitori, spaţiu în vecinat c u ţara românească a Ardealului, despre care scriitorul siretean spune că
este „vatră nepieritoare a românismului" (p. 45) şi că are „români curajoşi" (p. fl3l
"are vor şti să se elibereze de robia multiseculară.
Jn

pămîntul
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S:mholul stăpîn ir ii străine apăsătoare, al lă comiei ~i pizmei este prezent<'lt în
.. ·estirea A fost odată „. (p. 44-47). „Domnia lui Pizmaş- vodă era scrisă cu sînge.
, ~oru l gemea". Vrînd să cucerească o ţară a feri.cirii, Ţara Morga na, a fost sfă 
1
_o. a'• cu
înfuria te ale m ării. Au mai rămas ruinele caster 1n1
· tot cu oaste d e . valurile
.
lului ca o mărturie a unei 1um1 apuse.
_
•
Ca ol'ice om de bun s11nţ, Tel1rnan a rnţeles ca statul multi n aţ ional ha bsb urnu are sorţi ele a supravieţui şi a prevăzut un irea românilor într- un s ingu r stat,
.i'.c necesitate istorică a apărării poporului nostru faţă de pol itica e xpansionistă a
11~iperiului ţarist. ~l condamnă . stăpînirea .străină a Trans ilva:ii ei, car~ înte:n nj\ea. ă în seghcdin şi 111 Vaţ „pl'eoţ 1 octogenari, c10ban 1 ce n-au vazut dec-1t plaiu ri, vil~ane de şapte copii, copil fără mamă, tot fiinţe ce au păcătuit in contra sacro-sancie• idei de stat maghiar". Dar, scrie Teliman. ardelen ii „sînt mi.lioane oţelite şi
oţerite" ; „c inci . feciori se î.ntemeiază. şi şepte_zeci se nasc" (p. 15:l). Faţă de Ard eal ,
. Ita este sit uaţia Bucovme1, prov111c1e mică 111 care guvernanţ11 aduc mereu popu· ~i \ ie di n Galiţia răsă.ritea~ă sp re a in.ăbu~ i cu. t9t~1. \~i a\a rom~mea~că, sp~e a .s1:g ruma or ice ideal, once nadeJde de eliberare. Staprn1ta de o politica mach1avel1ca,
Bucovina este într-o situaţie grea, „viitorul nostru este mai mult de c i~ problema \ ic" (p. 15:l) spune cu luciditate şi cu îngrijorare scriitorul-ziarist.
' Am inti nd parcă de sufletul îndurerat al lui AleC'U Russo din Cintarea R omâ niei Mihai Teliman scrie : „Pămînturile noastre sînt bogate ca şesuril e A ndalusiei .
coli ;iele mîndre şi falnic.e ca ale Elveţiei raiuri; munţii noştri plini de comori nesecate, dar noi izgoniţi, luăm toiagul în mină ~i prlbegim fără od i hnă, căci d in
toate aceste bunuri numai doina a rămas" (p. 155). Şi adaugă, în cre zător în viitorul
11 ee1m ului său : „Românu-i prigon it, însă vecinic nu moare" (p. 155), numa i că. spunea el in anul I!lOO - , „pentru neamul nostru n-e1 răsun at inel'; ceasul dezrr)bire i
<le ol>eze!e ::;cla\·iei . De secole întregi serbăm numai săptămîni de patimi. Dar so„,-\·a ~i ziua noastră de în\'iere", cînd „codrii şi şesurile Daciei Traiane vor răsuna
ue un singur glas de biruinţă, glas ce va ieşi triumfal din mormintul Marel ui de
la l'utna. răsfringîndu-se în mii de ec,ou ri, de stincile Ardealului, iar mîndrul Olt
, a duC'e sp umegînd bătrînei Dunăre vestea reînvi erei glor iei străbune " (p. 156. 157) .
Ei vorbe~te despre .~ăptămina patimilor, făcind aluzi e directă şi clară la sufer inţele
rorn<inilor bucovinen i. Gîndindu-se la tragedia comemorată de creştini în preajm a
l'a~lclo r, Teliman sc rie (şi aceasta într-un ziar care se publica în Cernăuţi, s ub
~tup i nir ea austriacă), dovedind un curaj demn de cel mai înalt respect: „Avem şi
astăzi tragedii, poate nu aşa de măre ţe, însă tot a)a de zguduitoare. Eroii acestor
lragedii nu-s însă ind ivizi particulari, c,i popoare întregi [„.]. Un astfel de martir
e poporul Daciei T r aiane, poporul românesc de la malurile Tisei pină la îmbucătu 
rile Dun ă rei " (p. 152) .
Intre foiletoanele lui Mihai Teliman, Veacuri d.~ patimi (p. 151-157) este o capodope ră a genului, în deplină unitate cu sufletul românesc, cuprinzind previziuni
care s-au adeverit : mult visata unire a românilor s-a realiza t ; coroana habsburl!ici1 s-a sfări mat ; popoarele robite şi-au cîştigat demnitatea strivită de vreme.
Huchcncl1ina, „ţara urşi lor", guvernată de Satana (- Im peri ul Habsburgic) ,.de
'\Teo sută de ani şi mai bine" (p . 58), este Bucovina c,u întinderile ei ca1-e „odini oară au fost toate române5ti" (p. 58), dec i stăpinite de români. Acolo, „averea na\1on ală intră în miinile oamenilor fără patrie" (p . 58). Acolo stăpinesc „ neadevă 
rul, neruşinarea, perfidia şi puterea brutală" (p. 59). Satana, cel care guvernează
\ara urşilol', ştie că poporul prin popor se încătuşează, ial' ziaristul ştie un dicton
la fel de activ : Ursul cu miere se prinde şi poporul nostru cu buimăceală (p. 34).
Teliman constată cu îngrijorare : „Averea noastră trece în miini străine, pă
miutul strămoşilor se pierde, neamul dec,ade" (p. 145) ; „De porţi o cravată tricoloră ,
1\i pericl itezi existenţa" (P. 1:.13). El vorbeşte ele „uriaşa traged ie a vieţii unui popor fără noroc" (p. 15).
[)ar, pînă la urmă, numai că urma aceasta a venit greu, stăpinirea Satanei
a dispărut, toată alcătuirea s-a surpat, procesele împotr iva tricolorului daco-român s-au stins de la sine (p . 61. 62).
Cu sufletul tnflăcărat, Teliman vorbeşte despre dragostea faţă d e glia stră
bună, despre jertfele făcute şi despre datoria urmaşilor de a păstra moştenirea :
.,dulce este pămintul 'Bucovinei şi scump pentru noi, pentru că acei de la cari
ne tragem au jertfit mult ca să ni-l poată' lăsa moştenire neştirbită . Munc.a ce i-a
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costat ~i singele ce l-au vărsat - [... ] - slntem datori a le jertfi şi noi la rindul
nostru, ca moştenirea sd treacă neştirbită şi asupra copiilor no5tri şi aşa mai dPparte, ln vecinicul lanţ ce leagă generaţiunile din veac ln veac" {p. 145).
Credincios principiului educativ al presei, Teliman le spune cititorilor sili
"aerul ce-l respiraţi e patria voastră ; pămintul ce-l călcaţi e patria voastră ; poniii
aceştia sint patria voastră ; mormintele cele ln care zac oasele protopărinţilor voş 
tri slnt patria voastră". Şi se întreabă : "Cine oare le poate uita toate aceste,
Cine-şi părăseşte leagănul copilăriei, fie el chiar vizunia din stincă ?". Teliman spu~
ne că „amar lucru e a părăsi patria" şi că "numai timpur.i grele nasc oamenii
mari" (p. 45).
Visul lui Mihai Teliman a fost eliberarea Bucovinei şi reunirea ei ru Ţara
din trupul căreia a fost ruptă. El c.ritică violent „slugărnicia şi trădarea de neam"
(p. 43) şi face apel la unitatea românilor in lupta contra stăplnirii străine (p . :l\l-40),
arătlnd că atunci „cind fraţii se ceartă, lucrul devine serios". Din cauza acea~t.a
.inima cronicarului [politic, n., I.P.-S.] suspină venin, varsă foc" (p. 5-1).
Mihai Teliman a desfăşurat o luptă politică, realizată adeseori cu mijloarele
:;c,riitorului înzestrat şi bun cunoscător al limbii literare.
Ca orice mare intelectual, preocupat de viitorul naţiunii sale. el inţ.elege dl
„Toate privirile noastre trebuie aţintite asupra şcolii" (p. 145) şi se ocupă de oamenii
acestei instituţii, pe r.are ii numeşte „scJavii Bucovinei". Cu prilejul unei ronferinţe
anuale, unii învăţători s-au adunat in tîrgul Siret „in ploaie şi glod spre a -şi repara
flendurosul noroc" (p. 94) . „Ei s-au deprins r.u iobăgia intru atita, incit par a fi
pierdut cu totul simţirea demnităţii personale" (p. 95). Chiar dacă este o situa\ie
aparentă, merită subliniat interesul jurnalistului energic pentru soarta celor carp
împart lumină din lumina lor. Adresindu-li-se. Teii man scrie : „Voi nu sinteţi singurii cărora li s-a promis ceva. Soarta voastră e soarta noastră a tuturor . ln vreme de nevoie, în furtuni mari, cind naia (nava, corabia, n. I.P.-S.] e ameninţată
cu pieirea, li se dezleagă sclavilor lanţurile de oţel şi li se dau mii de făgăduinţi .
libertatea chiar. Şi bolinzii lucră, asudă, pină ce înlătură primejdia. Apoi însă, lucru de sine înţeles, se înr.ătmiează iarăşi frumuşel şi li se dă răgaz in tt>mn iţă a
medita asupra trăiniciei făgăduinţelor celor mari. Poveşti de aceste ştiu a le istor isi mulţi, popoare întregi ş1 mulţi veterani de ai noştri din 48" (p. 951. Şi, lnrrPzălor în viitorul cel mult şi greu aşteptat, scriitorul adaugă : „veni-va ziua cinci
totul se va schimba" ; ~Soare cald iară va adăpa pămintul cu laptele său de lumină. munţii vor tremura de fiori de dragoste, pămintul iar va deschide alba~tri-verz i
ochii, din pieptul lui vor răsări păduri întinerite, şi atunci în pieptul vostru şi al
meu de asemenea va suride primăvara" (p. 97). Trăind viitorul cu un ceas mai
devreme ,el ii îndeamnă pe prietenul poet Calistrat Cozma să renunţe la melancolia c.are îl stăpineşte ~i să vadă realitatea dureroasă a neamului său, să contr ibuie la realizarea unirii românilor într-o singură patrie (p. 52-55).
Jurnalismul şi jurnalistul sint mereu in atenţia lui Teliman, - cunoscător deplin al situaţiei din epocă : „lJe multe ori trebuie să pledezi pentru un lucru P<'
care ai trebui să-l condamni şi de multe ori trebuie să condamni ceva pentru ct>
inim•• iţi pledează" {p. 28) . Foiletonistul român al Bucovinei este „copil pribeag al
sorţii" (p. 70) ; „harabagiu al evenimentelor zilei, este şi rămîne cel mai expus om"
(p . 'IJ). Holul presei era acela de a dezorienta, de a ascunde adevărul, de a promova minciuna. Directorul unei public,aţii din epocă afirmă neputincios la un mome11t dat: „In minciuni nu pot concura cu celelalte foi" {p. 33). O informaţ ie oarecarn, dacă sună frumos, poate face o carieră cu totul neaşteptată Fraza s<-risA dl'
Ilie Bugan intr-:;n articol : ~S-a stins. Unde-i Duhul ce sufla duios prin Rucov ina.
Duh de care tremura c,odrii seculari ai Rarăului, acel Duh nemuritor. vecinic, ~lă
vit şi etern, ce ne gidilea auzul ca trimbiţa arhanghelilor, acel Duh mare ce, vai
de noi, s-a stîns. s-a dus, a mers, spre a nu se mai întoarce?" a devenit : „S-a
stlns. Unde-i Dule, ce sufla duios prin Bucovina, Dule de care tremura codrii l'C'culari ai Rarănlui, acel Dule .. ." Lucrurile s-au complicat prin aceea că presa din
ţară a preluat ştirea şi i-a adăugat elemente noi : „O grea şi amară lovitură au inc'lurat fraţii noştri din Bucovina. Dule. marele componist !)i neîntrecut artist in
trlmbiţă şi-a dat nobilul său suflet în miinile creatorului. Mai nimerit nu-l putem
earacteriza pe marele defun<·t dec!t prin simplele cuvinte : „Intreaga sa viaţii a
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rt inut neamului său. Şi lntr-adevăr, dacă privim orice capitol din bogata şi
~n~ca sa viaţă, U aflăm intotdeauna pe neobositul Dule în serviciul..." (p. 26). Ner~ologul continuă. Ziaru_l „Figaro" din P_a:is şi ziarul german "Bukowi~er Nar.hrichc „ preiau informaţia m felul lor_ stabilind_ penti:u decedatu_l Dule (nas.cut dm nel~Qntia unui tipograf, c,are a descifrat greşit cuvmtul Duh m manuscris) profesia,
d;.t~ boala de care a suferit, iar ziarul german citat pretindea nici mai mult
. i mai puţin c:A Michel Duhle este de origine germană ! Satira este puternică,
11
: ~ efectul nu poate fi decît cel aşteptat : cunoaşterea adevărului despre presă, des:re atitudinea ei f~ţă de public~! cititor.,pespre Moartea lui Dule, care s-a ~epu1 !ic.al fragmentar, m „Convorbiri literare , XXXII (1899), p. 522 ş. urm., G. 1 of an
:pune' cu indreptăţire că este "un mic cap de operă" (p. 25). Este de remarcat că
Mihai Teliman critică oe acei "jurnalişti derbedei, fiinţe decăzute" (p. 152), care
~i-au pus condeiul In slujba asupritorului, in serviciul minciunii, semănînd confu. ie propagînd idei dăunătoare unităţii românilor. tn tradiţia lui Caragiale, un ziar
~1n~ginar are numele „Urlătorul Carpaţilor c,împulungeni, organ liberal, democratic
:
conserrntor, cu tendinţe progresiste şi principii de adevărată libertate", altul se
n\imeştP "Vulcanul moralităţii" şi un al treilea "Săgeata ~i strigătorul libertăţii zugrumate" (p. 120, 121).
Simpatia lui Teliman pentru cei slabi. asupriţi ş1 dezorientaţi, pentru ţăranul
român este evidentă şi soarta acestuia îl preocupă în chip deosebit. El satirizează
politicianism ul, inducerea In eroare a omului de rînd, smulgerea voturilor arestuia.
o satiră politică puternică reprezintă povestirea Capra lui Hadarag sau cum
"'" face politică (p. 33-40), în care autorul urmăre5te să sr,oată în prim plan buimăcirea organizată a omului de rînd. Toader Hadarag, deşi duce la tirg, de vindut, o juncă , pînă la urmă crede că aceasta este capră, rum ii spun toţi negustorii
din Cernăuţi, şi o vinde c,u preţ de capră!! Intors acasă buimac, Toader Hadarag
lnccarc,ă să-şi convingă şi nevasta că junca lor era capră.
Mihai Teliman critică întreaga viaţă politică a provinciei, de la activitatea
elertorală pînă la cele din urmă preocupări. Făcînd aluzie directă la un ii deputaţi
din parlamentul imperiului, el afirmă că un asemenea individ „trebuie să f.ie un
perfect S<'Cesionist. Acesta place mult" şi adaugă cu ironie nereţinută : "Numai
astfel de hărbaţi vor putea c,onduce naia Austriei prin turburatele valuri ale soartei" (p. J l:l). Dealtfel, critica alegerilor a fost, pentru Teliman, o temă preferată.
într-un alt foileton srria : „în ultimul timp am develllit omul cel mai bigot", şi
completează îndată : „De cite ori cetesc rectificările prefecţilor noştri relative la
\inuta lor austriacă la alegeri şi asigurările guvernorului despre imparţialitatea sa
in guvernarea Bucovinei, îmi fac totdeauna cruce" (p. 81).
Politicienii epoc.ii, spune pamfietarul, sînt exemple degenerate ale măgarilor
antici, „îmbiind mascaţi şi sub cele mai diferite n ume de doctori, consilieri intimi
şi publici, blagocistivi şi deputaţi, făcînd ruşine neamului de măgar, care era odată
nume de onoare". Ei apără despotismul, „fie aresta cit de stupid, şi greţ.os" sau îl
prezintă „de legitim şi raţional" (p. 53) . „Egoi~ti şi mici la suflet, ei cugetă mai
mult la interesele lor decît la ale obştimei" (p. 53), „Sfl tlrăiesc cu o perseverenţă
cleioasii pină la un post gras" „şi dau din umeri cînd văd căzînd eroi pe cari furtuna i-a aruncat de pe columna gloriei" (p. 54). Mergînd spre portretizare, autorul
prezintă tipul slugarnicului care, „înaintea celui mic ridică nohilul său nas pină la
nouri", dar "sărută praful de pe încălţămintele puternicului" (p . 98). Vorbind despre
decoraţiile atîrnate pe piepturile unor excelenţe (termen folosit în epocă), Teliman
are curajul să spună că acestea se dau „In cele mai multe cazuri samsarilor, linlluşitorilor şi altor fiinţe c,u sufllet de reptile" (p. 98). Cititorului i se atrage atenţia
să recunoască „risul cel gol pe buzele cele mincinoase, cravata cea legată în sute
dp noduri diplomatice, vorba cea ce nu zice nimic, hlizirea cea greţos de aristocratică• (p. 99). Critic,ind sever desele plimbări ale deputaţilor de la Cernăuţi (capitala
provinciei rupte din trupul Moldovei) la Viena (capitala imperiului, comparată cu
Babilonul), Teliman are ocazia să scrie : „o aşa pendulă, o aşa cariatidă guvernamentală e azi reprezentantul poporului nostru ! Astfel de popanţi gîngăresc azi numele românesc plnă chiar şi Inaintea parlamentului, trăgînd cu duşmanii noştri
la aceeaşi brazdă" (p. 99). După ce creionează tipul excelenţei, pamfletarul se opreş
te la „al doilea tip de căpetenie" care est~ .tipul patriotului patentat"', care se ocupă
11
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cu „persecutarea tricolorului nostru naţional" (p. 99), astfel avansind pe statele ci
plată ale Austriei. In in.irna acestora, constată Teliman, sălăşluieşte „moartea ,.;
putre junea morală" (p. 101 ; sub!. aut.).
Se vede bine că, în lupta lor pentru libertate ~i unitate naţională, romunii
buco\·inen i aveau de înfruntat atit presa ostilă lor cit şi pe cei trecuţi din rindurile lor intre asupritori si deve niţ i slujitori devotaţi ai acestora, ră sp lăti ţ i cu d
coraţii, titluri şi demnităţi.
Critica este extinsă şi spre lumea sl ujitorilor bisericii, care c.ultivă sau întreţin starea de ignoranţă : „Era secetă grozavă în mai. Din cauza aceasta procesia iE'~i
la cimp. Inainte mergeau prapuri şi cruci, icoane !)i fănări, apoi preoţim ea in
mare ţinută ; apoi dascăli definitivi şi voluntari cu nasuri ro~i. pe care numai 0
credinţă tare le poate product'. Lor li urma mulţimea credincio5ilor, cu capul goJ
Finea procesiei o formau femeile, precum şi domnişoarele cu copiii lor" (p. 81). tn'
altă parte scrie : „singură preo\imea face o lăudabilă escepţie, cetind .,Foaia ordi năciunilor"'. din care suge enorme cunoştinţi" (p. 24).
Mihai Teliman satirizează ignoranţa crasă prin Coana Zoiţa care în pensio nat s-a ocupat .,mai mult cu istoria antică decit cu cea modernă r. .. ] şi din aceast~
ca u? ă spune ea - numele a:-Jtjc Totle-been mi-i ma i · cunos·c ut decît modernul
Sci pio" (p. 82). Pentru numita cocoană din înalta societate a Bucovinei, Napoleo: i
era fiul lui Atila, iar acesta vecin al tatălui ei, în Perjiliuc.a. (p. 83) ( sătişor lingă
Siret. numit pină la începutul acestui secol Slobozia Perjului). în Petre Săndror
Victima lui u mut (p. 1-4) se satirizează exagerările ortografice, personafol fiind
adeptul păstrării în scris a lui u mut, în temeiul unui principiu propr iu : ~li mu t
se scrie numai acolo unde se aude".
Scriitorul face uneori constatări amare : .,Bogăţia se primblă sumeaţă, foşnesc
rochiile de mătasă, fanfarele sună, iar m izeria creşte, creşte, creşte" (p. 146) ; .Stradele Cernăuţului dormeau dulce şi vegetal ca şi simţul naţional al român ilor" (P.
92) ; „Stradele Siretiului nu-s largi, însă destul de glodoase, ca să-ţi pierzi papucii,
dacă-i ai" (p. 14). ln concepţia lui Teliman. cafenelele noc,tu rne sint .cuiburi de
jupire de ba ni şi îngropare a sănătăţii ". In astfel de locuri „se pierd multe puteri",
„se "istovesc fără vreme multe mlăd iţ e pline de speranţă ale neamului nostru" (p. 63)
ln Cazacul Nenku. Istorie contimporană foarte adevărată (p. 5-10) este criti cată falsificarea conştientă a istoriei Rucovinei de către oameni aciuaţi de curind
pe pămintul strămoşilor no5tri.
Multe dintre pamfletele lui Mihai Teliman au în aten ţie demagogia stăpin i 
torilor \Temelnic,i ai Bucovi nei : „Ca să nu piară umorul de tot, vin domnii de la
putere din cind în cind şi ni spun cu dulce suris, că toate popoarele imperiul ui
slnt egal Indreptăţite şi fiecare popor are dreptul nealienabil la conservarea ~i
cultivarea na ţi onalităţii şi limbii sale. Şi după ce au zis-o se-ntilnesc înalţii auguri
şi Î'ii string frăţeşte dreapta şi ri~ şi rid ~i rid" (p. 126) . Se înţelege că rid de credulitatea popoarelor subjugate şi că o exploatează în interesul celor atotpute rnk i.
Despre satira sa, realizată conştient, şi despre rîs în general, Teliman sr,rie
că românilor bucovineni robiţi le-a mai dimas doar „hazul, copil al durerei " (p. 93).
Dorinţa lui Mihai Teliman a fost de a informa opinia publică bucovineană şi
românească şi de a satiriza aspecte grave ale vieţii politice din Bucovina. De aceea
vorbeşte despre „domnia lui Bacşiş-vodă", de guvernori şi deputaţi, de politicieni
întinaţi adînc în blidul asupritorului, de ignoranţă şi de prostie, de negustori organizaţi în derutarea celui ce vrea să vindă o marfă, de minc,inoşi ordinari. Sursele
satirei sale sint inepuizabile, iar talentul scriitorului se vădeşte a fi viguros şi original. Multe dintre pamfletele şi schiţele sale „sint de o indiscutabilă i mportanţă
culturală, socială !)i politică". „Partea cea mai mare a operei lui Teliman poate fi
caracterizată ca o amară satirizare a referinţelor şi anomaliilor Yi e ţii noastre onblice sociale, căci o parte bună din ac.tivitatea sa coincide cu una din cele mai zbuciumate epoce de viaţă a poporului bucovinean", scria G. Tofan (Prefaţă, p. 25) in
condiţiile aceleiaşi stăpiniri străine, numai la ciţiva ani după moartea scriitorului .
Prin curajul său, prin fermitatea opiniei, prin atitudinea faţă de profitori, lichele, ticăloşi de toate gradele, publicistic.a lui Mihai Teliman se apropie mult de
cea a lui Mihai Eminescu la „ Timpul". Iar în ce priveşte scrierile sale cu caracter
literar, G . Tofan era îndreptăţit să-l aşeze alături sau chiar in fruntea scriitorilor
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.,·HJ!TOH BUCOVINEAN MIHAI TEL!Mi\N
„u . satirici I. Bassarabescu, G . Hanetti, Ca zaban, Vasile Pop sau

să-l

consi-

urnor~ ernn urmaş al lui I. L . Caragiale, (Prefaţă, p . 13).
d rl! Cînd nu urmăreşte discreditarea si neutra lizarea unor duşmani polit1c.1. ascu~ tirei cedează, tonul devine blajin, sfătos chiar, sau glumeţ : căci şi noi n-avem
d barabule (p . 21) ; Botezat avea voace .mbţire ca salariul unui suplent (p.
11
Cei trebuie unui moşneag să se cherchelească 7 Două, trei stacane şi prepe1
1: _;· prinsă de coadă (p. 136). Dar_ as_tfel de ~ituaţii se _ivesc rar •. prea ~a r, pentr_u
0

\..,u /

,7.

~J! rea lităţi le nu-i perm it autorului sa fac.ă literatură, iar profesia de Jurnalist 11

n!Jllgil

.

Mihai Teltman a fost un scriitor de atitudine, un lupt ător . Ei a înţe l.es c/J
f'O norul român este „ma rele martir care sufer e de veacuri" (Tofan, p. 32). Are
r...'.pect si adm iraţie pentru trecutul neamului. Nu se tîng uie, nu se roagă, ci anali ~ ează, condam nă, preves teşte, taie cu bisturiul satirei. A trăi t pu te rnic marile pro IJ'erne a le epocii sale, le-a cunoscut, le-a înţeles şi a deY en it un glas conştient ':'i
~n· estito r . Este un mare patriot, suferind de durerile alor săi, un luptă t or politic
ittz~strat cu o pană temută, muiată in sarcasm, în zeflemea , in umorul sănă t os al
nono rului. Deşi ,.dispun ea de multe c;il ităţi frumoase, necesare unui scriitor" (Tofa r; , p. 12). el a fost şi a rămas mai ales un ziarist angajat şi între ace ş tia, în Bucovi na, a ocupat, fără îndoială, locul cel mai însemnat. Teliman este un mare pamtle tar. ln istoria acestei specii literare, cam neglijată, ce- i drept, ei! trebuie să
ocupe un loc aparte, intruc ît scria în condiţii cu mult mai g rele decît pamfletarul
di; ! l:fomâ n ia ; lupta sa e ra axată pe ideea de realizare a conşt ii nţei naţionale şi,
ln pe rspectivă. a unităţii naţionale, împotriva unui asuprito r puternic, a -:;a CLJm era
Imperi ul Habsburgic.
Opera pub licistul ui buco\·inean treb uie înţel e asă întocma i : .,Umorist di n fire,
umo rul însă nu e scopul final al activităţi i lui Teliman, ci mai mult mijl ocul, de
rare s-a folos it spre a-şi espr ima ideile", ne spune ace la5i G . Tofan care face şi
ur mătoa rea precizare : „De multe ori î nsă mase.a umorulu i e n umai pentru faţ a
lumii , căc i ridicînd-o, ai vedea ochii autorului plin i de lacrimi" (p. 27).
li n pericol care îi pîndea pe românii bucovi neni în timpul stăpinir ii habsburi:1rc era cel al pierderii limbii. Pe această temă, Teliman a scris în mai multe
r inclu r i, dacă nu articole speciale. măcar pasaje în artic.ole în care si nt urmărit e
~' alte probleme. El arată că bogăţ ia limbii rom âne este mare, c ă limba are multe
~in onime ş i că, pentru ţăranul român, limba este „un tezaur pentru care n -ar afl a
des pă gu biri în a ltă limbă" (p. IO:l-104). A p ără „grai ~! strămoşes c cu dulcele Il!i su net, convins de poezia şi farmecul lui ". Articolul De-ale noastre, din care a m citat
rin dur ile de mai sus, se încheie c,u următoarele cuvinte : .,E trist că avem romârn
din clasa inteligenţei cari v ăd în limba germană un ideal.. Aşa o cugetare ni in dică
lorul unde ar trebui început cu regenerarea naţională" (p . 104). Dorind să dea cititorilor săi neinformaţi une le noţiuni desp re li mba m aternă , Teliman arată că romana „se compune din două elemente admirab ile", adică din cel dac şi d in cel
rom an. „Că avem slavisme în limba noastră, spune autorul, nu ne fie ru ş ine . E nglr ~ii au o limbă presăra tă cu elemente fran ceze". El prevede pentr u limba româ nă un mare viitor în veac.urile ce vin, anume acela de a deveni „o limbă l'n iversali! a lumii orientale" (p. 152), prin urmare o l im bă de comunicare între diferite
popoare ale orientului.
Din respect pentru limba populară, Mihai Teliman foloseşte fonetisme, c uvinte,
t•x presii sau proverbe proprii acesteia : să arete ori să se arete (p . 5:!), dobă în loc
dr literarul tobă (p. 9, ean în loc de ia [inte rjecţiel (p. 30), liarţag (p. 132), minciunos. (p. 53), sicică (p. 86), voace (p. 53) sau : bodnar „dogar'' (p. l :l : [meseria] bodnarz!or, care produc balerci); bolocănoasă = „bolovănoasă'' (p. 7) ; bolocănos =
.bolovănos" (p. 14) ; brame = „porţi de la ogradă sau de la şură" (p. îl) ; buhă =
„hufni\ă" (p. :rn) ; coşteie = „coşare de păstrat porumbul" (p. 15) ; hrobarnic =
„iiropar" (p. 91) ; lăuturi = „lături" (p. 37) ; lihău = „om care lehăieşte" (p. 78) ;
111 omi~arnic =
„individ care momiţăreşte, maimuţăreşte" (p. 99) ; naie = „navă,
rorabi e:• (p. 5:l, 64, 95) ; ogiaguri = „coşuri de fabrici" (p. 13) ; părli = .,a o rupe
de_ fu~a " (p. 117) ; prăşcău = „cuvint de ocară la adresa unui om mare" (p. 78) ;
prian.a = („despre o juncă) cu pete de altă culoare, tarcată" (p. 38) ; pleşcă =
dchehe" <~: 77) ; priZog
„p~rlog" (p. 77) '. prizări.tă = („despr.e o fiinţă) ins.uficient
ezvoltată (p. 36) ; scrimbiţa
„sc:rumb1e" (p. 13, 53) ; şonţi = „a se strimba, a
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.oe schimonosi " (p. !19) ;• tumdni = ~a zăpăci (pe cineva)" (p. 36); zobon = „haină
lungă purtată de tirgoveţi in sec. al XIX-iea" (p. 14). O creaţie lexicală in~resantâ
neînregistrată în dicţionare, este vb. bulendrâ „ umbla ca o buleandră, a hoinări" '
Cine vrea să trăiască lung, cetcască protocoalele ~edinţelor din dietă, cine are însn
destulă inimă a prefera lărgimea vieţii lungimei ei, acela vie la Cernăuţi ~i bu.
lendreze o noapte (p. 98). Se vede că este un derivat al lui ~ulendri în sate d in
preajma Hăd ă uţilor, cu sen~ul „(despre haine) a se rupe" (Lexic . reg ., _l!l6~, p. 112)
din Fundul Herţe1 ş1 Pom1rlu, cu sensul „(despre piele) a se mcreţ1 (dm cau:.:u
bătrîneţii); a se zbîrci" (Lexic r eg., 1967, p. 119). Reţinem proverbul de omul sura'"
toate nevoile s-anină (p. :JG) şi expresiile a rămas la sapă de lemn (p. 36) şi vai
de cal şi călăreţ (p. 38). Există, însă, şi unele neologisme insuficient adaptate sau
flolosite o vreme numai în presa din Bucovina, care îngreuiază lectura. Din tr!.'
acestea am aminti : aiumnii ·- .,şcolarii" (p. 151) ; bineventare = „urare de bun
venit" (p. 65 ; n e bineventăm = „ne urăm bun venit" ; guv ernor - „guvernator"
(p. 57) ; iuflă = „termen injurios la adresa evreilor" (p. 37) ; orcan = „furtună "
(p. 58) ; ospital = „ospi talier" p. 98) ; premerge = „a merge înainte" (p. 16) ; sujet
. . !'su~iect" W· 52, 53); antişi;morâ - „a .face ~nteca~eră'.' (p. 21). Fa\ă. de alţi
scruton care ş1-a u desfăşurat mtreaga act1v1tate m provmcule ocupate, Mihai Te.
liman are, totuşi, o limbă curată, îngrijită, probă a frumoasei sale culturi şi a
unei clare concepţii asupra rolului limbii în opera literară sau în articolul de ziar.
Şi G. Tofa n observa că „Teliman s-a folo sit cu mult succes de limba poporală"
(p. 36), el fiind „om foarte conştiinc,ios şi vecinic ocupat de scrisul său" (p. 24).
dar că opera lui „sufere, mai ales în bucăţile scrise pe fugă, de influenţa limbei
germane".
Cine cunoaşte condiţiile social-politice din Bucovina ocupată de austrieci , îşi
dă seama că Mihai Teliman nu este un naţionalist-şovin, ci un patriot care vrde
pămîntul strămo:;;esc rupt de trupul ţării şi invadat de valurile celor colonizaţi de
c.ătre guvernanţi cu scopul vădit de a înăbuşi vi aţa şi limba românească. Atitudinea lui este firească şi reprezintă un strigăt de alarmă, o chemare Ia unitatr a
celor care erau adevăraţii stăpîni a i locurilor. El n-a ajuns să vadă Unirea ceri
Mare, dar scrisul lui a contribuit în bună măsură la regenerarea naţională, dc~pre
care a vorbit în atîtea rîndu ri, la creşterea spiritului naţional şi la organizart•a
luptei împotri va asimilării forţate.
Cu multă dreptate, G . Tofan scria în Prefaţa citată: „Teliman rămîne, indisc.utabil, un povestitor iscusit înzestrat cu un spirit de observaţie deosebit de fin
ş1, dacă ar fi avut norocirea ~ă trăiască subt alte refcrinţi [ = în alte împrejurări.
n., I.P.-S.], putea să împodobească literatura noastră cu lucrări nepieritoare" (p
36). Şi noi regretăm scriitorul nerealizat, dar avem cuvînt de laudă pentru omul
care ~i-a pus viaţa ln slujba unui mare ideal, acela al elib erării poporului si1u de
asuprirea străin ă. El trebuie considerat mai intîi un pamfletar, şi încă unul puternic, şi abia în al doilea rînd un scriitor în sensul obi~nuit al acestui cuvînt.
Scrierile sale reprezintă piese - document pentru istoria Bucovinei de la sfirşitul
sec. al XIX-iea şi începutul sec. al XX-iea •.
• Pentru completarea informaţiei, Yezi Mihai Teliman, articol de SU!nu\a
în Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900, Bucure şti , 1979,
p. 845. Tot acolo şi bibliografie.

Creţu,

MIHAI TELIMAN, ECRIV AIN DE BUCOVINE
R es um e

Dans cet article on fait un portrait exhaustif de Mihai Teliman (1863-1902),
ecrivain et journaliste roumain de Bucovine, patriote ardent, defenseur des droits
sociaux et nationaux du peuple roumain opprim e par Ies Habsbourgs, protecteur
des paysans, servant avec devouement la Iangue roumaine. On mentionne Ies pt!D·
cipaux reperes biographiques de l'auteur et on fait une analyse de ses ec,rits, tou~
en soulignant leur univers thematique, Ies particularites de !'art litteraire de ~1ha 1
T~lirnan, l'importance de ses ecrits dans le contexte de la litterature roumame.
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PREOCUPARI MITOLOGICE IN CORESPONDENŢA
LUI AR. DENSUŞIANU CU S. FL. MARIAN
TRAIAN CANTEMIR

De

formaţie

latinistă,

militînd pentru libertatea

şi

unificarea

naţională,

Ar.

Densuşianu nu-şi circumscrie sfera activităţii sale numai la studii de lingv is tică,
ci se preocupă atit de fenomenul literar contemporan, clt şi de beletristică . Dacă
volumele sale de poezii : Valea vieţii şi Hore oţelite sînt străine de fiorul unor
intense trăiri interioare, iar epopeea Negriada nu depăşeşte nivelul artistic, al celorlalte Incercări de gen similar, în schimb volumul de Cercetări liteTare îl impune indiscutabil opiniei publice. Faptul se datoreşte atît atitudinii sale intransigente faţă de noua poezie susţinută de Junimea de la Iaşi, cit mai ales evidcm\ierii calităţilor poetic.e ale Ţiganiadei lui Ion Budai-Deleanu. La acestea se adaugă
părerile sale pozitive în legătură cu influenţa literaturii franceze asupra litera-

turii noastre.
Bine orientat asupra clasicilor greci şi latini şi a mişcării literare europene
manifestă interes şi pentru folclor. Sesizîndu-i frumuseţile şi importanţa pentru
definirea. vieţii spirituale a poporului, îl apreciază nu numai c.a valoare arti stică
in sine, ci şi ca utilitate imediată. Văzlnd în formele lui literar e, în! datini şi mitologie posibilitatea de a imprima literaturii noastre o notă originală, încoorcă
sii-şi experimenteze principiile estetice în propria-i lucrare epică Negri.ada. O
face, după cum declară într-o scrisoare către S. FI. Marian, datată Braşov, 2.8
879 1, convins fiind că "numai pe baza creaţiilor spiritului popular putem să întemeiem o altă literatură româneasc.ă şi să scăpăm de spiritul şi ideile importante
din str ăinătate şi nu totdeauna din cele mai bune fîntini. Lumea din afară numai
îndată se va interesa de literatura noastră, incit acea va reprezenta în fapt nu
idei importante, ci ţara poporului român cu istoria, datinile, ideile şi aspiraţiile
lui. Noi, ajutaţi de spiritul poporului, numai aici putem să fim creatori şi să producem ceva nou pentru străini, în celelalte vom rămîne pe lingă cele mai mari
literaturi imitatori şi chiar copiatori. Pentru aceea ocrotitorii literaturii populare
fac servicii nemărginite literaturii române".
Deşi opiniile şi in tenţiile compoziţionale ale lui Ar. Den suşianu merită toată
atenţia, el nu le poate traduce în pract ică aşa cum ar dori, pentru că nu dispune
rlc informaţiile necesare. La vremea respectivă, culegerile de materiale folclorice
c>rau abia la început. Lipsindu-i sursele de documentare, cărturarul transilvănean
se vede obligat să recurgă la concursul specialiştilor . A~a se far.e că între cei că
rora li se adresează pentru a obţine date privind vechile datini şi tradiţii se numără şi S. FI. Marian. Ceea ce îi cern folcloristului sucevean este să-i ofere
amănunte în legătură cu obiceiurile de la înmormîntare. Are nevoie de ele pentru a da mai mult colorit naţional ~popeii sale în plină elaborare. „Dacă a-ţi binevoi a-mi face un serviciu-spune el în SC'risoarea menţionată - v-aş ruga, dacă
aveţi, a-mi c.omunica nişte notiţe despre datinele la morţi de pe la Dv. Aş voi
să le am îna?ntea ochilor la redactc>rea părţii a doua din Negriada. Vi le voi
înapoia în scurt timp cu mulţumire" 2.
1 Scrisorile lui Ar. Densuşianu către S. FI. Marian, utilizate. în
aparţin Fondului memorial şi documentar S. Fl. Marian Suceava,
trate la secţia Corespondenţă către S. Fl. Marian.
2 Corespondenţă către S. FI. Marian, inventar nr. 238.
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Dispunin_d de informaţiile cerute, Ar. Densuşianu le utilizează în partea
doua _a epopeu, a~ăr~tă în 1884. Prima d_ată o faoe. în cin tul al V!Il-lea 3, cînd Pest!
ob1ce1ul de '.!- se mf~ge un bra<l la <;ap_a tul . mor_!llmt_elor celor tineri trece fugitiv
A doua oara se reţine asupra acelmaş1 ob1ce1 m -cmtul al X-lea, cu care oc,az· ·
oferă citeva amănunte în plus :
le
A treia oară-n ceruri cînd soarele lumină
/Jin munţi flăcăi o sută cu bradul cobora,
tar dalbii feţi din codri cit alba lună plină
Cunună stejeroasă venind îi aducea ...
Si dalbii feţi atuncea pe scurt apoi. l-ardică
.)i pleacă să-l aşeze în veştedul mormînt,
Iar nimfele-a lor pllngeri duios de- nou ridică,
Cit toate-n giur răsună, şi ceruri şi pămînt.
fn sin de piatră viuă ducindu-l îl aşează
-5i-un deal ridic-asupra-i mormîntul înălţind,
Ca şi din depărtare pe cîmpuri să se vază,
Iar pe mormînt pun bradul în aer fluturînd. 4
[n aceeaşi scrisoare adresată lui S. Fl. Marian, Ar. Densuşianu se plinge că
nu ne cunoaştem mitologia şi că ne lipse}te o lucrare în acest sens care să fie
utilă nu numai oamenilor de ştiinţă, ci şi cercurilor largi de cititori. „Chiar zilele
acestea, precizează el în rîndurile misivei, primii de la doi străini, bărbaţi de
litere, scrisori în care, din incidentul apariţiei Negriadei îşi exprimă părerea de
rău că, necunoscînd mitologia română, li se îngreuează înţelegerea operei. Şi mii
roagă să le recomand vreun manual de mitologie română de care noi nu avem
încă . Chiar şi românii s-au exprimat aşa. Mi-au mai zis mulţi că, public,ind partea
a doua, să public şi note explicative. Dar ar fi foarte pretenţios din parte-mi,
căci m-a-~ interpreta pe mine".
Sigur, situaţia e dificilă. Pentru a nu recurge la notele explicative necesare,
soluţ ia e ra ca textul să fie redactat de aşa manieră, incit să n-aibă nevoie de c11mentarii . în pri vinţa aceasta Creangă e un exemplu clasic de simţ practic şi artistic. Altfel regionalismele lui ar fi constituit o indiscutabilă piedică în savurarea
Jlara\iunilor lui de înaltă valoare artistică .
Răspunzînd la scrisoarea în care Ar . Densuşianu se plînge de lipsa unui man ual de mitologiie, S. Fl. Marian promite că va publica nu peste mult o asemenea lucrare. Studiul n-a fost integral, ci fragmentat oe monografii dedicate
une i întregi serii de personaje mitologice. Publicarea lor în div~rse reviste inc,epe c hiar în 1879, inaugurindu-se cu Balaurii. Le urmează Spiriduşul, Solomonarii,
Moroii, l'iticoltul, Samca, Brumărelul etc. Motivul apariţie i acestor monografii în
e tape demonstrează promptitudinea cu care S. FL Marian răspunde solicitărilor.
După cum rezultă din scrisoarea lui Ar. Densuşianu din 2 sept. 1879, intenţi i le lui
S. Fl. M a rian au fost să completeze galeria figurilor mitologice şi apoi să le
adune într-un volum unic.
„M i- aţi făcut o plăcută surprindere împărtăşindu-mi că veţi publica anul
Yiitor mitologia dacoromână. Rec.unosc că veţi avea mari greutăţi la precizarea
ca rac terului şi atr ibutelor unor fiinţe mitologice, pentru că chiar de la popor domne şte confuziunea. Dar aceasta este foarte natural. Insemnarea reală a p ersonificaţiu nil or s-a pierdut şi prin acestea, trecîndu-se fiinţele mitologice în domeniul
pur al fanteziei, cu timpul s-au confundat caracterele şi atributele lor. De aceea
arheo logul şi poetul trebuie să intre adese ori în c.hestiune de organizator. Aceasta
s-a in tîmplat în toate mitologiile. In mitologia greacă mai fiecare poet are sistemul său mitologic. Caracterele, atributele. genealogiile adese ori se deosebesc.
Se lărgesc, se restring. De la Omeru pînă la Sofocle mitologia elină s-a lămurit
şi s-a amplificat foarte mult sub condeiele scriitorilor.

ti..:~a

J Epopei naţionale. Ediţie îngrijită, prefaţată şi note de Teodor Vârgolici, EdiMinerva, Bucureşti, 1979, p. 414.
4 Ib idem, p. 475.
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Romanii în Joc de a cultiva mitologia pămînteană italică, aflară mai c-omod
. dopta pe cea elină, ce era ~ixă. Drept aceea oriclt ne-am feri noi de a nu ne
.U:esteca ca organizatori în mitologia noastră, aceasta nu vom putea-o fac-e totd a~na deşi, mărturisesc, aş dori să nu ne amestecăm, cel puţin acum, pînă cind
. ed . că ~-o vedem cum ni s-a transmis şi apoi după aceea poeţii aplice-o, amplifia t
• ~4
dnd-o c,um vor voi 5.
După consideraţiile referitoare la dificultăţile ce se interpun în stabilirea
articularităţilor primordiale ale personajelor mitologice, Ar. Densuşianu încearcă
ră prezinte el însuşi cîteva din aceste personaje. O face la îndemnul lui S.FJ. Ma~ian care-i cere părere despre Vîntoase şi Iele .. A;utorul P<;>eziilor popula.r e ~in
Bucovina s-a fixat asupra lor nu pentru că l-ar f1 mteresat m mod deosebi t Vmtoasele şi Ielele, despre C'are avea suficiente date, c,i pentru că vroia să v a dă modul în care pot fi tratate asemenea subiecte. Din cauza aceasta nu se opreşte asupra unor fiinţe mitologice mai puţin cunoscute, ci îi cere lui Ar. Densuş ia nu să-i
vorbească despre Vîntoase şi lele cu care se imiugurează acţiunea din N egriada.
Hăspunzînd invitaţ i ei venite din partea lui S. FI. Marian, profesorul transilvă
nean susţine că „Vîntoasele şi Ielele sînt persC\nificaţiuni ale elem entelor. Vîntoasele reprezintă r.erul în revoluţiune : furtunile cu vînturi şi ploaie, volburile.
vin turile. Ele sînt identice cu Harpiile din mitologia greco-romană . Şo i manel e este
un atribut al lor, care adică zboară repede ca şoimul.. . Un alt atr ibut pop ular eu
nu cunosc pentru Vîntoase. Dînsele, pe cite ştiu şi am auzit, se aplică n umai în
desdntece sau în misterele populare ale acestor zîne.
Rusaliile şi Ismoasele nu sînt atri b ute ale Vintoaselor, precum se va vedea
mai jos.
Ielele sînt personifi car e a aerului în linişte şi pentru aceea se c ugetă că umblă
numai în nopţile liniştite, la razele luni i. Ele umblă cu deoseb ire prin locurile
frumoase, C'U meri cu mere de aur ş.a. Ele sînt Esperidele din mitologia veche.
Atributele lor sint Zînele sau Zînişoarele, Ismoasele, Maestrele sau, mal rar,
Mindrele.
Husaliile sint, după părerea mea, fiinţe cu totul deosebite de Vîntoase şi
Iele. Despre Rusalii în Ardeal n-am auzit niciodată nimic şi cu deosebire în valea
Ha\~ului, unde mitologia noastră este încă în plină floare şi unde eu am petrecut pînă la 24 ani in mijlocul poporului, sînt cu totul necu nosc.ute. Cunoscute
sint mai vîrtos în România. Nu ştiu dacă şi la Dv. Pe cînd Vîntoasele şi Ielel e
sint personificări de elemente în lumea luminoasă, în lumea de deasupra, Husa li ile sînt p ersoniilicaţii ale lumii întunecoase, ale celei de desubt. Iată pe ce-m i
întemeiez această părer e :
Şi Floriile şi Rusaliile sînt sărbători identice. Ele sînt sărbătorile reînvierii
naturii. Simbolul reînvierii naturii sînt florile şi prin excelenţă rozele care sînt
regina florilor. La romani era o lună consacrată florei, era luna ma i sau apr ilie,
hine nu ştiu. Ac.eastă sărbătoare la romani o serbau cu mare pompă, în care flo rile şi cu deosebire rozele jucau un mare rol. Ospeţele somptuoase şi jocurile erau
elementele acestei sărbători. Sub creştinism această sărbătoare, acele petreceri cu
flori, jocuri, ospeţe s-au mutat pe Rusalii sau pentru că cădea u Floriile in postul
Paş telui şi nu se putea serba aşa în. mod bacanal sau pentru că zilele fiind mai
răcoroase, na t ura reînvia mai tirziu. Eu însă cred cea dintîi cauză . Vasăzică Rusal ii le sînt o sărbătoare a reînvierii n aturii.Incununarea boului cu flori, atît d e
uz i tată în Ardeal, este simbolul acestei reînv ieri.
Această sărbătoare însă a luat şi un alt caracter, sau, ma i drept vor bind, a
av ut de la început două cara ctere, care însă în sine coincid . Reînvierea naturii
mpl_ica şi reamintesc toteidată învierea morţilor. ln vec.hime cultura pentru P roserpma este totodată cultul pentru reîn vierea naturii şi al reintoarcerii Proserpi ne1 la mama sa pentru o jumătate de an. Romanii cei vechi serbau în iuHe Iurinalia în modul cum serbăm noi azi şi totodată la această sărbătoare îşi aduceau
am inte şi sacrificau şi pentru sufletele morţilor. In România, pe cite ş tiu, la săr
bătoa~ea pe care noi C',ei de dincolo o numim Rusaliile, se zice Moşi. Se încunună
mormmtele c.u flori, se fac pomeni, se dă de pomană pentru sufletele răposaţilor .
5 Corespondenţă elitre S. FI. Marian, inventar nr. 239.
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Este doar sărbătoarea Rusaliilor din mai. Se serbează şi azi după toate forme)
din vechime şi cuprinde aceleaşi elemente.
_.
Spiritele 1':1orţ~lor s-au .ii:tchipuit din vechime şi se închipuiesc şi azi ca nişte
funţe, larve, naluc1 ş1 apariţia sau arătarea lor pe această lume, astăzi ca şi în
\'echime, nu se consideră ca un bun semn.
Numele sărbătoarei Rusaliilor întocmai a început a se aplica la numele spi.
ritelor. La romani în_să săr_bătoarea se num~a Iur!nalia şi Iuriae. Iată d_e unde vine
numele de Rusalia ş1 c.ons1derarea lor ca nişte fiinţe tumultoase, rele, m fine nişte
fiinţe de la care oamenii nu aşteaptă bine.
Husali ile vin în graiul popular în locuţiuni ca acestea : I-au venit Rusaliile 1
L-au ap ucat Husaliile ! Şi poporul înţelege că i-au venit furiile, toanele. Lua-te-a~
Husali ile ! Duce-te-ar Rusaliile!
Prin ur mare Rusaliile sînt cu totul deosebite de Vîntoase şi de Iele şi dacă
în popor se confundă citeodată, aceasta provine numai din neştiinţă şi din aceea
împrejurare că caracterele acestor fiinţe mitologie,e se aseamănă . Arheologul in~ă
trebuie să distingă şi să recunoască" G.
Notele lui Ar . Densuşianu despre Vîntoase şi Iele nu satisfac aşteptările
Desi doved esc largi cunoştinţe de mitologie, totuşi nu prezintă o imaginei clară
a personajelor în discuţie . A cestea rămîn neconturate şi atunci cînd autorul face
repe ta te trimiteri la diverse figuri din mitologia antic;ă pentru comparaţie. Sigur
l u<'furi le ar fi luat altă turnură dacă Ar . Densuşianu nu s-ar fi lăsat tentat de
feb ra ins piraţiei momentane ş1 ar fi muncit mai mult la ordonarea textului scrisorii. D atorită grabei cu care şi-a conturat paginile trimise, nici asupra celorlalte rcrsonaje mitologice dn Negriacla, nu insistă mai mult : „lncit se atinge de
babele Gaia şi Murga din Negriada mea, adaugă Ar. Densuşianu, ele s!nt numi ri
de vrăjitoare sau descintătoare ca Baba Gaia, Baba Murga. Baba Gaia se zice şi
Baba Caia. Numele lor l-am auzit şi în poveşti. Sînt vreo trei-cincj ani de cind
despre Baba Gaia s-a publicat o poveste românească in limba nemţe ască în un
ziar nemţesc din Germania : Kronstadler sau Hermanstadler Zeitung, bine nu-mi
aduc aminte" 1.
Deşi Ar. Densuşianu nu excelează în privinţa prezentării personajelor mito•
logice şi a atributelor ce li se atribuie, totuşi el nu ezită să dea lui S . Fl. Marian
directive metodologice, indicind felul cum trebuie să culeagă materialul folcloric
şi să-l organizeze în micromonografii de genul Balaurilor.
„Modul cum publicaţi Dv. studiile mitologice este destul de n imerit. Citeodată mai o bserv un provincialism din Bucovina sau Moldova, pe care anevoie ii
înţe leg şi ceilal ţi. Chiar şi mie mi se întimplă de nu înţeleg cite un cuvint, cu
toate că m-am silit a cunoaşte şi provincialismele din graiurile poporului nostru
din di verse provincii. Mai ales mi se întîmplă aceasta cu numirile de botanic.A
po pula ră. Aici, chiar în aceasta, românii din diverse ţinuturi se deosebesc mult.
Eu sînt de părere ca să laşi de o parte originile şi completările mitologice, de o
parte acestea răpesc mult timp, de altă parte trebuie căutate nu numai la străini,
dar chiar şi la noi. Aceasta pentru acum, observez o influenţă rea asupra veracitaţi i mitologistului, căci se poate întîmpla fără voie ca mitologistul, pentru a-şi
concorda deplin originalele şi asemănările, să lase sau să adauge ceva de la sine.
Din acest motiv, care în atari chestiuni este foarte grav, este mai bine ca
mitologi~tii noştri să adune şi să publice simplu, fără a . căuta la origini sau asemănări în mitologia greco- romană. Cu toate acestea eu fui silit a face mai sus
asemănări de acestea pentru a lămuri o chestiune destul de încurcată, deoarece
au putut să lămurească ceva.
Dinainte de asta, cu vreo zece ani, am început şi eu, pare mi se, cel dinUi
la noi a face studii comparative mitologice. ln urmă m-am convins c.ă aceasta nu
se poate face cu succes pînă mitologia noastră nu se va aduna din popor. ln poe?:ioarele Das Echo und seine Sage de N. Schmidt, Sibiu, 1866, în descintecul li
de la pag. 35 vine înainte acest pasaj : ,,Mîncară 9 sfinte Sambe albe pe dealul
Deleleului cu mături in braţe, cu cuţite ascuţite, mfneşterguri de briu şi se intîlniră cu 9 sante părinţi" etc.

o

Aceeaşi

7

Aceea~i

iCrisoare.
i.crisoare.
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t rul zice tn note că pe clţi a întrebat, n-au ştiut să-i spună ce sint şi ce în.Au ~onsensul Sambe. Nici eu n-am mai mai auzit aceste cuvinte şi nici nu
!>eamnă ~ ă şi ce fiinţe sint, căci fiinţe se văd a fi. Nevoindu-mă sâ aflu inştiu 00 a iată peste ce am dat. ln Dicţionarul de Buda stă : Sîmbe - certa, prosenm~~ubia. NoUi ; Această formulă a întăririi se întrebuinţează în graiul comun
cert.a, n de acest tip : Sîmbe nu! sau Santul Sîmbe nu! "Vasăzică San tulu Simşi tnlc!-esr te 0 fiinţă mitologică la care jura cineva, pe care o chema ca mărturie
1>enU •ne adevărul, ca ş1• cum zicea
·
"
: D 1eu,
ce c1>. d"1eu I.
că r ~irnbe este ca latinescul „meherc,u~e" ! d~ la Hercule .. Sambele sînt zîne de
. ă ş ·1 chiar personificarea razelor. S1 ele smt o străveche moştenire din m1tolo1u111in
·
gia i~~~;;iai fi şi alte multe fiinţ~ în mitologi.a noast_ră care num~i c~ ajutorul
·t logiei vechi le vom putea lămuri. Cu deosebire descintecele .. . mai puţin expuse
8
llll ~hi mbări, conţin foarte multe elemente mitologice" .
.
1·' " De Sambe se ocupă şi mai tirziu, într-o lucrare aparte, intitulată Semo sancus
i Sim bele, Studiu de mito1.ogie com~arată, Bucu reşti, 18~2 . Cu toate c_ă susţine că
elementele mitologi~e t~ebuie cul~e rn forma lor pur~ ş1 autent1.c,ă~ fară mt~rpre
tilri şi consideraţii 1stor1co-folclorice, totw:n Ar. Densuşianu nu rezista tenta ţ1e1 de a
nu comenta materialele obţinut.e .
.
.
.
.
. . .
Interesul lui Ar. Densuşianu pentru rrutolog1e se menţine ş1 mai tirz1u. ln
11190, primind studiul lui S. FI. Marian despre Rocmani, pe cind era acum ln ln!ji, ii
·iprecia ză elogios :
„Articolul Dv. despre Rocmani l-am citit aseară cu multă curiozitatE' s1 plă'
cere. Chestiunea este foarte interesantă şi artic,olul bine scris.
.
Dacă s-ar adeveri prin noi cercetări că credinţa în Rocmani s-ar afla numai în
partea nordică a Daciei, iar la ceilalţi nu, chestiunea ar avea şi o însemnătate istorică.

In privinţa originii şi a însemnării cred că a început să se ajungă la o lămu
rire. Ieri, la citire, am surprins o rază depărtată, care poate urmărită, o să se desveleasc.ă. Decit mai înainte trebuie să se fixeze bine termenul atît la noi, cit ~i la
slavi, pe care se află această credinţă. Mai ales la noi trebuie să se cerceteze bine
şi în alte provincii (Muntenia, Ardeal, Banat, Ungaria, la româno-macedonieni) ca să se
poată a fi sigur se află ori nu. Adevărat, eu peste munţi n-am auzit niciodată despre Rocmani, deşi am cercetat şi cunosc datinile şi credinţele de pe acolo.
Şi celelalte artieple care le-am publicat din condeiul Dv. sînt foarte interesante
pentru cine ştie să precizeze asemenea lucruri, căci se luminează credinţele noastre
străvechi şi se înmulţeşte materialul limbii prin cuvinte şi expresiuni necunoscute
sau pre3 puţ•n" 9.
Din ultimul pasaj al scrisorii rezultă că
relaţiile dintre S. FJ. Marian şi
Ar. Densuşianu nu s-au limitat numai la schimbul de opinii şi informaţii extins
peste ani, ci a cuprins şi colaborarea folcloristului la revista co ndu să de scriitorul
transilvănean. Din lipsă de fonduri, acesta nu poate plăti pentru articolele trimise. Le asigură autorilor doar abonamente anuale. O asemenea compensare i
se oferă şi lui S . FI. Marian. l-a fost făcută ln scrisoarea expe diată din Ia~i la 11
decembrie 1895, unde se spune: "Pentru anul viitor revista. vi se va tr imite în
srJ1imbul articolului ce promiteţi" 10. E vorba de Revista critică literară.
La două săptămlni după precizarea administrativă comunicată, Ar. Den s uşianu
revine c.u o altă scrisoare, rugindu-l pe S. FI. Marian să-i expedieze studiul promis
"pinii la 20-22 l.c. ca să poată apare în numărul de pe ianuarie" 11 . Dorea să-l
publice atunci atit din lipsa unui material de calitate, probabil, cit şi pentru motivul că folcloru] începuse să-l intereseze mai mult. Lu cră rile lui S. Fl. Marian
l-au făcut să-l înţeleagă mai bine, să-l aprecieze în toate formele lu i de manifestare. De aceea, în aceeaşi misivă din 15 ianuarie 1896, Ar. Uensuşianu declară :
"Literatura noastră este o comoară fără fund nu numai ca material deja c.reat de
geniul poporului, dar şi de cercetări care revista le fac e şi trebuie să le face111.
8 Ac.eeaşi scrisoare.
9 Scrisoarea lui Ar. Densuşianu datntă Iaşi, 10 aprilie 1896,
tre S. FI. Marian, inventar nr. 243.
10 Corespondenţii către S. FI. Marian, inventar nr. 240.
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Dar, cum vedeţi, prea puţini. i!)i ocupă la noi scrisul cu asemenea lucruri. Pentru
aceasta îmi pare bine că mi-aţi promis preţiosuL Dv. cpncurs".
Intrucit S . FI. Marian dispune de un material bogat, putindu-şi oricind onora
promisiunile, ii propune lui Ar. Densuşianu mai multe subiecte. Avlnd de ales
directorul revistei optea7,ă pentru obiceiurile în legătură cu sărbătorile de primă :
vară . „ Vă rog pentru numărul 2 indică el a-mi trimite ceva din cele ce le
pui în vedere. Cu deosebire mă interesooză J>aştile românilor, despre care am fost
întrebaţi de unii, nu le-am putut însă să le răspundem, căci nu ştiu nimic despre
a ceasta Dac.ă posezi cintece bătrineşti nepublicate încă sau variante la cele publicate, le rog trimite-mi din cind în cind" 12.
în 1897 colaborarea încetează . Motivul e apunerea revistei. ~Eu fiind deja ina.
intat in etate şi voind a termina unele lucrări, nu mai pot continua revista„ Cred eam însă că va continua fiul meu Ovid, care astă vară s-a întors din străinătate.
Dar el fiind numit suplinitor la Catedra de limba romană de la Facultatea din
Bucure~ti, este foarte mult ocupat cu creaţiunea cursului său, înc.it este peste putinţă a se ocupa acum şi de revistă, care cere multă muncă" t: 1•
In finalul scrisorii, Ar. Densuşianu mulţumeşte „din inimă de colaborarea de
care aţi onorat revista". Speră ca totuşi publicaţia să reapară în anul următor. In
asemene-a eventualitate ii roagă pc S. FI. Marian „să continuaţi cu preţioasa Dv.
colaborare". Revista însă nu mai vede lumina tiparului, căci Ar. Densu..5ianu, nu
peste mult (1900) trece in lumea umbrelor.

PHl':OCCUPATIONS MYTHOLOGIQUES DANS LA CORRESPONDANCE
DE AR. DESUŞIANU AVEC S. FL. MARIAN
R il sum e

Dans sa correspondance avec S. FI. Marian, Ar. Densuşianu lui propose d'eJa\Jorer un manuel de mythologie, inexistant jusqu'alors. L'ouvrage interesserait non
seulement Ies hommes de science mais aussi Jes ecrivains. Ces derniers pourraient
l'employer dans leurs creations litteraires, en leur imprimant une note originale.
Ains i Ia litterature roumaine serait diffcrente de celle etrangere par des particularites d'ordre purement national.

11 Ibidem, inv . nr. 242.
12 Scrisoarea lui Ar . Densuşianu este datată Iaşi, 26 ian. 1896. Corespondenţă
către S . Fl. Marian, inv. nr. 241.
l:l Scrisoarea lui Ar. Densuşianu este datată Iaşi, 18 decern. 1897. Corespondenţă către S. Fl. Marian, inv. nr. 244
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DOI CARTURAHI PRIETENI: VICTOR MORARIU
ŞI VIRGIL TEMPEANU
EUGEN DIM ITHJl T

Din noianul de documente existente azi m muzeele sucevene - ca rod al donatiilor şi al unui inegal ab il zel ~e s-a depu~ pentru ~ fi adunat~ de pretutindeni
si pă strate -, am ale~ u:i~le r~fentoare _Ia d?1 cărturari .ce-au lurnu:iat aceste locuri
prin activitatea lor ştm1:ţ1f1că. ~.1. cultur.ala. Primul este V1cto.r ..Morariu! profesor ~m
\·ersitar, vlăstar al unei famlill bucovinene cu frumoase trad1ţn de luptă pentru aparareoa spiritualităţii româneşti pe aceste plaiuri de legendă supus~ mai bine de un vea c',
jugului habsburgic. A doua pE'.rsonalitate_ la c.are. ne vom. opri, este profeso~ul uni versitar Virgil Tempeanu, fălticenean pnn adopţmne, trăitor două decenii 1n acest
... raş 5i care a întreţinut strinse legături de colaborare cu cărtur a rii bucovinen i.

*
Am putea rel!om;titui viaţa şi opera lui Victor Morariu, sc•itocind biblioteci le,
pentru a-i găsi cărţile publicate şi a rticolele, de ordinul sutelor. „Făt-Frumos" , ~Ju
nimea Literară", „Anuarul Liceului „Ştefan cel Mare" din Suceava, „Revista Germaniştilor Români", „Gazeta Bucovinenilor" (din Capitală) sînt doar cîteva din publiratiile în care îi întîlnim numele. I s-ar putea închina o monografie - operă
de erudiţie, dacă vrem - , prin care ne-am putea însă mai greu apropia de sufletul s ău. Am avut şansa de a găsi o biografie realizată de Leca Morariu 1, care fii ndu -i frate, l-a cunoscut îndeaproape. Păstrindu-se în limitele obiectivitătii . profesor ul Leca Morariu ii urmăreşte viaţa şi opera, cu o discretă notă de simpati e .
De mic încă, Vie.tor se dovedise a fi o fiinţă dotată excepţional. Şi-a văzut
tatăl muncind din greu la editarea ziarului „Deşteptarea", luptind cu oficialităţile
rare încercau să-i înăbuşe elanul patriotic. Copilul şi-a imitat tatăl, sroţind o
miră gazetă, scrisă de el integral şi ilustrată cu acuarele. Mama sa, Elena. născută
Popescu, era sora lui Constantin Popescu, c..el care ca elev de liceu lil Cernăuţi,
a trecut clandestin frontiera pentru a se înrola in armata română . Participînd
la războiul pentru independenţă din 1877, a căzut la Calafat, fiind primul erou
din o~tire ce-şi vărsa singele pentru scuturarea jugului otoman.
Victor îşi însoţea deseori mama la teatru. Mai mult, a înjghebat chia r el un
teatru şi a scris la o vîrstă fragedă unele piese, între care Hăzboiul di11 Troia.
Jar Leca Morariu ne spune că "era vai şi amar de frăţiorii şi surorile sale dacă nu
voiau să asiste la acele spectacple, ce de pumni şi ghionturi îndurau.„". Victor
a văzut lumina zilei în Toporăuţi, la 12 februarie st. n„ 1881. Prin Ş!'olile p(• unde
a trecut, a fost un „primus inter pares". Urmează şcoala primară între 1887-18~1 .
apoi primele 6 clase de liceu (intre 1891-1896) la Cernăuţi, iar clasele a 7-a ~i
a 8-a (1896-1899) la Gimnaziul superior gr. or. din Suceava. Menţionăm C'ă această
mutare a fost determinată de surghiunirea lui Constantin Morariu dt> la oraş (din
Cernăuţi) la ţară (la Pătrăuţi pe Suceava), pentru ca ne spune Leca Morar iu
-, .să nu mai poată fi activ în publicistică" .
.
De tinăr, Vie.tor Morariu manifestă un remarcabil talent muzical. Stăpînea
h1ne vioara ; ştia să dirijeze un cor. In familie cintau frumos c u toţii şi deseori
se auzeau în casă compoziţiile lui Ciprian Porumbescu. La Gimnaziul din Suceava,
ra elev în clasa a 7-a, a înjghebat un cor al "septimanilor" 2, care in scurt timp
a depăşit ca nivel artistic pe cel al „octavanilor" 3• constituit mai de mult.
l Fondul memorial şi documentar
2 Elevii clasei a VII-a .
3 Elevii din clasa a VIII-11.

„Simion
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EUGEN DIMITRIU

/\rătam
firesc să ne

mai sus că studiile sale sucevene s-au desfăşurat intre 1896-1899 E
punem întrebarea: două clase ln trei aTJîi? Ei bine, in clasa a 7_ 11
elevul vine în contact cu filozofia lui Vasile Conta. Entuziasmat, a doua zi îi comu11idi unui coleg că „chestiunea cu Dumnezeu nu e chiar a)a de limpede curn "
prezintă invăţămîntul religiei". Indiscreţia colegului a stîrnit un mare scandal în
!ic.eu şi "ateul" Victor Morariu a fost eliminat pe 2 semestre . Profund tulburat. a
s tat un a n acasă, rătăcind prin pădurile Pătrăuţilor, ale Dragomirnei, cu gînduri
de sin ucidere.
A trecut cu bine şi oeste această încercare şi iată-l pregătit să intre la
universitate. Două mari pasiuni spirituale : c,artea şi muzica, îl stăpînesc în ani i
de studenţie la Cernăuţi, între 1900 şi 1905. A urmat filologia clasică două semestre
apoi româna, germana şi filozofia. Tînărul ar fi dorit să studieze lntr-un centr ~
mai mare, de pildă la Viena, unde voia să urmeze şi vioara la Conservator. Tată :
avea însă o situaţie materială precară, precum şi alţi 4 cppii la şcoli . Apoi, Victor
era o f ire plăpindă. In anul III de facultate, bolnav de plămini, s-a retras "in
al inătorul codru de la Pătrăuţi p e Suceava, petrecind adesea cu meşterul pădurar
şi astronom Gheorghe Păscariu".
Temeinicele cunoştinţe literare şi generale ale studentului bucovinean l-au
impus atenţiei colegilor. Leca Morariu ne spune că fratele său e unul din înterneietori t revistei „Junimea literară", la 1904, deşi numeie său nu figurează alături
de ceil a lţi redactori : Ion Nistor şi George Tofan. Discretul, modestul Vie.tor Morariu colaborează chiar de la primul număr al revistei, cu un material intitulat
Făt-Frumos in grădina Sfintei Vineri~. Au urmat alte şi alte contribuţii, din care
spicuim : Octavian Goga , Poezii G de Radu Sbiera ; Poetul Bucovinei (Gavril Rotică) 7 ; Viforul de Barbu Ştefănescu-Delavrancea s; Vasile Bumbacu.
In septembrie 1905 e numit profesor suplinitor la Gimnaziul superior d in Suceava . Directorul Ştefan Repta îl oc.hise mai de mult şi considera că prezenţa tlnă
rul ui la şcoala sa, va consolida prestigiul corpului didactic. Susţine examenul de
capacitate abia in 1908, din cau?.a sănătăţii sale şubrede. Pedagog de înaltă clasă.
a ştiut să-şi atragă elevii , care lnvăţau „de ruşine şi plăcere". Profesorul e dornic
să cunoască tot ce apare în materie de literatură. Nu pregetă să c.heltuiască o mare
parte din salar pe cărţi. Se instruieşte mereu şi, in scurt timp, va fi recunoscut ca
o autoritate culturală a Sucevei şi a Bucovinei. Harnic cronicar al realizărilor social-culturale de aici, e solic.itat de periodicele bucovinene cu articole de informaţie, de c,ritică literară şi studii ştiinţifice. Astfel, în „ Viaţa nouă" w publică : Din
memoriile muzicale ale lui Leon cav. de Goian ; în 1918 : Coşbuc, necrolog şi sturliu critic; in „Anuarul Liceului „Ştefan cel Mare", Suceava : Liceul din Suceava
fn timpul războiului m.ondial 11 ; Novalis, teoretician al romantismului 12 ; în „Glasul Bucovinei" : Istoria războiului pentru întregirea României de Const . KiTiţescu,
r ecenzie t3; în Calendarul „Glasul Bucovinei" : Amintiri despre Ion Creangă"';
Muzeul Sucevei 1 ~ ; în „Făt-Frumos" : Peter Rosegger lfi ; Tncil o dată definiţia nut•elei 17 ; în „Revista filologică" : Sintaxa verbului îrt Psaltirea Şcheiană 18 ; in „Co4 An. I, 1904, nr. 1-12.
5 An . II, 1905.
ii An . III, 1906.
7 An. VI, 1909.

8 An. VIII, l!HO.
9 An . XII, 1923.
10 Suceava, 1915-19lb.
11 An. 1921/1922.
12 An. 1922/1923.
13
14
15
16

An. 1924.
Din 1927.
Din 1929.
An. II, 1927.
17 An. III, 1928.
18 An . 1928.
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9
1 Ca"minului" : Formarea verbelor în Psaltirea .')cheiană 1 ; lnceputul nuvelei
' 1rumane ll • Wilhelm Tel! de Schiller 21 ; in „Buletinul Mihai Eminescu" : Glose
'~erine.scien~ 22; „Luceafărul" ln nemţeşte :tl-:!5; Patru elegii de Eminescu în tra'
9 ermani1 :iu ; în „.Revista .de pedaşo~i.e": Pedago~ia_ ~':'i Herder 'I1; in volumul
. memorativ : Şaptezeci de ani de la infnnţarea Societaţii pentru cultura şi litecot ura rom ână în Bucovina, publică : Foaia Saţietăţii pentru literatura şi cultura
~umană fn Bucovina, iar in volumul Omagiu lui Ion Nistor, Problema nuvelei în
lil'•ratura germană.
Victor Morariu colaborează şi la publicaţii din afara Bucovinei : in „Floarea
So f'(l lui" (Bucureşti} : lncă o dată: definiţia nuvelei. Pentru d. I . Papadopol 28;
l ~ vista Germaniştilor Români" (Bucureşti} : Noul Goethe şi actualitatea 29; Chris~tiph Martin Wieland 30 ; Hartman von Aue : Sărmanul Enric. F ovestea cavalerului
31
141 pro.f traducere de Virgil Tempeanu (rec,enzie} ; Joseph Freiherr von Eichenµur f n' şi Teoria nuvelei germane ;J3 ; in „Gazeta Bucovinenilor" (Bucureşti} : Un
mare dascăl al Bucovinei: Ştefan Ştefureac :V.; în „Convorbiri literare" : Actuali1atea lui Herder 3:; ; în „Foaia diecezană" (Caransebeş) : Conferinţă despre Ciprian
l'ururnbescu :io, rostită la reprezentarea operetei „Crai Nou" în Caransebeş la 27 mai
l'l44 (ultima conferinţă publică a lui Victor Morariu} ; Două figuri ilustre ale Ca ra11~ebeşului: soţîi Ştefan şi Ana Velovan 31; Din bibliotecile Caransebeşului '*'
(ultimele articole publicate de el în viaţă). In „Die Literatur", Monatsschrift fur
1 itcraturfreunde (Berlin), „Oberon• In rumănischer Ubersetzung 39 •
Titlurile de mai sus reprezintă doar o mic.ă parte din preocupările de germanis t ale lui Victor Morariu. Atunci cind conducerea Universităţii cernăuţene s-a
oprit asupra lui, pentru a-l aduc.e la catedra de germană, s-a dovedit fericit inspirată .
Trece examenul de doctorat în germanistică şi română la 4 mai 1928 şi-şi inaugurează· cursurile universitare la 9 februarie 1929, cu conferinţa : Romantismul
yern:an (apărută în „Făt-Frumos"} "0 . Pentru a urca treptele catedrei universitare,
sustine in 1931 c,oncursul de agregaţie, cu tema : lnceputurile nuvelei germane .
Uiupuns d-lui Karl Kurt Klein. Prezentată la înalt nivel academic, lucrarea ia
Jocul I, în competiţia cu doi profesori germani prin naştere. Victor Morariu se
distinge lndeosebi în germana arhaică şi, la 1 mai 1931, devine profesor universitar
agregat. Peste alţi trei ani, devine titular al catedrei. Cursurile şi seminariile sale
- ne ;;pune Leca Morariu - „sunt adevărată şcoală de metodologie ştiinţifică".
Temperamentul său insorit, cartea şi muzica i-au dat puterea să muncească
~1 să reziste tuturor greutăţilor pe care i le rezerva viaţa. Legat de SuC'.eava prin
amintiri, a răspuns cu promptitudine la solicitările instituţiilor culturale, mai ales
.de Heuniunii de cintare „Ciprian Porumbescu". Ştim că împreună cu profesorul
Ştefan
Pavelescu, animator neobosit al vieţii spirituale bucovinene, a dat
1

19 An . IV, 1927.

20
21
22
2:1-25
?.6

27
28
29
:10
3l

32
3:1
J4
35
3fi
37

::s
39
40

Idem.
An. IX, 1935.
An. I, 1930.
An. II, 1931 ; an . lll, 1932 ; an . VIII, 1937.
An. VI, HJ3~.
193:1.
An . I, 1927.
An. I, 1932.
An. II, 1933.
Ideru.
An. VII, 1931J.
Idem.
1935.
1941.
An LVII, nr. 25, 26, 27 din 18, 25 iunie şi 2 iul. 1944.
Nr. 45, din 5 nov. 1944.
Nr, 50-51 din 17 dec. 1944.
An. 36, 1934, fasc. 4, nr. 24.
An. IV, 192fl, p. 1-4.
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acel Istoric al Reuniunii, izvor de referinţă pentru oncme ar vrea să cerc<'teze
trecutul vieţii muzicale şi teatrale din Suceava. Alături de Octavia Lupu-Morar i~
soţia reputatului profesor un iversitar dr. Leca Morariu şi de Maria Cărău şu _:
fiica folcloristului S. FI. Marian şi tovarăşă de viaţă a prof. Mihai Cărăuşu , Victor
Morariu a cîntat la pian sau vioară şi a ţinut nenumărate conferinţe desprt• arta
Bucovinei. Leca Morariu îşi aminteşte că şi-a dat concursul la aceste man ifestăr i
culturale, alături de alt frate, Aurel, iar Victor, se întrec.ea pe sine execuiind pa rtitura violinei din opereta .Crai Nou". Rămîne de neuitat masiva Rap.mdie u.„_
mană a lui C. Porumbescu, susţinută de violonistul Victor Morariu (la pian .Silvia
Sahlean) in cadrul marelui concert bucovinean prezentat în 20 mai 19:l9 la Ateneul Român din Bucureşt i. La o „academie" a Societăţii „Armonia" d in 21 oct,
1942, Victor Morariu i-a acompaniat la pian pe ceilalţi doi .Jrăţini". Să ne ami ntim apoi de Concertul pen tru vioară nr. 22 de G. R. Vialti , executat în întregirnidin memori e. cu prilejul altei „academii " a Societăţii „Armonia", din 22 ian uarie 1943.
Solitarnl Victor Morariu, reven it din cind în cind la Pătrăuţ i, simţea nevoia
în amurguri tîrzi i să zăbovească pe clapele pianului, pentru a fredona o nortu rnă
de Chopin, ori o elegie de Ciprian Porumbescu sau Tudor Flondor .
Jnzestrat cu o mare putere de dăruire, s-a dovedit pină la m oarte un altruist
i eşit din comun. A rămas complet anonim la multe lucrăr i ştiinţifice sa u lit<'rare
elaborate cu concursul său . Meritele i-au fost totuşi recunoscute, pentru lu r,rările
semnate de el. Devine membru activ al „Institutului universi tar pentru istorie ~i
limbă"; membru activ şi onorar al .,Institutului universitar de literatură"
membru onorar al Societăţii „Armonia" şi al „Reun iunii de cintare „C. Poru mbeseu".
Evenimentele din vara lui 1940 îl aduc la Bucureşti . „E sub toate rapwturi!e
- ne spune Leca Morariu - cel mai crîncen capitol din c.h inuita lui viaţă" . Soţia
îi era bolnavă de moarte. Şi-a găsit un adăpost temporar într-un hotel. Şi Leca
Morariu continuă : „Dar plusquamperfect la catedră, cu superlativa lu i ger.nană ,
c.u temein icele sale cunoştinţe, e menit să obţină un important prim rol. „Insti tutul German i ştilor Români", condus de Simion Mîndrescu, decanul speciali ştilor în
germană din ţară, şi-l alege membru". El va prezenta onorurile ac.adem iN• pentru savanţii din străinătate care veneau să viziteze Institutul. L-a primit ş i con dus
între alţii pe Hermann Schneider, reputatul profesor de la Universitatea din Tiibingen . Dar, iată că s-a ivit - ne spune Leca Morariu - şi „infama gelozi<'" care a
reuşit să-l scoată din această activitate. Lovit fără milă , germanistul bu<'ovinean
refuză să-şi revendice drepturile. Are chiar gînduri de sinuci dere. lntors pe plaiurile natale la catedra universitară, va porni nu peste mult timp în a doua pribegie, de astă dată la Caransebeş. E mereu bolna\'. Moartea fratelu i său Aurel,
doctor în drept şi meloman, ii afectează profund.
Munca asiduă era pentru el singurul remediu impotriYa gîndurilor negre care-l
asaltau. La 2(i ianuarie 1946 termină de tradus textul la „Serenada" lui S rhubert:
~Lin suspină-a mele cinturi I Noaptea-n preajma ta ... ". !n aceeaşi zi în cheie traducerea unei elegii a lui Ciprian Porumbescu, din care reproducem primele două
versuri : „Eu te-am iubit şi cum să tac ? I Vedeai adînc în pieptul meu". La 211
ianuarie termină traducerea pentru piesa Resignation a aceluiaşi compozitor „Că u
tam cuvinte I să-ţi poată spune ... ". lnchină un imn artist.ului de la Stupe.a, intitulat
Lui Ciprian J>orumbescu.

Acestea-i sînt ultimele creaţii literare. Lumina vieţii lui începea să pilpii e,
plecarea spre lumea umbrelor. După 2 săptămin i de boală, ţintuit la
pat, se stinge pe data de 1 iulie 1946, la miezul nopţii. Evocarea acest or momen te
învăluite în tristeţea despărţ ir ii , este făcută de Leca Morariu în cuvinte ce nu
pot fi uitate : „A doua zi, la 2 iulie, cînd tot ce av~a Caransebeşul intelectual mai
select, se sculase pentru a da ultima cinsti r e mult respectatului lor oaspete Vic tor
Morariu şi pentru a-l astruca în Cim itirul-Panteon al Banatului (... ), C. Porum bescu
se înfiin \ă şi el de faţă, cu lugubrul Adusu-mi -am aminte ( ... ) şi cu Cîntec' u l Tricolorului în ultima clipă a înmormîntării, cind un fost preşedinte al „Junim ii". Dr.
Cornel Cornean, îi depunea junimeanului Victor Morariu pe skriu tric.ol orul Societăţii „Junimea".
pregătindu-i
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Victor Morariu este autorul a peste 20 de cărţi şi broşuri tipărite de-a lungul
tiecenii Să amintim 3 dintre ele : Mobilierul casei ţăranului român, de Ilie
·'
VllCh i o Călăuza istorică a oraşului Suceava 42, Semicentenarul „Deşteptării"
V . 1c
o-~t~nttn Morariu ~:;. La acestea se adaugă nenumărate studii şi articole ris ihll ,„..
.
bl" ţ " .
, nrin diverse pu 1ca 11.
pi\4: ·Heferindu-se la opera fratelui dispărut, Leca Morariu scrie : „ne suride con„0, rt! că numele l_ui Victor Morari1:1 Va străluci d_incolo d_e hotarele_ ~ietei v~elnocii~ . apoi se mtreabă : „Dar cine, care dăruire romanească, şi m special
;'::iovineană, va fi harnică să împlinească această cinstitoare şi imperioasă popu1 · 7. re a operei lui Victor Morariu ?"
1 r• ·11r.eca şi-a pus această întrebare la Rîmn icul Vilcea, in 2 noiembrie 1946. Iată
.· după aproape 40 de ani, un bucovinean se ocupă de opera lui Victor Morariu.
ca tocind prin rafturi prăfuite, tot ce a publicat acesta. E vorba de profesorul
Mircea Grigoroviţă, germanist, nepotul altui cărturar bucovinean, germanistul Ema11 111 1 Grigorovitza.
.
.
.
.
.
.
.
·
Vlă~tarul bucovinean din stirpea arboroseanului Constantm M~rarm va rămme
1„ bună seamă în memoria urmaşilor, alătur i de alte nume de rezonanţi'!. care au
~at ,trălucire acestui colţ de ţară din frumoasa Moldavă a lui Ştefan cel Mare.
4

•

•

(n coasta Buc.ovinei, mai precis la Fălticeni, a fost dascăl întrf' 1913 şi 193::!,
profesorul Virgil Tempeanu. A desfăşurat aici o rodnică activil;dte culturală. A
colaborat la publicaţiile locale, la cele sucevene şi a întreţinut strinse relaţii cu
C'ă rturarii bucovineni. De Victor Morari u îndeosebi, îl legau preocupările comune. {:orespondenţa dintre ei întăreşte afirmaţiile noastre.
Virgil Tempeanu s-a născut la 11 septembrie 1888 în Foc.şani. Era flul şe
fului de gară Virgil Tempeanu şi al Mariei, născută Zalaru. Bunicul după tată,
Gh . N. Temp~anu, fusese subprefect de Argeş, iar străbunicul, Nicplae Tempeanu
- polcovnic. In 1894 tatăl e transferat cu serviciul la Piteşti, unde copilul urmează
cursurile Şcolii evanghelice germane cu pastorul Johann Staacke. Intre 1895-HJOO
<'Slc elev al Şcoalei primare nr. 2 din ac.est oraş. Intre 1900-1908 urmeazA cursur·i le Liceului "N. Bălcescu", fiind mereu premiant. Se înscrie în 1908 Ia Facultatea
de Litl're şi Filozofie din Bucure"?ti, pe care o absolvă în 1912, cu calificativul m axim: cinci bile albe şi menţiunea ~ma~:na cum laude". A :l!ost studentul lui TituMaiorrscu. La germană l-a avut profesor pe Simion Mindrescu. Cine era acest dase.ăl
earc a intuit valoarea intelectuală a tinărului , incit i-a incredintat catedra sa cînd
a ieşit la pensie? Originar din Ripa de Jos, în părţile Turzii, acest „al doilea Simion al Ardealului~ (Primul e Simion Bărnuţiu), cum îl numeşte Victor Morariu ~.
~i-a început cariera ca profesor secundar. Intr-o perioadă îl găsim la Liceul Naţion11l din Iaşi. alături de vestiţii Burlă şi Tiktin. Vasile Ciurea * îmi
vorbea
".u ani în urmă despre pregătirea excepţională a profesorului său, de la care a
ră mas cu noţiuni temeinice de germană.
Tn 1905, Mindrescu e titular al catedrei de germană la Universitatea din Bucun•şti, pc care o va conduce timp de 32 de ani, pînă la ieşirea sa la pensie în 1937.
înaintea primului război mondial, a condus ~Acţiunea Naţională", alături de Delavrancea, Ionel Grădişteanu, Dr. C. I. Istrati, Dr. I. Cantacuzino, care militau
pentru eliberarea naţională a Transilvaniei. După înfrîngerea vremelnică a oştilor
romiine, Simion Mîndrescu a plecat în Franţa, ajungînd pină la Clemenceau, pre~edintele republic.ii, pe care l-a făcut să telegrafieze lui Wilson , pentru sprijinirea
cauzei ro mâneşti. In Italia, a vorbit italienilor în Forul roman .
4l
4'.!

Tradusă
Ediţia I

în 190G.
în 1921 ;

ed iţi a

a II-a în l!J30.

4:1 194:.$.

44 Victor Morariu : Intre Mîndrescu germanistul şi Mîndrescu luptătorul penîntregirea neamului, ~Rev . Germaniştilor Români", an. VI, 1938, nr. 2, p . 126.
• Vasile Ciurea (1883-1973), fost profesor de şt. naturale la Liceul .Nic,u
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ln 1913, Virgil Tempeanu e numit profesor suplinitor de germană şi geografie
la Gimnaziul "Alecu Donici~ din Fălticeni. Face parte din grupul de iniţi ativă
pentru înfiinţarea unei şcoli normale în acest oraş. Demersurile pe care le face la
Minister sînt încununate de succes : la 1 octombrie 1914, îşi deschide porţile Şcoala
Normală „Ştefan cel Mare".
Natură complexă, Virgil Tempeanu a fost remarcabil ca germanist, pedagog.
scriitor, poet, traducător şi gazetar. Activitatea de germanist; şi-a încununat-o cu
traducerea la un înalt nivel artistic a marilor epopei medievale : Cîntecul Nil>e lun gi.lor şi Gudruna. Ca om al şcoalei, a văzut in ea, la vremea aceea, pîrghia princi pală în ridicarea poporului la lum i nă şi civilizaţie. Autor de manuale şcolare, profesor şi director de şcoală, istoric al pedagogiei, a organizat la Făltic.eni in 1927
festivităţile prilejuite de centenarul morţii lui Pestalozzi. Ca scriitor, a publicat
mult în revistele şi ziarele timpului : traduceri, versuri originale, note de călătorie,
eseuri, consideraţii pe marginea obiectelor de artă, a monumentelor istorice şi <trtistice. In 1924, îşi adună modest intr-o plachetă intitulată Din scrinul TU>gru, o
parte din versurile originale şi traduse.
Gazetarul n-a scris la marile gazete ale Capitalei. N-a avut vocaţia marilor
rechini ai condeiului, care Intre cele două războaie mondiale au adunat milioan e
şi au făcut carieră strălucită. Omul a preferat să rămînă modest şi să facă gazetă
rie curată într-un tirguşor de provincie. Dar pana sa este tăioasă şi prote i că : ştie
să se indigneze, să se aprindă, să pulverizeze prin ironie, să doboare în luptă
dreaptă adversarul, să deschidă zări şi luminişuri, să trezească izvoare ~:i foşn ete,
sau să spintece brus~ printr-o lovitură fulgerătoare, un abces care cocea şi zvknea de mult. .. Articolele sale publicate timp de 5 ani in gazeta fălticeneană "Săp
tămîna~ între 1928-1932 şi al cărei director era, dacă s-ar aduna într-u n volum ,
ar fi edificatoare. In paginile ziarului, Virgil Tempeanu a dezvăluit în perioada
amintită, viaţa grea a muncitorilor forestieri de la Găineşti şi a scris despre grevele declanşate de aceştia.
Profesorul a locuit o vreme (între 1921-1930) pe Uliţa Boianului, azi str. Jon
Dragoslav, peste drum de familia Stino. Aici a venit în mai multe rînduri NJcolae
Iorga, prezent la Fălticeni pentru cercetarea diferitelor documente ce-l in te.r esau
şi care se aflau multe prin partea locului.
Activitatea de animator cultural desfăşurată de Virgil Tempeanu pe plan local îi atrage simpatia concetăţenilor şi preţuirea forurilor superioare. A fost m ul ţi
ani preşedinte al „Ligii Culturale" şi a înfiinţat Societatea "Prietenii culturii", ce
va îmbrăca haina unei universităţi populare. Este unul din întemeietorii „Calendarului învăţătorilor" - publicaţie de referinţă pentru cine ar dori s ă studiev.e
istoria culturală a zonei.
ln atmosfera intimă a casei cu colonade de pe strada 23 August în care s-a
mutat mai tîrziu, lingă Banca Naţională, Virgil Tempeanu a primit ca ciaspete
pe celebra tragediană Agatha Birsescu. Se dădea la o parte glasvandul dintre două
camere şi fălti cenenii prezenţi o ascultau extaziaţi, recitind din Goethe sa u Schiller. Cu prilejul unei vizite pe care i-am făcut-o profesorului la Buftea, a cesta mi-a
vorbit de dragostea marii artiste la Viena, pentru unul din prinţii Casei de Ha bsburg. Părăsită, s-a aruncat disperată în Dunăre, ne mai sperînd n imic de la via ţă.
Pescuită din apele învolburate, a fost dusă la Urgenţă, unde în acea noapte era de
serviciu studentul medicinist fălticenean Iacob Ta tos••, care a salvat-o, apl1cind u-i
tratamentele c.e se prescriu în asemenea situaţii.
In casa cu colonade a poposit deseori Ion Dragoslav, care cobora d oar cîteva
sute de metri pe Uliţa Boianului. S-a oprit şi pictorul Schweitzer-Cumpă na, cumnat cu Virgil Tempeanu. Artistul a lăsat între altele Fălticenilor un portret în ulei
al povestitorului Dragoslav şi „Bisericuţa de la Buciumeni", prinsă într-un peisa j
de autentică poezie.
Urmărind cursul ascendent al vieţii profesorului, menţionăm că în 19:34 şi-a
susţinut doctoratul, cu teza : Cîntecele de Cruciadă ale lui Walter von der VogelGane" din Fălticeni şi întemeietor al Muzeului din acest oraş..
•• Mai tlrziu medic la Spitalul Stamati din Fălticeni.
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oeide. In perioada 1935-1939 a fost lecto_r de limb:i şi l~teratura română la Uni·ersitatea din MOnchen : l~ctor _la A_:cadem1_a Comercială dm Bucureşti (1939-1940) ;
ooferenţiar la Şcoala Pohtehmcă m Capitală (1940-1943) ; profesor la Universi~atea din Iaşi, apoi la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti. ln 1920 dene membru al Societăţii „Deutsche Literatur" din Leipzig ; membru corespondent
~; Academiei Germ~ne din _M~nchen (în 1~36) ;_ mem?ru. al Societăţii Sc,riitorilor
Homâni (în 1936), cmd a primit carnetul dm mma lut L1v1u Rebreanu, pe atunci
preşedinte al forului _scriitoricesc ; al Societăţii de Etnografie din ţara noastră
iin 1937); în 1938 devme preşedinte al Uniunii Literaţilor din România. In perioada postbelică, a fost membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă
Hom1lnia.
Virgil Tempeanu este autorul a numeroase volume, traduceri sau Lucrări ori~inale : Alexander Lapuschneanu, von C. Negruzzi 45 ; Istoria pedagogiei 16; Curs
de limba germană, pentru el. a VIII-a "7 ; Antologie germană"~; Limba germană
pentru profesioni~ti "~; Istoria ilustrată a literaturii germane de la origini pînă
Introducere în dialectologia germană ~ • ; Istoria literaturii germane 52 -

azi~'° ·

prim~ lucrare_ în ţara noa~tră. .
.
_
.
.
li întilmrn numele m revistele dm epoca. La „Ramuri": Elegia a IX-a de
Goethe, traducere o:i; E_legia a XVI-a, de Goethe, traducere M ;Fecioara din Orleans,
de Schiller, traducere 50 ; Noaptea, de Rainer Maria Rilke, traducere 56 ; în „Revista
Germaniştilor Români": Goethe întruchipează în Iphigenia imaginea Gudrunei51 ;
Lirica medievală germană " 8 ; Nietzsche poetul ''9 ; Emine scu în nemţeşte 60 ;
Hauptmann romanticul Ul ; în „Preocupări literare" : Nuvela clasică germană 62
etc.
Am lăsat la urmă pre zenţa lui Virgil Tempeanu în publi ca ţiile Ţăr ii de Sus.
profund· cunoscător al germanei v echi şi a celei medievale - Alt und M ittelhoc.hdeutsch, profesorul a apărut sigur pe posibilităţile sale, deşi ştia că va i ntil ni aici
numele unor german işti redutabili. La invitaţia „frăţinilor" cărturari Victor şi
I,('Ca Morari u, a trimi s pentru revista „Făt-Frumos" diverse colaborări. I se publ ică
poezia Ab ecedarul 63, din care se desprind păreri de rău pentru anii duşi ai copilăriei. Portretul ele la Baia al lui Fetru Rareş şi al familiei sale {li, este titlul altei
colaborări. Fin observator, autorul păşeşte cu îndrăzneală pe tărîmul artei medievale român eşti. Omul erudit a vizitat marile muzee ale Europei şi este un bun cunoscător al artelor plastice. După tabloul votiv de la Baia, Mar ia Virnav, pictoriţă
din Făltir-eni şi elevă a profesorului Groeber la Academia de Arte Frumoase din
Mtmchen, a realizat o acuarelă pe care Virgil Tempeanu o reproduce în revista
•. Făt-Frumos".
45 Craiova, 1923.
46 Craiova, ediţia a III-a în 1930.
47 Craiova, 1935.
48 Bucureşti, Tiparul Românesc 1941.
49 Bucureşti, Editura Gorjan, 1942.
50 Bucureşti, Editura „Universul", 194~.
51 Bucureşti, Tiparul Românesc, 1942.
52 Bucureşti, 1943 ; ediţia a II-a. 1944.
53 Nr. 15. 1923.
54 Nr. 18, 1923.
55 Nr. 23, 1923.
56 Nr. 16-17, 1924.
57 Nr. 3, 1932.
58 Nr. 2, 1933.
59 Nr. 3, 1936.
60 Nr. 1, 193R.
61 Nr. 3-4, 194:l.
62 Nr. 1-2, 1944.
63 Nr. 1, 1929, p. 5-6.
64 Nr. 1, 1929, p. 7-10.
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Sub titlul Populară 65, public,ă traducerea unei poez11 m dialect şvab : „Liabe
ischt's helle Gitt filr di !k. ln Eminescu revizor şcolar 00, Virgil Tempeanu se referă la un articol al poetului, intitulat: lnvăţămfntul clasic, în care cere îndrumarea sufletelor tinere spre „izvorul fecund al Anticităţii clasicek, deoarece cultura clasică are calitatea determinată de a creşte. Ea este în esenţă educati;'ă si
iată ce le-a lipsit şcoalelor noastre pînă acum şi le va lipsi încă mult timp înainte
A învăţa vocabule latine pe din afară, fără a fi pătruns de acel adînc spirit d~
adevăr, de pregnanţă şi de frumuseţa Anticităţii clasice {... ) este o muncă zadarnică („.). Spiritul Anticităţii e regulatorul statornic al inteligenţii şi al caracterului
şi izvorul simţului istoric". Virgil Tempeanu analizează valenţele pedagogice ale
poetului şi trage concluzii interesante : „Şi aşa revizoratul lui Eminescu, care pare
multor biografi drept o sinecură („.), a fost în realitate („.) o îndeletnicire sufletească serioasă, pentru care a dovedit vocaţiune, pricepere, interes şi dragoste, ară
tînd încă o dată că geniul cu intuiţia lui imediată şi adîncă, înţelege şi in ovează
în toate domeniile în c.ari se avîntă".
Marea Neagră, în poezia cu acelaşi titlu (Marea Neagră) 67 , e surprinsă in plină dezlănţuire . Pontul Euxin cel inospitalier îşi împleteşte tunetele cu tinguirea
exilatului antic la Tomis.
Poetul 68, e un imn închinat dragostei de ţară . Poporului i s-a prcv~t i t un
viitor de aur. Sînt evocaţî rînd pe rînd Negru-Vodă, Dragoş, „Mioriţa" ce do incste
din fluier de os peste dealuri moldovene, Meşterul Manole. Poetul e înfrăţi t 'cu
brazda din străbuni.
Humuleşteanul nu putea să lipsească din inima lui Tempeanu. Articolul se intitulează : Pe urmele „Amintirilor" (Folticenii în „Amintirile" lui Creangă) 1;9_ Cei
20 de ani petrecuţi aici, i-au fost de ajuns germanistului să guste farmecul naturii,
să-şi toarne în suflet, picătură cu pic.ătură, peisaje de neuitat : „E toamnă şi dealurile rotunde cari mărginesc valea Şomuzului sunt acoperite cu bronz în n ua nţe
variate şi armonioase de ruginiu. Nicăiri nu vei întilni ca aici, decor mai boga t în
culori tomnatice, de la galbenul luminos al frunzelor abia pălite de salcie, la galbenul auriu al frunzelor de mesteacăn desprinse de pe trunchiul alb ca hîrtia poleită Cil argint şi pînă la ruginiul sîngeriu al făgetului şi stejărişului : un adevărat
ospăţ al ocllilor !". Virgil Tempeanu reţine scene memorabile din viaţa catihe ţilor
de la Fălticeni, veniţi aici să se facă popi cu orice preţ. Evocă chefurile de la criş
ma fetei vornicului din Rădăşeni. In urmă venea moş Bodrîngă dondănind . Vinul
de Odobeşti era adus în căni mari de lut de crişmăriţa ceai frumoasă şi cinci îl
turna în pahare, „săreau stropii de vin de-o şchioapă-n sus, de tare ce era". După
ce se golea cana, crişmăriţa le aducea alta, pentru care ii mulţumeau cu sărutări,
pînă ce ea se făcea că se minie, dar spune Creangă -, „iar venea şi iar fugea,
căci aşa se vinde vinul, pe unde se vinde.„". Petrecerea o încheia „uriciosul de
Trăsnea, cu pupoiul lui cel fără de veste, căci la de-al de astea tot prostul se pricepe". li împăca moş Bodringă cu fluierul „de dam chiorîş prin fasole, mazere şi
bob, iar săminţa de cînepă se făcea oloi, pîrîind sub tălpile noastre". Pagube mari
ii aducea crîşmăriţei Oşlobanu, care avea ciubote făcute dintr-o vacă „ . Cit despre
carte, să ne amintim de Trăsnea, care învăţînd la gramatica lui Măcăres"u , adormise în noiembrie pe hat în Folticenii Veclli. întrebat de Creangă ce-i gramatica,
a răspuns mormăit : .. Ce este gramatica română, este, ce este, este„. Hai, du-te,
Ştefănescule, că m-apuc de învăţat !„.".
O remarcabilă forţă de descriere a naturii, intilnim în poezia Toamnă 70•
Versurile par zugrăvite cu penel de artist. In sufletul poetului sălăşluieşte o undă
de tristeţe, pentru firea c.are-şi despoaie podoaba estivală.
ln articolul : Artur Gorovei - Cu prilejul celor 50 de ani de viaţă literară 7'
desprindem un interesant portret al celui care a fost „baciul folclorului românesc" :
65
66
67
68
69
70
71

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

2, 1929, p . 55.
3, 1929, p . 125-127.
5, 1929, p. 169.
6, 1929, p . 206.
1, 1930, p. 26-31.
4, 1930, p. 118.
5-6. 1932, p. 234-236
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ri văd în căsuţa-i primitoare (...) cu
~i · 1 rinduite meticulos, lucrînd pînă

biroul plin de rafturi încărcate c.a fagurii
tîrziu în noapte, la lumina verde a lămpii,
I ' " • arginteşte mustaţa bărbătească, viguroasă, ce contrastează cu faţa-i dulce şi
c ~~· albaştri, visători, şi pururi absenţi". Pe aceeaşi notă de duioase amintiri,
oe \~ctul ni-l dezvăluie mereu sub alte f,aţete pe folclorist : „Nu-l stinghereşti nici~:tă. sau, cel puţin aşa ţi se __pare. (. .. ): Buc:uros că întrerupe o clipă mi_gălo.asa-i
m uncă , inspirat parcă de aburu cea1ulu1 aunu, vorb~~te! vorbeşti; tot mai animat,
t mai cu tilc. Căci e meşter povestaş „Conu Artur ş1 acasă ş1 pe drum, la un
Ul har de vin bun, cu nuci prăjite, ca în deal la Oprişeni de pildă sau prin văgău
~fle Găineşti lor . ş.i _Mălinilor". D~spre crîşr:ia din deal, di_ncolo de cea a I_~i Moş
Prl'CU, aflăm ştm mt~resante, drn vre_mun _de der:nuit, Virgil Te_rr_ipeanu fun~ de
f· lă la lungile ceasuri de sfat: „Sus, m oda1ţa Im Costache Vasiliu din Opnşern,
. a . arom ita c.ăldură a unei sobe bătrineşti, privind afară, pe fereastra ce dă în li va~~ in care pomii erau împodobiţi, ca într-un Crăciun din basmele copilăriei, cu
r~moroacă de sticlă, încălzit de amintiri, cîntece „de inimă albastră" şi un pă 
ăruţ generos, „Conu Artur" - omul, cu inima tînără, îşi deschide sufl etul Ci.l o
'hună dimineaţă" Ia soare şi îşi înfloreşte graiul pitoresc, moldovenesc, picurînd
~ rietenilor rari, dar înţelegători - din comoara slrînsă c,u pietate şi evlavioasă
sgircen ie".

f

*
Să părăsim ospitalierele gazde din dealul Oprişenilor înecat în livezi şi să ne
întoarcem în oraşul tinereţii lui Tempeanu, pentru a-i urmări viaţa şi activitatea
crl.'atoare. La liceu, alături de o pleiadă de dascăli străluciţi, profesorul de germană ii uimea pe elevi prin erudiţie şi-i apropia prin căldura sufletului său. An-

ton Holban, Jules Cazaban, Gr. Vasiliu-Birlic, Vasile Vasiliu-Falti, Petru Jitaru,
Ion Irimescu sînt doar cîţiva dintre cei ce vor aduce strălucire mai tîrziu oraşului
în care au copilărit.
Gennanistul a condus la Fălticeni revista .Jnmuguriri", al cărei director a fost
intre 1932 şi 1940. Aici i-au apărut numeroase colaborări, iar redacţia i-a primit cu
braţele deschise pe Traian Chelariu, Mihail Şerban, A. G. Stino, Tana Mugurel şi
mulţi alţii. S-a vorbit puţin despre „Inmuguriri". In epocă, aceasta i-a atras atenţia
tui Lcca Morariu, care prevedea un viitor strălucit publicaţiei. Războiul i-a împrăş
tiat însă pe colaboratori şi astfel şi-a încetat apariţia.
T'rednd în revistă contribuţiile directorului ei, amintim articolul F e urmele
Olimpianului n. "Ca adevăraţi pelerini culturali scrie autorul - , pornim, din
gara de apus a Jenii spre Mecca literaturii germane ( ...), loc însemnat al culturii
universal e : Weimarul. Drumul ( ... ), adumbrit de plopi şui şi decorativi, trece prin
păduri le de brad turingiene, prin cîmpiile de orz lucrate migălos şi cu chibzuială" .
Stăpîni t de emoţie, autorul continuă : „ .. .iată-ne acolo unde a trăit cel ce-a făcut,
împreună cu marele său prieten şi protector Marele Duce Carl August, dintr-un sat,
pe uliţele căruia răsunau melancolic tălăngile cirezii v enind de la păscut, reşed i n
ţa Muzelor ! E totul plin de amintirea Lui (... ). Ce-ar însemna Weimarul fără că
minurile lui Goethe şi Sc.hiller, fără statuia lor înfrăţită din faţa Teatrului ?". Impins ca de un resort, pelerinul român vrea să prindă totul, intimitatea vieţii de fieca re zi a Titanului : „Dar nerăbdarea noastră îl caută pe Goethe-omul ; vrea să-l
su rpr indă în viaţa lui terestră , ca apoi să se mire, desigur, că a putut fi şi el om .
Trecem în odaia lui de lucru ( ... ). E aşa cum a fost lăsată de el în ziua care a
fost cea de pe urmă . Ce contrast cu odăile amintirilor poetice şi ale trecutului său
e acest laborator al Frumosului Yeşnic ! Ce simplu, ca un visător sărac a tră it bogatul risi pitor de armonie !".
Să ne oprim cîteva clipe asupra altei colaborări la revista fălticeneană : Jurnalul românesc de Hans Carossa (Dintr-o viitoare „Prefaţă" •:1) Este o prezentare
a cârţii scrisă la noi în timpul pr imului război mondial de medicul-poet Carossa,
participant la acest război, în cadrul armatei germane. Autorul este laureat al
Premiului San Remo şi, într-o scrisoare adresată profesorului Tempeanu, l-a auto-

72 „Inmuguriri", 1936, nr. 7-12, p. 6-8.
73 Idem, 1940, nr. 7-8, p. 1-3.
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rizat să traducă acest Rumănisches Tagebuch (Jurnal românesc), apărut în l!l:lll in
Editura Insel din Leipzig. Profesorul subliniază că volumul se impune „prin valoarea lui de armonie umană, prin puterea de creaţie epică", iar juriul italian care
i-a acordat lui Carossa premiul, a scos in evidenţă ln această carte „chintesenţa
vieţii". Ca şi în lucrarea altui medic-poet (l-am numit pe Axel Munthe cu celebra-i
Carte de la San Michele), intilnim la Hans Carossa „aceeaşi afirmare sănătoasă a
umanităţii". Medicul german se afla pe front, „fără patima luptătorului, fără să
reflecteze tragicul adversităţii". Să-l lăsăm mai bine să-şi defin~ască singur poziţia : „Războiul îmi cerea numai slujbă, lăsindu-mi ln pace liniştea s'.1fletească . Ca
medic aveam privilegiul că nu trebuia să omor pe nimeni, ceea ce se potrivea de
minune cu sufletul meu. Aşa mi-am ales ca patron pe acel ţăran flamand, care
în lupta de la Waterloo, îşi ara liniştit ogorul între armatele care se războiau .:.
(p . 125).
Cartea abundă de nume româneşti, de eroi anonimi, pe care medicul nu-i considera duşmani. Acolo unde poate, alină suferinţele, cu conştiinţa că-şi face dator ia
Pe el ii interesează doar viaţa oamenilor. Cunoscător al meandrelor vieţii, ohservator fin al spiritului uman, Virgil Tempeanu alege din cuprinsul „Jurnalului" 0
scenă menită să impresioneze pină la lac.rimi şi pe care o prezintă cititorilor : „Un
Rnmân întins intre doi buşteni de mesteacăn îmi sta in drum. L-am crezut mort
şi am vrut să trec peste el ; dar auzii Un\ geamăt şi mă simţii apucat de manta
c.u slabă, dar perceptibilă putere. Intorcindu-mă, zării faţa lividă, cadaverică, a
celui care să tot fi avut 30 de ani. Pleoapele ii erau aproape închise, colţurile r.urii
dureros crispate. Degetele-i ţineau încă tare colţul mantalei mele. Prin învelitoarea-i cenuşie, care-i acoperea pieptul, ieşea abur uşor. R. o: dădu la o parte ~i
atunci văzurăm sub coastele desfăcute, plăminii şi inima care bătea slab. Ni~te
iconiţe de argint şi alamă, pe care le purta la glt, legate de-o panglică neagră, li
intraseră adînc. în carne, unele tare îndoite. II acoperim. Omul deschide ochii pe
jumătate, mişcă buzele. Ca să-i facem ceva, umplu siringa cu morfină şi parc-aşa
ceva aşteptase : dădu drumul mantalei şi se silea să-mi îndrepte braţul. Gest greu
de lămurit pentru un om mai mult mort decit viu ! După injecţie fşi aşează capul
aproape mulţumit pe mesteacăn şi închise ochii, în ai căror orbite adinci se !ii
f'11ibăriseră fulgi mari de zăpadă„ ." (p. 90).
Pătrunzînd exact mesajul cărţii, rec,enzentul încheie : „Medicul e aşa de strins
legat de poet, incit şi ca poet vindecă răni sufleteşti, acolo unde medicul nu mai
poate pe cele fizice, mai ales în ţara inamică, după cum va vindeca şi în propria-i
ţară, după infrîngere („.). Peste opera lui poate sta drept motto, propria-i cugetare :
„Oamenii buni pot să rămînă oriunde, fără teamă".
Se spune că „omul sfinţeşte locul". Profesorul Tempeanu a dovedit-o cu prisosinţă în oraşul în care a zăbovit două decenii. S-a impus ca dascăl, ca pedagog şi animator al vieţii culturale, dar mai ales ca germanist. Credem că nu e hazardat să afirmăm că Fălticenii a devenit un important centru de cercetarP a artei
şi culturii din patria lui Goethe. Forurile academice din această ţară i-au răsp lătit
c u dive2·se premii şi titluri activitatea, iar marile bibliografii i-au inclus opera. Trei
piese de teatru : lphigenia în Taurida de Goethe (versiune românească în versuri) 7".
Sappho de dramaturgul austriac Grillparzer (versiune românească în versuri) 75
şi Medeea, de acelaşi dramaturg (versiune românească în versuri, cu prefaţă de
Agatha Bîrsescu) 76 au fost traduse în acest oraş, la rugămintea marii traged ien e,
care le-a prezentat cu clasa ei de teatru aici, in premieră pe ţară. Amin tim apo i
Imnuri către noapte (după Novalis) 77 şi Gudruna 78 (premiată în 1933 de Academia
Ge rmană din Milnchen). Lui Victor Morariu nu i-a scăpat această apariţie şi, in revista „Făt-Frumos" 79, public.ă o amplă recenzie, sub titlul : Gudruna, epopeea germana m versiune românea scă, după text Mittelhochdeutsch, de Virgil Tempeanu,
Folticeni, 1931. Spicuim unele aprecieri : „Alegerea e fericită, din punct de vedere-

74 Arad, 1925.
75 Fălticeni, 1926.
76 Fălticeni, 1930.
77 Fălticeni, 1930.
78 Fălticeni, 1931.
79 Suceava. nr. 1-2, 1932, p. 69-76.
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. tc.-resului publicului românesc, !ntrucit intre „Nibelungenlied" şi „Gudrun", cea
al 10 doua e mai bogată în elemente universal-umane, mai accesibilă deci cititode, a neiniţiat fn mentalitatea specific. germană".
ru.w Celebre în epocă, cele două tipografii fălticenene, Saidman şi Bendit, se pot
nI dri cu editarea ln teascurile lor a „Şezătorii" lui Arthur Gorovei, a „Răvaşulu i
1
~rului" şi a nenumărate alte lucrări. Profesorul Tempeanu publică in 1932, Să r 
po 1 ~nrlc, a lui Hartmann von Aue (versiune românească după text Mittelhoch m~~sc hÎ'. în 1934, - Cîntecele de Cruciadă ale lui Walter uon der Vogelweide, iar
~ 1g38, ~n amplu s~udi~ : Sippenfe~nds~haft un~ Wied~ruergeltung in Nibelungen 1'~ (Duşmănie de trib ş1 răzbunare m Cmtecul N1belung1lor).
Atit Victor Morariu c.it şi Virgil Tempeanu şi-au urmărit reciproc activitatea
'
fli domeniul germanisticii. Primul, !i re~enzează ln revista „Făt-Frumos" 81\ volumul
Doiniri pe alăută, de Heinrich von Morungen, versuri după textul medieval german (apărut în editura revistei „lnmuguriri", în 1941).
A existat şi o corespondenţă intre aceşti doi cărturari, mărturie a legăturilo r
de colaborar~. Virgil Te.mp_eanu. _mi-a oferit spre consultare, copia a 4 scrisori pri mite de la Victor Moranu m anu 1938-1939. Acesta salută propunerea lui Tempeanu de a se traduce „Luceafărul" lui Eminescu în Mittelhochdeutsc.h şi-şi exprimă
spera nţa că o va realiza chiar el. Sint abordate apoi probleme legate de publicarea
unor materiale în revistele de specialitate ; se evocă numele profesorilor Traian
Bratu. Simion Mindrescu şi posibilitatea înfiinţării unei secţii a Institutului de
Germanistică la Universitatea din capitala Bucovinei . Ar fi interesant să cunoaştem
~i scrisorile către Vie.tor Morariu, din care s-ar desprinde de bună seamă noi aspecte privind viaţa şi activitatea celor doi cărturari. Nu ne pierdem speranţa că
lntr-o zi acestea vor poposi în Bucov ina şi vor fi puse la dispoziţia cercetătorilor
In perioada postbelică, Virgil Tempeanu a încredinţat tiparului o serie de lucr ări despre care critica de specialitate a vorbit elogios. Amintim Miinile mamei,
tra ducere din Bjlrrnson 81 • In 1964 i-apare Cîntecul Nibelungilor 82, traducere, cu
prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, din care reproducem unele aprecieri : „Ş i
Cintecul Nibelungilor, ca şi celelalte eposuri alei veacului de mijloc, păstrează p entru
noi, în imaginile artistic.e remarcabile ale unei naraţii de mare calitate datorită
cintăreţului talentat, adevărurile omeneşti din zorii popoarelor europene. Din fericire, noua versiune românească, dată la lumină de cunoscutul germanist dr. Virgil Tempeanu, izbuteşte să sugereze frumuseţile autentice ale naraţ i unei, să le păs
treze farmecul vechi". Şi mai departe : „Un aer de cronică pluteşte p este întreaga
versiune românească, datorită lexicului arhaizant atit de meşteşugit ales de cătr e
tălmăcitoru l care se arată a fi şi un poet de cahtate".
In 1966 tipăreşte un alt volum, Nuvela austriacă a secolului al XI X-lea, traducere ,în colaborare 83. In acelaşi an vede lumina tiparului altă epopee, Gudru na iv.. Dacă ediţia din 1931 cuprindea - J aşa cum ne informa la timpul său Victor
Morariu - numai partea a treia a epopeii, ed iţia din 1966 era c ompletă. Din Gri m melshausen traduce Simplicius Simplicissimus, voi. I şi II 85 ; în fine, din Jeremias
Gotthelf - Păianjenul negru şi alte povestiri elveţiene (traducere şi prefaţă de
Virgil Tempeanu) so.
Prollesorul şi-a petrecut ultimii ani din viaţă la Buftea, în casa înconjurată de
pomi roditori, de un covor de iarbă şi flori multic,olore. Lucra mereu şi a lăs at
posterităţii nenu mărate manuscrise. Vizitat de d ive rşi scriitori, felicitat la ziua de
na5tere cu regularitate de conducerea Uniuni i Scriitorilor, s-a si mţ it b ine între miil e
de că rţi şi. reviste din biblioteca sa. Pe birou, un m ic bust al lui G oethe. Pe pereţi,
tablouri de valoare ale cumnatului s ău, pictorul impresionist Sch wei tzer-Cumpăna .
De cite ori i-am călcat pragul, mă întreba în primul rînd ce-i nou ln viaţa cul turală a Sucevei şi Fălticenilor . Oraşul tinereţel or sale i-a răma s adlnc întipăr it

„

Nr. 4-6, 1941, p. 135-136.
Bucuresti, Ed. Merid iane, 1958.
Bucureşti, E.P.L.U.
Idem.
Ibidem, 318 p .
85 Ibidem, 1967.
86 Ibidem, 1968.

BO
81
82
83
84

https://biblioteca-digitala.ro

EUGEN DIMITRIU
în suflet, iar în scrisorile pe care mi le-a trimis, pe lingă datele documentare ce
mi le punea cu generozitate la dispoziţie, întreba mereu ce e nou acolo, in noru
unde Ion Chirescu, Leca Morariu, Mihail Sadoveanu, Victor Morariu, Artur ca-'.
r·ovei , Ion Dragoslav, Eugen Lovinescu, Vasile Ciurea, i-au fost prieteni apropia\i
de ~re-I legau atitea amintiri frumoase.
'
A revenit la Fălticeni în 1970, la centenarul Liceului ~Nicu Gane". I-a întilnit
pe foştii colegi - ciţi au mai rămas în viaţă, intre ei Vasile Ciurea. I-a revăzut
şi pe elevii de altă dată Ion Irimescu, Constantin Ciopraga, Horia Lovinescu,
Petru Jitaru, pe care i-a îmbrăţişat.
S-a stins într-o zi însorită, la 11 mai 1984, în vîrstă de 96 de ani şi a fost inmormintat în cimitirul din Buftea. ln necrologu! publicat de Uniunea Scriitorilor
se deplingea moartea celui . care a rămas credincios literelor, o viaţă de pattiarh:
Atit Victor Morariu cit şi Virgil Tempeanu, aparţin universului spiritual al
Tării de Sus. Slujitori ai ştiinţei, în acelaşi timp apollinici, ei au căutat să faci!
cunoscută românilor cultura unui popor care a dat lumii pe Goethe, Wagner, Kant
şi Beethoven. S-au străduit în egală măsură să apropie de cultura germană valorile majore ale spiritualităţii româneşti. Opera lăsată de cei doi cărturari îşi aş
teaptă încă cercetătorii. Ea se înscrie pe-o orbită europeană şi-i onorează atît pe
făuritori, cit şi ţinutul în care au trăit şi r lucrat.

DEUX LETTRES AMIS : VICTOR MORARIU F.T VIRGIL TEMPEANU

Re sume
L'auteur presente la vie et l'activite de deux lettres amis, Victor Morariu el
Virgil Tempeanu, qui ont vecu beaucoup d'annees en Bucovine et respectivement
dans la viile de Fălticeni. Professeurs de lycee et plus tard universitaires, ils ont
deploye une brillante activite de germanistes, a laquelle s'ajoute celle culturelle.
Auteurs de livres, d'articles, d'etudes et de traductions. ceux-ci ont fait plus a~es
sible la culture du peuple allemand en Roumanie et en meme mesure la spiritualite roumaine en Allemagne.
Tant Victor Morariu que Virgil Tempeanu connaissient tr~s bîen l'allemand
medieval, fait qui leur a permis d'entreprendre des etudes, de faire des traductions
de celebres epopees Le chant des Nibelunges ou de Goudroune. Leurs efforts ont
de connus en Allemagne, certains travaux etant courronnes de prix. On met en
cvidence la caractere multiforme des preoccupations des lettres, qui ont ete des
IJons pedagogues, poetes et melomanes; on presente egalement l'epoque 'dans la
quelle ils ont vecu; on mentionne le nom de leurs amis : Artur Gorovei, Simion Mindrescu, Eugen Lovinescu, Leca Morariu, Mihail Sadoveanu etc.
L'auteur considere, enfiin, que l'oeuvre de Victor Morariu et de Virgil Tempeanu attend encore des chercheurs, pour mettre a la disposition des generations
d'a ujord'hui et de demain, les lumieres de certaines preoccupations scientifiques
et culturelles d'interet majeur.
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Poporul român a dovedit mereu receptivitate faţă de valorile culturale alC'
altor popoare. Şi aceasta s-a reflectat elocvent şi in presa românească din toak
timp urile. Periodicele româneşti au a\·ut întotdeauna o deschidere largă cătr<>
cultura universală.
tn 1901 apare la Bucureşti revista „Sămănătorul" . Ideile sămănătoriste au
fost propagate şi de revista transilvană "Luceafărul", care apare in 1902 şi de
către revista buc.ovineană „Junimea Literară", care a apărut intre anii 1904J!lH, HJ23-1939 la Cernăuţi, apoi la Suceava, apoi din nou la .Cerntiuţi.
lnsă cu toate că scopul principal al revistei bucovinene era cultivarea senti mentului na ţiona l românesc, cu toate că in paginile revistei prima literatura
ro mână, .Junimea Literară" a fost receptivă faţă de cultura străină, astfel că
au upărut traduceri, studii, articole, recenzii referitoare la literaturi străine . Au
a părut st'udii privind interferenţele dintre cultura română şi culturile străine .
Vom inc,epe prin a ne referi la traducerea de poezii din limba germană .
Toţi traducătorii, in afară de Virgil Tempeanu, Vasile Loichiţă, şi Pimen Constan tinescu sînt bucovineni.
Cel mai activ în paginile rev istei a !ost incontestabil poetul Iorgu G. Toma
(1 871-1935). In "Junimea Literară" apare necrologul acestuici, semnat de Ştefan
Ioan, in care se relevă talentul de traducător al lui Iorgu G. Toma. A localizat
<.'popeea-parodie Meyeriada, de Oskar Krauss într-o epopee din viaţa elevilor,
filoniada. A mai tradus din Schiller, Goethe, Lenau şi fabulele lui Florian. C.
Loghin mai notează im Antologia scrisului bucovinean pînă la unire, voi. l,
Poezia, Cernăuţi, 1938, că Iorgu G. Toma a tradus şi din limbile italiană şi
r usă. "Predilecţie> lui era Lenau, scrie Ştefan Ioan, pe care l-a aprofundat şi
1-a înţele s în cutele cele mai intime, nuanţindu-i toate subtilităţile în Cintece
ele stuf. Traduse în întregime, este regretabilă nepublicarea postumă a lor, faptul acesta ar fi ca ~i o ofrandă pe morminlul său, cu proaspăt miros de humă
pecetluită pe veşnic.a încleştare a buzelor". C. Loghin ne-a informat că intre
manuscrisele poetului se află traducerea Cid-ului de Herder şi Ale lui Nikolaus
Le11au opere complete (5 volume : voi. 1 şi 2 : Lirice, vol. 3 şi 4 : Epice, voi. 5).
Şi în „Revista germaniştilor români a apărut Necrologul lui Iorgu G . Toma
(1/1935, pag. 94-95). Se remarcă aici că poetul a tradus şi din Bi.irger şi Wildenhruch. Necrologu! se termină cu cuvintele: ~Se înţelege de la sine că pentru
noi moartea sa este o pierdere destul de simţitoare" .
In ~Junimea Literară" au apărut, intre 1907 şi HlH, 14 traduceri : 7 poezii
de Lenim, :i de Goethe, 2 de Schiller, 1 de Bi.irger şi 1 de Gilm. Cea mai importantă poezie tradusă este Das Lied von der Glocke (1909). In 4 ani (1908, 1909,
1!110 şi 1912) Iorgu G. Toma apare ca r.el mai fecund traducător de poezie germană in paginile revistei.
Al doilea traducător al revistei ca productivitate este binecunoscutul germanist moldovean Vi r g i 1 Tem peanu {1888-1984), care publică între anii
Hl23 şi 1929 un număr de 14 traduceri poetice: 2 poezii de Goethe, cite una de
Hilke, Liliencron, Strachwitz, Platen, Prittwitz, Schiller, Ziel, Teerstegen, Hamerltn~. Moricke şi două adaptări. ln anii 1926 şi 1927 are cele mai multe poezii
traduse, iar în 1925 şi 1928 este singurul traducător de poezii. Virgil Tempeanu.
nu a publicat însă nid un studiu germanistic. in ~Junimea Literară" .
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Al treilea traducător este poetul Nicu Drace a-D raci ns c hi (18791923). ln paginile "Junimii" el a publicat numai traduceri din Theodor Storrn
(9 poezii), temperamentul său apropiindu-se de cel al poetului german. 8 poezii
apar în anii 1923 şi 1924, postume), iar o poezie în 1906 (în colaborare cu poetul
bucovinean Gavril Rotică (1881-1923).
Li 1 i (după C. Loghin = Li vi u Mari an) traduce în 1904 şi 1906 o poezie
de Lenau şi una de Rosegger. Tot Lili public,ă impresiile sale de călătorie din
Austria. Eugen Dimitriu şi Petru Froicu ne informează în Liviu Marian - Lă
centenarul naşterii scriitorului (în Suceava, Anuarul Muzeului Judeţean, X, 1983
pag. 797) că L ivi u Marian era un profund cunoscător al limbii germane. Preo:
c uparea principală a lui Li viu Marian a fost însă viaţa şi opera lui Hasdeu.
L. M. (deci tot Liviu Mari an) (1883-1942) traduce în 1906 o poezie de
W. Muller şi una de F. von Saar. Iscălind, Li vi u Mari an, traduce in 19ln
maxime din diferiţi autori, iar în 1912 o poezie de J. G. Seidl.
Bănăţeanul V as i le L oi chiţ ă
(1881-HJ53), fost profesor la Universitatea
din Cernăuţi, a tradus 2 poezii de Rosegger (1908) şi una de Storm (1924).
Prozatorul erou I o n G r ă ma d ă (1888-1917) traduce o poezie de Paul
1-leyse (1909). Tot o singură poezie de poetul român, care a scris în limba germană . Ionel Calinciuc este tradusă de I an c. u Tom oi a g ă (1910).
Vupă primul război mondial apar ciţiva noi traducători, în afară de Virgil
Tempeanu pe care l-am amintit mai sus : N. T ca ci u c-A l b u (1885-1 959 ?),
cunosc utul profesor şi cerce tător istorico-literar, care înainte de primul război
mondial publicase citeva articole scurte, traduce în paginile revistei 2 poezii de
Lenau (1923 şi 1924).
Un alt poet. c,are apare ca traducător, este şi Traian Chel ari u (19061966), fost asistent universitar la Uni versitatea din Cernăuţi, iar apoi lector la
Institutul Pedagogic 'din Suceava, care traduce 2 poezii de Rainer Maria Rilke
(1931 şi 1938). Două poezii de Rudolf Baumbach le traduce Drag os Vite n cu
scriitor şi publicist (apărute în 1929 şi 1931). O poezie de Fallersleben o traduce
Pi m e n Const anti ne s cu, cindva asistent de limba italiană la Ac,ademia Comercială din Bra şov. Observăm că majoritatea traducăt orilor de poezii sînt şi ei
poeţ i. Dintre traducătorii menţionaţi numai Virgil Tempeanu şi N . Tcaciuc-Albu
sînt germanişti, profesori de limba şi literatura germană.
Traducătorii în pruză sînt şi ei bucovineni : Victor Mor ari u (1881-1946),
care traduce o nuvelă de Hugo Salus (1904), F e 1 ici a B r ă t ia n u, care traduce
o povestire de Karl Sch1'nherr (1925) . Peter Rosegger are ca traducători pe Aur el Mor ari u (1886-1945), avocat, publicist, o figură cunoscută a societăţii bu~ovinene interbelice (1911), Dumitru M o 1 do v ea nu, fost avocat în Cernăuţi
şi deputat (1913 şi 1914), Ilari e G he or he 1 u ş (1924), T.
Gir b u (2 povestiri) (1910).
Dintre aceşti traducători numai Victor Morariu este germanist, cel mai însemnat germanist bucovinean, fost profesor la Universitatea din Cernăuţi. Despre
Victor Morariu vom vorbi mai pe larg într-un alt articol.
Cele mai importante d intre tranucerile apărute în revistă sint cele dramatice ale lui Const anti n Berar iu (1870-1929), poet şi profesor la Universitatea din Cernăuţi : Franz Gri!lparzer : Ale mării şi ale iubirii valuri (Hero şi
Leandru), Gerhart Hauptmann : Clopotul scufundat, poem dramatic prelucrat,
(1930), Hugo von Hoffmannsthal : Oricine, spectacolul morţii omului bogat, prelucrat, (1930).
Patru dintre articolele scurte oc,azionale sînt scrise de N. T c aci u c-A l b u
(despre Spielhagen (1911), Paul Heyse (1914), Heine (1913) şi Rainer Maria Hilke
(l!J27), unul de V 1 ad Bănăţeanu (1900-1963), conferenţiar la Universitatea
din Cernăuţi, apoi la cea din Bucureşti (despre Carl Spitteler) (1925), unul de pro~
fesorul Eugen B o teza t (1871-1964) de la Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi
(despre Haeckel) (1914), unul de D. Moldoveanu (despre Rosegger) (1913), u?ul
<Le V as i 1 e Gherasim (1892-1933), poet şi profesor de filozofie la U?ivers.1 tatea din Cernăuţi, mort din nefericire mult prea tinăr (L_a bicentenarul lu~ Lessing)
(1929). Iar Victor Mor ari u semnează un scurt articol despre Paralele româno-germane (1923).
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Alft Victor Morariu, cit şi N. Tcaciuc-Albu, Vasile Gherasim, Eugen Bote. D Mo!do•·eanu sînt fiii plaiurilor Bucovinei.
'I 1 'c:ele mai mult studii şi articole mai ample din paginile ~Junimii" se dato . -ui vi c tor Mor a r i u : Inceputurile nuvelei germane (1928), Din filozofia
1
re:Cschiller (1929) •. Ironia şi romantismul german (1929), Goet~e şi ro~antismi:z
luo~n HOlderlin şi Emmescu (1933), Un roman german cu subiect romanesc : So
·;:lie Erde steht de Ernst Wurm (1935). (Aici Victor Morariu combate aserţiu0~
1 a lui· Ion Sân-Georgiu. Romanul este opera unui tinăr debutant, care ne pretll e
• .
.
.
)
· ntă un romamsm imaginar .
11
Harnicul cercetător arborosean Eugen I. P ă un e l, fost director al Bibi iotPcii Universi~ă\ii din Cer_năuţi, pu.blică_ studiul său despre Informatorii lui Goethe
su pra Principatelor dunarene (Hl.32), iar V as 1 Ie G he r a s 1 m articolul despre
~fol ul frumosului în filozofia lui Schopenhauer (1932). Compozitorul moldovean
A 1 ex an dr u Zi r r a, pe atunci di rec.tor al Conservatorului din Cernăuţi scrie
despre Beethoven. (1927). Cronicele sint semnate de G h. C răs ne an u (Schille r
si Heine).
·
Unele dintre recenzii nu s!nt semnate. Cele semnate aparţin următorilor :
inimosului profesor şi publicist bucovinean, care a avut un rol atît de importan t
în vi aţa culturală nu numai a Bucovinei, Gheorghe To fan (1880-W20). (Se
~tie că Nicolae Iorga a iniţiat cursurile de. va.ră de la _Vălenii .de Munte în urma
propunerii făcute de Gheorghe Tofan), L 1 v 1 u Mar 1 a n, V 1 c tor Mor ar 1 u,
Aure l Morariu, N. N. Răutu. Alexandru Ie~an (1883-1963), profesor de
psihologie lu Uuiversitatea din Cernăuţi, V as i 1 e Gherasim, G h. Paj e r u ,
v M. (V as i Ie Marcu sau Vi c tor Mor ar i u ?).
După ce am prezentat foarte sumar pe colaboratorii revistei, ~re s-au manifestat in domeniul germanisticii, să încercăm unele concluzii cu privire la literatura tradusă.
In general, în revistă au apărut traduceri de opere literare de proporţii re clu.~e în ceea ce priveşte epica în proză. Din literatura dramatică s-au tradus în
întregime cele 3 piese menţionate mai înainte de Fran z G r i 11 par zer, Gerh a r t H a u p t m a n n şi H. v o n H o f f m a n n s t h a I.
Să examinăm acum poezia tradusă. S-a tradus din următorii poeţi : Le na u,
10 poezii (8 poezii înainte de 1914, 2 după); Stor m, 11 poezii (1 poezie înainte de
HI H, 10 1.- ~upă); Goethe, 5 poez:i (:l poezii înainte de 1914. 2 după); Schi 11 e r,
:1 poezii (2 poezii înainte de 1914, 2 după) ; Rose g ger, 3 poezii (toate înainte
de 1914). Pină în 1914 au mai fost traduse cite o poezie de Burg e r, F. v o n
sa ar, W. M i.i I Ier, Pa u 1 He y se, românul I o ne I Ca Ii n ci u c, J. G. Se id 1,
Herma n n v o n G i Im. După Hll4 (sau mai bine-zis inc,epind cu 1923)) au apă
rut cite o poezie tradusă d in M 6 r i c k e, Li Ii e n cron, Ham e r Ii ng, PI a te n,
Fa 11 e r s le b e n, Str ac h w i t z, Prit t w i t z, E r n st Zi e I, Te e r st e gen,
apoi o poezie după o poveste germană. Numai R a i n e r M a r i a R i I k e este reprezentat acum prin trei poezii traduse.
Din literatura de limba germană au interesat în primul rind scriitorii mari.
In general, traducerile de poezii din toate literaturile devin mai rare sau dispar,
inrepind din anul 1930. De atunci însă se înmulţesc studiile literare în paginile
revistei.
In 1904 şi intre 1909-1912 întîlnim mai adeseori numele lui Le na u. In un ii
ani se observă o predominare a unor anumiţi poeţi. Astfel în 1908 se traduc e
mai mult din Goethe, în 1909 din Schi I Ier (Das Lied t'On de-r Glocke), în
l!JlO din Le na u, în 192:3 şi 1924 primează Stor m. Cele mai multe poezii au fost
traduse în 1924 (9 poezii), apoi în 1923 (fi poezii), cite 5 poezii au fost traduse î n
<mii 1908, 1926, 1927, cite 4 poezii în anii : 1906, 1909 (şi Das Lied 1.'on der Glocke),
1912. Dintre poeziile mai cunoscute amintim : balada lui B il r ger : lmpăratul şi
aliatele; Mi g non, Mîngîiere în lacrimi, Iubitei departe, Dansul morţilor, toate
de . G_ o : t ~ e : Cîntecul clopotului şi, Demnitatea femeilor, de Schi 11 e r ; Cei
trei mdtem, Cîntec de stuf, Postilionul, Cornul postilionului, Toamna, toate de
Le na u ; In codru, Miez de vară, de Stor m ; Memento mori, Icoane de stepă,
Je Li Ii e n cron, Ceasornicul meu, de J. G. Se id I.
Se traduce bucăţi scurte în proză din numai 3 autori : Peter Rose g ger,
K ar I S c hon he r r şi Hugo Sa I u s. Din primul se tra'duc 7 povestiri (5 lna-
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de 1914, 2 după), al doilea e reprezentat printr-o povestire tipărită în rn25
iar ultimul printr-o nuvelă tipărită în 1904. E curios că nu s-au făcut traduceri
d in prozatorii germani cei mai mari.
Care poeti au fost traduşi din celelalte literaturi ? înainte de primul războ i
mondial O vid i u, Victor Hugo şi Oscar Wilde fiec,are cu cite o Poe;f.ie). După 192:1 Flori an, T h. G a u t ier, Ba ude la i re, J u 1 e s Lema î t r e
Ma 1 I a r m e, Thomas Perc y , L o n g f e 11 o w, W o d s w ort h,
G i 1b e r t
Keith, Ad a Negri, Pe t o fi, J. V r h 1 y c k y (cu cite o poezie), poezie j a p 0 _
11 e z ă. Din această în~iruire de nume constatăm că poezia germană a interesat ma i
mult decit celelalte literaturi pe tra qucători, traducerile din poezia de limbii germană fiind mai numeroase <lecit toate celelalte traduceri la un loc. Din literatura
I? e r mană au interesat în primul rînd marii scriitori, traducîndu-se mai mult
poezie liric.ă .
Proza celorlalte literaturi este reprezentată prin Dau de t (:l povestiri)
M. Prevost (2 povestiri), Victor Hugo, Champfleur y, Loui s Veni lot'
G u y de Ma u pas sa n t, Marcel le T y ma i re, G u st ave
G e f f r 0 v'
G. Papi n i, G . Verga (2 povestiri), Luigi Capu an a, B j li r ns o n, G a 1s~
w ort h Y. Gog o I. Tur g he ni ev, Sie n k ie w ic z. K or o 1 e n k o, A v e r ce n.
c o, V a s i 1 e S te fa n e k, B o z e n a N e m <; o v a , J . C e c h. A n d re i Ci r cir i st as. Laz ar K . Laz a re vi c, Co 1 e t te.
In ceea ce priveşte proza, literatura de limbă germană este în vădită inferioritate, nu numai faţă de celelalte literaturi în bloc, ci şi faţă de literatura franceză. Nume mai cunoscute, scriitori mai importanţi dedt cei germani apar în
traduceri ronu1n~ti. Au fost traduse şi povestiri 'de autori mult mai puţin cunoscuţi. Au fost ~i traduceri, care puteau foarte bine să lipsească. Jn general, din autorii mari s-au tradus bucăţi de proporţii reduse.
Scriitorul, care a fost cel mai mult tradus, dintre toţi scriitorii străini. este
austriacul Rose g ger, care a concentrat aproape toate traducerile în proză din
limba germană .
Despre articolele scurte am amintit mai sus, celelalte culturi şi literaturi sint
prezente prin Dar w i n (1909) şi A. France (1924). Să semnalăm acum studiile
')i articolele mai ample. I 1 ie Ve s l o v se hi. fost dire<'tor la Şcoala de Arte şi
Meserii din Cîmpulung-Moldovenesc, a scris un articol despre Mobiliare austriace
( 1~07), iar \:re articolul lui A 1 ex an d r u Zi r r a am amintit deja . Studii mai importante de literatură germană apar începînd din anul 1928. Majoritatea acestor
studii şi articole sint semnate de Victor Mor ari u. Le-am citat mai sus.
Aceste studii şi articole n-au fost publicate ca extrase. Republicarea lor, ca şi a
,iltora ar răspunde unor reale necesităţi. ele tratînd probleme care interesează şi
a zi pe cititorii noştri. Această reeditare în volum ar constitui în ac.ela'5i timp şi un
o magiu postum. adus acestui harnic om de ştiinţă bucovinean, stins din viaţă departe de meleagunle lui dragi . Reamintim faptul că Victor Morariu a fost nu numa i unul 'dintre cei mai mari germanişti români, dar şi un profund cunoscător al
literaturii romiîne şi un perfect cunoscător al culturii bucovinene.
Anul Hl32 este cel mai bine reprezentat în studii germaniste. In afară de articolele lui Victor Morariu apar şi citatele articole de V as i le Gherasim şi
Eugen I. Păunel. Celelalte literaturi sînt reprezentate în acel an numai prin
a rticolul : Cfţiva teoreticieni ai amorului.
Luate împreună, celelalte literaturi se prezintă, după cum era de altfel şi
natural, mai bogat decît literatura de limbă germană. Dacă însă le considerăm
separat, atunci literatura germană rămîne prima şi în ceea ce priveşte numărul
s tudiilor şi în ceea ce priveşte importanţa lor. Celelalte literaturi şi culturi sînt
prezente prin articole despre Ibsen, Laz ar. K. La 7. ar ev i c, (1907), despre
Pi r a n d e 1 i s m, Ed m o n do D e Amici s, (1925). Co u r te 1 i ne (1926), E st a u n i e, E 1 e m e n t e f i 1 o z o f i c e î n 1 i t e r a t u r a f r a n c e z ă, S a n F r a nc e s co d'Assisi (1927), Taine, Biologismul lui Shakesepare (1928),
Tolstoi, Pre v os, M o n t i, Bergson, G i de, Soc.rate (1928),' C îţi va
te or e t i c i e n i a i a m o r u l u i (1932), C 1 e m e n ce a u ş i De m os ten e (193:l).
Pro b le m a r ă u l u i l a D ost o j e vs k i (19:l5), N u m e 1 e p r opri i i n 1 im ba
c· eh ă şi rom a nu 1 istoric. (1936). In general, din 1934 colaborările germaniste cU!vin tot mai rare- sau chiar dispar cu totul.
111te
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_apărut, se_ refe;ă î_n cea mai mure parte la lucrări gerlunba romană In limba germană ş1 la studii germaniste'
1~
1 ~ literaturi străine sînt mult mai slabe reprezentate, numai în ultimii ani
f f ,.rlţie ai revistei se publică mai multe recenzii cu privire la alte literaturi.
de u S.' recenzează lucrări de G i se I a B o gen hard t, E mi I
Fische r,
c h m i dt, două de K a i n d 1, S c. o t s V i a t or (în legătură cu monarhia
\ · ·tr~urulară), două de Otto Ha user, Otto k ar C zer n i n, V ic tor M o• . r i u ca r I S i e g e I, K a r I K u r t K I e i n, A 1 f re d K I u g, I o n e I C 11 I i nr ~ U t' 'George Kaiser, Max Dauthendev, traduceri din Nicu Gan c.
~· r a~ z w e r f e I, Goe t he. Recenziile se referă mai p~ţin la cărţi de literatură .
11"
celelalte literaturi se recenzează I I i ad a, o comedie franceză .JJ e I a 5 I a
7'''.n Aristof _a nes. N~el
Santin, Dragoş Protopop esc u, Pet r e
Grim m, re v 1 st e str ă t n e.
tn cronică se aminteo;te la difer ite ocazii (aniversări , decese, plecări) de
'
s c h i J le r, An asta s i u s G r lin, Hei ne, Mat h i as F r i ed w a g n e r (în
.:._ 2/HltO se scoate în evidenţă personalitatea cunoscutului romanist şi filoromâ n.
11 1
orofrsor Ja Univer~itatea din Cernăuţi, care în acel an a părăs ! t Auco_vina, fiin <l
rhem at Ja Universitatea dm Frankfurt a/M), iar dm celelalte ltteratun de Card u c ci, L o n g f e 11 o w, Word s w ort h, Mi str a I.
ln concluzie putem afirma că în paginile „J un i mi i Li t era re" s-a desfăwrat o frumoasă activitate germanistică , aceasta fiind faţă de celelalte literaturi
st~ăin e pe primul plan. în toate ramurile, cu excepţia traduc.erilor în proză .
o Yiitoare isto r ie a germanisticii din ţara noastră va trebui să ţină seama
dr con tribuţi i le germaniste ale reviste i „Junimea Literară". A fost o contribuţ.i c
, aloro asă, care dovedeşte încă odată nivelul înalt al c ulturalităţii hucovinene.
ln 1926 apare la Suceava, iar mai tirziu îşi va continua apariţia la Cernăuţ i,
;ipni la Bucureşti. apoi din nou la Cernăuţi o revistă care va juca un rol însemnat
ln publicistica românească : Fă. t F rum os. He,· ista a apărut tot timpul sub con ducerea profesor ului de literatură română de la Uni,·ers itatea din Cernăuţi, Le{·~1
!\.1orari c ( 1888-196:1).
Amin tim aici că I. n . Lăudat în lucr area sa Un iversitatea r<miânească în perioada 1918-1948 (laşi, Hl80), infăţi5înd acti"v itatea catedrelor de l i mbă română ".li
dP li mbi străine de la cele patru universităţi româneşti existente intre cele două
ră;-l>o aiC' mondiale (Buc11reşti, Iaşi , Cluj şi Cernăuţ.i), îl apreciază pe Leca Morariu (op. cit. pag. 48) Brept un „patriot luminat". relevînd faptul că acesta era,
in r('cenziile negative, di> o „duritate extremă".
VOJTI explora acum preocupările germaniste, care s-au manifestat în c.oloa ne le rcvisti>i . German :s;.ica s-a conturat aici prin traduceri. articole. studii, reccn ~ i şi cronici.
Ni facem mai intii cuno'iti n ţă cu colaboratorii întru germ a n i stică a i reviste i.
s:nt nuTJ}(' cunoscute. Cele mai multe poezii le traduce fee.undui Vi r g i I Temp ca nu, care publică 5 traducer i din poeţi diferiţi intre anii Hl29 şi 19:ll. Vin!i l
'J'ernpeanu a fost un traducător şi un om de ştiinţă de o remarcabilă productiv itate. Leca Morariu tr11duce o poezie de Goethe (1927). Şi Victor Morar iu
traduce o poezie de Goethe (Hl:l5). Tot cite o poezie mai tra'dnce Pi m e n Cons tanti nes cu (Lorelei de Hei ne), poetul bucovinean George
V oe vid ca
(111'1:1-1942), fost profesor în Cîmpulung-Moldovenesc, bucovineanul O Ivi an Sor ocean, poe tul bucovinean C. Taniu Dracin schi (1875-1932), Elena P op C' s cu (1932), Sa Iso v i a (pseudonim pentru ? (1935) şi A. C. (1939).
Hevista ma i publică şi poezia „Rugăciune" de Gustav Falke în :1 traduceri romi111 eşti (a lui N . Drace a, St. O. I os i f si a transilvăneanului Hori a Petr a1' e t re s cu) (19:!4).
.
Mult mai numeroase sînt traducerile ele poezii româneşti în limba german ii.
ln 19:17 5 poezii ; în Hl:l8 chiar 12 poezii ; în 1936, 6 poezii : în Hl40, 4 poezii ; în
l!l-H, 2; in 1942, 5; în 1943, 3 poezii. Cel mai prolific traducător este aici A rt u r. _Bos c h (1884-1935), poet liric din Bucovina, fost profesor, care tratlµce 16
poez11 (4 de St. O. Iosif, 2 de Coşbuc. 2 de Vlahuţă, 2 de Ion Pilat. 2 de C.· Morari u,
I de Eminescu, 1 de T. Robeanu, 2 de Anghel) intre anii 1937 şi 1941. Alt traducător , Hei n hol d S chei b l e r , fost profesor de limba germană la Chişinău
~i a utor de manuale didactice. a tradus în anii 1937 şi 19:l8 10 poezii (4 de Em i-
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nescu şi 6 de Goga), O 1 ivi an Sor ocean traduce ln 1942 şi 1945 6 poezii 14
de Goga, 1 de Eminescu şi 1 de G . Rotică), profesorul bucovinean La u,. c n t ie Tom oi a g ă publică în 1942 şi 1943 2 traduceri din Eminescu. Cite 0
poezie traduc Eric h K ip per, Sever Bumbac şi poet_ul german bucovinean
<:_: e org Dr o z d? ~<S k i. (1899-:-~976) .. Amintim aici că at1t Artur Bose~ clt şi
Georg Drozdowsk1 smt discutaţi m "L1teraturgesch1chte des Deutschtums im Aus.
land" de Karl Kurt Klein (1937) şi apar în antologia lui Alfred Klug „Bukowiner
IJeutsches Dichterbuch" (1930), prec.um şi în "Bibliographie zur Landeskunde der
Bukowina" de Erich Beck (1966). Artur Bosch însă nu este citat de Kurt Rein în
studi ul său "Deutsche Sprache und Literatur in der Bukowina" apărut ln volumul
„Deutsche Sprache und Literatur in 'd;:!r Nordmoldau" . Iaşi. 1983. (Notăm că acest
studiu are nevo ie de completări, rectificări şi m odificări, întrucît conţine şi afirm aţii eronate.)
După Hl40 Georg Drozdowski şi-a c.iştigat merite deosebite pentru tălmăci
r ile sale din Lucia n Blaga. (Ve:i:i Kurt Rein, op. cit.)
1n fruntea traducătorilor de poezii stau în anumiţi ani : Virgil Tempeanu
(1929 şi 1931 cu dte 2 poezii), Scheibler (19:l7 şi 19:38 cu cite 5 poezii, 1940 cu 4
p oezii, 1941 cu 2 poezii), Olvian Sorocean (Hl42 cu 4 poezii, 1943 cu 3 poe7.ii).
Traducerile în proză sînt datorate în cea mai mare parte lui Le ca Mor a.
r i u (2 povestiri de Hosegger ş i una \ de Georg Busse Palma toate din 1927, cind
<1pare ca singurul traducător, şi în proză şi poezie) şi o povestire de Heinric,h von
Schullern din 19:18). Impreună cu Octavia Lupu-Mor ari u mai traduce încă
o povestire 1de Schullern (1942). Victor Mor ari u traduce un fragment din romanul lui Wieland „Geschichte des Agathon" (1940), iar Re i n hol d S chei b 1 e r
d in „Uliţa copilăriei" de Ionel Teodoreanu (19:19).
Articolele de proporţii mai reduse au fost redactate în cea mai mare parte
d e Victor Mor ari u. In „Făt Frumos" el a publicat şi traduc.eri în versuri şi
proză, şi articole ocazionale, articole mai mici, studii şi .articole mai mari, Tecenzi i, cronici. Dar Victor Morari u a mai publicat şi studii de literatură română etc,
e tc. El publică următoarele articole de mici proporţii : Peter Rosegger (1927), Pot•e stea vorbii ( 1928), Klabund despre literatura română (19:32) (Klabund îşi exprimă aprecieri nejuste despre l iteratura română), HP.,,der şi românii (19:i7), Marie
(<;ugenie Delle Grazie despre români (19:m), Mathias Frieclu:agner (1940 necrolog), Herder şi muzica (1941), Ce e patria română de Ion Puşcariu şi Wos ist
lles neutsclien Vaterland (l!J42). Lui A 1 ex. Bi b e s cu i se publică comunicarea
făcu ' ă la Asociaţia publiciştilor români despre Rîsul roşu de Leonid Andrecv şi
.fntoarcerea ele pe front de Erich Maria Remarque (1932), iar lui Filirnon Taniac
un articol despre Elegiile lui Goethe în româneşte, în care critică traducerile lui
Jon Sân-Georgiu. (19:17).
Cele mai multe studii .:i articole mai mari aparţin lui I. E. Tor ouţ i u,
care domină anul 1931. Ac.est bucovinean, care a fost şi lector la Universitatea din
Frankfurt, membru corespondent al Acal:lemiei Române şi ~un Hurmu1.achi al
istoriei literare·• (cum l-a numit Marin Bucur in Istoriografia literară românească.
197:!) a publicat patru studii, care au apărut apoi şi în volum. fie ca broşuri separate, fie ca părţi din studii mai vaste : Lorelei (un fragment din studiul Heine
şi heinismul în literatura română), Hermann şi Dorothea, de Goethe, Enăchiţll
\Tăcărescu şi Goethe. (Concluzia : Văcărescu n-a cunoscut poezia Gefunden de
Goethe. Vi c, tor Mor a r i u este autorul a două articole : Romantismul german
(1929) şi Prima traducere a Luceafărului (19:l9). (Ultimul studiu a apărut şi separat.) A 1 ex an d Tu I e ş an discută despre : Şcolarul Bacca-Laureus din
Faust de Goethe. (1932).
Recenziile sînt semnate în cea mai mare parte de Victor Mor ari u (6
recenzii), cite una aparţin lui Le ca Mor ar i u, lui I. E. Tor ouţ i u, lui A 1f re d K I u g (188:l-1944), profesor, scriitor şi cercetător german bucovinean. (Despre
A. Klug vezi c,itatele lucrări ale lui Karl Kurt Klein, Erich Beck şi Kurt Rein.)
Dintre colaboratorii în germanistică ai revistei, germanişti au fost Victor
Morariu, Virgil Tempeanu, I. E. Torouţiu (deşi domeniul lui principal de activitate era literatura română, îl rinduim totuşi şi printre germanişti, aşa cum face
~• Virgil Tempeanu în Istoria literaturii germane, 1943), Reinhold Scheibler, Alfred
Klug.
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St acum citeva. concluzii in legătură cu .ge!·manistica din a doua revistă, pe
:
analizat-o dm punct de vedere germanist1c.
;-arr ;,'1',\ar din primul ei an de apariţie s-au publicat tr.aduceri de poezii din Hm· ·~mancl în limba română. ?-au trad~ts astfel P.oez1i ?e . Goethe (3 poezii),
I.a .
„ 12 poezii), 'djn următorii poe\1 cite o poezie : LI l 1 e n cron, W. V o n
~,' ~ nV 0 ge1 w ei de, Le na u, G ei bel, R ii c k e r t, W. Mii 11 e r, G . Fa Ike
„
~zie în trei versiuni româneşti), Ba u m bac h, He i g 1 şi o poezie popu:~ ~ Goethe predomină în 1935 cu 2 poezii. S-a tradu;;, în general, deci din ma. 00 ti germani.
" ' • pi'nă în HJ35 s-au publicat traduceri din poeţi de limbă germa nă, după acel;t
.
începe să se dezvolte o altă activitate germanistică foarte lăudabilă care de
':~\ . aceasta are ca obiectiv poezia românească. ln paginile revistei încep să fie
'~,:Leate traduceri în limba germană din poeţi români. Predomină traducerile
~i n :! poeţi români: Eminese,u cu 9 poezii şi Octavian Go. ga cu .11. U r ează apoi St. O. I os tf cu 5, G. Co ş buc. D. An g he 1, I. P 111 a t ş1 buco~~:ncanul Cons t anti n Mor ar iu cu cite 2, iar poeţii buc ovineni G. Roti c ă
, T . H 0 bea nu cu cite l. Eminescu prelfomină în 1937 cu 4 poezii şi în 1943 cu
„1 Octavi an Goga în 1938 cu 6 poezii, iar în 1942 cu :t
'
Nu se poate sublinia în.deajuns această iniţiativă lăudabilă d e a pune pagiriilr revistei la dispoziţia acelora c.are s-au străduit să traducă pe poeţii noştri într-o limbă de largă circulaţie, incurajind astfel de traduceri. Şi trebuie să mar{·ihn faptul că astfel de traduceri au apărut în număr destul de mare în această
r!'vistă. Inainte de cel de al doilea război mondial au apărut astfel de tra'duceri
in .Hevista germaniştilor români", iar in timpul celui de-al doilea război mondial
iu Hevista Jimbii şi culturii germane"'. Trebuie notat însă că ultimele două revi ste erau reviste de specialitate.
~·aţă de această bogată activitate germanistică de traduceri în versuri în ambele sensuri, c.elelalte literaturi sînt ca ş1 inexistente, în pagini le revistei. Şi în
« t•C!.I ce priveşte proza, aceeaşi constatare : germanistica este în absolută superior itate faţă de celelalte literaturi. (Doar citeva poezii de Word s w ort h, G. T. Cole r· id g e şi V e r 1 ai ne, ian proză de Tur g h e ni ev.)
Traduceri \::le opere literare de proporţii mai mari (piese de teatru, etc.) nu
1par in revistă.
Şi în ceea ce priveşte studiile şi articolele mai mari, germanistica se află,
J>t' departe, in frunte . Din celelalte literaturi numai 1 b se n. He y mont şi Hei,..eanu, Bene de t to C roc e, recenzii despre G i u 1 i o B e r t o ni, B. G u arini
<•te !n comparaţie cu celelalte limbi, germanistica este pe primul loc şi in ceea
<'e prive~te recenzii 1 e, dintre care cele mai multe sînt semnate de Victor
Mo r a r i u : despre Fintfna Blanduziei în nemţeşte (1930), Gudrun în traducere.a tui Vi.rgil Tempeanu (1932), Heinrich von Morungen: Doiniri pe alăută în
Jraducerea lui Vir.gil Tempeanu (1940), Lupta pentru drept, de Rudolf Jh.ering
(traducător Constantin Turtureanu, traducere revizuită de Victor Morariu (1932).
Primul număr al revistei germaniştilor români (19:1:1), „Revista Limbii şi Culturii
Germane" (1941). Le ca Mor ari u discută tnilclucerea Ifigeniei în Taurida, de
Goethe de către Virgil Tempeanu (1926), iar I. E. Tor ouţ iu critică traducerea
lui Ludovic Dauş : E.T .•4.. Hoffmann. Potiestiri fantastice (l!J2ti). A I f re d Kl u g
prezintă un manual, care are nevoie de îmbunătăţiri : manualul Lernt Deutsch
de> Max Richter (1942). Se mai recenzează : Pagini germane (I şi 2), de Leca Mor ariu şi Rum.ănien vonl heute, de prof. Dr. H. Hoffman (1942).
Observăm că au fost recenzate mai mult traduceri din limba gennană. Pe
reccn7.enţi i-a interesat în primul rînd valabilitatea acestor traduceri, în unele
<:azuri ei fiind dezamăgiţi de calitatea acestora, fie că traduc,erile nu exprimau
<icfovăratul sens al originalului, fie că erau scrise într-o limbă imposibilă .
în note se fac apropieri Intre Beţia de cuvinte şi Trunk P,er Worte (Ernst
Moritz Arndt) (1928) si intre nuvela lui K. E . Franzos Vrăjitoarea şi Legenda fu-1
nigeilor de St. O . Iosif şi D. Anghel. (1936). (Oare poeţii români au cunoscut nuVc>l a lui Franzos ?)
. . Tn paginile revistei se aduc la cunoştinţa cititorilor diferite informaţii: apariţia la Praga a unei traduceri germane a nuvelei Bietul Trie de Al. Brătescu-Voi
n t • admirabila reprezentaţie a piesei lui Gerhart Hauptmann Clopotul scufun-

r

„. .

https://biblioteca-digitala.ro

31-l

MIRCEA GR!GOHOVITA

dat în traducerea bucovineanului Constantin Berariu la Teatrul Naţional din Cernăuţi (1928), lnfiinţarea Socjetăţii Germaniştilor Români (1932), comemorarea .lu ·

Eichendorff la Universitatea din Cernăuţi cu care prilej a conferenţiat Vielo:
Morariu (1938), moartea profesorului Peter Tomaschek (1940). In 1934 se mentio.
nează apariţia in limba polonă a unei Literaturi române în lineamentele ei l!ene.
rale (cu o antologie de poezii) de Biedrzycki, iar în 1938 traducerea parţială a
nuvelei lui Eichendorff Din jurnalul unui pierde-vară, de către profesorul hu.
c.ovinean Aurel Barbier.
In paginile revistei „Făt Frumos" toate celelalte literaturi străine se află într-o absolută inferioritate faţă de contribuţiile germaniste. In nr. l/l!J29 Victor
Morariu publică un răspuns demn : lnceputurile nuvelei germane . Uă:.pun .1• 11-lui
Dr. Karl Kurt Klein. Victor Morariu blamează atitudinea neloială a lui K. K. Klein
cu oc.azia ţinerii concur:mlui pentru ocuparea catedrei de limba ~i literatu ra l!ermană de .la Facultatea de Litere şi Filozofie din Cernăuţi. Despre K. K. Klein
scrie şi Leca Morariu în l!J:l!I : .rlcelaşi .sui-generis K. K Klein punctînd citl.'va
aspecte ale. că.rţ ii acestuia Uteraturgeschichte ~es D~utschtums im .-1U.\lun<1 ~i
lipsa de ob1ect1v1tate a autorului e1. Leca Morariu sesizează ş1 o oarecare atitudine antiromânească a lui K. K. Klein . Amintim aici că ac.esta a ajuns apo i profesor la Universitatea din Cluj, unde a şi rămas după dictatul tl1~ la Viemt . ln
l!JH a părăsit Clujul, plecînd în Austria, unde ca profesor la o universitate austriacă a îndrumat şi teze de doctorat în care se susţine teoria lui R.Ossler ln legătură cu continuitatea românilor în Transilvania.
Jn nr. 1-4/1!1:!7 se publică o scrisoare a lui R. Scheibler, adresată lu i V1rtor
Morariu, în care primul ii cere celui de al doilea să-şi exprime părerea <'u pri~
vire la traducer ile sale din Emin~scu, protestind totodată contra traducer ilor dm
Eminescu publicate de Konrald, Richter.
Atît Leca Morariu în rn:m, cit şi Victor Morariu în 1941 se ridică împotriva
„împrumuturilor" ştiinţifice, fără a se indica sursa de inspiraţie.
Preoc,upăril e germaniste din „F d t Frumos" sint marcate de un scn t1inenL
patriotic puternic. Se cercetează cu interes scriitorii germani, care au scris d espr~
români, se investighează unele paralele româno-germane. Să avem în \'edere apoi
şi numeroasele traduceri în limba germană din limba română, ceea ce scoatl.' cu
p ri sosinţă în evidenţă interesul revistei de a populariza literatura română în rîn dul acelora care nu cunosc limba română.
fntr-o istorie a germanisticii româneşti şi contribuţia revistei „Făt Frumoi;"
trebuie să-şi oc.upe Jocul meritat, constituind un interesant capitol de cultu ră românească .
apărea la Cernăuţi o importantă publicaţie: Hule t '11u1
Lămuriri pentru viaţa şi opera lui Eminescu re'dactat cu
Bogdan-Duică şi G . !brăileanu, de Leca Morariu . Pină ln l!IH

La 2-l aprilie Hl:lo
M i hai Eminescu.

concursul lui Gh.
au apărut 22 de fascicole .
Buletinul a adus contribuţii de netăgăduit la cunoaşterea vieţii şi operei lut
Emill'escu.
Menţionăm că Bibl ioteca Centrală Universitară din Iaşi a întocmit în J!l71
indicele bibliografic, al Buletinului
Dată fiind personalitatea lui Eminescu era natural să apară in pagi nile a('eli·
tui buletin şi probleme germaniste, mai ales că printre colaboratori se aflau
germanistul Victor Morariu -;i cercetători care s-au ocupat şi de pro~l eme ~e
germanistkă cum ar fi Leca Morariu şi Gh. Bogdan-Duică. 1n Buletin au mai aparut -;i 11 traduceri în limba germană din Eminescu .
. Jn anii rn:l6 şi 1!!37 s-au publicat cite o traducere, în rn:l8 4, în 1!135, 5.
Artur Ho s c h a publicat tălmăcirile (Nachdichtungten) poeziilor : L>e-ur
trece anii (1938), O rămîi (l!rnl), De ce nu-mi vii (1938) şi Veneţia (19:~9), Er 1 c h
K ip per, Peste t'îrfuri. (19:l8), O 1 vi an Sor ocean, Scrisoarea I l!l:lti), Scnsoarea li (1937) şi Somnoroase păsărele (19:l9), Geo r g Dr o z d o w s k i : O mumii
(l!-1:!9)

şi

Somnoroase

păsdrele

(HJ:l9).

Aceste traduceri ar merita o cercetare mai atentă. Pentru Artur Bo&h ~i
Olvian Sorocean a avut cuvinte laudative Victor Morariu.
în ceea c.e priveşte contribuţiile documentare şi ştiinţifice începem prin a
evoca cele ale unui bun prieten al Bucovinei, unde a şi trăit în anii 1893 ~i Jll'l-i,
https://biblioteca-digitala.ro

--

('ltt<:OCUPAHI GEHMANISTE IN PERIODICE HUCOVlNENE

:ns

nd despre Uucovina. Notiţele politice asupra situaţiei ( 1895), G h e or g he
•rit, da n-D u ic li. Acesta prezintă cu comentarii o scrisoare a lui Eminescu, care

l~ 1;abil n-a fost trimisă destinatarului şi care a fost prnvoc.ată de citirea inlr-o
pro~tă germană a unui articoJ in care era criticat Schopenhauer. (1/19:30). G . Bog,~~:f)uicii reproduce şi traducerea unei poe7}i de _Goet_he, f~cută de Eminescu p~o:
. hil la Herlin. Traducerea nu era uşor de facut şi nici Eminescu n-a tradus-o fara
1
/~sur. Din alte ma_nusc:ise sint pomenite scene d~n- Don Carlos, Tasso şi Clavigo.
,., 119;ltl) . Apoi se c1teaza o c.arte de Heinbeck, citita de Eminescu. (9/1932). Intr-o
;otă Bogdan-Ouică se întreabă pe baza unui citat din Jean Paul, ~acă Venere şi
·\.fad~n<i nu este o poezie influenţată de acest scriitor german. (10/1930). Eminescu
a încercat să ~rad~că şi poezia lui _ H. von Fallersleben : Unsere praktische Seiile,
Jără a o termina rnsă. (J/1930). Om epoca berlineză datează şi traducerea comlelli d unui articol ştiinţific de .T. H. Mayer. „Eminescu dovede!jte calităţi ştiin
~ flce fru moase", notiează Bogdan-Duic.ă . (11/193:3). Poetul romfm a tradus şi un
fral(me11t din „ Tasso" de Goethe. (15/HJ:l7). fn Muzicalitatea lui Schiller # Em inescu (1!/l!l:l<!) cercetătorul clu_jean pune problema dacă există o influenţă direct ă
1 lui Schiller asupra poetului român, iar Le ca Mor ari u atrage atenţia în As~rvnomi.a lui Eminescu şi a altora (9/Hl:32) că poezia f,a steaua este superioară mo<lt>lulu1, poezia lui Gottfried Keller : Siehst clu 1den Stern. In Patenta gernumă a
/ur f:minescu Leca Morariu subliniază faptul că cel mai mare'. poet al nostru a
„ lăpin1t foarte bine limba germană. (16/19:18) .
Din studiul istoricului bucovinean Te odor Bă I an (1885-1972) Trupa
'/'arrlmi in Bucotiina (lfl:l:l şi 19:34) aflăm că această trupă a prezentat 30 de piese
•·ornâne..,ti. 22 franceze şi 2 germane, de August von Kotzebue : Casa de nebuni sau
prinţe.o;a de Chachando; comedie în 2 acte cu dntece (traducere de F. Iliescu) ~i
cruf'iaţii, dramă în 5 acte.
l. E. Tor ouţ i u relatează în nr. 8/ rn:12 (pag. :!6-:17) despre concursul pentru ,,cuparea catedrei de limba şi literatura germană la Universitatea din Cer111\ult, scoţiricj, in evidenţă „lipsa de cavalerism şi cel mai elementar bun simţ"
<lt• c11ro a dat dovadă Karl Kurt Klein c.u această ocazie şi evidenţia„.ă, in c011l1·ad1cţ!e cu aceasta, „distincţia" caracterului lui Victor Morariu.
Articolele lui Victor Mor ari u privesc traducerile din Eminescu in limba
.irr•nurnă. Cel mai vast studiu este l.uceafărul în nemţeşte, (în total 58 de pagini),
<ipArut în nr. 4, 5. 6, 7/1931 şi B. 9, 10/19:12, în care Victor Morariu analizează
mart(' minuţios traduceri.le lui Edgar von Herz, Maximilian Schroff, N. N. Botez
şi ltcinhold Scheibler, ajungînd la cpncluzia că traducerea lui Scheibler este cea
1111:11 bună. fn continuare însă Victor Morariu ne mai informează că a mai citit în
manuscris 2 traduceri bucovinene remarcabile: ale lui Olvian Soroceanu şi Lau>r<'nţie Tomoiagă.

fntre timp apăruseră însă şi traducerile din Eminescu ale lui Konr<*J Hichter.
('olahoratorii Buleţinului au avut o atitudine ostilă faţă de aceste traduceri . Astfel.
Victor Mor ari u în Luceafărul în nemţeşte . (Traducerea el-lui Konrad Richter)
{15/ t'n7) sc,oate in evidenţă scăderile acestei traduceri. In nr. 17/1939 Vicror Mornriu închină un articol primei traduceri a Luceafărului in limba germană : ver
Al>rrid.~tern, de L. V. Fischer, apărută în „Romănische Revue" : Cincvantenarul
unri traduceri germane a f,uceafczrului.
fn Boot jetzt, tot jetzt (16/1938), Victor Morariu critică traducerea elegiei
l.r•I> wohl (Adio) a lui Konrad Richter.
Le ca Mor ari u în Inconştienţă, cinism sau .. . academism (15/1937), in
('mnr.irtenţă semnificativă (15/19:17) şi în Eminescu în n emţeşte (14/1936) critică

Yt•hement traducerile lui Konrad Richter. Buletinul publică şi o scrisoare cu totul
neilativă a lui Reinhold Scheibler in legătură cu aceste traduceri. Se face rnen'ţi unt' că ~i G e org D roz d o w s k i a criticat menţionatele traduceri in ziarul
din capitala Bucovinei, „Deutsche Tagespost" (15 iunie 19:19).
V 1 m o (Vi c tor Mor ari u) recenzează favorabil Patru elegii în traduc!'re germană (1:1/1935) : Pe Ungă plopii fără soţ, Adio, S-a dus amorul, Te duci,
dt• Artur Bosch. Iar în nr. B/1932 V. M. (adică tot Vi c tor Mor ari u) ne int'OH!>tiinţcază că Reihold Scheibler a terminat un volum de traduceri, dind citate
1n '"' Volkston (La mijloc de codru), Doina, Scrisoarea III. Victor Morariu conhttps://biblioteca-digitala.ro
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sidera atunci <:ă apariţia volumului, pe care o dorea cJt mai aproape, va r1 u
11
eveniment literar deoarece traducerile sint aproape peste tot la lnălţime. Dar v
lumul nu a apărut ! !
· <>Acestea sint interesantele şi valoroasele contribuţii germaniste ale revistei
de :;;pecialitate, care a fost „B ul e t inul Mihai Eminescu" .
Ne vom referi acum la principalul calendar, care a apărut în Bucovina ln.b•
cele două războaie mondiale, C a le n d a r u l G la s u l H u co v i 11 ei, apărut su~
îndrumarea lui Ion I. Nistor între anii 1920 şi l!HO.
Calendarele de o înaltă ţinută literară şi ştiinţifică, ne oferă date interi>sante
d in viaţa politică, soc.ială şi culturală interbelică. Calendarul a apărut în capital·
provinciei. Partea literară aduce contribuţii interesante, ca.tendarul fiind recepti~
!;ii la literaturi şi culturi străine. Astfel au apărut traduceri din limbile franceză
g_erma~ă, engli;ză, rusă, italiană, cehă, m~ghi'.1~ă, greacă, . precum şi din chine„,Ă
ş1 rndrnnă (ultimele două, bine înţeles, prm f1hera altor limbi de mare circulaţie
universală). Ca traducători au iscălit : pentru literatura germană : Const an ti n
M o r a r i u, N i c u D r a c e a, T a n i u D r a c. i n s c h i, C o n s t a n t i n
A e r ari u, EI e na Popescu, pentru celelalte literaturi : V as i Ie Gre c u (188 5-W7Z)
V as i Ie L oi chit a O I, te a I. Nistor, Li Ii B u 1 an dr a, Car o 1 i na se~
sa n (Vera Mor a) (1908-1980), E 1 e na Şes an, iar I org u G . Tom a, v ·ict or Mor ari u şi N. T ca ci u c-A 1 b u au tradus şi din limba germană ~1 din
alte limbi. Dintre aceştia,
poeţi sînt Const anti n
Mor ari u (lll54-1!127)
N ic u Drac, ea, Ta n i u Draci ns c hi, Const anti n B era r i u,
V as i 1 ~
L o ichi ţ a şi Ni co~ a e T ca ci u c-A 1 b u. Lili Bulandra a fost artistă la 'fratrul Naţional din Cern ăuţi, iar Vera Mora a fost cintăreaţă de operă. (M enţionăm
a ici că unele date biografice din lucrarea noastră au fost preluate din următoa
rele lucrări : Istoria literaturii române din Bucovina, de Constantin Loghan, Aritologia scrisului bucovinean pînă la unire (voi. I şi II), de Constantin Lognin.
Muzica în Bucovina de Emil Satco (1981), Ştiinţa în Bucovina (voi. I, 1981, voi.: II.
Hl8:)), Istoriografia literară românească U,e Marin Bucur, La cinci ani de e.ns~nţă
de Milan Sesan. Suceava. 1974).
S...a tradus din A I f re d de Mus set, R. G ig na u x, Co Ie t te, S. a c ha
Guitry, Scarron, Viennet, Florian, Panard, Beranger,
Jean
V o ii q u i n, V e r 1 a i n e, X ave r d e M ai s t re, B o i 1 e a u, Re b a u l, Le o n
Th evenin, Lermontov, Pet 6 fi, Bozena Nemc;o va, din
literatura
greacă şi c h i n e z ă . S-au tradus cugetări de L 1 y o d G e org e şi CI e m e ne ea u. S-au publicat traduceri de maxime de diferiţi autori, fără a se menţiona
de regulă traducătorii.
In ceea c.e priveşte literatura .germană traducători sint : Ta ni u Dr <1c1 ns c h i cu 3 poezii 'de Rudolf Baumbach în 1920 (Grădina iubitei, Juriimî11tul ~i
R u g a) ~î cu o poezie de R. Baumbach în 1921 (Nauzicaa);; Nicu Dra c e a cu
cu o poezie de Gustav Falke în 1920 (Ruga) şi cu 2 poezii de Theodor Storm in
1925 (Oraşul meu şi Cintec de Crăciun). O singură traducere publică E l e n a P op e s cu : Lăutarul de Wilhelm MUiler (1938). Const anti n Mor ari u, cunoscutul traducător bucovinean apare în 1926 cu traduceri din Schiller (Icoana înt•eli!ă
clin Sais şi Ghicitori), iar în 1927 cu Nu ştiu din Retungsjubel).
Pe I org u G. Tom a ii găsim în „Calendarele Glasul Bucovinei" mai mult
ca traducător din limba franceză, din literatura germană traduce în 1920 poezia
Crucea, de Lenau, iar în 1922 Cîntece de stuf, de Lenau şi Cugetări, de Schiller.
Vi~ tor Mor ari u, care traduce acum şi din limba franceză, apare în W2.3 cu
traducerea Cufundătorului, de Schiller, iar N. T ca ci u c-A l b u traduce şi din
literatura chineză dar şi o poezie de Fr. Hagedorn Cerbul şi mistreţul.
,
Const an t i n Berari u publică în 1931 un fragment din pie~a Oricine.
'd€ Hoffmannsthal şi poezia Credinţă, de acelaşi scriitor austriac.
Din literatura de limbă germană se traduce deci poezie : .S c h i 1'1 e r, Le na u.
Heine, Storm, W. Muller, Hagedorn, Baumbach, Falke, H.otfmannsthal.
Despre valoarea unora dintre traducerile citate in paginile noastre. ne millrmeazA germanistul Ion Gherghel în diferite studii valoroase publicate în vol.um
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Hevista Germaniştilor Români". Contribuţia unora dintre traduc.ătorii aminsa u .111 ·\i analizaţi de Ion Gherghel a fost subliniată pozitiv.
1
h\ a;~~t fiind caracterul specific al unor calendare, în calendarele Glasul Buco. n-au apărut articole despre literatura străină. Ceea ce a publicat Victor
~ne~ ari u se referă la relaţii culturale româno-germane şi la istoria Bucovinei.
·~fel in 1925 Victor Morariu publică un scurt articol : Un scriitor german celeA~ d~spre România de acum 36 de ani, în care traduce şi 2 pagini. Este vorba
~ru Julius Stinde (1R45-1901), un scriitor, care cindva s-a bucurat de mare succes,
:i!r care a răma.s un uitat. Romancierul constata în roma'.1ul său :im?ristic Frau
liholz im Orient (1888) c.ă la Bucureşti se văd oamem frumoşi ~i că in ca11
.ut~la României se observă un simţ general de ordine şi curăţenie. Nicăieri 11t11
Ul "
.
.
t ]"
··e v >de murdăria
onen
a a.
-; "tn 1933 Victor Morariu ne informează în articolul Goethe şi poporul român că
Goethe a auzit la Propaganda Fide vorbindu-se româneşte, apoi citează o poezie
lui Goethe, în care poetul german satirizează pe moldoveanul Alexandru
~turdza . In înche iere Victor Morariu citează citeva traduceri în româneşte din
Goethe.
In 1920 Victor Morariu, hazlndu-se pe Zieglauer, a scris despre un proces
de jnaltă trădare în Buc.ovina pe la 1870.
vim o (Victor Mor ari u) aminteşte în 1929 de o întimplare petrecută în timpul ocupaţiei franceze în German ia 'dµpă primul război mondial.
(Spiritul francez şi Die Wacht am Rhein)
In cronica evenimentelor (1930) se notea ză că pe data de 21 ianuarie 19~9
Victor Morariu a fost numit profesor suplinitor la catedra de limba germană de
Ia Facultatea de Litere şi Filozofie din Cernăuţi, şi că pe data de 9 februarie
l!.120 acesta şi-a inaugurat cursul de istoria literaturii german e cu o prelegere
despre Romant ismul german.
Mai cităm alte 2 informaţii din cronica evenimentelor. La 21 februarie
19~~. împlinindu-se 100 de an i de la moartea lui Goethe, Universitatea Buc.ovinei
a ara njat un ciclu de conferin ţe despre marele scriitor german şi opera sa. Au
co nferenţiat atunci Victor Mora riu, Alexandru Ieşan şi Vas ile Ghe rasim.
Iar la 26 august 1932 au început la Cernăuţ i sOl'bările de aniversare a 150
de ani de existenţă a coloniştilor germani din Bucovina.
Am trecut în revistă interesantele pagini germaniste din Ca le n dare le
G la.~ ul Buc ovin ei, care nu trebuie uitate.
Cu ajutorul a 4 periodice bucovinene am readus în memoria noastră, sau
am adus pentru prima oară în conştiinţa cititorilor, pagini care reflectă nputernica culturalitate bucovineană". (Expresia „putern ica c.ulturalitate bucovineană"
li aparţine lui George Călinescu.) Jn filele acestor periodice s-a de'PUS o muncă
rod nică , entuziastă, plină de abnegaţie, care nu s-a prevalat nici odată la cîştigul
material şi, care şi azi ne poate servi drept model. Istoria culturii unui popor
11u înseamnă numai istoria vîrfurilor care domină, ci şi munca colectivă, generală. Nu se poate face istorie culturală numai amintindu-se de capodopere, uitind
de dragul virfurilor geniale, stră\:laniile celor înzestraţi, dar nu geniali. De ac.cea,
făcînd abstracţie de regulele estetice rigide, care şi ele, de fapt, nu sînt chiar
eterne, gîndindu-ne la faptul că nu o dată contem poranii n-au reuşit să-şi înr.
teleagă oamenii de valoare din epoca lor, care au căzut de aceea într-o nemeritată
uitare, să nu ne apropiem de trecutul nostru cultural cu metrul de măsurat lungimea, ci cu dragoste şi înţelegere . Procedind în acest fel vom avea sur.priza şi
satisfacţia de a descoperi, sau 'd~ a redescoperi, de multe ori, o lume uitată,
nebănuită, necunoscută, care însă merită toată afecţiunea şi admiraţia noastră.
Vor apărea astfel in faţa noastră oameni care au contribuit la progresul culturii
noastre într-o permanentă devenire. Rememorarea acestor momente de trecu~
demn de respect va fi şi un memento pentru viitor.
Paginile germaniste din cele patru periodice, diferite intre ele ca intenţii şi
obiective, pe care le-am analizat şi oamenii care au dat viaţă acestor pagini
llt un exemplu grăitor pentru nivelul ridicat al culturii româneşti de pe plaiurile buc,ovinene.
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-

-

Zusamme11Jassung -

ln den rumănischen Periodika im allgemeinen, somit auch in den Buko
winer Periodika, hat sich immer ein besonderes Interesse, eine grosse Rez('ptivi!,i.t
fUr die Literatur unkl; Kultur anderer Volker bekundet. Eine wichtige Rolle
diesem Bereich hat die rumănische Bukowiner Germanistik gespielt.
Die Erforschung einiger bedeutender Bukowiner Periodika, wie z. B., dc>r
literarischen Zeitschriften „Junimea Literară" und „Făt Frumos", der literarischeri
Fachzeitschrift „Buletinul Mih.ai Eminescu" und der Kalender „Glasul Uurnvinet•
iiberzeugen uns vom hohen Grad der Bukowiner „Kulturalităt", wie auch vorn·
grossen Wert der germanistischen buchenlăndischen Beitrăge.
In den Zeitsc,hriften „Junimea Literară", „Făt Frumos" und den Kalemli·ru
,.Glasul Bucovinei~ sind Ubersetzungen aus der deutschsprachigen Literatur (GP..
dichte, Prosastucke und all<'.h Theaterstilcke) ins Rumănische verOffentlicht worden. „Făt Frumos" und „Buletinul Mihai Eminescu" publizierten auch Uber~t
zungeu aus der rumănischen Literatur (fast aussch!iesslich - Gedichte) ins Deutsche
Die Ubersetzer waren grosstentei ls selbst rumănische Bukowiner Dichter, und eini&e
waren Bukowinerdeutsche Dic.hter.
In all diesen Zeitschriften und Kalendern er;,chienen auch bedeutsame Beitrăge literarhistorisc.hen und kritischen Inhalts in Form von Artikeln, Studien..
H.ezensionen. Anmerkungen, Informationen, die deutschsprachige literarische Werke
literarische Stromungen, philosophische Probleme, rumănisch-deutsche Kultur _:
und Literaturbeziehungen. geschic.htliche Werke behandelten. Es wurden auch
Ubersetzungen aus dem Rumănischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ms.
Rumănische kritisch beleuchtet. Diese literarwissenschaftlichen Beitriige verdanken
wir einigen Bukowiner Wissenschaftlern, wie z.B., dem hervorragenden Germanisten, Dr. Victor Morari.u, der als Professor der deutschen Sprache unU Literatur
"'n der Universităt in Cernăuţi tatig war.
Viele Ubersetzer und Verfasser wissenschaftlicher Beitrăge waren Universi tiitsprofessoren .
Im Rahmen der rumănischen Germanistik bilden die Bukowiner Beitrăge cler
obengenannten Periodika einen Abschnitt der rumanischen Kultnr, Wisscru;c,haft
und Literatur von bemerkenswerter Qualitat.

in
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CATALOGUL DOCUMENTELOH DOMNEŞTI
DIN COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN SUCEA VA
(SECOLUL XVIIT)
PAVEL BLAJ

Lucrarea de> faţă îşi propune să puna rn valoare sub forma rPzumatelor o parte
d " ZPStrc>a arhivistică ': Muzeului .Tu~eţean Sucrava şi anume, docu.men tele emise
el•• CilllCt•laria domneasca a Moldovei rn secolul al XVIII-iea. Mat<'nalul prezentat
oatP în Pvidenţă o serie de aspectr social-politicC', mişcarea de proprietate,
• rl'cuni şi probleme dem ografice, cum ar fi infiltrarea de popul aţie u craineană
~ 11 , Galiţia în satPle mănăstireşti din nordul Moldovei prin sistemul de subarendări
nr.irticat, în mod ilegal de către vecinii mănăstireşti.
'
ln rrdactarra rezumatelor s-a urmărit să se rPdea cit mai Pxact conţinutul
documentPlor, evidenţiindu-se numele dreg[1torilor şi al proprietnrilor de moşii,
louonime, hidronime, s-au ffl cut descrieri amănunţite ale sigiliilor. în special ale celor
!'U stPmP reunite. A u fo!>t menţionate ediţiile unde au mai fost publicate unele
<!intre documente, iar completările s-au marcat prin parantC'ZP.
1 - 1702 (7210) fehruaril' 17, Iaşi - Constantin Duca. domnul Moldovei, scuteste de dări (bezm ăn şi camănă) crîşma din satul Topor[1uţi, ţinutul Cernauţi, al
mfmăstirii Rarnovsch i.
Nr. inv . 2()~l2
Original (20fi x 285 mm.), rupt la fila a doua, s0mnătura domnului,
sil?iliu inelar octogonal în chinovar (17 x Iii mm.) . Notă teri::ală: Pf>ntru caminar. 7210 februarie 17.
1703 (7212) noi<'mhriC' 30, laşi -- Mihai Haco\·iţ <'.1 , domnul Moldovei scusatul Toporăuţi din ţinutul Cernăuţi, proprif'tatP a măn[1stirii Barnovschi
dl' toatP dările : de bezmen, iliş, suli::erit, solărit, 1500 oi ţărăneşti de gor.'itină,
C'arc• bc 100 oi domn eşti şi 1000 stupi ţărănC"şti de d esetinf1, care fac 100 stupi
domne~ti şi 500 masr.uri ţărăneşti care fac 50 mascuri d om n eşti. Ce este în plus
putea să fie impus la aceste dări. Locuitorii trf'lmiau să plătl-ască vistf'riei 124
ui::hi b . cifert.
Dările de mai sus erau concesionat<' e1?umenului mănăst i rii care la rîndul
lui lrimi ti•a acf'Şti bani la Ierusalim pentru Iumin[tri, mănăstirea fiind închinată.
A seri..; Axintie uricar.
Nr. inv. 2044
Original (425 x 290 mm.), filigran, invocaţia simbolică, intitulaţia domnului şi i niţiala frumos scrise în chinovar, sc•mnătura domnului presă
rată cu nisip auriu, sigiliu inelar octogonal (l î x Hl mm .) aplicat în
chinovar, avînd în cîmpul sigilar capul de bour cu soarele şi luna de
o parte şi de alta a coarnelor, i:lr deasupra o coroană deschisă cu
trei fleuroane, încadrat de anul : 17-03 ; în exe rgă legendă. Note
tergale : ~Satul Toporăuţi . 7212 noiembrie 30. Ispisoc a Toporăuţilor de
la Măria sa Mihai voievod. Barnovschii".
Ediţie text Dimitrie Dan, Cro nica Episcopiei de Rădăuţi, Viena, 1912,
p. 177-179 ; menţiune Teodor Bălan, Documente bucovinene, III, p. 127.
2. -

tl'~te

3. - 1704 (7213) octombrie 29, Iaşi, Mihai Racoviţă, domnul Moldovei,
trimite pe boierul Bejan Hudiţă, vornic de poartă să facă hotarnica părţii de jos
a ~tului Băişeşti, ţinutul Suceava, proprietate a mănăstirii Humorului. Hotare :
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apa .Moldovei, hotarul St:lnile~tilor, pîrîul Şumuzeu şi pîriul Topliţa . A S(' 1
Gheorghe Hermeziu. A sPmnat Costin hatman. nefiind marele logofăt.
r
Nr. inv. 2095
Orig. (281 x 119 mm .), rupt la îndoituri, lipsă un sfert din fila a do
pătat. Sigiliu în ceară roşie, desprins. Cu rezumat in germană, avlnct
•mul greşit: „1705~, dc- Moldovan traducător. Nota tergală : -BăişP.ş
Uric cu tot hotarul. 7213 octombrie 29. Pentru Gearghel".
Ediţie text. Wickenhausrr, Jlomor, p . 112-123, nr. XXV ; rezumat T
Bălan, Doc. bucovinenP, III, p. 126.
•
4. - 1704 (7213) nov . 24, Iaşi - Mihai Racoviţă, domnul Moldovei, porunc·Pst""
slujitorilor domnrşti din ţinutul Cernăuţilor să nu ia nici un fel de dar<! de ·1,~
oamenii din satul Toporăuţi. proprictatr a mănă sti rii Bnrnovschi, care era în(·hi nată
Patriarhiri Ierusalimului.
Sînt scutitP 1500 de oi, 500 mascuri de gorş tină şi 1000 stupi de df'~tina
D acă satul avea mai multc- oi, mascuri sau stupi pentru acelea să fie )JPrceputi•
dările respectivr. A xinte uricar.
Nr. inv. 2093
Original (448 x 306 mm.), filigran, pătat, îndoituri, semnătura domnului
presărată cu nisip auri!Pr, sigiliu inPlar octogonal în chinova r (17 x 19
mm.), avînd pe scut hc-raldic timbrat de o coroană deschisă cu trri
fleuroane, capul de bour cu soarele şi luna în părţi încadrat de anul .
„17-03~, in exrrgă legenda. Nota tergulă : „ 7213 noiembrie 24. Pentru
satul Toporăuţi" .
5. - 1705 (7213) iUnie 2, Iaşi - Antioh Cantemir, domnul Moldovei , scrir
tuturor slujitorilor domneşti şi boiereşti, precum şi starostilor de Cernăuţi să nu
încaseze nici o dare de la loc uitorii din satul Toporăuţi al mănăstirii lui Bnrn ov~·hi .
A scris Toader Orheianul.
Nr. inv. 2051
Orig . (448 x 307 mm .), deteriorat la indoituri, semnătura domnulu i,
sigiliul inelar octogonal (17 x 19 mm.) în chinovar, avînd în cimpul
sigilar capul de hour cu soarele şi luna in părţi, încadrat dr anul
16-96, iar dPasupra cervană deschisă cu trei fleuroane, fn exer!(ă,
legcnda.
Nota tergală: „7213 iunie 2, Satul Toporăuţi~.
6. - 1707 (7215) februarie 5, Iaşi - Antioh Cantemir, domnul MoldovPi, scute~ te pe vecinii mănăstirii Putna din satul Cuciurul Mare, ţinutul Cernă uţi dr
toate dările, precizind că au obligaţii numai faţă de mănăstire'. A scris Vasilie N<'ai::ul.
Nr. inv. 2049
Orig. (432 x 289 mm.), filigran, semnătura domnului, sigiliu inelar
octo~on;:il in chinovar (17 mm.). în cîmpul sigilar cap de bour ('U
soarele şi luna, în partea superioară o coroană desch i să cu trei !ll'Uroane, flancat de anul : 16-96, în exergă legenda.
Ed. text, G. Popovici, Opt document e române, în „Candela", Cernăuţi,
1886, p. 550-559; rezumat, D. Dan, Cronica Episcopiei Riîdăuţi, r·u
apendice de docum ente slavone originale ş i tracluse şi mai mult e insl rucViena, 1912, p. 181-182 ; Rez. T. Bălan, Doc. bucovinene, III, ţ. 13 >.
1707 (7216) d ecembrie 11, Iaşi Mihai Racoviţă, domnul Moldov!'i,
ţiuni,

7. satul Cuciurul Mare din ţinutul Cernăuţi, al mănăstirii Putna de df'setina,
conace, podvoade, cai de olac, solări e, deşuguhine, precizînd că pt•
locuitori îi va judeca numai egumenul, afară d e moartea de om, care va fi judecată
de marele vornic. A scris Vasilie Neagu!.
Nr. inv. 2048
Orig. (638 x 262 mm.), filigran, invocaţia simbolică şi intitulaţia domnului frumos ornate în chinovar, sigiliu inelar octogonal aplica t ln
chinovar, semnătura domnului.
Nota tergală : „Mănăstire Putna ot Mihai voievod cuciurenilor şi drsetină . S-au cercat. Cuciur pentru desetină . 7216 decembrie 11 ".
Ed. text, D. Dan, op. cit., p. 180-181 ; rez. T. Bălan, op. cit., p. 135-136.
scuteşte
gorştină,
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domnul Moldovei, scrir

ţinutul Cernăuţi să revină pe la casele lor fără
1ocu1 t u rl'lnr din Cucmrul . Mare,
niei 0 frică, deoa~~ce ce1 care au u cis un evreu în hotarul satului lor au fost

· nşi A scris Vas1he Neagu!.

pr• · ·

Nr. inv. 2046
Orig. (319 x 198 mm.), filigran, rupt la îndoituri, sigiliu ineiur octogonal aplicat in chinovar (15 x 16 mm.) avînd în cîmpul sigilar capul
de bour, deasupra o coroană deschisă cu trei fleuroane.
Nota tergală : „S-au cercat. Cuciur".
Ed . text, G. Popovici, op. cit., p. 561-562 ; rez. T. Bălan. op. cit., p. 136.
<l _
1710 (7218) februarie 3, laşi Nicolae Mavrocordat, domnul Moldovei,
sC"l'ie · tuturor categori~lo~ de slujbaşi_ c.are strîngea~ _dările_ pentru do~nie să. nu
;nln' în satul Toporauţ1 . al mă?ăst1r.11 _Barnovsch1 mtruc1t acesta platea d 1rect
J visterie prntru satele e1. A scris A~mt1e uricar. .
•
.
.
. .
Orig. (429 x 293 mm.), f1hgran, deteriorat la 1ndo1tun. s1gl11u mf'lar
octogonal aplicat în chinovar, semnătura domnului. Nota t erga lă
„ Toporouţi. 7218 februarie 3~.
Ed. menţiune, T. Bălan, op. cit., p. 160.
10. - 1111 (7220) noiembrie 20, Iaşi - Nicolae Mavrocorda t, domnul Moldovei,
rie slujitorilor săi din ţinutul Cernăuţi, gorştinarilor de oi, deşegubinari, olăcari,
podvodari, conă_cari, că satul Toporăuţi este scutit de toate d ă rile către d omnie . A
scris Axintie uricar.
Nr. inv. 2088
Orig. (436 x 302 mm.), pătat, sigiliu inelar octogonal în chinovar ,
semnătura domnului presărată cu nisip auriu.
Nota tergală : „7220 noiembrie 20".
Jl, - 1719 (7227) aprilie 15, Iaşi - Mihai Racoviţă, domnul Moldovei, intă 
rrşte mănăstirii Moldoviţa hotarul satului Vama arătind că în urma plingerii
ră lugărilor a trimis pc vornicii de Cîmpulung, Constantin Zbierea, fost mare Şl'trar
şi Vusilie Ciudin, fost postelnic, care au constatat că mulţi dmpulungeni ~i-au
întemeiat fără drept 1wspodării pc mo;; ia m f1năstirii şi care au fost stricatf> dP
d1 tre slujitorii domneşti. A scris Axintie uricar.
Nr. inv 2096 a
Orig. (440 x 309 mm .), rupt la lndoituri, invocaţia simbolică şi institu\i"
ornate cu chinovar, sigiliu în ceară roşi e , desprins, semnătura domnului
Nota tergală : „ Vama. 7227 aprilie 15" .
Ed. text german, Wickenhauser, Die Urkunden des Klosters Moldoviţa,
p . 116 ; menţ . A. Bocăueţu, Mănăstirea 1Woldoviţa, p. 50 ; text, T. Bălan ,
op. cit., p. 202-204.
12. - 1719 (7227) aprilie 15, laşi - Mihai Racoviţă, domnul Moldo w~i. trimitr
pe vorn1c11 de Cîmpulung să strice casele cimpulungenilor făcute pe hotarul satului
Vama, al mănăstirii Moldovita .
Nr. inv. 2096 h ·
Suret întocmit d E" către P;-ocopie uricar la 24 iulie 1771, cu o copi<'
in limba germană de Moldovan tra nslator. Nota t!'rgală : „Vama si
Cimpulung 7227 aprilie 15".
13. - 1721 (7229) mai 22, laşi - Mihai R acovi ţă, domnul Moldove i, scrie lui
Adam Luca, sulgeriul să cerceteze s ituaţia moş iei lui Paholghi din Spătăre~ti,
\~nutui Sucevei pC' care a dăruit -o lui Calmăş ul, iar a(:estn nu şi-a ţinut prom is1uneu de a-l întreţine .
Nr. inv. 4!ll3
Orig. (300 x 195 mm.), filii:ran, d eteriorat la înd oituri, pătat , sigiliu
rotund aplicat în chinovar (45 mm.)
Nota tergală : „Carte gospod Vasili Milu~.
14. - 1723. (7232) decembrie 4, Iaşi - Mihai Racoviţă, domnul Moldovei, poru~~eşt~ „la boieri şi la slujitori şi la olăcari" din Cernăuţi să nu ia de la locuito~11 dm satul Toporăuţi, al mănăstirii Barnovschi „pentru de mincare, pentru
graunţă, pentru fin, pentru cai de olac" intrucit sătenii se achită de dări cătrc
egumenul măn[1stirii.
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Nr. inv. 2091
Orig. (:ll5 x l!l4 mm.), filigran, puţm deteriorat la fndoituri, sigiJ·u
inelar octogonal ln chinovar, semnătura domn u h11 presărată cu nbi 'P
auriu. Notf1 tergală.
__ 15: ~ !726 ţ7234} iulie 1~, Iaşi.- Mihai Racoviţă, domnul Moldovei, dfiruiest<'
manastm1 Sf. Ilic de lingă brgul Sucevei, un loc in hotarul tlrgului, ln preajlTlll
satului /\rt'ni. Hotar{~ : Fintina Arenilor, pîrîul Şcheii, drumul cel mare al Clmpu
lungului, podul de piatrii peste pîrîul Frumoasa, hotarul Litenilor, hotarul Zahan~~tilor, hotarul Stroieştilor, hotarul Şcheii, hotarul mănăstirii pînă în vîlceaua
-lin dr<>ptul fintinii Arenilor. A scris Vasilie.
Nr. inv. 1989
Orig. (400 x :n2 mm.), filigran, rupt la îndoituri, pătat. invocaţia simholi.ră şi .in.i~ialele în chinovar, semnă~ura domnului presărată cu nisip
aurifer, s1g1lm melar octogonal in chinovar cu capul de bour flancat
în part1•a superioară de soare şi lună, iar ln partea inferioară anul .
17-03. Deasupra capului de bour coroană. în exergă, legenda.
Nota tergală : „lspisor ot Mihai voievod pentru o bucată de 11'1:: re-au
dat danie la Sf. Ilie din hotarul tirgulul Socevii. S-a scris. 7234 (1726)".
Ed. text, E. Costea, l\fiinăstirea Sintilie, Cernăuţi, 1930, p. 129-130.
lli. 1727 (72.15) martie 6, laşi, - GrigorP al II-lea Ghica, domnul MoldovE"i,
iarU\ pe sătenii din satul Toporăuţi, ţinutul CPrnăuţi, pentru greşelile făcute cătr<'
egumenul mănăstirii in timpul domniPi lui Mihai vodă Racoviţă, rerîndu-le să
trăiască în pace cu mănăstirea şi să nu mai chemi? „oameni din ţara leşască şi d<pe aiurea ci ţi dP mulţi să vie să Sf' aşeze acolo" .
Nr. inv. 2052
Orig. (320 x 196 mm.). filigran, pătat, rupt la tndoituri, sigiliu indar
odo1:ronal (16 mm .), aplicat in chinovar. Nota tergală : "7235 martie 6".
Ed. text. T . Bălan, op. cit., IV, p. 69.
17 - 1728 (72.16} august 3, laşi - GrigorE' ni II-iea Ghica, domnul Moldovei,
ordonă vornicilor de Suceava să oprrască pE' armrnii din oraş să ridice casp P<'
mosia Gropii<' a mănăstirii Sf. Iii<'.
Nr. inv. 1990.
Orig. (:120 x I !16 mm ), filigran, pătat, rupt la îndoituri, sigiliu inPlar
octogon;il (16 mm.), aplicat în rhinovar. Note tergal!" : „Carte g 1ospo/d
df' la Ghica vo /ievofd. Gropile de la Grigorie Ghica vo/ievo/d să împlinească vornicii dP Suceava dt>jma mănăstirii Săntilii dP la armf'nii
df' Sucf'ava. Mosia imprf'giorul mănăstirii 72'.lfi aprilif' R. 17?3".
F.d . text. E. Costea, op . cit., p. 131 ; rez. T. Bălan, ap. cit ., IV, p . 85.
18 - 1729 (7237} aprilie 11 - Grigorie al Ii-lea Ghka, domnul Moldovei, tri mit<' pP Dumitra~co Marri, staroste de Cernăuţi să alunge pe onmenii din tîrgul
CP1·năuţi ca re s-au aşezat pe mo~ia CuC'iurul Mare a mănăstirii Putna.
Nr. inv. 2050
Orig. (:325 x 222 mm.) rupt Ia îndoituri, pătat, sigiliu inelar octogonal
(16 mm.) Notă teri:? ală.
Ed. text, G. Popovici, op. cit., p. 562 ; D. Dan, op . cit„ p. 226 ; rcz.
T . Bi'1 lan. op. cit., IV. p. 86 .
l!l . 17.13 (7 24 1) mai 13, la.5i - Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei,
scriP lmiP ri lor, starostelui de Cernăuţi şi tuturor slujitorilor care string dări în
ţinutul CPrnă uţi, că satul Toporăuţi, proprietate a mănăstir ii Barnovschi, este
scutit dP dări. întrucît acPstea sînt plătite direct la visterie dl' către egum enul
măn<'istirii.

Nr. inv. 2087
Orig. (330 x 222 mm .), filigran, sigiliu inelar octogonal, aplicat în chinovar, cu stemele reunite. semnătura domnului presărat ă cu nisip aurifer.
Ed. rez. T . Bălan, op . cit., V, p. 29.
20. - 1134 (7242) ianuarie 12, Iaşi - Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei, trimite pe Nicolae Costin, staroste d e Cernăuţi şi pe căpitanul Manoli s.'i
facă hotarnica moşiei Cozmin, proprietate a mănăstirii Putna, impresurată de
către Dumitra~c o Baenschi, vornicul de Cimpulung Rusesc.
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Nr. inv. 2047
Orig. (190 x 30'1 mm.), filigran, deteriorat la îndoituri, sigiliul rotund
(51 mm.) aplicat în chinovar cu următoarea reprezentare : două scuturi
ovale, acolate, în cel din dreapta capul de bour cu coarnele uşor recurbate înspre exterior şi stea intre ele; ln <el din sti1tga acvila cruciată.
Scuturile înconjurate de cartuş rococo sînt timbrate de o coroană d~ 
chisă cu trei fleuroane. Jn exergă, intre două cercuri perlatr l<'grnda
în limba slavă. Nota tergală : „S--au cetit. 7242 ianuarie 12u.
Ed. text, G. Popovici, op. cit„ p . 563; rez. T. Bălan, op. cit „ IV, p 127.
21 , - 1734 (7243) octombrie 21, Iaşi - Constantin Mavrocordat, domnul Mol dovei, cere lui Constantin Silion, fost mare medelnicer şi lui Solomon Botr>z, fost
marc şetrar, să delimiteze părţile de moşic ale lui Grigori Deleu din moşia Anti
li•şti şi Spătăreşti, ţinutul Suceava pe care acesta IP dăruis1~ lui VasilP Raşoti1.
postelnic.
Nr. inv. 4820
Orig. (314 x 196 mm.), filigran, deteriorat la îndoituri, sigiliu rotund
(51 mm.), ilplicat în chinovar cu stemele reunite. Nota tergală : „Cartf>a
g /os/p/o/d să hotărască Antileştii ~i Spătăreştli. Vasili Milu _ 7243
oct/ombrie 2lu.
Ed. rez. A. Gorovei, Fulticenii_ Cercetări istorice asupra oraşului, Făl
ticeni, 1938, p . 85.
22. - 1735 (7243) ianuarie 10, laşi - Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei, ordonă vornicilor din Cimpulung să cerceteze conflictul ivit intre mănăstirea
Moldoviţa şi locuitorii din Cimpulung, arătind că s-a plîns Teofan, egumenul mă
năstirii că răzeşii cîmpulungeni s-au aşezat şi şi-au construit casc pe niştP ffneţc>
ale mănăstirii, motivind că le-ar fi cumpărat de la cei din satUl Vama şi nu
plătesc nimic mănăstirii.
Domnul precizează că vecinii măn;istireşti din Vama nu aveau dreptul să
vindu pămintul ce nu <'ra al lor şi nici sfi aibe drciume, vinderea băuturilor fiind
nonopol al mănăstirii. A recitit al treilea logofăt.
Nr. inv. 1986
Orig. (320 x 197 mm.), filii::ran, pătat, îndoit, fila o doua ruptă JUm[1tate, sigiliul inelar octogonal aplicat în chinovar avind în scutul oval
susţinut de lambrechinuri, bourul cu steaua intre coarne şi ;icvila r-ruciată. Scutul este timbrat de o coroană deschisă cu trei fleuroan<• _ ])p
o parte şi de altu iniţialele domnului.
Nota tergal<i: „Pentru Cimpulungu şi Vama 724:J ianuarie l(j" _
23. - 1735 (7244) octombrie 10, Iaşi - Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei, scrie lui Adam Luca, fost mare sluger, să cerceteze jalba făcută de Vasile
Ha~otă, postelnic care se plinge că a cumpărat trei părţi din moşia Spătăreşti.
\inutul Suceava, de la Gligori DelC'U iar acum se ridicase un 0:1recarl' Micul car<>
prt>tindea că este rudă cu Gligori DPleu şi prin urmarP susţin<>a că are dr<'pturi
asupra părţilor de moşie arătatf'.
Nr. inv. 4821
Orig. (289 x 19!l mm.), filigran, sigiliu rotund aplicat în C'hinovar
(51 mm.) cu stemele reunitP_
Notă tcrgală : „1780 săpt/embric/ 16. Carte gfos/p/o/d pe satul Spătăreşti
din ţinutul Sucevii ci scrie cătră dumnealui sulgerul Adam Luca
pentru ca să cerceteze pricina cu Micul ce să apu case cu chipuri să
intre la clironomia lui Gligori Deleu zicind că este de neam c u D<•leu
şi să protimisă!iti, care dupf1 cercetarea numitului !Joeri s-au cur.osc: ut
că umblă făr de dreptate ct1 s-au arătat în scris d<' dumnf'alui sulger
Adam Luca cum au rămas. Carte gospod. Va sili Mitu·· _
Ed . rez. A . Gorovei. op. cit„ p. 85.
:.i4. - 1736, octombrie 22, Iaşi - Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei.
scrie lui Sandu! Tăutul şi la feciorii lui Vasilie Volcinschi din Cernăuţi să si•
prezinte cu scrisorîle de proprietate pe care le au asupra părţilor din moşia AntiJrşti, ţinutul Suceava intrucît boierii C. Silion, medelnicer şi Solomon Botez, şetrar
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vor alege părţile lui Gligori Deleu din moşia Antileşti şi Spătăreşti, pe care le
diiruise lui Vasilie Başotă, postelnic.
Nr. inv. 4822
Orig. (316 x 193 mm.), filigr:.m, sigiliu rotund (52 mm.) aplicat în chinovar, avînd în cîmpul sigilar două scuturi ovale acolate, în cel din
dreapta capul de bour cu steaua între coarne, iar ln cel din stlnga
acvila cruciată. O coroană deschisă cu cinci fleuroane timbrează scuturile. In exergă, între două cercuri perlate, legenda.
Nota tergală : "CartPa g/os/p/o/d pe satul Antileştii de ţinutul Sucevii :
7243 oct/ombrie/ 22. Carte gospodu. Vasile Milu".
Ed. rez. A. Gorovei, op. cit., p. 33.
* - Nu coincide datarea din nota tcrgală, unde C'ste indicat anul 1734.
25. - 1739 (7247) iunie 8 - GrigoriP al II-lea Ghica, domnul Moldovei, scrii"
boierilor Adam Luca, fost mare sulger şi lui Toader Bădeliţă, vornicul di> Suceava
să meargă la siliştea Ciumule şti şi la Calna, ţinutul Sucevei, aşezare pe apa
Moldovei şi a Şomuzului ca să cerceteze plingerea răzeşilor de aici ca.re arătau
că pi"1mintul'ile lor ar fi fost împresurate de către Gligoraş Stroiescul, comis. A
recitit marE'le logofăt .
Nr. inv. 4827
Orig. (322 x 220 mm.), filigran, pătat, deteriorat la îndoituri, sigiliu
rotund (46 mm.) aplicat în chinovar cu stemei" reunite, legendă cu
intitulaţia domnului in exergă.
Nota tergală : „De la măria sa Gligori Ghica vodă pentru Ciumuleşti
şi pentru un vad de moară tot de acolo. 7245 iunie 10~.
26. - 1746 (7254) iulie 20, laşi - Ioan Mavrocordat, domnul Moldovei, întă
reşte lui Iordache Cantacuzino, hatman satele Pîrjolita, Stolniceni, Stîngăceni şi
jumătate din satul Hilinţi, toate pe Ciahur în ţinutul Iaşi.
Nr. inv. 4920
Suret întocmit de Tănasi Petrachi uricar şi logofăt de taină la 26 iulie
1826 şi este autentificat de către Veniamin Costachi, mitropolitul Mold ovei şi A. Daniei, marele logofăt.

LA CATALOGUE DES DOCUMENTS VOIVODAUX SE TROUVANT
DANS LA COLLECTION DU MUSEE D:8PARTEMENTAL
DE SUCEA V A (XVIII-eme SIECLE)
-

Re sume -

Le present ouvrage se propose de mettre en vaieur unc partie de l'archive
du Musee Departemental de Suceava, â savoir Ies documents emis par la chancellerie princiere de la Moldavie du XVIII-eme siecle.
Le materiei presente met en evidence une serie d'aspeets soeio-politiques, Ie
mouvement pour la propricte aussi bien que des probiemes demographiques, comme,
par exemple, Ies infiltrations de la population ukrainienne de Calicie dans
certains villages appartenant aux monasteres du nord de la Moldavie, par le
systeme de sousaffermage pratique illegalement par Ies voisins des monastk".et;.
Dans la presentation des documents on a tâche de rendre de la maniere la
plus exacte le contenu des documents, tout en mettant en vedette Ies noros des
dignilaires, Ies toponymes, Ies hydronymes, on a fait des descriptions detaillees
des sc.eaux, particulierement de ceux contenant Ies armoiries reunies.
On a mentionne Ies editions ou Ion a publie certains des documents.
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ISTORICII T. BALAN ŞI D. BRAHARU DESPRE ÎMBOGĂŢIREA
PATRIMONIULUI ARHIVISTIC NAŢIONAL
STELIAN MlNDH UT

Procedeul r!:'stituirii epistolare exercitat tot mai frecvent şi considerat d!'osE.'bit de util astăzi pe tărimul istoriei litl"rare îngăduie cu prisosinţă emitrrea
·aprecierii privind posibila situare a acestuia la frontiera cercetării istorice, tocma i
datorit[1 faptului că incumbă şi c umulează d;-itt> anumitr, analizabile şi indisprn s;1bile demersului ştiinţific novator. Scrisorile reflectă deseori atitudini c.are fac
inccrt11 delimitarea trasată intre biografic şi operă, viaţă şi scriere ori autor ~i
om, desigur că nu numai în cazul unor personalităţi marcante'. Intensitatea nevoii
de comunicare care apelează şi se manifestă prin tehnica preferată a digres iuni i,
sporite ori micşorate datorită ambiţiei inculcate personalităţii dovedite plen :1r.
de\'iază în privinţa sentimentului dezinvolturii necesare ce marchează imaginea
vieţii veridice ori transpuse tocmai prin sublinierea bivalenţei ·dintre existent. ~ i
inventat jJOtrivit proiectului conştient sau inconştient. Adică ajungem să cunoa~tem
că viaţa trăită cotidian se derulează Intr-un mod anumit altfrl apare imagi.nf:a
transcrisă în momentul cînd n arăm şi proiectăm totul în dublu cxernpla.r. Rdl<'Xivitatea mesajului este denotată de tocmai revelaţia faptului însemnat comullicat
în funcţie de vîrstă, cu privire la : peisaje, impresii culturale, ca ractere, conduite,
concepţii. oameni frecventaţi, frărnîntări proprii, Corespondenţa scade în intPrC's
atunci cind autorul procedează deliberat la exagerări care p er mit c uno:.işterC'a Su
dincolo de limitele admi-;;jbile !ii cond uc -astfel la crearea personajului ji:i. sine .
Pentru acest motiv enumerat, schimbul de epistole interesant p e ntru cunoa~ lerr.a
modalităţii de gîndire a celor care contribuiseră la evoluţia ştiinţei şi culturii
provoacă deseori insatisfacţie prin simplu fapt că expeditorii îşi asumă reciproc
condiţia de personalităţi. Un cîştig real există totu ş i pentru c..'l un număr anumit
de scrisori, adresate aceleiaşi persoa ne favorizează conturarea temeinică a portretelor
aflate in dialog scris.
Acestor opinii exprimate sumar mai sus înc ercă m să le raport[1m inh~prf'tări ll'
desprinse din cercetarea unui fragment âl corespondenţei inedit d.intre T. B<ilan
Iii D. Braharu, depistate în fondul personal al destinatarului ce donase cu grm'rozitatc un material arhivistic bogat filialei clujene. Contribuţia epis tolară prezf'nl[t
îşi propune drept scop să militeze în direcţia înlăturăr ii „lespnii uitării „ C'U
privire la cei doi istorici menţionaţi şi categorisiţi deseori „minori" sau ~region;ifi"
si intraţi în unonimat fiindcă cercetarea istori că lo ca lă nu pra cticase înd eajun s
analiza trudei unor speciali!?ti de respiraţie ştiinţifică nu ne apăra t de c;aract0r
naţional. „Reparaţiile" şi rec uperările ulterioare, în şirul căroru situăm c u ,Ipod!'sti P
si tentativa d e fuţă, caută să anuleze efectul vi tn~giei timpului şi dectul ;wţi,1,m ii
unor destine ingrate care copleşiseră creaţia istorică într-o perioadă istorica dati1 .
Nu intenţionăm să ne repetăm cu amănunte privind bio.grafia istoricului . T.
Bălan şi în consecinţă stăruim preliminar numai asupra schiţărJi unor punclP d('
rl'ferinţă din traiectul devenirii ca specialist fiiqdcă ac~stea converg celor sc-mnalale în cazul lui D. Braharu, destinatarul scrisorilor cuprinse între anii 1965-1972.
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în 26 iulie 1885 la Gura Humorului t într-o famil ie dr orimne transilT . Bălan urmează cursurile universitare' Ia Cernăuţi şi Viena specializîndu-st•
în paleografie latină şi germană. Va preda apoi la liceele din Cîmpulung-Moldovl'
nesc, Cernăuţi şi Suceava, lntrc anii 1908-1932, dovedind cultură general;\ si
aptitudini profesionale excelente. Devine directorul Arhivelor Statului din Cernău\i
in an ul 1929(-1940) şi işi adînceşte pregătirea arhivistică ln paralel cu activitatea
didactică din invăţămîntul superior ca docent şi conferenţiar la Universitatea din
capitala Bucovinei (1932-1940). lşi susţine doctoratul ln 1930 cu teza despr„
revoluţia românilor transilvăneni din 1848-1849, subiect cercetat cu predilecţ ii•
si reluat apoi dezvoltat în cîteva studii şi lucrări despre r<~eptarea şi evoluţia
ft•nomenului r espectiv in Bucovina 2.
Tenl('le majore ale analizelor întreprinse se constituie ln etape importantt•
din istoria modernă românească : 1821, 1848, 1871 şi 1914-1918. Se va arăta preocupat totlL5i în principal de istoria Moldovei, iar în particular de cea bucovinranii.
a poi d e trecutul Transilvaniei, de aici probabil provine epitetul greşit aplicat dt•
istoric ~r<'gional~. Editorul de izvoa re documrntare 3 acoperă prin volumele puhlicatl' 1><•rioada deschisă de evul mediu şi pînă ln secolul XX, culminlnd prin
studii în~mnate despre p1!rsonalitatea unui Onciu sau Hurmuzachi.
Constituind un model de viaţă şi df' muncă perseverentă, creatoare pc durata
citorva decenii care insumea7.ă opera ştiinţifică impresionantii prin varietatP ~i
calitate, concretizată printr-un volum de pestP 100 lucrări tipărite. T. Bălan st•
retragl' de la catedră in urma pensionării survenite la 1 august 1!)46, profrsorul
Pnlt'rit riiminînd să prelucreze in tihnă matPrialul documentar imrns adunat în
C'orohorarea pasiunii de cercetare ardenti1 dintotdeauna.
ln scrisoarea adresată prof. S. Dragomir la debutul anului 1958, după transmiterea celor cuvenite istoricul T . Bălan dPscrie citeva momentf' ale existf'nţri
-sale zbuciumate din timpul războiului ultim mondial : refugiul la Sibiu şi cercetarea întreprinsă în biblioteca "Astreiu şi a Muzeului „Rrukenthalu în legăturii C'U
documentele revoluţiei de la 1848-1849. Cu aceeaşi ocazie lşi motivează incercarP:1
de publicare a documentarului despre Clmpulung Moldovenesc. intenţie primordială incetăţeniU't final datorită indicaţiPi ministrului forţelor armate din Ppoca
vană,

l'f"'Jlt'di V-;i 4.
St• stinge din viaţă la 24 noiembriP 19î2 în plin<i. putere creatoare, dov1'7.i

·p••rt>mptorii fiind in acest sens epistolele adresate In săptăminile respective prof.
D . Braharu ca şi articolele publicate postum de Anuarul muzeului sucevean în
pal?inilr căruia colaborase acti\' şi de carr instituţiP ştiinţifică se considera PxtrPm
df' strîns legat afectiv 5_
fn antiteză cu T. Bălan care la origirn• estf' transilvan şi prin strămutarr
d!'vine moldovean se situează D . Braharu care, de ohlrşie tot ardelean, estP un
moldovean care rt•vim• în Transilvania . Acesta sr naşte la 22 noiembrie 1898. în
1 L . Predescu, Enciclopedia „Cugetarea", BucurPşti, 1940, p . 69-70; M. Ignat,
n<'crolog, în, SM I-Suceava, II, 1973, p. 321-::122 ; Enciclopedia istoriografici româ11esti, Bucureşti, 1978, p. 48.
2 l.~toria politică a Bucovinei din anii 1848-1850, Cernăuţi, 1924 ; Colonelul
Vrban în Hucovina, 1849, Cernăuţi, 1926; Refugiaţii moldoveni în Bucovina, 1821
şi 1848, Bucureşti, 1929; E. llurmuzachi şi memoriul Românilor ardeleni dtn luna
lui f1!l>ruarie 1849, Cern{1uţi, 1943 ; „1ctivitatea rC'fugiaţilor moldoveni i1i Bucovi11a,
1848, Sihiu, 1944.
:1 1-'amilia Ondul, Cernăuţi, 1927; Documente hucot•inen<', I-VI, Cernă u '.i
Bur:u reşti, 19:13-1942 ; D. Onciul, Cernăuţi, H1:!8.
4 Arhivele Statului Deva, fond Prof. S. Dragomir, nr. 96, fila 50 : Gura Humorului, 31. llf.1958; vezi şi Din istoricul Cimpulungului Moldovenesc, Bucureşti, 19fi0.
5 Vezi in SMI-Suceava, III, 1973, p . 77-ll:l şi 159-195; despre donaţia făcută
de soţia sa Silvia, intre care şi documente din 1848, vezi ln SMl-Suceava IV, 1977,
p. :l:l!I li V, 1978, p. 484, 604.
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t 1 Cuţ, comuna Dumbrava Ro!)ie, judeţul Neamţi; unde urmează ~c;oala primară .
• ~:·ventarea Şcolii normale „Gh . Asachi" din Piatra Neamţ este intreruptă dl'
f re ticiparea în calitate de voluntar pe frontul primului război mondial. învăţătorul
~~linitor şi apoi definitiva~ ~n post este tra~s~erat în martie 192~) la lic.:eul .„Dragoş 
.V >dă" din Sighetu-Marmaţ1e1, pentru ca apoi intre anu 1921-19211 să fie t1tularrzat
.' Şcoala civilă de băieţi din Cluj. Absolvă concomitent cursurile facultăţii d1 ·
1
1ftt•re şi filosofi~ ?le Universităţii . clujene obţin!n? lic~nţa „Mugna cw11 laudt»·
. istorie şi romana. Pe durata unui deceniu, pma m 19.J8, este profesor t 1tul<Jr la
: \.rul dl' aplicaţie ul Seminarului pedagogic, bibliotecar, secretar şi administrator
. '1' Institutului de istorie naţională înfiinţat de profesorii I. Lupa:; şi Alex. Lap<•datu.
•1')C'\ine totodată în acel.a~i răstimp funcţia de secre tar al filialei „Ligii Culturak"
din localitate. Din anul 1940 se va refugia la Craiova unde va preda la liceul
militar, pentru ca apoi să devină inspector de spcciulitatf> şi general în ministPrul
de resort, funeţie păstrată ~i îndeplinită şi după eliberare dnd contribui!' major la
aşi•zarra invăţămîntului românesc din Transilvan ia in cadr<'h• no i dictatP d(•
si tuaţia patriei libere şi independente. IntrP anii 1!148-1960 va prl'da studiul istori«>i
~i al românei la Cluj, iar Intre Hlfi:!-1967 la Abrud, anul ultim fiind c·PI al
pl'nsionării şi obţinerii titlului d e profrsor <'merit. Din 1968 ~ i pînă nu dPnrnlt indpplinise fuucţiu de secretur al filialei Cluj a Societăţii dl' '?tiinţP istoricP.
Contribuţiile prof. D. Bruharu cu privire la istoria modernf1 românPascf1 cu
.prPcfiden:• cea a Transilvaniei, imbrăţi'iează aspecte distincte alP lupll'i politiconaţionalP de la sfir.:;itul veacului XIX, centrate precumpănitor pi' ecoul acţiunii
nwmorandiste in opinin publică italiană . Doctoratul în istorie susţinut în anul rn-tl
în faţa unei comisii exigente format<" din : H . Cândca, C. Daicoviciu, S. Drai:omi r,
I. Lupaş, C. Marinc~;cu, D. M . Teodorescu abordase tocmai suhi1>ctul c•nunţat ; _
J\ltl' momente analizate parţial ~i publicate in reviste de culturii sau dl' SJ>l'<·ialitak
M' circumscriu evidenţierii trecutului viPţii bisericCl?ti autohtoni' 'ii al presl'i romârw
transilvănPne. Anii profesoratului de la Abrud amintiţi îngăduii' aplecar<'a dasc[1Iului asupra unor fapte de istorie locală vizînd p e A. Iancu 'ii moţii săi în rt'voluţia de la 1848-184!.l ~.
Profesiune-a de credinţă dovPdită de uctivitatea istorică a prof. T . Bălan 'ii
incPpută încă din primii ani ai studenţiei este m ii rturisită într una din cele d inti i
scrisori adresate omonimului său din capitala Transilvaniei : „.„Cum munca 'itiin ţifică a fost ocupaţia mea de predilecţie, nu voi înceta a continua să mai pu bli c
lucrări. Doresc numai s[1 găsesc lnţelegPrea necesară, ceea c<' nu est<' cazul..." u
,<;i.•tul de mesaj!' datind din anii !91i5-l!.l72 creionează imaginPa spl'cialistului
<1rlat lu masa de lucru cu întreaga palPtă dr probleme dPzhătut<' în faţ{1, eh1"-,tiunPa
i;tudiilor realizate, posibilităţile dei fructificare ale altora in revistele ştiinţifice cit
şi necesitatea donării unor documPntl' arhivistice instituţiilor de profil din Cluj.
Corespondenţa adresată lui D. Braharu se centrează astfl'l P<' dou;i coordonat<'
stringente, conexate sarcinii îndeplinite de către destinatar în cadrul Institutului
d1• istorie clujean !)i a contactului său permanent cu arhiva din localit.;.1tr c<'1n•ia
ii ceduse fonduri inscmnc1te încă din anul 1945. r. Bălan îşi subliniază în pPrrna nenţă intenţia publicării unor articole in Anuarul Institutului respectiv ~i faptul că
IUC'rează intensiv atit la completarea lucrărilor sale mai vPchi cit şi Ia (•xtind(•rt>a
cl'lor de dată mai recentă ro.

6 Enciclopedia istoriografiei r omâne.~ti, Bu cureşti, 1!)78. p. 72 ; Omayiu Pro f.
emerit Dr. D . Braharu, Cluj-Napocu, 1980, vezi tabelul bioi.rrafic întocmrt d e
C. Mircioiu, p . 3-12.
7 Studiile în frnnceză din R evue de Transylvanie, V, nr. 2, l9:l9, p. 17:l-:W2 ;
VI. nr. 2, 1940, p. 242-274; vezi şi in Anuarul Institutului de istorie naţionalei (AilNJ,
IX, l!J4:l-1944, p. 1-130 ca şi volumul sPparat din 1942.
8 Vezi lista d e lucrări întocmită de N. Trifoiu, în, Omaqiu Prof. op. cit. ,
p. :l:l-:19.
9 Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond D. Braharu, dosar 11, nr. I:l; 19.Vlll 1!165.
10 Idem, nr. 15 ; 31. I. 1966.
https://biblioteca-digitala.ro

STELIAN MlNDHli'f

3:!0
Dacă veţi binetJoi, să-mi daţi de ştire, ct> a respuns

cil. Pascu.

Alţi core~pon

denţi

din Ardeal ai f,extconulut ...int :
prof. Vlad din Sibiu
prof. Vătăşianu din Cluj
Dr. Bologa
Cu marc mulţumită şi dragi salutări

rămân

al 01>oastrr
T.

/notare cu creionul/
prof. Milan Şesan, Institutul teologic Sibiu. str.
prof. Cândea Romul, Avrig

Băl<m

Mai nr. 112

IV.
Gura Humorului 2. XI. Hlîl
Mult Stimate Demnule Colrq,
Posed î1i colecţia mea document e referitoare la anul 1848 dr la ş i despr„
colonelul Urban şi ge11. Iosef Bem. Neputându-l<' folosi, doresc să le d=e:z u11u1
~nstitut ele istorie din Cluj. Vă invit să trimiteţi pe cinrva ca să le ridice <'O să
le puteţi preda institutului de istorie din Cluj pe care rf'ţi credea potrivit. In tutal:
15 documente scrise şi tipărite .
Primiţi, vă rou, e.rpresia deosel>itri mele stime

Teodor

Bălan

V.

Gura Humorului 11. Xl . 1!172
Mult Stimate Domnule Profeso1· Braharu,
Vă trimit clucuinrntele ce le posed referitor la istoria Transilva 11iei di11 anii
1848-1849 în leyătură cu colonelul Url>an şi ge11eralul Iosef Bem, cu doi triliu 11 i
care s-au refugiat în Bucovina şi cu procesul verbal al .5edinţPi ţinută în Sil>iu
ln ziua de 28/16 dec. 1848 cu ruuămintea să binevoifi a le preda rn donaţie clilr
partea mea Societăţii ele ştiinţe istorice, f il"iala Cluj.
Binevoiţi a-mi confirma primirea
Cu cele mai l>unP se11time11tc

Prof. Tl'odor B[llan

LES HISTOHIENS T. BALAN ET D . BHAHARU SUH L'ENRICHISSF.MENT

DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE NATIONAL
-

Resum e -

Une partie de la correspondanc<' de Teodor Bălan (1885-1972) ct Dumi tru
Braharu (n. 1898), pour l'intervalle des annees 1965-1972, gardee dam. IP fond particulier du dernil'r dans Ies Archives de l'Etat de Cluj-Napoca, offre au chl'rchl'Ur
scientifique des aspects interessants sur la vie et l'activite des deux h is to ri l'n~
„regionauX".
La lettrex commentee dans sa majorite dans la partie d'intructi on d<' c-t>l
article et illustree en annexe par quelques pieces significatives, met en t>vidPrH"f'
la contribution du specialiste de Moldavie a l'enrichissenwnt du materiei arc·hivistique concernant la revolution de 1848 en Transylvani<>.
On considere que par ce travail entrepris on vient d1• faciliter a contourt>r Uni'
partie de !cur existenC'e et de Ieur activitc dans le domaine du pro,l!n°'l;. dt> notn•
historiographie actuellP.
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SCHISORI DE LA : C. C. GIURESCU. M. I. KOGĂLNICEANU,
A. OŢETEA, SEXTIL PUŞCARIU, RADU ROSETTI,
I. E. TOHOUŢIU CATRE TEODOR BALAN
V ASILI'.: GH. MIRON
MUL-\I~5TEFAN CEAUŞU

fn galeriH personalităţilor istorice româneşti, istoricul şi editorul de docwnente
Trndor B;\lan (1885-1972) ocupii un loc bine meritat. In nepreţuitul tezaur documi•nt:ir păstrat de Arhivele Statului Suceava memoriei posterităţii. se găsesc şi
di•cunwntde donate de TPodor Bălan acestei instituţii, din care s-a alcătuit fondul
s;in 1wrsonal. Acest fond constituiP un bogat izvor de informaţii atlt p<>ntru crrcrtaci·a \'il~\ii şi activitiiţii creatorului de fond, cit şi a epocii ln care a trăit şi a
prohlenwlor dE' istorie de care s-a ocupat. In acest sens corespondenţa purtat{1
cu istoric i, cE'rcetători, filologi şi publicişti, cu prrstigioase instituţii din ţară
~i străinătate din care amintim pc : Nicolae Iorga, lmdrei Oţetea, Constantin
c;iun·scu, Alexandru Gonţa, Sever Zott<.t, prof. dr. Lothar Gross din Viena, Arhivele
CasPt Curţii şi Statului din Viena. Fundaţia ~M. Kogălniceanu" si Jnstitutul de
istorie a artri Bucureşti ş.a ., atestă vasta şi rodnica activitate de cer~etare a trrcutului istoric al Hucov-inei din P\"UI mPdiu şi pină în contemporunci~atc desfăşurată
cli• Teodor Bălan. Scrisorile din acest fond oglindE'sc şi aprecierea asupra studiilor
sal•· consacrate unor personalităţi culturale sau istorice bucovinene ca Eudoxiu
1lurmuzaki, Dimitrie Onciul, George Tofan etc . In plus documentele relevă o serie
dt• informaţii referitoare la evenimentele epocii în care trăiau semnatarii scrisorilor.
l>mtn• acestea poate cele mai u:uduito.:ire sint c<>le care surprind informaţii privind
i mplicaţiil!• dramatice asupra naţiunii român e datorate celui de-al doilea război
mondial
Pentru publicare am ales un numCir de scrisori, care SE' rE'fl'ră în majoritate
la activitatt•a publicistid1 a lui Teodor B<""ilan .

*
*

*

Constantin C . Giurescu (1901-1977) in calitatt•a sa de diri>ctor al Fundaţiei
n Aliezămintul cultural "Ion C . Brătianu· t & corespondat in 1928 cu profesorul
i ·l'Odor Bălan in legătură cu editarea lucrării sale "Refugiaţii moldoveni in Buc:uvm" l:i 1821 şi 1848"', in tipografia acestei fundaţii, unde a şi apărut în 19W.

19211 mai 12, Bucureşti. C . C. Giurescu comunică lui Teodor Bălan condiţiile
r. publicare a lucrării "Refugiaţii moldoveni în Bucovina la 1821 şi 1848".

I Lucian Predescu. Enctclope.dta Cugetarea, Bucureşti, 1940, p. 3o:l.
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AŞEZAMANTUL CULTllHAL

"ION C . BRĂTIANU "
Strado Paris, 8

No .• ·····.
Bucure~ti, 12 ma i l'l:!B

Stimate Domnule

Bălan

.4m primit scrisoarea Dumneavoastră precum .5i cele două studii p<'ntru <'ar"
vă mu~umesc . Le-am citit cu mare int eres şi le voi folosi la cursul de htona
Românilor ce fac la U 11iversitate.
!n ce priveşte lucrarea despre : Refu9iaţii moldoveni în Bucovina la 1821 si
1848, ea intră f11 vederile A .5ezământului. Vă rog deci a trzmit e manuscTisul ·'Pri•
a fi arătat Comitetului d e direcţie care decide în ultimă instanţă a.m pra puhlicaţiilor.
Asezămcintul dă

i
ca drepturi d e autor: 2000 de lei d e coala de tipar ( 16 p >
pentru studii, 1500 lei de coală pe1itrtL documente şi 50 de exemplare grati.~.
Costul tiparului priveşt e bine înţeles Aşezământul.
Corectura I-a se face ele autor; cea de a doua ele Aşezământ .5i autor; "bunul"
•1o tipar se dă d e cătr e Aşezământ .
Tn aşteptarea manuscrisului D-voastră primiţi î11credinţarea cons ideraţ iei mezr.
C . C. Gi url'sru
1\rh. St. .SuceaYa. Fond persona l T . Bfi.lan, pachd III, doc. 45/1928, f. I, orii! .

•
Mihail I. Kogălniceanu, nepotul marelui istoric ~ i om politic Mihail Kom'1lnice.rnu, a fost cel care n luat iniţiativa constituirii „Fundaţiei culturale Mihail
Kogălniceanu" în 1935, care îşi propunea să valorifice mo~tenirea marelui d1rlurar
şi om de stat prin adunarea de documente, editarea unei rPviste, InfiinţarPa unui
muzeu, a unei biblioteci şi a unui institut de cercetări istorice şi literare>, toalP
consacrate vieţii şi activităţii marelui bărbat 2.
Editînd noua serie a .,Arhivei româneşti" (1939-1946), Mihail I. Kogăln icr;inu
nota în 1939 cu ocazia numărului inaugural, aidoma ilustrului său bunic; m•c:esitatca unei educaţii civice prin „Cunoaşk rea trecutului / .../ plin de s ufr rinţp ~i
apăsări, care a dat poporului nostru puterea de rezistenţă în cele mai nrnorocitc·
situaţiuni /şi / întreţine lumina patriotismului /. . ./, înnobilează ~i oţeleşte ca raeterele" '·
Avînd preocupări mai vechi r e feritoare la le g ăturile dintre Hurmuzăch P~ti ~ i
revoluţionarii moldoveni• şi dobîndind noi informaţii prin parcurgerea ducunwn telor din arhi va familiei Hurrnuzachi, puse la dispoziţi e atit d e grneros dP Spv1•r
Zotta şi urm a~ ii acestuia, Teodor Bălan propunea la începutul anului 194:! „Fundaţiei culturale Mihail Kogălni c eanu;" colaborarea sa la „Arhiva Român easră", sNia
nouă, prin publicarea unor scrisori între Kogălniceanu şi Hurmuzăche~ ti. Mihail I.
Kogălniceanu primind „cu multă plăcere propunerea / .. ./ de colaborare " îi rt•n•a
la 21 martie 1943 s ă trimită „fără întirziere " art icolul"·

1
1943 aprilie 27, Bucur eş ti. Mihail I. Ko g ălniceanu face un ele recomand ări lui
Teodor Bf1lan pentru îmbunătăţirea articolului să u de la „Arhi\·a Românească".
2 Al. Zub, Mihail Koqălniceanu, (1817 - 1891) Bibliografie, Burures ti, 1971, p.
şi LXXXI.
:l Al. Zub, Mihail Kogălniceanu, istoric, Iaşi. 1974, p . 817.
4 T. Bălan, Refugiaţii moldoveni în Bucouina 1821 .~i 1848, Buc ure ş tif 1929, p . 144.
5 1\.rh. St. Suceava, Fond personal Teodor Bălan, pachet III, doc.25.

xxm
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Bucureşti

Stimate Domnule

27 April 194:J

Bălan,

Următor promisiunii mele de acum trei zile, vă arăt mai ;os observările ce
m permis a face în legătură cu lucrarea d-v. pe care mai degrabă aş intitula-o
••• ~ «ori între M. Kogălniceanu şi J/urmuzăcheşti", intrucit anul 1848, atat de im.
• s t uc l'zu l d -v.
• ~<-r...
t nt nu e cuprin.~
1n
~r a A;n citit cu vie emoţiune scrisoarea din 1 April 1840. Ea mi-a fost anunţată
- din 1940 de Sever Zotta cu scrisoarea sa din 17 Iunie. Câteva zile după
'~a am crezut nimicit tezaurul ele documente d e acolo şi am publicat, ca do~er:ie.nt, scrisoarea lui Zotta, în fruntea Tomului V al Arhiv~i R.omâneşti.
Trimit în plic separat Tomul V şi voiu trimite succesw şi celelalte tomur'"i
aoiirulc pănă acum.
f:uiden t că articoltLl d .v. trebuiC' să se refere la scrisoa rea lui Zotta, care a
.t scrisoarea lui Kogălniceanu din April 1840 „actul ele r.n .~tere al revistei
nll
nu
..
"'" .
\r/iiVa Romarieasca
Import ant mai e ele relevat : că Arhiva Românească a fost anunţată d e redac1 ru! ei cu o „foaie r e tro s pectiv ă şi trimestrială" în 1840. Posed o fotografi e după
·~perta exterioară a re vistei, scoasă de la Academic şi voiu scoate un clişeu, pe
:·arc îl veţi alătura lucrilrci dv.
,\poi, vă rog să .~coatcţi, cu che ltu"iala mea, o copie fotoqrafi că de pe sigiliul
scri.~orii de mai sus, cu in scr ipţia, dată ele Zotta, „Re dac ţia Daciei Literare 1840",
„are fot onrafie (în mărim e origi nală) rog a mi-o trim ite pentru a dispune facerea
rli.~eului tot pentru articolul d·v.
· fritru căt documentele prezentate, privesc coresponde nţa lui Kog/ălniceanu/ cu
Jlurmuzăc heştii, trebuie să căutaţi şi scrisoarea celui dint ăi din 27 Noembre 184·1
ciitre C. llurmuzachi, menţionată dease meni în Tom V în srri.rnarea lui Zotta.
r;u urmează a fi int ercalată înt re acea din 1840 şi cel<' din 1849. Ca lă murir e vă
pot spune că a fost trimisă la Kog ălniceanu/ dela mă1!(1s tirea Râ.5ca, unde el se
n(la inchi:; din poruncă d omnească . ln această chestiune veţi găsi acte interesante
publicate de Gh. Ung ureanu (directorul Arhiv. Stat . din Ia.5i) la 1938 în „Istoria
nvoraturii în Moldova", vol I pp. 171 / 5.
f'amgiul lui Zotta dela sfîrşitul scrisorii „poate în chestia srnndalului d ela
T1·atru" mi-e necunoscut. Un „scandal" a fo st la teatrul din Iaşi, clar în 1845 (v.
t:l. Uăd11lescu Pogoneanu : Vieaţa lui Alecsandri, Edit. Scrisul R omânesc. Craiova
p 79). .4m scris d-lui Gh. Ungureanu, care poate ştie ceva.
Unnează acum căteva obs er vări ce-mi permit a fac e în interesul prrczzze1
lucrărei. !mi închipui că aţi păstrat copie după articolul dv. Precizările m· urma
w1 le faceţi f ie în text, fi e în note.
Se poate nota că Kog/ălniceanuf a ajuns intăia oară la Cernăuţi în 1821, copil
dl' patru ani, când aga Ilie şi-a dus, ca refugiu, toată familia acolo. Nu am la
lndemd nă volumul d-v. „Refugiaţii moldoveni din 1821" pentru a găsi precizări le .
De amintit că în 1834 se afla la Cernăuţi în trecere spre Luneville unde urma
sd-.51 facă studiile.
Nu cred că Kog/ălniceanu/ să se fi întâlnit atunci acolo cu vre un Hurmuzachi.
ne~c1·ierile_ din Haneş nu lasă a se presupune ceva în această privinţă. Nepoţii
rp1sco pului de Roman nu erau Hunnuzăcheşti. Dealtmintc rea sosind la Viena pomeneşte de un Ungurean şi de Hurmuzachi care m· fi umblat numai cu iconomul
<rrigore şi cu „Monsiu Lencur", iar nu cu tinerii şcolari. Era si natural. C. Hurmuzar~1i avea atunci 23 ani pe când Kog. 'ălniceanuf avea 17 ani iar Beizadelele şi
mai _puţin. Dacă Kog/ălniceanu/ ar fi văzut pe vre un H/urmuzachi/ la Cernăuţi,
ar fi relatat aceasta tatălui său, dacă nu chiar clin Cernăuţi, clar de sigur din
Viena cănd pomeneşte de Constantin.
l..el)ăturile lui Kog/ălniceanu/ cu C. H/urmuzachi/ din 1834 erau deci numai
•'Unoşti nţi de vedere.
.Eudoxiu Hfurmuzachi/ se afla atunci la Cernăuţi". Rog a indica sursa d e
.
informat ie .
• Acesteta>prodigioase familii" cred că ar trebui înlocuit cu un termen mai
potrivit, cum ar fi : importante sau chiar celebre sau ilustre.
1
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Const. 11/urmuzachi/ s'a aşezat definitiv în .Moldova la 1840: rng arătare
,mrsei, căci mai jo.s arătaţi că în 1839 C. H, urmuzachi/ a intrat în slujba lu~
C. Balş. Acesta avea moşii atât în Moldova cât şi în Basarabia. Denum irea d~
„basarabean" nu e tocmai exactă.
C. H/urmuzachi/ se ocupa şi cu administrarea moşiilor lui Bal ş. Vezi .~<·ri.~i oor""'
lui Zotta din Tomul V .
Citatul din scris/oarea/ lui Eudoxiu ll, urmuzarhi/ rătre C. ll/urmuza1•hi/ dill
1840: rog trimiterea la sursă.
Kog/ălniceanu/ a trecut hotarul Bucovinei pela Cornul Luncei : rog e:rp l/icaţii
în notă.
De.~coperirile lui C. ll/urmuzachi/ făcute la Chi .~i nău şi Odesa au ajuns la
cunoştinţa lui Kog 'ălniceanu/ chiar prin cel dintăi.
1\finiştrii austriaci Stadion şi Bach se găseau la Olmutz şi Kremzier . TO<J
arătaţi sursa.
·
Vă rog să mă iertaţi d e libertatea ce mi-am luat a Vă face cunoscut ohsnvărifr mele şi sper că imi veţi comunica dacă ele sunt cu temei sau fără .
fn aşteptarea ştirilor d-v, vă rog a primi odată cu scuzele mele pentru lun r1imea scrisorii, salutările mele cele mai di.~ttnse .
Mihail Kogăln i<•P ;1nu
Arh. St. Suceava, Fond personal T . Bălan, pachl't III, doc. 27/194:J, f. 1-2, orig.
2

1944 august .1, Bucureşti . Mihail I. Kogălniceanu comunică lui Teodor Hălan
rvacuat la Turnişor, judeţul Sibiu, că din cauza bombardării Editurii CartPa
Românească, tomul IX pc 1943 al „Arhivei Românesd~ se trage din nou in paginii .
Bucureşti

3 August J!IH

Stimate Domnule Bdlan
Cu plăcere am primit ştiri dela dv. Revista Tom IX era aproape compl.ed
tipărită; la începutul /lui/ Mai bombardamentul incendiind atelierele Cărţei llunt.âneşti, a distrus o parte din coli şi restul zaţurilor n etrase în coli . O part<'
din manuscrise fiind la autori (Sacerdoţeanu, P. P. Panaitescu} care erau plecaţi
din Bucureşti; alt manuscris (D. P. Bogdan} neputind fi recules din r.auza clistrugeret literilor chirilice şi ruseşti am trebuit să mă decid să fac să apard num<1i
partea I a tomului IX cu 188 pag. din care 160 (Ze ce coli} au fost salvate cfola
incendiu, iar restul de 28 pagini se revizueşte acum, urmând a se trage săptămâ11u
viitoare.
La articolul dv. pus la punct cu îndreptările ştiute şi complectări din urchi1>a
Fundaţiei M . Kogălniceanu, am alăturat planşa Arh. Rom. din 1840, revistă trimestrială.

Extrasele sunt pe cale a fi trase şi ele şi le veţi primi p e calea arătată de cit' .
Ce aţi putut scoate di.n Bibliotecă .~i Duzinchievici din Arhive ?
Cu dorinţa de a mai căpăta ş tiri dela d v. vă trim it cele mai cordiale salutări .
Mihail
..\rh . St. Suceava, Fond personal T.

„

Bălan,

*

Kogălniu•anu

pachet III, doc . 28/1944, f . l, orii:.

*

Andrei Oţetea (1894-1 977), unul dintre cei mai de seamă reprezrnt anţi ai
i:;toriografiei româneşti, profesor la Universitatea din Iaşi şi Bucureşti, d irrctor
al Institutului de istorie ~N. Iorga" şi preşedinte al secţie i de istorie a AcadPmi<'i
RPpubli cii Socialiste România etc, autor al unor valoroase studii d e istorir a
României (menţionăm pe cele referitoare la Tudor Vladimirescu, ce au fundam entat caracterul de revoluţie a acţiunii acestuia) şi universală (Renaşterea şi Rrforma
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tel s, a fos: unul din;rP cPi cart> l-au sprijinit pP TPodor Bălan in activitatea sa
istoriografica postbelica.
Scrisorile pe carP IP publicăm în c:onlinuan>, extrasP din corespondenţa purtat<i în pt>rioada Hl5î-1960, sint sugestiVP în acl'astă privinţă.

1957 aprilie 111, Hucureşti . .<\ndrei OţPlpa facl' cunoscut lui T1•odor Bălan c;l a
primit manuscrisele trimisP ~i-i cere trimitPrPa manuscrisului lucrării Cimpulun i:ul Moldovenesc.
Bucureşti,

lB IV 1957

Stimate tot'. Bălan,
Am primit manuscri.se!e lJtale, .~i te rof} să mă ie1'ţi că răspund aşa
tirziu . Două luni am lipsit din ţa1'ă, iar în 1'estul timpului am fost pri11s de atîtea
lucruri incît am pierdut din. vedere scrisoarea [)tale .
Aceasta nu înseamnă că nu m-am ocupat de manuscrisc>le Dtale . Mai întîi
Vornicelul şi Vătămanul"va apare în „Studii şi materiale de Istorie medie".
Darea de seamă în forma aceasta n-o putem publica. Ne-a surprins tendinţa
"
clr a justifica o publicaţie, care e o ruşine pentru noi.. Eu speram de la fo.~tul ele1'
al scoalei arhivistice ele la Viena, o recenzie nimicitoare. Noi am scăpat de teroari·a· incompetenţei lui RolZer (altfel n-as fi în fruntea Institutului). Şi vrem să rupc·m cu metodelP neştiinţifice care au parnl'izat atîţia ani activitatea 1wastrii. C<>ea
ce aşteptăm de la Dv. e să ne ajutaţi să restabilim reuulile şi metodele ştiinţifice
irl istoriografia noastră .
M-am interesat de manuscrisul monografiei Cîmpulunf!. Tov. ministru Bodnă
ras, care ne vorbeşte totdeauna cu mare simpatie de Dta. şi se interesează I d e I lucrdrill' Dtale, nu-şi rnai aduce aminte de soarta manuscrisului. L-a dat cuiva să
t•adă cum s-ar putea publica, dar nu ştie cui. Dacă mai ai un exemplar, te rog
s1i mi-l trimiţi. Eu am propus Editurii Ştiinţifice (din Consiliul .';>tiinţific al cărei
fac parte) monografia Dtale şi Editura e favorabil dispusă. Vrea chiar să creeze o
colecţie : „l\-1011ografii de tîrguri şi oraşe" .~i lucrarea Dtale ar putea deschide seria.
Tn privinţa celorlalte lucrări ale Dtale, am putea vorbi Za Suceava. dacă se
r1•alizcaz1l excursia plănuită de Academie pentru .wlptămfoa l'iitoan•.
Cu cele mai alese sentimente colegiale
Prof. A.

Oţetea

A.rh. St. SUcPava, Fond personal T. Billan, pacht>t IV, doc. 8/195i, f. 1-3, orig.
2
1951! martie 8, Bucureşti. Andrei Oţetea face cunosrut lu i Teodor BMan stadiul în ca rP se găsesc matPriall'le trimise pPntru puhlicarP.
BucurP~ti, fl

TII 1958

Iubite tov. lJălcm,
narea de seamă asupra documentelor moldov e n eş ti va apare în „Studii" nr. 1.
Stucliile cu „Vornicelul şi vătămanul" în nr. 3. „Cîmpulungul" rred cd arum va
apc:n'.. Acum vreo două sau trei săptămîni am primit un telefon de la tov. Co11stanţa
Cracmn (Ministerul lnv ., departamentul culturii) care mă întreba re ştiu de „Cîmpulungul" Dtale, unde se află ms si ce cred de valoarea lucrării. Peste două zile l-am
lntilnit za. o recepţie pe tov At·. .loja care mi-a pus aceleaşi întrebări. l-am spu.~ :
,.V-a pus m mişcare pe toţi tov. Bodnăraş". Mi-a răspuns că da.
La editură n-am putut vorbi că s-a mutat şi nu-i mai ştiu adresa. Dar acum
vreo lună secretarul Editurii mi-a spus că referatul era favorabil. Voia numai cu
6 Enciclopedia istoriografiei române, Bucureşti, 1970, p. 247.
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privire la partea întiia o altă dispoziţie a materiei. Acum cred că au r enuntat
la rezervele lor.
Cu cele mai bune salut ă ri

Arh. St. Suceava, Fond personal T.

Bălan,

A. O\etf..•a
pachet IV, d oc. 10/1958, f. 1-2, ori g

:1
1960 aprilie 30, Bucuresti. Andrei Oţetea îl felicită p e Teodor Bălan p l'ntru
ap a r i ţia cărţii

„Din istoricul Cîmpulungului Moldovenesd".
Bucureşti ,

Iubite tov .

:io

a pril ie 19fi0

Bălan,

Am primit cartea şi scrisoarea Dtale si m-am bucurat foart e mult. ln sfirs1t

rlupă atitc>a avataruri şi friimîntări „C!mpulungul Moldovenesc" a văzut lumin~
tiparului .
•1lt om mulţumit a fost şi tov. Ţugui, care s-a interesat mult de tipăriTPa
cărţii Dtale şi ar vrea să vadă tipărite şt documentele şi, eventual „Das mo lda wische Steuerw .zsen" al Dtale.
Deci curaj pentru alt asalt şi multă siinătate

A.

O ţPl<'a

Arh. St. Suceava, Fond personal T. Bălan, pachet IV, doc-. 22/1960, f. 1, orig.

*

*

*

Sextil Puşcariu (1872-1948), lingvist şi istoric literar cu o aleasă c ultur[J
filozofică, profesor de limba şi literatura română la Univers itatea din Cern ăuţi ~ i
Cluj, director al Muzeului limbii române din Cluj şi al buletinului muzeului revista „Dacoromania" 7, în coresponden\a purtată cu Teodor Bălan aprecia am pla
documentaţie folosită ln elaborarea luc rării „Suprimarea mişcărilor naţionale d in
Bucovina pe t impul războiului mondial 1914-1918" şi „Rolul lui Vasile Bodn ărescu
în preajma unirii." şi ca unul ce a trăit şi avut un rol personal în realizarea un ităţii naţion a l statale a românilor ii făcea cunoscut unele aspecte necun os{;UW
referitoare la rolul lui Vasile Bodnărescu, al lu i Ion Nistor şi al său în acele z ili•
fi erbinţi ale istoriei româ nilor.
1
1938 octombrie 8, Cluj. Sextil Pu~cariu
m en ite să îmbun ă t ăţe a sc ă lucrarea "Vasile

dă lui Teodor Bălan un e le a mănuntt '
Bodnăresc u ş i rolul său în p r('ajma

Cluj, 8 X 38
Iubite Domnule Coleg,
Iţi mulţ um esc
Bodnăresc u, merita

p entru cele trimise. Prietenul nostru comun, r egretatul Vasilică
să-şi aducă Bucovina cu recunoştinţă aminte de fapt ele lui,
acum cînd s-au împlinit 20 de ani dela Unirea pentru care a lucrat cu atita suflet .
Pentru D-ta, care eşti istoric şi deci e bine să cunoşti adevărul întreg, urmă
toarea mică re ctificare la cele relatate la pg. 9-10. La începutul lui Noemvrie, au
venit la Cernăuţi Tofan şi .Warmeliuc. Dela gară au v enit direct la mine. Erau
trimişi ca să-l cheme p e Flondor la laşi, ca să ducă în mod formal v estea Unirii
Regelui Ferdi nand. Am fost cu ei la Flondor, care nu s-a dus, sub cuvînt că
prezenţa lui la Ce rnăuţi este absolut necesară. M-a însărcinat pe mine, în calitate
de secretar de stat la Afacerile străine, să fac acest lucru, dindu-mi o a cre ditivă

7 Ibid em, p. 272.
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. tn.~trucţii verbale. Vasilică Bodnărescu avea să mă întovărăşească. De fapc el a
f! at parte la toate audienţele şi recepţiile la care au fost. ln dimineaţa audienţii
/\'istor mă întreabă dacă aduc vreun document scris. Nimeni nu ne gîndiserăm
la asa ceva. Imediat m-am aşezat la masă şi am făcut textele celor două adrese
J1'! c~re aveam să le prezint Regelui Ferdinand şi Reginei Maria - cea dintii cu
n;utorul lui I . Nistor - şi un caligraf fu adus în grabă ca să le transcrie pc o
hfrtie mai bună (căci pergament nu se găsca la laşi).
Cu cele mai bune sentimente

Sextil

PlL~cariu

Arh. St. Suceava, Fond per!;Onal T. Bf1lan, pachet IV, doC' . 36/1938, f. 1-2, orig

*

*

*

Radu R. Rosetti (1877-1949), general şi istoric militar, preşf'dinte al Consiliulu i
Muzf'U!Ui Militar Naţional, conservator al Bibliotecii Academiei Române, membru
si secretar al Academiei Române 8 , în corespondenţa sa cu Teodor Bălan s-a
int!'resat de activitatP.a sa dc> cercetare istorică, apreciindu-i lucrările şi imbi\rhătîndu-1 în momentP.le mai grele ale vieţii.
Se pare că primele contacte epistolare datează din perioada cînd generalul
Radu Rosetti lucrînd la organizarea Muzeului Militar Naţional şi cunoscind lucră 
rile lui Teodor Bălan referitoare la Bucovina în primul război mondial, i-a solicitat
unele materiale pentru muzeu. La această solicitare Bălan a răspuns cu promptitudim~ dind unde informaţii şi materiale pentru muzeu 9 .
Reluind corespondenţa în 1940. în condiţiile acelor evenimente dramatice cc :rn
lovit poporul român în vara acelui an, Rosetti incurajîndu-1 pf' Teodor Bălan, în
faţa nenorocirilor ce-l loviseră, îi scria că : „Un om întreg şi dacă fiecare
dintre noi nu-i om întreg se va prăpădi neamul - nu se lasă doborit de o greutate sau chiar de o nenorocire, / .. ./. Este datoria cărturarilor să deie pilda cea
bună, ei înhămîndu-se cei dintăi la lucru. La lucru deci !" 10.
In calitatea sa de secretar al Academiei Române, Radu Rosetti i-a indicat lui
Bălan formalităţile necesare pentru înscrierea la premiu 11 şi a susţinut necesitatea
premierii volumelor IV şi V ale nDocumentelor bucovinene„ de cătr(' Academia
Hornână. Aceasta era recunoaşterea muncii autorului şi a valorii ştiinţifice deosebitP
a acestor volume de documente. Premiul Academiei Române i-a fost acordat
in 1942 11 •

1940 decembrie 16, Bucureşti . Generalul Hadu Rosetti comunică lui Teodor
Hălan că

„Documentele bucovinene" au fost înscrise la premiul Academiei Române.
16 Decembrie 1940
Stimate Domnule Prof<'sor,

Cele două volum e de documente bucovinene ale Dv . au fost înscrise la premiul
ce l-aţi solicitat, ţinindu-se seamă de situaţiunea Dv. specială. Totu.5i ar fi bine
ca să mai trimiteţi cel puţin cite un exemplar de fiecare, uşurînd astfel lu crul
referenţilor.
Mulţumesc

pentru bunele

urări

Cu sincere

salutări

R. Rosetti

Arh. St. Suceava, Fond personal T.
8
9
10
11
12

Bălan,

pachet IV, doc. 45/1940, f. 1, orig .

Ibidem, p. 284-285 ; Lucian Predescu, op. cit., p. 741.
Arh. St. Suceava, Fond personal T. Bălan, pachet IV, doc. 41/1931, f. L
Ibidem, doc. 42/1940, f. 1.
Ibidem, doc . 44 şi Anexa 1.
Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 48.
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1942 august 7, Hucureşti . Generalul Radu Rosetti cere lui T!'odor Bălan sfi
trimitii manuscrisul lucrării 1 Corespond!'nţa lui G!'orge Tofan I spre a vedea dac;i
poat!' fi publicat de Academie.
!\CADF:MIA ROMAN A
Bucure~ti,

7 August l!l4~
Calea Victoriei, 125

Stimate 1Jom11ule

l'rofc.~or.

Lucrarea Dtale parc în adevăr int eresantă, dar bine înţeles nimeni de aci nu
se poate prorzunţa asupra publicărei sale sau nu până ce nu va fi văzută. Şi asta
cu atât mai mult cu cât, din pricina micşorărei forzdurilor din pricina mărirei
costului tiparului, am fost nevoiţi a hotărî că nu se voi· tipări, în afară de lucrările
membrilor Ar;adcmiei, decât lucrări de un m erit cu totul excepţional.
De aceea singurul sfat ce vă pot cia este de a trimite manu .~crisul Dv. uci
cu o cerere.
Cu sincere salutăl'i
H. nosE>tt i
Arh . St. Suc!'ava, Fond pf'rsonal T. Bălan, pacht•t IV, doc. 4D/Hl42, f. 1. or i11.

*

*

*

Ilie E. Torouţiu (1888-l!H8), publicist, istoric şi critic !itPrar, membru core~
pondent al Academiei Române, director al revistei „Convorbiri literare", originar din
Solca, este autorul atit al unor studii filologice, din care amintim : ~Studii şi doc umente literare" (voi. I-IV, VII) „Pagini de istorie şi critică literară" etc, cit ~i
a valoroaselor studii, de demografie istorică a Bucovinei : „Românii şi clasa dir igent;i din Bucovina~ (191lr, "Românii şi clasa de mijloc din Bucovina'", voi. 1
Meseriaşii, voi. II Negu<;torii (l!ll2-1913), „Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina~ (1916) '"'·
Cort>spondenta lui Ilie E. Torouţiu c-u Tf'odor Bălan , pt> care-l cuno~t<'a din
perioada cît au fost eolt>gi la Universitatea din Cprnăuţi, dateaz<i din pPri oada
ln42-1947.

Bucureşti. Ilie E. Torouţiu cere lui Tf'odor Bălan o recenziP.
„Documentelor bucovinene·' spre a " publica in ,Convorbiri

1942 aprilie 23,
dezvoltată

asupra

literare" .
Profesor I. E. Torouţiu
Membru corespondent al Academiei Române
Directorul revistei „Convorbiri Lit<'ran~"
Bucure~ti

III, str. Argentina 39
23 April 942

Iubit e Dom rzul<' Coleg Hălan,
în drept să interpretezi numai din cauza întărzierii răspunsului meu
dre pt refuz de a-ţi întinde mina ca semn al împăcării. Spun numai din CCIUZ<l
întârzierii şi recunosc că ea s-ar fi prelungit până cine ştie când, dacă, răscolind
astăzi pe masă n-aş fi dat d e scrisoarea D-tale rătă cită printre hârtii. /ţi mulţu
mesc din toată inima şi cre de-mă că sunt şi rămân fără nici o umbră de supărare
al D-tale sincer preţuitor pentru munca uriaşă ce ai depus-o până acum şi se
pare că merge mai departe cu aceeaşi râvnă.
Eşti

13 Lucian Predescu, op. cit„ p . 858.
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Ca .~emn cât de mult preţuesc artivitatea D-tale în domeniul cercetărilor
·storice şi caracterul D-tale prin gestul ce l-ai făcut, - dnd poate că eu eram
~el obligat să-l Jac, .--: Te . rou _foarte mult găseşt e pe _cineva, di_ntre băeţii cunvs•că tori în ale izvodzrtlor zstorzce, care să alcătueasca o ampla dare de seamă
asupra DocUmPntelor Bucovinene, dela primul şi pfnă la ultimul volum, şi voiu
fi foarte bucuros să găzduesc în „Conv. Lit." o asemenea lucrare, care să pună
iii adevărata lumină meritele celui care a înfăptuit o operă de valoare capital ă
ventru Istoria Neamului Homânesc. Respectoase sărutări de mână Doamnei So{.ii
clin partea mea, din partea soţiei mele l'Omplimente amăndurora .
Cu dragi salutări şi caldei strâ11oere de mî 1Hi
I. E. Torouţiu
D-Sale Domnului Profesor Teodor Bălan CPrnău\i
Arh. St. Sucean1, Fond personal T . Btilan, pachet I V. doc f;f, / 1!142, f. 1, orig
l

1943 odumbrie 26, HUl'ureijti . I. E. Torou\iu fare lui Tf"Odor
critic<> referitoarP la scrierea numPlor proprii.
I. E. Torou\iu
Membru corespondent al Academiei Român<•
Dirrctorul lfovistei „Convorbiri Literare"

Bălan

un<>le oh-

sprvaţii

Hucure~ti

:J, str. Argentina
:W Oct. 94:!

:m

Iubite Domnule Coleg,
pentru copia clişeului George Tofan, deşi nu crPci că se va puteu.
face clişeu, deoarece pentru scopul reproducerii pe cale fotourafică şi apoi clişe u .
copia reprezinta o sumă de defecte . Tocma de aceea rugasem fie a clişeuiu i
direct (sic!), fie o fotografie originală. Dacă s-ar putea face o fotografie, formatul
numit „Cabinet" de către vre-u11 fotograf, aş suporta spesele cu mare plăcere, şi cu
recunoştinţă pentru Soc. p. Cultură şi D-ta. Numai văd în scrisoarea D-tale : „am
fost dăruit-o /fotografia/ „Soc. pt. Cultură" . Probabil n-o mai an• nici C'a, decând
1·u marca nenorocire a Bucovinei şi Basarabiei.
llccenzta e gata scrisă. şi culeasă, aşteptând tocmai : fotografia. 1lpropos : de
ce Gheorghe pretutindeni? N-ai dat de replica lui Tofan d e prin 909-10, când
George Tofan explica pentru ce trebue să se scrie corect George nu Gheorghe. El
se explica pe sine şi în acelaşi timp îndemna pe alţii să recunoa.~că faptul că
hotărîtor este modul cum se decide în Homânia Liberă. Oricum, adevărat sau
neadevărat punctul d e vedere al lui George Tofan, un minim de respect ce-l datorcl rn
oricui - şi Tofan nu-i un oricine - e să-i scriem numele, cum şi l-a scris purt ă
torul. Alecsandri, Vlahuţă, Mihail Kogc1lniceanu, l\fihai Viteazul etc. Şi Tofan în
interiorul lucrării doar pretutindeni se iscăleşte fără h . Idem : l\Jorariu nu Morar ;
în interior chiar îi suprimi şi corectezi numele lui Victor Morai·iu, tăind pe iu
Atunci d e ce nu şi la Stănică (Berariu), Sextil Puşcariu . Mai ales noi istoricii trebue
să avem înţeleg ere pen tru aceste amănunte ; o literă în plus, '.llta în minus, d<l
alt nume, altă p ersoană. ln aparenţă ar fi pedanterii ; poate că la cuvinte comune
ar fi chiar pedanterii - (deşi nici aci nu-i tocmai aşa) - la nume propriu nu numai
că nu-i pedanterie, ci procedeul celălalt constituie o Proarc capitală. La cuvint e>
comune: Eminescu : rătăcitoriii în rimă cu mori altădată implor rătăcitor.
ln Luceafărul sunt 3-4 asemenea cazuri, şi Eminescu avea ureche de seismuqraf în privinţa sunetelor, rimelor etc.
Se va înţelege că despre asta n-am vorbit în recenzie. Cetitorii vor observa
lnsă Titlul cărţii matale Gheorghe Tofan şi permanenţa lui George în scrisul meu.
Mulţumesc
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Nu ştiu ce te face să crezi că Direcţia „Convorbiri Literare" n-ar primi cu
cinste colaborarea matale. Numai o rugăminte : n-am literă cirilică nici
slavonă, aşa încăt rog evită ti-imiterea unor text e care ar cuprinde texte .~lavone
sau cirilice. Aştept acestea cu mare plăcere . Colaborarea coleyului Bălan poate
figurn în fiecare număr cu căte o bucată. Şi rezert• totdeauna spaţiul necesar.
Pentru amabila matale Doamnă Silvia .5i pentru evocatoarele cuvinte adresate
soţiei multe multe complimente .5i mulţumiri din partea soţiei şi respectuoase
sărutări de mină din partea mea.
mare

O

că lduroasă

strângere ele

d evotat I. E.

mână

Torouţiu

Arh. St . .Suceava, Fond pPrsonal T. Bf1Jan. pachet IV, doc. 68/1943, f. 1-2, orig.
3
1945 ianuarie 21, Bucur e şti . I. E . Torouţiu mulţumeşt f' lui Teodor Bălan pent ru cele două studii tr imise şi-l informează desp re greutăţile întîmpinate in e dita rea

„Convorbirilor literare".
Prof. I. E. Torouţiu
Membru corespondent al Academie i Române
Direc torul Revistei „Convorbiri Literare"
Buc ure ş ti

3, str. Argentina 39

21 Ian . 945
Iubite Dom nu le Co teu,
Tipografia „Bucovina" lovită iii plin la 24 August de două bombe exp lozibile,
a suferit grave avarii şi acum se găseşte în refacere. Până pe la Toamnă e greu
să ne găndim la o reluare a activităţii publicistice . Dai:ă până atunci p oţi aş tepta,
trimite-ne manuscrisul. ln tot cazul, D-ta ai ori câ nd d eschis paginile revistei ;
clesvrn asta nu mai trebue să fie vorba în viitor.
Intre timp am primit foarte interesantele dtale lucrări, din punct d e vedere
i nformativ, prin materialul inedit :
1) Activitatea Refugiaţilor Moldoveni în Bucovilla 1848
2) Eucloxiu Hurmuzachi şi colecţia lui d e documente.
Regret că nu-mi s tă la dispoziţie nici mie r evista Conv . Lit„ pentru că întâiu
tipografia aproape mortal rănită funcţionează parţial, ca un om cu organi>mul in
plină operaţie, şi apoi un număr ar costa, tiparul 1000 exemplare, aproape un
m ilion lei, cheltuieli pc care nu le pot suporta . La toamnă - poate - voiu înc erca.
Distinse sărutări ele mină Dnei Bălan, complimente din vartea soţiei.
Colegiale salutări
I. E . Torouţiu
Dsale Domnului Teodor Bălan. Membru al Academiei Române• Sibiu, Str. Avram
Iancu 3

Arh. St. Suceava, Fond personal T .

Bălan,

pac het IV, doc. 69/ 1945, f. 1, orig.

4
1947 aprilie 2,

Bucureşti.

pri n care trece, care-l fac

Prof. I. E.

să

I. E. Torouţiu descrie lui Teodor Bălan
nu m a i poată edita ~ Convorbi r ile literare".

Torouţiu

Membru corespondent al Academiei Române
Directorul Revistei ~Convorbiri Literare"
• Teodor Balan nu a fost membru al Academiei Române.
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Bucureşti

3, slr . Argentina 3!1
:.! Aprilie !l~î

Stimate Domnule Colea,
„Convorbirile Liternre" nu apar .5i nici nu prevăd mo11wntul când m-aş putea
decide să pornesc din loc . Cauza hotărâtoare a fost distruger'!a a u11ei mari păTI i
clin sediul şi inventarul tipografiei, ca si a î11tregii arhive a revistei, prin bombardamentul german asupra Capitalei, în noaptea de 23 .5i ziua ele 24 august 1!!44.
Ri'facerea merge a11evoe .5i un<'le ma.~ini nici nu se mai pot înlocui, deoare ce pe de
oparte sunt de oriqină strclină, pe de altă parte, chiar dacei s-ar r<'lua schimbul
comercial cu stn1incitatea, ar fi imposihil plata for, cu mcmc>da noastră a11emiatc1 .
Apoi în ierarhia urgenţelor vin la rând mai întâiu alimentele , îmbrăcămi11tea, în călţ ămintea etc, adecă cele strict necesare.
Am avut şi nefericirea să-mi ardă casa în bombardamentul american, cu
bombe incendiare, clela 7 Mai 1944, aşa încât şi - capitalul financiar ar fi un mare
semn de înti·ebare pentru reapariţia revistei care la 1 Martie a impli11it 80 ani .
Totuşi sper; pentru când, nu ştiu. Deocamdată aclun material. Pentru oric>ntarea
Dtalc află că o coală de tipar 16 pfl. format 17 1/ 2 X 25, hârtie simplă, într-o mie
exemplare, costă aproape ci11d milioa11e lei.
Dacă în Gura-Humorului o duceţi bine cu de-ale mâ1wării, l.ocuinfa, încălzitul .
spălatul, apa şi lumina, atunci să ştii că celelalte chestiuni de fond afectiv şi
spiritual tr<~ bue să rămână cu totul secundare faţă de marile dificultăţi întâmpinate
ele că1·turari în centre aglomerate. Chiria lunar[1 pentru o camerii goală, fără plata
npei, luminei, încălzitului şi a taxelor comunale, se ridică la 1-1.500.000 lei. .'ji
ce poţi face într-o cameră ? Aşa încât : stafi acolo, l'ă staţi bine.
Lucrările privitom·e la B c1·ed că acum nu se pot tipări . Poate cea despre
Motclova. Mă intc>re.~ează ele unde-i numirea Moldova, că doar nu vei fi răma s
ln nenorocirea stupiclă a căţel<'i lui Hoydan ?
Sărutări de mânci Dnei Bălarz. Complimente dC'la soţia mea.
Cu cele mai bunl' sentimente şi colegiale s alutări
J. E.

Torouţiu

[)sall' Domnului Profesor 1 eorlor Br1Zan Gura !!umorului Şcoala Normală clC' Fet e
Arh. St. Succ.'avo., Fond personal T. Bălan, pachc>t IV, doc. 70/1947, f . 1, ori g

BRIEFE von C . C . GIURESCU, M., I. KOGALNICE ,\NU, A. OTETE .\,
SEXTIL PUŞCARIU, RJ\DU ROSETTI und I. E . TOROUTIU an TEODOR BALAN

Zu s am m.cnfa ssu

11

u

Die Verfasscr \'Or!egen einigc> Rriefe aus df'm personlichen Besta nd Teodor
Balan, die in der Staatsarchiv Suceava sich aufbewahren, welche an dem Historiker,
Urkundenbewahrer, und Urkundenverleger Teodor Balan (1885-1972) von C. C. &iur_escu, M. I. Kogălniceanu, A. Oţetea, Sextil Puşcariu, Radu Rosetti, und I. E. Torou\1u, eingesandt worden sind. In ihrer Mehrheit diese beziehen sich auf die Forscungs-.
Fassungs-, und Herausgabestătigkeit der diesem Werke in bezug auf 'd ie geschichtliche
Vergangenheit der Bukowina von Mittelalter bis den ersten Weltkrieg, aus welchen
man bemerken die sechs Urkundenbănde Documente bucovinene, und zum Leben und
Aktivităt dem Eudoxius Hurmuzake und George Tofan. Die Briefe gt>bP.n o.uch die
Auskiinfte iiber die Ereignisse dem Zcitalter in welches die Unterzeichner gclebt
haben. Zwischen diese die Ereignissc anschauend der zweitt> Weltkrieg und seinen
dramatischen Folgen auf rumănische Nation sin'd die erschiiterndest. In Begleitung
von ciner kurzen biographischen Empfehlung iiber die Unterzeichner den Briefe
und ihren Beziehungen mit Teodor Balan, die Briefe ergă nzen das Bild seiner Zei t.
Werk und Personalităt.
.
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MARTURII EPISTOLAHE INEDITE
HEFERITOAHE LA NICOLAE LABIŞ
N'ICOLAE CAHL:\N

JntrP documentele literare rC'!PritoarP la viaţa si activitatea lui Xicolae Lahi'i.
deţine un spaţiu PXtrPm de rC'strins. Excluzînd scrisorile utilizat"
de GhC'orghe Tomozei (\" . Moa„tea unui poet, 1972). pP cC'lc> publicate postum de
unele periodice literare („Luceafărul~, „Convorbiri litC'rarC'-, ,, ,\teneu"', 'i.a.) 'ii P"
altP citc>va (inedite) adresatP familiei sau colC'i.:ilor dP 'iCOalit dp la Fflltic<'n i, nu
cunoaştPm altf1 corpspondPnţf1 ieşitft de sub condeiul inspirat al autorului PrimC'lor
irLl>iri. Este mai mult dPcît probabil că acpst număr rPdUs dP scrisori nu oglinde>jt• ·
nici pe departe adevftrata faţf1 a corespondentului Nicolae Labi). Sl' va fi mani
fpstat PI 'ii în ac~t plan la fel dr rPdutabil ca în acl'la al crPaţi<'i '! lat<i o intrebart'
la carP ar fi hazardat s[1 riscăm un r<ispuns tran'iant atîta \TPnlP cit deţinători 1
scrisorilor primite de la NicolaC' Labi'i nu se vor dPcidr s;I le dea publicităţi i .
Judecind numai după corespondrnţa primit[! de po!'t, citf1 s!' păstreaz[1 în fonduri!!'
documentare ale MuzPului Judeţ0an Sucl'ava. SC' pare cf1, în umbra poetului, corrspondentul abia dacă se observ<! 'ii s-ar putl'a zice cf1 apPtenţa epistolară nu -l
pn•a caracteriza (a se n~Pa, în scrisoarea DoinPi SăUtjan, „repro'iu1·· : „TrPbUi l'
<1-\i spun c<i P'iti cam Zl.(Îrcit cînd scrii").
Scrisorile adresate lui Nicolae Labi'i - puţin numeroase si aceska - drsi
srmnificativc în primul rînd in CPl'a ce-i priVP'ite pe PmitPnţi, ne apar ln bun[1
111[1surf1 relenmte şi prntru persoana 'iÎ pl•rsonalitaka autorului Primelor iubir i .
Pri!'tPnii şi confraţii : Corneliu Sturzu, Ion Sîrbu, Radu Cârneci foartP tinrri
si l'i pe atunci - mizeaz[t pt> spiritul de solicitudine bine cunoscut al poetului ; din
sC'risoarea lui !fadu CârnPci aflăm că Labiş scria poezie de factură filozofică incit
din rn5:1 ; „ie~.·nismul adevărat" - redacţia revistPi „laşul nou" - îl cheamă „l a
matca dintii", considerîndu-l, pt• drept cuvînt, „c~xponentul liric al promoţi<'i de
poPţi care, in ultima vreme, şi-a luat zborul de P<' solul ie'iean", sau, peste trl' i
ani, aceeaşi 1·pvistf1 ii solicitf1 „rl'luarPa colabon"irii" ; speţia literară a rPvistpi .Fl a cftra·· ii considl'ra, în pofida unui incident, „un priPlt•n ')i un colaborator" ; Doi n a
Să!ăjan i se confesează amical.
Din scrisoarea lui Valeriu Bogdfmeţ rezultă cf1 liceul din Fălticeni nu Pra dispu'
sil rPnunţP Ia prewnţa pol'tului între elevii săi, apelind şi la modalitaka de con \'inl.(erp prin intermediari ; din cPa a lui Mihai Zaharia aflăm că, la Iaşi, Plevul
Labiş, concomitent cu îndeplinirea obligaţiilor şcolan', lucra si în rPdacţia Alma nahului „laşul Nou", iar din bill'tul semnat de Fridu'i ne dăm seama că rPdacţ ia
acPIUiaşi almanah miza pe solicitudinPa, producti\·itatl'a şi promptitudinC'a poetulu i,
care, la nevoie, răspundea şi la comenzile inwdiate ale monwntului. In finP, scri soarPa lui Strulică relev[1 cit de puternică a fost preţuirea acPstuia pentru pril'tl'nu l
şi colegul de clasă poet. Şi avem motivP să credem că scrisoarea ilustrează dl' fapt
o s ituaţie generalfi, tipicft am putea spunP. De asemenea scrisorile evidenţiazi1,
rhiar dacă indirect, natura relaţiilor pP care pol'tul înţelegea sfi le stabileasc[1
cu o serie de prietpni, confraţi sau cu unPIP publicaţii la car!' colabora. După cu m
se poate observa, scrisorile, prov<'nind din zona (litprară) molda\·;i sau din alt"
puncte ale geografiPi noastrP litc>ran', fie c[1 au un aer oficial, fie că sînt rPdactate
in tonalităţi de amicală intimitate', rPprezinti1, prin conţinutul lor, dovezi ale unor
tPlaţii încărcate de delicatfi frumusPţe, decenţă 'ii dPmnitatP, reliefind un rt>gistru
corespondenţa
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de genuine „afinităţi elective" (ca să folosim o formulă a lui Al. Dima), in ('· dru l
cărora vioara intii a fost, se subînţelege cu limpezime, Nicolae Labiş. Heproducerri .
con tinuare aceste scrisori, menţ.ionind că, in transcriere, acolo unde a fost caz~~
nea părat, am intervenit asupra punctuaţiei.
'

Nelule,

23 septembrie 1951

După cinci luni m-am hotărît, in sfirşit, să-ţi scriu o scrisoare. Ti-am „ •
1
scris u11a pe adresa lui Doru, scrisoare pe care nu ştiu dacă ai primito (sic), sau ,?~
ai primit-o de ce nu ai răspuns . .Au trecut 5 luni de cind ne-am strfns mîinile Wi
<'atc:>dra clasei a IX-a . Şi cit de repede trece timpul . Felicitări 1 Eşti în clasa X '"i<-'
Eu arml ăsta nu învăţ .1 N u ştiu unde t e va găsi scrisoarea mea, şi nu stiu de te 1:"
~Jă~'ii (si c). Era vorha să pleci să înveţi la Cimpulung, poate? ai plecat, poate 111
eş ti la Fălticeni, nu ştiu! Se poate întîmpla ca scrisoarea să colinde între corpu:
didactic - la fel cu scrisoarea ce a primit-o Nistor . anul trecut - şi să o găsi'sti
- scrisoarea - plină ele pete de creion roşu, a d-lui prof . Popa ce a însemnat
qreşelile de ortografie, in buzunarele d-lui prof. Tincu. S e poate întîmpla ~ă nl4
[ic a.~a ! Alai şti ... (sic).
De cinci luni nu am primit nimic de la tin e cu luate cii am scris .5i-mi ni
adresa. Te rog foarte mult sc1-mi răspunzi pe aclrf"sa : Vili K r<'izler, ptr. Şt1"Ulică,
Gilibia, Iafa, Rahor 4, nr. 252, Israel .
Cum mai mer9e anul şcolar ? Cine ţi-e coleg d e l>ar1c<i ? C<' cărţi noi. au mai
apărut ? Eu mă voi duce săptămina asta să mă abonez la o bibliotecă în liml>a
romdnii. Eu locuiesc la 17 km de Tel- 1lviv. Azi e simbătă .~i voi pleca ru bicicleta
la Tel-Auit'. Totodată voi fi şi la Jafa să văd de nu am ceva poştă de la voi. Eu
nu locuiesc îri cort ci într-o sin9ură cameră, mare cu bucătărie. lnprejurul
(sic) casei am o grădină foarte frumoasă. Am plantat în ea tot felul de legume .
;lici mai este de ajuns de cald. Pe la vui acuşi începe toamna. Acuşi frunzl'l e
1·uginesc şi. copacii îşi pierd podoaha ... Eu î11văţ nil'rit" (ebraică) în fiecare zi căci
alît cit ştiu, ştiu insuficient.
Ce mai faci tu ? Ce-ţi mai fac părintii ? Tu poci (sic) pune pe plicul ce mi-l
vei trimite înapoi un timbru de 15 lei . Alifl'l poci (sic) să trimiţi recomandat cu
30 .5i ceva de lei şi par avion cu iO lei .
Tu ce-ai mai scris ceva nou ? Tr·imite-mi şi mie .w1 le citesc. Ce mai fac
colegii noştri? Ţi-aş mai scrii' mult. „ mult„. clar 11u ştiu cine va citi întii s-crisuarea
a.5a cd mă mărginesc la cit am scris.
Cinel ne vom aranja ct1 scrisul îţi voi .<:nie mai mult .5i mai pe Zarf! . SITi<•111i
{!=lic) ce te interesează.
lnchei, salutîndu-te, cu prietenie,

„.

.)trulică

P.S. Spune-i lui Dan că .rnnt supilrat că nu a răspuns. Eu i-am mai seri.~ î1u-ă două
scrisori clar le-am rupt. Nu le-am expediat. Spune- i să-mi scrie. Precliii (sic-)
s alutări speciale.
Cu L. H. (Lucica Horoianu - 11 . N. C.) mai rşti în relaţii bune ? Vacă da,
de asC'meni salutări, clacă nu ...
Te mai rog încă odată răspunde-mi .
Salutări coler;ilor.

Ştrulică

Scrisoare olografă, cu C!'rn<"al<'i alhastrf1 pc o foaie de caiet de aritmetiC'fl,
nr. inv. 2fl·t

Dra11<1 Nelule,
Azi am primit scrisoarea ta şi caut să-ţi r<1spund tot azi, de astă dată prin
intermediul păr inţilor mei. Dealtfel nu ele mult ţi-am mai scris eu cele mai simpatice lucruri ele pe aici, totu.5i acum tema principală a scrisorii trebuie căutată
într-un mijloc oarecare ce poate te va mai ţine un an sau doi la Fălticeni.
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Acum

.>ă

nu-ţi

#)rlnrrcală eftină"

3-!5

vină a crede că cele cc- ţi voi scrie t'Or at'ea o nuanţ ă de
(sic), întrebuinţată în .>copul de a nu te pierde pentru totdca-

li ite fnsa cum ar suna părerea mra în leoătură cu dr plasarea ta la L ice ul
r 1 diu fr.: ş •:
/aŞUl, cu tradiţia sa de mare oraş patriarhal, <'U tradiţii de mare centru

.t

~na

11

.1.n c","1 ţesc

(şi ia general cultural) atrage privirile multor tineri din Moldova noa s tră
dică S-ar părea că şi tu te afli în aceeaşi sit11.aţie în momentul d e faţă . Totuşi
'~:i ul meu (dacă mă conside ri apt de-a-ţi da sfaturi) este acela ele-a rămîne şi ultiIJ
ani în şcoala cclreia-i făcuşi cinste în atitea rîncluri, în şcoala care te-a primit
11
clraooste şi căldură nemărginită nu numai. dnd ai v enit încărcat cu daruri (a se
1 J rofee·: - n .. _N. C:J din Bucurrşti, dar şi în clipa cînd îşi deschidea po rţile
fi\ vede rea mceperu un_ut 1~ou cm şcolar.
..
•
.
Apoi fiind la Ia .~1. at avea tlcs1our multe orazii d <'-a te dez volta m domentul
·tivită/ii tale literare dar ... viaţa Iaşului nu cred că se poat e compara cu ceu a
~~U<'tireş tiului în care sper că vei veni la terminarea liceului . V ezi aici e punctul
mai complicat, căci tare mi-e frică să nu _ rămii _ cu facultatea prin la ş i . y-or gusi
oamellii d e pe acolo destule mijloace ca su nu-ţ t clca drumul, dar mm ştu . ce s-o
mai ivi între timp .
Totuşi concluzia finală ş i în acelaşi timp rugămintea m ea ele fo st, actual şi
)(ltt' viitor prif'ten, este acrea de a nu pârăsi Fălticeni.ul.
1" Cred că t e leagă de orăşelul acesta multe şi minunate amintiri ele <'are a te
~li·.~ptlrţi e cit se poate de greu . Ar fi păcat să te urmăreasc11 încă mult timp anumite
di.ipuri dragi de altădată, chipuri pe care chiar dacă l1• ură.~ti pentru moment, îţi
Liei seama c11 ai ţinut cîndva la ele.
lJeocamclată în scrisoarea aceaţta nu-/i mai scriu mult căci vreau să le scriu
si părinţilor - de astă dată lor mai mult de cit ! ic•.
Pe tine te rog să-mi mai .~crii cit mai des, mai cu _ţcumă despre ceea ce te-am
ruqat în ultima .ţcrisoare.
(rwhei cu convinqerea fermă că nu vei plC('(I. rl l ttiu
Vali
'

:.i,

Scrisoare olografă, cu C('rneal<i violctii, p<• o foaiP dP caie t dictando. Pe ultima
ttLui Nelu Labiş. Prin bunăvoinţa tov. director Bogdăneţ'". ScriS-Oarea nu
;1 n· indic i referitori la loc ul şi data emiterii, dar din conţinut deducem că e a trebui<'
s;i dateze de prin octombrie-noiembrie 1951, inaintP de transfPrarPa lu i Nicoli.u·
Lahi~
la Liceul nr. 1 din Iaşi.
p ai: i nă:

12 XII 1951
Bucureşti

Dragii

Niculă e .~.

Acum o .>ăptăminc1 m-am apucat să scriu u11 plic pe11tru Ol9u/a. Printre
ultimele rînduri o rugam să-ţi spuie ca să-mi scrii.
Todeaunu (sic) oamenii cinstiţi cinel se urnesc cu greu dintr-un. loc nu-i
rab~11 inima să nu gornească ca şi ciobanii care îşi mută stîna. Au auzit prin sat
femeile cumpănindu-si vorba cum că cutare si-o mutat stîna după dealul lui .. .
<·ă acolo îi iarbă grnsd, că şi laptele o fi mai wo.~ .
A ş a îmi închipui eu. Sînt ceasuri de v re me care aleargă ca n e bune ş i nu te
lasă să trăeşti (sic) molcom. Am simţit şi eu ce înseamnă să te muţi în altă parte.
Fillttceniul aşa cum ii el ponosit mie me (sic) tare drag. Acolo am um/Jlat desculţ ,
acolo am bătut pădurile, acolo am fost căruţaş , brutar şi elev.
Pentru mine plecările din tirg (urmeazc1 wi cuvint ilizibil - n . N . C.) erau
grele ca pietrele d e moară. S e apropia sara, .~e aprindeau luminile 1ie strndă şi eu
m.ă !)indeam că mai am cîteva ceasuri şi mă sui în hodoroaga ele tren . Mă
11ăv(itesc amintirile astea slobozite de scrisoarea ta. Cred că tu n-ai stat prea mult
la îndoială dacă să pleci sau nu. Nici nu ar fi putut fi altfel.
Vrei să cunoşti alte locuri, alţi oameni, vrei să curgă altă făină din moară.
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ol>i,rnuiţi care• le plac căldurica şt cafeluţa .mcotesc dorul ăsfo <le
drept copilărie . Dacă î11tr-adevăr e aşa atunci om răminl' veşnic copii
Ziceam că n-ai stat prea mult î11 cumpănă dacă să pleci ori tm <le lq
Fălticeni. Te clwrna laşul cu noutăţile lui . .5i tocmai necuno.~cutul te impin91• Îlla inte, î/i joacă în faţli ca fata morga11<1.
Trelmie .~ă ai curaj că încolo toate ml'rg strună. Fricoşii 11-0 i-au (sir) llid
odată de-a drt•ptul prin pădurile care par fără fund. Tu ai de~tul curaj şi l>i 111 •
a.i făcut că ai plecat la lasi . A.iC'i altfel o .~ă <'rl'ştt . f,'u văd în Iaşi un cronicar
plin dt> i>iaţă .~i poezie .
t>e.~pre aceat:ta 1·<1111î1u• să mai clis < ·utăm. l><'ocamdatii mă op1·esc aici.
Cîti>va lucruri clesp1·e bucătăria mea în care am început să afum mhicor<'a .
Tu .~tii cli situnţ ia lui tata îmi complică existenţa (lucrul pe care nu-l merit) . După
ce am tenninat şcoala am stat cîteva luni .~omer . Astăzi lucrez la Gaz<'ta coo peroţiei după multe insistenţe. Fac lucruri la care nu m-am uîndit nici.odatcl. Mă 9<he.w··
într-un mediu car<' nu are nici o l<>qiitură cu literatura. Simt că mă sufoc si totu.~i
trebuie să rezist căci am nevoie el<' bani. Pe apucate şi pe fuqă mai. citesc cit e <'<'va .
Toată ziua au<l acelaşi refren : zarzavat, c<>reale, animale, problem<> d <' care se ocupci
gazeta .
Trel>UiP s<i fa c tot posibilul să mă transfer la o gazetă literară . Ciml s1• 1•a
întîmpla lueru (sic) ace.~ta nu ştiu . Deocnmdată îmi păstrez calmul sperînd că t 'Ot·
seci pa de c<>rcul ăsta .~t ri m t.
Aceasta e situaţia m<'a lipsitei de orice p<'r.ţpectivă. Dacă 11ll'rţ} pe dru m.u l <Jazetei ace.~tia (sic) mei înfund. O s-o pornesc pe alt drum pe acela p e care î·mi plac<>.
Tu să nu t e i11r1rijoreşti ele mine s<i ai toată li11i.~tea că qîndul de o saiC' nu
m-a părăsit. Perioada de acum îmi dă posibilitatea de a cwwa.5t e multe aspecteinteresante.
Mă lnu.:ur cel tl'-ai fJîndit ca ele Crăciun să viu la tine. Dar func( iunurU ,.0
mine au concediu <loar două zile .
/Ji.ne ar fi să faci o escapadă pe la Bucureşti. Pleci sîmbătă d e la Ia.~ i ia r
duminicci dimineaţo eşti la mine .
Sli-mi scrii cu cin<' lucr<'zi ln almanah, cum te-ai aranjat la .~coal<I si , um te
simţi în ueneral (s. N. C.). lnai11t e de a pleca î11 vacanţă îmi scrii de la Ia.~ i .
Nu uit.a -~ă-m i trimiţi şi mi<' poemul ffBraconierii" •. Tran.~mite mult<' slrîawri
de mină lui Istrati şi Vicol din partea m<'a. Dacă dînşi.i vin pe la Bucure .~ ti s11 m<i
anunţi coci a.~ dori să mă întîlnesc cu ei.
I/ai .~el începem s<i ne scril'm baro.ţan că nu ne-o strica .
N icu!iieş nu uita să scrii.

Oame11ii

ducă

Cu drag
Mihai

Scrisoare olograf;! eu cernPal11 violpt[1 pe o foai e dubli'1 df' r a iC't nPl inia t, nr.
inv. 278.
• Pentru „poemul" Bi·aconie rii, vrzi Nicolae Cârlan - Semnificaţii ule m a111.1.~
criselor lui Nicolae Labiş, în „ Tribuna", 45 (1142). anul XXII, 9 noiPmbri•', 1!178,
p. 1 şi 6. Acesta trPbuir să fi<' poe mul dPsprP car<> Labiş, în doui'1 scrisori, adr<'sat<>,
din Fălticeni, părinţilor noteaz[1 : „Posibil ca în cudnd s<"i-mi tipăresc p <)('mul în
vrf'o ediţie separată. I-am uluit pe mulţi ru el. Ie~ise tare bine". (24 n oi Pm brir•
1951. Nr. inv . 284) sau: .,Cu poemul meu, i-am lăsat paf pe cei <l<' la filiafft
(filiala din Ia~i a Uniunii Scriitorilor - n . N . C .). !ncă puţin şi SC' VP<ll' tm1ba
că-l voi puhlicn, poate chiar !n Pdiţie SPparat[1" (26 noipmbriP 1951. Nr . inv . :!85).
l'aşcani • 9.Vl .111.'it
Drauă Labiş,

Te rog să mă ierţi că nu am răspuns pînă acum. Eram în .cllinul'ile creaţiei"'
RezuUatul ţi-l trimit pentru - dacă vrei - ra .~ă-l prezinţi în cadrul cenaclului. din laşi. Poate miercurea viitoare voi veni .~i eu pe acolo, cînd am .~ă mor
aduc şi ceva nou .
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ru

ce mai lucrezi ? Cred că această corespondenţă atft de timidă va continua
sil se dezvolte.
Te rog să mă ţii la curent cu noutăţile laşului.
Ce mai face Wyky . Cred cd te intflneşti mai des cu el. Transmite-i multe complimente şi salutări din partea mea lmpreund cu promisiunea că miercuri ne vom

,,1 creG$cd -

;ntilni.

.

Dacă ai timp, răspunsul să
t>Oi lua la cunoştinţă atunci .
Al tău prieten care te salută.

.
mz-l

. ..

tr1mzţ1

pînă

cinel rin -

bine -

dacă nu,

C. Sturzu
p 5 Cred că mă pot considera printre prietenii tăi. Te voi anunţa da<'.ă miercuri
~~~-

„

La data emiterii scrisorii Corneliu Sturzu se afla, fn ora!iUI natal, elev tn
wnultima clasă a liceului din localitate, iar Nicolae Labiş, tot elev de lkeu, venise
laşi de citeva luni, adus de Constantin Ciopraga, şi participa intens la viaţji
literarii. ieşeană, concomitPnt cu îndPplinirea îndatoririlor dt> elPV, lucrind, după
<> UOl T"("7.Ultă din scrisoarea lui Mihai Zaharia, rcprodusl1 mai sus, !li în redacţia
Almanahului „laşul Nou~.

:a

~C"risoa r1• olografă,

cu

cerneală.

Nr. inv. 276.
Drag<1

l,al>iş,

St11m f. prost cu materialul. Fluerul • (sic) l<lu drncu ytie pe unde a i11ll"ai c<I
nu dau de el. Ne-ar mai trebui fnsă materiale' cu proiectul de co11stitu/ie, r.omlXJlerea
d evierii de dreapta, numirea tovară.~ului Glleomhiu Dej ca Presedintc> al C0118iliului
<le M ini.~tri etc .
Scrie-ne de urncnfă dacă ai putc>a velli pentru o .wiptamî111l la laşi. [fi tri111i11•m l>ani de drum (permisul 1' cu Istrati la nucuresti). La /a.~i te 11<Jm ajula
.\ll te> clc.~curci .
.1m marc IH'VOÎC' de ajutorul t<1u. Scrie-ne ur11ent .

Cu dragoste
Fridu.~

.' i{:risoarc• olografă, PI:' 112 «oaH\ ministC'ri;dă, cPrncal[1 alhastr<-t, caligrafi<• foartP
r;ip 1dă . LipsPsc indicii asupra datei şi locului dP Pmiterr, însi"1 conţinutul n<l cdifir[1
in a!'1.,;t sc'ns. Scrisoarea este emisă din laşi cu destinaţia, mai mult di-cit probabilă,

Ml\lin 1 ln privinţa datării ei trebuit> să optăm pPntru anul l!J52, pentru c:ă în
an, in zilele dr 26-27 mai, a' a\'Ut loc PIC'nara C.C. al P .M .H. care a adoptat
holi.irin-n cu privire la lichidarea „drviprii dP dreapta-. Intensa activil<1te politicoid1•oloi!idi dPsfăşurată după acPst evC'niment a inclus şi aportul puhlicaţiilor literarP .
.-\ lmanahul ~laşul Nou", unde Fridu'i era redactor, trehuie să fi solicitat colaborarC'a
lui Nicol<tr Labiş, în vara anului lfl52, cind acesta se afla. în vacanţii, lu Mălini. în
llinilP iulw-august, ciki incepind cu luna septPmhrie 195:~. po!'tul S<' va afla in
llucure~t1. elev la Şcoala de literatură "Mihai Eminescu".
~ Probabil o poezie inroredinţatii de Nicolal' Labi'i rPdac\ici d l' la Almanahul

<t<'<'Sl

~ laşul Nou~ .

llrdacţia Almanahului
.ra~ul nou"
Strada Pă<'Urari, 2

Nr . 641

29.IX.1953
Dragă

poete'

Labi.~.

Răscolind zestrea poetică a rPdacţiei noastre (remaniată}, am dat de pagini olo~/ratr ~t dactilografiate ale tale. Ha chiar am qăsit .îi .~entinte pe cari" tu r.u Q~ne
'Jlltat1• (fillticPneană} le-ai dat pe biett" terte ale unor amici şi disdpoli ...
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Dupd cum cred că ai aflat, redacţia noastră şi-a schimbat faţa*, noi t
socotim iarăşi PXponentul liric al promoţiei de poeţi care, ln ultima vreme; fi·•
luat zborul de pe solul ieşean.
leşenismul adetiărat al celor grupaţi fn jurul noului nucleu redacţioiial
cheamă la matca dintfl **. De asta te rugăm chiar şi „oficial", prin prezenta.
ne străluceşti din nou, matur şi eristalin, fn paginile noastre.
Jn numele colectivului de poezie care tînjeşte după poezie bunii, te invit c·n
să baţi pentru noi primele strune. Ospătează-ne cu precădere şi nu ne mai zvirli _
ca în ultima vreme - numai ceea ce ar fi nimerit „pentru laşul nou".
Secretariatul redacţional girat de Jon Sirbu, colectivul ele poezie, îşi POi
pierde pita dacă tu ne vei trata ca pe o publicaţie oarecare.
Strînge în jurul tău condeiele vrednice de la .~coală*** şi trimite-n<' ~Pri'
laşi roadele lor. Le aşteptăm cu braţele deschise.
L .s
(ss) G · .\1<if'ţ/<irit
Dactilogramă. Nr. inv. 4:1
* Este vorba de „schimbarea la faţă" a rPdactiei produsă în anul rns:1, dnd
George Mărgărit este adus, ca redactor şef adjunct, la „laşul nou", de la Llc:Pul
„Laurian" din Botoşan i, unde funcţionase ca profesor (v. Marian Popa - Dicţiona r
de literatură română contemporană, Bucureşti, Editura Albatros, 197î. p. :l44L
In anul următor revista îşi va schimba titlul în „laşul literar" (id. ibid., p. :.!ll9).
*·* „Matca dintîi" - revista ln cure Nicolae Labiş a debutat, 1\lmanahul
„laşul nou".
*** George Mărgărit are în vedere Şcoala d e litPratură ~Mihai EminPscu"· d in
Bucureşti, ale cărei cursuri, Nicolae Labiş le frecvent<>ază între anii Hl52-J 954.
Draqă

Nicolae,

pt. mirşava ta JJU1'tare: de ce 11-ai
trecut prin laşi înainte de a pleca la Bucureşti ? Şi nu te-ai simţit dator rn 11il'i
un fel de explicaţie .1 !n sfîrşit - o „figură" obişnuită de dnd ai clc>venit ue1H•ral i11
literatu1'ă, cum ar zice tînărul Dostoievschi (sic).
Uite, am la tine o colosal de mare rugăminte (cum ar zice Nae Ţaţ omir), P<'
care te rog să 11u mi-o refuzi: Am nevoie de două romane de Zaharia Staneu,. pt.
tipărirea faimosului meu studiu, anume : Taifun şi Dinamită. (Nu le uăse s c 1i.;if:i1fnrle
la Ic4i). Te 109 f. mult procură-mi prin anticarul tău, urmînd ca la proxima ycazk
să-ţi restitui cheltuielile făcute. ProcU1'ă-mi-le de urgenţă. Am toată năclejd<'<;1 c·ă
mă vei serlli. O s-aş tcpt de azi, începînd, zece zile, după care , clacă nu mi. l e vei
trimite, nu .~tiu ce am să-ţi fac ! ln tot cazul, nici nu mă gin desc c-o . ,ţă fi
(sic) în sfore să-mi fa ci o aşa „figură".
Pe-aici s-au întîmpl.a t unele chestii grave, pe care nu ţi le pot comwi ica a ("U,
Aştept împlinirea rugăminţii m e le şi îţi mulţume s c anticipat.

!n primul rînd, jale mii (sic) de

reproşuri

J. :~frhu

P.S. După lectura prezentei, ostC'n eş te-t e ş i du-t e la seltorul d<' proză. Stri gă acolo:
„Care eşti ăla Bănul escu ?" Vei auzi un mionat (sic) cli.~cret ca d e motan, v<'I
vedea o faţcl înroşindu- se şi un om ru o batistă mototolită î11 pumn (e batista c·u
care-şi şterg e lacrimile provocate de amintirea continuă a Ecaterin<'i din „Furtu11a"
lui Ostrovschi (sic) - singura lui dragoste!). Transmite-i salutări din parl<'-1111
st fă-i numaidecît cuno.5tinţa, dacă pinii acum. n-ai făcut-o.
Iaşi,

lncă

la tine

6.Xl.954 .

odată

repet S.0.S.-ul meu: trimite-mi

cărţile

ce1'ute.

Toată

solvare<1

1

Scrhoare

olografă,

uu

cern<>ală,

caligrafie fo<irte
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Nicolae,

Am aflat că lucrezi in redacţia „G. literare" şi ele aceea mă adresez ţie cu
/urile acestea, ştiu eu, poate inoportune_. ~ar ... ?
_
.
.
•
_
rfl)(.!~ Uite despre ce-i vorba : eu am trimis cu vreo douazecz de zzle m unna,
'(fa('ţ iei voastre, un poem intitulat „Pc dealurile copilăriei" care nu ştiu cum a
11
t nrimit şi apreciat de voi; ulterior mi-am dat .~eama că partea a doua a poe1 . •i e cam slabă, chiar foarte slabă şi m-am apucat de-am refă cut-o. Acum ţi-l
"'~t tie ca unui prieten, cu ce1·titudinea că-l vei citi şi dacă vei crede că meriti'i
mr~ recomanzi sau mai potrivit să-l prezinţi, că cine ştie, pe ling<I atîtea poezii
·p"1rOfl·'
- · •tn, ., se va întîmpla să intre în paginile gazetei .1 Zic poate fiindcă eu singur
nt conta pe acest lucru .
111
'
r [ri orice caz aştept din partea ta cîteva rînduri referitoare la această chestiunr.
Mai alătur .~i două poezioare închiriate partidului, despre rare de a ~e m e ni
r lf/U·f l! IJ•rtll ~·rf('

'· Tu ce mai faci flăcăule ? Ce mai scrii ,:,oetule ? Curn stai cu genul filozofi
,, . 1 în poezie ? Parcă mai an mi-ai citit ceva în acest sens, dar încă n-ai dat
:~ilicului ceea ce-ţi puseseşi în gînd ! De ce ? ln orice caz eu citesc totul ce apare,

, 1 ~ şi poeziile ta~e, dint~e ca:,~ 1!-nele mi-a~ pl?cut în mo~ ele.osebit. i:vr~nţionez

. acest sens poezia „Partidului şz deasemenz prima ta poezie dm „G. lzt.
Eu sînt inginer silvic la ocolul silvic Fintînele d e linqă Bacău.
vupă cum vezi, scriu şi eu, în speranţă că unele din poeziile mele vor avea
··c·ricirea să fie publicate, dar acest lucru nu-i atît d e u.~or, după cum viid 1 Mă mai
;ullt ru vinişorul, cu vînătoarea etc. Ce să fac trăi es c şi cu !
Poate vreodatc1, ai să ai ocazia să treci pe aici ş-o s-o facem lată cu otone l
~all .risling", depinde de gust!
Var să nu te mai plictisesc !
Poate peste o săptămină-două voi veni pe la Bucure .~ti ş-om mai discuta v e1·bal.
La revedere. Nu-ţi urez succes fiindcă ai destul.
Hadu Cârneci
11

& risoa re

olografă,

cu

cerneală.

Nr. inv. 53.

Data po~tei, după ştampila de sosire la Bucure~ti : 8.XI.5-1.
P(• plic, Nicolae Labiş a notat cu creionul : „Pentru Dealurile

copilăriei

s-a

răspuns~.

13 XII 1954

Stimate

tovarăse

/11tord11du-mă din provincie arn găsit
<l răllesc să-ţi îndeplinesc rugămintea.

/,abis,

pc birou l>iletul dumitale

şi iată că mă

Tn ce priveşte soarta poeziei, aş vrea să fac unele precizări : după ce ai făcut
modificclrile pe care le-am cerut, secţia a predat poezia secretariatului ele redacţie
şi conducerii, şi nu s-a publicat pentru că, după cum ştii şi dumneata, atunci cind
"'' ivesc divergenţe de păreri între secţie .~i conducere, 11ltimul cuvînt îl are aceasta
di11 urmă. In al doilea rînd eu abia astăzi am aflat că doreşti să capeţi o copie.
Tl-am ~pus toate acestea pentru ca tonul ironic (justificat în ceea ce t e prit•eşte) să nu vizeze secţia, care, în acest caz n-are nici o vină.
Cred că cu toate astea, Nicolae Labiş rămîne un prieten şi uri colaborator al
'ecţiei literare
a „Flacării".
Silviu

Podină

.Scrisoare olografă, cu creionul. Nr. inv. -1-1.
Dragă

Nae,
. Trebuie să-ţi spun că eşti cam zgîrcit cind scrii. Poate numai cînd îmi scrii
mie. Scrisoarea ta m-a găsit într-o stare sufletească destul de agreabilă. Mama e
rr1ult mai bine şi sper să iasă din spital peste o săptămînă, două. !mi pare rău
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pentru Margareta . Te rog tran.n nite-i din partl'-mi ~alutări şi f11sănătoşi rl' qrabnir
Eu nu mă pot bucura d e munţi, în general nu mă bucur de nimic. Ar tre bui _
f iu la Bucureşti, m-a chemat r<iitura.
·' 11
Lucrez mm greu - nu mai rezist clecît pfnă la 2-3 noaptea. Mă dor ochii s·
vort ochelari. A m îmbătrfnit, Nae clragă . !mi pregătesc noul volum* . ln tot i:c-a;,:
scris de cfnd slnt acasă , este ceva s trăin de poeziile mele . M-am înrăit .~i C-01't s ·
ascund adevărul ăsta care mă înspăimînt ă .
·"
Clnd ne vom intil11i am să- Ti pm'estesc· o întîmplarl? hazlie . A cum mă apu(' clt~c ris . Poţi să - mi scrii mai re pecle ?
Te

îmbrăţişez

Doina St'ilăja it
Scrisoare olograffl, c u c:C'rnealii. Nr . inv. l 7fJ.
Pe verso apare această însemnare : ~Scrisă în iulie 195fl (sau . începutul lui august)
Eugen Labiş". Scrisoarea este emisă, probabil, din Beiuş, localitatea natală a Doinei
.Sălăjan.

*

~Noul volum" la
/Je .~pre copilărie, apărut

car!' sP re f!'ră Doina Siilăjan trebuie' să fie cel intitulat
in ;mul 1!15 7. la puţin timp după cel c·u titlul Co n fi'1e1iţ r

Re dacţia revistei „laşul literar"
laşi, Palatul Culturii, etaj I, ca ni era

211

Telefon 1941
N r. 551
Stimate

tovară şe f,abiş,

A m aflat că s înteţi acasă* unde, dispunînd de mai mult timp, rlesigur c:ă ll/i
scris multe poezii frumoase . Durincl reluarea colaborării, aşteptăm să ni! trimitrli
unele din ele .
Aţi putea să ne trimiteţi, pentru fiecar e număr, aspect e noi clin viaţa sutului
~au ceea ce gcz .ţiţi. mai caractPristic în viaţa de acum a Moldov ei.
Aşt e ptăm rch puns chiar si în prozd .~ i adresa lui Eugell Mandric .
Vă dore.5te
spor la mu11că :
Cu

scrlutări tovără şeşti

Co lcct il'ul <ie poC'Zi!'
(s.~ }

Miha i

Pl'tn•.<r'U

L . s.
Dactilogramă .

• La

Nr. in v . 14 7.
SucC'ava .

Mălini. jud1•ţul

TEMOIGN!\GES EPISTOL J\ IHES JNEDITS CONCERN J\NT NlCOL AE

-

LA B JŞ

llesumc>

Dans IP present ma k rid on publie un nombre d e onze lettrC's ad rPssees 11
Nicolae L a bi ş par des a m is (Strul Kre it zler, Valentin Bo g dăneţ , Miha i Za haria ) ci l'~
collegues de sa generation (Corneliu Sturzu, I. Sîrbu, Radu Câ rneci , Doina Sălăj a n )
et par des redactions de rrv ues litteraires (l'Almanach ttLe Nouveau J assy", ,Flacăra"). Les lettres mettent en clvidence non se ulement la nature des rela t ions qur
le poete a ssumait, mais aussi certai ns details concernant la biographie d e l'o!'uvre,
comme i i en est de la le ttrP d e Ra du Cârnec i, par Iaquelle on a p p rend, p•ir
exemple, qu'en ce qui concern e Ia poesie de fa cture philosophique, Ies preoccupations de Nicolae Labiş date nt depu is 1953 deja, ce qu i rend d 'autant plus n cicN;sai re
la mise en circulation de ces docum ents Jitteraires.
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p(){'tul Gavril Rotiră (Rotaru) s-a născut ln Udf'ştii Suc<'Vf'i (locul natal şi al
lui Eu.-;ehiu Camilar), la 1 mai 1881. A învăţat mai întîi ln satul natal şi apoi la
sureava. A funcţionat ca învăţător ln Clmpulun.L?Ul Moldovenesr, colaborînd cu
poezii şi a:ticole •.~a revistelP şi z!are~1· vremii : „Junimea literară~, „Luceafărul~.
Viaţa romaneasca , ,,Glasul Bucovme1 etc .
•
A publicat citeva volume de versuri : Ponii, Vălenii dP Muntr, 1909 (in 1911
a publicat a doua ediţie la Cîmpulung Moldovenesr). Despre el, M. Sadoveanu scria :
wDin acest ţinut românesc al Cimpulun.c:ului a ieşit şi rrl dintîi popt al
Hucovinei. Ieri Bucovina n-avea cintăreţi. Azi o dată cu luptele ei pentru viaţă,
pi•ntru fiinţa poporului românesc aparP în ţinutul cel mai curat cintărPţul ei, fiu
din popor, şi azi cu suflrt de ţăran sub haina strimtft. CintecrlP lui au un inţrles
adinc :

Eu 11-am ştiut leandrii cu floar<'a clr:>licată ;
Răsurii de pe coastă întîi i-am cunu.~cut.
1n arşiţă de soare, aproape de postată.
ln scutece, pe-o brazdă, am plî11s şi am crescut„.

Tn sufletul lui vihrrază nrvoile norodului, dun•rilr nramului, cum era şi firesc
în art>stP vrrmuri, şi prin strigătul de n•voltă G . Roti ni se apropie dP celălalt poPt
al neamului, dC' Goga. Dar Burovina, grădina MoldovPi, ru poezia ei nesfirşită, a
gă~it în Rotică un ales cintăreţ liric, şi mai cu seam<i partea aceasta din cîntecele
lui mi-i dragă; partea aceasta, cu toate imperfecţiile începutului, alcătuieşte o
c·ununi\ dp flori suave>. In gingaşele-i bucăţi de dragostP, în tahlourile fine cu culori
a~a dl' dulci a vetr<'i părinteşti , a unui colţ de sat, a unui c uib de suspin şi de
!Pricire, văd întreaga Bucovină, aşa de poetică şi carP mi-i aşa de scumpă. Şi
pm•ziile acestui cintăreţ sint un semn al vremii" 1.
înainte de primul război mondial, G. Rotică a însoţit, în plimbările lor, in
jurul oraşului Cimpulung Moldovenesc, pe artiştii Aristizza Romanescu şi P. Liciu,
v1•niţi C'U ocazia unor turnee, cu care ocazi<• poPtul a scris rînduri inspirate despre
arl'ste loC" Uri :
.Din valP sr pr!'zenti.l bucuros ochilor noştri oraşul cu faţa spălată proaspăt
în aPrUl dimineţii, invitîndu-ne să-i cinstim ru o p rivirr• şi un gînd bun căsuţele
rrsfirat(' printre munţi şi legende. Am contPmplat o dipă p<'isajul conturat de
<1pa Moldovei gătită cu buchete d e soare, şi de cununa dP muncele dominate, din
fund, de venerabila majestate a moşului Rarău şi svPlta si luetă a Pietrelor
Doan1nr•i 2.
04

1 Mihail Sadoveanu, Cu

prilejul

serbăr ilor

din Hucovina, în

.,Cumpăna",

I,

l!JlO, nr. 9 (22 ian.), vol. I.

2 Din „Junimea literară~, XXI, 1937, nr. 1-8, (ian.-febr.), p. 21. Reprodus in
.Calendarul Glasul Bucovinei" pe anul 1938, p . 118-119 şi în „Glasul Bucovinei".
XXII, 1940, nr. 5986, (4 nov.), p. 1 sub titlul : Di1i Bucovina de altădată : La Cfmpul ung acum 25 de ani.
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In versurile sale. poetul c:întii înstrăinarea de locul copilăriei, pierderea amin tirilor, dragostea, viaţa rurală idilică în contrast cu vitregia vieţii de la ora~ :
Voi, da, aveţi argint .~i aur
pînea cea mai albă-n mini ;
V oi doar sinteţi stăpînitorii .
•';>i cine noi ? Noi muncitorii ;
.5i păsul nostru ? Cine-ntrea/Jă
D<' vom 1>eri noi azi sau mini 1
Şi

G. Rotică a participat la şezătorile literare organizate de Societatea Scriitorilor
Români, mai ales prin oraşele Moldovei, însoţind pe Sadoveanu, Topîrceanu, ~i
alţii. A cules şi poezii populare 3 şi a luptat pentru unirE.'a Bucovinei cu Români<1.
Din 1914 trece în România, iar între EJ19 ~i 1929 e profesor la Cernăuţi, fiind ctitorul
Sindicatului ziariştilor bucovineni . J\poi trece la Bucureşti , tot ca profesor, relrdndu-se ca apărător al Bucovin<'i 'ii luptător pentru consolidarea unirii el ·c·u
România.
Colaborează în continuare la „Neamul românesc literar", „Convorbiri literare"
„ Ţara noastră", „Zburătorul" etc„ publicînd încă două volume de poezii : Cîntare~
suferinţei ( 1916-1917 ), Bucureşti, 1920 şi Paharul blestemat, Bucureşti, 1924. Activitatea de ziarist şi-a adunat-o în culegerile : Cele două Românii, Bucovina care s-a
dus

şi

Dintr-un

colţ

al României Mari. Ecouri bucovtnene (1918-1920).

Relevat de critica literarii a vremii, prezent în un ele antologii şi menţinut
în istoriile literare, poetul s-a stins din viaţă la Bucureşti, la 1 iunie 1952 4 .
Poezia lui Gavril Rotică mimează pe aceea a lui Oct. Goga, nefiind străinii
de eminescianism şi coşbucianism, prevestind prin unele accente şi timbru poetic pt•
a altora. In momentul istoric in carP a apărut, ea a însemnat un progres pentru
poezia din colţul nordic al ţării.
Creaţia poeti că şi activitatea ziaristică a lui G. Rotică reprezintă un nspl'C:l
din lupta dusă de poporul român, din Bucovina. pentru o literatur<'i proprii\ p<'nlru
libertate şi independenţă naţională .

„

„
*

In c1·itica şi istoria literară românească poezia lui G. Rotică se prezintă astfel :
despre volumul de Poezii (1909) al lui G. Rotică au scris M. Eliade o recenzie in
ziarul „Patria" 5 şi Victor Morariu în revista „Junimea literară" G, un studiu intitulat : Poetul Bucovinei.
V. Morariu prezintă succint volumul de poezii, temele poetice şi sesizează,
printr-un paralelism ingenios, influenţa lui Oct. Goga, numindu-l pe Roti că „ucenic"
al acestuia : „are versul şi strofa măestrului - dar cu variaţii şi dezvoltări originali',
are limba lui bogată, solemnă, energică şi concisă - dar şi aceasta cu destule merite
proprii şi are şi multe subiecte, motive, situaţii tot de la măestrul său". Unele
aprecieri admirative sînt explicabile, pentru timpul respectiv. „Cînd poetul - spunP
V. Morariu - se va emancipa de tutPla măestrului său ş1-ş1 va putea fi în toată
privinţa „poetul Bucovinei", care e azi... cîntăreţ al durerilor şi aspiraţiunilor
noastre".
3 Unele au fost publicate în cartea : Matthias Friedwagner, Rumănische Vollcslieder aus der BukoWina. Liebeslieder, I. Wilrzburg, 1940, cu 943 texte poetice
şi

380 melodii notate de Al. Voevi dca.
4 Graţian Jucan, Poetul Gavril Rotică, în „Croniq", XIV, 1979, nr. 16(690),
(20 aprilie), p. 10 şi voi. Cîmpulungul Moldovenesc. Pagini culturale, Editura Litera,
Bucureşti, 1979, p. 33-35
foto.
5 „Patria" (Cernăuţi), 1909, nr. 57 (27 aug.) .
6 „Junimea literară" , VI, 1909, nr. 9, p . 163-172
foto.

+

+
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Constantin Loghin îl prezintă pe Gavril Rotică în antologiile 7 sale, precum
·i in Istoria literaturii româ:ie di'fl: Buco~i~~ 8 pril!tre poe~ii ~Junimii literar~"~

· nalizîndu-i destul de favorabil poezia, sublmund insa putermca mfluenţă a poez1e1
fui Oct. Goga . El se opreşte asupra poeziei înstrăinării de mediul sătesc, a poeziei
patriotice, arătind că G. Rotică „se face interpretul suferinţelor celor dezmoşteniţi,
elor exploataţi;" ; este prezentată apoi poezia dragostei, a naturii şi voi. Cîntarea
cuferinţei
(1916-19171, (1920) cu poezil din timpul primului război mondial.
5
Despre volumul de poezii Paharul blestemat (1924) a făcut, la apariţia lui, o
omunicare Constanţa Valescu în cadrul Institutului de literatură din Bucureşti 9 ;
~e asemenea, profesorul Dragoş Protopopescu a s.-::ris o recenzie în „Junimea lit 1•rară"

10

Jn antologia Poezii u, cu o prefaţă de Sextil Puşcariu, acesta remarca apropierea tematică şi de expresie a poeziei lui Gavril Rotică faţă de poezia lui O. Goga :
„Pe atunci apăruse Goga, care-l copleşea cu personalitatea sa marcantă. Fermecat de versul poetului din Răşinarii Ardealului, Rotică nu-şi putea desfă şura
liber partea sa de suflet plin de simţiri gingaşe".
Despre creaţia din ultimele două volume, S. Puşcariu subliniază „versul său
melodios (... ) /care/ creşte firesc în jurul unei idei, pe care o exprimă adesea cu
figuri poetice alese, totdeauna cu mijloace simple şi într-o limbă românească
firească, frumoasă, sănătoasă şi cumpătată".
In cronica literară la volumul de poezii Paharul blestemat, Perpessicius,
scriind despre poezia patriotică a lui Octavian Goga şi referindu-se la Rotică, spune
că „n-a fost altul care să o asimileze cu mai multă îndemînare" (... ) „De aceea
l'oeziile pe care le adună în 1909, in volum, sînt o parafrazare a temelor di'l Goga~.

Analizînd universul poetic al volumului, citind din motivele poetice, criticul con chide că „nu motivele de poezie lipsesc d-lui Rotică. Ceea ce socotesc că-i lipseşte
r însăşi poezia (... ) Poetul e lipsit de „graţia muzelor" . După cum se vede, criticul
respinge total versurile volumului 12.
Criticul E. Lovinescu Ii face lui G. Rotică un portret poPtic in vol. Critice,
V (1921)

13 :

„( ... ) Sosind din munţii Cimpulungului BucovinE'i, sîntem pregătiţi la apariţia
unui rural, frust şi lnţepenit în gesturi sfioase („.). De pe lira lui Rotică se desprinde o suavă melodie, plină de deli cateţă şi gingăşie, în care dori nţa e spiritualizată în impalpabile nuanţe sufleteşti (...). Invenţia lui verbală e, în adevăr,
nulă (... ). Materialul poetic al lui Rotică e luat din fond ul verbal al lumei intregi
din care iese totuşi o frăgezime şi o sincerihte de simţire ce însufleţesc fraza
poetică, dindu-i o originalitate, ne egalată de multe din atitudinile simbolismului
român ... Simplă sau ştearsă ca formă, poezia lui este totuşi plină de nuantP
sufleteşti ( ... )" .
Interesant e faptul că E. Lovinescu îl menţine şi în Istoria literaturii române
contemporan e (1 900-1937 ] !4 la capitolul: Poezia sămănătoristă în Bucovina:
„Printr-un adevărat paradox poetic, i-a fost dat acestui rural cimpulungean
să exprime amorul discret, cu sfiiciuni de fecioară şi ezitări d e moralist. Delim i7 G. Rotică in Scriitori bucovineni. Antologie, Bucureşti, 1924, p. 99-109 ;
Antologia scrisului bucovinean pînă la unire, vol. I, Poezia, Cernăuţi , 1938, p.
lll2-l 74
foto şi bibliografie.
8 Istoria literaturii române din Bucovina (1775-1918), Cernăuţi, 1926, p , 230235
foto.
9 „Buletinul In sti tutului de literatu ră", 1924/25, p. 21 şi urm.

+

+

IO 1925, nr. 1-3.
Puşcari u, Prefaţă la voi.
Bucureşti, „Cartea Românească",

Poezii (Pagini alese din scriitori români, nr.
f.a.
12 Perpessicius, G. Rotică: Paharul blestemat (Edit. lit. a „Casei şcoalelor")
ln voi. Opere, 2, Menţiuni critice, E.P.L„ Bucureşti, 1967, p . 127-131. Publicat mai
lntli tn : „Cugetul românesc", II, 1924, p. 243.
13 E. Lovinescu, în Critice, V, Bucureşti, 1921, p. 59-62.
14 Buc ureşti, f.a., p. 86-87
foto.
11 S.

86),

+

https://biblioteca-digitala.ro

GRAŢIAN JUCAN

354
tările

definesc negre1it, mai mult caracterul psihologic decît cel estetic al lirismului
poPtului, destul dP sumar" .
Analizele ulterioare ale poeziei lui G. Rotică i:xagerează meritele sale. Traian
Chdatu ii numeşte ~poet al sincerităţii discrete" h', fiind de p[irerP că două din
cărţi le sale trebuie reeditate 16, iar Tudose Dracea îl prezintă entuziast în „Gazeta
BucovinC'nilor" (19:37) 11 şi în volumul Lirism şi cultură (1938) !~. Tot <'I îi prezintă
acti vita tea dP ziarist III.
D . Murăraşu în Istoria literaturii române (1941) îl pre zintă astfel :
„G. Roli că face parte din ambianţa în cC'p utului de veac prin inspiraţia patriotiC:1 si prin fp luJ cu m îi stăruies c în mintP un e le teme at!t de fericit exploatatp
de Goga . E ~i PI un dPzrădăcinat care nu poate uita mediul ţără nesc p c care 1-;i
piirăs it PoPzia patriotică o găsim şi-n Cîntar ea suferinţ l'i (1 916-1917), iar poPzia
de drai::ostP în Paharul blestemat (HJ24). Faţă cu tot ce am avut mai înainte în
acestt- domenii, G. Tl otică nu vine nici cu suflet nuanţat, ni ci cu imagin;::ţit•
deose bitf1" ~~• .
G. Călinescu în I.~toria literaturii români'.„ (1941) seric că ~p oezia lui G . Rotică
PStP Protică ~i in t imistă, cu melancol ii dP om sii nătos, d a r t imid . lndrăgostitul Sl'
sficste dr oameni şi SP-nfundă în pădure„. Trist eţe a au tumna lă are o nuanţ.ă tonică:

Nu vezi ce tri stă- i toamna î n jur pre mun ţii suri,
Nu vezi cum cacle ceaţ a pe triste le pădu 1'i,
P e coasta unde codrul n oi l-am stiut mai cles
Şi doruri pen!ru zile ele to am nă ~m cules ( „ .)
Remarca bilă este evocarea femeii, prin r ochiile ei :
La tine-n seara asta cum mă gîndesc o ploaie
De foşnete cob oară şi trista mea odaie
Mi-o umple cu parfumuri, cu graţii şi măta .~ă :
Sînt rochiile tale ce le aud prin casă („ .)".
Cr iti ('11J si isto ricul literar îl men\ine şi ln Co m pendiul său la capitolul:
Intimţştii.

Mai r0r·ent, Const. Ciopraga a rat[1 că
pină la amănunt P" ( .. ) Cînta rea suferinţei
nPază în limbaj direct „<1 patriei m ustrarP"

la G . Ro tică „mimarea lui Goga mergp
(1920). cronică din 1916-1917, consemet c. "în Paharul blestemat (1 924 ), d upă
Pmancipar<'a dP sub obsc>sia lui Goga, fluiditatea expresiei, în progres evident. nu
C'orespun d '.• unui sa lt s imila r în privinţ<i s ubstanţe i" (.„) De la elogiul „cătunul ui"
pîn<'.'t la invocarea parfum urilor ş i foşnetelor de mătase, G. Roti că nu se ridică nici
un mom.cnt deasup ra orizontul ui" ~1.

In roacluzic>: d in cele exp us'! mai s us sp d ed uce faptul că judecăţile asupra
poeziei lui G. Rotică slnt contradictori i. De la aprcciPri :1dmirative ~i Pn tuziaste
15 „.Junimea litera rit", HJ:i5, nr. 5-7
rn „.Juni mea l iterară", 1936, nr. 1-:l.
J 7 „Ga zeta RucovinPnilor'·, Bucureşti. 1!'J:l7, nr. 65.
lf) Lfrica buco vineană : G. R otică în vol. Lirism şi· c ultură,
p. 91-97 .
19 Ctitorul presei bucovinene, în „Gazeta Bucovinenilort",
nr. 70-71.

Bu c ureşti,

1938,

Bu cureşt i,

19:18,

în Istoria literaturii române, Ediţia a II- a, Ed itura „Cartea
/1941/, p. 373.
21 Const. Ciopraga, G . Rot ică, în Literatura română între 1900 şi 1918, Editura
.Junimea, /Iaşi/, 1970, p . 211-212. Vezi şi : G. Rotică, în antologia : Po eţ i de la Să
mănălorul. Ediţie de Petru Homoceanul. Cuvînt înainte de AL Piru, Editura Minerva, Bu c ureşti, 1978, p. 329-332. Vezi şi : Mircea Streinul, Două valori : G. Rotică
ş i I. E. Torouţiu, în „Neamul Românesc", 1937, 11 nov. Extrase din „Gazeta Bucovinenilor", a.b„ Un poet bucovinean în suferinţă: G. Roticd, în „România", 1940 8.IX.
20 D .

Murăra~u

Homânească", Bucureşti,
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·-a ajuns la negări totale (Perpessicius, Const. Ciopraga), ori la recunoaşteri parţialt
~ contribuţiei lui la dezvoltarea liricii hucovinene (E. Lovinescu, G. Călinescu etc.).
t·ără înălţimi poetice de prestigiu „poetul Bucovinei" a clntat la lnceput tn struna
lui Oct. Goga, ajungind la o poezie intimistă, fără profunzime ~i reiif'f f'stetir·
drosrbit.

GA VRIL ROTICA

-

Resum e -

Dans l'ouvrage ci-dessus l'auteur realise une imugc de la crcation du poete
Gavril Rotică, vue par ic miroir de la critique et de l'histoire litterairc. On arrivP
a la conclusion que Ies jugements sur la poesie de Gavril Rotică sont contradictoires.
Des appreciations admiratives et enthousiastes on est arrive a des negations
totales (Perpessicius, Constantin Ciopraga), ou a des reconnaissances partielles d<'
sa contribution au developpement de l'oeuvre lyrique de la Bucovine (E. Lovinescu,
G. Călinescu etc.). L'opinion de l'auteur de cet article est que, sans des hauteurs
µoNiques, au commencement, „le poete de la Bucovine" a f'te influence par J'oeuvre
Iyrique d'Octavian Goga, en a rrivant, ulterieurement a une poesie intimiste, sans.
profondeur et relief Psthetique particulicrs.
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TEODOR BALAN
1885 - 1972
VASILE GH. MIRON

Se împlinesc o sută de ani de la naşterea istoricului Teodor Balan, organi;,mtor şi pasionat cercetător al documentelor, care ne-a lăsat, pe lingă mte-resantele lucrări istorice privin\:li trecutul Bucovinei, valoroasa colecţie de documente intitulată Documente bucovinene.
S-a născut ln orăşelul Gura-Humorului, judeţul Suceava, la 26 iulie 1885,
dint r-o familie modestă de func,ţionari 1• Tatăl său, Grigorie Balan 1 , funcţion ar
la oficiul de carte funciară, era fiu de ţărani năsăudeni , iar mama sa, Ma ria
Kazemienil:ko, era originară din Cacica, judeţul Suceava. In urma unei inspecţii
tatăl său a fost avansat şi transferat cu serviciul în reşedinţa Bucovinei. Teodor
Ralan urmează cursurile şcolii primare (1892-1896), ale Liceului de stat nr. 1
in Cernăuţi (1896-1904), unde a avut ca profesor de limba română pe Ioniţă
Bumhac. După promovarea cu succes a examenului de bacalaureat (4 iulie 1904)
urmează cursurile Facultăţii de litere şi filozofie, specialitatea istorie-geografie,
la Cernăuţi şi Viena . Audierea cursurlor unor iluştri profesori (ca : F.riedrich
Heimund Keinl:il la istoria Imperiului austro-ungar, Hli rz Frănkel la istoria universală de Ia Universitatea din Cernăuţi, Jan Jiretec specialist în istoria popoare!or din Peninsula Balcanică, Fournier la istoria medie, Oswald Redlich, viitor
preşedinte al Academiei austriece, la metodologia istoriei"), participarea la seminarul profesorului Przibram (de descifrare a vechilor documente latine şi germane de Ia Haus-Hof und Staatsarchiv din Viena), stuldiul în bibliotecile. arhivele
şi muzeele istorice stau la baza pregătirii sale de specialitate, trezindu-i totddată
interesul şi dragostea pentru cunoaşterea şi cercetarea trecutului istoric al poporului român. Din timpul studenţiei adună documente pentru lucrarea de doctorat Der Rumănenaufstand in Siebenbilrgen in den Jahren 1848-1849, pe care
a depus-o la Universitatea din Viena în 1924 3_ In l!l08 îşi ia licenţa în istoriegeografie la Universitatea din Cernăuţi, iar în 1910 susţine examenul de capacitate în învăţămînt. A funcţionat ca profesor de istorie la liceele din Cîmpulung
Moldovenesc (1908-1910), Cernăuţi (1910-1912), Suceava (1912-1918) perioadă tn
care studiază arhivele publice şi partkulare locale, surse bogate 'de infurma{ii
pentru elaborarea viitoarelor sale studii şi lu crări referitoare Ia trecutul Bucovinei 4 •
La sfirşitul anului 1918, după terminarea primului război mondial şi înfăptuirea idealului unităţii naţ ional-statale, se reîntoarce de pe frontu l de la
Consiliul popular al comunei Cacica, Registrul stăr ii civi le pentru născuţi
Pe anul 1870-Hlll al Parohiei greco-catolice din Cacic.a, p. 86 ; Arh . St. Suceava.
Fond personal Teodor Balan, I/1.
2 Grigorie Balan s-a născut la 17 octombrie 1847 în satul Mintiu, judeţul
Bistriţa-Năsăud, loC'alitate în care venise bunicul istoricului din satul de origine.
vecin, Blăjenii de Sus. După ce frecventează cîţiva ani cursurile liceului la Bistr iţa şi la Blaj, fiind lipsit de mijloace, a intrat ca voluntar în armata austriacă .
După terminarea războiului cu Italia în 1866, la care a participat, a fost numit ea
funcţionar la Oficiul de carte funciară din Gura-Humorului. (Arh. St. Suceava,
Fond personal Teodor Balan, 1/3, f. 14).
3 Arh. St. Suceava, Fon~, personal Teodor Balan, 1/3, f. l!l.
4 Ibidem, f. I.
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lsonzo din Italia la Cernăuţi, unde ocupă catedra de istorie la Liceul „Aron
l'umnul" (1918-1940). La 9 noiembrie lDl!J s-a căsătorit cu Silvia BrăteanU1 ·'
profesoară la Liceul de fele ortodox din Cernăuţi, distins cadru didactic în în ~
văţămintul liceal, care l-a sprijinit de-a lungul anilor în activitatea sa ştiinţifică .
ln 19:lO, i1t urma unei intense activităţ i ştiinţifice, îşi susţine 'd octo ratul în istorie
cu teza Suprimarea mişcărilor naţi.anale din Bucovina pe timpul războiului mo 11
clial 1914-1918, iar în anul 1931 ia docenţa în istorie. Funcţi onează în cadrul
U niversităţii din Cernă uţi la catedra de istoria românilor, specialitatea vechei!
organizaţie, ca docent universi tar (1932-1938) ~i conferenţi ar (1938-1940). In anul
~colar 1!140-1941 fu ncţi onează ca profesor la L ice ul „Gh. Lazăr" din Sibiu, iar
î ntre ani i UMI-1944 ca d iredor al Bibliotecii universitare di n Cernăuţi cu titlul
de profesor un i vcrsitar. Concomitent cu munca des făş urată la catedră participă
ia organizarea Arhivelor Bucovinei n_
!n primăvara anului 1922 Dimitrie Onci ul, director general al Arhivelor Stat ulu i, propune Ministerului Instrucţiunii numi rea unei Comisii a Arhivelor Statulu i
pentru Bucovina 1, cu scopul de a concentra la Cernăuţi, într-un local propriu ,
materialul arhivistic creat de instituţiile publice în această provincie. Ooi ani
•1ia i tirziu, la intervenţia lui Constantin Moisil, noul director general al Arhi velor Statului, Ministerul Instrucţiunii a aprobat constituirea unei „Comisiuni
; 1 A:-h iYelor Statului pentru Bucovina", sub preşedinţia lui Ion I. Nistor, 'din care
alături de Hornul Cândea, Vasile Grecu profesori universitar i, şi Simion Heli:
Gheor·ghe Bocă neţu, profesori de liceu făcea pa rte ca specialist şi Teodor Balan ~
în ~edi nţa d e constituire a comisi ei , din 22 septembrie 1925, Teodor Hal an,
su bdirector al Arhivelor Statului din C e rnă uţ i (1925-1932), cu noscător al cerin1eln r muncii de arhivă, i nsistă asupra as igurării spaţiului de depozitare pentru
a co ncentra . conserva şi ordona documentele în vederea va lorificării lor stiin\ific e. A susţinut cu energie măsurile ce se impuneau pentru a sal va de Ia dii; 1
t ruge re, p r in vînzare ca „hîrtie pentru împachetat", 'dosarele ce conţineau acte
nficial e ale unor instituţii din Cernăuţi şi provincie. In acela şi timp a luat în
evidenţă pe d eţ in ătorii particulari de doc umente, adresindu-le invitaţia de a le
rl c>pu n e s pre co ns e rvare şi folosire în scopuri ştiinţifice, cu drept de proprietate,
în depoz itele Arhivelor Statului!'.
Lui Teodor Halan i-a reven it sarci na de a întocmi raportul c,u priv ire la
sit u aţia fo ndur ilor arhivistice a le Bucovinei. Combătind distrugerile ;.i starea necorps p u n zăto2re d e păstrare de la unele instituţii , el subliniază valoarea 'd,eosel!i t{I a d ocu m en telor, deoarece „ne vo r da dovadă de caracterul românesc al
ţări i , de stf1pîn irea înde l ungată, neîntreruptă şi nedisputată a poporului românesc în Bucovina". Ia în evidenţă documentele create de Administraţ ia Bucovinei
5 S il v ia Bala.n (13.02.1895-18 .12.1981) s-a născut în comuna lli şeşt i , judeţul
S uceava, un d e părinţii săi, Gheorghe şi Maria Brăteanu, erau învă ţători. Tatăl
si\u, or iginar din Stupea (astăzi Ci prian Porumbescu), era fi ul lui Toader şi Domni c.n B r ă t eanu , ţăran i desc,endenii din emigranţi ardeleni în Moldova, în secolu~
<ii XVIU - lea. S ilvia Balan a urm a t primele două clase primare la Bucşoaia şi
Ar bore, iar ultimele d o uă şi liceul (Hl06-HJ 14) la Cernăuti. La 25 iunie Hll-1 a
luat e xamen ul <l e bacalaureat cu distincţie, după ca re a frecventat cursurile Far ultăţii de litere ş i filozofie d e la Universitatea d in Viena (1914-1918). In ultimi i
a ni de st u'd< u a fost colegă la cursul d e filozofie cu poetul Lucian Blaga, timp în
care .a legat eu el şi logodnica lui, Cornelia Brediceanu, pe atunci studentă în
medicină, o strînsă prietenie. In luna mai 1920 obţine titlul de doctor în litere
si filozofie cu „suma cum laude". A publicat Opera lui Dimitrie Anghel, Groza lut
Alecmrulri, personaj istoric sau figură legendară ?, Stupea lui Ciprian Porumbesru
si a lte arti cole literare şi pedagogice în reviste de specialitate şi cotidiene. (Arh .
St. Suceava, Fond personal Teodor Balan, 1/4, f. 1-7).
ii Arh St. Suceava, Fond! personal Teodor Balan, I/3, Jl. 1-2.
7 Ştefan Hurmuzache, Teodor Ralan, în „Revsta Arhivelor", LII, nr. 1, Bucure~ti, 1975, p. 67 .
8 Simion Reli, Arhivele Statului din Cernăuţi; în .Revista Arhivelor", IV, 2,
19-tl, p. 248.
!l Ibidem.
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a
valoare c
deoarece multe documente,
t niiîn 1774-1918,
original sau in traducere, se referă la relaţiile intre administraţie ~l
''.~erlt
.:i-i, pierderi
răzeşi sau măn~st~ri, _a nterioare <?c.up_aţi:i ~u~trieci:
Această arhivă . a
mari al1t m timpul răzb01ulm cit ş1 m n01embrie 1918, cfnd dm
10

10

1

.

~~nul lui Erzdorf, guvernatorul Bucovinei, funcţionarii au ars actele oficiale
care le considerau compromiţătoare faţă de stăpinirea românească. La aceste
pe&f'deri s-a adăugat şi depozitarea acestei arhive in beciurile Palatului Adminisfr1ativ unde, pină în primăvara anului 1924, malte dosare -;;i condici au intrat
in putrefac ţi e ' ' ·
.
.
.
.
.
.
cu amărăciune m
suflet ne informează asupra p1erdenlor suferite de arh1vPle create de Comitetul Tării, Corpul de jaridarmi şi Administraţia Fondulu i
hisericesc, al Bucovinei, condamnind cu asprime pe cei care au vindut ca maculatură documente salvate de pe urma războiului. Totodată semnalează cercetă
torului documentele create de Administraţia Bucovinei (1774-1918), Tribunalu1l
din Cernăuţi, Tabl a Tării Bucovina, care prin procesele-verbale ~i copiile documentelor originale depuse de comisia de delimitare a propriictăţii, in anii 17Bl17s7, în Liber actorum granicialium, Liber inxtrumentorum antiquorum, Ub er
testamentorum, Liber poctorum dotalia ş.a . oferă bogate informaţii de.;prf' stă
pînii satelor 'de la Alexandru cel Hun încoace şi despre proprietatea feudală,
Jair;'l si bisericească.
Cunoscind că aceste izvoare au fost studiate in mică măsură de către Tu<lor
v ştefanelli, care a publicat Documente din vechiul ocol al Cîmpulungului · Molrlorenesc, de Sever Zotta de la Iaşi, care a copiat multe documente cu privi re
la trecutul unor familii boiereşti din Moldova de Sus, de Ni colae Iorga, care a
publicat materialul găsit Hic,i în l>ocume11te privitoare la familia Callimachi 'ii
ln Studii şi documente, voi. V 12. Teodor Ralan trece la traducerea documentelo r
scrise in limbi străine şi le transcri e pe cele cu caractere ch ilirice, fac,ilitînd
studierea lor.
Teodor Ba!an a c.on'd amnat lipsa de intpres pentru arhive. constatată la un<.'l e
instituţii şi a făcut dem„rsuri pină la conducerea organelor centrale pentru îndreptarea situaţiei. Apreciind, de exemplu, valoarea arhivei Tribunalului penal
din capitala provinciei pentru cercetarea istorică, deoarece cuprinde proreselE"
politice ale conducătorilor românilor. Teodor B alan informa Direcţia generală a
Arhin•!or Statului că a făcut intervenţiile ner.esare cu scopul de a găsi la conducerea instituţi ei „puţin inter0s pentru soarta acestei arhive". care se află în
condiţii de nek:Jcscris, şi solicita sprijinirea demersurilor sale pe lingă Ministerul
Justiliei pentru a impune acelui tribunal crearea unor C'Ondiţii corespunzătoare
păstrării documentelor. Intervenţia sa a avut rezultatul rlorit, deoarece Ministerul .Justiţiei a dispus mutarea arhivei in localul Liceului „Aron Pumnul ". und e
avea conditii de păstrare şi acC',es la public 11_
In calitate de director al Comisiei Arhivelor Statului pentru Ruco\•ina (l!l'.121942) se ocupă de arhivele administraţiei judeţen e şi comunale, insistînd ca Mi nisteru! de Interne să impună prefecturilor de ju\:ieţ şi primăriilnr obligaţia de
a inventaria documentele create pînă în anul 1918 şi de a asigura, prin depozite
de arhiYă, condiţiile corespunzătoare de păstrare "'·
Printr-o muncă susţinută de aproape 20 ani, Teodo:r Balan a adunat cu
Rrijă in depozitele acestui locaş de cultură importante doC',umente c reate de Adminbtraţia Bucovinei, Comitetul Ţării Bucovina, Consiliul şcolar al Bucovinei,
rnloro~sa şi bogata arhivă constituită in cărţi de către Tabla Ţării, hărţile topogrn~1ce ale satelor BuC'ovinei, documentele oraşelor Cernăuţi şi Siret, ale mă
năstmlor şi bisericilor \::ljn Bucovina şi Moldova, actele invăţămintului, ale famiIO Teodor Balan, Arhivele Bucot'inei, in „Rrevista Arhivelor", \'ol. I (l!l24l921i), nr. 1-3, p. 301-302.
11 Simion Reli, op. cit., p. 249.
12 Teodor Balan, op. cit., p. 302-304.
13 Ştefan Hurmuzache, op. cit„ p. 67-68.
14 Arh. St. Suceava, fond Primăria oraşului Suceava, dosa r :J/1926, f . 15.
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liei Flondor şi diploma din 9 decembrie 1862, prin care ducatul Bucovinei doautonomia administrativă 15 •
Arhivist cu experienţă, ia poziţie împotriva reorganizării fondurilor arhivistice constituite după sistemul cie registratură, arătind că a moştenit "o arhivă
gata alcătuită" şi dl nu are nici forţe, nici timp ca să transforme arhiva după
noi principii, fie ele chiar mai bune. Propune abandonarea reorganizării, Arltivelor Statului revenindu-le obligaţia „să capteze şi să păstreze materialul arhivistic", „lucrul principal - arăta el - este c<1 documentul să fie bine păstrat
.-:;i bă poată fi uşor găsit" 16.
Ca semn de preţuire, Constantin Moisil, 'd irector general al Arhivelor Statului, ii scria lui Teodor Balan, la 13 septembrie 1938, următoarele : "avem onoarea
a vă explica mulţumirile noastre pentru activitatea depusă spre adunarea, îngrijirea
'.ii păstrarea arhivelor vechi ce Ie-aţi achiziţionat pentru Arhivele Statului" n.
Teodor Ba!an a fost un pasionat cercetător, om de .ştiinţă, care, timp de
peste jumătate de secol, a adunat, a publicat sau a lăsat în manuscris lucrări de
o certă valoare pentru istoriografia româneasc;l.
O constantă a activităţii ştiinţifice a profesorului Teodor Balan, rod al stu<ii i lor temeinice de paleografie latină, slavă, germană şi arhivistică, a fost preoc uparea pe deplin justificată, pentru publicarea documentelor ln mod ştiinţific,
deoarece nu poţi face istorie şi da o interpretare justă evenimentelor fără suportul
documentelor, fără probitatea lor ştiinţifică.
Pnnlr-o muncă entuziastă a tra1dus şi transcris documente din fondurile
păstrate de Arhivele Statului, arhivele mănăstirilor şi ale persoanelor particulare, pe care le-a inmănunchiat în luc,rări, de care nu se poate lipsi cel care
ce rcetează istoria Moldovei în general şi a Bucovinei în special.
Colecţia Documente bucovinene cuprinde în cele şase volume publicate intre
an ii l9:J:l-1!142 documente originale, copii, traduceri, rezumate din anii 1507l!l:l:l, urmate de note şi comentarii referitoare la organizarea politic.ă, atestarea
do cumentară a satelor cu vechea lor toponimie şi terminologie agricolă, dinamica
pr oprietă\ii, obligaţiile locuitorilor, comerţul, arenzile, relaţiile între tirgoveţi ş1
feudali, vinzările şi schimburile de moşii după instaurarea administraţiei austriece în Bucovina. Prin publicarea acestei colecţii de documente, editorul aduce
o contribuţie mcilriestă - aşa cum arată în prefaţa volumului VI - „atit politicii
dt ş i ştiinţei româneşti", împotriva adversarilor, care, fără a avea dovezi, rid i·r au pretenţii politice asupra acestui teritoriu, încercînd să pună sub semnul in\rcbări i continuitatea poporului român pe aceste meleaguri. Teodor Balan, c·u
.1jutorul documentelor, dovedeşte că Moldova de Nord „este o creaţie politică
·: .·o mânească". De la primele începuturi, „cind apar state ordonate" pămintul acesta
„a aparţinut neamului românesc". Numai românii au creat o organizaţ i e politică
~-.r ainică pe aceste locuri. Tot c.e se găseşte aici „a fost născocit de minte romu• wască şi lucrat de braţe româneşti" 18.
Pentru a edita documentele bucovinene într-o formă corectă şi a înlătura
gre~elile ~i explicaţiile istorice „imposibile" făcute de Franz Afciolf Wickenhauscr,
Teodor Ralan a adunat documentele, le-a selec ţionat, reţinind originalele, in
lipsa acestora copia cea mai c.orectă şi numai în lipsa copiilor au fost utilizate
t raducerile. tn dorinţa de a prezenta o colecţie de documente cit mai completă
s-a u adunat toate mărturiile scrise, atit primul uric cit şi întăririle ulterioare,
~-au copiat şi după ce s-au comparat cu cele inedite s-a reţinut documentul „cel
mai exact", în timp ce celelalte au fost re(iate în formă de regest sau notate la
ex plicaţii pentru informarea cititorului 1~.
Prevăzută cu un indice ce cuprinde nume de persoane, nume geografice,
lucr uri, dregători şi slujbaşi cit şi lista documentelor din fiecare volum, colecţi a
bindeşte

15 Inventarul Arhivelor Statului Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova,
laşi,

Năsăud, Timişoara, Braşov, Monitorul oficial si imprimeriile statului, Bucure,ti, Hl39, p. 336-340; Die Bukowina, Cernăuţi, 1899, p . 300-301.
16 Ibidem, p . 333.
17 Ştefan Hurmuzache, op. cit ., p. 68.
lB Teodor Ralan, Documente bucovinene, VI, 1942, Bucureşti, p. 5-6.

19 Ibidem, p. 4-5.
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f)ocumente bucovinene rămîne şi azi un instrument de lucru util pe masa cer-

<'el.ătorului
. · pu 11·
·· d e d oc umente se 1nscne
· ş1· I ucrarea d e propor ţ··11 mai· m1c1
· ·
Pe linia
> ică ru
Noui documente cîmpulungene, apărută în 1929, care cuprinde 100 de doc.umente
emise între anii 1409-1858. Lucrarea, prin documente inedite, aduce noi infor~
111 aţii privind viaţa economică, socială şi politică a ocolului Cîmpulung Mol'dpvenesc. în prefaţa lucrării, Teodor Balan apreciază fostul ocol al Cîmpulungului
Moldovenesc ca ~l mai interesant colţ de ţară moldovenească, fiindcă „alcătuirea
politică a acestui ocol s-a m enţinut nealterată pînă în secolul al XVIII-iea, perrn iţind cunoaşterea organiză rii Moldovei din timpurile vechi". In loc de studiu
p rt> zintă publicaţiile de documente şi opere istorice în care s-au făcut aprecieri
„~ upra fenomenelor sociale şi politice din ocolul Clmpulung Moldovenesc. Dintre
acestea un prim loc îl ocupă Descrierea Moldovei, în care învăţatul domn, Dimitrie Cantemir, afirmă că „ţăranii din Cîmpulung se bucură lele mari libertăţi
p oliti ce~ . CI"itică aspru pe Franz Adolf Wickenhauser, care în documentele puhlicate despre ocolul Cimpulungului Moldovenesc a înlocuit din copiile germane
întocm ite de M . F . Lopeiski numele geografice româneşti cu cuvinte neaoş germane, "în cele mai multe cazuri ieşite din uz". Din această cauză, retraducerel.l
in limba română a documentelor, pentru care nu găsim copiile germane, este
i mposib i lă . Apreciază contribuţia istoricilor şi scriitorilor români: T. V. Ştefa 
ne lli, Alexandru D. Xenopol, Nic.olae Iorga, Alexandru Rosetti, Eudoxiu Hurmuza ch i la cunoaşterea ocolului Cimpulung Moldovenesc. Colecţia lui T. V. Şte
fanelli Documente din vechiul ocol al Cimpulungului Moldovenesc, publicată de
Academ ia Română în 1915, rămîne "cea m a i completă" publicaţie de ~pcumente
d mpul u ngene 20 .
Interes prezintă şi lucrarea Familia Onciul studiu şi documente, 1927,
<'.a re, prin intermediul celor 179 documente din anii 1546-1906, ne prezintă evol uţia acestei familii, cu ramificaţi i ulterioare !.n alte familii româneşti din Moldov a de Sus.
Pregătirea de specialitate a profesorului Teodor Balan se poate vedea şi
di n articolul O nouă concepţie de documente moldoveneşti 21 în care, după ce
ap reci ază cele zece vo lume de ~cumente moldoveneşti d in anii I:l84-1620, pub licate in Editura Academiei R.P.R„ ca „cea mai bogată cole~ţie de documente
interne moldoveneşti" apărută pînă la acea dată în ţara noastră ; documentele
di n an ii 1527-1620, în cea mai mare parte ined ite, dezvăluie unele amănunte
di n istoria Moldovei, face observaţii critice, de strictă specialitate, de care editorii
tre buie să ţină seama . La traducerea documentelor recomandă înlocuirea cuvintel or străine pentru ca re avem termeni corespunzători în limba română : (uspenie
- ad:ormire, spaseni ia sufleteasC'ă mîntuirea sufletească, deadină moşie) .
Nurne! e d e pe rsoane şi de localităţ i trebuie scrise cum se găsesc în documente
~i nu Ci ormohuz în loc de Ci ornohuz. Şutorovici în loc de logofătul Lupu Stroici,
G rigorşa pentru Grigorcea, fata Maruşcinei în loc de fata Maruşcăi, Baieşti în
loc de A ăişe5ti , Humor în loc de Homor, Bonenţi în loc de Buninţi, Cărcineşti
in Io~ de Crăiniceşti, NidC'ăul în loc de Midcăul ş . a . O deosebită atenţie trebuie
da lă traducerilor deoarece graba poate duce la greşeli care alterează textul. De
asemenea, re comandă alcătuirea unui inldtce de nume de persoane, de sate, de
dregător i ş i lucruri, care adăugat la sfirşitul volumului înlesneşte mult studiul.
Pe lingă volumele de documente menţionate Teodor Balan a publicat importante studii istorico-documentare referitoare la evenimente istorice de import~n ţă naţ i onală . într e acestea remarcăm lucrările Refugiaţii moldoveni în Bucovina 1821 şi 1848 şi Activitatea refugiaţilor moldoveni în Bucov i na. 1848 care r edau în_ mod documentat activitatea revoluţionarilor moldoveni refugiaţi în Buco\'ina ş1 colaborarea acestora cu principalii conducători ai revoluţiei din Bucov ina
la 1848. Viaţa şi activitatea unuia dintre conlducătorii revoluţiei române de la
18.JR din Bucovina şi anume Eudoxiu Hurmuzachi a fost cercetată cu m~gală de
Teodor Ralan, c.are ii dedică studiile : Eudoxiu Hurmuzachi (1874-1924), O seri-

20 Teodor Balan, Noui documente cimpulungene, Cernăuţi, 1929, p . 3-6.
21 Teodor Balan, O nouă colecţie de documente moldoveneşti, în "Studii", XI
\Hl58), nr. 1, p. 133-139.
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soare a lui Eudoxiu Hurmuzachi către mama sa Ilinca din 1833, Eudoxiu llurm.uzachi şi memoriul l~omanilor ardeleni din luna lui februarie 1849, Eudoxiu flur muzachi şi colecţia lui de documente ş . a. De altfel studierea anului revoluţionar

1848-1849 a constituit una din principalele Uirecţii ale cercetării sale aşa cuun
o dovedesc şi studiile Fraţii Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi şi ziarul "Hu covina", Un capitol din istoria politică a Bucovinii din anii 1848-1850, Colcmf'lul
Urban in Bucovina. 1849, Bucovina în anul 1848, ş.a.
Situaţia dramatică în care s-a găsit Bucovina în primul război mondial este
sugestiv prezentată de Teodor BaJan în cele două lucrări ale sale, fundam ent.ale
pentru acea.5tă per ioadă şi anume : Suprimarea mişcărilor naţionale din Hucuvir111
pe timpNl războiului mondial 1914-1918.
Documentate sînt şi lucrările privind familiile Hurmuzachi şi Onciul în care
se dau ample referiri genealogice şi istori~ privind evoluţia acestor fam ilii mmâneşti precum şi a moşiilor stăpînite de acestea. Interes prezintă şi lucrăril e
i!>torice referitoare la activitatea lui Teodor Racoce de înfiinţare a unei revistP.
româneşti în Bucovina, la instituţia vorniciei şi funcţiile deţinute de vonnic în
Moldova, la unele sate dispărute din Bucovina, la viaţa şi activitatea lui George
Tofan ş.a .
Fidelitatea faţă de studiul documentelor, ce a constituit un ideal de v1a tlă,
1-a dete r minat pe Teodor Balan să continue r,ercetările istorice şi după ie~irea la
pensie, la 1 august 1!146, cimd a publicat lucrarea Din istoricul Cîmpulungulu i
Mold ovenesc !ii studii ca: Bogdan.ia, Cara-Bogclania şi Cara-Valachia, Numele
Moldova O istoriografie a problemei ş .a. Totoda tă ne-a lăsat în man usc-i s volume de documente cum ar fi : Documente bucovinene, voi. VII, VIII şi I X, /Jocum entele mănă st irilor clin Bu covina în 13 volume, Docum entele famil iei Hurmuzac hi în patru volume ş.a.
înc ă din timpul studenţiei Teodor Balan s-a afirmat în c.adrul S ocietă ţi 1 Dacia ca un entuziast luptător pentru culturali zarea poporului român şi înfăptuirea
un irii din 1918 . Are meritul de a fi mobil.izat şi însoţit a lătur i de colegi i lu: din
conducerec. societăţii pe cei 2.000 de tiner i bucovineni, care au vizitat E.rpoziţia
yen erală rom ână, des ch isă la 19 i unie 1906 în parcul de pe Dealul Filaretulm din
Bucure~ti.

ln calitate de pr eş edint e al „Societăţi i pent ru cultura şi literatu ra 'om lină
!n Bucovina" soli~ită participarea pe rsonal ită ţil or de prestigiu al e cultu r ii romiîneşti cu confe rinţe interesante şi atractive. Astfel istoricul Ni colae Iorga îl anu nţa
din Paris că va inaugura ciclul de conferinţe la începutul Junii mai 1924 cu tema
De ce are nevoie Bucovina 21. A conferenţiat în cadrul Univer sităţ ii libere din
Cernău ţi şi în oraşele Suceava, Rădăuţi ş.a. despre Bucovina în anul 1348. Avram
Iancu, Eudoxiu Hurmuzachi, Transilvania în anii 1848-1849, Dimitrie Onciul, ce
s-a scris pe vremuri despre noi ş .a . ZJ.
Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată a fost distins cu premiul Academiei
H.omâne în 1942 :v., i s-au conferit Medal ia Muncii In 1956, Ordinul Mu nc ii el.
III-a în 1960 cu ocazia sărbătoririi centenarului Liceului „Ştefan cel Ma re" din
Suceava şi titlul de profesor emerit în 1966. A fost sărbătorit la împlin irea a 115
de ani de viaţă de către Institutul pedagogic din Suceava în 1970 ; ~uvîntul omagial fiin'd rostit de către profesorul Alexandru Vasilescu, rectorul institutul ui 2!'.
Din prodigioasa activitate desfăşurată pe tărîmul cercetării istorice timp de
peste cinci decenii, prin cele peste 135 lucrări publicate, 40 în volum ~i peste
'15 studii şi articole în reviste şi alte publicaţii, c.ărora li se adaugă cele peste 20
de lucrări în manuscris depuse la Arhivele Statului, Teodor Balan se situează In tre oamenii de ştiinţă care, prin studierea a'devărului cuprins în documente şi
scoaterea lui la lumină, au adus o contribuţie de seamă Ia dezvoltarea istoriografiei
româneşti.

22 Arh. St. Suceava, Fond personal Teodor Balan, III/79.
23 Ibidem, I/6 şi I/7.
24 Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 48.
25 Arh. St. Suceava. Fond personal Teodor Balan, I/12.
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LISTA LUCRAHILOR. PUBLICATE DE TEODOR BALAN
Muzeul din Eggenburg, în

.Şcoala~,

:! Oe-ale geologiei, în „Şcoala",

:1.

I, 1907-1908, p. 102-104.
I, 1907-1908, p. 1888-1900.

.4dministraţia şi justiţia fn Bucovina sub generalii
literară", V, 1908, Cernăuţi, p. 159-161.

Spleny şi Enzenberg, în

.Junimea

4 Geschichte der Rumănen. Lehrbuch· fur die oberste Klasse der Mittelschulen ,
Cern ăuţi, 19HJ, 211 p .
I h.
5. flumănien, Geschichtliches und Geographischer, în „Taschen Vorwerk K alender filr die Bukowina'', Czernowitzer Morgenblatt, 1921.

+

h. Suprimarea

19 14-1918,

mişcărilor naţionale
Cernăuţi, 1923, 216 p.

din Bu cov ina pe timpul

războiului

moncl ial

7. Uăsco ala ţăranilor din ocolul Cimpulungului Moldovenesc din anul 1805, Cern:iuţi , 1923, 8 p.
B. Fraţi i Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi şi ziarul „Bucovina". Un capito l
di:i is toria politică a Bucovinei din anii 1848-1850, Cernăuţi, 1924, 68 p.
!I. Cfn conflict al episcopului Ilacman cu prof. Calinciuc, în „Junimea literară'',
xm. 1924. p . 39-44.
HI. Eudoxiu Hurmuzachi. Discurs festiv la 23 martie 1924 cu prilejul serbării semice ntenarului morţii sale, în sala Teatrului Naţional din Cernăuţi, Cernăuti,
l!l'.H, 1-t p .
11 f)cr Dniester San Kanal. Ein Bukowi ner froje kt aus dem Jahre 1823, în
.,Czernowitzer Allgemeine Zeitung", 19. 1. 1924.
12. Einiges aus der Geschichte des Czernowitzer Stadttheater, în „Czernowitzer
Al!gemeine Zeitung", 1. 5. 1924.
1:1. F:uclo.t'ius H ormuzaki 1814-1924, în „Czernowitzer
Allgemeine
Zeitung",
:;o. :1. 1924 .
J.t . [)ie erste Zeitung in der Bukowina, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitun g".
4 5. 1924.
15. Moşia Cernauca .~ i famil ia Hurmuzachi, extras din .Anuarul Liceului „Aron
Pnmnul" 1()23-l!l24, Cernăuţi, 1925, 32 p .
Jli . Scr isoarea parohului clin Ceahor Samuil Andrievici către Teodor Grigorcea
din anul 1856, în „Calendarul poporului", Cernăuţi, 1925.
17. Avram I ancu 1824-1872, în „Calendarul poporului", Cernăuţi, 1925.
III. Studen ţii ro mâni din Bucovina arestaţi pentru propagandă electorală, în „Calenda rul poporului", Cernăuţi, 1925.
l 'l. {)ie moldauisclie Republilc jenseits des Dnjesters, în „Czernowitzer Allgem e1ne Zeitung", G„ 1. 1925.
20. Fur ein standiges Theater in Cernowitz, în „Czernowitzer Allgeme ine Zei tung", 29.1.l<J25 .
21. Arcăşiil e din Buco i•ina, C ernăuţi. 1926, 14 p.
22 . rara Se pe nicului, extras din „Glasul Bucovinei", aprilie 1926, Cernăuţi, 16 p.
2:l. Colonelul U rban î n Bucovina 1849, extras din „Calendarul poporului", Cernăuţi, l'l'.rn. 20 p
24 . Nrmi documente privitoar e la familia Hăjdău, extras din „Analele Dobrogei ",
vu. 19213. 20 p ,
25. f,u ki-On Cobilitza, ein Beitrag zur Kenntnis des politisch en Ereignnisse der
.Tahre 1848 und 1849 in der Bukowina, extras din .,Czernowitzer Allgemeine
Zcitung", aprilie 1926, Cernăuţi, 15 p.
26. Ueptas „Hochverrat", în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung", nr. 6367 din l
mai 1926.
27 Antwort an Herrn Senator Anton v. Lukassi ewicz, în „Czernowitzer Allgemcin e Zeitung", 31.12.1926.
:!B Arhivele Bucovinei, în „Revista Arhivelor", vol. I, nr. 1-3, Bucureşti, 192G,
p. :101-304 .
2!1. Cetatea Hmielov, Cernăuţi, 1927, 24 p.
:JO . Familia Onciul. Studiu şi documente, Cernăuţi, 1927, 234 p.
3 tabele genea-

+

logice.
11 /l'arum nobilium din Bucovina,

Cernăuţi, 1927, 16

p.
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32. Teodor Racoce şi .Ch.restomaticul RomănescuM, in .Codrul Cosminului", 11 -111
(1925-1926), Cernăuţi, 1927, p. 347-370.
33. Anton de Marki, în .Codrul Cosminului", II-III (1925-1926), Cernăvţi, 1927
p. 011-612.
•
34. Vasile Scintilă, in „Codrul Cosminului", II-III (1925-1926), Cernăuţi, 1927, P.
612-614.
:15. Originea cîmpulungeană a Calimachi-lor, în „Codrul Cosminului", II-111 (Hl25HJ26), Cernăuţi, 1927, p. 614-618.
36 . Der Sepeniker Land. Vorlăufige Mitteilungen, în „Archiv ftlr Landeskunde der
Bukowina", I. 1927, nr. 1, Czernowitz.
37. Problema Societăţii pentru cultură, în „Glasul Bucovinei" din 22.3.l!J28.
:18. Berladnicii, Cernăuţi, 1928, 24 p.
:rn. Chestiuni de istoria românilor pentru bacalaureat, Cernăuţi, 1928, 172 ·I- JV p .
40. Noui documente cîmpulungene, Cernăuţi, 1929. 140 p .
41. Bucovina în războiul mondial, Cernăuţi, 1929, 135 p .
42. 1-lefugiaţii moldoveni în Bucovina 1821 şi llf48, Bucureşti. 1929, 144 p .
43. Der diplomatische Kampf um die Bukowina wăhrend des Weltkrieges, în
.. Czernowitzer Allgemeine Zeitung", 9.5.1929.
4-1. Teddor Racoce, Crestomaticul românesc din anul 1820, ediţie îngr iji tă d~
Teodor Balan, Cernăuţi, 1930, 92 p.
45. Der Ursprung der Familie Constantinovici-Grecul, extras din „Archiv fi'lr Landeskunde der Bukowina", Neue Folge, 1930, 1 Heft. b p., Czernowitz.
46. Aus verklungenen Tagen. Wie man hier einst lebte uncl liebte, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung", 25.12.1930.
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TEODOR BALAN
1885-1972
Re sume

Pdr son activite enthousi aste Teodor Balan occupe une place de premier plan
parmi Ies precurseurs qui se sont dedies a l'accumulation, a la con servation et a
la mise en valeur du tr esor 'd ocumentaire, temoignage inc.ontestable de l'existence,
de ['un ite et de la continuite du peuple roumain dans le foyer ancestral.
D,'ja depuis la periode des etudes universitaires a Cernăuţi et Vienne, ou il
a frequcn te Ies cours de certa ins proffesseurs illustres, ii a manifeste le soin pour
la recherche et l'accumulation des docum ents concernant le passe de la Bucovine.
Apres raccomplissement de l'unite nationale, en qualite de membre de la
Commi,;sion des .A rchives d'Etat pour la Bucovine, ii participe a c6te de ses c,ollegues au trava il 'de sa uvegarde, de conservation et de mise en ordre des a rc hives
de la Bucovine, qui ont souffert de grandes pertes pendant la premiere guerre
mondiale. Il selectionne, garde et attire l'attention des chercheurs sur Ies importants documents concernant la situation economfque, social-politique et culturelle
de la Bucovine. En qualite de directeu r de la Commission des Archives d'Eta t
pour la Bucovin e, ii prend en c harge d' importants fonds 'd'archive crees par
l' Administration d~ la Bucovine, le Comi te du Pays, le Tabularium du Pays, le
Tribunal de Cernă.uţi, Ies villes de Cern ău ţi, Siret etc.
Cr.erc heur passionne, Teo'dor Balan a traduit et transe.rit Ies documents ga rdcs dans Ies depcîts des Archives d'Etat, des monasteres et des personnes particulieres ; ii Ies a edite d a ns sa collection de Do cuments de Bucovine (6 voi.),
f,n fami112 O n.ciul -

etude et docum ents, Nouveau:r documents de Cîmpultmg, -

oeuvre:.; de reference dans la recherche historique. Teodor •Balan s'est fait remarq uer (>gakment par d es travaux concernant Ies a nnces 1821, 1848-1849, 19141Cl18, Dimitr ie Onciul, T eod or Racoce et „Chrestomaticul românescu", Vornicia în
M oldovr.z, Din istoricul Cîmpulungului Moldovenesc etc, publies en volume et
ctans des rP.vues de specialite.
Par sa prodigieuse acti vi te de ployee d a ns le service des archives, par plus
de 1:15 travaux publies, Teodor Balan se situe parmi Ies hommes de science qui
par l'etulie de la verite contenue dans Ies documents et la mise de celle-ci en
lum iere, ont apporte une remarquahle contribution au d eveloppement de l'historiographie roumaine.
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TEODOR ONCIULESCU - UN MESAGER BUCOVINEAN
AL POPORULUI ROMAN PESTE HOT ARE

I ION NEGURA I
Printre cei ce au reprezentat cu vrednicie în străinătate ştiinţa şi şcoala româ nească, bunătatea poporului nostru şi spiritul său de cinstită colaborare internaţio 
n:ilă nu trebuie să fie uitat numele profesorului universitar şi cărturar, excepţional
roleg şi prieten, Teodor Onciulescu - născut la 4 august 1907 în comuna Voloc:a,
din partea de nord a Bucovinei fiu de ţărani cu pămînt puţin, a rămas orfan de
mamă la vîrsta de 10 ani, împreună cu două surori, din care una mai este în
viaţă în satul de origine. Din cauza primului război mondial a întirziat doi ani
srolarizarea elementară şi, lipsit de mijloace materiale, a putut intra în liceu
numai graţie ajutoarelor date după Unirea Bucovinei fiilor destoinici de ţărani
de către stat şi prin acţiunea unui <>nergic luptător pedagog, Leonida Bodnărescu ,
prrzent cîteva decenii oriunde era necesară o realizare românească sub stăpînirea
hahs burgică, iar în noile condiţii de după Unire organizator de licee şi internate,
ca cele de la Cozmeni, unde Teodor Onciulescu şi-a dobîndit, în anii 1920-1928,
runoştinţele liceale trecînd apoi bacalaureatul la comisia din Cernăuţi.
Studiile universitare le-a urmat în anii 1928-1932 la Facultatea de filozofiP
~i litPrE' din Cernăuţi, cu specia litatea filologia şi literatura italiană şi română,
Neavînd nici aici mijloace materiale de acasă, a fun cţ ionat - ca alţi studenţi
săraci ca pedagog la internatul de elevi al vechii Societăţi pentru cultura şi
literatura română din Bucovina. Seriozitatea şi conştiinciozitatea din munca şco 
lară a manifestat-o şi în activitatea socială studenţească, în cadrul asociaţiei „Dacia~ .
ln al cărei comitet de conducere am activat împreun ă trei ani„ el succedindu-mi
in 1932 la preşedinţia asociaţiei, înfiinţată în 1905 cu obiectivul major al ridicării
r ulturale a ţărănimii. Din păcate, este prea puţin reamintit azi rolul asociaţiilor
studenţeşti bucovinene în lupta pentru conservarea fiinţei neamului nostru în
acea parte de ţară sub stăpînirea străină . „Arboroasa" studentului Cipri;m Porumhescu a sucombat - cum se ştie - prin înscenarea d e către stăpinirea habsburgică a monstruosului proces. Asociaţiile studenţ eş ti ce i-au urmat au fost desfiinţate ,
ln ciuda meritelor lor naţionale şi culturale, printr-un act administrativ de autoritate al regimului dictatorial regal în 19:!8, fără anchetă sau jud ec ată.
In anul şcolar 1933jl934 Teodor Onciulescu a fost numit profesor la liceul
.Dragoş Vodă" din Cîmpulungul Moldovenesc, dar a funcţionat ca atare numai
~ase luni, întrucit i s-a acordat o bursă pentru specializare la Şcoala Română din
Roma, întemeiată de Vasile Pârvan. Cu aceeaşi seriozitate şi stăruinţă şi-a încheiat
pregătirea pentru doctorat într-un timp record şi în anul de studii 1935/36 a primit
titl ul ştiinţific de doctor în filologie, iar în 1936 a şi fost numit lector de limba
~i literatura română la Facultatea de litere din Neapole.
!napoiat în ţară în vacanţele din 1935, s-a căsătorit la 8 august cu o fiică a
aceluiaşi sat, tinăra învăţătoare Leontina Nichitovici, care şi-a continuat studiile
ln Italia şi i-a fost o pilduitoare tovarăşă de viaţă, ajutindu-1 cu distincţie şi
tliscreţie, dar cu o stăruinţă asemănătoare în munca de cercet::ire.
Au urmat pentru Teodor Onciulescu anii de intensă a ctivitate şi frumoase
;e alizări. Iniţiind la Neapole cursurile universitare de limba ~i literatura română,
tn anii 1936-1938 lectoratul său a fost completat cu noi cursuri, de filologi e
romanică, şi a devenit o componentă a facultăţii cu această specialitate. Teodor
Onciulescu a trecut prin toată ierarhia didactică universitară, pînă la gradul de
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profesor titular dl'finiti v, activ pină la stingerea sa din viaţă. In actuala or ga niza~
ca t0dra sa 0ra încadrată la „Instituto Universitario Orientale di Napoli\ cu u t'
„Seminar io ~i s.,tudi de ll'Occident0 Medievale e M?derno" şi de _.Lingua e lettera~
tura ror:i e n a . Curs~ril e l~ car e _Onc iulescu era aJ~tat de lectori '51 asisten ţi , er;.m
urm:it<> ln fie ce an rn mcdw d<> catre 30-40 studenţi .
Nu odată s-a scris în ţara noastră despre bogata sa activitate. In nr.-ul 15
din 1973 al revistei ., România literară·', într-un lung articol intitula t "prezent!'
româ_n e~ ti. la Neapo_le", Teodo r Virg olic_i r;ota urm~toarC'le : . „~a Ncap0le am avut
p rili:'JUl ş1 sa ti sfa cţia de a constata ca, m aceasta splendida amb1a nţ f1 culturuJar tisti că şi c o ntinuă efervescenţă spirituală, exist:1 ~i o p ermanentă prezenţă româ nească , o bogată şi vie> manifestare de i nte res pl:"ntru valorile literaturii noastre
pen tru limba rom ână, pentru fr umuseţile şi realităţilP de azi di n Homânia. Centrul
unde pulsează continuu si de unde iradiază această preocupare multipUi pentru
limba ~ i li teratura noastră îl constituie seminarul de filologie română din cadrul
Instit u tului U:1i,·ersitar oriental, condus de profe:;orul de origi n(' ro m :1nă Teodor
Onciulescu". A scris şi profr<;oara Zoe Dumitresc u- Bu::;ul enga în „periplul"' său
italian, iar în cit~~tu l articol din „România l iternră" se menţionează că în fiecare an
Institutul d in Neapole a avut ca in vitaţi academic ien i, profesori universit::iri ~i
.ilte personalităţi a lr. ştiin ţei , l iteraturii şi culturii române~ti contemporane, ca _
dintre cei d ecedaţi - Tudor Vian u şi Vlc:l'.limir Streinu, d 0 asPmcn:-:o :1c ~,1,..,..,;ci,..ni '
>i profesorii Octav Oniccscu. Alexandru H.osetti Iorgu Iordan, Şerhan Ciocules::u,
Em il Condurachi, Zoe Dumit rescu -Buşule nga , Şt efa n Pascu, Romulus Vulcănesru
Virgil Câ11dea, Boris Cazacu, Alexandru Bal ac~. Dumitru Tudor ş. a.
'
P rin perseverf'nţa şi adesea prin dărn Lia lui Teodor Onciulescu a 1nat fiinţ;i
o bibliotecă româncasdi cu 15 OOO volume şi cu diverse p eriodice, d e limba şi litera tura română veche, clasică ş i cont<~ mp o ran ă. Sprijinul st:itu lui ro mân i-a venit
mai tîrzi u prin c ontribuţiile Aca demiei Republ icii, a Bibliotecii centrale, a Ed iturii
„Meridiane". Astă zi aceasta este cea mai bine înzestrată bibliotecă româneas<"ă
din Italia. In cursul a c tivităţii sale d;dactice Onciukscu a promovat peste 40 de
doctori în lim ba 'ii literatura română, fie la Universibka cen trală, fie la Institutul
oriental. A n d e an a funcţionat !'i ca preşedinte al comisiilor de bacalaureat şi era
adesea consultat de Ministerul InvăţămîntuJui în diferit e probleme sau numit în
comisii de specialitate. In septemb rie 1979, fiind oaspetele său timp de> trei săp tă
m!ni m -am putut în credin ţa de imensul prestigiu de care se buc.ura, intre colegii
>;>i colaboratorii s:1i, la Institut şi în diverse cf'rcuri intelect uale.
Activitatea de cercetare ştiinţ i fică a lui Teodor OnciuJescu s-a .::oncretizat
de-a lungul anilor, pe parcursul act iv i tăţii sale, şi în numeroase studii publicate
separat sa u ca articole d e reviste, precum şi într-un nu'.Tlăr considerabil de traduceri din limba română, parte publicat<.', parte nepublicate. Do meniile sale de in,·estigaţ ie le-au constituit filologia română şi cea romanică, în cadrul cărora a
dec tuat c ercetări asupra operelor unor filologi români şi străini, geografia folc loric[1
!ii t.>tnogra fi că, rP l aţiile culturale dintre Italia 0i R omânia şi altPle. Menţionăm,
ca exemplificare, studiul intitulat L<?s ctudes de linauistique roumaine de 1039 ti
1950, publica t î mpreună cu Ion Popince:rnu în „Revista Portugupsa <le Filolo.c?ia"
din Coim bra 5i în volum separat (1053) ; de asemenea şi în mod cu totul speC'ial,
sint de amintit citeva lucrări despre opera filologulu i Giov<>nale Vegezzi-Ru,;calla 1•
primul profeso r de limba română la Torino, incepind din 1863 şi mare prieten al
r.ostru vizitat şi de Vasile Alecsan dri . Despre acelaşi filolog a conferenţiat Onciulcscu în 1936 la cursurile de vară de la aşezăm in tele lui Nicolae Iorga din Vălenii
de Munte. Un alt studi u remarcabil îl constituie Appunti bibliografici sulla geogra1 De pildă : Contributo alia storia d ella fil ologia romanza in Italia-Giovena l.•
Vegezzi Ruscalla, în „Voi. XVII dei Rendiconti de lla Reale Accademia di Archeologia, Lette re ed Arti", Napoli - 1937 ; Un assiduo socio della Societa Nazionale
Italiana e di quella neo-latina; il Torine se Giovenale Vegezzi-Ruscalla, în „Rassegna Storica del Risorgimento~ An. XXVII, fasc. III, Roma-1940 ; Un precursore
dell'etnografia italiana, în „Atti del Congrcsso di Etnografia", Napoli-1952 ; Gtovenale Vegezzi-Ruscalla, traduttore e cultore della letteratura portughese, în
„Annali dell'Istituto Universitario Orientale<'', Napoli-1P67.
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flo folklorica europea 2. Din domeniul folclorului românesc cităm studiul Folklore
omeno 3, în care se ocupă de motivul „mărif" în folclorul nostru şi de bocete, apoi
~l oanubio nella poesia populare romena "· Pentru acelaşi dom eniu trebuie să fir
• onsiderată şi lucrarea IZ villagio nella poesia di Ottaviano Goga ~.
c
Printre ultimele sale cercetări, poate chiar ultima, Pste referatul avind ca
hiect lucrările folclorice ale fostului profesor de istorif' de la universitatea ger~ană din Cernăuţi, Raimund Kaindl, temă ce o pregătea pentru o intrunin·
~ tiintifică de la M\lnchen, tocmai cind am sosit eu la Neapole. Numitul profesor
:iustriac a neglijat adevărul i~tori_c i_n. public~ţiile sule, man!~estin_d ~Hspreţ faţ ă dr
,oporuJ şi cultura noastră ş1 parhmre faţa de mvudaton1 stram1. Cu fold or ul
1 ostru atit de bogat şi variat în Bucovina s-a ocu p at mai mult în trf'a căt. Onc iuJescu îmi ceruse unele materiale documentare ş i a dorit să-i examinez critic ri>f
ratul. Am dat împreună forma d e finitivă luc răr ii ş i el a avut cur<i jul s ă pună la
v'unct denatură r i l_e şi valoarea indoi~lnică a_ unor _luc rări efectua tP de Ka indl c hi ar
fată cu cei ce-l Jn\"O"a u ca o :rntontate şt11nţif1ca. ln s:nsoarea d rn 11 n oiemhrl('
1979 informîndu-mă despre succesul s ă u, preciza : „Comun ica rea a fos t ro nsideratC1
1m ntre cele mai bune, mai documentate"
Teodor Onciulescu a făcut parte din comitetul d(' ri>da c: ţi e al period iculu i
l\nnali dell'lstituto Univc rsitario Oriental~~ şi a fost membru a ctiv al un or im -~>ortante inst i tuţii ştiinţ i fi ce şi culturale din s tră inăt:ik . A fost u n p ri e ten d 1·
n[idejdc al lui Mircea El iad e ş i era în re laţii cord iale cu Eugen Drf1 f~ UţPsc u, can ·
urmase nu ~ tiu cîtf' d ase de liceu Ja R<idăuţii Bucovinei şi al e c ă ru i picturi ~i
desene orn<'ază cîţiva pereţi din aparta m e ntul fami liei OnciuJescu. In ac eastă loi·uinţă, plina de obiecte de artă populară român e ască,. atiţiil oaspe\i _din ţară s-au
, imţit, ca ~i mine, într-un adevi1rat cămin român esc în str[1in[1tate, plin de ci1ldurii
ospitali eră şi cuceritoare comunicativitate sufletea s c ă .
După 40 de ani. l-am regăsit pe Teodor Onciulesc:u tot aş :1 de blind, corect
,„i ponderat in toate manifestărilP sale, ca şi în tin e re\Pa noastră, dPşi suferise mult
~i abia îşi făcuse operaţia ld glanda tiroidf1. In citcita S<'.' riso:lre nota : ~Cu sănătatea
ne merge la amîndoi destul de bine. Eu am multe e xamene ... după 15 noiemhri~·
înc:ep lecţiile in 5 ore pe săptămînă. Deci, cum ve zi. voi fi VPŞ ni c orupat ... ~ Stai"Pa
ln care 1-am li."tsat şi acestc~ cuvinte îmi dâdeau speran ţ a că să111Hatea sa se rcfac:t>,
dar destinul său a voit altfel. Alte do uă operaţii din anul 1980, au demonstrat
,ituaţia precară a sănătăţii sale>. Ultima scrisoare, din 1-i octombrie 1980, m-a cutremurat. Soţia sa fusese accidentată dP o motocicletă. Frecventele acte tcroristt\
def'adenţa morală şi fenomenele inflaţioniste din mediul ambiant ii sporeau descurajarl'll. Tot ce am putut face, adăuga el în acea scrisoare, am făcut fără interes
\i gind de răsplată, ci numai din dorul de a ajuta neamul cu fapte bune, de a-i
face• cunoscută limba si cultura. tradiţiile şi munca pentru tot ce e frumos şi uman .. .•
!n iuli e 1981, comunidnd personalităţilor citate mai înainte, care au ţinut
1·ursuri sau c o nferinţe la Institutul oriental din Neapole, trista veste despre moartea
lui Onciu!Pscu, a cad . Iorgu Iordan a avut cuvinte d e apreciere supf'rlative asupra
activităţii rN(rdatului nostru cole1': şi priPtPn, precizind întrP altele : ~Am fost d··
trei ori la catPdra lui şi de fiecarP dată, dup;l conferinţe!e m ele, am vorbit cu
studcn\ii săi într-o bun ii limbă românească . Onciulescu a fost un e xemplu elocve nt
dP cum trehuiP S:1 lucrPze catedrele de limba s i c ultura noastri"t în străinătate'" .
Apn•cif'ri elog ioasp au făcut cu or azia pomeni r ii lui Onciulescu Ja Bucur e şti, ş1
academiciPn ii Octav Onirescu si Zoe DumitrPsc:u-Buşulenga, etnologul Romulus
VulcănPsru. profesorul univPrsitar Boris Cazacu. istoricul şi criticul literar George
Muntean şi mulţi alţi i , care• s-au bucurat şi de ospita litatea casei lui.
In scri soarea din 15 noiembrie 1980, Onciulescu adăuga: „Nu o dată ne-am
i:Indit ca. după tr!'cerea la pensie, în noiembrie 1982. să ne reîntoarcem în Bucovina noastră, la Cîmpulungul Moldovenesc sau chiar la Suceava, dar ni s-a spus
c·ă Italia nu trimitP pPnsia în ţărilP din est. nPe x istînd reciprocitate în materiP,
0

fl

2
:1
4
5

Extras din ~Filologia romanza", an. II, fasc. 2, nr. fi, Torino-1955.
Idem din „Rivista Folklore", an . X, fasc. I-IV, Napoli-1956.
Idem din „Annali dell'lstituto Univ. Orientole", Napoli-1977.
ldt>m din „Rivista Folklore'", an. XI. Fasc. I-TV Napoli-1957.
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aşa că

ni s-a ln;:his şi această poartă de speranţă . Imi pare rău de tonul aşa d
trist al acestor rinduri, dar nu pot ascunde tot necazul ce mă roade şi mă doboară e
Dacă nu treceam prin atitea anul acesta, ne gindeam la o vizită în ţară, odată ~~
Petru Iroaie ca să revedem cel puţin o parte din locurile pe unde ne-am petrecut
Linereţea, înainte de a pleca în lunga călătorie fără întoarcere!. .."
Au trecut doar şase luni de la aceste presimţiri şi „călătoria fără lntoarcPre·
s-a săvirşit, la 11 aprilie 1981.
!n unele familii cu foşti membri ai asociaţiilor studenţeşti bucovinene se
mai păstrează obiceiul - şi în Bucureşti, ca şi în alte locuri - anume ca CP!ui
trecut din viaţă să i se pună pe piept la coborîrea in mormint, în sunetul „Tricolorului" lui Ciprian Porumbescu, însemnele asociaţiei din care a făcut parte. Vicisitudinile războiului l-au lipsit pe Teodor Onciulescu de panglica cu inscripţia
„Daciei". Dar Leontina n -a neglijat tradiţia bu c ovineană şi i-a comandat o cravată
c u tricolorul românesc. Cu aceasta pe piept s-a închis sicriul şi mormintul său .

TEODOR ONCIULESCU
UN EMISSAIRE DU PEUPLE ROUMAIN A L'ETRANGER

-

Resume -

L'auteur ne se propose pas une radiographie monographiqueo d~taillee de
la vie et de l'oeuvre de Teodor Onciulescu, mais l'article ci-present constitue, â
sa maniere, un pretexte pour un ouvrage de ce genre. On passe en revue Ies
principaux moments de la vie et de l'activite de Teodor Onciulescu, tout en
mettant un accent particulier sur son râle de messager de la cultun~ roumaine â
l'etranger, specialement en sa qualite de professeur universtaire ă „Istituto Universitario Orientale di Napoli", ou ii a initie et dirige, entre autres, un „Seminario
di studi de!l'Occidente Medievale e Moderno", de meme qu'un seminaire de „Lingua e letteratura romena!". On enumere, egalement, une serie d'etudes et d'articles
ayant pour themes l'ethnographie et Ie folklore roumain, la philologie roumainP
et romane, Ies relations culturelles entre la Roumanie et l'Italie, etudes publiees
independamment ou dans des revues de circulation internationale. L'article met
en valeur, ă cote d'une serie d'echos, dans la presse roumaine, portant sur l'activite
de Teodor Onciulescu, quelques sources epistolaires ou bien des souvenirs de
l'auteur, remontant a l'epoque de collaboration scientifique aver. Teodor Onciulesru.
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VALOAREA ISTORICO-EDUCATIVA A EXPONATULUI
TRIDIMENSIONAL lN PREZENTAREA 1\1UZE1STICA
A EPOCII ZILELOR NOASTRE
ELISABETA IONl'fA

Avind in vedere rolul pe care îl are muzeul de istorie, ca important lăcaş
de c ultură şi, mai ales, de educare patriotică, de dezvoltare a conştiinţei patriotice şi pornind de la consideraţia, întemeiată, că istoria zilelor noastre este
istorie fierbinte a faptelor măreţe şi eroice consacrate construirii sociali~ 
0
mul ui !)i comunismului izvorite din aceeaşi dragoste de patrie ce a fOl:it
întotdeauna piatra de căpătli a atltor măreţe şi eroice fapte înscrise în istoria
neamului -, imi propun să mă opresc în continuare, in comunicarea de faţă la
impo rtanţa educativ-patriotică pe care o are exponatul posesor al celor trei d imensiu ni în prezentarea muzeistică a istoriei zilelor noastre.
Pentru fiecare vizitator - localnic. s<1u din alte zone ale ţării , român sau
străin muzeul l'.lr istorie din judeţul respectiv constituie legătura directă pe
care o realizează cu istoria acelor plaiuri, posibilitatea, în mod nemijlocit, de
a cunoa~te dezvoltarea forţelor de producţie, a societăţii, a vieţii, a muncii şi
creaţie i făuritorilor de bunuri materiale şi spirituale de-a lungul diferitelor epoci,
pină la era nouă, socialistă . Prezentind istoria milenară a poporu.lui român, a
luptei sale pentru afirmarea fiinţei proprii, partea din muzeu referitoa re la ani i
contem porani nouă rcu~eşte prin intermediul materialului expoziţional, al exprimării grafice să creeze imaginea nouă a ţăr ii , a loc.urilor respective, ca o încununare a neîncetatelor strădanii ~i aspiraţii spre mai bine ale atitor generaţii
dP fii ai acestui pămint.
Surcava este unul din judeţele ţării care a înscris pagini bogate, de neasemuită frumuseţe in istoria neamului ; iar astăzi, continuind tradiţia inainta~ilor aş~erne in cronica de aur a erei socialiste alte numeroase pagini tlesora
asemenea înfăptuiri cum nu a cunoscut ea niciodată. „Suceava a devenit un puternic centru industrial. are o agricultură dezvoltată - aprec,ia tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, secretarul general al partidului nostru cu ocazia vizitei de lucru în
jud eţul Suceava, in iulie 1!182 - ; ea a devenit, de asemenea, un centru al în\'ă\ă mîntului, aJ ştiinţei şi cu lturii. Putem spune că Suceava reprezintă şi ea un
exempl u de ceea ce pot să realizeze oamenii muncii - constructori ai socialismului, stăpini ln ţară pe bogăţiile patriei, hotărîţi să facă totul pentru a-si făuri
ln mod conştient viitorul comunist. viaţa demnă, liberă şi independentă!".
Această apreciere a secretarului general al partidului îşi găseşte ilustrarea
!n rnluminoasa carte de istorie a jud eţului, deschisă tuturora spre citire şi recitire, în muzeul lcl,e istorie. Posedtnd un înzestrat patrimoniu răsfirat cu dăr 
nicie pe parcursul tntregii expuneri, el contribuie atît la îmbogăţirea cunoştin
lelor, cit, mai ales, la aprofundarea sentimentului dragostei de patrie. al mîndriei
ră oamenii acestui loc, cu pric.epere, hărnvcie şi căldură sufletească au fost şi
sint în stare să dăinuiască edificiile Permanenţei şi Continuităţii care-şi găsesc
expresie ln vestigiile renum itei cetăţi, dar şi in renumele pe care în toată ţara
si departe peste hotare îl are moderna cetate de astăzi.
Urclnd pe treptele istoriei, plnă la înălţimea realităţilor socialiste, puternică
forţă de impresionare exercită exponatul original, exponatul tridimensional care
ln prezentarea muzeistică a epocii zilelor noastre au căpătat o valoare istoricpeducativi de netăgăduit, devenind unul "in instrumentele de bază ln redarea
ideilor wmatice. In condiţiile ln care poporul nostru a străbătut paşi uriaşi ln
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transformarea socialistă a ţării - devenind o ţară industrial-agrară cu 0 ind
trie puternică şi cu o agri c ultură în continuu progres - , înfăţişarea realizăl", us
obţinute în opera de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în ~ot
,;eele de istorie, centrale sau judeţene, suscită concentrarea preocupărilor Pen ~
[olosirea unor mijloace muze is tice şi grafice variate ş: interesante. In mu
de .~slorie, . secţia construcţiei s~cia!iste ~eneficiind ~e . faptul că. se refer~!
pe_;t0_ada zilelor noastre, că noi smtem. cei care plămadim cărămizile din CaTi
rn alţam _ ed!f1c1ul _soc:1al1st are i:os1_b11Jtatea de a poseda un patrimoniu foar e
bogat ş1 v ariat, i n componenţa caru1a originalele ş1 obiectele trebuie să-si g~
sească un loc de frunte. Dacă asemenea exponate le găseşti din abundentă
1.
!~1ceputul muzeului subliniind istoria îndepărtată a poporulu i nostru, dacă el~
stn t prezentate în epocile următoare - feudală şi modernă marcînd pel"ma
ne nţa, unitate a ~i . continuitatea exist_enţei şi creaţiei. poporului rom~n. in epoca
co ntempo ra nă ~1
m mod deosebit m contemporaneitatea construcţiei socialiste
în redarea ei, în înfă ţişarea marelui şantier c.are este ţara, a frumuseţii case i'
noastre care este patria, exponatele origi nale şi tridimensionale purtind, ln că
c ăldura miinilo r care le-au lucrat, trebuie să-şi spună 'd~n plin c uvîntul.
La intr<>l>area. clacă istoria zilelor pe care le trăim poate fi redată muzeof{ rafic, ră sp un s ul îl dau numeroasele muzee de istorie judeţene - spre exemolu .
d.i n Vi!cea, Covasna, Buzău, N ~a mţ, Arad, .Gorj, Botoşani şi ~!tele, şi bineînţeles,
-,uceava care au ilustrat m mod grăitor toate compartimentele vieţii contem porane. a vi eţii politice, econo mice, sociale, cultural-ştiinţific.e a judeţului lor
'ltegrate in mod fires c. organic, în viaţa întregii ţări . Prezentarea în muzeu a
perioadei construir ii edificărq societăţii socialiste, a grandioaselor 1nfăptuiri din
ul timii 20 de ani - de la Congresul al IX-iea al Partidului Comunist Român _
c ap:Hă noi dimensiun i la adevărata lor valoarft', dacă se are în vedere depă~ire~
-; tadiului de etalare a însemnatelor realizări din toate sectoa rele de activitate
nu mai p rin fotografii, tabele şi grafice, punindu-se accent pe obiecte, diferite
p iese, c.are fac ca pa~ii vizitatorului de orice vîrstă, şi mai ales ai celui tînăr ,
să se op rească mai î n delung în faţa vitrinelor pentru a vedea aceste exponate
care întregesc în mintea lui tabloul ridicării H.omâniei, sub conducerea parti dului
co munist. p e noi trepte de progres şi civilizaţie.
H.ea !izăr ile obţinute în ult imii a ni, construirea numeroaselor obiective industrial e , agro-industr ia le, edificii culturale, sociale, edilitare etc„ în fiecare jude\.
participarea 'directă a tuturora la importantele even imente ale ţării, marcate, nrn i
al•es, de marile forumu!· i c.omuniste, con stituie un domeniu in care muzeografia
găseşte o paletă largă de materiale documentare şi de obiecte rare, devenind
px ponate muzeist ic.e reliefea ză în mod sugestiv procesul transformativ al fiecărui
!'l dPţ, drumul ascendent al R 01m'miei .
Din multitudinea form e lor rnuzeogrnfi ce cu ajutorul că rora se realizeaz~
aceste evidentieri, un e lement de refe rinţă îl rep rezintă exponatul t ridimensional
Ob:ect or igin al sa u machetă sau replică. la dim ens iuni reale sau miniaturizat.
produs de se ric sau p rototip, acest obiect în noua sa fun c ţie pe care o îndepline şte c a expon :1t muzeist ic, c apătă o valoare aparte. 'deose bită : va loare istorică,
pentru că i lustrează un aspe ct al istori ei a tot ce clădim astăz i pe t emelii socialiste; valoare educativă pentru că exercită o directă influenţă afectivă asupra
raţiunii, contribuind la form a rea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste întemeiată
pe rnî ndr ia de a fi 5i proprietari şi producători şi benHi ciari ai acestor bunuri.
ds tfel, educînd în spiritul celui mai înălţăt or sentiment - sentimentul dragostei
de patrie.
Deoa r ec,e activitatea instructiv-educativă şi revoluţionar-patriotică pe care o
d esfăşoară muzeul de istorie, se răsfrînge, cu precădere, asupra copiilor şi tine1·etului e de la sine înţeles că existenţa unui patrimoniu bogat şi diversificat
constînd. îndeosebi, din numeroase obiecte, în secţia referitoare la construcţia socia listă se dovedeşte a fi un preţios ajutor şi pentru profesorul-îndrumător, care
cond uce grupul în muzeu într-un ghidaj general sau tematic, putlnd fixa mai
bine, mai clar, trăsăturile fundamentale ale felului în care poporul român co~
struieşte noua societate, liniile directoare ale politicii Partidului Comunist Roman
în opera de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
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Colecţionarea viitoarelor exponate tridimensionale, ca şi a celorlalte expote presupune _ mai . intîi, o docui:ient~re. precisă .pentru. a alege piesele _ce_ie ma i
\~>J·~zcntative ş1 apoi deplasarea m diferite locuri ŞI urutăţ1 unde benef1c11nd de
1
ri ;inul factor~lor Ide răspundere se poate ajunge la obtinerea. lor. Astfel, pe
1al'g evantai de exponate, de la documentul de arhiva ş1 pmă la costumul
li~ brigadier purtat pe şan tierele naţionale existente în ultimul deceniu în toată
~aru . de la aspecte fotografice şi grafice privind pregătirea instructiY-profesională
ni~ă la diplome, plac.hete ~i steaguri de fruntaş in muncă pe ţară, în diferite
1
; uri industriale ; de la lucrări elaborate în cercetarea ştiinţifică pornind de
11
~: cercurile din ŞC()li si fac ultăţi şi pînă la brevete şi machete ale unor impor tan1:P
n \· enţii !îi ino v aţ11 eoncepute
la locul de muncă . Ob1ec.te cu ca racter teh rn c
1
onfecţionate de elevi la orele de activita te practică, expuse alături <:le docwn enta~a teoretică care_ a stat la baza realizări i Io~ :eprezentînd : de m_ulte _ori chiar lu crarea de diploma la absolv 1rea hceulu1. capata o destma \1e noua prm exp unere:1
lo r în muzeu, e xpresie a int e grării în\'ăţămîntului cu cercetarea şi producţ i a. Instruniente persona le de muncă, pe diferite profesiuni, lega te atit de p rocedeul tradi tion al de lucru cum ar fi cupa siderurgistului, da r şi cele care eviden ţi ază tehn ica
avansată, modernă cor espunz ătoare e.elor ma i noi 'date furniz a te de revoluţ i a tehnic o-stiinţifică, ca de exemplu, în dom eni ile optic ii, mecanicii fine, al electroni ci i
ele„ expuse a l ături de fotografii care să înfăţişeze desfă5urar ea activităţii în produc tie pri n folosirea lor, sînt, de asemenea, obiecte care devin valoroase şi interesante e >:ponate d e mu?.eu ce exer cită o deose bită infl uenţă asupra viz itatorul u i
indi ferent de \' Îrstă.
intrarea în fun cţi un e a un or n oi capa c ităţi econ omice, de importanţă Joc ai ii
,,; naţi onală , ela borarea ~i fol osirea unui nou produs care răspunde necesităţ il or
in terne, d ar şi c,u i mport anţă in ternaţ io n ală, construirea unui însemnat obiectiv
Lu ltural sau ;,o cial, desc,hiderea un ui şantier importan t a l mun cii patriotice etc.
t:iale aceste situaţii ~i al tele asemenea lor, sî nt prilejuri care trebu iesc folo site
din plin 'd.e muzeografi pentru a adun a ma teriale originale, obiecte. Astfel, p re •t:: i1ţa ex ponatului-original, a expo natului-obiect în reda rea istor iei zilelo r noast re
j ,1 contextul expr imăr ii m uzeogr af ic e, constituie o In sem nată contribuţie în suhl ' niereu for\ei partid ului n ostru d e d inami za re a energiilor creatoare a le în tregului popor în dez vol tarea puter nic ă a Ho mânie!.
Cuncscln d ro lul pe care-l arc e xponatul tridimensiona l în muzeu, avî nd în
\· cd e~e va)carea educ:,:1 tiv-patriotică în înfăţ işarea
istoriei contemporane, dorind
a contribui, cît mai mu lt, la dezyo!ta rea co nştiinţei revoluţiona re, pat rio ti ce, sori>il;s ~ c a tineretulu i, la exp o ziţi a „Momen te d in
istoria mis că rii re v oluţiona re
de ti neret din România '', d in ca drul Muzeului ide istorie a Partidului Comuni st.
;; mi>rării re vo luţionare şi democ ratice din Hom ânia , în partea referitoare la
aport ul tine:-ei generaţ ii la construi rea societ ăţ i i sociali ste multilateral dezvoltat e
.! e 'Ci stat preoc uparea de a se col ec ţ iona şi a se expune un bogat mate ria l or~~
l(i nal f'onstin d di n : fotografii, afişe, lu cr ări tipărite, programe. pliante, u nelte
de muncă, mae,hete, aparate tehn ice, trofee, insigne, medalii, plachete, steagur i,
flani oane, uniforme, ecusoane, diplome, lucrări de a rtă, filme documentare o!fici ale ~i personale, obi ecte personale, publicaţ.ii ş . a„ toate raportate la diversele
sectoare de activitate al e tineretului din produc ţ i e, ca şi 'd e p e băncile şcolilor
~i facultăţ i lo r . Rezu ltatul dorit în această organizare, este obţinut, pentru că
asupr3 vi zi tatorilor ele a u un efect deoseb it, fapt remarca t ş i consemnat şi in
r.a~tea de impresi i a expo ziţi ei .
Această neeesitate a folosiri i exponatului tridimension al, a expona tului oriuina l în prezentarea istoriei zilelor noastre este înţeleasă in mod con,ştie nt şi
de colectivul Muzeului judeţean Sucea\'a. Dovadă că pe agenda sa de lucru, permanent, se află înscrisă această problemă, este şi faptu l că patrimoniul muzeul ui
se îmbogăţeşte tot mai mult, ceea ce ~i constatăm, de la un an la altul. Nici n u
s-ar putea altfel, avînd în vedere că judeţul Suceava a cunoscut o puternică
dezvoltare in ultimii ani, realizările sale fiind mîn'dl:ia celor care le<-au infăp
tuit - locuitorii acestor meleaguri -, dar si ale întregii ţări. „Să nu uităm nic i
un moment că tot ceea ce am realizat pînă acum este rezultatul muncii, al
eforturilor poporului nostru, care a demonstrat că ştie să-şi îndeplinească in _.
1.

:p ·
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datoririle de onoare de a fi demn de trecutul glorios, d~ prezentul măreţ şi rie
a făuri un viitor de aur României", arată tovarăşul Nicolae Ceauşesc,u la ln.
tilnirea cu oamenii muncii din Suceava. Avînd in faţă patr_ioticul indemn 111
secretarului general al partidului, am abordat acest subiect dor1n'd a crea o bază
de discuţii, deoarece experienţa acumulată de fiecare dintre noi, cei care lucrăm
în domen iul muzeografiei, îşi spune cuvintul conjugînd forţele şi interesul nostru
în a rid ica c,ontinuu calitatea muncii pentru a reprezenta şi sub aspect muzeistic
lngemănarea trecutului glorios cu
ceea ce este în realitate patria noastră prezentul măreţ şi vii torul luminos.

LA VALE U H llISTORI CO-EDUC ATlVE DE L 'OBJET EXPOSE
THI-DIMENS!ONEL DANS LA PR];;SENTATION DE L'EPOQU E
CONTEMPOHAINE AU MUSEE
U e sum e

L'auteur prend pour point de d epart la polyvalence educative du musee
dans la soci cte contemporaine tout en soulignant, particulierement, le role et la
valeur cognitive-eduC'ative 'd e l'objet exposc tri-dimensionel dans la presentation
de l'epoque contemporaine, au cadre du musce.
On aborde des questions concernant l'cnrichissement du patr imoine du must•e
par des objets specifiques ii l'histoire de nos jours (tout en enurn t.lrant Ies piui;
1mportantes catt\gories d'objets de c.ette sorte), on fait des r ef~ rences a leur
integration dans l'exposition et a leur utilisation appropriee et efficiente dans
l'activite specifique. Le materiei n 'est pas, d-e maniere preponderante, une expos ition theor ique, mais plut6t un guide app!icatif sui generis, a\"ec C.es referenC'es
:i l'exposi t ion d'h istoire du Mus(;e Departemental de Suceava .
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Pe malul riului de la care şi~ a imprumutat numele•. inconjurat de dealur i
mulcome smălţuite cu vestigii care ţin treaz[1 măreţia epocii de domnie a lui
pptru I Muşat (1375-1391), se lnalţă mîndră, în continuă dPZ\'Oltare cea de a
doua re~E'dinţă voievodală a Moldovei - Sir<'tul.
Nume cu semnificative rezonanţe !n multimilenara noastrt1 \·a tră, cunoscut
pină nu demult numai prin strălucirea monumentelor dC' început ale artei feudalP,
SirPtul a căpătat, în conditiile socia lismului, !ii mai ales In anii ce au urmat
congresului al IX-iea al Partidului Comunist Român, dimensiuni şi rosturi noi.
consolidate continuu prin dezvoltarea economic[1 a ţării, înfăptuirea politicii d<'
industrializare socialistă, creşterea impetuoasă a niv elului dp trai material ~i
~piritual.

Cunoscut mai ales pentru perioada de man' înflorirP din timpul lui Prtru
Siretului ca orice altă partC' a ţ[1rii noastrP SC' mîndre~te cu un
trecut multimilenar. Locuirea neîntreruptă a fost favorizată de cadrul natural în
care• l<'rnnul, piatra şi lutul au constituit materiile primi' aflate din abundrnţi1
<ari' au dat posibilitatea locuitorilor acestor locuri române:;ti să-şi întemeiezi'
aş1 ·zări trainice.
Hlul Siret care străbate- oraşul, o arteră naturală importantă de circulaţi!'
,i legăturii, împreună cu reţeaua drumurilor, înălţimile din jur, ce adăpostesc
ca nişte ziduri de cetate locuri de îmbietoarr aşezări omeneşti, fac parte din
~istPmul integrator al întregului teritoriu locuit dr român i.
De-a lungul vremurilor, tirgul Siretului a făcut parte organică din arSa
civilizaţiei carpato-d~mubiano-pontice . Cele mai vechi urme de locuire cunoscutP
pinii în prezpnt datrază din paleolitic, aparţinlnd unor populaţii de vînători ş1
1

Muşat, ţinutul

culegători.

Saltul pe care l-a făcut omenirea prin "revoluţia neolitică" a dus la sporirea
PvidPnt.:i a populaţiei, aşa cum ne-o doved esc urmele arheologice, salt continuat
la un nivel net superior în epoca metalelor.
tn mileniul care a precedat constituirea statului feudal românesc aşe>zarPa
('ar<' mai tîrziu, cunoscută cu numele de Siret, a fost, de bună seamă, un centru
polari7.ant al comunicaţiilor prefeudale din cadrul obştilor te ritori a le săteşti de pP
\•alPa riului cu acelaşi nume şi ale altora din aproµicre, supravieţuind valurilor
migratoarf', încPptnd din sec. III pînă ln sec. al XIII-iea.
După trecerea prin această zonă a goţilor şi altor migratori începînd din
srcoleJe V-Vl se ivesc slavi, venind dinspre răsărit, ~i a căror prezenţă estfo
atrstatâ de unel e toponim e cum ar fi : Horodiştea , Hreaţca, l)(•rsca, precum şi
în unele hidronime : Molniţa, Bilaca afluenţi ai rîului Siret.
In a duua jumătate a veacului XI, după retrage rea pecc>negilor, s e aşeazf1
in spaţiul de la răsărit de Carpaţi c umanii. Faptul că pe acest teritoriu est carpatic locuiau ln aceste vremuri românii este mărturi si t nu numai prin urmele
materiale lăsate ci şi în izvoarele scrise fie interne, fi e externe. Istoricul hizantin
Nicet;ts Choniates aminteşte incă din anul 1164 despre românii din apropierea
tffaliacului, la hotarul de răsf1rit al Galiţiei numindu-i "vechi colonii din Italia",
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iar li! tr-c) l isU\ <<ffoni1 numit[1 Voskrcns!wia Ictopis s<' amint c, ~tE! de "Suci•ava
Siret·'.
Vorhi'1d dP!'prc• r.1 igrato r ii um• 01u tr0cut p:·in sp::ţiul locuit elf' rom;îni 1.
n·1< 1ril de Carpa ţ i tr!'hu :c· să inţd egem obiPctiv r E'alitatea i stori c~\ ca1·r a ronst·'~
î ;; fapt u l c'.1 :l('P .; tP mi.tff; 1ţ i .. n -a u adus o c iv ili za ţi e• s upPri oară, c i, dir.ipotr iv'.~
:i u găsit ;\ir·i o ci \ ·i l iz;\ţi(' avans:i t<I, P<' Cfll'<' ~.: i-au insll'5i t-o, ;:ct's\:1 r on ::tituind ~'.·
fa ctor . r:rimo1·d :a1 în d<'z\·u lt;1re;i lor. în rid ica rPa lo r pc• o tl'C':l[: t::1 sDci;il!\ 111 ,;~
înaltii" (Ni cel:1t• C'c•aW)l'S' u, Ho nuînia pe clrumu/ co11s: ruirii so d ,•t<ltii sodizlistp
~i

\ ' Ol.

] '. ), BU" lll '. ' ~ t i.

l 'lî'/ , •) . .t8·1).

'

\f :!r ~ F!'i il f'· ;irhl' do ....!i t't'. tut n1t1i nunlr_' !'C>:1 ~-, îri u r111:! <'<'; ( <''.:'b·il o:· întrPprin~t\
con[ i rr:1~·1 i:1 '. h i:) Ploc. \'r l t ;1:]c \'{trul cit <tUt oh~on ii cl.sp unr· ~~ ~
~ 1 '' o ccinL i nui~:t tt•
in1p r r.~--i '1:1~ l n t,-t , ~1\ ·~n d o \ î ~ţ,j c•conun1 i·- c-1 ~o: i: il-{JOLti c.:~-, ~ i sµ! : i. U~tLL p:-or :--i <· . .,,
; ·. ::'
„::. i.11 1·:nd ( ~ i mp rn· ta nţă, ~tabilă.

Fig. 1. -

Obie~te

d in secolele IV-XIII expuse în sala I.

Dczvolt:1r<'a forţc·l or de pro du cţi ~ loc ; ilă, a schi mb u rilor t'Dll1lrc-ia lc'. ;1 zw\·oilor d e apărare împotriva incerciirilor d<' PXpans iun c> ale u nor stntf' f<'u ::i::l1· d in
j ur, explici! dP ce . n u intimpl[1tor, aici s-a con centrat \'<'chiul ~în.: ~i a poi r•. ':'l'dinţi1
v oieYoc\ală a M:o. doyei . cal'c ;1 poi a cedat locul Su cev.ei, p cn tru ~proape donă
vPa curi.
A~ eza r ea d f' pC' riul Si ret s-a transform at într-un cf' nt ru urban. (·Pl r,,a; VPl'hi
nucleu al tîrgu!ui mPdiev al crista lizîndu-sP în pa rtea rl<' r[1s~1 r it a o:· w~11ui de•
ast{1zi , ca urrnnrP in pr inc ipal a progresului fo rte~or dE' pro du :·ţ i e h i\ ale'. : j d.·z·
volt:i.rii me.•; te'j u.c; u :·il or 01 c.onwr ţu lui ~i d Psigur în acela)i t i:11p 'ii a drurnului
comercial transco n tinental, carr> lega Marea Neagră prin Li CJv e· u J\fo r Pa Balti('fl.
O variantii a acestor căi conlPrcialc trecPa şi pP la Sirpt imp unîndu-se tot m ai
mult în cadrul s ~ himbunlor comerci:ilP.
Faptul că tîrgu] S ire t avl'a să fi e ales ca re şPcl inţă \·o ie\·:ida lă n ~1 inscamn:i
numaidecit că putea rivaliza, sub raport econom ic, cu V<'ChC'a re~edinţ<i Baw:
dar avea pers pedive în acest sens, prezentlnd avantaje mai ales strateg;re şi
politice. Mut:irE'a rc·~edinţPi voievoda le de la Baia la Sir<'i î ncă în timp1l lu i
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Uo •di1" I, coinci?ea in vreme cu în cepu_t uri l•' cr·n tra~iL:-irii pute:ii politice admitr 1 tive si desi gur consolidarea sta tului de smc stotalo!· Mola o v:1.
~ ·Devcn.it reş 2d inţă :\ l\Ioldovei, tîrgul Si n •t cun oa~tP o pc• rioadă d e p ros;wri u il<' Ca centru principal, al vi eţ ii economice , politice', :1d mini s t1ativc ~i culturale.
ti~tirului stat indcp1'11dent Moldova, în a doua jumăt:llP a \ "!.!a c ului al XIV-lt• a
11
a •"' tins continuu pPrimet1·ul de lo :: uire.
1
L:t începutul deceniului a l VIJl - lPa a l SPC . :d XIV-ka, ora') Ul SirPt tră ic'itf'
un nwmPnt in_iportant _ în vi'.1ţa spiritu:il[1, d .·terrni n al dP înfi in \.:: rca la 9 ~1ar L;c
117 1 a Epis copw1 C'ato l1 c<', avmd cu t1tu~ar pe n o bilul polon_ A 1: dr c 1 Va s1!0·. calu '!:t1 ·
niinorit din Cracov1n, pP care de altfel 11 c<'ruse La ţ c u V oda. Din acC'as1.a infor m ;
tiP puti·m d C's lu~ i faptul c(1 în oraş lo c uia alC1turi dP p opulaţia autoh ton ei orto do ·-.·, ,
un numi'tr destul d(~ marc• de catol ici ; d <tr popubţia acestei confesi uni. str{1in i1
dC' 111mr1 seam;J., cu s i mţul a ~e zi:irii ei tr e cătoan~ ai c i, nu avea a ~ ii;ur.:ite con diţii h ·
dt• tr;."1i r'.' dC'cit vr<'nll'ln ici' P<' a : estC' loc ul"i '? i ca urmare s ta tor n icir~':t unui episco p
„;i tolic cu cl'IP t!"Pillli 'l c ioase a ici , acum ~i ma i tirziu, d e f :.1:) t n iuod .i'.:1, nu s - .1
nutut n'ali;:a . DP p i;d[1 [)rimul episcop, nu \"1 locui n i··· i{1 'fot[1 în S ir(•t. <·o ·,L in uîadu --..1
v i;iţ 1 in Polonia natal<!, unde d e fapt er:1 ccmcbn ;il 1·('!.(i nei l ! ·~;viga, ' i d·~ :; igu , ii
:iskpta poate o caric>ră mai strălu c it[1 , DP hpt si urm:lto rii P;:i s:·opi pini'• la d ata
dn.:i nu mai apare' Episcopia d e SirPt în do( um (·nt<' (î11 cPpi nd din l U-!) nu au
r·P:tid:t !; in Si rtit.
111

F ig.

~.

-

I m a gi n e din sal a ll..

Prim:1 m e n\iUnP d oc umPntarit internii a ora.) Ului S ir c't es te d a tă d e docu llll'ntul dir, l mai l JB -1, 1•mis d 1· P e tru I M that, de f:1 pt în care ;~il ăm de P :d sten ţ a
hisPncii cu bramui S f. Ioan Botc zătorul, unde p otrivit tra diţiei av e a ~;:"1 fi <' im~10 •·
mintalii mama Yoi e vod ului, M ariw reta Mu~a tci. Bis e ri ca S f. I oa n Botezătorul ca
de _ altfel şi Măniistirea dominicanilor şi cea a minoriţilor, au fost \:Uirîmate în
prm1 ul sfert dt' veac XVI ; pe ruinele primei dintre acestea s e va construi !n
a dou.:1 jumătati> a veacului XVII actu:ila bisc~rică, probabil dp domnitorul ŞtC'fan
Petrireicu (c. 1G70). !n urma cercetări:or arheologice Intreprinse Intre Hl!l::J-1984,
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Fig. 3. -

Piese din fier (unelte şi arme) din secolele XIV-XVII,
expuse în sălile III-IV.
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în pronaosul şi naosul bisericii Sf. Ioan Botezătorul, pe latura nordică a fost
s.Unmns traseul unui şanţ ce părea a fi de f~nda~ie, a ~m~i mo.nument vechi'.
cu 0 temelie de _lespez~ ~e apar su_b fundaţia z1du_lu1 __ desparţ1tor dmtre naosul şi
runaosul actualei b1seric1, construcţia VPChe probabil fund de lemn.
1'
In anul 1384 Siretul nu era un tîrg cum a tradus greşit N. Costăchescu tcrmeul de civitas ci un centru urban dezvoltat, reşedinţă domnească principală.
n
Acel ~venit al cîntarului'." donat bisericii Sf. Ioan Botezătorul nu putea reprezenta decit o parte din vama principală a ţării, care obişnuit se plătea în capitala
statt1lui, şi se calcula în greutatea mărfurilor importate.
.
Petru I a avut posibilitatea să acţioneze fără a fi supus vreunei presium ext<'rne. Domnia, politica externă şi internă a lui Pe>tru I Muşat s-a manifestat ~i a
fost influenţată de un alt cadru de politică externă decît a~ înaintaşului său .
Mutarea re>şedinţei voievodale de la Siret la Suceava, în timpul domniei lui
pptru I Muşat, trebuie să o înţelegem ca un act de întărire a independenţei
Moldovei, într-o perioadă cînd regatul polon caută să-şi întindă stăpînire>a in
trritoriul est carpatic.
Din secolele XV-XVI avem multe şi însemnate ştiri atît documentare cit
şi arheologice referitoare la oraşul Siret, dovedind încă o dată faptul că noua
capitală a Moldovei, Suceava, aproximativ două veacuri avea să joace rolul
principal în sistemul politic, economic, cultural, iar Siretul treptat va pierde rolul
P" care l-a avut în viaţa economică şi politică. Totuşi în sec. al XVII-lea oraşul
SirPt îşi mai păstra oarecare însemnătate comercială, mai mult prin vestitele
sale iarmaroace, la care alături de localnici veneau şi negustori din ţările vecine.
Cercetările arheologice efectuate în 1968-1969 ; 1972-1984 au adus o contribuţie' notabilă la cunoaşterea oraşului medieval Siret, fără însă a elucida multe
dintrP problemele legate de istoria acestor locuri. Aşa de exemplu nu s.-a putut
afla unde a fost Curtea domnească a voievozilor ce au rezidat în Siret ; nu au
fost confirmate ştirile venite prin tradiţie cu privire la cetatea lui Sas Vodă,
Cetatea de pe dealul Ruina etc. In schimb au fost explicate unele probleme
cu privire' la tipurile de locuinţe, ceramica folosită, circulaţia monetară etc. De
o importanţă aparte este descoperirea mormîntului unei tinere, mormînt situat
in pronaosul Bisericii Sf. Ioan Botezătorul. Inventarul bine conservat în special
veşmintele (ce se restaurează în prezent), oferă o mărturie cu privire la ţinuta
vestimentară din sec. al XVII-lea, natura materialelor textile precum şi practicarea unor obiceiuri din vremea respectivă.
In epoca modernă, evoluţia Siretului - a oraşului şi a împrejurimilor - este>
strins legată de consecinţele răpirii părţii de nord a Moldovei, în 1775 de către
Imperiul Habsburgic.
Pentru a putea stăpîni şi supune populaţia românească din Bucovina, Imperiul Habsburgic a dus o politică de deznaţionalizare a românilor. Oraşul Sin't
ca de altfel întreaga Bucovină era lipsit de posibilităţile dezvoltării, politice, cultural-artistice, corespunzătoare. Cu excepţia căii ferate construită între 1909-1912
carf' lega Siretul de artera principală a căii ferate Bucureşti-Lemberg alte obiectivf'
economice importante nu sînt realizate în perioada la care ne referim.
In 1918, Siretul ca şi întreaga Bucovină este realipit României. Din păcate
acest oraş ca şi multe altele din Moldova şi alte regiuni ale ţării nu s-au bucurat
de o atenţie deosebită privind dezvoltarea lor. Cu excepţia unor activităţi meşte 
şugăreşti şi comerciale din punct de vedere economic nu se constată realizări de
remarcat. Siretul rămîne ca şi alte tîrguri din zonă un loc unde nu' se întîmp,lă
nimic.
După 1944 politica ştiinţifică a P.C.R. de amplasare judicioasă a forţelor de
producţie pe întreg teritoriul ţării, prin punerea în funcţiune a noilor obiective,
precum şi prin dezvoltarea şi folosirea cit mai complexă a capacităţilor de producţie, a făcut ca oraşul Siret, ca de altfel toate oraşele ţării, să joace un rol
Important în viaţa economică a României.
In oraşul Siret care astăzi numără peste 8.500 de locuitori, au fost Infiinţate
Intreprinderi cu profil industrial, agroindustrial, instituţii social-culturale şi de
lnvăţămînt, în care lucrează majoritatea fiilor acestui oraş ; hărnicia minţii şi a
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m!inilor bucurindU-Sf' de aprecieri in ţară 'ii chia r în străin?ttat " . Astfel, Sirrtul
dintr-u!"l punct minuscul rl'dat pr harta ţ;"\ri1 a de•. c•n1 t o a sp7·1 rr modPrni\ ln
plini":I dezvoltare cu ferestre largi deschise spre viitorul luminos al soc1elâţil
<;ocialiste.
DPspre trPcutul 'ii prrzentul minunat al Siretului ,·orhc>~t P muz~'ul. o alt;·1
rc>ali zare a acestor frumoşi ani in st.ră~·echiu l ora'!, fostă re :;eclinţă voiev odali\.
La 20 iulie 1985 in cronica SirPt ului se ins::riP înfii nţarea pentru prima
dată a muzeului oră 'ie nC'SC, r<'alizî n du-sP a•;tfC'I u na dintre d r 1 ri nţPle inaint1!) ilor

•

•

Deschiderea mu;'. eului d in Siret ca secţie permanentă a Muzeului judeţean
Succav3 arc loc în condiţiile' în carC' întregul nostru popor s{1rbf1torea '.W rlC' ani
dP la istoric ul Con ;.; res al IX-lea al P.C .R.
Incă din 18G3 s-a incrpu t colrctarc•;i obiectelor car<' v orbeau desprC' istoria
acestor locuri. In lll71, cînd st~ împlineau 5UO d e an i de la atestarea documentarii
a Siretului, lua fii nţă .Socictat(•a muzt>ului din S ;ret"'. Ar: tivi tatea de aduna n• ;1
mărturiilor istorice este continuat;"\ cu ~i mai mare amploare după 1918. de <"[1trP
scoa la din localita te. Societatea muzvului din Siret, în cadrul acţiunilor dp coll'C"tare a bun uril or materiale a început să pună baze le unei col ecţii, din care insi1
multe piese s-a u împrăştiat prin muzec:e din Impl'riul I fobshurgic . Dupii l!llll
activitatea de descoperire si colectare a mărturiilor d espre istoria Siretului, eslc>
reluată cu ~i mai mult;! pasiune de ciitre unii dintre• inimoş ii profesori ai .i.:.mna ziului şi li ceului din Siret. Drsp r<' a ctivitatea privind culc~e:tarf~a vest igiilor ~i
infiinţarea unui nou muzeu la SirPt, aV<'m informaţ:i în pa ginile an uarului Liceului
din Siret în articolele şi lucrările publicate de V. Prelicz, S. Reli, N. Iţc uş ş.a. şi in
i·evista „Fre amătul literar" (Hl33-1936) ; deşi nu a fost înfiinţat Mu zeul orăşenesc,
în cadrul liceului exista o col erţir care putea sfi dev inft nud l' ul unui vii tor mllZPU.
într-un art icol publicat in ~Freamătul literar" se arat ă : .în expoziţia ... organizată cu prilejul iarmarocului, a participat şi Liceul de băieţi din Siret, e>.punînd mai multe obiecte rare din muzeu precum şi unele di.rţi, reviste şi hăr\i"
( ., Freamătul literar", an lll, nr. 4-6, p. 24).
Intr-un alt articol public at tot în ~Freamătul literar" sub titlul Un mu.z"u
la Siret sr arată : "A lături dP muzeelP din Cernăuţi. Succa\"a, Răd ăuţi-Putna ~i
Suceviţa, Siretul i~i avPa MuzPul său .. ." Se re latează apoi C'{1 în Hl55 în ~a tul
Prisăcăreni, s-au descopPrit "o căldare mare de bronz" în r·arp era u douf1 p :i i1arP
„din acelaşi metal". Intre 1872-1873. în satul Grăniceşti s-au descoperit mormintenumite de localnici nmormintP de uriasi'·. scheletr, vast.' ornnnwntale etc. Ton t<'
aceste mărturii materiale publicate in "Freamătul litera r'„ (an II nr. fi-fl, p. 22-24)
autorul articolului lP dorea adunatr> "într-un muzeu local", r:a re să doved!'asc·i1
evoluţia

oraş ului.

Atit într-un arti col publicat in "Fream{1tul literar" cit şi într-o confcrinţft,
fostul profesor N. lţc u-:; director al Liceului din Sirl't, îşi exprima punctul dr
vedere cu privire la on:aniznrPa mUZ<'Ului sătesc, muzeu care urma să prcz intr
viaţa locuitorilor din mrdiul rural.
lată aşndar doar cîkva din preocupările privind viaţa muzeală din SirPt
spicuite din pre:;a şi relatările vremii. Preocupările acestea şi-au găsit împlin irea
in anii noştri, prin înfiinţarea Muzeului din Siret, a cărui t Pma tică este formarra
şi dezvoltarea tirgurilor şi ora~elor medievale de la est de Carpaţi, precum şi
oraşul Siret contemporan .

•
Prefaţăm

*

*

expoziţia

pri vin d viaţa oraşului medieval şi a oraşului Siret c:cmtemporan, cu cele mai vechi dovezi de vieţuire omenească pe aceste locuri. Sf'
sugerează prin materialele arheologice aspecte din viaţa preurbană înc ă din epoca
neolitică (cuitura Cucuteni o dovede-:;te în mod elocvent) şi din epoca metalelor
(bronz, fier) în care lumea daco-getică şi romană se reliefează în mod pregnant
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văile rîurilor
. marii<' transformări în viaţa materială
1.e.n.
~
o prezentarC' lur.r:[1 PStf' acordut;i culturii Cucuteni. reprPzenbtă prin \·asP le
<l<'scoperite Ia Tru ·,;e;;ti (Vi), Preute~ti (V 1D) Dragu,wni, Mihoveni.

sala I Sint pr<'Zl'nt<1t(' t'X ponak din t>poca pi<'trl' i dc!,coperitl' µe

zonă. Materi?le!e.. r; re:r.e n tat_e rf'~lect;l
·i spirituală a soc1etăţ11 111 n11len11le V I-V

din

Fig. 4. - Ceramică do uz C'as n ic din sec.
XIV-XVII descoperită la Siret, expusă în

sala III.
Epoca metalelor ri:>preziniă perioadu de formare şi afirm:ire a oopulaţi !lor
tracic.:, fiind ilustrată în muzeu prin unelte şi arme, vase şi obiecte (V1 P 3-4-5-.6),
evocind astfel sugestiv nivelul culturii materiale şi spirituale a populaţiei tracogeto-dacice, faptul că ţinuturile siretene sînt integrate în vasta arie de locuire a
acestora. Sint prezentate şi cele două etape importante din istoria veche a
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 5. -

Obiecte expuse în sălile IV şi V : bol cu
vas de aramă şi cahle.
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n ânici : prima referitoare' la lupta dirzt1 a

dacilor

condu~i

d!' rcg(') p

NIJU

~ ·b·tl împotriva expansiunii romane, lupti1 car<' a constituit aşa cum frumos

!,; • d~n'u~ea

istoricul Vasile Pârvan „un imn de iubire cum rar au mai înălţat
oarele moşiei lor ameninţate" ; iar a doua la dezvoltarea social-economică
l~ ulturală a Daciei romanizate precum şi a Dadei locuite în continuare de dacii
b •ri. Piesele prezentate sintt•tizează o imagine concludentă asupra istoric>i milP1
1 - ~lui I e.n. privind continuitatea populaţiei daco-romane şi procPsul unit;1r d e
~~rma re a P?porului român. în re.l!iui:i~e. carpa~o-d'.1nubiano-ponti~C:: (V~). .
. _
Continuitatea cx1stenţe1 populaţw1 m tentorm rste d0Vf~d1ti1 prm 1magm1
.1, rl'prczintă locuinţele de la Boto~ana din sec. VI-VII, de la Udeşti, cPtat.-;1 cil'
<ămint de la Fundul Herţei (P. 10-11). Heţine atenţia un buzdugan d<' hronz (V 3 )
~atat din sec. XII-XIII.
Sala II. Materialele expusi> se referă la etapa de organizare politică din -;ec ·
X-XIII, şi existenţa acelor formaţiuni prestatale care vor sta de fapt 1;1 baza
;. 00 stituirii sta tului feudal românc>sc indept'ndent Moldova (1359), oforind poporului
român de la răsărit de Carpaţi cadrul adPcvat menţinerii indepPndenţl'i ~i afirm;·1rii
µe plan politic, economi c şi cultural.
Evoluţia tirgurilor şi orn~elor MoldoYPi 0 ~. te suhliniată în muwu în 1.-1a i
multi' iposta w: - tîrguri sau ora~e cc au Pxistat înainte de înt1~meit>rea statului
indl'pendent Moldova ; - tîrguri sau ora~e formate după apariţia statului feudal
Moldova ; - tîrguri sau ora5e în care Prau re•wdint:i voit'vodak, curţi domne~ti.

''

('C'l{1ţi.

Interesanta este lista întocmită în urma inn~ stigaţiilor documentare. listă r·c
prima atestare documentan1 a principalelor oraşe ak Moldovei, 1ing[1
i·;ire este prezentată ~i harta cu ţinuturile MoldovPi întocmită de Dimitrie CantPmir.
Sala III-IV Existenţa unor bogat<' urme arheologice tiri.:uril<' si orasl'I„
Moldovei din care donr o parte le prez<'ntiun în expoziţie, dovedeşti' ·faptul . r [1
in Moldova se putea \ ·orhi de un intens schimb de produse între sătr.nii din _i ur.
procurîndu-şi în schimb şi unelte, produs!' meşte~ug[irc~ti realizat<' în ateliPrl'k dr ·
fieriirie (P1s) olărie, dulgheri<', tîmplărie. Ptc. (V 4-8). ateliere al1• căror aspPdl'
interioare pot fi urmlirite în reproducerile din P. 18-25. In una dintre vitri ne
(V !1) sînt expuse vas' din ceramică neagră din sec. .XIII-XVU divers<.' r· a
tipologie şi mărime, pr ecum şi fotografii cu aspecte dt' la săpăturile arheologic1·
efectuate la Siret în U!84. Alături de ceramica cu utilizare practică în gospodărie (oale, străchini,
farfurii etc.), se întîlneşte o ceramică folosită ~· la
împodobirea monument 1!lor (V. 10) (P. 27) (P. 28).
Dovadă a intenselor schimhuri comerciale sînt monedele autohfone şi străin e
J!ăsite pe teritoriul MoldovPi (V. 11).
Sala V Vorbind despre aspectul şi structura oraşelor medievale moldoven<'sti .
pe b:1za izYoarelor cunosc,ute se prezintă imagini care pun in evi denţă faptul C'ă
oraşell' erau lipsite de ziduri înconjurătoare. In locul lor erau la unE'le oraş1· un
~anţ dublat spre interior de un val de pămînt, prevăzut uneori de o palisadf1.
DPspre structura ora~ului medieval moldovenesc, avem şi numeroase mărturii
istorice, dintre car<~ Muzeul din Siret redă pe c<'a a lui M. G. 1\ngiolello : „Casrh~
~i bisericile t·rau din lemn, acoperite cu !Şindrilă, numai un castel era construit
din piatră şi cărămidă ... "
,u:.turi de tirguri, în imPdiata lor apropiere existau cetf1ţile, înccpind cu
llolin, Soroca, Orbei, Tighina. Cetat!'a Albă si Chilia, toate aerstca la hotarul d<'
r{1sărit al Moldovei, alături de care se aflau cele interne intre care un rol
important îl aveau Suceava (P. 33-34) ~i Neamţul. Piatra cioplită, era uneori
bogat ornamentată pentru infrumusrţarPa cliidirilor, a·?a cum SP observi1 şi a!'U zi
la turla bisericii d<~ la Mănăstirea Dragomirna (P. 31.).
Elementele de decor, butonii ceramici smălţuiţi, plăci de paviment, caram1zi
smălţuite au creat un plus de frumuseţe construcţiilor Moldovei medievale (V. IL).
Stilul arhitectonic impus în timpul domniei lui Ştefan cC'l Marc a lăsat posterităţii monumente de o importanţă inestimabilă. Pictura murală de la Voronc>ţ
(P. 38), Moldoviţa (P. 39), Suceviţa, Humor, constituie încă o dovadă grăitoare
PPste veacuri a geniului creator al poporului nostru.
conţine
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Interiorul caselor reconstituit în imaginile din muzeu (P. 40), este încălzit
c u soh<~ construitP din cahle smMţuite sau rwsmăl\uitP, împodobit<' C'U di v<•rse mo..
tive ornamentalP (V. I:l) .
Sala VI-VII Sint relevate categoriile sociale ce trăiau în oraş : meşteşugari
negus tori, ostnşi din gurdă etc:. (P . -!!). Pentru prpg[1tirea viitorilor dregfttori
domnP*ti PXistan desigur ~i şcoli ; o asPnwnca şc:oal<'î va fi existat ~i la Sirrt
deoart'l'<' în matriC'olelp Pnivprsită\ii din Cracovia sint men ţionaţi 18 studpnţi d in
• •rn ~elc m ol'<iave, d in tre care şi Siret (P. -12-'l:l).
Sînt prezentate cetăţ il e mai importante din Moldova : Cetatea Sucevei, Ceta tea Neamţului, Hotinul, Soroca. Orhei şi altele (P. 44 şi P . 45) .
Portul hărb<HPsc (V. 1-!) prc>cum ~i cPl fcnlPi!'s r. (V. 15) "~'pus în muzpu
este original din satele de munt<> din RuC'o vina anilor 1900 si dup ă cum SC" ohsc rv{1 rPproducP aproape in intrC'ginlP pe cel rC'dat în fotocopiilP stamprlor C<'
n·dau portul popular din secol!'IP XVI-XVII (P. 45-4fi). E xponatele Ptnografic·"
redau (V. 1-!-Jli) simţul practic precum şi geni ul creator cit şi fantrzia artistirfi
a loc:uitorilor.
Sala VIII Sînt prezentate cele mai impo rtante momente lele la constituirea
,.,talului naţional unitar român, cu evoluţiu RomâniPi în perioada interhelică si
dP după 2:l August 1944 pînă în zilPle noastrP. Momen t de importanţă vitalf1 i~
istoria patriei. făurirea P.C .R. pste ilustrat{1 prin aspPctP al<' marilor manifPstaţii
munc itorPŞti conduse de tînărul comunist Nicolae CPauşescu.

!"ig.

o. - Aspe ct clin sala a VIII-a.

Materi11!PIP clin ac!'astă sa l ă ilustrc>ază măreţul P.venimcnt d in anul l!lfî5 C onl?rPs ul al IX- IC'a al P.C .H. cînd a fost ales în înal~a ~uncţic de sec~C'br _gene;{~~
tovar{1sul Nicolal' Ceatl'<C'scu. m oment ce marcheaza mccputul lll1Pl nm et. P ·
calitati.v superioar<' de modernizare· a sorieti'lţii socialistl'.
tn acest r.ontPxt este prezentnt Siretul contemporan ._
.
,
p CR
ln cei peste 20 de ani care au trecut de la Cong"rrs':11 al D~-lea al Îă · .j
ora'-'UI Siret a cunos::ut o remarcabilă dezvoltarP econom1că, soc tal-c~ltu_ra
.ş .
·r
•
t ·m aceas t a" peno.1
· ·dă este
ilustrat f' l"l·l unagmi
edi litar-gospodărească. Saltul făcu
·
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foto.i:1rafice ale întreprinderilor ~i instituţiilor sirC'tPn<>, grafice ~i text<'. pr0cum
si mostr<' ale produselor realizat<' de unde întrPprind<'ri. DP fript în acc·şti ani
Siretul prin ceea ce produce a d0ve nit cunoscut atît in tar:i cit si pestf' hotar.~.
Astfel. în anul 1969 ia fiinţii la S ir<'t Secţia întrepr inder ii de scule• şi
su bansamblP automat<> Rădăuţi ca re producP pi ese pentru m•:~m1 agricole •_;i
produ..;{~ c<: se ~xport{l. Incepînd din ctnul rn12_ funcţion~ază_ secţia Intrcpri~de rii
de tricotaje "Z1111bruf- SucC'ava cu aproape 100 mun ci tori ~1 o producţie d e
î ,5 milioan0 h ucăţi confec\ii. O mare lucrare d e hidro amel ioraţi e cu o va loarP
di' invf' stiţie dt> aproap<' 700 m ii. !Pi, ru foraj ~i un Jac c!P a cumula rP el e 700 ha
a fost rcctlizată încc·pin d cu anul 1'179, lucrare ce a sigurit a linwntar!';1 c u a1·ă a
localităţ ilor inv1~cinatc· p entru consum ~i irigaţii, p1·ecum ~ i o pro du cţ1 <' pisc icolit.
tn anul 1981 a fo st d : tt ă în folosinţă o Libric[t d P brînwturi cu o capa cita k ci t•
10:1.5\JO h lian, iar cea mai man~ intreprindp1·e Pstc dată în fol o sinţă h anul
următor Fabrica dl'.' covoure plu)ate în care• lucr<'azft cca l 500 munc itori ~ i 50
sp1o-ciaW1 ti , şi care produce pentru consumul int r· rn ~i export 650 .000 mr de co\·or.
o altă mare realizare a Siretului este con s tru c ţi a c<ii i fp1·ate în lung im P d<' ap roape'
lî km începută în anul 1984, inaugurată în anul 1986.
Pe linia activităţii agrare, la Sire t a luat fiinţă C.A.P. cu pest(' 20 (10 de nwm hri, în a nul Hl62. In prezent a re trei fl'.'rme zootl'l1nice si unu agricoli\.
Din 1960 î~i desfă~oar f1 acti\·itat!"a fc>rma a.gricol[1 l..'\.S .. iar di n 1%8 )i ferma
zoote h nică .

Aceste !Prme în prin c ipal sint profilate p i' cultura ca rtofului ~i cn•s tN<'a
taurine lor.
Din anul 1981 întreaga activitall' ag 1 ·icolă estP coordonatf1 de Consi liul unic
agroindust rial de stat şi cooperatist care dispune df' 17. 000 ha tPrl'n si arp o
producţie a nuală d e pl'ste 250 mii. lei .
Efectuan•a lucrărilor din cadrul CUASC Siret Pstc• asigurat1i de Stat iun0a
d1• maşini agricole (S.M .A .) cu aproape 500 dP. tracto:in• ~i alte> ma~ini agricol e
şi cu o producţie de aproape 30 milioane !Pi.

Fig. 7. -

Siretul contemporan oglindit în muzeu.
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Fig. 8. -

Planul Muzeului

oraşului
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Sirf'l funcţionează cinci grădiniţP cu 350 preşcolari, o l)co;tlă
un grup ~co lar auto şi o casă de copii, cu peste 2500 elevi, cu aproapr
2a1l cadre didactice, maiştri şi alt pi>rsonal.
La cele două spitale şi policlinici din Sirrt, cu 750 paturi lşi desfăşoară
în prezPnt acti\•itatea 25 medici, 170 personal ml'diu sanitar şi pt'!ste 250 J){'rsonal
auxiliar.
In cadrul oraşului îşi desfă~oară aetivitatea Casa de c ultură cu 6 formaţii
artisticr şi cu o universitate ştiinţifică care are 1fi cercuri. o hihliotecă cu aproapr
50.000 volume, un cinematograf ~i din anul 1985 acest muzeu în care sînt
prezentate momentl'I<' cele mai importank din trecutul ca şi din prezentul acestui
fn

oraşul

i:eiwrală,

străvechi oraş.

*

*

*

Mindrie a locuitorilor ac0stui oraş, Muzeul dp istorie din străv1•chca aş0zan ·
romiin1~ască se vrPa încă de la începuturile sale o puternică institu\i<' de culturii
in această zonă a ţării, dorin du ~<;;i să punii în valoare tot ceea c<~ c·stc legat d e
istoria acestor locuri, deoarece cunoscînd trecutul înţele gem prewntul şi desluşim
răilr luminoase alr viitorului.
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HEŢEAUA

MUZEISTICA DIN

JUDEŢUL

SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA
• MUZEUL .TUDETEAN DE ISTOH!E
Str. Ştefan cel Mare, nr. :JJ, tel. 1 ti4 :J!I
Eicpoziţia

prt•zintă, printr-un bogat material documentar, istoria so dPlăţii
din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre din nord-estul Român iei.
O realizare inedită o constituie reconstituirea unui moment solemn de la curtea
lui Ştefan cel Mare, prezentîndu-se elemente de arhitectură medievală, costunw de
epoc.ă prin personaje istorice ; aici se oferă un spectacol de sunet şi lumină pP o
tem11 d e profunde sentimente patriotice .
omeneşti
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• MUZEUL DE ARTA POPULAR.-\ ~HANUL DOM'\'ESC ",
Str. Ciprian Porumbescu nr. 2. tel. 1 3î î5
Adăpostit într-o veche clă din• dc> arhitectură mC'diE>vală (sfir~itul sec. al X \'f lea), restaurată cu două decenii în urmă, expoziţia rcorganizat[1 în Hl82, într-o
viziune tematid'1 nouă, reliefează bogăţia crpaţiei populari' d in judl'ţul Suc·~·ava
printr-o mare şi valoroas{1 colecţie grupată pP celi• ~as<' subzo1w l'tnografic<' clin
judeţ : Suceava, Fălticl'ni, Gura Humorului, limpulung, Vatra Donwi ~ i Hi1d:1uţi.

• MUZEUL DE ARTA PLASTICA
Str. Ştefan cel Mare nr. :l:l, tel. I 64 39 .
Cuprinde co lecţii dP pictură, graficii. tapis!'riP ~i s. ulpturr1 clin cli\'E' ,·s.·
de crea ţi<> artistică din st>colul treC"ut si sl'C"olul no, tru.
• MUZEUL DE ŞTIINTELE NATUR II
Str. Ştefan c<'l Mare nr. 2:l, tel. l.H 9:l.

~<O li

DispunE> de bogatP colecţii de paleofloră, mi1wralogiP, botanif'r1, entom t-l0gi1•,
ornitolo.<; ie, care sînt organizate într-o <'XpoziţiP pro,·izorie, pîn<-t la orga n .arPa
lo r într-un „Muzeu ' de ecologie al pă durilor bucovinene".
• FOND UL MEMOHL\L DOClTMENT.\R „S. FL . l\l.\ RI/\N"
.·\Jpea S. FI. Marian nr. 4
Estl' organizat în casa în cari' a trăit ~ i lucrat !'C'numituJ folclorist S. FI. l\1 :m; m
(IU-t7-HI07) . Dispune de un bogat material doc umentar. Inc.ăperile casei recon ~~itui e
atmosfera dl' lucru şi de viaţă a folcloristului .

e ORSERVATOHUL :\STRONOMlC
Buleva rdul Emil Rodnc'i ra~ nr. l:l A, tE>il'fon 2 18 41!
Observatol'UI astronomic C'Uprindc un planetariu, un turn ~i o tC'rn ~ă dc•
precum şi camed1 solarii. Dotat cu aparatură moderni"1, ohsrn·a toru l ~<'rii.
yizitatorilor ample informaţii pri\·ind sistemul nostru solar ~i posihilit<1ka adin cirii
cunoştinţelor despre Univers.
observaţie

ORAŞUL

FALTICENl

• COLECTIA DE ARTA A SCULPTORULlll ION Il11MESCF
Str. 2:J August nr. 2. tel. 4 I:l 70
Peste 400 de luc rări de scu lptură şi grafică donat<' de artistul Ion lr im r-~ · u
natal, prezintă vizitatorulu i un univers dP o sPnsibilitatc artistk;'i
caracterize<1z[1 pc a utor.

ora~ului său
deosebită, ce-l

• GALERI1\ OAMENILOR DE SEAMA
Str. Sucevei nr. 91, tel. 4 I:l îO
Un bogat material docum!"ntar vorbc>şte dPspre viaţa spirituală a Făltic Pnilor
din trecut şi prezent. Peste 40 dp personalităţi din literaturit. artă si ~tiinţi1. lt>gatP
de Fălticeni prin obîrşie sau acti\'itatc, sînt prPzPntate în mod su.rw„tiv în acPst
J[icaş de cultură.

e MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII
Str. Nicolae Beldiceanu nr. 1, tel. 4 14 15
Recent organizat, muzeul reconstituie preocupările muzeografic<' din trccutul
şi aduee în faţa vizitatorilor o bogati"1 flori"1 şi faumi din zonă, dar

Fălticenilor
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SlHET

şi

din Marea Npagră şi ocl'ancl e lumi i. ln l'Xpoziţiile organizat<' se prezintii ist(lricul muzeului de aici şi activitatea primului muzeograf. profesor Vasill' Cinrea .
exponate de floră şi faună oceanic;! donatp de acad . Mihai BăcPscu. fiu al orasului.
Acvariile 'I; celelalte diorame întregesc expoziţia acestui muzeu.

ORAŞUL RADAUŢI
o MUZEUL „TEHNICI POPUL.'\R E B UCOVI NF:l\'E"
str. Rl•pulllicii nr. 6U. tel. G 25 65
Muz1•ul are un carnd<'r dc·n10nstrati\·. El prezintă, în mod suge-.;ti \· , printr-un
hogat matPri a l etnografic, tradiţion a le!<' tehnologii folo<;itP în realizan•a produs('lor
necesare traiului om 1•nesr. din aceastrt zonf1 a ţf1r i i.
ORAŞUL

GURA HUMOR ULU I

e MUZEUL ETNOGRAFIC
Str. 2;J August nr. 21, tPI. 3 22 05
Sînt
alhinărit,

prezentate o cupaţii le tradiţionale din zonă: cules, pescu it,
p<"\storit, agricultura, pr<>lucrar<'a tPxtilf'!or. metalului etc .

ORAŞUL

vîn ă toare,

CÎMPULUNG l\IOLDOVENESC

e MU ZF: UL ET NOGHAFIC „ARTA LEM NULlW
Str . 7 Noi<>mbri e nr. 10, t('l. I 13 7fl
Sint expus(' obiect!' dP !l'nrn de folosinţă c asnică real izat.- înt~~i1)i);'i
artistică . Ca o continuarP firPasc·ă ;1 acesto r creatori populari, ~i in C'<'a
mai mare parte anonimi, artişti ai zilelor noastre, sculptori co nsac raţi, expun un
număr îns<'mnat de lucrări d e a rtă dftltu itP în ac l'laşi mater ial l!'nrnul.

si mţire•

ORAŞUL

VATRA DORNEI

o MUZEUL DE .5TUNŢELE NATU RTl ŞI CINEGETICĂ
Str. Parcului nr. 1, tel. 7 14 85
Sint Pxpusc exempla rP de• floră ~i faun<\ specifice hazinului Dornelor ' i valoroase trofee din patrimoniul c ineiirti c al Ţării de Sus.
ORAŞUL

SOLCA

• CASA-MUZEU
Str. 7 NoiPmhric nr. 7:l
lntr-o casă construită în if'hnica
reconstituit, cu obiecte din partea locului,

arhitecturii din sec . al XVI 11-lea
acestei vech i case.

s-a

înc ăpe rile

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU
o MUZEUL „CIPRIAN PORUMAESCU"
Muzeul este adăpostit într-o vec he casii boiercasd'1 din SPC'. a l XVJII-lea,
monument d e arhitectură.
E.<;te prezentată viaţa şi a ctivitatl'a compozitorulu i. Sînt Pxpuse scrisori, foto grafii, tablouri, partituri şi instrumente muzicale. SC' pot audia piPse din nea ţi :.i
lui Ciprian Porumbescu.
https://biblioteca-digitala.ro
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• CASA ME:MOH.L'\.LA „CIPHf:\N PORUMBEScu~
tn una din c ·onstrur.ţiik iwspodfiri<'i IamiliC'i Porumheseu. unde Ciprian Pn„
rumlwscu a creat, ~tP organizat[1 c-u obiecte de epoeă, Casa memorialii a ri•nu .
mitului compozitor.

COMUN A MALINI
e FONDUL MEMORIAL DOCUMENTAH nNICOLAE LAHI.<;;"
Este organizat în casa în care poetul a trăit un timp
o pera sa poc>tică. Obiectele c•xpusC> relev[1 aSpl•dc din viaţa
frr ă de intimitate familială.

COMUNA
Casa

a crl'at o parte din
într-o atmos-

poc~tului

UDEŞTI

e FONDlTL MEMORIAL DOCUMF.N"L\H
pină

~i

părinteascii,

unde s-a

născut

~EUSEBIU

scriitorul

~i

CA MIL:\Ru

unde• revenea pentru a

CTPa ,

Ia sfir~itul vieţii sale, adăposteşte un număr însemnat de lucruri şi obiPttP

·C'are vorbesc despre viaţa ~i activitatea sa . Patrimoniul existe nt aici s-a constitui t
in tr-un fond nwrnorial - documentar pus la dispoziţia speciali~tilor şi a vizitatorilor.
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NOTE

ŞI

COMENTARII

NOI MARTURH PIU VINO V ASELE CU TUB DE SCURGERE
GAVRIL LUCA

Două n o i descoperiri privind vasele cu tuli, vin să completeze in ventartil
.acestu i tip de vase din lut ars des~perite pe teritoriul \ării noastre.
a) In primul rînd este vorba de vasul cu tuli descoperit în staţiunea arheologi că neolitică Cucuteni Bl de la Drăguşeni-Fălticeni, judeţul Suceava. A~e
zare~ de la Drăgu5eni este cunoscută prin cercetările mai vechi intreprinse 1de
Vlad imir Dumitrescu 1, de~i parţial răvăşită, credem că ar prezenta încă interes
pt'ntr u o cercetare mai atentă. Desc.operi rea este rezultatul perieghezelor efe<·tuate pe ar ja a~ezării cu prilejul cărora au fost recoltate materiale arheolog iee
interesante , între care se detaşează ca valoare deosebită in plastica neolitică
o statuetă antropomorfă, reprezentînd o divinitate feminină în pozi\ie şczindă '
Vasul cu tub, care face obiectul acestei scurte comunicări, este model1at
.din tr-o pastă de calitate medioc,ră, a\·ind în compoziţia sa nisip fin ca degresant.
d ar d in loc în loc apar boabe ~i porozităţi d in care s-au desprins boabe de nisip
mascat. Ca litatea mediocră a pastei la care dacă adăugăm modelarea neuniformă
.a <;uprafeţei vasului, lasă să se întrevadă şi în acest c<.1z o anumită neglijeni.ă
d in P<trtea meşterului neolitic privind realizarea calitativă a acestuia. Vasul a
fo:;t supus unei arderi oxidante incomplete, prezentind pete cenu5ii pe suprafaţa
exte ~· i oară, i<ir interiorul fiind în totalitate de culoare cenw;ie.
Vasul de la Drăguşcni are forma sfernidală, w;or ovalizată pe direcţia longit udi nală a tubului. Dimensiunile lui sînt reduse în 1·aport cu celelalte vase de
acest l ip publicate pînă în prezent, avînd înălţimea de 4,8 cm. diametrul la m ijloc de li,5 cm şi la gură de 2,5-2,7 cm. Gura v<.1sului puţin ovală se confundă
în a rcuirea sferică a circomferinţei acestuia, fiind doar puţin îngroşată . Tubul
de turn<.1re de formă tronconică a fost modelat odată cu peretele vasului şi este
plasat. ceva mai sus de jumătatea înălţimii acestuia. Deschizătura orificiului este
foar te mică, doar de 2,5 mm. Perforarea acestuia s-a făcut din exterior spre interior, părere confirmată şi de urmele aplatizate în partea interioară. în jurul
orificiului, din materialul rezultat din acesta. De altfel este lesne de constatat
·că într-un vas cu diametrul gurii atit de mic, era imposibilă utilizarea unui
instrument pentru realizarea orificiului din interior spre exterior.
Faptul că tubul este fragmentat, păstrîndu-se parţial, nu putem şti dacă
C'apătul acestuia era simplu sau inelat. Fundul vasului este semisferic, inc,it după
utili~are este foarte probabil că vasul era aşezat pe un suport cu gura în jos.
Vasul cu tub de la Drăguşeni-Fălticeni ca formă şi dimensiune are c ele mai
a1Jrop iate analogii cu vasele cu tub de la Traian-Dealul Viei (Bacău) aparţi-

l VI. Dumitrescu, U ne nouvelle station ii ceramique peinte dans la NordOuest de la Moldavie, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p . 115.
2 G . Luca, Statueta anlropomorfă cucuteniană d e la Drăguşeni-Făltice11i, în.
Cerr-etări istorice, XII-XIII, 1981-HJB2, p. ll:l-115.
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nind culturii Pret•ucuteni l si mai ales cu cel de la Ghelăieşti-Nedea (Neamll 3
aparţinînd culturii Cucuteni · A2, atita doar că acestea au fondul uşor nlat ~i
buza reliefată .

Fig , 1. Vasul cu tub de scurgrrf' de la Dn'\gU")!' ni .
b) A doua mărturie constă d intr-un fragment de tub de Yas din lut ars proYEn ind d in a'iezarea neolitică cu c uteniană de la Pom etea Tirgu Neamt, C'e rcetată cu ani în urmă de Constantin Matasă.
Tu bul a fost găsit în materialele recoltate prin săpăturile efectuate de Ilie
llntarn in anul 1972, într-un pachet neprelucrnt. Şi pentru că relativ recent :.-a
prc;~ent at un adevărat inventar al Yaselor cu tub cit şi al tuburilor şi ciocurilor
uno r asemeJ1ea vase". c,redem că este bine să fie cunoscut şi acest tub.
Tubul are forma tronconică, lung de circa 2,5 cm. DiamMr ul orif iC'iulu i de
turnare fiind de 0.8 cm la vîrf şi de 1,2 cm la bază, făcind dm·ada că a fo~t
fa u 1t din inte rior spre exterior. Vîrful tubului este simplu, neinelat.
Di mensiu nel e destul de mari ale tubului şi ale orifi ci ului şi faptul că orif ic iul a fost lucrat din interio r spre ex terior constituie dovada că a apar ţinu t
unui ncis de proporţii ceva mai mari. Ruptura neregulată, cuprinzînd şi o mir:;i
pol'ţ i un e din peretele vasului, întăreşte convingerea că tubul a fost mod e·lat din
peretele vasului şi nu aplicat. Pasta din care este modelat a fost de cali1ate
bună avînd ca degresant numai nisip flin. A fost supw; unei arderi oxidante complete prezentînd culoarea cărămizie şi în exterior şi în interiorul orificiului.
Pie ~e le de mai sus constituie alte două dovezi care atestă prezenţa v~ elo r
cu tub din ceramică în noi aşezări aparţinînd culturii neolitice c,ucuteniene. Uar
deocaml:J.ată numărul vaselor cu tub descoperite este încă prea mic pentr u a ~
putea face o clasificare a acestora pe diferite criterii privind mărimea, forma
sau aspectul tubului.
Jn ce priveşte utilizarea vaselor cu tub se cunosc, cele două ipoteze emi~ e
pînă în prezent. Prima, acordă acestora rolul de vase biberoane. folosite în scopuri pediatrice, fiind susţinută de dr . \'. Bologa ". Eva Crişan ti, N. Harţuc he 7 pe
:l Şt. Cu coş, \-'ase 11eo-e11eolitice cu tub şi semnificaţia lor, în SCJV A, 25,
19H, 1, p. 125.
4 D. Monah, Cîteva observaţii asupra vaselor neo-eneolitice cu tu b de
scurgere, în MemAntiq., IV-V, 1972-1!173, p. 269-273.
5 V. IBoLoga_ „Gutti (biberoane) romane clin sticlă, în Omagiu lui C. Dai-

cot•iciu, Bucureşti, 1!-!60, p. 58.
6 E. Crişan, Un biberon hallstattian, în Acta MN, V, 1968, p. 405-408.
7 N . Harţuche, Vasul-biberon eneolitic ele la Rîmnicelul (jucl. Brăila ), in
Mem.1ntiq., IV-V, 1972-1973, p. 265.
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aza analogiei cu vasele de sticlă romane folosite în acest scop şi sub i nfluenţa
'ărerilor exprimate după unele descoperiri similare din Europa şi Orient.
P
Cea de-a doua ipote"Ză emisă de Ştefan Cucoş 'ii Uan Monah, exclude caracter ul pediatric al_ vasel?r cu. tub susţinin'di c.ă acestea erau fol.osite în oficierea
Ji ba\ ii' or rituale; parere rndca.1uns de fundamentată prm analog1lle cu Yasele de
·icela~i fel descoperite în Orient ş i mai ales prin repreze ntăr·ile gravate ale stele;or m esopotamiene în care este reprezentată utilizarea unor asemenea \'ase~.
corel area •dintre aceste t ipuri de \'ase la distanţe atit de mari explicindu-se prin
fili aţi a culturală a c ulturilor neo-eneolitice sud-est europene cu cele or iental e .
Puţinătatea descoperir ilor de vase cu tub în numeroasele a'>ezări neolitice
cei·ceta re pînă in prezent întăres c poziţia ce lo r c,a1·e susţin cea de-a doua ipoteză.
f,ste de la s ine înţe l es că dacă aceste vase a r fi avut o util itate pediat r ică n uJllărul 'descoperiri lor u nor asemenea Yase ar fi fost incompa rabil mai mare. T ot uş i nu se poate exc lude în totalitate ) i uti lizarea pra c tică a unor vase cu tub
pentru manipularea unor lichide preţioase în practica medi c o- ri tuală, ca pipe te
,;au pentru înt inderea un o r substanţe în \·ederea realizării tatuaju lui . Oricum
num ărul lor 1·edus do\'edes te că e le a u c.onstituit numai apanajul uno r sefi spiri tuali ai comunităţilor genti lice .
Descoperirile viitoare ale unor asemenea vase în n i şte contexte ma i ~i gure
vo r putea clarifica pe deplin ut ili zarea lor.
1

DES NO UVEA U X TEMOIGNAGES CONC EHNANT LES HECIPlENTS
A T U BE D'ECO U LEMENT
He s ume

On prl'sente deux n·cipients a tube 'cft•coulement, l'un se trou va n t d ans un
rne il lC'ur etat de conservation et l'autre ctant fragrnentaire.
Les pieces ont l'tc d ec.ou\·ertes dans Ies emplacements appartenant a la culture Cucuteni, a Drăgu5 eni (pliase R!) et a Po rnetea-Tţrgu-Neamţ .

8 D. Monah, op. cit., p . 271-272.
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nind culturii l'ret•ucuteni l si mai ales cu cel de la Ghelăieşti-Nedea (Neaintl 1
aparţinînd culturii Cucuteni · A2, atîta doar c.ă acestea au fondul w;;or Plat ~i
buza reliefată .

Fig , 1. Vasul cu tub de scurgrrf' de la Dn'\gU")!'ni.
b) A doua mărturie constă dintr-un fragment de tub de Yas din lut ars proYEn ind d in aşezarea neolitică cucuteniană de la Pom etea Tirgu Nearnt, ce rcetată cu ani în urmă de Constantin Matasă.
Tu bul a fost găsit în materialele recoltate prin săpăturile efectuate de Ilie
llnta!'Ll in anul 1972, într-un pachet neprelucrnt. Şi pentru că relativ recent :.-a
pre;~ent at un adevărat inventar al Yaselor cu tub cit şi al tuburilor 'ii ciocurilor
uno r asemeJ1ea vase\ c.redem că este bine să fie cunoscut şi acest tub.
Tubul are forma tronconică, lung de circa 2,5 cm. Diame'tr ul orifi C'iulu i de
turnare fiind de 0.8 cm la vîrf şi de 1,2 cm la bază, făcind dm·ada că a fo~t
fa LL1t din inter ior spre exterior. Vîrful tubului este simplu, neinelat.
Di mensi u nel e destul de mari ale tubului şi ale orificiului şi faptul că orif ic iul a fost lucrat din interio r spre ex terior constituie dovada că a apar ţinu t
unui ncis de proporţii ceva mai mari. Ruptura neregulată, cuprinzînd şi o mir:;i
pol'ţ i une din peretele vasului, întăreşte convingerea că tubul a fost mod e·lat din
peretele \'asul Ul şi nu aplicat. Pasta din care este modelat a fost de cali•tate
bună avînd ca degresant numai nisip fin. A fost supw; unei arderi oxidante complete prezentînd culoa rea cărămizie şi în exterior şi în interiorul orificiului.
Pie ~e le de mai sus constituie alte două do\'ezi care atestă prezenţa v~ elo r
cu tub din ceramică în noi aşezări aparţinînd culturii neolitice c,ucuteniene. Uar
deocaml:J.ată numărul vaselor cu tub descoperite este încă prea mic pentr u a se
putea face o clasificare a acestora pe diferite criterii privind mărimea, forma
sa u aspectul tubului.
Jn ce priveşte utilizarea vaselor cu tub se cunosc. cele două ipoteze emi~ e
pînă în prezent. Prima, acordă acestora rolul de vase biberoane. folosite în scopuri pediatrice, fiind susţinu tă de dr . \'. Bologa ". Eva Crişan ti, N. Harţuc he 7 pe
:l Şt . Cu coş, \-'ase 11eo-e11eolitice cu tub şi semnificaţia lor, în SCfll A, 25,
19H, 1, p. 125.
4 D. Monah, Cîteva observaţii asupra vaselor neo-eneolitice cu tu b de
scurgere, în MemAntiq., IV-V, 1972-1!173, p. 269-273.
5 V. IBoLoga_ „Gutti (biberoane) romane clin sticlă, în Omagiu lui C. Daicot•iciu, Hucure!;iti, 1!-!60, p. 58.
6 E. Crişan, Un biberon hallstattian, în Acta MN, V, 1968, p. 405-408.

7 N . Harţuche, Vasul-biberon eneolitic ele la Rîmnicelul (jucl. Brăil a), in
Mem.1ntiq., IV-V, 1972-1973, p. 265.
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aza analogiei cu vasele de sticlă romane folosite în acest scop şi sub inf luenţa
exprimate după unele descoperiri similare din Europa şi Orient.
P
Cea de-a doua ipote"Ză emisă de Ştefan Cucoş 'ii Uan Monah, exclude caracterul pediatric al_ vasel?r cu. tub susţinîn'di c.ă acestea erau fol.osite în oficierea
Ji ba\ ii' or rituale; parere rndea.1uns de fundamentată prm analog11le cu Yasele de
·icela~i fel descoperite în Orient ş i mai ales prin repreze ntăr·ile gravate ale stele;or mesopotamiene în care este reprezentată utilizarea unor asemenea \'ase~.
corelarea •dintre aceste tipuri de \'ase la distanţe atît de mari explicindu-se prin
fili aţia culturală a c ulturilor neo-eneolitice sud-est europene cu cele oriental e .
Puţinătatea descoperirilor de vase eu tub în numeroasele a'>ezări neolitice
cei·cetare pînă în prezent întăresc poziţia ce lor c,a1·e susţin cea de-a doua ipoteză.
f,ste de la s ine înţeles că dacă aceste vase ar fi avut o utilitate pediatrică nu111ărul 'descoperiri lor unor asemenea Yase ar fi fost incomparabil mai mare. Totu~i nu se poate exclude în totalitate ) i utilizarea practică a u nor vase cu tub
pentru manipularea unor lichide preţioase în practica medico-rituală, ca pipete
,;au pentru întinderea unor substanţe în \·ederea realizării tatuaju lui. Oricum
num ărul lor 1·edus do\'ede~te că ele au constituit numai apanajul uno r sefi spirituali ai comunităţilor genti lice .
Descoperirile viitoare ale unor asemenea vase în nişte cont exte ma i ~i gure
vor putea clarifica pe deplin utilizarea lor.
1

J ărerilor

DES NO UVEA U X TEMOlGNAGES CONCEHNANT LES HECIPlENTS
A T U BE D'ECOULEMENT
He s ume

On prl'sente deux n·cipients a tube 'cft•coulement, l'un se trouva n t d ans un
rne il lC'ur dat de conservation et l'autre ctant fragrnentuire.
Les pieces ont l'tc d ec.ou\·ertes dans Ies emplacements appartenant a la culture Cucuteni, a Drăgu5eni (phase R!) et a Pornetea-Tţrgu-Neamţ .

8 D. Monah, op. cit., p . 271-272.
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SONDAJUL ARHEOLOGIC DIN AŞEZAREA DE SECOL IV E.N.
DE LA PODENI (JUD. SUCEAVA)
MHGlTR 1\NDHON! C

A~czarca aparţinînd culturii Sîntana de Mureş cari' ne-a reţinut atenţia în
scopul invest igaţiilor arhf'ologice, se întinde de-a lungul malului drept al pirîului
podeni 1. Acesta se varsă în Şomuzul Mare puţin mai spre sud, în apropierea
ora$U1Ui Fălticeni. Aflatit la numai citeva sute de metri de urmele unui habitat
mai vechi (sec. II-III e.n.) 2, aşezarra pe cale de c:Prcetare impresiom•ază prin
înti nd erea sa de aproape I km ~i prin densitatE'a rebtiv mare a matf'rialE'lor d e
interes arheologic, împrăştiate pe suprafaţa sa. In cea mai marP parte terenul
loc-uit a fost oferit de panta linf1 a dPalului Pod eni. ori<'ntatf1 aproximativ V-E.
Săpf1turile propriu-zise au debutat cu desrhideren unf'i SE'cţiuni de sondaj (S I)
Jimgă de 60 de metri şi lată d<:> u11 metru, care a plecat de la o depărtare de 25 d e
metri de malul pîrîului, urcind panta dealului. lnceperea secţiunii în apropierea
firului de upă s-a datorat descoperirii pe acel lor a citorva bu c ăţi de zgură. In
urma săp:-1turii s-a putut observa faptul că pinii aproape de mijlocul sec\iunii.
de~i cu timpul au avut loc unPl 0 eventuale alunf'cări pe pantă a unor materiale>
din depunerile de epocă, stratul rlf' cultură lipsea c·u desăvîr~in~ . In schimb, pP
parcursul celei de-a doua jumătăţi a iui S I, acolo und e stratul de cultură era gros
de cca. :JO cm, şi se afla cu baza sa Ia o adindme variind între -!0-60 cm, <l
iesit la iveală un bogat material ceramic ~i osteologic, din care remarcăm : o
juinJta tc 'dintr-un vas miniatural (pl. IV I 3), două fragmente de torţi de amforă
rC'a lizatc dintr-o pastă nisipoasă, ars!' pînă la un roz-gălbui pal şi avînd o
can elură medianii adîncă, şi o cut0 din gresie m:1rnoasă cu numeroase urme ale
folosirii îndelungate. Tot pe ultimii metri ai secţiunii a ;ipiirut - notabil - în
stratul d0 culturii un prim bulgăre d l' minPr<•u de pegmatită, formată din mică.
cuarţ, feldspat sodic, feldspat potasic. feldspat calcic cu incluziuni de oxizi de fier.
Continuînd sondajul, am executat o a dou:i secţiune (S II, L= 12 m.), începutii
după un interval de 2m . de la terminarea primei, unde a fost identificată groapa
unui fost bordei de o mărime considerabilă (peste 25 m:!). Următoarele două secţiuni
(S III, L=14 m. şi S IV, L=17 m.) realizate pe aceea~i direcţie, nu au dus la
descoperirra altor complexe. S-a constatat însă. că stratul de cultură sP subţia
mereu şi si"tr;kea în materiale pînă la dispariţia sa co mpletă.
Dezvelirea întregii suprafeţe a locuinţei a dat posibilitatea consemnării unor
interesante date şi observaţii. Planul gropii hordeiului. patrulater, red<i o form(r
geometricf1 apropiată unui paralelogro.m, a\'Înd colţurile uşor rotunjite şi laturile
mari, paralele, de 5,70 m. ~i 5,85 m .. iar pe cele mici, aproape p3.ralele, de 4,55 m.
respectiv 4,60 m. (vezi pi. I). Este tul tip de plan rar întilnit. Laturile mici sînt
orientate c:u nesemnificative toleranţe pc direcţia N-S, conferind ansamblului prin
aceasta o m ai bun[1 protecţie împotriva curenţilor de aer ce sînt angajaţi în acest

1 In acest loc, cu ani în urmii. fuseseră identificate fragmente ceramice datate c:u probabilitate în sec. al IV-lea e.n. (Cf. Dan Gh. Teodor, Ion Ioniţă, Cercetări
arheologice în podişul Sucevei, în „Arheologia Moldovei", V, l!Jli7, p. 313).
2 AcPstei aşezări îi corespunde necropola cercetati1 de M. Ignat în anii 1974,
l98:J, ~i 1984. (Cf. M. Ignat, Un cimitir dacic ele epocă romană la Podeni-Buneşti
(jucl Suceava), în „Suceava", Anuarul muzeului judPţean, VI-VII, 1980, p. 61-75.
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sC'ns de .cu loarul crf'at dC' do~ă- dPaluri plasati- CC'Va mai sp1 e no~· d. _ !~1 acebşi tim
PX1sta 11 o PXpunerP favorabila Ia soarP. Podeaua a fost amenajata m mediC' lu P
adîncimP de l::q~ m._ faţă di:'. n!velul. actual dP cf1!ca n·_ '!i _Ia l_,25 m . faţă de cel vech:>
prm simpla hatatorire a pan11ntulu1, constructorul cautmd m acel a '! i timp să-i de> '
cit mai mult posibil o orizuntalitatP carp s[1 anu lPze efectP!e pantei naturale .
t1~rpnului. ~:a a _fost anlC'i:iajatii chi_ar la adincy1.1 e:1 und~ ap~1rea lu tul galben Di ~
ca uza co n_f>gu~-;1ţ1e1 solulm {pe mart p~ofunz1m1 mreg1strmdu-se doar mici diferrnt1>
dP nuanţa) ::;1 a numProaselor d eranJanwntc• ultertoare (urme d e la răd;icini dl'
;1rhori. canale• d e rozătoarf' _ şi f'Xisknţa a numeroase• rădăcin i de. hrean) nu au
fost pos1htle un elP observaţ11, precum cPlP legate dp Pventuala existenţă a unor
gropi de pari susţinător i, tălpi sau plasarC'a intrării. Sub nivelul podelei, în P<imîntul galbPn, nu s-a practicat nici o groapă, după cum nu s-a descoperit nici-o
rT uţarf' de Im· i ţă. Insprc co lţul de S-E al bord eiului exista o vatră de formă
ova lă cu d iametrul lung de 80 cm„ fării să prezinte \Teo amf!najare specialii sau
r e facPrC'. realizat<i fiind doa1· printr-o s i mplă lutuire. Datoriti1 tc•mperaturibr inaltp
pe o adîncime dP '.!,5--t cm. lutul a căpătat o culoare dirămizie şi o altă consistC'nţ[J.
redusii mult însf1 cu timpul datorită umidităţii mari permanente l a această adinc imc. Intrarea se amenajase probabil pe latura de sud. In ceea ce prive~te c:oncepţia de construcţie a lo c uinţ ei nu se mai pot face alte precizări. RPţinem doa r
faptul că în pămîntul de umplutură, la diferitc adincimi. s -nu nhscn· :~t divP~S<'
pietre ~i o abWldenţă de bu că ţi mai mari sau mai mi ci de c hirpic. Pe podea n -au
apărut decît fragmente cer;1mice (dintre cari' totwji s-a putut reconstitui o o:ilă
borcan contemporană deci momentului pi1r{1sirii locuinţei). şi cîte\'a urnw d<·
lcmn ars, res tul obiectPlor analizate c u acpst prilej gi1sind u-i;c• în pămîntul dt!
umplutură .

O interPsantă descopcrirc se leagă de prelucrarea în acest loc a coarnt>lor
de cerb în scopul realizării bine cunoscuţilor pieptPni din os. Primele fra1::nwnt<'
ele corn cu urme evidente de tăiere cu ajutorul fierăstri'1ului nu apărut pe ultim ii
mptri ai primci secţiuni. In pămîntul de umplutură al grop ii au fost i:?<lsite un
număr de piese din corn de cerb în diferite stadi i de prPlucrare, dt ~i fragment!'
de deşeuri . Toate sînt o dovadă sigură că P<' acel loc la un moment anume, sau în
imPdiata apropiere a locuinţei se realizau piepteni. Se remarcă astfel o pl a că cu un
contur mult rotunjit, concepută spre a dPveni un miner. şi un rrst d1• corn
rezultat de la astfel de tăiere (pi. III I 5, 4), cit şi cîteYa plăcuţe pe cale de-a
fi pregătite spre montare şi traforare a dinţilor (pi. III I 1, 2). Una dintre ele
pn'zintă la capătul subţiat ascuţirea caracteristică vîrf11rilor \'iitorilor dinţi can·
urmau să fie tăiaţi longitudinal (pl. III I 1). Putem astfel adăuga foarte rarelor descoperiri de acest fel {Bîrlad-Valea Seacă ·1 şi Fedeşti-Şuletea ' J ş i localitatea Podt>niBuneşti, deşi aici investiguţiile de-abia au început. In legătură cu această ocup aţie,
care începe să se dezvăluie ca fiind un meşteşug pe care autohtonii l-au îm·ăţat
şi practicat pe mari întinderi teritoriale. pot fi şi citeva obiecte găsite în acela~ i
context arheologic. Este cazul unui cui de fier cu cnre, înro~it fiind în foc. se
puteau găuri piesrle înaintl' de nituire {pl. II/4). a unui numă r de cinci cute din
gresie marnoasă, ~i. eventual, a unui topor (?) d e mici dimen si un i păstrat în stare
fragmentară, undr cPafa şi mu chia cu gaura d e înmănuşare a u l ăsa t în p ămîntul
zacerii o masă amorfă dr oxizi d e fier (pi. II/6) . Un tip d e c ute es te cel al gresiilor
plate, c u laturi neregulate, und e suprafeţel e înguste longitudinale au fost fol osit<·
Ia şlefuitul l a melor metalice iar cele mari la as c uţitul vîrfurilor de m ct;;l sa u os
(pi. IV/ 2). Un alt tip, rralizat prin 'jlefu ire, se rf'marcă prin simetria aproap1•
per fectă a formei sale, mult el a borată , un a din laturi fiind aplat iza tă în urma unei
folosiri mai îndelungate (pi. IV/ 4) .

3 V. Palade, Atelierele pentru lucrat pie pteni din os din sec. al IV-lea, în
,.Arheologia Moldovei", IV, 1966, p. 261-27î, şi idem, Noi ateliere de lucrat piepteni
di1i corn de cerb în sec. al IV-Zea e.n. la Valea Seacă-Bîrlad, în „Carpica", II,
1969, p. 233-252.
4 Idem, Un nou centru de prelucrare a cornului d e ce1·b în sec. al IV-lea la
Fedeşti, com. Şuletea (jud. Vaslui), în „Carpic<J", IV, 1971, p. 207-214 .
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este c.ea a utili tă ţE
în pămîntul de um ~lutu rt1 al gropii hordPiului s-a u mai găsit dteva astfe l de e)antioanP. Ana li za
c· himică '• a unei astfrl de bu c ăţi de m inPreu a dus l a reliefarea unu i marf' proce nt
d<• bioxid dp siliciu (63,9°/0 ) şi d e oxid d e alum ini u (15,75°,"0 ), argumentP considerabile dar încă ipotPtice pentru posibilitatPa folosiri i pc•g matitf'i ca fond;mt acid în
pror(•sul dP n•ducen• a minPreului de fiPr de b;dtă , de altfPI cel mai frecvent
inlilnit pP teren.
Jn spiritul idPi i că la Pod eni Pxista o rPal li preoc upar<' pentru prelucrar<''1
mdalului est<' fii dPscopC'rirea la 5 m E dP locuinţă (inc<'p utul lu i S II) a un ui
fragment de tipar din lut ars (pi. IV/ l). In cizarPa fiind puţin a dîn ci tii (cca . 2-2.5 mm).
ne ducem cu gîndul la posibilitatea obţinerii mai degrabii a une i a plic<'. Fragmentul. gros d e l:J-13.5 mm , an> s patf'l<.' pbt, cu un w;;or prag liniar m a rginal datorat
un<'i impresi uni în pusta c rudă încă. iar faţa acop<~ritii d e o gl azură cu nuanţe
divPrSt' : cenuşii. m aronii-g{tlb ui si rosiat ice, v<'rzui. .. Pasta con-.;tilutivă PStC' nisipoasă ~i bine '?mog!'nizată, în. spăr tură datorit ă temp0r~ t1:_lrilor ~e luc ru, sau eventu;d unei <ird en secundare, annd nuanţ<' de cC'nU) 1U )1 caram 1z1u rnch1 s .
tn aceea~i sferii clP prPoc upări sintem tPntaţi să includem şi jumătatea d e \'<JS
miniatural d<' car<' s-a Yorbit df.'ja. Are gura îngust[t. a fost luc rat numai cu mina
si ars oxidant, fiiră să prezintP urme dP ardf.'rP SPC'Undară. Pasta sa prezi ntf1 n
grnnula ţiP fină, densă si durii.
JntPrpretiim pieptPn e le descope rit cu ac!'st prilej , ca un rezultat al prclucr;irii
corn ului dP cPrb dP d1trP localni ci . D~')i PI nu se remarcă printr-o prea bună factur{t a realizitrii sa!P tPhnice, pos0di1 o form<l c arP, minuţios dPfinită, cPl puţin după
lucr5rile pe c arP IP-am avut pină acum la d is poziţi e. est<' uni cii în aria cultu ralfl
Sintan;i de Mureş-Cernea ho\' "· S e rema rdi în mod deosPhit minerul său d e o formă
aproape triunghiulară. carP în să nu acoperii toută lun g imea pieptenului (pi. VII I/5).
OhiPctul este rea lizat din cind ph"icuţe traforate, fit•care din tre Ple fiind nituite c u
cite un nit de fier P<' cf'!e d o u <1 pfflc i mari ale ap u ci"ttorii. Intn-' arestPa două, în
partf'a dP sus a mînPrului, spaţiul gol creat a fost umplut cu pafru plăc uţe mai
mici tăiate şi ansamhl.'.lt<' la dimensiunilP nPcesarP .
O descoperire interesa nt{\ este ~i un torquPs dp bronz c;ir<'. foartP bine conservat de-<1 lungul timpului, ~i-a piistra t intactă Plas ti c itatea iniţiali1. Corpul său este
r<>allzat dintr-o sîr111[1 rlP secţiun<:> cirC"ulară, iar sistPmul de închidere prf'zintft
un model mult uzitat în epol'ă. A tît bucla dt ~i cîrli .L! ul sin t făcu te prin îndo irea
rnpctC'lor sirmei carf' sf' înC'ol ăcPsc apoi de mai multP ori pP corpul pi<:>sei. Notabil
Pst<- şi faptul di di amPt rul sîrme i în zona sistemului dl' in chiden~ estP. considerabil
mai mic dPcit cel al rPstul ui d e podoabii (pi. lI/ 5). Cercetare u necropolei romanohizantine de la Callatis 7, a relevat. în cel'a ce ne interesează, faptul că ace<>t
sistf'm d e inchidl're este uni cul folosit la brăţ [1rile descoperite acolo. La Callatis
('el<> ce-l folos esc sînt în să de t ip ul ce!or cu 2, :1 sau -1 sîrme de bronz răs uci te
într<' de, autorul conchizînd că nu existi1 difPrpnţe cronolog ic e întrP acestc J, şi
că se datează în zon f1 în a l d oilea şi a l trPilea sfort al sec. al IV-iea. Din punc tul
de vrdcre al modului d<' rPa l izare a podoabei dP la PodPni. cea m ai apropiH tă
rPferire pare să fie brăţara de sPcol ITI <'.n. de la Străul es ti 8 • în timo ce ml'd iul
problemă ce se impune atenţiei cercetăr ilor vii toare
irczen ţ l'i bulgfl!"aşilor de pegm a tit ă, ţinînd cont df' faptul că

5 Analizele d<· spPcialitate au fost Pfrctuate la lnstitutul ele cercetflri meta 1urgicc al M.I.M.
6 Cea mai apropiată analogie însă ni sf' parP a fi pieptenu l descoperit in
necropola de la Barcea. M inerul sii u are însă laturile ~i mai rotunjite, iar fa ba z[1
prezintă, d e-o partl' ~i de alta, cite o micii alveo larP. {Cf. Stela Tau. Mircea l'\icu.
Necropola din secnlul al !V-lea e. n. de la Barci>a ( jud . Galaţi). în „l\ILC.A.", A
XV-a SC'si un e an ual ă de rapoarte Braş ov-l'lB l, Ruc .. 198:1, p. 419).
7 C . Preda, Callatis. Necropo la roma no-bizantină, Ed . Acad. R.S.R., Bucur e)t i,
1980, p . 40-50, 152, 15:!, !GIL.
B M. Constantiniu, Săpăturile arheologice de la Străulesti - 1967, în „Bucureşti", VII, p. 18. Piesa, din sîrmă de bronz, are păstrat doar capătul cu clrlig şi
ru două spire terminale înfăşurate pc corpul său.
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carpic a oferit dte\·a excmplan' de
ViUeni-Bote~ti

1
'\

şi Năn?şti-Părin~ea

br;lţr1ri
11

).

c·P\'a mai da borat<' (Gah[tra-l\loldo\ <'ni !1

1\c~stca ;~u inai~te de• buclă . 'ii cirlig ci~:

un cerc ornamental rPal1zat prm indo1rPa t·11-culara o data sau d<' doua Ol'i a firuJu·
metalic, înainte' ca Pl sr1 se oprPasci1 d!'finiti\·, prin infftşurarP, pe corpul Di<>sPt'
Mult mai simplu este colanul din sirmft de bronz cl1· la Piatra Frecăl<'i . El ar.:
la capctf'lP sah! un s implu drlig şi o l'udii, ambele fflrii spire ad [tugatP - 1•xt·""tind prinderea hudei - ~i ;1 fost c!f'S! 01writ într- un mormînt datat la -;fir ,i t~il
secolului al III-!Pa e.n. 'ii incPputul sN·olului urmiitor •~.
ln ceea cr. priveştr. torquf's-ul dP la Podcni, sistPmul ~iiu d<' inchidL'!'<'. <;imp iu
~i eficient, nu poate însă să np dc•a info!'maţiile suplimPntare pe car(• 11·-am fi
dorit. Torques-uri dacice. de PXPrnplu, t·u corpul total sau parţial tordat 'ii p n•v;i .
zute cu buclă şi drlig, au fost dl'scopPritc în mai multe Jocuri din Transih·;inia tJ
Pc de altă part<\ ast!Pl de podoabe ran• continuă să aparii mai rar JW p;irc ursui
secolului al IV-iea c.n„ sînt folosite intPns în prima jum[ttate a Sl'colulu i urmi1tor
•
pP un spaţiu geografic. limitat la pxtrf'me de' Sibcria ~i Europa central[1 H
In pămîntul de umplutur[t al gropii hordeiului au apiirut trPi fra gme nti•
dintr-un pahar (p:.1harc '! ) dl' stic lit, U'jor curbatP -;;i cu !(rnsirni de Ia 2 la .; mmSticla, g-{1llmie. ar<' o uşoarei noti1 d<' oparitatP datorit1i în parte micilor buh• <IP
arr r C1masP în interior, dar 'ii iri z;1ţiil or verzui-violacc<' prezentP pe ~ uprafrţp
Ca decor, pe toate trei apar ove. P<' ;1 cin·or suprafeţe irizaţiile sînt mai dPnSt'.
Paharul (paharele) din carr a aparţinut st' înscrie în tipul frl'cvent întilnit, da tat
spre sfîrşitul secolului al !V-lea. avînd o formă aproape ci lindrici1, !lf'reţii îna lţi
şi subţiri, fundul larg si hombat. corpul c-u dteva rînduri c-irculare de ove, bu 7~ 1
dreaptă, iar sub buză una-douii nen·uri . Tot frecvent apan• 'ji tipul m[irgl'lf'i gr1sitP
acum. Ea este produsi1 dintr-o pasrn sti d oasi'1 albit si opac[1, e aproa1w sfericii si
arP şaptP lobi .
·
Alăturăm inventarului dP pin[1 ac-um Iama unui cuţit w;;or curbaU1 ~i o alta
(cuţit de cojocărie?) într-o starP fragnwnt; . ră, suficientf1 insi'1 p1·ntru a-i putm
observa curbura inversii pP care' o prPzintft, faţă de primul Pxemµlar (pi. ll / l. 2).
~i în fine o pit"să metalică despre <.:Hr<' µrPsupunem că a putut fi la data respPltivf1
o c heie (pi. II/3.). La un studiu mai at<'nt s-a olJspn·at c<i acesta din urm{1 arP
!'apătul inelului do:ir adus strîns inspn• c·orpul pies<' i, ~ i nu lipit de el prin bat<-r1•
Ia cald, CPPa c·e denotă faptul c:r1 C'ra folosit într-un mod în can~ nu sP soliC'iti1
rezistenţe mernn ice deosc•bi t de• mari.
La adincimea de l,li'l m a fost giisit un fragnwnt de piatJ·[, de rî~niţ ft rot;ttivi1
de mină. Din cauza dinw nsiun ilor mici nu se poate dckrm in a d1" it grosinwa s;1
(6 cm) şi diametrul aproximativ (pîn[t la :rn cm). Obiectul poart:1 urme evid1•ntl' d1 ·
dăltuire şi ar<' marginea rotunjiti1 rămas:t intiolctă t;-1jată piezi ş .
Alături de un bogat matPrial ostPologic (în spP<:ial lio\'inP ş i uvicaprint•), în
urma cercetării a rezultat o marc cantitat<' de• fragment!' ceram iCl 'Că exista o producţie crr:1rnică Jocalf1 nP-o dovPdeştP în mod cl'rt un rpbut
C<~ramic datorat unei stfi iri a cîtorva vase din pasU'1 fină în cuptor înainte de ar derea lor reducătoare. Studierf'a materialului ceramic rw-a condus spre citeva constatări gem·ra!P '"'· Ceramica din pastă zgrunţuroasă, apar\inind unui numi1r apro9 I. Antonescu, Sâpăturile de la Gab<lra-l'orceşti, în nM.C .A.", VI, 1959, p . 480.
10 I. Ioniţa, V . Ursache. Noi clate arhl'ologir-e priVincl riturile funern re la
carpo-daci, în nSCIV", 19, HJGfl, nr. 2, p. 218-219.
11 V. Ci'1pitanu, Cont.ribu/ ii la cmuwstcrea populaţiei autohtone în gec. 11- ll I
e.n. în jud. Bacău, în ~Muzeul Naţional·', II, HJ75, p. 312 şi 332. HP!eritor la acest
tip de brăţară carpică, V. Căpitanu găse!!te aici analogii foarte apropiate în tez:rnrele dacice de la Sărcăsău şi Şeica Mică.
12 Petrr Aurelian, Săpăturile <le ia Piatra Frecăţei, în ~MCA". VIII, p. 571.
13 Dorin Popescu, Tezaure de argint dacice. I, în BMI, nr. 4, 1971, p. 29-30, :12.
14 Radu Harhoiu, Tezaurul de la l'ietroa:;a în lumina noilor cercetări, în
Alexandru Odobescu, Ope1·e, IV, Tezaurul de la Pietroasa, Bucureşti, 1976, p. 1017.
15 Deoarece săpăturile Pxccutate s-au plasat pe suprafeţe apropiate şi înconjurătoare lui Bi. cu unde riscuri iminente atribuim întregul material studiat
acestei locuinţe.
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ximativ de 165 de vase distincte, înregistrează un procent d(' cca. 67°10 in raport
r u totalitatea formelor identificate de vase. In cadrul acestei categorii de pastă,
cenuşie prin excelenţă, se detaşează un număr de fragmente arse spre un cărămi 
ziu-gălbui, care în plus par să fi aparţinut numai unor recipiente mici (12-13 la
număr) . Repertoriul formelor de buze şi de funduri la acest tip de pastă estl•
deosebit de bogat ''"'Zi tipurile principale la pi. V şi VI), multE' dintre ele fiind
identice cu cele din categoria pastei fine.
Pasta fină (cca. 70 de forme de vase - 280/o din totalul formelor identificat<')
nu se remarcă în mod deosebit. Prezintă adesea un lustru cenuşiu sau negrucenWiiU, uneori fiind şi ornamentat;! prin lustruire (linii în zigzag sau reţea df•
romburi), ştampilare sau incizare (pi. VIII/2). Apar sporadic resturi de vase gălbui
,,u luciu la exterior şi cîteva fragmente care au aparţinut unor vase din „terra
nigra" . De mici dimensiuni, acestea din urmă au fost ornamentate fin prin
incizare (pi. VIII/3-4).
In fine, adăugăm şi găsirea în cantitate foarte mică a cp1·amlcii modPlatl'
cu mina, de veche tradiţie dacică. Se remarcă rt'sturile unui vas de mare volum
~i un fragment ce a aparţinut probabil unei ceşti dacice.
Formele ceramice importate sau realizate direct sub influenţa importurilor.
după numărul remarcabil de fragmente găsite, par să fi făcut parte din grupa
amforelor şi amforetelor. Cu mici excepţii, materialul fragmentar se împarte în
două categorii de
pastă :
A) Argilă cărămizie, cu mici diferenţe de nuanţe, cu o granulaţie fină în carr
intră şi
bucăţi
foarte mici de mică albă ;
B) Argilă roz-gălbuie, zgrunţuroasă, cu o abundenţă de nisip cu bobul mijlo·
du (particole negre, cenuşii !)i maronii).
Din punctul de Vl'dere al decorării se remarcă cum este şi firesc canelurilt•
paralele şi circulare pe corpul vaselor, dar şi liniile incizate paralel la o anumită
distanţă cit şi grupajul de linii paralele (cinci-şase la număr). In cazul unui fragment
de perPte de amforă suprafaţa sa exterioară posedă o angobă alb-gălbuie, mai
hine conservată in spaţiile albiate ale decorului sub formă de caneluri paral«>IP,
Datarea riguroasă a duratei aşezării de Ia Podeni rămîne deocamdată o problemă deschisă, deoarece obiectele desr.operite, şi în special ceh~ din pămintul d1•
umplutură al gropii lui Bi. nu pot oferi limite cronologice sigure. Chiar şi cf'i
patru denari găsiţi fn acelaşi pămint de umplutură (Marcus Aurelius 11l, Faustina
II 11, Crispina 18, şi Septimius Severus lll), primii trei la adîncimea de 85 cm .,
ultimul la 1,50 m., nu ne pot veni în ajutor în acest sens. Avînd fn imediata apropiere aşezarea de sec . II-III e.n., presupunem că practic ele se succed fn mod
organic, limita superioară în timp fiind legată probabil de sfirşitul sec. al IV-iea,
Conti:iuarea investigaţiilor în această aşezare, !;ii începerea lor in cea mai timpuri<',
datată În sec. II-III e .n., nu poate să fie decit un deziderat al viitorului nu pr<'•t
indepărtat, putîndu-se astfel urmări cu eficienţă maximă elementele de continuitatl',
dar şi schimbările petrecute in sinul societăţii autohtone in timpurile incă di•
debut ale procesului de formare u poporului român.
RJC, III, p. 91, nr. 483, Roma, anii 159-160 ; 3, 20g, 850%o .
17 RIC, III, p. 94, nr. 507 (a), Roma ; 3, 20g, 800%o.
18 RJC, III, p. 399, nr. 281 (Av. A); 3g, 800%0 • Datorită faptului că piesa
este destul de uzată şi că iniţial, necurăţată, era acop erită d e diverse depuneri,
ea a fost prezentată la sesiunea dP rapoarte de la Alba Iulia (martie 1984) ca fiind
d<> la Faustina I.
19 RIC, IV, 1, p. 95, nr. :l4, anul 194. P<>ntru revers catalogul omite ultim<>lt'
două litere din legendă: P.P. (vezi însă pi. V, 11). Piesa are 2,17g şi un titlu
de sub 700%o . Ulterior a fost descop<>rit în arătură, în plină zonă de veche locuiri'
de sec. IV, un denar de la Lucius Verus (RJC, III, p. 261, nr. 595, anul 168; 2,78g,
950% 0) . Determinările după catalog au fost făcut e de autor, iar cele privind argintuJ
de Sucursala Suceava a Băncii Naţionale a R.S.R.
li)
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MUGUR ANDHON!C
LE SOND :\GE ARCH€0LOGIQU!'.: DE L'IIABITAT DU IV-e SI€CLE N.€.
DE PODENI (LE DEPARTEMENT DE SUCEAVA)

-

Uesume -

L 'auteur montre que des Ies premieres recherches, !'habitat du IV-e siecle n.e
de Podeni (le departement de Suceava). qui appartient a la culture Sintana d~
Mure!'j, se fait remarquer par l'etendur de sa surface et par la richesse des traces
matc'rielles rest~s. beaucoup d'entre celles-d etant un resultat direct aes liens
de ce territoire geto-dacique nordique avec le monde romain provincial. On rappele
ici la ceramiqu(' romaine ou realisee au plan local en maniere romaine, des
dinars imperiaux (11-III-e siecles n .e.), des fragments d'un ou de plusieurs verres.
Le sundage archeologique effectue a porte â la decouverte d'ur.e hutte particulierement grande (plus de 25 m~). de crrtains outils artisanaux et au temoignage sur
que Ies peignes de cornes de cerf ont ete confectionnes dans !'habitat.
Parmi Ies objcts plus interessants on cite un fragment de matrice. un Pt'Îlmt>
realise au plan local et un bracclct dP fii de bronze. L'habitat, tres proche sur le
terrain d'un autre plus anden (IT-111-e siecles n.e.) continue le premier et ccssp
son rxistence a un moment lie dP la fin du lV-e sierlr n.e. ou eventuellement
du sieclc suivant.

EXPLICATION DES FIGURES

Pl.

r.

Le plan et le profil stratigraphique de l'habitation B 1 : I, couche vegetale ;
II, couche noire-grise ; III, couche grise foncee; IV, couche grise-claire ;
V, sol de remplissagc ; VI, argile jaune.
PI. II. 1-2, fer dt> couteau ; 3, def (?) ; 4, clou dr fer ; 5, "torques" en fii de bronze ;
6, fragment d'hache.
PL III . .1-2, petites plaques d'os usines ; 3, frugment de plaque de manche ; 4-5,
rest d'usinage et plaque en train d'usinage pour manche.
Pl. l V. 1, frugment de mat1·icr ; 2, 4, qucux de gres (1 /2 de la dimension naturellr) ;
:~. frugment de vase de petites dimensions.
PI. V. 1-29, Ies profiles d('S principaux types dp hords de vaSPS a pâtf' l'Ul(Uf'US('.
PI. VI. 1-15, les pricipaux types de fonds de vases a p<ite rugueusC' (npproximativement 1/2 de la dimension naturelle).
PJ. ·VII. 1-7, contours de vases a pâte grise fin<' .
PI. VIIl. 1, ornementation par matri~age en pâte rugueuse; 2, incision en pâte grise
fine; 3-4, impression sur "terra nigra" ; 5, peigne d'os.
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IIIIIIIlID PI. I. Planul şi profilul stratigrafic al locuinţei B 1 : I, strat vegetal ;
II, strat negru-cenuşiu ; III, strat cenuşiu-închis ; IV, strat ce nu şiu
deschis ; V, pămint de umplutură ; VI, lut galben.
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A.M.111,
PI. IV. 1, fra g ment d e tipar; 2, 4, c: utr din gresii (1/2 din mărim<·a naturalii); 3.
fragment de vas miniatural.
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ASUPRA PREZENŢEI UNOR TOPONIME DE FACTURA MONTANA
ÎN HEGIUNEA DELUROASA DINTHE SIRET ŞI PRUT
IOAN JOSEP

Cercetar<'H diferit<•lor izvoan• informative cartografice şi bibliografice ne-a
permis identifica rea pe teritoriul Podi~ului Moldovenesc a unei categorii de toponim <'
considerate în i:icnPre, pe drept cuvînt, specifice regiunilor montane carpatic<' :
Mll(1ura, Mun<'e l, Rohei<'a, Bîtca, Chicera, Corhana, Curmătura, Tarniţa . De aceea,
pr<'zenţa lor într-o regi unP d e luro a să , prezenţă nea nalizată pină acum ln mod
spec ial în lit('ratura noastră toponimică , poate fi aprec iată mai mult sau mai puţin
surpr i nzătoan\
j ustificind interesul pt•ntru lămurirea diverselor aspecte legate
de ele. în cel<' c·e urmea ză ne-am propus inventarierea şi r.artografierea acestor
toponime în sectorul dintri~ Siret şi Prut al Podişului Moldovenesc, explicarf'a
localizării
şi
a originii lor geo.i:irafice (teritoriale).
De la început se impun două precizări. Mai inti i, faptul că toponimele cari·
nC>-au reţinut atenţia sînt numeroas<' şi în sectorul de la vest de Siret al Podişului
Moldovei (respectiv al subunităţii acestuia - Pod iş ul Sucevei) şi de asemenea şi in
Subca rpaţii Moldovei . Aici însă, in c ondiţiil e vec inătăţii directe cu munţii ş i (în
cazul Subcarpaţilor) ale unor anumite a semănări geologice şi fizico-geografice cu
aceştia, prezenţa toponimelor respective poate fi socotită oarecum fireasc ă. Din
acest motiv, am plecat de la premisa că rezultatele ar putea fi cu atit mai relevante cu cit investigaţi a s-ar desfăşura pe un teritoriu mai depărtnt faţă de r egiunC'a muntoasă carpatică, şi în consecinţă ne-am limitat cer C"etărilc nwnai la reg iunea
deluroasă de la est de .Siret.
A doua precizare se referă la categoria de clasificare a toponimelor studiat!> :
după cum se poate constata, tonte desemnează forme de relief, deci sînt geomorfonime 1• Totuşi, am considerat util ca, pe lin g ă acestea, să înregistrăm şi nume
de sate, de ape sau de păduri, avînd forme s imilare geomorfonimelor respective,
de ln care - foarte probabil - au provenit, confirmindu-le, atcstindu-!e acestora
caracterul primar şi deci vechimea (I. Iordan, p . 3 şi 18- 19). Mai mult, înregistrar('a
oiconimelor, hidronimelor sau hileonimelor respective se impunea în mod necesar
în cazurile în car<' geomorfonimul corespunzător lipseşte, dindu-ne dreptul să
presupunem fie că acest geomorfonim a existat totuşi - însă a disp;irut la un
moment dat, fie că el există şi astăzi pe teren - dar sursele de informare consultate de noi nu ii c o nsemnează.
1 Termen pe care l-am propus într-o comunicare susţinut ă la Ses. de corn .
n Fii. Suceava a S.S.G., dec. 1978, avînd în vedere că cel într< ~buinţat pînă acum
„oronime," - ar trebui sii se utilizeze, conform etimologiei , cu un sens mai
restrins, doar pentru toponime montnne. într-ad evăr, toponime! •~ de mai sus, d eş i
sint specifice ş i - dupf1 cum vom arăta în cele ce urmează - probabil originare
din arealul montan, trebuie înţelese într-un sens mai larg, ca geo1n orfonime şi nu
ca oronime, din moment ce sînt înregistrate şi în a fara acestui areal.
De asemenea, după părerea noastră, terme nul „geomorfonim" ar trebui preferat celui de „morfonim" (mai scurt dar şi mai vag) pentru acelaşi motiv pentru
care ştiinţa care studiază formele de relief se numeşte Geomorfologie şi nu
Morfologie.
~t.
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tn ce priveşte forma, frecventa şi localizarea toponimelor, izvoarele cercetat"
de noi se confirmă reciproc sau s1• completează unele pe altel0. Conform acestora.
situaţia
se pn•zintă în felul urm f1to r :

Toponimt>IP
M{1.r::ura
-

- ·-

Total

prezenţe

semnal~tc>

14
-

I

gpomorf.

o icon.

12

2
4

hidron.

--hileon.

·

Muncl'l

10

4

Rol)('ica

J.l

14

Bite a

14

11

Chicera

l8

11

- -~

Corliana
Curmăt ura
Tarniţa

!l

2
5

2

G

10

f)

4

l

,,

După cum se observă, cea mai mare frecvenţă o arf' toponimul Chicera (18
ori, dintre care de 11 ori ca geomodonim). Urmează apoi Bobeica (14 ori - în
toate cazurile ca geomorfonim), apoi Măgura !?i Bîtca (f iecare avind cite J.l prezenţi'),
Muncel şi Curmătura (de cite 10 ori fiecare). Corhana (de 9 ori), Tarni;a apare de
numai 4 ori 2.
Analiza localizării geomorfonimelor puse în discuţie (fig. 1) duce la concluzia
c ă denominarea populară a formelor de relief pe care le reprezintă nu a fost
rezultatul unui transplant toponimic întimplător, ci arc la bază un substrat geomorfologic hine precizat. Ca şi în regiunea muntoas<1 carpatică, aici, în regi unPa
d!'luroasă dintre Prut şi Siret, ele desPmnează elemente geomorfologice care se
PvjdPnţi<iză prin altitudine sau asped general, ~i anume: forme de relief înalte nu atit ca valori absolute, cit mai ales relative, adică raportate la regiunile învecinate pe 1:a r c Ic domină (Măgura, Muncel, Bobcica, Bîtca), înălţimi mai mult sau
mai puţin izolate (Măgura), cu pante abrupte (Corhana) 3, zone joase sau ~ei,
favora bile circ ul aţ iei (Curmătura, Tarniţa)~.
lntr-adevăr. toponimele respective se intîlnesc c:u precădere in suburi ită ţi le
cC'le mai înalte ale Podişului Moldovenesc, cu altitudini cuprinse între 400 ş i 587 m:
Dealul Mare, Coasta !băneştilor, Podişul CPntral l\loldon·ncsc, Colin~le Tutovei,
subunităţi în care valorile fragmentări i şi energiei relieful ui se aprop;e mai mult de
C'Ple cart" c:iracterizează munţii de pe latura estică a Carpaţilor Orientali. Prin
11rmar<', se ohsPrvă că aşa cum apelativul „deal" şi toponimul corespun:i:ător (în
fo rmaţi i comp u ~ e. cu determinative) se inti!nesc frecven t în munţii josi •,[ mijlocii
(17, Pl:m~a vn. 3.5 ; 5, p. 26). tot aşa în regiunile deluroasP ma i înalte s-au putut
•·xt inde o SC'rie de toponime originare din regiunile montane .
IIarta pe care o prezentăm (fig. 1) evidenţi ază gruparea s:m concentrarea
multora dintre toponimel e în discuţie în regiunea şeilor de p c stînga Siretului

2 Este posibil ca în această categorii' de geomorfonime să se înscrie şi Obcina,
cunoscut în Colinele Tutovei atît ca toponim (Obcina sau Obcinele Obîrşiilor), cit şi
ca ap!'lat iv (P. Poghirc, lfl72, p . 26-27).
:J Rîpe de eroziune regresivă, situate de obicei la obîrşia torenţilor .
4 In acea stă categorie intră şi Strunga, înregistrat de două ori (sat, pîrîu, IŞ).
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(Dersca - Bahna, Bucecea, Vorona, Ruginoasa, Strunga, ;;;eaua Bîrladului sur1·rior) r.
sau lingă marile culoare de văi şi regiuni de bălţi (valea şl b <'.1Jţile Prutului, a!P
Bîrladului, Siretului, Jijiei ş.a.). Şeile sau "porţile" au mnstituit regiuni dP stră
veche populare, dar în aceeaşi măsură s-au (·aracterizat prin <i mpi e mişcări dPmografice (V. Tufescu, 1937, 19'11).
Foarte hine conturat este arealul de rf1spîndire al „Bîtcilor'"' , localizat1~ aµroapP
toate în imediata apropiere a Prutului. în multe• cazuri, acestea sint martori d!'
eroziune, mici înfllţimi stîncoase care coincid cu punctelP de apariţie la zi ale
calcarelor recifale huglo\'iene (toltry), mai dure decît rocile obi~nuite ale> cuvPrturi i
podi!)ului (argile şi marne). De~i au altitudini absolute modeste:', ele~ sint totu~i bine
individualizate morfologic şi par impunătoar0 în raport cu rPgi unPa joasf1 a luncii
şi hăiţilor Prutului, pe care o domin ă. SC' rPmarcă o perfect[! concordanţă în trP
ariile de maximă răspîndirc a apC'lativului - toponimului „Bitc ă" în partea nordică a Carpaţilor Orientali (17, Planşa VII. 3.5.) ~i respectiv în partea nordică
a Podişului Moldovenesc.
Toponimul Măuurn arc cea mai largă r[1spîndin', fiind înrC'gistr;1t în toat[1
regiunea cercetată. Aproximati v acela<_;i areal de răspîndire are şi toponimul
Corhana, în timp ce Bobeica (Coasta Th<in~tilor, D. :!\fare), Chiccra, Mwu·el, Tarniţa
(Podişul Bi rla dului) ocupf1 areale mai redusP. In sfirşit, după cum er<i d!' a~teptat,
toponimul Curmătura apare în spec ial în regiunea marilor ~Pi de pf• stînga Sir<'lului.
Ni se pare interesant să semnalf1111 că, datorit;l caracteristicilor lor gpomorfologice (altitudine ~i poziţie dominantrl, pante„ formf1), care le făc<'aU punct<' idt«i\e
de observaţie, mai greu accesibile şi deci uşor de ap[irat în caz ul unor atacuri
dinsµn' exter ior, foarte multe dintre mi1gurile, bîtci le ~i bobeicilc din ti·ritoriul
studiat sînt cunoscute ca staţiuni arheologice pC'ntru diferite C'poci (9, Hi).
In ce prive~tc originea geografică (tl'ritorială) a acestPi familii de toponime,
considerăm că ea trebuie pusă în Jcg[1tură cu procesul, hine studiat ~i explicat
astăzi, al deplasărilor de populaţie româneascf1 din regiunile carpatice, suhcarpaticP
şi transcarpatice spre Podişul Moldovenesc, şi anume : mişd"irilC' pastorale cu caractPr pendular - sezonier, curenţii de populaţie dc>terminaţi dP rxploatm·pa social~1 ~i
naţională a românilor din Transilvan ia în secolele XIII-XX 0 , ca şi migraţiil1• mai
recc•nte, declanşate odată cu intensificarea activităţi lor agricole în secolul al
XIX-iea (15).
ln cadrul transhumanţei, Carpaţii şi Podişul Moldovei au rC'prc>zc.ntat unitt1ţi
cu trăsături complementare. In biilţilc Sirc•tului, Jijiei, Birladului şi Prutului, în
sectoarele inundabile ale acestor rîuri, în codrii de foioase ~i în poienile din codrii,
în regiunile silvostcpice ale podişului, îşi aduceau oile pentru tomnat ~i icrn;1t
locuitorii satelor din unele depres iuni din Carpaţii Orientali şi Meridionali, ori
- mai ales - din depresiunile de pC' rama intPrnă a arcului carpatic. Cunoseuţi
dupf1 numd e satelor sau regiunilor de origine, ţuţuienii, poienar ii, b1·rţ c anii, mocanii, mărginenii, bîrsanii, sau cu numele generic d0 „munten f', Pi C'rau foartP
huni cunoscători ai munţilor· - und r i~i vărau oilr -, prcluînd toponimia mon ·
tană de la populaţia locală carpatică, contribuind desigur ci în~i ~i Ia îmbogăţirea
ei şi răspîndind-o mai apoi în regiunile ci rcumcarpatice. Subliniem din nou că
această "iradiere" a toponimiei montane nu a fost un proces artificial, c i in perfectă
concordanţă cu realităţile geomorfologice ale podişului.
Vech ile şi tradiţ io nalele ndrumuri ale oilor" care str<ibăteau Carpaţii OriC'nlal1
,,este ra:;uri de culme, prin trecători ~i v[1i, si se înmănuncheau în faţa „porţilor"
le pc stmga Siretului - pentru a se răsfira mai apoi din nou în Wrgimea Cîmpiei
Moldovei - sint jalonate d e o sugestivă toponimie pastorală (11, 12, 1:1, 14). Numeroase oiconimc, cum sînt: Mărgineni, Mocani, Ungureni, Tuţuif.mi., Brit<'ani, Munreni, Bîrsăneşti, Bîrsana, Olteni, Birgăoani (probabil şi Bîrgăeanii, sat menţi onat
5 Pentru a sugera mai bine va loarea lor geodcmograficii, V. Tufrscu (HJ:l7 ) a
denumit şeaua Bucecea - Vlădeni - „Poarta Cordunului", i;:ir marPa ~Pa Rugin oas;i
-- Strunga - Tg. Frumos - „Poarta Muntelui".
fl I. Nistor, Bejenari ardeleni în JJucovinp, în „Codrii Cosminului", C C'rn ăuţi ,

1927;

Şt .

Meteş:

Emigrări

românesti

din

Trnnsilt•ania

Ed. ~t. EncicJ., ed. 11-a, 1977.
https://biblioteca-digitala.ro

în

.~ecolde

XIII-XX.

~!FI.° 1"'14SV~I

TO,-ON/NI

e"' ~
,.,~
8

"al'
>M:'•
4 1/M

4U't!'C-

• i--or4

C'h~r.-

„,'9""'111.U

5 ' ' ' Vh9'f

~ tbr~

c

.Jew.'~

' t
l

' .'Vr/.#.?t.-h,

„~„-

Ct.1n»#/~„
ld/ /l, /d

/O

.a-co/"""°

.;,-;.,,,.#,
"'~''"'"°""
c~r't!' oii,.;,

Localizarea unor toponime de factură montană ln regiunea
dintre Siret şi Prut
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dispărut), Ungureni, U nguroaia, indică ong11wa
geografică (locală, adică teritorială) şi lasă să se întrevadă specializarea economicii
tradiţională a populaţiei fondatoare sau a celei care a contribuit, în diferite Ptap(',
la creşterea demografică a unor sate din Podişul Moldovenesc 7 . ArgumPntf' topo nimice, iar uneori şi tradiţia orală atestă că întemeietorii unor satP din ColinPlt·
Tutovei, sau în orice caz generaţii vechi de locuitori au venit din VranC"ea ~i
Munţii Curburii, Bîrgău, Breţcu, Hirja, Poiana Sărată, bazinul Oituzului, valea
Tazlăului, ţinutul Ciucurilor, Călimani. Rucovina ş.a. (P. Poghirc, 1972, p . 92) .

la 1437, 1479, la sud de Vuslui, azi

Toponimia pastorală din Moldova poate fi completată şi C'U altP PxrmplP :
Strunga, Valea Oilor, probabil Pă c urari - Munteni (oraş Iaşi), D. Mocanului, Iazul
Mocanului, Uliţa Mocănească (într-un vechi cartier al Bîrladului, numit şi f'! sugpsti\·
Mărgineni sau Munteni Dicţ. geogr. al jud . Tutova, p. 51), Mocanii (cartif'r al
tîrgului Fălciu - Dicţ. geogr. al jud. Fălciu, p. 78), l\IărginPni (cartier în Dorohoi)
~i Lanul Mocăniţei (în acelafii cartier), Pustiul Oltenilor (menţionat în 1752. la
confluenţa Siretului cu Bîl'!adul) 8 ~.a. Tot deplasări de populaţie UfiOr de prC'cizat
:.;paţial (dar nu lC'gatC' neapărat dP transhumanţă) ilustreaz[1 şi toponimPle SucPVf'ni ' 1
si Dorneni.
Un rol stimulator în atragerPa populaţiei de> pC'stP munţi l-au avut intPrvPn ţ:ilP unor domnitori moldoveni, prin carP se acordau o serie dP avantaje noilor
\'!'niţi şi care au dus la întemeierea de noi aşezări, a sloboziilor 10• odăilor si
prisăcilor. Este semnificativ faptul că, în etapa trecerii la prodru:ţia marfă, acPst
proces s-a manifestat cu atîta intPnsitatP, incit a putut afecta chiar şi regi un 1
răzeşeşti tradiţionale. cum a fost cea a Colinelor Tutovei (1 I).
După cum sP observă din toate aceste exemple, Podi~ul Moldovei e1 cunosc-u l
un proces demografic de mare durată, Varietate Şi intPnsitatP, care nu putea s<'1
r[1mină
fără
urmări
pe planul toponimi<'i.
Un aspect care se remarcă estP u.~oara deformare a unor geomorfoninw .
D. Botcea şi D. Botcelor 11 , Boatca (sat, IŞ), Bobeuca, probabil şi DPalul lui Bobeică I:!.
poate şi Bobocu (deal la est de Feredeni, IŞ), La Carhană (vc>rsant abrupt, lcuşf''iti.
NŢ), Chicerna (deal, Cîrjăoani, VS), Chiciura (deal, plasa Horincea, cf. Dicţ. geo.i;:r.
al jud. Covurlui). Acest fapt s-ar putea explica fie prin vechimea marc• a toponiml'lor
de bază şi deformarea lor de-a lungul timpului, fie prin prf'luarPa şi folosirPa
lor incorectă df' către populaţia locală din podiş.
Fără să ne propunem în mod special stabilirea vechimii toponimelor analizat<',
ln multe cazuri se poatf' demonstra, pe cale documentară, vechimea lor aprPciahil{i.
Astfel, într-un document din 140:3, recent descoperit 13 se menţioneaz;i „un sat pe
Muntecelul" 14 în bazinul Crasnei, iar la 1501 - satul Chicera Onicăi (lingă Sine'iti.
IŞ), ulterior dispărut. Un sat Muncelul, situat în apropierPa şeii Birladului supPrior,
pste amintit la 1436.
Alteori, se găsesc informaţii nu numai asupra vechimii toponimelor, ci şi a
originii lor geografice. Astfel, Marele Dicţionar Geografic al RomâniPi consPmn<>az[1
ca locuitorii satului Tarniţa (corn. Onceşti, fostul judeţ Tecuci) sînt veniţi din
7 La fel de sugestive sint

şi

numP!e de familie : Ungureanu, Mocanu,

Binănescu ş.a.
8 Se referă

Tuţuia11u,

la elf'mente demografice originare din sectorul transilvănf'an al
bazinului Oltului.
9 Lingă acesta a fost înregistrat şi Standoala, apelativul corespunzător (cirr-ulînd şi astăzi în Bucovina) desemnind o parte a unei gospodării, construcţie cu rol
de depozitare a produselor agricole şi a inventarului agricol.
IO De exemplu Slobozia Muntenească (1629), lingă Tg. Frumos.
11 Forma iniţială a fost, foarte probabil, D. Bîtcii şi D. Bîtcilor, dovadă aspPc tul :reliefului şi localizarea lor în valea Prutului, în arPalul „bitcilor".
12 Deşi construcţia pare să indice un nume de persoană sau poreclă, Pa
poate proveni tot din apelativul „bobeică".
13 "Scinteia", 21 noiembrie, 1978.
14 Hidronimul presupune, desigur, ~i geomorfonimul sinonim, de la car<' a
provenit.
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Curenţi de populaţie rom âneascii în re!?iWlea "Porţii Tg . F'rumos"' ,
prin top onimie (după V. Tufesc u, ID4 1). I. Munţi. 2. D t~a lur i s ubcarpatice
masive pădurcmse din pod i ş . 3. Rc>giuni joase, favorabile circulaţiei. 4. Dir ec ţii de
deplasare ale p opulaţiei coborite de la munte. 5. „Drumurile oilor·· .

Fig . 2. 1;eflectaţi
şi

Bucov ina, ('<'Ca c<' constitu ie o conf irmare' " ori .i:iinii geografice a toponimulu i şi
o dova dă indirectă plauzihili'1 referitoar<' la celeltlli<' t opo nime u rmări tf' de noi .
Calitatea de geograf nu ne p ermite abordar!'a problemei originii etimoloqice
li WJvi.~t ice a toponimelor pl' care i<'-am prezen tat. şi cu atît mai puţin unel" con\ribuţii în această direcţi e . MPnţionăm doar că, aşa cum au arăt at o serie de cerC"et iitori români (N. Drăganu, 193:~ : E. Petrovici, Hl70 ; I. Iordan , 1963) ş i străinii
<r Macurek, 1!>2:!), ele reprezint;) cre:,iţii toponimic1• româneşti. Unele sînt consicl1•ratP ca provenind din apdative foarte vechi, aparţin înd fondu lui lingvistic tracic
(Măgura,, probabil Chic:c:r:a) sau rom anic (Muncel) acestea trei avind o largă
răsp indirP · în tot arGalu't carpatic al deplasărilor pastorale ro mâneşti, pină în
Mor·avia şi G ali~ia (2), în timp ce altele (Tarniţa, de exemplu), ar putea proveni
din apelative in trate în fondul le xical românesc prin împrumut de la slavi ; dar
~i acestea din urrn11; ca toponime, sint tot crea ţii româneşti (M . Gaster, 1882 ; E.
P<'trovici, 196ti, 1910) .
ln concluzi<', prezenţa toponimelor ana lizate de noi în sectorul dintre Siret
şi Prut al Podişului Moldovenesc lle explică prin d eplasarea d e populaţie românească din regiunile carpatice, subcarpatice şi transcarpatice. Ele contribuie, alături
de alte categori i toponimice şi dintr-o perspectivă inedită, la precizarea şi r<~co n 
stituirea· direcţii lor, a intensităţii şi arealului de desfăşurare a mişcărilor demo~ra
fiice care le-au i;:enerat (în primul r ind a transhumanţei , un proces tradiţional, de
https://biblioteca-digitala.ro
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J!)arP vPchime şi întindere în timp şi spaţiu), reprezintă un exemplu edificator <il
uni Lăţii toponimiei pe teritoriul ţării noastre I '•.
Viabilitatea acestor toponime pînă astă:i:i se explică atit prin tr:insmiterea lor
populaţiei locale din podiş dt şi prin a ceea că o parte a populaţiei care a li(~hiculat
ac<''>te toponime carpatice s-a fixat ea însăşi în regiunea de podiş, fi e în aşeziiri
deja existent" , fie, ln mod obişnuit, întemeind altele noi.
Cu alte cuvinte transhumanţa a juca t un rol important nu numai în înd esin•a populaţiei şi aşezărilor omeneşti, ci şi la îmbogăţirea fondului toponimi c
local din podiş . 16
Sîntem convinşi că cercetarea detali ată a toponimiei Podişului Moldovenesc
(in special a topon imici minore - înregistrată, desigur, numai parţial în s ursel e
pe care le-am avut la _ dispoz iţie). ar _putea a_duce şi _aite _ex:ml?le pent:u ilu~trarea
problemei care face obiectul st ud1ulu1 de faţa. Apreciem 1nsa ca ac ea stă pos10Jl1tatc'
de îmbogăţir e a materialului fa pt ic - toponimic, de~i ar fi dC' dorit, nu ar afecta
esenţial
concluziile noastre .
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SUR LA PRESENCE DE QUELQUES TOPONYMES DE FACTURE
MONTAGNEUSE DANS LA REGION COLLINAIRE D'ENTRE SIRET ET PRUT
fie sume

Ce qui constitue l'objet de la communication, c'Pst l'anal yse de quelquPs as1wcts
qui se rapportent a un groupe de toponymes relat ive ment rares sur Ic> PlatP;IU
de la Moldavie (le secteur Siret-Prut), mais d'intC>ret singul ier : Măgur a, MuneeT
Bobelca, Bîtca, Chicera, Corhana, Curmătura. Tarniţa.
. '
On y fait l'inventaire, on y cartographie Ies toponymes e t, on expliquP leurs
origines geographiques dans la region etudiee, au sujet des depl.acement8 des
troupeaux de type transhumant de quelques groupes. de population row11Lline dP la
region carpatique.
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O INSEMNARE DE LA MANASTIREA SUCEVIŢA, LA: 1867
CONSTANTIN DOMlNTE

fa semnarea se află notată pe o carte de cult obişnuită in epoc.ă, ul cărei
ti tlu ll notăm mai jos aproape integral, după coperta interioară, transcriind între
paranteze drepte literele sau grupurile de litere omise prin uzanţa curentă a
abrevierilor în astfel de texte·: Intru Slava Sfi[n]tei şi ceii de o fiinţă, şi de
l'iiaţă făcătoarei, şi. Nedespărţitei TREIMI, S[-]All

TYPĂRIT ACEST PROLOG

Adecă Adunare în scurt din Vieţile sf[i]nţ[ilor] (. „ ).
osf/i.ln{ţitului] Arhiep[iscop] şi Mitro[polit] Moldovei

Cu Blagosloveniia Inalt prea
şi Sucevei i Cavaler Kyriu
J\yr SOfi'RONIE. Prin osîrdiia prea Cuuiosului Arhimandrit şi Stareţ al sf[i]n[teJ
M[ănă] s[tiri] Neamţul i Secul[,] Kyr NATHNAIL. Cu cheltuiala sfli]n[tei] M[ă
u ă]s[ tiri ] Neamţul acum întîiaşi dată din nou typărită întru însăşi a sa Typografie .
Anul 1854
Ca rtea, cu dimensiunile 31
19 c m, numără 266 de file şi c uprinde re-

X

zumate din v i eţile (., jitii" sau „hagiografii") sfinţilor celebraţi in c ursul lunii.or
mart ie-mai. Dar nu cartea in sine interesează fn primul rinlcl aici, de altfel epoca
scrieri lor religioase d e i mportanţă literară, sau cel puţin general-culturală, era
de mult înc.heiată la 1854, ci o dublă însemnare, făcută mai tlrziu, cu cerneală
neagră, pe pagina de gardă anterioară a exemplarului pe care îl posedăm.
însemnarea constă 'dintr-o semnătură însoţită de titulatura semnatarului şi
din consemnarea unui interesant fenomen meteorologic. Redăm mai jos, pe rînd,
se mn ăt ur a şi lnsemnarea propr i u-z i să.
lată , mai intli , s emnătura ş i titulatura (Intre paranteze pătrate am n otat
litere le sau grupurile de litere om ise prin abreviere, iar între paranteze rotund e
am coborît o literă suprasc risă) :
Varnava Şi(n) d[i]lar
I eromo[nah] păstor sufletesc
şi Namesn i c, în sf[îJn[ta] m on[astire]

Soeaviţă 85712
Sem nătura propriu- zi s ă continuă cu o linie zigzagată pe verticală apoi cu alta
dreaptă s pre stînga, uşor înclinată în jos, încheindu-se cu o buclă destul d e largă .
Abre vi e r ea sfn pare modelată după aceea c ore s punzătoare din titlul cărţii pe
r.are e notată însemna rea, în schimb mon e ste o abreviere „personală", aparţi
nînd semnatarului, că ci pe coperta interioară a cărţii, aceluiaşi c uvînt ii coresp unde a brevierea Ms. Comun titlului tipărit a l cărţii şi titulaturii manuscrise a
semnat a rului este semnul ortografic constlnd din două puncte suprapuse, pentru

a marca abrevierile , \:i,e obicei . Cifra 2, de după bara oblică, semriif icind , de
bună seamă, „luna februarie", este notată cu o jumătate de rînd mai jos in raport
cu c ifr ele prin c.are este notat anul (1857 ). O deosebire importantă intre titulatură (ş i însemnarea propriu-zisă), pe de o parte, şi titlul cărţii (ca şi titlul inter ior şi numerotarea filelor), pe de alta, con s tă în faptul că semnatarul, scriind
în chirilice, recurge totuo;;i la cifre arabe, în timp ce, In textul tipărit, se înUlnesc numai cifre chirilice, ceea ce denotă că a~stea din urmă nu-i vor mai fi fost
familiare ieromonahului .
Localizarea şi datarea (februarie 1857) cu care se încheie semnătura şi titulatura importante pentru istoria circulaţiei exemplarului - arată că la trei
ani după tipărire, poate chiar mai devreme, cartea trecuse hotarul de miază
noapte al principatului Moldovei 1n ducatul Bucovinei, aflat atunci Intre graniţele fmperiului austro-ungar.
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Persoana semnatarului nu prezintă importanţă culturală generală ; esk u 11
11ecuuoscut, In această privinţă, despre care ştim cu siguranţă ce a fu,ţt la un
moment dat al vieţii lui, datorită titulaturii - ieromonah şi namesnic, adică .lol'ţiitor într-o funcţie importantă eclesiastică (aici : monahală)", probabil locţiitor
al s ta re\ului mănăstirii Suceviţa. Dacă e totuşi să încercăm a afla mai îndeaproape şi cine anume a fost, ne ajută intrucîtva numele 'de familie Şindilar , <·u
ci r cu l aţie pînă în zilele noastre pe \'alea Moldovei superioare (de pildă, la Cim pulu ng MoldoYenesc). Prenumele mirenesc va fi fost Va sile, căci VarnaYa ~te
fără îndoială un nume adoptat după intrarea purtătorului său în cinul m ona hal 1.
I s călitura şi însem narea, uşor distanţate una de alta, par a fi fost notate <le
una ~i aceeaşi persoană, desigur posesorul cărţii, deşi este evident că sem nă tu ra
f'ste trasată mult mai energic şi aplică unele abrevieri şi semne ortografice după
modelul ac.elora de pe coperta tipărită, după cum am arătat mai sus, pe cinci însemnarea propriu-zisă, cu zeee ani mai tîrzie, dă impresia că este notată 'd(> o
mină !iOYăitoare 5i abundă în stingăcii şi chiar greşeli ortografice (mai ales li galuri int;C' cuvinte distincte ca : aploa = „a ploua", adouzi = „a doua zi", in zio<ie
,.în ziua de", opalmă = „o palmă" ; adjective cu iniţială majusculă). Textul însemnării, fiind mai lung, lasă să se observe unele particularităţi ling\·istice locale : fonetice (.frumoasă, pentru femininul plural ; a ningi; a tria ş.a .) , morfologice (infi nit iv în Joc de conjunc,tiv după \'erbul au început}, lexicale (odată =
.. deodată", „brusc" ; omăt = „zăpadă" ; şuh sau şuc - o mică pată de cerne ală
acoperă ultima literă = un ge rmanism bucovinean, din Schu/J, desemnînd „o urnta te lele măsură a lungimii egală cu 116 de stînjen").
Iată, acum. textul însemnării, cu eliminarea particularităţilor grafiei prnpri i
HC'mnatarului. fiind totodată de observat că slova e, foarte asemănătoare în scrisu l
chirili c de mină cu litera grec,ească epsilon sau cu un 3 arab întors, este notată
de ieromonah atit de aplecată spre stînga incit aproape se confundă cu slova i,
asemănătoare unui u latin de mină :
Multe zile frumoasă şi plăcute au fost .' Odată noapte[a] spre zioa C ru cii /,)
la 13 siptemvri 1867 [,! au început a fulgera şi a tuna tare [,] au început a
ploa, şi a dou[a] zi în zio[a/ de prazni[c] [,] a ploa şi a ningi, -~i a tria zi a ningi
tare [,! şi noapte[a] a ningi . 'S[-]au fost pus omăt de un şuh (?), sau ele o palmei
<lom nească, de gros.
Este vorba deci de un fenomen meteorologic care a durat 'd e la D pînă la
15 septembrie 1867. O palmă domnească este de cir(',a 20 cm, în timp ce un .~ uc,

adecă

fiind de 1/11 de, stinjen - iar acesta din urmă variind. după regiuni - . ar aVC'il
în medie 3S cm. O măsurare „din ochi" nu putea fi decît aproximativ ă. Da r
chi ar înălţimea minimă, de 20 cm, a stratului de zăpadă, era suficientă pentru
a-t fi impr~ionat pe cuviosul meteorolog improvizat, căci în septembrie, în Bllcovina, vremea este de obicei calmă şi frumoasă.
însemnarea pe care o comunicăm aic,i nu este menţionată de .Simion F lorea
Marian 1, nici d~ Ilie Corfus ". exemplarul respectiv al Prologului răminî nd necunoscut celor doi cercetăto ri. In ceea ce ne pr i veşte , cartea ne-a fost dâru1tă,
1 La origine, ebr. Bar Naba, cunoscut din textele „Noului Testament" a ajuns
prin filieră neogreac.ă (Varnavas) în slavă (Vârnava) şi de aici în română, unde
se mai întilncşte - destul de rar - doar ca nume de familie, sub forma \lirnav
şi a variantelor ei, cf. Constandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note
contimporane. Boierii moldoveni, text ales şi stabilit, glosar şi indice d e Rodica
Rotaru, prefaţă de Mircea Anghelescu, Bucureşti, 1973, p. 42, s. '" V ARN A V, ~i nota
22 ; Dicţionarul literaturii române ele la origini pină la 1900, Editura Academ iei
R.S.R„ Rucure~ti, 1979, p. 907, col. I, 908 şi 909, col. I ; în Bucur~ti se mai intilnesc si în zi lele noastre numele de familie Varnav, Vcîrnav, Virnav).
2 Inscripţiuni de pe manuscripte şi cărţi l'echi din Bucovina. Adunate şi pu -

blicate de. „ , Partea I, Inscripţiunile de pe manuscriptele şi cărţile din districtu l
Cimpulungului, Suceava, 1900, Editura autorului (o continuare nu a ma i apăru t,

după

cite ştim).
:3 Tnsemnări de demult, Editura Junimea, 1975 (al d!ror capitol IV c uprinde
lnsftl'lnări despre stare11 vremi i, merg1nd pînă ln primii ani ai secolului nostru) .
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în -u.rmă cu _aproape .două_ ~ecenii, .de gospodina Elis~veta Hopcean (1886-l!J7;J)
dio. ,comuna Sadova (situata m imediata vecinătate a Cunpulungului Moldovenesc)
. Volumul puhlicat de Ilie Corfus cuprinde însemnări relative la fenomene
similare în acela.5i sezon: la 22 septembrie 1739 („a nins la ţarău) si la 18 septembrie 1740 („două zile au stătut"), pe la Bra~ov, la 23 septembrie 1784 (~Au ninsu ca
di· doao degi te [„.], un lucru care nu ţinu minte să fi mai fostu altă dată la această vremi", Enachi Kogălniceanu), fără locali:11are, şi la 8 septembrie 1848, la Gurlleşt i ,. dar şi mai devreme 'd,e luna septembrie, la 3 august 1716, fără localizare,
la 21 august lS:l:l, undeva în Moldova, şi chiar în toiul verii : la 13 iulie 1835 {„au
nins la munte ca de o palmă, scoborîn du-să pină la muntele Negru" - fără altă
locali7are). Nin sori le m1li puţin timpurii. din octombrie (la 27 oc,t. 1835, „zăpadă
de patru palme" - unde ? ; la u oct. 190:J -unde ?) sau noiembrie (la 16 noiembrie 1875 - nelocalizată) nu sînt fenomene surprinzătoare, în special la munte"·
Healitatea fenomen ului pe care îl menţionează însem narea de la Sucevita e
con firmată, două zile llL i tîrziu, ceea ce s-ar putea explica prin diferenţa de. loca li7are în urma eventualei deplasări în spaţiu a isotermei ş i a isobarei respective, în însemnarea nr. 187 de la p. 156 a foarte interesantei culegeri a 1'.1i lliie
Corfus . Transcriem în întregime acea însemnare : .,Să se ştie că Ia anul 186 7,
săptevrie, 15, au început o ploae şi au ţenut o zi şi o noapte. Şi au nensu o noapte
~1 o zi, de au căzutu zăpa da de o palmă. Şi pentru tinere de minte am sc.ris. 1867,
săptevre H [sic !] (C .r.\'. [ ABRSRJ, 440, dublet 1, a treia foaie albă de la s~rşit").
Insemnarea aceasta nu e localizată, dar putem hănui că a fost făcută în Muntenia -ori Oltenia, în sudul Moldovei sau al Transilvaniei, dacă se consideră ca indiciu valid muntenismul zclpadă, corespunzător moldoveni smului omăt din însemnarea desroperită de noi.
Mănăstirea Su ceviţa nu se află la o mare altitudine (este vorba de aprox imati v GOO de metri 'deasupra nin~lului mării), iar latitudinea (î n tr-ad evăr una dintre cele mai nordice din ţara noastră : peste 47° 30' N) nu ar fi nici ea prea elocve n tă, din perspectiva acceptări i localizării mai sudice a fenomenului. comentat
imediat mai sus, aşa incit căderea zăpezii în miez de septembrie era efectiv impresionantă şi merita să fie transmisă posterităţii într-o formă oarecare.
Cui sau la ce ar folosi însă asemenea date ? Cu siguranţă, mai întîi meteorologiei, pentru a se urmări periodicitatea unor astfel de fenomene într-o vreme
cînd preocuparea pentru ele nu era constituită ca disc iplină ştiinţifică . Nici istoria nu rămîne indiferentă la d a te ca acestea, în special prin intermediul ştiinţei
de grnniţă a climatologiei istoric.e 5 . In sfîrşit, sînt situaţii în care chiar istoria
literară ar putea profita de astfel 'de însemnăr i, pentru a data fie şi cu aproximaţie evenimente din biografia unor scriitori : Să ne amintim de viforniţa,
cu ?ăpadă, ..în Duminica de Florii", care îl prinde pe Ni c' a lui Ştefan a Petrii în
„retragerea" pe Pl ai ul-Bătrîn spre Pipi rig, după ce dărîm ase casa si omorîse una
d intre caprele Irinucăi ! Creangă nu pomeneşte anul în Amintiri... G ăsim însă
în pre1,ioasele, şi des citatele aici, lnsemnări de demult din ediţia Corfus, pe aceea
cu nr. 139 de la p. 14G, datată 10 aprilie 1848, ~sîrnbăta Paştilor", şi localizată la
Buia de Fier, din care aflăm că noaptea s-a produs o furtună c.u fulgere şi trăs4 A se vedea însemnările - în ac e astă ordine - nr. 8 (p . 117), 30 (p. 122),
140 (p. 1-+6), 3 (P. 115), ID:l (p. 138), 111 (p. 141), 112 (p. Hl), 208 (p . 160 şi 191
(p. 157) din volumul menţionat în nota 2, aici.

5 Interesul istoriei cu privire la evoluţia climei, pentru a conchide asupra
dintre aceasta şi e\•oluţia societăţi i umane, cu toată; prudenţa de rigoare,
este atestat de o bibliografie impresionantă. din care se detaşează pregnant opera
istori cului francez Emmanuel Le Roy Ladurie, L'Historire du climat depuis l'an
mil (1967), tradusă în 1. rusă în 1971 în acelaşi an în I. engleză, sub titlul Times
of Feast, Times of Famine. A Hi.story cf Climate since the Year 1000. Şi istoricii
noşt ri şi-au îndreptat atenţia spre probleme de aceeaşi natură : a se vedea S. Gol denberg, Clima, climatologia şi istoria, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologieu, Cluj, 1973, p. 431-444 ; idem, Le climat et l'histoire, în „Revue roumaine d'histoire", nr. 2, 1974, p. 305-321 ; Lucian Boia, Climatologia istorică, în "Revista de istorie", tom . 32, 1979, nr. 6, p. 1119-1130 ; Idem, Emmanuel Le Roy Laduric, în „Contemporanul", 2 iulie 1982, p . 5.

relaţiilor
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nete! Atqmiţlnd că expansiunea vremuielii s-a produs dinspre nord înspre sud ln
cursul unei capricioase săptămini de primăvară, viitorul autor al Amintirilor-·
număra la 1848 intre 9 şi 11 ani, tocmai virsta la care putea urma .,,~oala lui
Baloş".

Cit priveşte însemnătatea notiţei de la Suceviţa, deşi prin ea ni se reaminun fenomen deja cunoscut, aceasta aduce ca noutate atestarea acelui fenomen într-o zonă a ţării care la data respectivă se afla dincplo de fruntarii ; importanţa ei creşte dacă reflectăm la puţinătatea documentelor rămase in ţară din•r-o provincie bintuită de atitea furtuni ale istoriei 6.

teşte

UNE NOTE DU MONAST€RE

-

SUCEVIŢA,

EN 1867

Resum e -

L'articJe presente une note au sujet d'un phenomene meteorologique morn„
commun : chute de neige abondante, precoce (entre le 13 et le 15 septembre 1867)
dans la zone du monastere Suceviţa . On decrit d'abord l'exemplaire sur lequel
est faite la note, on fait de succinctes considerations concernant la personne du
„pieux m eteorologue improvise" et ă la fin, des references consignees dans de
tUverses sources (avec leur mention) et de courtes considerations au sujet de l'importance 'd oc.umentaire de la note.

6 Din broşura citată a lui S. FI. Marian aflăm (p. l) că ~ ... arhivele măn ă~ -,
tirilor [bucovinene) s-au străpurtat la Viena„.", fiind vorba, desigur, de momentul
ocupaţiei austriece (1775), ceea ce a 'dus la regretabila diminuare a patrimoniului
arhivistic naţional.
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FLOIUN BHATU, Cultura populard sau

virtuţii<' p<'rmanenţei, Iaşi,

Editura JunimPa,

ICJfl:I, lfi:I p.

Preocuparea lui Florin Bratu de a investiga, cu mijloacele cercetătorului avizat
comprehensiv, universul culturii popul11re româneşti, pe verticală şi orizontală,
s1• vădeşt<' a fi de o stăruitoare durată. O serie de comunicări, rrfC'rate şi intPrvenţii
!n cadrul unor întruniri ~tiinţifice, pregătirea şi susţinerea doctoratului cu o temă
din acest domeniu, ca şi activitatea sa de îndrumare a creaţiei popular<' din judeţul
Suceava pe o perioadă de timp apreciabilă sînt tot atîtea premise care au făcut
posibilă realizarea lu cră rii cu titlul de mai sus . Deşi asupra conţinutului cărţii
autorul ne avertizează prin subtitlul din care înţelPgem că şi-n propus sii vină cu
unel e contribuţii referitoare la universul de gîndire, rreativitate şi sensibilitate
românească, c u accent pe raţiunil e şi funcţiile educative integratoare în societatea
c·ontemporană, este de subliniat că probl!'matica abordată de el are o claviatură
mult mai amplă ş i mai diversă . Se impune să menţionf1m că pe lingă o paletă
tPmatică a cărei explorare a devenit de multă \Teme tradiţională (ceea ce nu
înseamnă şi cartea lui Florin Bratu o dovedeşti' că nu mai este loc pentru
consideraţii inedite) în folcloristica noastră (valoarf'a umanistă a creaţiei populare,
relaţia sacru-profan-fantastic ca formă specifică dP perceperP a realului, creaţia
populară ca fundament al specificului naţional etc), autorul e>scaladează cîteva
piscuri mai puţin frp cventatP sau total ocolite de cer cetările dP pînă acum : rolul
Festivalului naţional „Cîntarea RomâniPi" în fertilizarea şi dinamizarea gîndirii şi
creativităţii populare, raportul dintre cultura populară şi mijloacele de comunicarP
în masă, riscurile proliferării poluării în contextul manifestării tot mai intensP
a funcţiei integratoare a c reaţiei populart' şi a implicării acrstcia în fenomenalitatea epocii contf'mporane.
00~i a utorul, în d emersurile sale analitice, cu năzuinţă spre sinteză, nu !'lud<>ază faţetele istorice, axiologice, sau pe cele care ţin de fil ozofia culturii, eseul
Cultura populară sau virtuţ:ile permanenţei rămîne cantonat în pPrimetrul specific
cercetării sociologice (care implică, indiscutabil, interdisciplinaritatea) cu tot arsenalul metodologic propriu acestei cerc etă ri. Fireştf', această coroborarl' de viziuni
şi metode, ingenios şi suplu manevrate, 0vitînd eclectismul, prezintă, între ...tllele, şi
avantajul de a-l scuti pe autor d e riscul lunPcării pe panta sociologismului vulgar,
oferindu-i, în acela~i timp, posibilitatPa de a-~i subsuma pătrunzătoarele analize
unei viziuni de amplă cuprindere, la obţinerea cărPia contribuie şi inspirata intuiţie
a autorului de a-şi orîndui structura e<'i.rţii în jurul unui capitol dedicat capodoperPi
tutelare a întregii noastre creaţii populare: iHioriţa, emb lrmă definitorie a viPţii
spirituale româneşti. în acest fel, orice posibil rahat fă cut valorii ii este autorului
int<'rzis şi nu este exclus ca însăşi tenta polemică a lu cră rii sale să-şi găseasc ă
aici unul dintrP resorturile ei celP mai puternice.
Avind în vedpre multitudinea de unghiuri metodologice ca şi bogata bibliografie autohtonă şi universală, de primă mină, utilizate de autor, s-ar putea crede
că ne aflăm in faţa unei lucrăr i „academice", „de cabinet", precumpănitor teoretice,
lnsă plăcuta surpriză care întîmpină pe cititor după parcurgerea aproximativ a unei
pătrimi din textul eseului în dis cuţie constă tocmai în caracterul său practic,
conferit pe de o parte de obiectul lucrării (materia vie a creaţiei populare, mai
ales a celei contemporane, abordată în virtutea sincretismului care o caracterizează),
~i
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iar pe de altă parte, de soluţiile concrete, flexibile şi corecte (v1zînd, prioritar
compeh•nţa factorilor de resort foruri, instituţii şi persoane specializate), meniti•
să reprezinte un îndreptar util în promovarea valorilor autentice, purtlitoare alt•
unui înalt sens umanist ; în depistarea şi combaterea poluării, a kit<;chului .1

pătrunderii în circuit (nu numai prin reţeaua mass-media) a valorilor mC'dio'cr;.
sau chiar a nonvalorilor.
Intemeindu-şi pledoaria pe documentele programatice ale partidului privitoare'
la potenţarea şi valorificarea, din perspectiva exigenţelor actuale, a inepuizabilf'i
capacităţi creatoare a maselor, îndeosebi datorită climatului de generoasă emulaţii•
declanşat de Festivalul naţional „Cintarea României", Florin Bratu este îndreptăţit
să-şi dirijeze traiectul demonstrativ spre constatări conform cărora ~patrimoniul
de vaJori tradiţionale , ca şi integrarea în contemporaneitate a comorilor culturii
populare, apar ca însuşiri definitorii ale unui fenomen de creativitate a maselor".
iar întregul potenţial cultural al acestora manifestă „tendinţa şi capacitatea de d!'~
ch idere către contemporaneitate, de implicare gem•roasă în coordonatele acesteia".
ceea ce duce la încheierea de un optimism nici pe departe gratuit că ,.în chiar
«<mdiţiile industrializării şi automatizării sînt certe posibilităţile de d ezvoltan' a
artei populare şi a meşteşugurilor artistice, valorificarea lor impunind, însă, toată
rigoarea ştiinţifică". Considerăm, de altfel, că latura cea mai încărcată de semnificaţie şi interes a cărţii lui Florin Bratu este conferită, intre altele, tocmai dP
această idee a încrederii în destinele creaţiei populare in contextul mod ernizării
tot mai rapide a existenţei umane la toate nivelele ei.
Redactat sobru şi fluent, intr-un stil nu lipsit dr virtuţi expresive, l'S<'UI
lui Florin Bratu reprezintă o reală „contribuţie la elucidarl'a unora dintre prubl<>mele univl'rsului de gîndire, creativitate şi sensibilitate românească" (s.n.) actuală
îndeosebi, fiind prima după ştiinţa
noastră abordare sintetico-analitic[1
a culturii populare de pe poziţii sociologice .

NICOLAE CARLt\N

https://biblioteca-digitala.ro

c.

CIHODARU. Ale.ranrlru C<'l Bun, Editura .Junimea,
alb-n('S:ru.

Iaşi

1984.

~19

p . -!

15

ilustraţii

i\părută în prestigioasa Pditură ".Junimea" de la Ia ~ i, cartea prof. univ. dr
C. Cihodaru, asupra căreia ne propunem, în cele ce urmeazi1 să atragem atenţia
cititorului, poate fi considerată după părerea noastră, ca una dintre m a rile realizări
ale medievisticii româneşti din ultimii ani şi nu credem că facem o afirmaţie
hazardată. Mai întii pentru că a bordarea personalităţii lui Alexandru C'el Bun
"expresia modului de dezvoltare social-economică a populaţiei de pe tf'ritoriul
Moldovei... la începutul secolului XV" (p. 15), era de mult aşteptată. Trecuse mai
bine de un veac de la apariţia la Vienne, în Franţa, a lucrării Alexandre l<> Bon,
prince d e Moldavie semnată de Emil Picot şi Georges Bengesco şi asupra personalităţii lui Alexandru cel Bun nu au mai fost dPdicate decit doar niştf' studii cP
priveau anumitf' aspecte din timpul domniei sa le, f'xcepţie făcînd lucrarea dP
popularizare scrisă de E. Diaconescu ~i D. MatC'i apărută în col0c:ţia "Domnitori ~i
voievozi ai ţărilor române" a Editurii Militare - Bucure~ti, în 1979. Apoi pentru
că această monografie, structurată în opt capitole, constituii' de bună scamă, o
dovadă a erudiţei ~îndirii istorice a pro!Psorului C. Cih odaru. pe care nu mai PStP
nevoie să o subliniPm.
Jncă din primele pagini, autorul asigură o ambianţă propice dialogu lui, o
participare efectivă a cititorului la actul reconstituirii istoric0. F.xpunf'r<'a clarii claritatea decurgînd din deplina stăpînire a faptelor cc urmau să fiC' prezentatp uşurează înţelegerea problemelor abordat<>, menţinînd interPsul pînă la sfîrşitul
lucr;irii. "Moldova în cadrul situaţiei int!'rnaţionale din centrul. estul şi sud-estul
Europei la sfîrşitul secolului al XlV-lca şi încl'putul secolului al XV-lPa'" (p. 2ti-40)
precum şi „Inceputul domn iei lui Alexandru cel Bun" (p . 40-76) rppr<>zinttl un
conspect p e cit de echilibrat, pe atît de con cis asupra pri nd palelor mărturii carP
conturează situaţia politică a MoldovPi la c umpăna veacurilor XIV-XV; con junctura internă şi internaţională în momentul în care A!Pxandru cPI Bun prPlua
pentru trei decenii cirma Ţării MoldO\-ei.
Alexandru cel Bun, domnitor care nu a tras sabia pl' dmpul de luptă s-a
aplecat în primul rînd spre o bună organizarl' a treburilor intl•rne aşa cum sînt
prezentate în capitolul „Societatea moldovPnească în timpul lui Alexandru cel Bun .
Dezvoltarea economiei" (p. 76-150) . Tocmai din aceast~ cauză Alexandru cel Bun
este considerat "un al doilea ctitor al Moldovei si ca deschizător al unei Pre noi
in istoria ei." (p. 75) .
·
Din modul cum este prezentatii "Organizarea puterii centrale" (p. 150-170) ,
uşor se poate trage concluzia că într-adevăr Alexandru cel Bun "moştenise din lumea bizantină" c oncepţia cu privire la puterea ~i rostul domnitorului în viaţa dP
stat, împunîndu-şi autoritatea asupra neamului pe care îl învăţase de-a luni;ul
celor :l2 de ani de domnie să se simtă liber, mîndru şi demn ,
In capitolul "Incurajarea culturii şi artei" (p. 192-223), prof. C. Cihodaru trece
în revistă cîteva aspecte de m a r e importanţ f1, punînd în evidenţă fap tul că
Alexandru cel Bun a pregătit cu atenţie terenul p entru o \'iaţă culturalf1. Legăturil e
cu Bizanţul închegate cu precădere după 1415, au permis lui Alexandru cPl Bun
să pună la dispoziţia cărturarilor Moldovei din vremea sa, ceea ce agonisiseră
sîrbii şi bulgarii în dteva secole de "ucenicie" la Biz:mţ . Mănăstiri ca Bistriţa ,_
Neamţ, Pobrata, Moldoviţa devin adevărate nuclee de iradic>re a culturii.
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Despre Academia domnească de la Suceava din vremea lui Alexandru cel
Bun, prof. C. Cihodaru nu aminteşte, considerînd ca fiind insuficiente datele existente pînă acum pentru a dovedi existenţa unei şcoli de tip superior în aceastf1
vreme, nefiind de fapt vorba despre o "academie~ după modelul celor de la Praga
sau Cracovia, Paris sau Bologna, trebuind desigur să recunoaştem existenţa unei
şcoli deosebite la Suceava. "Amplificarea cercetărilor şi mai ales a celor din do meniul arheologic„ (p. 223) au scos la iveală, şi vor scoate şi de acum înainte.
datele necesare închegării unui tablou si mai complet al vieţii culturale şi artistice
din Moldova secolului al XV.
Domnitorul care a deschis veacul al XV-iea în istoria Moldovei a ştiut din
~a pui locului să cucerească cel mai preţios lucru pentru ţară : pacea hotarelor
In capitolul "Politica externă a lui Alexandru cel Bun'· (p . 229-272) uşor putem
identifica abilitatea diplomatică, arta politică de care a dat dovadă Alexandru
cel Bun !n relaţiile sale cu statelP vecine. Astfel Moldova a reuşit să ţină la
distanţă pe otomani cari>, pînă la urmă siliseră pe Mircea cel Bătrin să le p!iiteasc<\
tribut ; să zădărnicească planurile lui Sigismund de Luxemburg, care nu a putut
nici în 1412 şi nici în 1419 să convingă pe partener a încerca tăierea în două a
mult rîvnitei ţări ; iar tătarii nu îndrăzneau să atace singuri \ara Moldovei.
Am notat doar citeva argumente care susţin că lucrarea monografică a prof.
un iv. dr. C. Cihodaru constituie o adevărată reuşit {1. Apariţia acPstei monografii
a necesitat o muncă de lungă durată, migăloasă, a însemnat cercetarea unei vaste
bibliografii din care autorul selectiv trece la sfîrşitul lucrării aproximativ 330 de
titluri. Utilitatea şi valoarea volumului sînt conferite de caractf'rul unitar, temeinicia
materialelor preze ntate, spiritul riguros ştiinţific care a călăuzit pe autor r epre zent ind o realizare a literaturii de spec ialitate.
VASILE M. DEMCIUC
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CIPRIAN PORUMBESCU, 1853-1883. Studii privtnd vtaţa şi opera
Muzeul judeţean Suceava. Supliment II, Suceava, 1893, 149 p.

compozttorutu~

Aniversarea a 130 de ani de la naşterea marelui compozitor Ciprian Porumbescu şi comemorarea unui secol de Ia trecerea lui in nefiinţă au oferit un nou
prilej presei d e a-I readuce şi mai pregnant în atenţia publică şi de a-i sublinia
deosebita importanţă ce-o are în cultura românească. Cele două date biografin·
majore, sărbătorite in 1983, n-au determinat numai scrisul unor oameni de specialitate, ci şi al celor care <jU p entru fenomenul muzical românesc întreaga inţelegen• .
Din totalitatea lor face parte şi colectivul Muzeului judeţean Suceava care, ca ~I
alte dăţi, s-a înscris în programul manifestărilor închinate viorii de la Stupea
bucovineană cu un nou volum de studii. Intitulat Ciprian Porumbescu, 1853-1883,
cuprinsul lui scoate in evidenţă particularităţi mai puţin cunoscute ale personalităţii compozitorului, însoţindu - le de documente inedite. Se adîncesc apoi investigaţiile biografice care pun într-o nouă lumină viaţa de privaţiune a inspiratului
creator de melodii. Partea finală a contribuţiilor ce completeaztt monografia lui
Ciprian Porumbescu e închinată activităţii literare a lui Iraclie Porumbescu.
scriitor asupra căruia s-a insistat pină acum prea puţin.
Lucrările incluse in volum sînt dispuse cronologic, urmărindu-se etapele biografice ale compozitorului patriot. Ciclul lor se inaugurează cu studiul semnat d ' ·
Paul Leu care dezbate problema originii etnice a lui Ciprian Porumbescu. observînd, pe bună dreptate, că antroponimul nu-i întotdeauna un indiciu pentru stabili rea descendenţei etnice a unei persoane. Afirmaţia este valabilă în special pentru
cei ce-au vieţuit în conglomeratul de naţionalităţi Pterogene care au invadat
Bucovina după detrunchierea ei de către Habsburgi. Ceea ce trebuie să contez<'
în asemenea împrejurări şi să constituie un indiciu peremptoriu pentru determinarea
apartenenţei etnice este propria conştiinţă a originii. în familia lui Iraclie Porum bescu ea cunoaşte cote maxime. Ocupindu-se de conştiinţa originii etnice româneşti
în familia Porumbescu, Paul Leu prezintă o serie de dovezi de existenţa acestei
conştiinţe, infirmînd aserţiunile tend e nţioase ale celor intc>resaţi să denaturez<'
adevărul.

Intrucit Colecţiunea d e cintece sociale pentru studenţii români a lui Ciprian
Porumbescu, publicată in 1880, a devenit o raritate greu accesibilă, meritul lui
Nicolae Cârlan e de a o fi reeditat în paginile volumului de curînd apărut
Prefaţind ediţia a doua a acestor cintece, istoricul literar nu se limitează nwnai la
motivarea reeditării operate, ci subliniază ~i importanţa ei social-politică. Prima
remarcă ce-o face pe marginea mănunchiului de melodii e că ele constituie „o
premieră~ din punct de vedere al cintecului de masă, constituind un început dt>
drum de mult a~teptat. Fiind dedicate „junimii academice române!-' din diverse
centre universitare, stimulează sentimentul patriotic şi spore~te t endi nţa de unificare naţională . Prezenţa Colecţiunii n-a fost pasageră, ci, dimpotrivă, s-a extins
peste timp. Dovadă stau azi cele două piese din cuprinsul ei : Pe-al nostru steag
şi Cîntecul tricolorului care au ajuns pe cele mai înalte culmi ale preţuirii.
Cuvîntul înainte al lui Nicolae Cârlan se impune nu numai prin ierarhizarea
valorică ce-o face pieselor care constituie cuprinsul colecţiei, ci şi prin identificarea
genezei acestora. Este o latură pertinentă care imprimă prefeţei caracter de
micromonografie utilă, marcind interesul pe care-l manifestă autorul pentru fiecare
amănunt în legătură cu creaţiile realizate.
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Tot lui Nicolae Cârlan i sp datoreştP, în continuare, studiul de extindere,
intitulat lraclie Porumbrscu. Cuprinde numai partea lui a doua. Prima a apărut
nntrrior. Analizînd moşt 1mirea literară a lui lraclie Porumbescu, autorul ajungp
la concluzia că vPrsurile cPlui dintii scriitor bucovinean, deşi sint impregnate de
-;entim<'nte patriotice şi co nţin o bogată problematic;\ socială, n-au totuşi încărcă 
tura es tetică necesară car(' s<\ IP ridice la în<"ilţimih~ artei. Excepţie fac : Ştiinţa !i i
Poetul . AcPstea Ins ă după opinia sa nu par să-i aparţină. Supoziţia lui
Nicolae Cârlan P justă, pentru că ambele pof'mP sP distanţează dP celelalte poPzii
:il0 srriitorului atit prin fluxul cadenţPi carP amint0~te de lirica lui Cîrlorn, cit şi
prin Pleganţa expresiei, de factură muntean[1.
Proza lui Iraclie Porumbescu e superioară p oeziei. Are caracter memorialistic.
Nicola0 Cârlan suprinde în această trăsăturii o parti cularitate a întregii proze moldo\'Pncşti care porneşt<• de la cronica lui Neculc:c, trC'ce prin Amintirile lui Creangft
pe>ntru a ajunge ulte r ior în povestirile lui S adOV(':tnu .
.I\ treia lurrare carC' poartă semnătura lui Nicolae Cârlan estp Colecţia de
proverbe şi zicători a lui lraclie Po1·umbescu. De astă dat[1 nume le autoruiui nu
apa re singur, ci însoţit d e cel al lui Eugen Dimitriu. Descoperind între manuscriselr
rămase' de la S. FI. Marian un caiet al lui Iraclir Porumbescu ce conţine folclor
cules d0 acesta în timpul studiilor teologice, autorii procedează la clasificare>a
proverbelor şi la explicarea lor. Deşi restrînsă ca număr, colecţia este de o valoan'
incontestabilă, fiind a cincea în ordine cronologică din folcloristica noastră.
In propriul său studiu, Contribuţii la răspindirea operei lui Ciprian Porumb escu,
Eugen Dimitriu se referă asupra felului în care lucră ril e componistice ale maestrului de la Stupea au devenit cunoscute. După informaţiile autorulu i, a '.'('" r::1~·0 :
jucat un rol hotărîtor în acţiunea de difuzare a tezaurului melodic al lui Ciprian
Porumilescu a fost devotata lui soră Mărioara. :\u preluat-o apoi reuniunile muzicale din Su =eava şi Cernăuţi care au întreţinut -o pînă în 1944. In epoca noastrft
soc ialistă, opera lui Ciprian Porumbescu se bucur<-• de aprecieri deosebite. Datorită
lor, au apărut noi ediţii ale lucrăril or compozitorului, s-au pu!:J li cat masi\'e volume
d<' documC'nte privind viaţa şi opera aYîntatului patriot. s-au scris pertinente monografii care i-au scos în lumină inventivitatea melodică şi caracterul milita nt a l
pil'sclor realizate. Studiul lui Eugen Dim itriu imp resi onează prin mult itudinea
referinţ0 lor extrase
dintr-o bibliografie obţinută cu trudă.
Ocupîndu-se de perioada braşoveană a lui Ciprian Porumbescu, MircC'a Ccnu'ji't
menţionP:J ză nu numai motivl'!e pec uniare care-l fac pe compozitor să se fixeze
în ora~ul de la poalele Tîmpei, ci şi celP de ordin cultur:Jl. Braşovul, pe vremea
respectivă, nu era numai un renumit centru comercial, ci şi o citadelă a înaripă
rilor spirituale. Aici Ciprian Porumbescu are posibilitatea să se desfăş oa re d in
plin atît din punct de vedere profesional, cit şi componistic. Ajungînd în culm<>a
a firmării, se prăbuşeşte din înălţimi ca ciocîrliile văzduhului. Evodndu-i sc urta -i
existenţă
braşoveană, Mircea Cenuşă se deta şPază de rigiditatea documentPlor
de care face uz, imprimînd studiului său un discret sentiment de :.idmiraţie şi
compasiune pentru nefrricitut creator de armonii siderale.
Deşi despre albumul care cuprinde documente în legătură cu decesul lu i
Ciprian Porumbescu, Grigo!"e Foit a mai scris un articol, autorul revine asupra
lui în Un album îndoliat, dind in extenso întregul lui conţinut. P:Jrcurgîndu-1,
ceea ce reiese din lectura invent:Jrului reprodus e că dispariţia compozitorului de
la Stupea a îndoliat multă lume atit din ţară, cit şi din străinătate. Printre cei
care au trimis scrisori sau telegrame de condol eanţe familiei figurează şi numele
lui Vasile Alecsandri şi cel al lui Dimitrie Onciu. Inseamnă că fiul lui Iraclie
Porumbescu era apreciat încă din timpul vieţii. Documentele adunate în volum
sint importante nu numai pentru că aduc confirmarea prestigiului de care s-a
bucurat compozitorul în con~tiinţa poporului, ci şi pentru unei" amănunte incluse
în de care n-au fost încă utilizate.
Celelalte articole consacrate lui Ciprian Porumbescu se rPmarcă prin masivita tea materialului inedit. Pnbli cindu-1, autorii scot în evidenţă valoarea pe care
•0 prPzintă documentele descoperite pentru stabilirea traiectoriei spirituale a artist ului. Lucrările care se înscriu în această categorie sînt semnate de Nina Cionca
/O disertaţie de Ciprian Porumbe seu .!'vfuzica antică a romanilor"), Stelian
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(Ciprian Porurnbescu inedit), Viri;il Medan (Originea folclorică. a ,,IJulat.iei"
Lui Ciprian Porumbescu). Intregul matPrial documentar scos la luminf1 e o dovada
a deplinei aprecieri pe care o acordă postc•r·itatea celui cart• a întruchipat aspiraţiile dintotdeauna ale poporului.
Cele „Cîteva scrisori ale lui Iraclie Porumbescu î11 coleqiile bibliotecii „Astm"
clin Sibiu desc:operik df' Mircf'a /\\·ra m adu c din n o u în d iscu\ ie prohlema originii
etnice a familiei PorumbesC'U, stahilind c-t1 mama compozito rului era rnd C1 cu
haiducul Darie>, deci românci1 .
Studiil e şi informaţiile din \·olumul oma.l?ia l Ciprian J>uruml>escu, rod al
unei munc.\ laborioase ~i persistente, sint o importa ntă contribuţie la completarea
hiografiei ~i a particularităţilor spiritu111<' alt• celui cf' -:;i-a dăruit \'iaţa inaripCir ilo r·
nwludice, trunsformîndu - le într-un Yibrant mesaj patriotic ;;i snci11l.
TR. \.L\ i'\ C:\;o..;TE l\llH
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Istoria U11iuersitc1ţii din
,Jin text)

laşi, Iaşi

Editura Junimea, J!l85, 282 p. (12:!

ilustraţii afară

„Istoria unei Universităţi nu poate fi cuprinsă într-o carte, o singură carte".
autorii Istoriei Universităţii clin Iaşi, <lfirmaţie pe deplin justificată . Dar
atunci dnd autorii cărţii sînt autoritare con'd eie ale istoriei noastre naţionale :
Gh. Platon. V. Cristian (redactori responsabili), I. Agrigoroaie, Em. Bold, V. Neamţu , D. Ifosu, Gh. Tanasă, M . Tomofte, I. Toderaşcu, demersul ştiinţific îmbracă
uroporţiile dictonului non multa, sed mu!tum.
Pornind de la geneza învăţămîntului românesc, trecîndu-1 prin „ctitoriile
domneşti de la Bistriţa, Neamţ, Probota, Dragomirna" centre puternice de c,ull:ură feudală, pe lingă car·c funC'ţionau şcoli şi biblioteci -, la ctitoria lui Ştefan
r-el Mare de la Putna, unde ,.vreme îndelungată a funcţionat o şcoală de cultură
elementară şi medie·• şi unde s-au scris „lucrări istorice", pe la Suceava, unde
Despot vodă „a pus bazele unei biblioteci, prin şcolile, de nivel mediu, din Bucureşti, Tîrgovişte, Cîmpulung, Craiova, Hîmnicul Vile.ea. Piteşti sau Ploie~ti, care
pregăteau dieci. grămătici, slujbaşi pentru administraţie, învăţători, preoţi etc.,
prin cele din Alba Iulia. Cluj, Tg. Mureş şi Blajul Transilvaniei, unde lupta pentru existenţă şi dezvoltal"en învăţămîntului românesc a atins nivelul unei adevă„
rate cpopei şi care odată realizat a cultivat cu tărie trecutul naţional, mîndria
orig'inii romane şi constiin\a unităţii de neam şi de limbă, la Colegiul Vasilian
şi Academia Mihăileană, din capitala Moldovei, pc care, autorii le-au aşezat. ca
o încununare, la temelia primei Universităţi a ţării - Alma Mater lassiensis.
Volumul (vor apare şi a ltele pe specialităţi) scoate în evidenţă ideea majoră.
că _la români şc,oala n-a fost un scop în sine, ci deopotrivă pornire către cultură
1zvorîtă din realităţile sociale ş i spirituale autentice, un act de afirmare naţională
-;i un mijloc activ de luptă~ . Autorii situează înfiinţarea Univer·sităţii din laşi, la
26 octomhrie 1860, în contc>xtul luptei naţionale pentru ridicarea noului stat, întemeiat la 24 ianuarie 185!l. apoi a României, la nivelul statelor europene libere,
la locul ce i se cuvenea în concertul naţiunilor ; fiindcă. afirmă autorii. Universitatea din Iaşi a fost "i va rămîne un puternic centru de afirmare şi iradiere
" culturii, a !)tiinţei şi a spiritului naţional, un factor integrator al c,ulturii şi şti
inţei române')ti în universalitate.
Cu un remarcabil spirit de sinteză, acribie şi profund patriotism, autorii scot
în evitlenţă contribuţia ma ri lor spirite ce au slujit Universitatea din Iaşi la promovarea interesului naţional. ştiintei şi culturii, precum şi a progresului econom ic
~i social al ţării. Creatori de şcoli care au imprimat direcţie ştiinţei şi culturii
române'iti. profesori de talia unor : Titu Maiorescu, creatorul şi mentorul „Junimii" şi al ~Convorbirilor literare". Petre Poni, A. Obregia şi P. Bogdan, fondator ii
5colii româneşti de c.himie, Dumitru Hurmuzescu. fondatorul secţiei de electrici tate - C'are prin lucrările sale s-a situat în orimele rlnduri ale fizicienilor lumii.
Dumitru Rrândza. întemeietorul primului manual universitar cu terminologie botanică românească, A. D. Xenopol, autorul monumentalei „Istorii a românilor din
Dacia traiană" - istoricul. care cu înflăcărare a susţinut rosturile naţionale ale
istoriei, Al. Philiphide. cu opera fundamentală „Originea românilor", Em. Puşca
riu, creatorul Institutului antirabic din Iaşi (al treilea din lume), Ion Tanoviceanu, unul dintre fondatorii ştiinţei ~reptului penal, V. V. Pella, c.el care a introdus,
pentru prima dată ln dreptul românesc (1928) ~delictul contra siguranţei statelor
străine. contra dreptului păcii şi relaţiilor internaţionale" şi ~infracţiunea de proafirmă
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de război" şi care a desfăşurat o bogată activitate la „Liga Naţiunilor" .
I. Parhon, întemeietorul şcolii româneşti de endocrinologie, N. Hortolomei a
'icolii de urologie sau Al. Tupa a celei de histologie, H. Vasiliu, întemeietorul in yăţămintului agricol românesc, G. !brăileanu, C. Stere, N. Titulescu, O. Tafrali ,
Paul ; ~ujor, D. Gusti, P. Constantinescu-Iaşi, R. Cernătescu, G. Călinescu, Gr. Mo <si l, Al. Dima, St. Birsănesc.u, Dumitru Berlescu şi mulţi alţii, au contribuit plena r
la integrarea ştiinţei şi culturii româneşti in circuitul de valori europene şi mon dial e . Spirite largi, solidari cu mişcarea intelectuală, universitarii ieşeni au da t
c urs schimbului 'd e idei, publicaţii, informaţii, vizite, au ţinut prelegeri la marii <>
U niYersită\i ale lumii (A . D. Xenopol a fost primul român care a ţinut prelegeri
Ia Sorbona şi College de France), au parti cipat la congrese ştiinţif i ce, precum şi
la sărbăt or irea marilor spirite a le ştiinţei şi c ultur ii un iversale. Urmare a rep unoaşterii mer itelor ştiinţei româneşti, la 2-4 i unie lfl02 , a a \'ut loc, la I a şi, pr im ul
congres de ştiinţe, în Români a .
Autorii rema r c.ă, de asemenea, faptul că profesorii U nivers i tăţii ieşene, in
operele lor, au prnmovat raţionalismul, spiritul critic şi realist. Unii au cunoscu\
ide ile marxiste şi le-au aplicat ca metodă de cercetare şi interpretare, cei ma i
mulţi au fost militanţi de seamă
ai progresului şi democraţiei şi s-au pronunţ at
cu fermitate împotriva ideilor reacţionare, fasciste, au apărat unitatea şi integri tatea patriei.
Jn ultima parte a lucrării autor ii su b liniază rolul U niversităţ i i ca importa nt
factor de progres, integratoa re a marilor concepte de muncă şi viaţă socialiste,
la deschiderea largă către spiritul democratic, valorificarea tradiţ i ilor înaintate ale
şcolii romiinc5ti, crearea conceptului şi metodelor adec\'ate de integrare a în văţămîntului cu cercetarea fundamentală şi producţia, marea deschidere cătr t'
universalitate îutreprinsă de actualii ei slujitori.
Valorificînd critic o vastă bibliografie. precum şi documente inedite sau pu ţin
c unoscute, scrisă într-un limbaj adecvat genului, cu acurateţă ştiinţifică şi înalte
sonorităţi patriotice c,artea se constituie într-o operă menită să omagieze cei 12'5
de ani de prodigioasă activitate a Universităţii şi să consemneze. la cei 127 d t·
ani de la actul Unirii, înalta valoare a iniţiativei domnului Al. 1. Cuza de a fi
fondat-o şi al cărui nume ii poartă cu mîndrie prestigiosul aşezămînt de cultur:;

c.

românească.

GA VRIL IRIMESC l.i
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DAN MANUC1\. l'e umie le lui _\lihail Sadmxanu, F:ditura Sport- Turism, Bu r· un• )ti ,
1982 , :tl)H p .

Ca st ructură intPrioară . monografi a sadovc>niani'I a lui Dan Mănucă se situează
între lucrarea lui Mircea Vaida şi cPa a lu i Gh. C unPscu. Dt> prima o apropi e sobrietatf'a ~tiinţificft a daborării, dP cea de a dou a . in timitatPa amănuntelor e x istenţiale
incorpo 1·atc>. Actele de viaţă dp care> fac<' uz pPntru conturarea liniilor dpfinitorii
a k monograf iei, Dan Mănucă nu le ob ţine• dirl'r t de la sursi'1, ca biograful lu i
Gala G a laction. ci prin mijloace intermediarl'. Dintrl' rPlatăril r ca re circuli'1 în
legi'1 t ur ă cu Ceahlăul 1iteraturi i noa str<> epice. auto r ul p rPfrră nP acelea care a u
fost puhliratc, că c i i se par mai aproap P dp adev[1r . Conrpsil' fan• însă u neori ~ i
;1mintirilo r dPţinutP de contemporanii scr iitorului.
DP~i d ispune de un material documt>ntar boga t, Dan l\ffmucă nu se angajează în realizarea unei monografii tipice, după
canoanele cunoscute. ci a
u ne i variante> a acesteia menită si'1 ev idPnţiP zP conPxi un ea dintre> viaţa scriitorului ~ i opE'ra sa. In asemenE'a împrPjuriiri. cen trul de greutate al lucrării Sf'
deplaseaz[1 de la informaţia urmf1rit{1 cronologic, trecind la una de ordin sele<::ti\'.
/\cPasta nu se înscrie întotdeauna la locul indicat de sucrPsiunPa eveninwntelor.
ci int~rvine după criterii dictat!' de tema aff'ctat<i un ui capitol sau altul. Consf'cinţa
l' că intîmplărilf' care aparţin anilor dt> u cen ici <' s a u ;il tor <>poc i biogrnfice pot
apii rPa tirziu. după eonsumarf'a lor cronologir·ft
lntrucît Sadoveanu nu- i înZPstrat c·u o imaginaţi!' Iu xurianti1, în urma n'l1·eia
act iun ea lucrărilor lui să capetP amploar(' ~i Ptajări, sc riitorul fol oseş te> ca izvor
d <' in s piraţi(' nu numai întîm:Jlărilc• pro pri i. dP profund <i rezonanţă intP r ioari'i. ci ~i
lPdura c ărţ i lor parcu rse în tinereţ P . Cu m o partP din a cestpa g lorifică r<IZ\Tf1ti rea
f'roic <'i a haid ucilor. creaţiilf' salP !'.P r esimt la ÎIH<'pUt dP in flut>nţa lor ma i alps
în m a n iPra di> lucru a subiPctf'lor. Fru:-.tr ~i l ips itP dP adincime. plr dPmonstrraz[1
c ă autorul n -art> încf1 Pxperil'nţa viPţ ii ~ i a scrisului . Critica vrpmii i-a consemnat
;-1va lan'ia primelor manifC'stăr i literare. C'Xag<>rînd lllWOri pl'tf' ll' dP um h r ă.
Sadoveanu ahandonpază însă curind pe r ipf'ţiilt• palpitante al<> Proilor siii j usti ţiari, cit ~ i na turismul libPr şi primitiv . Mutaţia ar<' loc. cum obsp r \'[1 Da n MCrnucii,
dupil perioada petrecută la Mă n ăstirea NParn ţ. TrPC<'rl'a sp n• o atitudinP µotolit[1.
ca lm ii, se si mte nu num CJi din curgerPa domoali'1 a fapt e lor, ci si dintr-o predispoziţi e meditatiY[t care dPvin e tot mai pregnantă . Jn ca drul ei. nwsaj ul Ppi r·ii c apă t.l
a ltă gr putate, alt suflu. Conş tient de caractrrul subordonat a l artei, Sadoveanu se
o ricnt<·ază de aici înainte spre particulariti'iţile spf'c ifice al e vieţii poporului din
mijlocu l căruia s-a ridicat. în sensul acestf'i intenţii de clara cîndva : „Aş vrea s[1
scriu. vreau să scriu şi cerc să scriu aşa ca în Povestirile vînătoreşti şi aş v rea
ca oamenii care s-or mişca în povPstirile mele să fie români, să simtă româneşte".
D<>venită o cuprinzătoare ~ i
impresionantă frpscă a
etnicităţii noastre dp
Yeacuri . opera lui Sadoveanu nu se impun<' atît prin structura ei compoziţional[1,
cit mai ales prin prezenţa eroilor al că ror univers sufletesr ci fost neglijat în bună
parte. Dan Mănucă are meritul de a-l fi relevat din plin, observind că 1rntorul
insist<\ continuu asupra lui, scoţînd în relif'f nu numai sensul pP care oa111enii îl
dau vieţii, raporturilor lor cu lumf'a din jur, Vl'c hilor întocmiri adminiiitrativP.
d şi naturii înconjurătoare. Privit în contextul elementelor componente ale a cţ iunii,
pPisajul nu mai rămîne scop în sinf', ci o modalitate expresivă, pe care 3ad.oveanu
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utilizează pas cu pas. Procedeul aparţine poezic>i popular<' care apelca:ză la c>l,
in mod curent . La Sadon•anu apare de obicPi ca fundal al unor sentimente nostalgice.
Ceea cc> mai apropie monografia lui Dan Mirnuc ă de> cea a lui Gh. Cunescu
pste faptul că ambele subliniaz{1 importanţa pP care au avut-o drumt>ţiile întreprinse de scriitorii analizaţi asupra operelor semnate. La Sadoveanu de nu servesc
.numai ca izvor de inspiraţie pentru ridicarPa construcţiilor lui c>pice, ci ~i ca
rnijloc de îmbogăţire a lexicului. Dacă pP Gala Galaction fluidul cuvintelor îl interesează mai puţin, în schimb contactul cu 1·calitatc>a ii mobilizează într-atît, încît
faptele reţinute pentru utilizare, pîn ă S:i ajungă la transfigurarea nec esară, iau
forma r eportajelor. Sadoveanu e mai staµ în pc exteriorizarea sentimente>lor. a~a
că materialul brut a') teaptă înnobilarea predestinată de multP ori timp îndelungat.
De~i se distanţeaz[1 t pmperamental. cei doi scriitori se înrudesc totuşi prin
tenta lor nostalgi că. prin comprehensiunPa faţ ă de pi11nîntul ţtirii. faţ[1 de oamen ii
lui . Sfera d e investigaţie geografică a lui Gala Galactiun e în să mult mai limitat[1
decit CPa a lui Sadoveanu, la frl şi varieta tPa tPmaticii. La aceste asµe cte exterioare
tre buie adăugată multitudinea particularităţilor spirituall• pe ca r!' I<> spsizează
Sadoveanu la eroii săi şi pc care monografia remarcabilă a lui Dan Mănu c ă IP
inregistrPaz[1 cu minuţiozitatP pPntru a putPa considera opc-ra an~,; tui titan al
scrisulu i drt•pt c>xpresia cea mai desăvir~it[1 a disponibilităţilo r intPlc>ctua le !ii s uflc>te~ti
ale poporului român .
0

THAIA l\" C ,\NTEMIH
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10N NEGUHA

(5 ianuariP H)Q9 -

I

2 iulie 1985)

La 2 iulie 1985 s-a stins din viaţă la Spitalul Funden i unul lqin fiii de -seamă
ai Bucovinei, cercetătorul, profesorul, omul de ştiinţă, prietenul şi colaboratorul
sucevenilor ş i al spec.ialiştilor de la Muzeul judeţean Suceava, dr. Ion Neg ură.
Fiul Eugeniei şi al lui Gheorghe Negură, el s-a născut la 5 ianuar ie l!JO!I,
la Putna. A copilărit şi urmat şcoala primară la Putna şi Vicov, apoi gimnaziul
şi liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" la I-lădăuţi, iar studiile superioare în capitala
Bucovinei, luîndu-şi licenţa în drept, litere şi filozofie, fiind coleg şi prieten cu
alţi cărturari bucovineni, între C'are Traian Cantemir, Dragoş Vitencu ş1 Petru
lroaie. Smuls, desrădăcinat din făgaşul iniţial al preocupărilor umaniste, după
cel de-al doilea război mondial, Ionel Negură a shkiiat şi <ibsolvit fac.ultatea de
statistică. la Universitatea d in Bucureşti, unde şi-a susţinut şi doctoratul , cu tema
„[-lcforma ugra1ă din 1Bti4".
Şi-a desfăşurat activitatea ca C'ercetător ştiinţific principal la Centrul de
Statistică Matematică al Academiei Române (1964--1968), şef de secţie la Jm;titutul de Economie Agrară (1968-1976), şi, totodată profesor universitar la Academia de Studii Economice (HUi4-1976) pred!nd c.ursuri de statistică şi la Aca(iemia
„Ştefan Gheorghiu" (1968-1978) 1. A îndeplinit, în acelaşi timp, unele funcţii de
răspundere, între care : secretar (1935-1939) şi director (1940) al "Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina", apoi, după 2:! August 1944 - secretar
ştiinţific al Seminarului Special de la Direcţia Centrală de Statistică şi r-edactor
la publicaţia „Roumanian scientific abstracts", editată de Oficiul de Documentare
ul Academiei 1de Ştiinţe Sociale şi Politice din R. S. România.
Intelectual eru'dit, cu o pregătire multilaterală, umanist-ştiinţifică, dr. Ion
Negură a elaborat ~i publicat lucrări monografice, studii şi articole de economie
politică
(mai ales cu carac.ter agrar) 1, statistică 3, istorie şi istoria cultul I. Pânzaru, Petru Froicu, .5tiinţa în Bucovina, ghid bibliografic, voi. l, Suceava, 1982, p. 103 ; Corespondenţă de la Jon Negură, arhivă proprie (M . I.), ]Jeana Şutac, Colaboratori ai Muzeului, ln „Suceava Anuarul Muzeului judeţean",
nr. 4, 1977, p. :i:is.
2 Din care selectăm : Reforma agrara din 1864, Bucureşti, teză de doctorat ;
J'roprietatea pămintului şi problema agrară în Bucovina de Sud, in „Revista Hucovinei", nr. 1-2/1945 ; Aspecte ale „integrării" în economia capitalistă, Editura
Camerei de Comerţ, Bucure~ti, 1960; Marketingul în agricultură, Bucureşti, Edi tura Ce!'es, 1979, 197 p . (în colab.); Aspecte ale evoluţiei economice a Bucovinei
sub stăpfnirea habsburgică (1774-1918), ln "Suceava", nr. VI-VII/1979-HJ80.
:l Statistica internaţională, disciplină autonO"mă de cercetare, în "Revista de
statistică", nr. 3/1967 ; Sistemul informaţional în agricultură, Bucureşti, Ed . Ceres,
1970, 120 p. ; Calculul grafic cu aplicaţii în agricultură, Bucureşti, Ed. Ceres.
1972, 191 p. ; Sistemul de eviµenţă pentru prelucrarea automată a datelor în intreprinderile agricole, ln "Probleme agricole", nr. 711972 ; Seminarul de aplicare
a metodelor matematice în economie, tn „Revista de statistică", nr. 6/197:1 ; Determinarea gradului de organizare a producţiei în unităţile agricole. O aplicaţie a
energiei informaţionale, ln "Revista de statistică" nr. 3/1973 ; O privire asupra
relaţiei populaţie-alimentaţie, pe plan mondial, tn wRevista de statistici", nr. 5/
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, a participat la nwneroase reuniuni ştiinţifice, conferinţe, simpozioane; a colaborat la publicaţiile MRevista Bucovinei", MJunimea Literară", MRevista de statistică
economică şi cibernetică economică", M
Viaţa economică - , MEx terra aurum~, „Su~ava Anuarul Muzeului judeţean" etc. A activat pină in ullima clipă a vieţii,
lă~înd ln manuscris valoroase lucrări şi proiecte.
lu via\.a spirituală a României socialiste dr. ion Negură s-a impus ca un
(Jun specialist in economia agrară, dar mai ales ca un cercetător de prestigiu in
domeniul statisticii, prin lucrări ce rămin contribuţii valoroase la dezvoltarea statisticii rnmâneşti ca ştiinţă, în condiţiile actuale ale exploziei informaţionale şi
ale abordărilor inter şi pluridisciplinare fapt subliniat, în mai multe oc,uzii
~i de către academicienii Octav Onicescu şi Gheorghe Mihoc, străluciţi corifei ai
potenţării novatoare in statistica românească şi mondială care l-au cunoscut şi
preţuit pe Ionel Negură.
Ca profesor universitar timp de peste un deceniu, el şi-a împărtăşit studen\ilor - cu competenţa, pasiunea, erutiiţia, priceperea şi tac.tul pedagogic ce l-au
caracterizat - cele mai noi cunoştinţe, referitoare la implicaţiile ciberneticii şi informat ic ii în procesul învă\ămintului, cercetării ştiinţifice şi producţiei, folosirea
calculatorului rn unealtă a automatizării în tratarea informatic.ii, in actualele condiţii istorice ale revoluţiei ştiinţifico- tehnice. A colaborat, împreună cu alţi profesori universitari, între care prietenul său Leon 'fopa, la elaborarea şi publicarea unor cărţi-instrumente prac,tice, foarte utile activităţii ereatoare, precum : MMeiode ~i tehnici de muncă intelectuală" (197H) r', adresată deopotrivă studenţilor, în
s pec,ial, şi intelectualilor, in general, subscriind postulatului că "stăpinirea metodelo r !:li tehnic ilor de muncă i ntelectuală este una din condiţiile care asigură omului o mai bună adaptare şi un spor de creativitate în construcţia vieţii contemporane".
Adînc legat sufleteşte de Bucovina natală, de anii copilăriei şi ai tinereţi i.
trăiţi aici, după cum el însuşi o mărturise5te „pe pămîntul sfînt în a cărui , ~lie
sint amestecate oasele bunicilor şi strămo5ilor" •·. dr. Ion Negură a contribuit la
-;alvarca, păstrarea şi îmbogăţirea valorilor patrimoniului cultural al ae.estei zone
;itît 'de- bogate în vestigii istorice ; în l!Jli7 a ajutat efecti v la constituirea, evalu<1r(•a 'it aducerea la Suceava a valoroasei donaţii "Octa\' ia-Leea Morariu" (biblioteca, lucrări de artă plastică, fotografii, colecţii de ziare ~i reviste, intreaga operă
" lui Leca Morariu. mobilier, instrumente muzi cale şi partituri ale lui Ciprian
Porurnbescu etc. - toate în valoare de aproape două milioane lei). ln 1975 a oferit Muzeului judeţean Suceava 144 de documente de marc valoare, privind ac.tivitatca ~1 relaţii le MSocietăţii pentru Cultura şi Literatura Homână", din acest teritoriu, între care: statute, prorese verbale, scrisori de la Kogălniceanu, Odobescu,
Alecsandri. Dimitrie Onciul etc. De asemenea, prin intermediul sau din indemnul
-;ău au făcut donaţii sau oferte 'd e achiziţii şi alţi numeroşi bucovineni deţinători
de val.ori culturale repre;-entat ive : fotografii de epocă, medalii, documente, obiecte şi manuscrise inf.'diie ale unor personalităţi originare de pe aceste meleagu ri~.
\.ind publicaţia Muzeului judeţean Suceava. iniţial modestă 5i cu apariţie neregulată, s-a transformat, în 1977 într-un valoros si dens anuar, dr. Ion Negură
a salutat cu bucurie faptul, ca pe un eveniment cultural d e seamă : "Nu vă puteţi
închipui - scria el membrilor colegiului de redacţie - ce importanţă acord Anu;1 ru!ui d-stră. Această nestemată suceveană, despre care a m <tuzit numai cu.vin.V-·
de l;.rn <.(ă, stă pe masa mea de lucru, ca una din c.ele mai utile unelte. Şi nu vă
1

Hl75 ; Statistica. Concepte, principii, metode, Bucureşti, Ed . ~tiinţifică şi enciclopeJ!l7fi, 387, p. (în colab.); Aplicaţii statistice în conducerea activităţii în agri-

dică,

cultură, Ruc.ureşti,

Ed. Ceres, 1980, 312 p. (în colab.).

4 Palatul cultural al Societăţii pentru Cultură,

Rapoartele anuale ale Societă
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 1931-1938, Cernăuţi, 1938 ;
George Popovici, cercetător al vechiului drept românesc, in MRevista Bucovinei",
nr. 5/t!l43 ; Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în .Su
ceava". IV /Hl77 ; Se:rtil Puşcariu - animator şi îndrumător în viaţa culturală a
Hucovinei, în .Suceava", V /1978 etc.
5 Apărută la Editura Didac.tică şi Pedagogică, Bu cureşti, 1979.
H Scrisoarea din 3 martie 1978, arhivă proprie.
7 Vezi scrisorile din anii 1977-1984 ale lui Ion Negură, idem.
ţii
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puteţi imagina cit ne este de folos şi pentru lămurirea celor din străinătate, informaţi insuficient sau dezinformaţi" 8 ; începe să colaboreze el însuşi la acest
anuar ~ ce1·e şi expediază diferite numere ale acestuia la prieteni din ţară ş1 str ă
inătate 111 • sau îndeamnă pe cei cu preocupări adecvate conţinutului aceste i publicaţii să trimită lucrări la Suceava 11 • Urmărind să c.ombată ideile tendenţioas e ale
unor transfugi sau „istorici·• străini, care „proliferează tot soiul de scrieri, pentru
a învedera, chipurile, că Bucovina habsburgică (1774-1918) rămi ne „mode lut ·• clasic al unei „Paneurope", dr. Ion Negură trimite în străinătate lucră ri cu privire
la această etapă din istoria Bucovinei, pentru a constitui un răspuns ştiinţific .,la
toate denaturăril e adevărului istoric" 1 ~ .

Negură ia parte ac,tivă la manifestările organizate în cath'ul ,.Decadei culturii sucevene„ sa u la tradiţionalele „Seri sucevene". ţi n e confe rinţ e în ora')ele
judeţului Suceava şi este mereu în corespondenţă cu intelectuali i Sucevei, măr
turisindu-le că „nu mă simt b ine fără \'e'!ti sucevene" n.
De aceea. dincolo de activitatea ')tiinţifică şi dida c tică, desfăşurată în capitala \ăr i i, dr. Ionel Negură rămîne mereu prieten al Bucov ine i şi Sucevei, iar
r.ei care l-au c unoscut îndeaproape au pierdut, prin dispariţia sa, un că rturar
de aleasă omenie, nobleţe şi frumuseţe sufletească, un prieten devotat 5i statornic. un om echilibrat şi cumpătat, un neobosit propovăduitor 'ii apărător al va lorilor patrimon iului spiritual românesc, un permanent i niţiator şi generator de.. ceva frumos şi util" (cum îi plăcea s-o spună însuşi) 1". un Om în preajma că 
ruia te simţeai mobilizat. îmbogăţit, însufleţit, înaripat de gîndur i ~i senti mente
rurate, îndrăzneţe, înălţătoare.

MIHAI I ACOBESCU

8 Scrisoarea din 29 august 1978.
9 „Suceava'', IV /1977 ; nr. V /1978 ; nr. Vl-VlI/1979-1!180 .
10 Scrisoarea din 8 iulie l!l79, 22 decembrie 198Q etc.
11 Scrisoarea din 21 martie 1979.
12 Scrisoarea din 3 august 1978.
l:l Scrisoarea din 21 martie 1979.
14 .,Constat, scria el la 16 noiembrie 1978, că există atîtea
face ceva frumos ş i ut il " (arh iYa proprie).
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(22 st>ptembrie 1897 -

IŢCUŞ

I

9 ckcembrie 1985)

In ziua de g decembrie 1985, a încetat să bală inima generoasă a octogenarului Nicodim l\cuş, pedagog c,u alese î nsuşiri sufleteşti, unul 'dintre cunoscuţii
c ercetători ai istoriei Bucovinei.
N ăsc ut la Suce viţ a, la sfîrşitul veacului trecut (22 sept. 1897 ) ca fiu al lui
Awam şi El isabeta lţcuş - familie modestă de buni şi harni ci români, animată
de dragostea faţă de meleagurile natale şi de istoria ţării - Nicodim Iţcuş a
1110ştenit de la înainta':i ii săi calităţi s ufleteşt i alese, care i-au călăuzit în vi aţă
pa şii şi i-au împlinit nedesminţita sa pasiune pentru frumuseţile şi istoria ţării.
Absolvent al liceului ~Eudoxiu Hurmuzachi " din Rădăuţi, susţinîndu-şi bacalaureatul în H119, Nicodim Iţcu" trece cu bine examenul de a'd,mitere la Faculta tea de Istorie-Geograf ie la Universitatea din Cernăuţi , pe care a absolvit-o în
anul 192-!, cind trece ş i examenul de capacitate. In timpu l studenţiei este ales
preşedinte al Cerculu i studenţesc „Arboroasa" (1920-1921), calitate care încă o
da tă nu i-a dezmi n ţit d ragostea faţă de locurile natal e, faţă de istoria atît de
zbuciumată a tăr ii.
Dacă am· încerca să sintetizăm întreaga sa activitate ş i să evidenţiem însuşi rile acestei personalităţi, am ajunge la concluzia că profesorul Nicodim Jţcuş
a fost nu numai un talenta t pedagog, ci şi un educator al tineretului. Cu un gest,
cu o ,· orbă spus ă la t imp a ştiut să în dr ume elevii spre dragostea de m uncă cinstită, dind ch iar în persoana sa cea mai frumoasă pildă.
De la prima lui apariţ i e la catedră, a ştiut să fas ci neze pe elevii săi prin
darul d e a preda . Aceste calităţ i i-au oferit posibilitatea profeso rului Nicodim Itcu~ ca, în dificila dar nobi la profesiune de profesor, pe care a exerc,itat-o timp de
peste patru decen ii , incepind la liceul 1dj n Rădăuti (1924-1927), continuînd apoi la
lice ul „Lnţcu-Vodă" din Siret (1 927-1940). „Ştefan cel Mare" şi Liceul pedagogic
din Sucea\'a - să poată insufla elevilor săi interesul pentru cunoa5tere, dragoste
de adevăr şi frumos , onestitate şi omenie. Pilda de cinste. de muncă şi entuziasm
pentru tot ce este bun şi frumos ce n dat-o profesor ul Nicodim Itcuş, în persoana
sa, este un a dintre preţioa sele moşteniri lăsate genera ţiilor de elevi.
DeYotamentul neo bosit pentru cariera ce şi-a ales, colegialitatea faţă de profesori, temeinica pregătire profesională, excesiva corectitu'dine, stricta punctualitate, executant de o rară promptitud ine a tuturor sarcinilor ce-i r eveneau au fost
toate acestea puse în evidenţă şi mai mult cînd a fost chemat in funcţia d e I nspector general pentru invăţămintul sec,undar la Inspectoratul şco lar regional Cernăuţi (l!:i:!5-193B), inspector şef al Insoectoratului şcolar Suceava (1945-1 948 ), şi
apoi inspector genernl în Ministerul Invăţămîntului . De o fineţe si amabilitate
rară. a ş tiu t totuşi să-şi impună autoritatea de profesor şi să menţină di sciplina
elevilor la înălţimea cerută.
Entuziasmul neostoit de luptă dîrză pentru un crez şi un ideal scump inimii
lui - izbînda dreotăţii si a binelui neamului său - l-au însufleţit pe profesorul
Nicodim I ţcuş încă din perioada cind era membru al Societăţilor „Tu'dt:>r Flondor"
(('ernăuţi Hl20) ... Societăţii pentru cultura şi literatura poporului român în Bucovina" (Hl29), „Societăţii Române de Geog ra fie" (1923), „Societăţii de ştiinţe istorice" (1928) .
Dacă în tot timpul activităţii şcolare l-a caracterizat o perfectă obiectivitate
faţă de toate categoriile de elevi, timpul liber l-a dedicat cu dragoste cercetl!rii
documentelor scrise din arhive şi documentelor nescrise din pămîntul Buc.ovinei.
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că spaţiul mult prea îngust al acestei evocări nu ne lngăduie să mendecit doar studiile publicate fie in „Freamătul literar„ (Siret), „Făt Frumos", „Glasul Bucovinei", ori lucrări precum Omagiu lui Grigore Ghica Voctă, Cernăuţi, 1928, Siretul de ieri şi azi, Cernăuţi, 1938. Lucrările ştiinţifice ale profesorului Nicodim Jţcuş remarcindu-se din capul locului, printr-o cercetare minuţioa
să, anumite lucrări aducînd contribuţii de ordin ştiinţific, referitoare mai cu seamă la istoria celei de a doua capitale a Moldovei : Siretul.
Nu putem să nu subliniem rigurozitatea respectării adevărului istoric ş1 suportul critic în tehnica cercetăr ii ştiinţifice, din care profesorul Nicodim lţcuş
~i-a făcut un crez. Admirator obiectiv Sine ira et studio al istoriei Bucovinei, deseori
profesorul Nicodim lţcuş începea cu cuvintele calde, pătrunse 'de un înalt patriotism a cursurilor : ~Spune ţării tale adevărul şi-i faci cel mai mare bine".
lndelungata şi bogata sa activitate preţuită la nivelul întregii ţări, a fost
recunoscută prin acordarea unor înalte distincţii ştiinţifice şi acordarea titlului de
Profesor emerit in anul 1966.
Cei ce l-au avut ca îndrumător pe drumul ştiinţei patronate de Muza Cl io,
îi vor păstra o luminoasă şi caldă amintire, ca prinos adus omeniei şi studiilor
sale inchinate binelui şi adevărului.
La capătul acestor rînduri, ne închinăm in faţa amintirii sale şi spunem precum strămoşii noştri Sit terra levis .

Desigur
ţionăm

VASILE M. Dl<:MCIUC
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ABREVIERI

,\A Carp .
Acta MN
AIIAI

ArhMold . (AM)
BMI
BSl-lG
Cercel. ist.
Dacia
JBLM

Materi ale' (MCA)
NEII
Hd. L

HHI I
SCI A
SCIV (SCIVA)

- Acta Arrhaeologica Carpathica, Cracovia
- Acta Mus ei Napocensis, Cluj-Napoca
- Anuarul Institutului de Istorie şt Arheologie „A. D.
Xenopol" laşi
- Arheologia Moldovei, Iaşi
- Buletinul monumentelor istorice, Bucureşti
- Buletinul Societăţii Române d e Geografie, Bucureşti
- Cercetări istorice, Seria nouă, Iaşi
- Dacia. Recherches et d ecouvertes archeologiques en Roumanie, Bucureşti
- Jahrbuch des Bukorwinaer Landesmuseums, Cernăuţi
- Mat eriale şi cercetări arheologice, Bucureşti
- Nouvelle.~ etudes d'histotre, Bucureşti
- R evista de istorie, Bucurf>şti
Revue roumaine d'histoire, Bu cureşt i
Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti
Studii şi cerce tări de istorie v eche (şi arheologie), Bu·
curcşti

SMI M
.Sucea va (SMI SucPava) -

Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti
Suceava - Anuarul Muzeului judeţean, Suceava

Materialele ce se încadrează ln profilul anuarului „Suceava" vor fi 'd,actilo·
grafia te în trei e xemplare, la două rlnduri. Trimiterile vor fi numerotate în c.ontinuare şi plasate la sfirşitul articolului. Rezumatul şi legenda figurilor (in versiune românească, vor fi tra'd1use In limba franceză, germană sau engleză. Ilustraţia va fi anexată la sfirşitul textului. Autorii sint rugaţi să anexeze o listă a abrevierilor.
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine, In exclusivitate autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie.
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