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CU Vi NT

iNAiNTE

ln contextul transformărilor revoluţ1onore petrecute in sinul societăţii socialiste ro- transformări care au condu> la remodelarea nu numai a vieţii materiale a
poporului nostru, ci şi la schimbarea radicala o modulu; de a-şi gindi şi aprecia valoarea propriei prezenţe şi contribuţii Io formarea şi evoluţia culturii europene - concepţia
despre rostul muzeelor in viaţa culturală şi ştiinţifică a ţării nu putea rămine aceeaşi de
acum mai bine de o jumătate de veac. Treptat, şi nu fără să trebuiască învinse anume
reticenţe (tot mai lipsite de justificare, pe măsura
trecerii timpului}, această concepţie
s-a îmbogăţit, cum era şi firesc, cu o nouă componentă care transferă acestor instituţii
şi o cotă tot moi însemnată de responsabilităţi ştiinţifice, şi poate nu este tocmai inutil
să loc, in legătură cu aceasta, măcar o precizare : in măsura în care o ostiei de con·
vingere a devenit bunul spiritual colectiv al tuturor slujitorilor muzeelor, Însuşi rolul educativ al muzeelor este de neconceput ca exercitindu-se plenar (mai ales in sensul complex şi contemporan ol cuvintului) lără inţelegcrea deplină a valorii de docume,nt ştiin
ţific al fiecărui exponat. Deceniile din urmă, prin cliiar evoluţia normală a gindirii noastre
curente, au făcut tot mai evidentă realitatea că muzeele nu se mai pot mulţumi cu
statutul de depozitare de patrimoniu cultural şi ştiinţific că ele trebuie să-şi asume, cu
tot mai mult curaj, şi sarcina valorificării ştiinţifice a propriului patrimoniu, a cărui in·
troducere in circuitu/ ştiinţific naţional şi internaţional le revine intr-o măsură mereu
sporită. Aşadar creşterea numerică şi diversificarea conţinutului ştiinţific al publicaţiilor
muzeelor din ţara noastră nu reprezintă, in realitate, decit consecinţa firească a procesului de maturizare a instituţiilor respective şi a slujitorilor lor, animaţi, aceştia din urmă,
de dorinţa onorantă de a introduce intr-un circuit ştiinţi/ic amplu valori cunoscute, ade·
sea, numai unui cerc restrins de specialişti.
mâneşti

lncadrată in contextu/ (cu siguranţă, prea lapidar) schiţat mai sus, activitatea
Muzeului Judeţean Suceava poate li considerată ca o ilustrare a acestor realităţi, Mi-aş
permite, cliiar, să afirm, că dăruirea exemplară cu care slujitorii acestui muzeu se
străduie să ridice cota valorii prezenţei Ier in viaţa ştiinţifică a ţării, în primul
rind
prin valorificarea propriului patrimoniu ştiinţific şi cultural, a înregistrat, in anii din urmă,
un astfel de progres incit cercetarea ştiinţifică pare să li început a constitui o componentă permanentă a acestui colectiv, animat, evident, de dorinţa unei afirmări cit mai
complexe.

Ajunsă, astăzi, la numerele Xlltl-XIV, publicaţia - anuar a Muzeului Judeţean Suceava se găseşte în situaţia de invidiat (dar cucerită cu eforturi statornice) de a-şi fi
asigurat un loc onorat şi recunoscut unanim in rindul publicaţii/or româneşti de profil,
iar faptul că este solicitată şi se bucură de bune aprecieri şi in afara graniţelor ţării
nu face decit să confirme realitatea că răspunde unor certe nevoi ştiinţifice. Numărul
dublu al publicaţiei Muzeului Judeţean Suceava poartă, şi el, pecetea unor preocupări
pe care editorii Anuarului le-au manifestat cu statornicie, cel puţin in ultimii ani.
lntr-adevăr, apropierea momentului lesti11 al aniversării a 600 de ani de la prima men·
!ionare a Sucevei Într-un izvor scris (1388) a făcut să apară, în numai ciţiva ani, o
rubrică permanentă in sumarele publicaţiei. Prin complexitatea conţinutului ei, această
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rubrică şi-a propus ca rnrcină de căpetenie să evidenţieze valoarea rolului

Sucevei în

evoluţia istorică a poporului nostru, prin punerea in lumină a unor lapte de istorie eco·

nomică, politică sau militară din trecutul multisecular al oraşului, dar şi prin relielorea
domeniului actelor de cultură şi civilizaţie românească, petrecute aici sau legate de

numele unor creatori de reputaţie bine stabilită, a căror osirdie a onorat Suceava.
Poate mai mult decit numerele precedente, sumarul celui de faţă are darul să
sugereze procesul de maturizare ştiinţifică a unor specialişti suceveni, care, indiferent unde
işi desfăşoară activitatea, au vechi şi repetat verificate afinităţi spirituale cu muzeul suce
vean. lncepind de la cele mai vechi timpuri ale istoriei oraşului Suceava şi ale Ţării de
Sus şi ajungind pînă la fapte care s-au petrecut sub ochii noştri, contribuţiile acesto1
specialişti conferă Anuarului de faţă acea diversitate tematică de care are nevoie o
publicaţie de acest profil pentru a se putea adresa unui public mereu mai larg şi pentru a-şi păstra, nealterată, prospeţimea. Un anume fapt a fost relevat şi cu alte prile·
juri, şi nu numai de către semnataru/ rindurilor de faţă·: setea de cunoaştere a istoriei
meleagurilor bucovinene se împleteşte, in paginile Anuarului sucevean cu pioşenia evo·
cării celor moi reprezentative personalităţi, prin care această regiune, atit de
bogată
in valori materiale şi spirituale, a contribuit plenar Io tezaurul ştiinţei şi culturii româneşti. Şi nu cred că greşesc afirmind, şi aici, că, din acest punct de vedere, publicaţia
muzeului sucevean oferă un exemplu care or putea fi urmat şi de revistele o/tor muzee
din ţară.
ln încheiere, constatărilor de moi sus li s-or putea adăuga, eventual, o sugestie,
pentru a cărei aplicare in practică există forţele necesare : pornindu-se de /a realitatea
că muzeul sucevean se Iace remarcat şi printr-o susţinută activitate de
restaurare a
unor importante obiecte de patrimoniu, dispunind, pentru aceasta, de /af:o, Jtoore bine
utilate tehnic, ca şi de specialişti de bună calificare, o rubrică rezervată acestei activităţi
ar completa, în chip fericit, sumarul viitoare/or numere ole Anuarului, experienţa acumulată aici putind fi de un folos real şi altor instituţii din ţară.
lncredinţind tiparului
gindurile de mai sus, mă alătur, cu plăcere, celor care,
înaintea mea, cu prilejul apariţiei numerelor precedente ale Anuarului, au afirmat că
publicaţia suceveană şi-a căpătat un loc preţuit in rindul apsriţiilor editoriale de profil
similar din ţară. ln ceea ce mă priveşie, adaug, acum, că numărul de faţă nu va face
decit să consolideze a atare reputaţie, constituindu-se, în acelaşi timp, şi intr-o promisiune despre ceea ce va însemna Anuarul, în anii care vin.

Dr. MIRCEA D. MATEI
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ANI\7 ERSARI

O ANIVERSARE CU PROFUNDE SEMNIFICAŢII:
40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII
PETITU

RUSŞINDILAR

Poporul român sărbătoreşte cu inima plină de bucurie impl;nîrl'.: a patru dcc·enii
de la na5terC'a republirii. remarcabilă victorie în îndC'lung:ita !t':Jt~-1 ppntru lif)C'rtat('.
democraţie şi progres social. Făurirea republicii a însemnat re.cliz<irea n;huinţci fkrbinţi a poporului nostru de a fi singurul stăpîn al destinelor sal€', dr• a se afirma in
deplinătatea capacităţilor creatoan' ln rîndul popo::irelor libcrr! ale lumii.
De-a lungul vcarurilor, în pofida grcklor înccrc[iri prin care a trecut, poporul
rnmân şi-a păstrat ~i afirmat atritiutele esenţiale ale personalităţii sal<\ a asigurat
prin muncă, hărnicie şi talent, dezvoltarea vieţii materiale şi spirituale în această
parte a lumii, şi-a apărat fiinţa ll<'ţională împotriva dominaţiei str[iine. Din ge1wraţie în generaţie, au fost transmise ca o 11105tC'nirC' sacr[1 şi îmhor:•'1ţite valorile rle civiliz.:iţie şi cultură, în care s-a întruchip.:it geniul creator al poporului nostru. Forţa
hotăritoare a progrf'sului istor:c, masele populare> ţăranii, t\rgovcţii,
muncitorii,
cărturnrii au murit rninunatf'le tradiţii patriotic<" 'ii rPvoluţionc1n'. au men•inut
nestinsă flacăra dragostei ele patri<', au luptat cu abnc>gaţie pC'ntl'u ii aşeza ţa1
'11
1lrepLurilc ci fireşti.
Republica rnmilnii ! Un vis mai rlo mult, pontru a C<~irui împiinirc au militd cei
mai buni fii ai poporului, cei mai luminaţi patrioţi. Ideea c!C' rC'public:'i, vie în conştiinţa lor, dJdc>a Pxprcsic> aspiraţiC'i către o cîrmuire dreaptă, care să asiguro condiţii favorabile em:111cipării patriC'i.
In condiţiile destrăm<lrii feudalismului şi dezvoltării capitalismului, ale formării
naţiunii român!" şi cr<'şh-rii conştiinţei elf' sino a poporului, luptde pc>ntru emancipare pe toate planurile>, pC'ntru constituirc>a statului naţional inclPpcndent. unitar, au
dominat procesul complC'x al făuririi României moderne. ln acest climat şi-a avut
geneza, ideea unui stat în care puterea să emane de la popor, să fie rxerc1tatâ de el
însuşi, potrivit propriilor sale interese.
Revoluţia condus•\ do Tudor Vladirniresru, bunăoară, care a dat o pregnantă expresie idealurilor de libertate socialii şi indepc>ndenţă naţion<:tlă a poporului rumân,
şi-a dovedit mai ales adversitatea faţă clc> domniile> fanariote şi voinţa de a restabili obiceiul pămîntului. După revoluţia din 1821, în condiţiile în care au fost i:edobinditf' domniile pămîntPne, au început să circul". în ţările române, ideile progresiste ale vremii. ldc>ea unităţii naţionale a muntc>nilor, moldovenilor şi transilvăne
nilor se dezvoltase an de an, secol după secol, fiecărei generaţii revenindu-i răspun
deri proprii in consolidarea conştiinţei de neam, în întărirea lC'găturilor dintre cele
trei tări romîme despărţite în împrC'jUrări istorice> vitrPge. Acum, în tumultul evenimentelor prilejuite de rPvoluţia din 1821, s-a intensificat afirmarea unor concepţii
nova~oare cu privire> la progresul patriei. Şi la d€'plina ei uni ta te .
. ~ro.~ramC'lp :evoluţiei române de Ia 1848, au c>videnţiat deschis ideea de republica. Nicolae Balcc>scu SC' pronunţa penti:u o „republică democrată", singura formă
de stat ce ar garanta suvcranitat<>a poporului. In acl>la5i spirit, pentru aceleaşi ţeluri,
au militat Ion Heliade Rădult>sc:u, C.A. ROSl'tti, Simion Bărnuţiu, Iftimie Murgu, Cezar Bolliac, Dimitril> Bolintincanu !?i alte> pr>rsonalitC1ţi politice şi culturale ale acelei
epoci.
Statul român constituit în 1859, nu purta titulatura de republică. Dar prin consPnsul naţional pe care l-a întrunit alpgerea domnitorului, prin organizarea instituţiilor puk•rii politice> avea unele caracteristici ale unei republici. Sub flamura ideilor
înaintate ale unirii, noul stat român înc€'rca să se organizeze şi să funcţioneze pe temeiul concepţiilor dcmocr::itice ale vremii. ·
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Dar l'l'acţiu110a română nu voia nici republic;-, şi nici d(•mocn1ţie. Cu sprijin inlC'rn ;1\ionnl, în col1(li\iilc politic<' specific<' clin a doua jumătate a secolului trecut a
t·cu·:.il să înving;i forţl'lc progr0sistc din ţară. Domrntorul 1\10xandru Ioan Cu~a
alesul poporului a fo~t înlăturat. Românb a clcv0nil re1'at. Numcrnşi patrioţi au în:
ţp[l'c, să brutala r[1sturnarc a lui Cuza - c;1r0 guv0rn:1 în maniera unui prcsedinte
d0 n•pub!ic{1 - nnunţa începutul unui nou ~ii' de Îl1(·1.·rc[1ri pentru poporul 'român.
C.A. Ros0tti d[tduse glas resentimentului l?C'nc•ral faţă de noile rînduidi : Nu visam
un regat ci visam o republică română".
"
Vit·f al pi1·amidci socialc> a 1·cgimului burghezo-moşieresc, instituţia monarhică a
p_romovat intl'.rc>sc>lc> clasc:_lo: _l':'ploatatoarc>, şi-;~ lcgnt numelc> de spoliPrea bogăţiilor
ţan1, de menţmerea Romamei m stare de înap01ere economică, odată cu aservirea <'i
intereselo!' putC'rilor imperialiste, care afectau grav suveranitatea de stat. Străină de
năzuinţele şi sufletul poporului român, monarhia a patronat arbitrariul în viaţa de
stat. numeroasele acte ele reprimare <t dtscoah•lor ţărăneşti, a luptelor muncitoreşti,
a mişcării r('voluţionnrC'.
Politil'.1 antipopulnri:i a monnrhid a alimPntat clczvoltnrC'<t unui putc>rnic curent
republican, cc;r0 a cuprins porsonalităţi rminC'ntC' a!e vieţii politico, ştiin~i fice şi culturnl<'. militanţi sociali, avînd un larg ecou si aderenţi în straturile cele mai adînci
ale poporului. Cu vehemenţa-i caractc>ristică, scriitorul N.D. Cocea dezvăluia cupiditnlL ;1 monarhiC'i, scriind că ea, „a supt fără odihnă, fără milă, fără cruţare. A supt
prin gurill' politicienilor, prin VC'ntuzelc tuturor pnrtidPlor, prin to:ite societăţile, prin
toate uzinele, prin toate domC'niile, prin toate npanagiilC' rupte din pîinea şi din foamea norodului. A supt pină la măduvă, pînă la deznădejde, pînă la revoltă ... " 1.
Rcvpnclicarea republicii a căpătat un conţinut nou odată cu afirmarea în viaţa
politică a clasei muncitoare, clasă consecvent revoluţionară, exponenta
intc>reselor
fundamentale ale poporului muncitor. Mişcarea muncitorească .5i socialistă a legat
indisolubil ideile republicane ele întreaga luptă c!P eliberare socială şi naţională, de
desfiinţarea a îns<i~i orînduirii bazate pe exploatarea omului de către o'.11.
Continuîncl şi ridicînd pc o treaptă superioară tradiţiile mişcării democratice şi
socinlistc> clin perioncla pn•ccdentă, Partidul Comunist Romftn, încă ele la înfiinţare,
şi-a înscris pc steagul său ţC'lul cuceririi puterii de cătro clasa muncitoarC', ele către
cei multi. exploatnţi şi asupriţi, al construirii sociali~nmlui. Exponent al intereselor
poporului, partidul comunist a clC'zvăluit legătura intimă dintre monarhic şi rPgimul
hurghezo-moşiC'rC'sc, a subordonat lupta pentru un stat republican democratic luptei
genel'alC' revoluţionare'.
Idealul republicii avea să fie împlinit, la un nivel superior celui gînelit ele înaintaşii noştri, Jc către clasa muncitoare', de către masele largi popular , sub conducerea Partidului Comunist Român, în condiţiilP create prin rc>voluţia li<• eliberare naţională şi sociah'i, antifascistf1 şi antiimperialistă din August 19.,14, moment crucial în
istoria eontempornnă a României, carC' a dus la eliberaroa ţării de sub dominaţia
fascistă. a deschis larg poporului român calC'a spre 1·calizarea deplinei independenţe naţionale, pentru tr:msformarea revoluţionară, socialistă a patriPi.
Este mpritul istoric al partidului comunist de a fi izbutit să unească într-o lnrgă coaliţie toate forţele p:'.t1·ioticc şi democra!icc, pc toţi cPi cnrc, indiferent de motiv, erau
intercsati în răsturnarea dictaturii militare-fasciste şi elibC'rarea de sub dominaţia
Germaniei hitleriste. Atragerea cercurilor palntului regal la ncţiunea de răsturnare
a regimului antonescian, iniţiatf1 şi condusă de Partidul Comunist Român - acţiune
decurgînd clin rnportul forţC'lor social-politice Pxistent în acC'lc condiţii - a avut o
importantă influenţ[1 pozitivf1 asupra desfăşurării ulterioare a evC'nimentelor.
După cum se ştie, în perioada ce a urmat insurecţiei de la 23 August 1944, lupta
dC' eliberare' naţională a poporului român pentru zdrobirea fascismului s-a îmbinat
în mod organic cu lupta revoluţionară internă pentru inst:rnrarca unui regim de
reală democraţie, pentru înfăptuirea profundelor transformăh economice şi sociale
cerute de nevoile dezvoltării societăţii, de interesele fundamentale ale ţării.
Voinţei maselor de a asigura înaintarea pc calea democraţiei şi progresului, i se
opuneau însă clasele exploatatoare, partidele politice reacţionare, intc>resa te în re!ntronarea vechilor rînduieli. Jn eforturile de a stăvili avintul revoluţio:1ar al maselor,
cercurile politice burghezo-mo~icreşti se sprijineau pc monarhic, nf1dăjcluind că
prin poziţia sa în stat, prin prerogativele pe ca1·e i le confereau constituţia, regele
ar fi putut să acţioneze pentru a imprima desfăşurării evenimentelor cursul convenabil lor. Şi efectiv, în virtutea intereselor ei de clasă, a însăşi funcţiei pe care o în-

'>

N.D. Cocea, Asemenea

ploşnltel,

în „Magazin istoric", nr. 9 (decembrie 1967), p. 13.
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deplinea, de insti·umcnt al dominaţiei clasclo1· exploatatoare, monarhia a devenit
centrul de raliere a rPacţiunii interne şi a sprijinitorilor săi din exterior.
Dar nimic n-a putut s[1 împiedice ofensiva uriaşelor forţe sociale ridicate la luptă sub conducerea partidului comunist. Infăptuirea pc calc revoluţionarii a rPformei
agrarP, cucPrirea prefecturilor şi a p1·imăriilor şi instalarPa rPprczcntanţilor forţelor
democratice în fruntea lor, in~taurarca la 6 martie 1945, a primului guvern revoluţionar - democratic din istoria ţării, cn1·c prin conţinutul de clns;-1 şi prin obiectivele
sale, aven un pronunţai caractPr muncitorPsc - ţărănesc, victoria strălucită obţinută
in alegerile parlamPntarc clin noirmbriP 1946 - toate acestea au făcut ca raportul
de forţe să încline radical şi irPvcrsibil în favoarea masdor populare>.
Forţelp retrograde nu s-au putut împ<ica, desigur, cu acest
mrrs al rvcnimcntelor. Aşa-zisa „grevă regală", pusă la calc la sugestia si în înţclPgPre cu ccrcurilP
imperialiste, prin carp rcgPlc a întrt>ru;:it un timp orice ('ontact cu putcrPa executiv::,
rcfuzîncl contrasemnarea Jpgilor, provocările fnscistp ele ll noiembrie 1945, sînt numai
cîteva clin încprcărilp clispPrntP alP rracţiunii, coalizate în jm·ul monarhici, de a răs
turna guvernul instaurat la (, martie 1945. Bucurîndu-sp de sprijinul nelimitat al maselor populare, rămînînd neclintit la postul s[tU, ,c;uvPrnul a continuat să înfăptuias
că programul de reforme economice şi sociale cerute de clesăvîrşirPa rPvoluţici burghezo - democraticP. Infrîngcrea sabotajului şi haosului provocat cit' dasplp PXploatatoarP, reclrPsarPa economici naţionale, ca rezultat al eforturilor eroice' alP oamPnilor muncii, al politirii Partidului Comunist Român de atragcn_' a tuturor factorilor capabili să-şi aducă contribuţia la aceasta, au întărit baza economică pe care se
sprijineau forţele democratice.
Este necesar să rPmarcăm că, în pofida poziţiei pc care s-a situat monarhia şi a
activităţii ci obstrucţioniste, partidul comunist n-a lansat în prima perioadă a revoluţiei, lozinca răsturnării Pi. Conducînd lupta maselor
populare pentru renaşterea
naţională şi rPînnoirea democratică a ţării, pentru progrPs social, partidul comunist
a ţinut seama de raportul forţelor politice în acpastă etapă, de nc>cesitatea concentrării tuturor resurst'lor naţiunii pentru susţinc>rca războiului antihitlerist şi redresarea economică, de cerinţele atragerii, alături de forţele democratice, a categoriilor sociale şi cercurilor politice cple mai largi.
Orientarea forţelor revoluţionare spre măsuri cu caracter anticapitalist, ascuţi
rea contradicţiilor dintre proletariat şi burghezie au făcut ca, spre sfîrşitul anului
1947, colaborarea în cadrul guvernului intre forţele rPvoluţionare şi rpprezentanţi
ai burgheziei să nu mai fie cu putinţ[1. Prin inlf1turarca exponPnţilor Partidului
Naţional - Liberal gruparea Gh. Tăti'ircscu - şi reorganizarea guvernului, acca~ta
exprima consecvent interesele clasei muncitoare, ale ţărănimii şi ale intelectualităţii,
ale tuturor oamenilor muncii.
In aceste condiţii a devenit flagrantă neconcordanţa dintre conţinutul real al puterii politice şi forma de organizare a statului - monarhia. Înlăturarea regalităţii
devenise nu numai imperios necesară, dar şi obiectiv posibilă. Ţinînd seama de
transformările politicP, economice şi sociale petrecute în perioada 1944-19-17, de noul
raport al for\elor social-politice, partidul comunist - dind expresie voinţei maselor
largi populare de la oraşe şi sate - a stabilit ca obiectiv nemijlocit înlăturarea monarhiei.
Inlăturarca monarhiei şi instaurarea republicii s-au desfăşurat pe baza unui
plan de măsuri politice, organizatorice şi militare, elaborat de conducerea partidului comunist. Ţinînd seama de izolarea politică şi de slăbirea bazei social-economice
a monarhiei, Partidul Comunist Român a conceput inlăturarm acesteia fără tulburări, pe cale paşnică, dar nu a exclus posibilitatea unor încercări ale regelui de a-şi
menţine tronul prin acţiuni de forţă. Potrivit planului, de la 27 decembrie 1947, s-a
trecut la asigurarea securităţii cadrelor de conducere ale partidelor şi organizaţiilor.
democratice, ale membrilor guvernului, a altor fruntaşi şi demnitari politici. Au fost
puse sub paza unor gărzi muncitoreşti înarmate şi unităţi militare care prezentau
deplină încredere, punctele strategice din Bucureşti şi din provincie, ministerele şi
alte instituţii centrale, telefoanele, poşta, radiodifuziunea, alte obiective şi instituţii
importante, podurile, tunelele etc.
Un ansamblu de măsuri politice şi militare au fost întreprinse de comitetele judeţene ale Partidului Comunist Român ; s-au constituit comandamente avînd în
frunte secretarii comitetelor judeţene ; a fost mobilizat întregul activ de partid al judeţelor, precum şi un marc număr de muncitori, ofiţeri şi ostaşi din unităţi militare
şi .fo~maţiuni de poliţie şi jandarmerii>, în vederm asigurării pazei şi
securităţii
principalelor întreprinderi şi instituţii din cuprinsul judeţelor
l5
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D111 insărcinarra partidului comunist şi a guvrrnului, a rr.venit prcşrdintdui
Con,.,tl 1ului ele Mini5tri, dr. Pc>tru Groza, şi secretarului gpnc>ral al Comitdului Cc>nli'al ,ii Partidului Comunist Homân, GhC'01·ghc> Glwor.c:hiu-Dc>j, rnisiunra dr a cere
rrgPlui, în diminc>aţa zilc>i de :10 clc>cc>mbl'ic 1947, să abdice>, Izolat şi fără vi·c>un spri.iin pnlitic sau clc> 111:1sc>, inţc>lc>.c:încl c<"1 orier impotrivin' l'Sle sortiU1 c>şc>cului. regele
•• acc1~ptat să ahclicc şi să pf1riiscască ţara. In dup<i amiaza acc>lciaşi zile>, Consiliul de>
M1111ştri, intrunit în plc>nul s{1U, a luat act cir abdicarea n·.c:elui, hot~'\rincl să o aducă
b cunoşlmţa poporului printr-o proC'lamaţie. „Istoria va înrc>gistra o lichidarc> a mornrhiri, fărt1 zguduiri - cum poat<> in<lmicii noştri n-ar fi dorit - declara, în srdin\;t Consiliului de minişt1 i, dr. Pc>tru Grozct. Ca s(1 utiliZC'ze o c>xpresic> a r 0 ginc>i mame,
poporul a făcut azi un divorţ - şi dc>cc>nt şi c>l0gant - de monnrhic>„ .. Vrc>au s<i se
~lic pn•tutinclc>ni şi acc>ast;.1 c>ste foark important că lucrul acc>sta s-n f;kut cu
cum[n\cnic>. la timpul stiu"2.
In sl'ara zilri dr 30 dccrmbrir 1947, la orc>le 19, într-o atmosfrră de mare insuflC,ţire, Adunarc>a Dc>putaţilor a consfinţit aholirc>a monarhiei şi a adoptat lc>,:?ea prin
care România c>ra dc>claratf1 rc>puhlică populară. Vc•stc>a înlăturării monarhici şi proclamării lkpuhlicii a stîrnit o c>xplozic> clc> entuziasm în popor. Prrtutindeni, la oraşe
şi sate pe sh'fri:i şi în pic>ţe publice, în instituţii şi întrc>prindc>ri, masC'le si-au arătat
hucuna prin manifestfu·i can• au îmhrt1cat caracterul unor serbări popularc>.
l.Vlonarhia. ca instituţie şi mrmhrii familiC'i rc>galc>, c>Xprimnu în cC'l mai înalt grad
imhinan•;1 de int<-rc>sc> clintn• huri:ihezic> ~i mo-:;ic>rimc, fiind si c>xpm1c>nţi ai capitalului
str[1in. Din inventarul bunurilor fostC'i familii rc>galC', întocmit la începutul anului
1948, rC'zultii că monarhia dc>ţinca acţiuni la 36 dc> întrc>prindc>ri industriale, societăţi
caritalist<'. institu~ii financiarc> şi de crc>dit, c>valuatc> la circa 70 milioane lei, în monedi't stabilizată, pl'C'cum şi acţiuni la o sc>ric> de> firmc> străine. Mc>mbl'ii familif'i rc>gale
<•rau nu numai capitalişti, ci şi mari propric>tari funciari; ci clPţineau in 18 judeţe
din ţară pest<- 152.183 ha. tC'rc>n arahil şi pădurc>, numeroase instalaţii ele prc>htcrare
şi ma5ini-unc>ltc>, fc>rmc de ;rn imalc> si pi1sări. I.a acc>stc>a sr adaug;! 158 de clădiri-pa
late, casc> de> locuit, caha1w şi casc> dc> vint1toarc.
Elemc>ntul fundamc>ntal l'arc> a a:<il?Urat victoria rc>voluţic>i a fost inchc>garc>a
alianţei muncitoreşti - ţăr<inc>~ti într-o incl<'structihil<i forţf1, suh conducerc>a partidului comunist, unirea in jurul ac<'loraşi ţ0luri, în cadrul Frontului Naţional-Demo
cr<it, a clasr•i muncitoar<• ,ţi'irc"'mimii. intc>IC'ctunlit<iţii, a tuluror omnc>nilor muncii, inrlifrrent dc> naţionalitat0. I n focul r<'voluţiri. Partidul Comunist Homân a fftcut cu
strălucirc> clovacla maturităţii s<1lr politicc>, a prlcl'perii dc> a-şi 0lahora strategia şi
tactic:1, pornind elf' la rralitiiţilC' ţ[1rii, de a mînui toatc> formc>lc dr luptă potrivit neC"esitt1tilor ivit<' în cursul d<'sf;'\sur;irii <'V~nimC'ntclor. S-a confirmat astfc>l încc"'1
odată.' şi prin C'KJ>C'rienţa ţ{trii nOa'ilt'C', adrvărul incontrstahil că TC'U<iih activităţii
partidului clasc>i muncitoare dc>pinclr în lll<isură hotărîtoarr dr capacitalc>a de a aplica
principiill' l::C"m·1·alc> ale socialismului ştiinţific la particularităţilt• istoricc> şi naţio
nale concrc>tc>, potrivit cl'rin\!?lor fit•căr<•i c>taPf'.
Proclamarc>a 1·t•puhlicii a constituit un momc>nt de CC'a mai marc Îll'iL'l11n<"1tnte in
rlc>sfă.~urarc>a n•vnluţiei JlOPUlai·c> momc>ntul care a marcat încllC'ierca procpsu\ui
d<' cucerirc> a întrei::ii putc>ri politicc> dc> cf1trc> clasa muncitoarc>, aliat;i cu ţ;irănimC'a
si cu CC'lclalt<• catt•ţ>nr!i alr oamrnilor muncii, in.;taurar<'a clcplinc>i suvrranităţi n
Poporului. Prin 1·c>pul>Jică, naţiunc>a română a dobînclit era mai ckmocrati.c~. fo_r~rt
de 1::uvern{11nînt din intrc>ai:?a sa istori<', un putc>rnic instrumrnt al constru1r11 v1cţll
noi. pă.5ind în grandioasa etapă a c>difid1rii socialismului
Viaţa a dovedit clin plin supc>rioritatea şi nelimitatdc valC'nţe de progres ale noii
formf' de organizare statală, instituită cu patru dccl'nii în urmă.
In această J>C'rîoadă, ţara noastră a parcurs mai multe' c>tapc ele dc>zvoitarc - dr
la societatea lntrghezo-moşiercască împărţit<i în clasc> antagoniste. în bogaţi şi săraci,
ln exploatatori şi asupriţi, la socirtatc>a socialistă multilatPral dc>zvoltată, în carc> au
fost lichidate pc>ntru totdeaun;:i înc>i?alităţile economice, sociale' şi naţionale, c>xploatarc-a si asuprirC'a omului de cătrC' om, rc>alizînclu-sc> orînduirr;i socialistă, care asiJ!Ură deplina c>galitatc între toţi oamenii muncii, fără drosehire de naţionalitate. România s-a transformat dintr-o ţarci slah clc>zvoltată - într-o ţară inclustria!-;igrară,
cu o industrie moclt>rnă şi o agricultu1·ă socialistă în plină dezvoltare.
în anii construcţic>i socialiste producţia industri;ilă a crC'scut de PL~<;tc 100 ele
ori în mmparaţie cu anul 1944, producţia agricolă de circa 6 ori, vc>nitul naţional elf'
peste 32 Ol'l. S-au creat noi ramuri moderne ale industriei, care asigură mai mult c)p
') Dr. Petru Groza, Texte alese,

Bucureşti,

Ed.

Politică,

1973, o. 48!.
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f>O h1 sută din întregul V<'nit naţional. Pe această hazâ a avut loc crc~şter<'a continu;\
a nivelului de trai material şi spiritual al popot"Ului - ţ<'lul supr<'m al politicii partidului, es0nţa soci0tiiţii socialiste multilateral clczvoltalc can• se edifica cu succes in
Românin
Statul însuşi, în prrioada C<' a urmat proclamării Rl'puhlicii la 30 decemhriP
1947, a dobîndit, cu dcosc•hire în anii de după Congresul <tl IX-lea al partidului, o
C'senţă nouă, profund democratică. Trecerea de la statul dictaturii
prolctariatulu1.
formă cor0spunzt1toare realităţilor dintr-o pPrioadă de început a construc\iei socialiste, la statul cle>mocraţiei muncitorPşti revoluţionare, a asigurat baza real<\ p<'ntru
ridicarea clemocraţici socialist<' pc o treaptă superioară a dezvoltării sale.
In CC'i peste 22 ci<' ani care au trpcut ele la Congrpsul nl IX-lPa în întreac:a viaţii
C'conomicii, socială şi politică a patriei noastre a fost 5i Pstc în continuar<' propulsat
cu put<'re un suflu nou, pe care 11 datorăm tovarăşului :-licolae CeaU~C'ScU. In acest
cadru de profunde prC'faccri înnoitoare s-a trecut, practic, la măsuri energice pentru
asigurarea unor forme tot mai eficiente de participare a întregului popor la conducerea sociE'tăţii. Aşa cum în repetate rînduri a subliniat tovarăşul Nicolae Ceau~e~cu,
Partidul Comunist Român, care s-a transformat fărJ încetare în aceoşti pC'sW. 22 d<'
ani rodnici de după Congresul al IX-ka, deve>nind cPntrul vital al într<'Hii noastr<'
societiiţi, nu conduC'e în numele poporului. ci împrC'un{t cu
poporul, pentr'.I popnr
Iar faptC'le au dovC'dit că a conduce împreună cu poporul nu C'ste d11a.- o simplii 1.1~2[1
cu valoare' tC'orC'lică, ci un adevăr cu rădăcini adînci în intrC'aga operă dC' edificare a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate pC' pămîntul patriei noastn•.
A fost creat în România un sistem unic şi unitar al dC'mocraţiei socialiste, carC'
asigură o prezenţă activă, responsabilă în viaţa C'conomic{1 şi politică a ţării a tuturor
clasl'lor şi categoriilor sociale, a tuturor gC'nC'raţiilor, a întregului popor român, strîns
unit în jurul partidului, al secrC'tarului său gen<'ral, tovară')Ul Nicolae' CeaU')f'scu. Tn
acest fc>l, democraţia muncitorească rC'Voluţionară S<' constituie' într-un faC'tor esf'nţial pC'ntru cultivarea ataşamentului tuturor oamC'nilor muncii faţă de noua no:istr<\
nrincluirC' ~i valorile' sale, pentru sporirC'a răsrundC'rilor civice, pentru înlărirC'a, la
scara intrP1.mlui popor român, a sC'ntimcntului de stfip~n al ţ:1rii.
Anii C'onstrucţif'i socialismului au dC'lPrminat transform~1ri revoluţionare şi pe
străvC'chilC' şi lf'gendarcle mclE•aguri româneşti ale judeţului SucC'ava. Dupf1 cum S.:'
~tiC', în timpul înfăptuirii actului rC'voluţionar al na\:onalizării principalelor mijloace
<le producţie' de la 11 iunie l!J-18, jUdC'ţUl SucC'ava C'ra slab dezvoltat din punct dC' vr•<lf're industrial. După cum o atC"st<i documente-le vrC'mii, atunci au trc•cut in proprietatea statului 30 fabrici mici de chc>rC'stea, 4 C'Xplo:itări miniere, 4 fabrici de piC'lC',
încălţăminte, şirf'turi, 5 fabrici de spirt şi bC'r<". fi fabrici de brînzrturi ~i mC'zC'luri,
1-J mori şi brutării, 1 topitorie dC' in. Astăzi, clnd ctmoaştC'm adevăratC'le dimC'nsiuni
ale valorificării surrrioare a bogăţiilor jUdC'ţului şi schimbările profunde în structura social-econom ic:\ sîntC'm îndreptăţiţi să apreciPlll, odată în plus. clarviziunea
cu care Partidul Comunist Român, prefigura după 23 August 1944 C'Conomia dC' viitor a Romiiniei.
Infăptuindu-se in practică politica partidului dc• industrializare sodnlistă, ele amplasarr. rn\ională in teritoriu a forţelor de producţie, judeţul Sucf'ava a cunoc;cut,
mai ales în ultimii 22 de ani, o de>zvoltare accC'ntuată în toate domr>nii1" viC'ţii C'C'onomico-sociale. Jn această perioadă s-a f1'\cut saltul spcctaculos de la 3. 7 miliarde lC'i,
cit rC'prezC'nta valoarm producţiei industriale globale in 1965, la p!'s~P 21 m!li:lrrlP
lei în anul 1986. Au fost construite, d<>zvoltat<' şi modernizate' pec;te 200 obiective industriale şi cirC'a fiO obiPCtive social-culturale, s-au crC'at aproape l'.lO.tJOO noi locuri
de muncă, iar volumul de investiţii, numai in ultimii 4 ani a insum~t i:..5 miliarde
!C'j

A fost creată, practic, o industrie' nouă, dotatei cu mijloace tehnice motlernc, c3realizeze o gamă largă. de produse la nivrlul pC'rforrnanţe>lor mondiale.
Semnificativ ec;fr faptul că jUdC'ţul Suc<>ava producl' astiizi peste 80 de produ!iic in
industrie, exportă bunuri in 55 dC' ţ:iri ale lumii şi se sitU<'ază pC' primul Joc pc ţară
la celuloză si semiceluloză, hîrtie, chcr<>stC'a, plăci adomernte din lemn, tricotaje tip
bumbac, brinzeturi, conserve din carne şi carn<' taurină.
pabilă să

Progresr rC'marcabilc s-au înregistrat şi în agricultura sucevC'ană, cu clcosC'birc
la cultUr<! cartofului, în pomicultură şi producerea furajelor, iar în CC'C'a cc privC'şte
zoot0hnia, judeţul Suceava sc situează pe locul !ntii pc \aril la îl"c;ircătura de animalf' raportat!\ la suta d0 hC'ctare teren agricol, ocupind locuri fruntaşe> şi la unde>
produse animali„re. Faţă de 63 dE' tractoare cite c•xistau în 19:io, în prPzrnt aE<ri<:ultura .1UdPtului disounc> de pesle 2.!lOO tractoare, revenind doar 5!) hectare tPren
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arabil pc un tractor fizic, faţă de 8.000 hectare în anul 19:.IR. ln ceea ce priveşte celelalte' maşini şi utilaje agricole' care permit executarea mC'canizată a unC'i game variate de lucrări nu avem tf'rmC'n de comparaţie', dt>oarC'ce aceste-a nici nu existau f:i
vechea agricultură fărîmiţată.
„Cartea de vizită" a plaiurilor sucevene includ<'. totodată, bogate împliniri şi
P<' tărimul activităţii puse în slujba omului, a creşterii nivelului lui de cunoa5ten•„
clar şi calităţii vieţii. S-a dezvoltat învăţămîntul superior, liceal şi gimnazial, sPmnific;itiv fiind faptul că, fiC'carc al 4-lea locuitor al judeţului învaţă ; viaţa spirituală,
in ansamblul ci, mai ales în climatul generat de Festivalul muncii şi creaţiei „Cintan•a
României", şi-a extins aria de cuprindere şi capacita ~ca de inrîurire a gîndirii ~i sensibilităţii oamenilor, iar frumuseţii<' judeţului - valorile istorice', de artil şi naturalf' nu intrnt c!C'finitiv în sfera elf' intf'res a turismului na>ional şi internaţional. De asemcnc:i.
şi-au schimbat în mod radical înfaţi5arca localităţile judeţului, punînclu-se în aplicare schiţele de sistematizare', s-au modernizat drumurile, au fost date în folosinţă
numeroase obiective social-culturale. unităţi de asistenţă medicală, de desfacc1·e a
mărfurilor şi prestarea divc1·sclor sC'rvicii către populaţii:'. Dintre multiplele argument<' concrete car<' ar putea fi oferite în acest sens, amintim doar cîteva : s-au dat
în folosinţă peste B0.000 de apartamente', volumul desfacerilor ele mărfuri a crf'scut
an de an. Iată de CC', secrC'tarul gcnC'ral al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
aprecia cu prilejul unei vizite de lucru în judeţul nostru că „Suceava a devenit un
puternic centru industrial, arC' o agricultură dezvoltată ; ca a devenit, de asemenea.
un crntru al învăţămintului, al ştiinţei şi culturii. 3)
După cum se poate constata de către oricinr ce ne vizitează judeţul, oamenii şi
realizările' lor sint pe măsura locurilor. De aceea, înclinăm să credem că, de-a lungul
vremurilor, simbioza bucovineană, punînd a!iituri măreţia naturii şi calitatea omului,
intr-o fericită interdependenţă a avut ca rezultat coordonatele ce definesc omul nou
al acestui colţ de ţară. Confirmă această concluzie faptul că judeţul nostru, ani la
rind, s-a situat pe primele Jocuri în marca intrecerc socialistă dintre judeţe!~ ţă~.ii
şi, sucevenii sint hotăriţi ca, în anii viitori, sub conducerea organC'lor şi orgamzaţ11lor de partid, să reediteze pe un plan superior, asemenea succese în realizarC'a şi depăşirea sarcinilor de plan la toţi indicatorii.
In tot ce s-a realizat in patria noastră în anii construcţiei socialiste este prezentă munca, activitatea creatoare a sucevenilor, care, în str!nsă
unitate cu întregul
popor, în cadrul Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste înfăptuiesc neabătut politica internă şi externă a Partidului Comunist Român, politică ce corespunde pe deplin intereselor întregii naţiuni, bunăstării şi fericirii salC', întăririi continue a forţei
economice a patriei, a independenţei şi suveranităţii naţionale.
Conform hotăririlor Congresului al XIII-iea al partidului, în cincinalul 19861990, sint prevăzute nivele şi mai !nalte de creştere în toate sferele producţiei materiale şi spirituale. In acest cincinal ţara noastră trf>cc la un nou stadiu de dezvoltare - cel de ţară socialistă mediu dezvoltată. Producţia marfă industrială a judeţului Suceava va ajunge in 1990 la 32,2 miliarde lei, sporind
intr-un ritm mediu
anual de 8,6 la sută, productivitatea muncii va fi dublată faţă de cea planificată în
1985, în timp Cf> cheltuielile totale şi materiale de producţie la mia de lei producţie
marfă vor fi inferioare celor din 1965. Şi în judc\ul nostru cincinalul 1986-1990,
marchează trecerea de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă a industriei, agriculturii şi celorlalte sectoare, realizarea unei noi calităţi a muncii şi vieţii.
Traducînd în viaţă sarcinile de mare importanţă trasate de Congresul al XIII-iea
in direcţia dezvoltării bazei proprii de materii prime minerale şi energetice, corespunzător spc>cificului judeţului Suceava, se acţionează cu hotărire pc>ntrll intensificarea activităţii de cercetare geologică în vederea descoperirii şi atragerii in circuitu} economic a noi rezerve şi substanţe minerale utilP feroase, neferoase, nemc>talifere, precum şi hidrocarburi. In acelaşi timp s-a impulsionat activitatea de folosire a
noi rPsurse de energie, in conformitate cu programele pe care le avem, prin continuarea construcţiPi microcentralelor şi valorificarea mai bună a potenţialului hidroFllf'rlF'tic al judeţului.
Prin perfecţionarea organizării şi modernizării producţiei se va ridica nivelul
tehnic si calitativ al produselor, ponderea sortimentelor de calitate superioară urmînd
să ajungă la 8JO/o in anul 1990, faţă de 49,5% în anul trecut. acestea contribuind în
mare măsură la creşter<'a competitivităţii produsf'!or noastre pe piaţa externă şi Ia
~porirC'a eficienţC'i exportului.
3

)

Nl~olae

Ceauşescu, România pe drumul
construirii societăţii socialiste
volta te, voi. XXIV, Bucureşti, F:d. Politică, 1983, p. 186.
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multilateral dez·

In ceea cc priveşte dt'zvoltarea agriculturii, în conformitate cu hotărîrilP Congresului al XIII-iea al partidului şi a oriC'nt[1rilo1· date ele tovarăsul Nicolae
Ceau5cscu, rPiese că obiPctivul fundamental în agricultur.:i, îl constituie' înfăptuirea
noii revoluţii agrare care presupune, în pi·imul rînd ob1,inerea unor producţii rf'cord,
l'idicarea felului de muncă, dP gîndire şi viaţă a ţărCmim ii, prin lărgirea ol'izontului
politic, de cultură generală şi profesional.
In pas cu ţara, judeţul Suceava vu rC'aliza în 1990: 140.000 tone griu, foţii de
58.000 tone realizate în 1984; la porumb 192.000 tonC', faţă de 58.000 tone rPaliz;:ite
în 1984; la porumb 192,000 tone, faţă de 139.000 tone, iar la cartofi v:t creşte cu 190/o.
De asC'men('a, sporuri însemnate se vor înrC'gistL1 la t'fecti vui de animale, la producţia de carne, lapte, lină, ouă şi la alte produse.
Esenţial este însă faptul că întreaga activitate a partidului !)i statului se desfă
şoară sub semnul unei neîntrerupte pC'rfC'cţion[1ri. AcC'stC' probleme şi-au găsit recent
expresia în dC'zbaterile şi hotărîrilc adoptate de Conkrinţa Naţională a partidului
de la începutul lunii decembrie 1987. Acest fornm al comuniştilor români a unalizat
stadiul dezvoltării forţelor de producţie, al societi1ţii socialiste în general, al relaţii
lor de producţie şi sociale, al democraţiC'i muncitoreşti-revoluţionare', al perfecţionă
rii conduce>rii, pe baza principiilor autoconducprii şi autogestiunii, al pel"f<'cţionării
şi continuării procesului revoluţionar în noua etapă de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi c!C' înaintare a României spre comunism, acloptind în acelaşi timp, hotărîri de importanţă dC'OSC'bit[1 privind de>zvoltarea economică şi socială
echilibrată şi proporţională a tuturor zon<'lor ţării, infftptuirea programului de sistematizare a teritoriului, înflorirea nccontC'nită a localit[1ţilor patriei ; ridicar<'a nivelului de trai material şi spiritual al întregului popor etc.
Intr-o impresionantă unani mit:tle - expresie vie a coE'ziunii noii sociC't[1ţi româneşti, a înaltei conştiinţe> socialiste', patriotice de care sint animaţi toţi cetăţenii ţării
- poporul şi-a manifestat hotărîn'a nC'strămutat[1 dC' a materializa ansamblul măsu
rilor aprobate de Conferinţa Naţională a partidului.
In pragul celui de al cincilea dC'cC'niu de c>xistenţă a republicii, poporul român
priveşte> spre viitor cu optimism, incrC'dinţat că prin munca şi
pricepC'rea sa, sub
rnndUCC'rea înce>rcată a partidului, va înainta neîncetat pe calea socialismului şi comunismului, va da o nouă strălucirP României.
UN ANNIVERSAIRE AYANT DE PROFONDES SIGNll'ICATIONS:
40 ANS DEPUIS LA PROCLAMATION DE LA Rf:PUBLIQUE
RESUME
Tout en poursuivant l'c.•volution de !'idee de rcpubliqup chez le>s roumains, ii
partir de l'annce revolutionnaire 1848 jusqu'en 19-17. l'auteur presC'nte Ies hypostases
qu'a rC'presentees la lutte des forcC'S progressistes de natre pays pour accomplir ce
gradieux ideal. Ainsi, la proclamation de la Republique, le 30 Decembre 194î, apparaît comme un proces historique, determine par le developpement meme de la societe roumaine a l'epoque bourgeoise. On presentc ensuite Ies condil[ons intcrnes et
internationales qui ont mene ă l'instauration de la Rcpubliquc, eveniment impos•~
par la lutte des masse>s populaires dirigees par le parti. la maniere concrete dont se
sont deroules Ies evem·ments de decembre 19-17, couronncs par la proclamatiun de
la Republique. On poursuit Ies etapes qu'a parcourues natre pays pendant Ies annees
de la Republique, sur la voiC' dE' la construction du socialisme, particulierement apres
l'historique IX-e Congres clu P.C.R. et Ies perspectivPs lumineuses ouvertes au devcloppement de la Roumanie socialiste â l'epoque Nicolae Ceauşescu.
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25 DE ANI DE LA 1NCHEIEREA COOPERATIVIZAI-Ul AGRICULTURII
- COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCŢIE 1\-IOARA,
JUDEŢUL SUCEA VA
G„\. VHIL IRil\IESCU

Se împlinesc, în această primăvară, 25 df' ani de la încheierea coopC'rativizării
agriculturii noastre, amplu si profund procC's rcvolu'1ionar cu aclinci rdlc>C"ţi i pozitive
în viaţ<l ţiiri:inimii şi satulu~ român~·sc în ln~iişi ''i<1ţc1 rconomico-socialii a ţ,'lrii.
Plecată de la comuni.5tii români, idcC'a vizionară a tra!lsformării clin
t< 1:1clii a
României, ridicarea ei politică, economică şi social-culturală, a'iczarca ri la loC'Ul cc
i se cuvenea în rinclul statelor libere şi prospere, a prins contur, imediat clupă cuc:c•rirea puterii politice, la Conferinţa Naţională a P.C.R. din lG-21 octumtrie 1945,
r:înd au ~o't trasate liniile directoare' ale ckzvolt:trii viitoare a ţJxii. Prl'VJziunil~ de
atunci ridicate la rangul de politica de stat s-au materializat, în ce privc5te industria, la 11 iunie 1948 cînd, prin naţionalizarea întreprinderilor industriale, m;nierP,
hancare, s-au pus bazelf' s0ctorului socialist al economiei şi la Pl('nara C.C. :·' P M.H.
din 3-5 martie 1949, c;ncl s-a decis declanşarea operaţiunii comph•xr de rc·u"·ganizare pe baze socialiste a agriculturii.
Prin programul de transformare socialist:i a rclnţiilor agran', C'iaborat de> Plenară, se prevedeau elementele de bază ale concepţiei partidului : rrearC'a şi modc_>rnizarca bazei te!mico-matrriale a acestei ramuri de bază a econnmi0i n;1ţionalP; d0zvoltarea şi accent1:1arra funcţiilor s0ctorului de stat clin agricultură (intrf'prindPrilc
agricole de stat, staţiunile ele mecanizarC', unităţile de cereetarc ~tiinţifică) ; asocierea micilor producători, pc baza liberului consimţămînt, în cooperative ;1gricol€' ele
producţie ; sprijinirea mat0rială şi financiarii a procrsului de consolidarr f'Conomică a cooperativelor agricole create ; ridicarea nivelului de prPgătire
profesională,
culturală ~i politică a întregii ţărănimi ; extindf'rea şi diversificart"a schimbului între
industrie şi agricultură ; sporirea producţiei agricole vegetale şi animale şi ridicarea
pe această bază a nivelului de trai al ţărănimii ; intărire:a alianţei muncitoreşti ţă
răneşti 1).

Este cunoscut faptul că, deşi România era considerată ţară „eminamcnt€' agrară", ea nu avea o industrif' dP tractoare şi maşini agricol~ şi n-avf'a spPrisJi5ti. In
privinţa înzestrării agriculturii cu maşini şi unelte mecanice, România se r>Umăra
printre ultimele ţări din Europa. Astfel, la sfîrşitul anu~ui 194R, tn agricultura ţării
existau doar 10189 tractoare fizice, 8.606 pluguri pentru tractor, 560 cultivatoare,
5100 semănători mecanice, 6805 secerători - legători. Suprafaţ:i arabilă Cf' t" VPnr:.1
pe un tractor fizic era de 956 ha, consumul de îngrăşăminte chimice era extrem de
redus 2 ).
In asemenea împrejurări, socializarra a1<rieultm·ii, ,.crPştC'rea rium;irul11i gospodăriilor agricole colective", se puka face numai în măsura dPzvoltării industriei
socialiste capabilă să înzestreze agricultura cu maşini agricol<> Pf>rfecţionatc'. nsigurării formării cadrelor de agronomi capabili să conducă agricultura unor asPmPnC'a
gospodării colective, precum şi creşterea conştiinţei maselor largi
ţărăneşti în
ce
priveşte superioritatea şi necesitatea gospodăriei
agricole colective1). De ncePa
chiar de la începutul declanşării revoluţiei agrare partidul şi guvernul au acnrdat o
atenţie deosebită creării şi dezvoltării
industriei constructoare de ma5ini agricole

____ ____ _
,

1)

Agrlcu1rn·«a

socialistă

a României, Edit.

politică, Bucureşti,

ID33, p. 104-105.

'l Ibi:!em,

')

nezo:uţii

şi

botărîrl

ale

c.c.

al

P.:u.R., 1948-UISO, Edit. P.M.R..

Bucureşti,

19,1, p. 102-103.
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(în anul l!Jil2 numărul ele tractoare fizice ajun.{lînd la 37500 ') : a indu.~trid producă
toare de îngrăşăminte chimice şi de insectofungicide (ca unnai·e cantitatea ele îngră-:;ămint<' chimice folosite în agricultm,-1 creşte de la 5900 trnw substanţă activă în
1950 la 22G400 tone în 1!165 5 ) ; formării cadrelor de speciali'iti, ingineri agronomi,
horticultori, zootC'hni)ti. mC'dici vett>rinari, precum .~i cit• tchnicir'ni ~i mecanizatori.
(Astfel, comparativ cu 1!J;jl în anul 1965 numi1rul de specialişti cu stuclii superioare
<1 crescut de la 55:J3 la 12476, al celor cu studii medii de la :l162 I:! 10!152, iar numă
rul de tractorişti - mecanizatori de la 20700 la 75890 6 ) ; a fost crPată o reţea de
institute şi staţiuni de cercetare agricolă şi zootehnică ; s-au alocat an ele an însemnate fonduri pentru lucrări de investiţii în agricultură. (Dacă în anul 19:i0 investiţiile, din agricultură, în preţurile anului 1959, au însemnat 668 milioane lei, în anul
HJ6::i Ple au ajuns la 8·170 milioane Ici').
Ca urmare a acestor eforturi considerabile, a fost rnuriti't o puternică bază tehnico-materială a agriculturii, care a permis trecerea la practicarea unPi agriculturi
intensive, gencrîncl condiţii superioare pentru organizarea mai eficientă a producţiei agricole. Odată eliminate barierele impuse de mica proprietate, fărîmiţată
şi
slab înzestrată, agricultura a fost a~ezată df:'finitiv pc suportul trainic al marii producţii.

Astfel, producţia medic la hectar creşte an de an, la griu şi secară de la 2,78 t
în 196:, la :l.H t în l!J80, la norumb de la 2,67 t la 4,10 t, la floarea soarelui de la
1,69 t la 1.80 t. la cartofi de Li 10,31 t la 20,79 t~). Sporuri însemnate> se realizează şi
la celdaltc culturi, precum şi în zootc-hnie - numărul bovinelor crescînd ele la 4,9
milioane capete în 1965 la 9 milioane în 1985, al ovinelor şi caprinelor de la 13,9 milioane la 23 milioane, al porcinelor de la 5,4 milioane la 15 milioane ş.a. Concomitc•nt. satele s-au ridicat la o viaţă nouă, „ln modul de trai al ţărănimii s-au produs
mutaţii importante în direcţia asimilării valorilor contemporane ale civilizaţiei
şi
culturii 9"
Dar întrucît transformarea socialistă a agriculturii româneşti nu a rezolvat integral decit componenta socială a problemei agrar~. iar componenta sa agrotehnică
a fost doar ameliorată, s-a impus necesitatea obiectivă a unei noi revoluţii agrare 10 ).
Meritul elaborării conceptului de nouă revoluţie agrară şi al iniţierii acţiunii vaste,
politice, organizatorice, ştiinţifice şi tehnice menite să o transpună în viaţă, revine
conducătorului partidului şi statului, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, care
referindu-se la noua strategie a partidului şi definindu-i obiectivele, în expunerea facută
cu ocazia celui de al II-iea Congres al ţărănimii din februarie 1981, afirma : „Ne
propunem, de fapt, să realizăm o adevărată revoluţie agrară în ceea ce priveşte producţia, prnductivitatea muncii, nivelul tehnic, eficienţa economică, activitatea socială generală din satele noastre" 11).
Iată obiectivele>
noii revoluţii agrare menite a da un nou impuls agriculturii
noastre socialiste : 1. dezvoltarea puternică a forţelor de producţie în vederea controlării şi optimizării factorilor naturali care concură la realizarea producţiei agricole şi care să permită executarea la timp şi de bună calitate a tuturor lucrărilor ;
2. organizarea producţiei pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, îndeosebi ale biologiei şi ingineriei genetice ; 3. perfecţionarea relaţiilor de producţie
din agricultură, a organizării şi conducerii acesteia ; 4. realizarea unei revoluţii în
ceea ce priveşte modul de gîndire şi de acţiune al celor ce lucrează în agricultură.
ridicarea nivelului politic, cultural-ştiinţific şi de civilizaţie al populaţiei rurale'
In acelaşi timp se va acorda o atenţie deosebită fondului funciar al ţării. „Programul naţional pentru asigurarea unor producţii agricole sigure şi stabile prin
cresterea potenţialului productiv al pămîntului, mai bună organizare şi folosire în
mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafeţe a ţării, realizarea irigaţiilor
pe circa 55-600;0 din suprafaţa arabilă, a lucrărilor de desecări şi combaterea eroziunii solului „adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 20-30 iunie 1983 şi aprobat de
'l Agricultura soc1allstl, p. 106.
'l Anuarul statistic al R. S. României, 1980, p. 264.
'> Idem, pe anul 1963, p. 317 ; pe anul 1966, p. 359.
'l Idem, pe anul 1980, p, 376.
'l Agricultura socialistă, p. 131.
PJ Gheorghe socol, 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii, ln „Revista arhl•
velor", an LXIV, voi. XLIV, nr. 1/1987, p. 4.
'°) Ibidem, pag. 5.
11 ) Nicolae Ceauşescu, Rontânla pe drumul construirii socletlţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 21, Edit. politică, Bucureşti, 1981, p. 42-0.
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Marc-a '\dunarc Naţionalii la 1 iulie 1983 12 ) prevedc intcnsificarca lucrărilor de îmbunătăţiri funciare incit să se încheie pînă în anul 1989 amenajarca întrcgii suprafeţe irigabile a ţării (5,5 milioane ha) ; realizarea lucrărilor de dcsccări pP aproapP
5 milioane ha şi combaterii eroziunii solului pl' circa 3,8 milioanE> ha pină în anul
19901·1 ; lucrări de ameliorare a solurilor saline ~i ulcalinl', valorificarca supcrioară
a solurilor nisipoasc, amE>najări piscicole 11 ) ; alte lucrări agropedoamC'liorativc : amcnajări, scarificări şi afinări adînci, subsolaj etc.
Un rol important în dezvoltarea agriculturii socialiste îi revine ştiinţci; cercetarea ştiinţifică din agriculturii fiind plenar 1mgajatii, prin temele abordate, în acţiunl'a clc marc răspunderP dP idcnt!ficarc a unor noi tclmologii şi moclalitI1ţi de stimulare a producţi<'i vegPtale şi animale.

*

*

*

In judeţul SucPava primcle cooperative agricole de pro:Ju, ţip s-au înfiinţat în
anul 1950 : „Victoria socialismului" Măneuţi la 26 februaril' HJ:JO, „9 Mai" la Burla
la 9 mai 1950 ; „Ilie Pintilie" Dorneşti la 26 iunie 1950 ; „Drum nou" Scheia la 2
iulie 1950; „Steaua roşie" Ilişeşti la 9 iulie 1950 ş.a. 15 ). La 31 deccmbric Hl57 fiintau
100 unităţi agricole cooperatiste (8 G.A.C. şi 92 întovărăşiri agricole) c:u 4917 familii
înscrise şi 3594 ha; la 31 dcccmbrie 1960 Prau 241 unităţi (21 G.A.C. si 220 întovă
răşiri cu 1!1780 familii înscrise şi o suprafaţi:i ele 39250 ha, 16 ), iar în martiC' 1962 vastul procC's de atragere a ţărănimii pe făgaşul socialismului a fost încheiat.
La 18 martie 1962 Comitetul regional P.M.R. şi Sfatul popular regional Suceava
raportind C.C. al P.M.R. încheierea cooperativizării agriculturii sucevene arătau că
în cele 376 gospodării colective constituite au fost cuprinse 204.156 familii ele ţărani
ce deţin 473.183 ha. de teren 17).
Păşind pe calea gospodăriei colective, se menţiona în telegramă, ţărănimea şi-a
arătat încrederea nestrămutată în politica
partidului de construire a socialismului
la sate şi de întărire continuă a alianţei muncitoreşti-ţărăneşti.
O influenţă covîrşitoarc a avut, asupra ţăranilor muncitori, 1·ealizările gospodă
riilor colective în sporirea producţiei agricole si a veniturilor colectiviştilor. Gospodăriile colective din regiune au obţinut în medie la hectai· 1810 kg griu, 2470 kg pocumb boabe, 18000 kg sfeclă de zahăr, producţii mult superioare faţă de cele realizate de întovărăşirile agricole şi gospodăriile individuak.
Producţiile mari obţinute în sectorul VC'getal şi animal au dat posibilitatea gospodăriilor colective să valorifice, pe bază de contracte cu statul, însemnate cantităţi de produse, realizind anul trecut venituri băneşti de peste 102 milioane lei.
Toate acestea au schimbat şi schimbă continuu înfăţişarea satelor din regiune.
Numai în ultimii 2 ani au fost construite peste 17.000 case noi şi modernizate.
„Insufleţiţi de perspectivele pe care le deschide colectivizarea agriculturii, vom
depune toate eforturile pentru consolidarea economico-organizatorică a gospodării
lor colective, pentru ca, valorificind resursele de care dispun să obţină producţii
tot mai mari de cereale, de cartofi, sfeclă de zahăr, legume, să dezvolte sectorul zootehnic"iH).
Că
dezvoltarea cooperativelor agricole de producţie a avut o evoluţie ascendentă, o ilustrăm cu producţiile obţinute şi rezultatele financiare realizate în anul
1977:

La griu, de pe suprafaţa totală de 30174 hectare s-a obţinut o producţie tode 70348 tone revenind în medie la un hectar 2331 kg cu un volum total de
cheltuieli de 77.000.000 lei, ceea ce înseamnă că pentru producerea unei tone de
griu s-a cheltuit în medie 1001 lei faţă de 1519 lei cit a fost preţul mediu de valorificare, rezultind un beneficiu de 31.000.000 lei.
- La orzoaică, cultură care în ultimii ani s-a extins pe suprafeţe mai mari
ajungînd in 1977 la 11.196 hectare, s-a realizat o producţie totală de 15.000 trine, obtală

12 ) Buletinul Oficial nr. 4-0 din 6 Iulie 1983, p. 13-35.
13) Agricultura soclalist:l, p. 234.
") Ibidem, p. 2H, 245, 246.
") Cons. pop. jud. Suceava, fond Sfatul popular al regiunii Suceava, dosar 38/1949, f. 1064.
16 ) Ibidem, dosar 70/1958, p. 311
17 l „zori noi", an XVI, nr. 4440, Suceava, 18 martie 1962, p. 1.
"l Ibidem.
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în m<'clie la hn 1340 kg. PPntru ohţinrrea acPstri producţii s-au cheltuit
13.2'.ll.OOO lC'i ri•vPnind 1758 Ici pP hrctarul cultivat, sau 1215 lei pC'ntru o tonă realizată, faţă de H5\J lC'i, preţ mediu de valm·ificare a unei tone, obţinîndu-se un benC'ficiu de 2.400.000 lei.
- La cultura pcrum'iului pentrn hoabr de pC' suprafaţa cultivatii de 224G7 hectare s-a realizat o productiC' totală de 5G.405 tone. In medie s-au obţinut 2.511 kg Ia
1·pctar în total s-a l'heltuit la această cultură suma de 46.404.000 lC'i, n'venind la tll1
i·a cultivat 2172 lei ( heltuieli, sau 823 lC'i pentru fiecare torni de p01·umb obţinută.
Preţul mediu de valorificare pe total judpţ a fost de 959 lPiltonă, rezultind în final
un beneficiu de 7.374.000 lei.
Cultm·a cartofului, core arC' o ponckre însemnată în juctPţul nostru a acoperit
dl' 18.485 ha, obţini11du-sc o producţie totală de 315.311 t, realizlnclu-S<• în
m0dic 17.058 kg. la hectar. PPntru producţia totală s-a cheltuit suma de 245 milionne
Iei, revPnind în medie la h0ctn1· suma de 13.415 lei sau 776 lei pC' tonă, iar pri:•ţul mC'diu de valorificare de 880 ll'i pc tonă, realizîndu-se un beneficiu dC' 28.987.000 Ici.
- Sfecla de zahăr s-a cultivat în anul Hl77 pc o suprafaţă totală de 5616 lrn. de
pc mre s-a realizat o producţii' de l2:1.7:JO tonl', rC'venind în mPdie 22.032 kg la hcf'tar, cheltuielile> totalC' la acrastI1 cultură însumînd 37.912 lei, revenind în medie 306
l<'i pc tonă şi resp0ctiv 6748 lei la llC'ctar. ln 111('die s-a obţinut un pr<'ţ de> valorificare de 320 l0i tona, rezultînd un benC'ficiu de 1.700.000 lei.
Sectol"Ul zootehnic din uni t:1\ilc C.A.P. s-a dezvoltat an de an, crcscind atît cfectivt•lc> cit şi producţiilem), nu, insă, pc măsura posibilităţilor judeţului Suceava.
In prezent agricultura socialistă suceveană dispune de o puternică bază tehnico-materială, ca urmare' a alocării an ele an a uno1· însC'mnatC' fonduri de invC'stiţii ;
spre ex0mplu în anul 1086 s-au acord.1t peste 105 milioane lei ; în parcurile unităţi
lor existau, în 1986 peste 3300 tractoare şi circa 1000 combine faţă de aproape 1400
şi respectiv 329 cite erau in anul 1965. ln aceeaşi perioadă, suprafaţa arabilă pe tractor fizic a scăzut de la 138,4 ha la 5R,6 ha ; suprafeţele pe care s-au Pxecutat lucrări
de irigaţii au crescut de la 450 ha la 13.825 ha, de desecarC' de la 7.000 ha la peste
60.000 ha ; cantitatea de îngrăşăminte chimice, substanţă activă, de la 6.GOO tone la
aproape 20.000 tone.
Producţii mari sigure şi stabile au obţinut, an de an, la toate culturile, C.A.P.
Moara, Dumbrăveni, Vereşti, Bosanci, Fîntînele. Pentru producţiile mari obţinute
statiunea de cE'rcetare şi producţie pomicolă Fălticeni, I.AS. Suceava, S.M.A. VC'reşti, C.A.P. Dumbrăveni, Ver('şti, Chilişmi, Reuseni au fost răsplătite cu titlu_ de
„Erou al Muncii Socialiste". ln anul 1986, pentru o recoltă de 50.107 ~~· cartofi l.~
hectar I.A.S.-ului Rădăuţi i s-a conferit înaltul titlu de „Erou al Nou Rcvoluţu
Agrare" 20 ).
Ilustrăm d0zvoltar0a agriculturii socialiste sucev0ne prin marile rE'alizări obţi
nute de C.A.P. Moara în cei 25 de ani de ll'I înfiinţare. Comuna Moara, judeţul Suceava, este o unitate administrativ leritol"ială nouă, înfiinţată în anul l!l~>Ci ca urm1re
a punerii în aplicarP a legii prntru raionarea administrativ-economică a trritoriului
Republicii Populare Române21). Inainte de constituh·e intr-o entitate administrativeconomică proprie>, satele componl'ntr : Buiai, Buiai-Suceava, Buiai-Frumoasa
au
aparţinut oraşului Suceava iar Moa1·a Nica, Moara Carp, Bulai-Bosanci şi Groapa
Vlădichii comunei Bosanci, judeţul Suceava22).
Atestarea documentară a vreunei localităţi din acestPa nu ~e cunoaştC', doar
moşia Frumoasa C'Ste amintită într-un document din 1765 mai 302J). Micile „aglomerări" de case din care au rezultat, la sfirşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, satele Bulai-Bosanci, Moara Nica, Moara Carp, Moara Strîmbul 5i
r'rumoasa s-au constituit de-a lungul timpului la extremit<iţilc ele> contact ale moşii
lor Bosanci şi Suceava pe locul numit Bulaia, numite Bulai-Bosanci şi Buiai-Suceava. Intrr> anii 1930-1932 s-a încC'rcat unificarea lor şi alipirea satului nou format la oraşul Suceava, dar din motive necunoscute, această intenţie a rămas nere:i-

suprafaţa

lizată2").

">

Uniunea Jud. a C.A.P. Suceava, dosar 1/1978, p. 3-6, 12.
„Buletinul Oficial", nr. 62 din 21 octombrie 1986, p. 3.
"> idem, nr. 77 din 8 septembrie 19Jill, p, 857-058.
") tmpărţlrea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române, anex!!. ta
legea nr. 5/!95P, p. 385.
2·1) Arh. Şt. Suceava, M-rea Dragomirna, I/78, vezi T. Balan, Documente bucovinene, voi. VI,
Bucureşti, p. 142, nr. 47.
24 ) Arh. Şt. Suceava, fond Primăria oraşului Suceava, dosar 4/1930, f. 1-41.
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Reformele agrare din 1921 şi 19-15 au VC'nit in sprijinul acestor lucalităti în
SE-n~ul că mulţi ţărani, !n sp<'cial din comuna Bosanci, nu fost împropriC'ti\nti pe t<'rPnurile din Moara Nica, Moara Cai·p, Moan1 Strîmbu, Frumoa~a ş-i Bumi, contribuind
Ja murirea populaţiei localitaţilor, făcînd posibilă c!C'sprindcrea lor ele Bo~anci şi. Suceava, unirea lor, în anul 1950, şi constituirea unC'i comune independente\ numit{t
Moara.

Aşezatii pe un teritoriu onduLtt cu denluri domonlf' şi v<li puţin pronunţatC',;·lQ
calitatC'a l'ste răspindiU1 pc un <m'al clC' peste 2.J5:i hectnre. Pămintul fertil a cTt'at
posibilitate-a - aş spune predilC'cţia, încă dintru începuturi, cn locuitorii s;·ti st1 'SP
ocupe cu agricultura şi crcştf>t'ea animnlc>lor. Dar agricultura, practicată altă dat;·,
cu sîrg şi încrincenarc>, n-a produs înviorarea aştrptnt[t de locuitorii ei. :\m avut
ocazia s;i constat acensta pl'rsonal, · striib<itîncl satC'IC' sale răspînclitC', ascuns<" i:;tlb
fiecarl' unduire dC' dC'al, vizitînd fici;:ar,e c;1·,j, discutind cu fil'cnrc st<ipîn de pămin.t,
vJ.zînd sărăcia, lipsurile li<' tot felul. n1Pnlalitatea U1sată mostenirC' elf' rf'gimurill' di,
·mult apus<', în a~pra iarnă a anului HJG'.? cind satul românesc S<' pregătl'a să foc,·,
pasul hotărîtor spre lumină şi civilizaţie'. DP atunci mi-a rămas !n suflet dorinţa s{1
contribui şi C'U cu cev:i la ridicarea acestC'i localităţi fr[unîntate, la bunăstarl'a acdor
oanwni cărora, la chpmarea pai·tidului, le-am cerut s<i vadă cu un cpas mai ck>Vrem<' viitorul. CPIC' afirmatr nu sint simpli' figuri de stil. ci ndeviirm·i, fapte c01npa1·1ibilC' 'în cifre ex;;ictp şi ac!'Stl'a vor V<'ni pC' parcursul lucrării cînd vom VPclC'n ci<' 'la
ce a pornit Gospodăria a.'.!ricolă colC'ctivii numit:i „Drumul socialismului" în :;;itil
1962 şi la CI' a ajuns C'a astăzi, după douttzC'ci şi cinci de ani dl' nC'ohosittt m\1:1' 1 a
mrmbrilor l'i. Şi dac;i l'Ste vorba de participarm la munc1I, iată C'\'oluţia indicatorului componenţa şi dinamica participării la muncă :

Indicatorul
Nr. de familii
Cooperatori
Cooperatori

apţi de muncă
participanţi la

muncă

Număr

de zile

1962

1965

l!lîO

19i5

1980

1985

689

754

786

865

805

800

1328

1326

12ti9

1559

1340

963

1181

1219

1055

920

700

874

71951

10796i

110294

muncă

(norme) efectuate

111627 2:;

11638326 10200927

Din analiza acestor date se poatr constata crc>ştl'rC'a continw1 a numărului familiilor p!nă la sfirşitul cincinalului 1966-1970 după care, ca urmare a politicii partidului de atragere a forţC'i de muncă din agricultură în ramura industrială (ramurile'
neagricole'), atit numărul familiilor cit şi al cooperatorilor apţi ele muncă a crPscut
continuu iar numărul cooperatorilor apţi de muncă participanţi la muncă în C.A.P.
a scăzut VC'rtiginos de la 1181 în 1962 sau 12HJ !n anul 1!Jfi5 la numai 700 !n anul
1980, CC'ea ce înseamnă o proporţie de 590;0 respl'ctiv 53o· .. ln schi_mb, cl.atorită corn~
plexităţii şi diversificării muncilor agricoli', şi în
zootPllllll' numarul z1ldor mun~<t
a crescut an ele an de la 71951 zile muncă în 1962 la 116883 zile în 1980, respPct1v
118000 norme df' rn~ncă în anul 198521!) Din datrle rxist0nt<' la Consiliul popubr <:omunal Moara rezultă că 41 respectiv 420;0 din numilrul cooperatorilor apţi ci<' mun_e<'i
lucrrază în ramurile neagricole din localitate (110 persoane), iar 470 perso<in<' ln mdustrie, construcţii, transporturi sf'rvici ş.a., în ora~ul SucPnva:?!l).
Intrucît baza economică a comunC'i Moara o constituie' agricultura ~i crC'.)tCl"l'"
animalelor, aceste <ictivităţi tradiţionale ocupînd majoritatea populaţiC'i, să veclrm
cum au evoluat indicatorii refll'ctîncl suprafaţa agnrolii d('stinată culturii plantelor.
producţia şi repartiţia producţiei din cultura planklor.
:z;) Arh. Şt. sucea va, fond Direcţia judeţeană de statistică Suceava, dosar :i, 1962, 2/ID65, 4 /1970,

8/1975.
seamă AGR 2 pe anul !9CO, p. 5.
Z) Direcţia agricolă judeţeană Suceava, dosar 20.'1985.
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Ibidem.
"') Cons. pop. comuna Moara, dosar 12/1981, p. 8.
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Indicatorul
Suprafaţa

în

U/M

1962

1965

1970

1975

1980

1985

ha

1385
476

1404

1244

12901 '
2î0

444
156

395
181
80

300
374
250

1218
200

1282·)0

380

2î9
240

372
246

90

110

18
141

30

140
85

IGO

137

grlu
porumb
cartofi
sfeclă zahăr

51

legume

14

plante

109

nutreţ

8
138

230

300
250
145
75
160

Din compararea cifrelor, se poate observa scăderea vertiginoasă a suprafeţei
arabile destinate cultivării cerealelor - griului şi porumbului - şi aceasta ca urmare a transpunerii în practică de către C.A.P. Moara a politicii partidului în domeniul agriculturii privind diversificarea folosirii terenului, mărirea suprafeţelor
destinatp cultivării plantplor tehnice, îndeosebi a sfeclei de zahăr, legumelor, cartofilor, şi, avind în vedere c1·e,terC'a ponderii animalelor la 100 de hectare, mărirea
suprafeţelor cultivate cu plante de nutrC'ţ. Astfel C.A.P. Moara ar<' astăzi (1985) o repartizan• C'Chilibrati'.'1 a suprafeţC'lor destinate culturilor agricole în raport cu anii
1962-1965, cînd gl"Îul şi porumbul ocupau aproape> 300/o rc·spPctiv peste' :J20/o. Mări
rea cantităţii de cereale, necesare membrilor coopPratori cit şi economici naţionale,
se bazează pe creştPrea producţi<'i la hectar.
Iată, în acpst spns, rezultatC'lC' obţinute în mărirea proclucţif'i mf'dii la hectar la
principalele culturi agricole :

Indicatorul
b'l°ÎU

U/M

1962

1965

19î0

1975

1981

1985

kg/ha

835
1397
12100
15292

1556
25î5
13832
17296

1603
2227
15098
20855

2480
3768
22134
30809

3746
3189
26430
31545

5000
5000
33500
43897

porumb
cartofi
sfeclă zahăr

Ca urmare a introducerii în cultură a unor soiuri productive' şi bogate în subnutritive, a chimizării şi mecanizării, a muncii pline de abnegaţie a men;ibrilOr cooperatori, a respectării regulelor agrotehnice şi tehnologiilor şi nu în ultimul
rînd datorită unor condiţii climaterice favorabile, C.A.P. Moara a obţinut, intr-un
şir de ani, producţii medii la hectar deosebit de bune, comparabile' cu multe C.A.P.
fruntaşe din ţară. Iată cele mai mari producţii medii la hectar obţinute în comparaţie cu anul 1962, anul de încPput şi ultimul an de pmducţie 1985 :
stanţe

Indicatm·ul

kg/ha

griu
porumb
cartofi
sfeclă

VIM

de

zahăr

1962

19îl

197-l

19î6

1985

835

5309

5000

139î

4856

5000
33500
43897

12l00

31558

15292

4:16-il

"'>

320i2

Arh. Şt. Suceava, fond Direcţia judeţeană de Statistică Suceava, dosar 3.'1962, 2/1965, 4/197(),
8/1975, 12/1980.
' 1> Directia agricolă jude\eanâ Suceava. dosar 20/1985, p. ID.
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pi;oducţiilc mari de cartofi ob\inute in anii 19îl 'ii 19î-!, pcntru contl'ibula •înfăptuirea politicii nartidt•lui ';;i statului de dczvoltarc a agriculturi,,
pentru participarea activă a Viranilor coopc'!'atori, tPlrnicienilor ')i ingincrilor la obţinprea a 31558 kg cartofi la ha, respectiv a 32072 kg, a livrării unor cantit<'tţi sporik
la fondul de stat C.A.. P. Moara i s-a confc1·it, prin DPcr0telc Consiliului ele Stat nr.
5/1972 32 ~i nr. Citi 1!:11~> 3 ', (orclinelc muncii clasa I-a, i:ir cu prill'jul cC'!c>i ele' a :!O şi
25-n anivers<-tri a R1'puhlicii Sociali'itc> ~omânia prC'')Pcli!ltc>Jui C.AP. :\1o;ira, i:~t~il<·
Albu, (prc"icdintr' rlc la înfiinţarp lfl.03.1962 şi pînă în prewnt) i "-::rn confrrit cu dt>crekk nr. ll'.l2/l!Hi7 şi nr. 506/1972 onlinde muncii clasa a II-a·1"
Cu toate producţiile mari, în cc>i 25 de ani, s-au obţinut şi producţii foarte sl.:Jbc.
Iat~i cc>lc mai slabe> producţii mc>dii la hc>ctar :

Pentru

ţia

adusă

Indicatol'U]

U/M

1962

196-l

griu

kg/ha

835
1397

2029

porumb

12100

cartofi
sfeclă

de zaht1r

15292

CC'a mai marc

1965

producţie

1556

5309

13832

5000
33500

13100

43897

C0rcetînc\ C'Xplicaţi ilr scăc!C'rii acestor producţii, lC' gaslln materializate' în : nf'respectarea tehnologiilor ele producţie, întîrziPre (clin diferite' motiVC') la cfc>ctuarf'a
însămînţărilor, la cultivare>a şi strîngcrea rC'coltei, adăugind condiţiile climatf'rice
nC'favorabile (sc>cetă sau ploi prC'a ahunc!C'ntC'), şi faptul că C.A.P. Moara nu avm
introdusă irigaţia dPcît pC' 110 ha nc>cesare sectorului legumicol.
Strîns ]C'gat ci<' agricultură, de realizările' ei, este ~i sC'ctorul zootdrnic. Iată mi-:;carC'a C'fc>cti\'ului dr animale' şi producţiile obţinute:

Indicatorul
bovine total
ovine
porcine
lapte vacă

U/M

1962

1965

19î0

1975

1980

1985

buc

104
334
27
40

286
625
115
127

483
496

796

952

801

*

*

*2

813

841

7HO

*

*

*

mii 1

l

293

hl
kg

lîni"1

269

1003

794

Indicatorii principali carC' ne arată clar dczvoltarea continui"1 a cooperativei agricole de producţie „Drumul socialismului" Moara sint valoarea fondurilor fixe şi valoarC'a proprietăţii obşteşti. PIC'cată la înfiinţurC', (18 martil· 1962), cu valoarC'a miiloacelor ele hază (a fondurilor fixe) de 285452 lf'i, constînd în clădiri şi construcţii in
valoare de 9667 lei, animale ele munci"1 în \'aloare d<' 1I1.580 Iri, masini agricoiP ')i 1:1ijloace de transport în valoare d<' 154.165 lei şi inventar gospodărC'sc în valoarl' ele
5040 lei, prin munca destoinică a membrilor C.:\.P. s-a ajuns la sfîr)itul anului 1962
la triplarc>a valorii mijloacelor de bază - la 980.236 lei.
La înfiinţarea C.A.P.-ului existau 1605 ha tl?rcm din care 1548 ha suprufaţă agricolă şi numai 1385 ha ter<:'n a1·abil, 211 căruţ<',
87 pluguri cu tracţiunr animală, 3
sem;i.nători pC'ntru porumb şi 3 prăşitoare cu
tracţiune animală, 3 vinturători, un
trior, două tocătoare ele nutrf'ţ şi un atelier dC' fiC'nkiC', prC'cum şi 2 porci şi 202 cai.
La sfîrşitul anului s-au putut înregistra, la capitolul mijloace ele bazil : două graj-

''>

"'>

„Buletinul Oficial" nr. 7 din 25 Ianuarie 1972, p. 48.
Ibidem, nr. 34 din 7 aprilie 1975, p, 5.

„) C.A.P. Moara, dosar 5/1967, p, 2.

•) C.A.P. Moara după anul 1974 nu mai deţine ol.
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duri, unul cu o capacitate de 100 ca!Jctc pentru vaci in valoare d<> 120463 lei, şi unul
JJcntt"u 100 animal<> de muncă în valoare de 123813 lei, o maternitate pc>ntru scroafr,
cu 24 boxE', in valoare de 42063 lei, o magazie pE'ntru CC'rcale cu o capacitate de 35
vagoane în valoare de 112223 Ici, un pătul pC'ntru cr>rC'ak, de 20 vagoane, în valoare
de 5:1664 !Pi, două remize, de 920 m.p., in valoare de 12002 lei. 7 răsadniţe, de 46
mp, în valoare de 2iJ(;5 ki şi o standoab de> 90 mp, în valoare de 1571 lei, animale
de producţie în valoare de 174565 lei, ma5ini, agricole şi mijloace de transport in valoare de 175778 lC'i, precum şi instalaţii şi amenajări tehnice în valoare de 35290 lei,
în total 98023G leFl 5). Plccînd de aici, valoarea mijloacelor de hază va creşte an de
an, dublindu-~i potenţialu! aproape la fiecare cincinal, ajungînd, după 25 de ani de
acumulări, la valoarea de 11.570.000 IC'i': 6 ), acestea fiind concn•tizate în existenţa a 6
~rajduri pentru animalf', 3 saiwmc, magazii, ntcliere de fiC'rfil"iC', rotărie>, curelărie,
10 fîna1·e, sediu C.A.P., garaj, huccită1·ie furaje1·ă, lăptărie' ~.a. în valoare de 4.810.000
lei, maşini, motoare 5i unelte agricole în valoare de 1.113.000 lei, aparate, scule, instrUmC'ntC' şi utilaje ln valoare de 82.000 lei, mijloac<> el<> transport (5 autocamioane,
40 atelaje", tractor cu 1·emorcă, peridoc şi autoturism IMS) în valoare de 880.000 lei,
invC'nta1· gospodăresc în valoare de 191.000 lei, prc-cum şi un număr de 940 animale
(833 bovine şi 107 cabaline) în valoare de 3.634.000 lei~ 7 \n total 11.570.000 lei.
Iată evoluţia cincinală a acestui indicator :
Indicatorul

U /l\1

19G l

1962

1965

l!l70

1975

1980

1985

285

980

1887

3350

8152

10~10

11570

\'aloarpa mijloacC'lor
hază

de

mii Ici

Cre-:;tPrl'a an dl' an a volumului şi \'aiorii mijloacelor fixl' a fost inf!Ul'nţată în
principal de n·(•!5tcrC'a numărului animalelor (turmei de hază), procurării mijloacelor de' transport auto şi hipo, prf'cum şi a creştf'rii numi'1rului şi diversificării construcţiilor zootl'imic<', instalaţiilor pentru i1·igarf' ş.a.
Iată st1·ul'tura şi dinamica cre5tc-rii mijloacelor fixe :
U/M

Indicatorul
Mijloace fixe total
- clădiri
- Mnstrucţii
,.,µcciale
- maşini-motoare
şi utilaje
- instalaţii pentru
irigat
- ma~ini şi unelte
agricoli'
- aparate de măsură
scule, instrumente
- mijloace de transport
- invC'ntur

l!JG2

1965

19i0

19i5

19RO

19115

980
488

11187
985

3350
1217

8152
2662

10.&10

3212

11570
3220

153

212

738

1597

1758

258

73

R'.!

74

646

1113

113-l

mii l!'i

25:1

gospodăresc

:i·.)

•·1

"'>

-

animale dC'
animale' de
proaluc\ic

-

plantaţii

muncă

175

117

93

35

50
106

353

8î
909

880

120
1144

5
101

35
64

43
43

132
2î80

191
333i

335
3785

174

3i4

771

74

125

Arh. Şt. Suceava, fond Direcţia judeţeană
Direcţia agricolă. judeţeană Suceava, dosar
l!>id~m.

de statistică Suceava, dosar
21'.1!198;, p. 23.
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3/196~.

p. 22.

32,70/o din valoarPa mijloacelor fixe o rC'prC'zintă turma ele bază a C.A.P.
Un capitol ciC'oscbit ele important în estimarl'a yalorică a munci:
depusă în C.A.P. este indicatorul producţiei globale

----

a

l' . :.1

Indicatorul

n

u

colectivi~tilor

1

19G'.!

Hl63

19î0

I '175

1930

1985

883

180î

8397

137îG

18î61

28233

739

1329

6309

lO~i0-1

l~J2!6

l-12~J5

12:1

:J33

1183

2378

278!)

2774

:rno

891

69-!

196

265

Producţ!a globală

mii lPi

totală

VC'nituri

băneşti

cLn

producţia vegetală

din

producţia

animal;!

din

activitfiţi

anexe

din

prestări

servicii

Iar valoarea

289

119

proprietăţii obşteşti

Indicatornl
Valoarl'a

:Jl-1

l"/M

se

prezintă

astfPl :
a

11

u

l

1962

1963

19î0

19î5

l!l80

1985

734

2343

5·112

11388

135:l:l

23348

proprietăţii

Ob.5tPşti

mii lei

In cc priveştC' crC'şterea marc a valorii proprietiiţii obşte~ti în pC'rioada anilor
l!l70-1975, C'a SC' clatore>ŞtC' în pr:ncipal (clup~1 explicaţiile datC' de contabilitatea
C.A.P. Moara) realiz<irii unor producţii mm·i la lH'C'tar ca urmarC' a unor condiţii climatC'ricP favorabilC' (:!1558 kl? rC'spC'ctiv 320î2 k.l! ca1·tofi la ha obţinUtC' în anii l!Ji 1 şi
1972, precum şi a 431341 kg sfrclă de zahăr la hectar în anul l!lil şi 5309 kg griu la
h<'<'tm· în anul 19î6), a preţurilor avantajoase la îngrăşămintC'lC' chimice livrate de
stat, a prC'ţului moderat al muncilor prestatC' de S.l\L\. ~.a.
S rins ll"gatC' clC' ace5ti doi indicatori, de rl"zultatul muncii colective, sînt vc>niturile cealizatc de mC'mbrii coopC'ratori. lat[i rvoluţia vc>niturilor în bani şi natm·ă
revC'nitC' colC'ctivi~tilor din C.A.P. Moara la norma ele muncă :
Indicatm·ul
Venituri totale>
din carC'
in bani

l" /'.\I

lei

a

n

u

19{;2

19{;.)

1!170

19î5

19fl0

1985

20,51

20,78

30,27

42,00

5:.J,97

ti7,75

7,00

8,00

18,36

26,62

32,!5

40,138

Urmiirincl evoluţia pe o perioadă de două decenii şi jumătate de neîntreruptă
activitate, dl" muncă plină de abnegaţie, hărnicie şi st[11·uinţă a membrilor cooJX>ratori, rc>zultă o dezvoltare continuă a C.A.P. Moara, crcştC'rea bunăstării fiecărui participant la munca în gospodăriC', a bunăstării generale. Aceasta se poate vedea în
numă1·ul mare de case noi construite, peste 300, adunarC'a cc>lor 1·ăzlcţite în vatra satului, lncheiC'l·ca electrificării localităţii. Bun;istarea generală se poate obSC'rva, chiar
şi numai trc>cînd pe drumul comunal, parte din el asfaltat, din alini<'rea caselor
frumos ornamentate şi ingrijitl", clin cxistC'nţa în localitate a unui dispensar, cu ca-
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binPt stomatologic, a und frumo;ise şcoli cu 12 s[ili de clasă, a -! grădiniţe ele copii, a
unui magazin ele desfacere a mărfurlor, clin cn·~tcrca an de an a volumului dC'sfaCt'rii ele mărfuri prin conwqul socialist (2.665.000 lei în 1962 la 11.249.0f'f' ''i în 1985)
din t'Xi'-itenţa în localitate a unei centrale telefonice automate, a 3i5 abo:ia\i la radio
şi televiziune ~.a.
InţC'lcgcrca
adevărului de mult verificat că
piimînlu! este bunul cel mai de
preţ al omului, pfunîntul caruia trcbu.c .'>ii i te clitruiC'~ti întrC'aga viaţă, împletit cu
CC'!ălalt marC' aclcv<lr ct1 numai ogorul ni<irc, înfrCiţit, cstC' calc>a sigură de lichidare
a înapoil'rii economico-sociale, calea rapid;"i ,µre dczvolbrc a satului 5i întrl'gii societăţi s-a putut foartl' bine observa studiind evoluţia acc~tci loca!itaţi, răsfirat<-1 ~i
săracă altădată, unit[1, i::rospPră si înfloritoare astăzi, ciupii trccC'rca a numai 25 de
oni dr muncii st{U"uito::irc în Cooperativa ::igricola dC' p1·oducţic, simbolic numită
„D1·umul sociali~mului"

25 ANNEES DEPUIS LA FIN DE LA COOPER,\TIVISATION DE L'AGRICULTL;RE
- LA COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTION MOARA,
LE DEP.·\RTEMENT DE SUCEA V A
Rf:SUME
Tout en abonlant ce thcnw, l'auter <lcvC'loppc trois aspects: 1) Apcr(·u tl'C'nsemblr sui· l'C'volution du prohlcmC' agrairC' pcnclant lC's 25 nnnC'C'S d'agriculturC' socialiste - clotation tC'clmiqut', cael1'c>s ele> spPcialitc, IC' developpemC'nt ele la conscicnce des masses paysannC's concC'rnant la supcriorite dC' l'agriculturc socialist(' qui
C'n a resuite, Ic concC'pt de la nouvelle rcvolution agraire C'n RoumaniC' ; 2) lC' rC'flet
de la politiquc ngraire du P.C.R. dans IC' depm·tenwnt de SUcC'ava - dC'S rcsultats
concC'rnant la dotation trclmiquC' clC' l'agriculturC', Ies procluctions obtC'nucs ; 3) La
concretisation ~Ic la supcrioritc ele> l'agriculture sociali!>tC' n·flctce dans le clcvcloppcmt•nt cl'une localitc : la communc Moara, elcpartC'mC'nt de SucC'ava, communC' qui,
jaclis cparpillce ct pauvre, C'st dC'vcnuC' C'n ricn quc> clcux clcccnnics ct dC'mic cl'nctivitc inintC'rrompUC', de travnil plC'in d'ahrwgation au cadre ele la Cooperative ngricole dC' procluction symboli(fUC'l11C'l1t appelec „Le chemin du socialisme" - unifice,
prospere, florissnntc.
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SOCIETATEA PENTRU CULTURA SI LITERATURA ROMANA
ÎN BUCOVINA
(125 de ani de la înfiinţarea ei)
VLADIMIR TREBICI

înfiinţarea „Societăţii pPnlru cultw·a şi litC'ra-tura roBucovina". Cn'ată la 1 mai 1862, sub denumirC'a dC' „Reuniunea română de
ca răspundea unor profunde aspiraţii şi necesităţi naţionale>, culluralr şi politice ale românilor din Bucovina, smulsă silnic din trupul Moldovei, în 1775 de către
ImpPriuJ Habsburgic şi supusă unui sistC'matic proces de> asuprire> şi drznaţionali
.7.arr. Ctitorirea Societ~iţii pe>ntru cultura şi lite>ratura român<i c ste> Jpgată dC' numele
fraţilot• Hurmuzachi, pre>zenţi in toak ackle> mari culturale şi politice clin Bucovina,
ale altor cărturari şi patrioţi. printrf' care Aron Pumnul. n•voluţionarul transilvan
primit cu dragoste> de Hm·muzăclu·~ti. de tîniirul pC' atunci profesor Ion Gheorghe
SbiPra, care avC'a să-i urmf'ze lui Aron Pumnul la catC'dra dP limba română de la
liceul ge>nnan din CPrnăuţi, dPvcnind astfel cl:iscălul lui Mihai Eminescu.
In cadrul adunării gc1wralc dc constituire a societăţii la 19 aprilie I 1 mai 1862,
cuvintul de de>schidere este 1·ostit dP Alecu I-Iurmuzachi care declara : „„„reuniunea
noastră s-a născut prin pulC'rea CC'a mai tare ~i IC'gitimă. prin putPrea iclC'ii". După
d. idc•C'a PSk conştiinţa, demnitatea, dczvoltarl'a naţională. Scopuri)(' socicti1ţii C'raU
dC'finitC' astfel : deşteptarea „din amorţire>a în carp am căzut un timp prC'a îndelungat" ; încC'pen•a unei vieţi noi ele muncă încorclat;:i pC'ntru înflol'irea culturii şi propăşirC'a inkkctuală a naţiunii; propagarC'a ideilor de pace şi înfrăţin• între popoare;
crearea UnC'i intl'le>dualităţi Jocalr, dtirca şi studil'rea publicaţiilor .5i cărţilor românc,ti, manifcstfo·i culturale, dezbateri, conferinţe clC'spre toate> ramurile artelor, şti
inţC'i şi litC'raturii, cultivarC'a limbii românPşti, 0clucarea ti1wretului în spiritul dragostPi p0ntru ştiinţ;i şi artă, cultivarea virtuţilor şi rreclinţe>i nf'clintitc în naţiune şi
pntl';L'. Este', clupă cum SC' poate jucleca, un amplu program de C'clucaţie naţională şi
cultul'ală, în care se rci:ăse>sc unele' idei funclamentale formulate' în memoriul înaintat Curţii dC' la Viena, !n anul 18-lll, clP Eur\oxiu Hurmuzachi şi clC'pUtaţii bucovineni. Mihai Bodnar Boc\n[1re>scu şi Grigori CiupC'rcovici. ln acc>st mC'moriu, printre
altde se CC'rea împăratului : „Păstrarea naţionalităţii, aclică: a legii, limbei şi a obiCC'iUrilor noastre', care noi clin moşi, clin str;imoşi IC' avC'm, prin intC'mC'ierC'a de şcoli
naţionale> în toatf> sat!'lc, la care şcoli Jimba maicii s[1 "<' invC'ţe, prin inb'oducerea
limbii ţ[1ri i la toate' drC'gi1toriilf' şi prin aşC'zan•a în sluj l>C' cliregăt01·l'!:'ti mai aks a

S<.• împlinesc 125 ani de la

mână în
leptură",

pămîntC'nilor noştri"!).
Vom rC'cunoaştc• spiritul şi tendinţelc clolC'anţelor revoluţionarilor moldoveni
care, în frunte' cu M. Koi:ălniceanu şi Vao;ile Alecsandri, în vara anului 1848 au fost
găzduiţi de h[1trînul Doxaehi Hurmuzachi (1782-185î) şi cei rinei fii ai săi, la CPrnăuţi şi la moşia lor c\C' la CC'rnauc;i, c10srnşurîncl o susţinută activitate> revolu•onară.
ln întreaga pPrioadă cit s-a găsit Bucovina sub ocupaţia vrc>melnică a Habsburgilor, Societatea p<•ntru cultura şi literatura română s-a străcluit să re>alizeze întoc-

mai programul de mai sus. In activitatC'a sa accc>ntul a fost pus pC' cultivarea limbii
român(', a sentimentului naţional în care scop s-a acorclat o m<1re atpnţie învăţă
mîntului.
Sit amintim cu acest pri!C'.i (''i SocietatPa pPntru cultura si litPr;itura română a
luat fiinţ[t cloar cu un an mai ti1·ziu d<'cît „A-.oduţiunea transilvanii pentru lit<•ratul'a
română şi culturu popm·ului român" (-\STHA). carc a s(1rhittorit anul trC'cut 125
de ani de la înfiinţarea ei - clar a pn•cedat înfiin\at'C'a ,„Junimii" de la Iaşi (11163) şi

'>

Manifest - Scrisoare din 17 noiembrie !84R semnat dE' Mihai Bodnar Bodnărescu, deputatul
Răd.:luţllor (cf. Jenlcă Popovlci, Figuri şi basme bucovinene, manuscris).
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a Socirti1tii literare> române (11366). care> avc>a ~ă devină, în 18î9, Acadrm:a nomâniL
In prima sa formi1, Societat<•a a fost conclusi1 ele Alecu Hurmuzachi, s< 'TC'tar fiind
Ion G. Sbiera. Chiar clin primul an ele c>xistc>nţă „Societatea" avea 22 l nwmbri clin
toatt- crntrdr llucovinC'n<'. a organizat clifl'ritr m<1nifestări, a c!C'schis o salii de> citirP
şi o bibliotecă cu cărţi romi.nr'iti, al cărei prim bibliotf'car a fost Mihai Eminc>scu.
De mC'nţionat C<i întrl·aga activitatC' sr c!C'sfil'iura in limba română, folosinclu-sl' alfabrtul latin. Mcmhrilo1· activi ai „Socic>tilţii" li s-au alăturat un num[1r important ele
mPmhri sprijinitori clin alte pf1rţi ale Românic>i, printre care>: i\L KogălnicPanu, V.
Alc>csandri, D. Bolintineanu, lll'liacle R'1dul<'scu, Gr. Stut'Za, il.1. Xc>nopol, .'\I. Vlahu1,<'1,
Andrei Şaguna. T. Cipariu, Gh. Bariţ, C. Stamati, V. Stl·oit'scu; ff.P. Ha'idcu can' fapt puţin cunoscut - ;1 închinat nou înfiinţatei „Soci<'l[•ţi" o ocl[12). Cki trc•buic
spus, ca 'ii Acadc•mia Romfmf1, ai cărei membri C'rau all'şi clin toate> provinciilr român~ti. viiclinclu-sC' astfd cnrac-tPrul ele organ culturnl ~i 'iiiin\ific al tuturnr românilor, tot a'ia şi SociC'taka pC'ntru culiura ~i litt'ratura română in Bucovina s-a consirlc>rat părtaşă la intrPa;:?a mi.'icarp culturală româncasc<i, a colaborat, prin rC'p1·r·zf'nt;:mţii s.ii, cu Acnclemia Român<i, cu nite instituţii elf' cultură, ')i-a asigurat colaborarea, în publicaţiilf' sale, a numeroase pcr~onalit[1ţi clin România. In „Foaia Soţic>tr1ţii. ... " întilnim aclf'sea numcJp lui V. ,\lC'csancl1·i ; aici a publicat ci poc~zia ce nC' C'StP
atit elf' clra.'?ft : „Dulcc> Bueovin<'i I VC'sC'lă grăclinf1".
O formă <IP acţiune a „Socic>tăţii" au fost puhlicaţiilf'. Intre 1865 şi 1869 a ap<irut
„Fon!a Soţif'ti1ţii" al cărei rf'clactor a fost Ion Gh. Sbiera. ln coloant>le revistC'i au
fost publicate materiale primit<' de pt' cuprinsul intr<'gii ţf1ri. Intre 1881 -:;i 1884 :-i fost
C'<litat.;1 „Aurora Română", iar într<' JR74-l!J31 Socif'tatl':-i a <•dit:it un „CalC'ndar'', atît
dr îndrăgit ele românii clin Buf'ovina. Intr-un asrmC'nC'a calc>ndar, curînd după răz
hoiul ele indcp1•nclenţă, ahHuri ele> studiile' lui I. G. SbiC'ra „Origin<'a Românilor" şi
„IJ<'spre teritoriul cir asti1zi <'f'-1 loC'Uic>sc românii" au apărut şi v<•rsurile : „Pinf1
unclc mai rf1sunti I Limba clulcC' <;i străhun<i f Limba care sA trăiasct1 I Limba românrască I Pină acolo-i fră\loare I Patria română, care/ O numt·~c cu marf' !".
Tn aec>lm;i domeniu al publicaţiilor mai trc•buie spus c~·· între an:i lB!J7-1940 Socif'tatC'a a tipărit 10 reviste şi 20 cir ziarf'.
Cl'{'arC'a unri catt>clrc ci<' limhf1 si litcratur[1 română la UnivcrsitntC'a c1:n Cc>rn;iuţi, înfiinţată în 1875, şi al cf1rci ·prim titular a fost acC'laşi învăţat şi pakiot Ion
Gh. Sbif'ra. cărnia ii urmpazf1, ilustrul profesor Scxtil Pu~cariu, întrP anii 1906 şi
l!)l!)l), şi a unf'i cateclrr dC' istorif' sud-C''>t C'Urnp<'ană, în 1!l12, si incrrdinţata ilustrului
istoric, ele> mai tirziu, Ion I. Nistor"). !"f' datorează strfi<luinţclor românilor clin Bucovina şi acţiunii nf'obositr a „Societăţii pentru cultura şi literatura română in Bucovina".
NumC'roasc alte acţiuni si maniff'stări culturalr au fost organizate> de „Soc:C'tate"
pînă la Unirc. „SocietatC'a" ,; organizat turnC'C'!c irUp<'lor româneşti, incC'pînd cu Fany
Tardini, în 18frl, şi continuind <·u Prt1·C' Liciu ; tot f'a a organizat in rn~O la Cf'r.n~uţi,
Sucl'ava, Cimpulung, Riid{1uţi ~Pziitorilr litf'rarf' al<' Soci<'t<iţii scriitorilor ramam, la
carf' au participat Mihail Satlon•anu, D. Anf!hcl, Şt. O Iosif, F.m. Gârlc>anu, I. Mmulcscu. Cincinat Pavekscu.
DC' nC'uitat a fost mitingul organizat rll' Societatf' la Cc>rnfmţ.i, în 1912, cinel miile
de români au putut admira pc tc>m<'rarul .'\Urf'l Vlaicu, urmărind ~u C'Inoţic şi cu sp<'ranţ<"1 zborul avionului s1iu sprf' Ţară, trf'cincl pcstr pîriul Molmţa, graniţa vremelnic[1 dintrP Bucovina şi Moldova.
Dr era mai marc> importnnţă a fost activitatPn „S:>ril'ti'tţii" ln Jumf'a satC'lor.
„Prntru a salvn sntPle nmf'nintnte clP clPznaţionalizare - nota Ion N<:>gurt1 - SocirtatPa a susţinut clin fondurile' proprii, sub st;lpînirca austriacă, 14 scnli C'lemC'ntarp
cu 211 ele clasf', frC'cvc·ntatp ele aproximativ 1.400 C'levi ; a înfLnţat o scoaJ[1 normală
particulară şi cursuri df' f'lrf'J:?f1tir0 :-i UCC'nicilor mc>sc>riaşi ~i comC'rcianţi".
J)psprC' accnstă şcoa)[i normam. al cărei suflet ~i motor a fost - după aprPricrc>a lui SPxtil Puşcariu şi C.ri.C?orp Nandri.5 - înflăc[1ratul patriot Gh. Tofan, se> mai
cuvinf' spus cii inv<iţ;itorii prq:i1liţi ele ca s-au rlovPdit nf'oho~iţi apostoli la satp si di,
din rlnclnrilf' lor s-au rirlicat voluntari carc> au trPcut în Ilomania, luptind ~i jC'rtfinclu-5i viaţa.
') Ion Negur~. Socl„tatpa r>Pntru t·u1tura şi lileralura română. din Bucovina, în: „SUCEAVA,
Anuarul Muzet,lul Judeţean", 4. 19i7, p. IP.1-190.
) .Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu. Dlcţioaar de lingvişti şi filologi români. Editura Albatros, Bucureşti, 1970, p. 211-214 şi 223-22~.
1
) Enciclopr.rlia
istoriografiei rom;ineşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 19i8,
p. 240-~41.

1
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Mcmr,1·abile C'VC'nimC'ntc ale istoril'i Bucovinl'i sint kl!atp ck ,.Palatul Naţional"
„Societăţii'' clin Ct'rmiuţi: la
octombrie l!JIR, în Siala Icstivă Sl' intrun1·sc dcll~
gaţii 1·omânilor clin Bucovina, sub preşedinţia
pn•şcclintC"lui „Socil'l~iţ1i", arhipresvitC"rul Dionisie Bl'jan, clC"vcnind Con~tituantii. şi alC'gincl Consiliul Naţional, în frunte
cu vajnicul luptătoL" Ianl'U Flonclor ~i hoti\r;lsr unirPa nc•concliţionaU a Rueovi1wi cu
Patria-Mam<i. ; în aer•c•a'ii sal:1 a avut Joc, la 11 noiPmbriL' 1!11 H, întilnirea i ... torică

al

n

dintre g('ncrnlul Iacob Zadik, comanda.1:n1 armatPi 1·01111'111<', intrat[1 in ora ... ul Cernăuţi, şi Iancu Flondor, pre•wdintd,• Con .i11ului Naţional.
'
In acdaşi glorio-; an al Unirii, Con1-;rp,uJ National, întrunit in S;:h .inoclală a
Reşcclinţ<'i Mitrnpolitant', la :rn noinnbri0 1!118 ~i e<ll"l' a p1„;l'!amat "ol „lll Unirea
Bucovinei cu România, u avut ca pn~şl'dintl' dP ono;:n• pP Dionisie Bl'jan, prPşedinte
al Societăţii pentru cultura ')i litl'ratura română în Huc·ovina. Jntr-aclev•1r, istoria naţionaltt şi cuituraJ;'1 a Bm:ovinei nu poate fi dP..,pi11·ţit<"1 ele istoria „Socirtiiţii".
Intre crJp doui1 r<'1zboaie mondialt', în no!h• concli\i1, „Socid:1tPa" ~i-a adaptat
act!vitutea .. \. fost înfiinţat;"1 o Şcoali1 ţ;1rt1nc•aq~i1, clup;-1 modt'lul Gruntvig, a fost organizat.:1 o U nivcrsitatt' lib(T[1 in Palawl ~aţional şi în cad1·u1 c;lrc>ia au conferen\iat valoro~i oameni c.lc ~tiin\u ~i de lilfrP.
S[1 nu uitum cf1 „Societatea" a înfiinţat clouii internatP : unul prntru l'ievii de
licPu şi altul pentru ucpnici şi mf"sl'ria~i care, în decurs, de zrci clP an!, au jucat un
rol dt'osebit de important pentru viaţa culturalii a Bucovinei. O bunii parte din intelectualii dintre cele două războaie au trecut prin „Internatul de bf1ieţi români" de
pc str. Mărăşeşti, 24. In ultimul an de existenţă al acestui internat, director fiind
profrsorul Ion Brăteanu, internatul adăpostl'a 263 dC'vi, din care mai mult de jumiitate erau fii de ţărani. Este bine să se ştie, d'1 clin numărul total al el0vilor, jum<'1tat„
erau veniţi clin Bucovina, peste o treime clin Basarabia, restul clin Cf'lelalte provincii istorice 5). Et in Arcadia ego ! Şi cred că nu sînt singurul în viaţ<\ care-~i amint<·~tl'
cu emoţie şi recunoştinţă de foştii dirc>ctori ai Intc>rnatului (părintc>le Velehorschi,
prof. V. Circ.lei), ele wednicii prefecţi şi subprefecţi ...
Multe ar mai trC'bui spuse despre Societatea pentru cultură, cl0sprc ac:tivitate:1,
despre ml'ritc>le ei. Ni se parc nf"cesar să amintim c[1 toate sociC'tii.ţilc „de iniţiativtt
particulară", cum s0 spunea pc vremuri, erau afiliate la Societate. Iatt1-k : Socirtaka „Filarmonică" (1862), Societatea „Armonia" (lllDI), Muz<•ul Rucovinc•i (1R~l2), Societatea Mazililor .,.i Răzl'şilor din Bucovina ( l!JOO), Soeietat1•;1 „Ciprian ?orumhescu"
(190:i), Societăţilt' arc<işr~ti (1!105), Societatm mrSC'ria.-:;ilor şi comercianţilo1· (l!lOî). Societatea „Tudor Fionei or" (1!120), Conservatorul dr rnuzic(1 ~i artă dramatic;! (I !125),
Societatea scriitor~lor bucovineni (l!l:JS). „Societatl'a" clPţinea o tipogmfic 'ii o rditurr1.
S;I nu se> uitP di elf" la înfiinţarea ci ~i pină în ultimii ani, „SocietatNt" s-a intrPtinut clin donaţii - vrritahilt· danii - care• i-au permis sfi organiZC'zf' ~coli si rntc'rnat<\ secţii locale de cultur{1, să acorde ::ijutoan• !;>i burse. Binccuvintat;.·1 in veci fie
memoria bunilor români can· au donat pentru ..Socif'tate" !
L:i fapte mari, oameni mari ! „Societatea p<'ntru ('Ultura ~i Jit„ratur;:i română în
Bucovina" a avut parte de conducători Pner;Jici, d:rturari 5i patrioţi, carr, cu rîvnă
şi dragoste au lucrat pPntru înffiptu;1·ea iclPalurilor pc c;u·r 'ii Ir:' propus0scră la înfiinţare. In dN·ursul existenţri salr au activat 10 pn"<c•clinţi ~i 14 vicf')Jl'<'':Wclinţ1 impreun{1 cu sccret:irii ,,Soc:r~.-.ţ:i". Su-i am!nti;n în ordine C'ronol.,gică (Anexa 1).
Gînclul cd hun a µ01·„ de la fraţii .\lt-cu -:;i Glworghe liurmuzach;, de Li 1\ron
Pumnul (1818-1866), ele L..1 Ion Gil. Sbi~'ra (18:!6-l!llfl), pt' cart' îi vom t·in-;ti întotdeauna ca pc încep<'itori.
Şi cum amintirpa ilustrelor prrsonalit{1ţi c•stc• Jegat;i ck• istoria Bucovinri. vom
înch<'ia cu acei car<', în ultimii ani, s-au n"tPnit pC'ntru org„n:z<ll'Pa manifcst'1rilor
culturalr ale românilor din accastC1 „ciuJcp Bucovin;-,": Ciprian Raţiu şi Jrnica (Eugen) Popovici.
Un cuvînt nparte se cuvine spuo;, în cvoc:1rc•a ncnstr{1. cl<'sprc' ultimii p:TsC"dinţi
şi vicepreşedinţi ai „Societăţii pentru culturii''· înv~tiatul filolog, profesorul Crigorr
Nandri'i (1895-1%8), fost o.Liţer volunt~:r ln primul r;;ziloi nondi:1l 'i fratcll' ·,;-1u mai
marr. doctorul Ioan N;mdri5 (l890-l!Hi7), hst c!ircctor al Sp!talulni Crntro.I clin Cernuuţi, de' pre neuitaţii noştri profesori, aclc•vill'a\i d<1-.c;1Ji di• c U,!!o:'t si simţ; re rom[1neascu : de la Liceul „Aron Pumnul'', profesorul ~i di1·Pctorul licrului, Ern:p10:J Jliuţ,
profesorul Ion Briiteanu, directorul intc:•rnatului; dC' la liel'Ui .. ,litropc•litul Sdvc,tru",
') Societatea pentru cullura şi literatura română în nueovina. Raportul general pc anii 19421943, Cernăuţi, TJ9ografia „Mitropolitul Sllves'.ru", 1944, p. 108-ll,I.
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profesorii Al!'xanclru VitC'ncu, Constantin Loghin şi pr. dr. Erast Costea. Cei 20 de
fo5ti mC'rnbri ai SociC't:lţii care· SC' afli'"t în Rucurcştî (Anexa 2) se asociazi't omagierii
fo~tilor prC'5C'dinţi şi viceprcşC'dinţi ai „Socie>tăţii".
Cinstind pc înainta~ii noslri şi lucrarea lor nobili;. pe ti'trimul culturii si literaturii române din Bucovina, s~t ne> invn'dnicim s:-t-i pomenim an ele an şi c1 tre>cern
CC'l'.lr tinrri ll•gămintul de a nu uita pe aceşti 1lu-:;tri c{1rtuniri .5i patrio\i ,~i pilda
vieţii hw
.AXEXA 1
SDCmTATEA PENTHU CULTUHA

Şr

LITERATUHA ROMANA I>r BUCOVINA

(1 mai 1862)

1. /\.ron Pumnul (1818-1866)
2. Ciprian Pornmbcscu (185J-l!l83)

:1.

Prof. Ion G. Sbiera (18:Hi-1916), mC'mbru al

AcaciPmi~i

Române

l'reşedinţi

1. Mihai Zotta (1862-1863)
2. MitropoLlul Eugen Hacman (1863-·1864)
3. Gheorghe IIurmuzachi (J86;J-188,2) .
4. VictorStârcea (1882-1887)
5. Iancu Zotta (1888)
(Doxuţ[t) IIurmuzachi (188fl-18!l9)
i. Arhiprewiter Dionisie Bejan (H!00-1020)
ll. Preot. prof. univ. Vasile Gheorghiu (1923-192D), membru de onoare al Academici
Române
9. Prnf. univ. GrigorP Nanclris (1929-1942)
10. Dr. Ion Nandriş (194:!-19-l..i)

li. Eucloxiu

Vicepre.:;edinţi

1. AlPcu Hu1·muzachi (l!Hi2-186:l), membru al .'\caclemici RomânP
2. ron CalillCÎU(: (Hl64-1874) pr. prof. fost. Teologic c('l"ll .u~i
3. Mitropolitul Silvestru Morariu (18H-1A80)
.\rhimanclrit Miron Călinescu (1880-1889), prof. la Fac. Teologie Cernăuţi
·' \Iitropolitul Vladimir de Repta (1889-189ti), membru de onoare al Academiei

Române
li. Iancu Flonclor (1896-1909)

, . Prof. un iv. Sextil Puşcariu (1909-1910), membru al AcaclC'miC'i Române
8. Tudor V. Ştcfanelli (1910-19i2J), mC'mbru al Academiei Române
9 ..-\vacat Nicu Vasiloschi (1920-1929)
IO:; Prof. Ion BrătNtnU (l!J29 ........ 1938)
ll. Prof. Akxandru Vitencu (1929-1936)
12. Prof. Em. Jliuţ (19:lfi--194Q)
13. Prof. Constantin Loghin (1942-1944)
14. Prof. Di·. Erast CostPa (l!l42-l9Hl
Sccrc·turi (ultimii)
1. Pr. Victor Benll'iu
2. Drago".' V:tencu
J. Ion NPgură
.\Iţii

' . 1··

1. Ciprian

2.

Jenică

Haţiu

(Eugen) Popovici
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\NJ·:XA '.?
SOCIETATEA PJ::NTIHT CULTURA ŞI LITER.\TUH:\ ROM:\N.\ l~ BllCOVI~.\
(MEMBRII DIN BUCUREŞTI)
J. Traian A VR:\l\1
2. Pantelimon BlHAU, preot
:i. 01·pst BUCEVSCHI, pr. prof. univ. cir.
4. Claudiu DOMBROVSCHI
!i. VasilC' GRIGOROVICI
6. Silvia GROS:\RIU
,, Filon L:\URIC
R. Octavian LUPU, dr.
9. Zaharia l\IACOVEI (E .. \R. Z.·\II:\RJ.\), prof.
10. George> MACRIN
11. George NIMIGEAN, prof. univ. dr.
12. Nicanor PEŢENGHEA, preot
13. Ştefan PIERSIC, dr.
14. Augustin Z. N. POP, prof. univ. dr. doc.
15. Vladimir PRELIPCEAN, pr., prof. univ. dr.
16. Liviu RUSU, proI.
17. Barbu SLUŞANSCHI, prof.
18. Nicolae SPINU
19. Iosif ŞINDELARU
20. Leon ŢOP A, prof. dr

LA SOCIETE POUR LA CULTURE ET LA LJTfRATURE ROL'\1,\INES
EN BUCOVINE
(125 ans dC'puis sa fonc.Jalion)
RESUME
L'artick rcp•·cscntc un bilan historiquc de l'activitc clt•ploycP rnr .. La Sucil'te
pour la Culturc 0t la Litkraturp Roumaines cn Bucovirw··, bilan oc·c"<1sionnc p;:ir le
125-c annivcrsairc ele sa fonclation. On soulignc IP carackn• natirnrnl du progrnmme
adopte par la socicte et on mentionnc lC's princp;:iks clircctions ele rcalisation de ce
programmP : la promotion ele publications roumairws, l'appui accorclP ii J'pnst>ignemcnt dans la langUC' nalionalC' (surtout ii la cam pa;;nc), a.cl.s. On in<;istC' e~:1lpmcnt
sur le role ele la Socil't1• clans la ~.reparation dPs conscic•1wC', ;1f-in ele l'l':lliscr !'acte
de l'Unification dl' l!Jl8. (' · rappPllP clcs prc·sicil'nts, des vicP-pn•-;idPnts C't clP<; sc·C"rl'tairl'S qui se sont imposPs par des ffi(•ritc•s
particuliPrs tout c·o11111w cLtnciN1S
memhrl's de la sociptc, se trouvant rnaintcn;:int <'1 Buc:1rC'~t.

:15
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DIN ISTORIA

ORAŞULUI

SUCEAVA

CONSEMNARI
CU PRIVIRE LA UNELE DESCOPERfRI ARHEOLOGICE
DIN ORAŞUL SUCEAVA
GHIGORE FOIT

Rcfe1·itor la trecutul oraiiulu1 Suct"ava o importantă sursă de informare au con:-.tituit-o dr.scoperirill:' arheologic!.' prilPjUitc dP clifrritC' lurrări d!' con~trucţi'i. Este
adevărat că asemenea lucră1·i, in funcţie> dP spt>cificul lor, impun unclC' t"f'stricţii în
ce priveşte cercetarea ă.l'hcologică şi datoriU1 condiţiilor in car.- se> cxcculti săpiiturile
pc astfel de şantiere, datele obţinute rămin ]imitate, ceea cc nu Ic scade însă din
importanţă. Ca urmarC' a unor si"1pături de construcţii, au fost descopC'rite valoroasC'
ohicctiVl' ştiinţifice. Voi rc<.1111inti doar unl'IC' dintre cl'ic mai inst•mnatP, publicate
pină în prl'zen t.
La Siliştea Şchcii, a fost scoas<i 1a ivea]ă o aşcza1·c a dacilor liberi din secolele
II-Ul c.n. 1), iar pc şantierul de construcţii Ana Ipt1tcscu. între striizile Sturza Vodă,
Ştefan cel Marc şi Alc>xandru CPI Bun, a fost identificat un cimitir de> incinc>raţie
dacic2) din aceeaşi epocă, poate> chia1· aparţinind a'iezării nwnţionatc> anterior, într-o
anumită fază a existenţei sale. Cu prilejul Jucrărilor dc> construcţie la noul spital al
01·aşului, au fost găsitc două mormintc> în cutie dl' piatr[1, aparţinind purtători101· culturii amforelor sfC'rice'').
Dintre cele> mai importantP descopc>riri mo1wtarP, tot datorită unor lucrări de
construcţie, m<>nţionez tezaurul de la Blocul Hotc•l1 ), pc cel de la Cărăm idăric 5 ), cc)
de lingă Hanul Domnesc6) şi pc cd de• pc strada Mihai VitPazul')
Au mai fost însă scoase la ivC'ală şi multe altC' construcţii şi obiecte de intC'rcs
arheologic şi, pt·in aceasta, şi istoric, dintre care unC'lC' au fost publicate sau cPl puţin spmnalatc>. IntrC' acC'stca sînt cuptoarele de ars ceramică, de ars piatra de var şi
uncll' pentru pline, diferite' ateliere meşte~ugiireşti, numeroase fragmc>ntc> de ceramică, de teracote sau monede izolate. Informaţii!<> obţinute' în ultitnC'lP dC'cC'nii pe
această eale,ali'1turi dP CC'lC' cP s-au cl'itigat pC' haza CC'rcC'tărilor arheoloi:iicP sistematice .:!în ultimii ani, a altor dcscopC'riri mai vechi şi a clocumentl•lor scrise' nP dau
posibilitatC'a să ne creăm o imagine mai cuprinz{1toare cu privire la ceea CP a fost
Suceava de-a lungul veacurilor, dindu-ne totodată şi valoroase ştiri rC'feritoare la
cele pcti·ccutc pe acPstc locuri cu mii de ani în unnă.
'J GRIGORE FOIT, Aşezarea dacic;l de la Siliştea Şcheii (sec. ll-lll e.n.1 in Suceava, I, 1969,
p. 23-36.
'J
Idem.
Cimitirul de incineraţie dacic din secolele 1-W e.n. de la Suceava, ln
Suceava, III, 1973, p. 257-264.
'l
Idem,
Dout. morminte ale culturii amforelor sferice descoperite la Suceava, fn
Suceava, Ul. p. 217-226.
11 OCTAVIAN 'ILIESCU şi GRIGORE FOIT, Un tezaur de monede moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XV-iea, descoperit la Suceava, ln Arh, Mold., V,
1967, p, 145-167.
•1 GRIGORE FOIT, U111 tezaur monetar din secolele XV-XVII descoperit la Suceava, ln SCN,
nr, 1960, p. 511-515.
tJ
Idem,
Un tezaur de denari din secolul al XV-iea la Suceava, in SCN, VII. 1980,
p. 167-170.
7>
Idem,
Un tezaur monetar din secolul al XVI-iea descoperit la Suceava, in Noi
tezaure monetare medievale descoperite in regiunea Suceava, Suceava, 196T,
p. 15-22.
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In rindurik C'C' urml'azf1, clorl'sc sii consemnez alte descoperiri făcute întimplătot
pe raza oraşului Sucpava, unl'IC' clintn• l'le fiind doar spmnalate elf' subsemnatul cualte pri]pjuri", r;iminincl pinii în p·pwnt nPl'UllOS<"UtC' în Iunwa ştiinţificii.
La Siliştea Şchcii, o ckscop1·rirP monl'tari1 f<kut;.·1 inlîmplator în anul 191J9) a aduso confirman• a datiirii asPziirii claeic·c· cil' aici. ff1h.1t[1 ant1·rior. Dup.:·1 <"Um :.;p 5liC', pemalul drept al pirîului Şdwia, pe' latura clin clrl'apta a ':>OSl'ki asfaltate Succ'ava Gura I-IumoruJuj, C"U priJpjul 1•xf'c·uti1rii unor luf'riiri ci<' t1-rasamPnt fJC'nlrL linia fe1·ati1, a fost clPterminati1 în anii J!J5H - l!llill. p1• o ~uprafaţ[1 ci!' pPst1· 2 ha, PXistl'nţa
unei a•wz<"irk clacic!' clin „pcokle II~UI. e.n, Din. aceast1i aşczan• s-au cen:l'tat mai
mult<' lof'uinţe, trei f'UptoarC' elf' ars cpramică 5i mai mult<' VC'tre clf'schisl', rPcoltindu-sc o inst'mnat[1 ~·antitatC' ele ceramic;i de proclucţiC' cladcă. Acrasta PSt<' de fac·tură
supC'rioară, lucrat[1 la roata rapidit ele' picior, dintr-o past;.'1 fin[1, dr culoare roşi<', dar
şi cenuşi<', hinr şi uniform nrsii'. Dc> variat<' forml' si miirimi, vasel<> produs1• în
acPast;i aş<'zan· clpnoti1 o in<"ont<-stahili1 influpnţ[1 c·ulturalit provincial-romanf1 d1•
prste munţi, dar, în acl'lasi timp, dovl'desc o bo;:ati1 producţie llll'":oll'sUgiu·pasc[t locală; o inflorirP rpmarcabil<i a producţil'i clal·icP cil' 1·f'ra111il'i1. ln lipitura unuia dintr.~
cuptoare a fost d<'sc·opPrit;i cu ar·c•st prilPj o monl'dii romanit dP argint, putPrnic
arsii. Cu multi1 ,((r<'utatp si cu oan•<"arp aproximaţi<', s-a stabilit C'ă ('<;tp vorb;1 dP un
denar de Ia ,\ntonius Pius (J:l8-llll) sau dP la l\lar!'us .\urrlius (lliJ-180). Era un
prim indiciu C'al'!' adun"a pinii la un punl't prrciz[iri în datarPa complexului arhl'ologic c!P la SiliştPa Şclwii. .\!:Pasta rPfrrinclu-nr. hindnţPIC's, la stratul dP cultură
dacic, măcar pPntru zona rPstrinsi1 a ac<'stuila crtTPtat;i c·u acel prilej 10 ).
Crrcetări ultC'rioar<', intrPprinsr dP MuzC'ul clin SucC'ava, au dat posihilitatPa so\·
5;(' constat!' cf1 a~Pzar!'a dacicii dC' la Sili5tPa Şf'hf'ii nu-5i indwia <'XistC'nţa Î'1 SC'colul al III-lpa 1'.n„ fiinrl indicii ci1 m a l'ont:nuat si1 fiinţPZC' şi în spcolul al IV-l<'a 11 ).
probabil cu o tPn11lnţă rl1• dep Jasarr spn• nonl-Pst clP vPehC'a vatri1 a a-:;rzitrii.
Lucrări ullC'rioarC' dl' !'onstrU!'\i<' în imPdiata apropi!'l'P a l0<·ului CC'rcPtat de noi„
printr-o i:lescop<'rin• <IP mm·r lnsrmnătatr făC"ută cu totul intimpl<itor, au Yenit în
sprijinul 'crrcPti11·ilor arhrologic<'. Săpîndu-sp un şanţ pPntru un eanal dr scurgere
spre piriul ·ŞC'llC'ia. pr l<ltura din stînga ';oOSC'l<'i SucP<lV<l - Gura Humorului, s-a
ajuns la nivc>lul dr culturii cl<lcic, scoţindu-sp nurnProaSP fragmente cPramicP lucrate·
la roata rapidă ele picior. DrosPhită ;mportanţ[1 prC'zenta dPscoprrirC'<l unui denar
imperial roman dr argint. hinP pf1<;lrat, carC' a putut fi datat.:"1 cu toată prrcizia. Moneda provcnra de la Marcus .\url'lius .\ntonius si purta pe avC'rs următoarpa kgE"ndi1: M(ARCVS) .\NT\JNINVS _·\VG(VSTVS) TR(IBVNICIA) P(OTESTATE) XXIX,
iar în cimp bustul laurl'at al împăratului întors spre• drrapta. Pr revC'rs, se gi1sea următoarl'a lN!C'lldă : JMP(ER-·\TOR).„ CO(N)S(VL) III. ParlC'a marcată prin mai multe
punct!' era tociti1 ~i cuprindl'a cifra ce anHa în al dtC'lC'a an succc>siv împăratul fuscsP. investit cu titlul cil! Imperator. Cun:;sdndu-sP ci'1 în anul al treilea de consulat
~i al 29-lca ele pulC'rl' tribuniciar;i -:\larcu<> _-\urelius era în al noui1lC'a an Imperator,
deducem cit pc partea tocită sr afla cifra IX. mai l'Urind df'cit VIII, spaţiul liber
pentru acrastă inscripţir fiind prea mic pPntru era de a doua varianU1. DC'ci, reîntrpgit, revprsul cup1·indra inscripţia: IMP(ER.\TOR) IX CO(N)S(VL) III. în cimp, era
fnfăţişată zriţa Sccuritas, '<l'il'Zată pr tron, intoars[1 ~pre stînga, ţinînd un scC'ptru
vrrtical în mina clreapti (~i ;:Jcrsta puţin tocit), iar cu mina stîng[1 sprijinindu-sr cletron. Indicaţiile rrau ~uficirntc ppntru stahilirPa anului 'rmitf'rii monedf'i 5i anume
anul 174 e.n.
Nr putPm da spam<J dr marra însC'mni1tatC' pP carf' o prezrnta acrastt1 descoperire. Era. cll•ci. nf'incloif'lnic[t clatarPa wwzt1rii noastrr p1•ntru srcolul al II-lra r.n„ i<Jr
rlatrle arheologicf' culrsP pin[1 acum ne pC'rmitrau <ă-i aprC'ciC'm rxistC'nţa în SC'colclf'
nrm<-1toarr. dcocamcl<lti\ pinii în <C'colul al JV-lf'a, fiir<i a se prrciza clac;! pC' parcurs
a intl'rvenit o intrrrupere in vi<Jţ;i C'i. Exist[1 unC'lc indiC'ii Pii au fost posihilr <i aici
") Menţionez citeva dintre aceste semnalări. apărute ;;i ziarul .. Zori noi" : Noi Informaţii cu
privire la trecutul orasnlui Suceava, nr. ~65~ din 24. XI. 1962 ; O Interesantă descoperire
arheologică, nr. oon din 13. X. 1!165 :
La Suceava, o importantă descoperire arheologică,
nr. 7000 din 21. VI. 1970 ; Soi informaţii privind istoria Sucevei, 11r. 7059 din 30. VIII. 1970 :
Importante des„operiri arheologice, nr. 7345 din !. VIII. 1971.
9) Descoperirea a !ost semn'itlată de subsemnatul in articolul Importante descoperiri arheologice, în zori noi nr. 7345 din !. VIII. 1971.
'") Vezi sl Gr. Foit. Asezarf'a dal'il'ă de la Siliştea Şchcil (Sf'C. n-m f'.n.), în Sueeava, I. 1969,
p. 23-36 : Idem. în l\laterlah', JX, 1970, p. 39-0-398, Menţionez. totodată Că aici s-au găsit
şi materiale arheolog1oe me\!ievale, care incă r.u au fost aate publicităţii in ansamulul lor.
li) Gr. Foit şi M. Ignat,
Orizonturi noi de cercetare istorică la Siliştea Şcheli, in Zori not
nr. 6894 din 15. Jr. 1970.
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an fost ele de inlen~c şi nici pentru cit timp Sclll în cc perioad.i anume'").
~anţul de apârarc al oraşului. ln aprilie 1<110 la intersecţia sl1«izilor 6 Noiembrie
şi Mihai Bmincscu•·1, _cu prikj1Jl constcuin1 unui nou bloc, a fost interceptat şanţul
de aparare al ora~ulu1. Aceasta dC'scopenre intervenea după ce se terminase cercetarea in dife1·ite puncte din ora~ a fostului 'lanţ de apărn1·L· a Sucevei d:n secolul al
XV-iea, ele către Elena Busuioc, în cad1·ul :;;anliC'rului at"i1eolugic Suceava 1').
.
Şanţul de apăr~re_ a f~st prins_ în taluzul de vest al ~anţului de fundaţie şi parţial
m alte puncte de sapa tura. Dc~clHde1·ea acestui şar1 ţ L.i partea superioară, atit cit s-a
păstrat, era de 1-l m. Se pan• că a suferit mai mari dderiorari pc latura dinspri>
~trada l\lihai Eminescu. Dc~i aceastci lamră a )anţului, fiind. cca dinspre intC'riorul
or:i~ului, trebuia să fie mai ridicată clccît cca opus[1, căci pc accastă latură ar fi treLuit să se adauge iniţial şi pamintul rezultat dti; s:iparl'a şanţului. ~icum aparea la
un nivel mai jos cu circa 0,.50 m faţă de malul opu.s . .'\ceastă situaţie s-ar fi putut
explica µr:n intcn-cnţii tîrzi: ale constructorilor suceveni (trasări dl' -~oscie, construcţii de case etc). Din observaţiile făcute la faţa locului, sc putea trage concluzia că
şanţul nu fusoso acopcrit d<'cît mult mai tîrziu, probabil in ~ccolclc XVII-XVII! şi
în etape, cu mult dup[1 cc funcţionulitatca lui ca mijloc ele apărnrP disp;.H"usc.
ln p..irtca inferioară a csc1rpci şanţului (deci, pc latura dinspre oraş), s-au observat resturi de la arderea la ro~u a pămîntulu: ), probab:l fundul unei rigole. Intr-o
alt[I sPcţiune, la circa 6 m de taluzul săµat de con,~ructoni modc1·ni -:;i paralelă şi cu
aceasta, s-a puiul observa areca5i arsură, a c{1rci grosi mc atlngC'a„ JX' alocuri 0,15 m
pe o lăţime CC' depă~ea un nwtru. S-a putut, totodat[1, olJ<;crva e<l.. .~anţul era orientat
spre actualul Liceu „Petru Rare•/', inti·-o zonă clin ~patdc· c:tru1,t, ele ..iltkl, fUSC'Se
surprins în secţiunea executată el(• Elena Busuioc cu mai mulţi ani în urmă. Am putut 1·cmarca faptul că, în secţiunea pc car<' o cercetasc·m. <irsura se afla în special în
zona inferioacă a <;;anţului de apiirarc• p<' lamra dinspr0 ora'i ~i. in parte, pc fundul
şanţului.
Totodat[1, partl'a infr•rioar[t a )anţului
(fundul
p1:ezenla
unele
bucle, Pe unf'le porţiuni, fundul 7anţului Pra ars la ro~u. iar pc altele p1·czenta
doar o dungă ncag1·[1 mai subţirc sau mai groasa. Deci. ardc•rea nu fusese egală şi
uniformă. Culoarea negricioa5[1 apărea ca urmare a u1w1 încălziri mai Wioare a solului ~i a unei arderi incomplet(• a acestuia. Fragmentc•le de lemn ars ernu în cantitate
variată. Aceasta denota cC1 kmnul, ars incomplPt sau înălJU~it, s-a păsLraL ::,ub formă de cărbune.
S-au găsit şi fragmente de lut b~1tătorit, mai mult sau mai puţin. ars, care· s-ar
putea să fi provenit din pămtntul introdus iu.tl'(' cloi pe1·eţi de .nuieil-, de
sc!nduri sau ele bîrnc, iar lC'mnul arzînd, pămîntul de umplutură se va fi prăbuşit
peste cărbunii rezulta\i din arclcrl' . .:\~a se putea Pxplica C'Xistenţa :unor mase de pă
m!nt ars, suprapuse pe alocuri stratului dP cărbune. Provenienţa pamîntului ars suprapus fragmentelor clP lemn carbonizat s-ar putPa explica ~i prin surparea unei pf1rţi
din zona superioară a şanţului de pe latura dinspre oraş. antrenată o dată cu prăbu
-şirea palisadei incC'ndiate sau după un timp oarecare 16 •
ln umplutura intervenită după trecerea anilor, la. adîncimi .variate, apăreau
fragmente de pămînt ars, cioburi şi păm!nt scurs mult mai t!rziu. Nu a fost găsit
material arheologic care să ajute la datarea şanţului, dar, indiscutabil, Pra vorba de o
continuare a şanţului de apărare din secolul al XV-len. 1'). al. cărui trase.u,. de .altfel, a
fost precizat prin studiul Elenei Busuioc 1 ~).
"I Gr. Foit, Cimitirul de incineraţie dacic din secolele U-lill e.n. de la Suceava, !n Suceava,
III, 1913, p. 261-263 ; Gh. Bichir, Costobocii, ln Suceava, Vili, '1981,>p. lBJ-192„
131 Pe parcursu! prezentării descoperirilor, străzile au flJSt menţionate cu denumirile lor dl
la data descoperirii.
i
•
"> De altfel, cercetătoarea a dat publicităţii concluziile finale. Vezi Elena :Ş1'şuioc, Şanţul de
apărare al oraşului Suceava din secolul al XV-iea (raport definitiv), în Materiale, IX, 1910,

">
">
d7)

">

p, 401-106.

'

.,.
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Observaţiile făcute

sint parţiale, date fiind condiliile in care ~u putut fi !llcute, aici !Jind
vorba de o lucrare de construcţii în curs de executare, pe care nu aveam posibilitatea de a
· ·
„ i a.'
o deteriora sub nici o formă.
După informaţiile obţinute, nu am putut stabili care din aces.te două variante ar putea fi
acceptată.
'
Descoperirea am semnalat-o in ziarul Zori noi nr. 7059 din 30. VJ'.IL 1970 in articolul Noi lnformaţii privind istoria Sucevei.
"i 1 e.
1
Nu am remarcat in această zonă a şanţului de apărare nici indicii care să arate el aici
ar fi existat o cale de acces in interiorul intărituril, deci şi in Interiorul oraşului, deşi, cu
siguranţă, pe traseul şanţului vor fi existat unele asemenea amenajări. De altfel, nici Elena Busuioc nu a surprins in secţiunile cercetate de ea vreo asemenea amenajare,
V. :
El. Busuioc, op, cit„ p, 4-04.
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Mmţiom•z că pC' lini<.1 acduiaşi trasc•u. şanţul ele apiirare a fost intl•rcc>ptnt şi pe
spaţiul unei<' Sf' înalţii în pr<'wnt hotl'lul „Bucovina·', J:n zona fostului Tc>atru de varii.
(inh'-u~ alt punet dl'dt sl'Cţiune.a stucliati1 de El. Busuioe), c.irc nu a putut fi CC'rcc>tat
clc•cit !:1 micii măsUr<i, cbtoritil condiţiilor în l'are s-a <'X<'cut.it lucrart•a cip fundaţii
de JX' acpst ~anti1•r,"). Obst•rvaţiik f;kutP atunl'i nu prPz<•ntau asjX•ctc: clPosphitc fat;\

de constati•rilt· ff1c·ute dc• cercc•tătoarPa m;ii "us amintită, ci '><' intrgrau an'stora.
·
Rigole şi l'Ondurte cir.o scurgere. Pe st1·acla HPpuhliC"ii, sprr t•st clC' cw.;a cll' la nr. 19,
car-• este• al[1turi ci<' hirourilP Ct•ntrului ci!' libri1rii, a fost dt'scopc.•ritrl în august Hlti7,
la l,!lO m aclincimc, o rigolă dc• seurgc n• C'onstrnit:1 clin pil'ln• kgatr cu mortar. Higola
c>ste sC1p<1ti1 în piau·;\ în formă ele P. aY\nrl adincimc>a ele cir!"a O,W m şi l{n·,~!mc>a la
parti.'a sup<'r:oar:1 cit.> 0,20 m. Rigoia C'ra protcjat[1 eu pliic·i cil' gresiC' hinc> fix«te, prinst'
cu mortar, în (:arc• !'rau allll'Stl'cat1• ..,i fragnwntc• mărunţilP ele ci1rărnicli1 . .-\cpasta c>ra
orient;;tă pc• clircc~ia SV-NL cu ..,curg<'l'l'a sµr:· :'\E, du~1h r·ît s-a pL!tllt oh-;l'1„1.·a, ':'ia
putut fi ccrcdat,-t uc o lun.r.imf' c!C' C'ircn.-! m JJI' colţul clP NV al unC'i pivniţ<', care C'ra
în curs t'.~ s[1parc• Ia o cas[1 particular[1 pinii h adincimPa de• circa 2,50 m. Nu s-au
~[1sit fragmC'nk cc·ramic·p sau alte' rnatC'rialc• arllC'ologicc> cai·c• s[1 poată facilita datan•a. 'finind sf'allla dC' lt'linil'a dl' construqi<', r:gola poatl' fi cl:.1tat[1 pl'ntru Ppoca merlil'v:llt1. Est!' posibil rn acPasta s[1-,[ fi avut sc·urgcn\1 ul -;:in\ul elf' apăran• al ora5ului,
carr isi avc'a trasPUJ la dţiva ml'tri spn• NE el<' punctul c·t•1Tl'lat, dar nu SP poatcpn•ciza în ct• pNio:1clă a fost r·on„truită ':'i utilizat[1.
O alt{1 rigolt1 de scurgcrp a fo:;t dl'seoµc•rit:1 cu pril!'jul ~ftp'.1tul"ilor c-fc>ctuatc ;n
mai l!lî'.! p<'ntn1 c•xtinden•a lwtclului P.C.H. cir pC' str. Va<I" Bumbac. Higola se afla
la aJîncilTI'-'il cL- 1,11:-i m, ;ivl'a sC'cţiUnt'a drC'ptun.~lliular;i, cu 1:,ţinwa de 0,25 m c\ arl!ncimca cip 0.20 m 'ii t'ra or:c•ntat,-1 pl' clirf'cţ:a l'St-n•sl, cu o oan•c;tr<' c!Pvici·c, cu v<oară
inclinaţir spr1• vest. Fundul 5i pereţii Hl'l'stl'ia l'rau construitP din piatrf1 k:.:alil
cu
mort.ii· dC' var !;oi tl'ncuilP. SC' pan' c<\ clup<"1 C<' a fost construit<i astf0!, rigoh a fost
supus[1 unC'i arcle1·l ])(' întrC'acw suprafa\;-1 tPnc·uit[1 la intC'rior, CC'C'a cr a fflcut ca
aceasta s[1 pr<:'zinlc> o c11Ioarc• rosiatic{1 ..,j s:1 dstigC' în impc•rmrabilitatC'. Acf'asta l'l"il
acopl'rită la oartca '-llpc•rioar{1 cu pli1ci clC' piatd1 p1·inst' ru
mortar c!P var. Pif'trf'IP
n•spC'cliVC' nu prPzt•ntau nici un frl dC' urmC' clC' ardere, cc•c·a CC' clPnoU1 di mai lntii
s-a dat foc rigolei proaspi1t construite pl'ntru a o facC' impermeabilă -;i apoi a fost
;icopPriti1 cu di1c-il<' c!<' piatră menţionat!'. Şi clc> acPast{1 datt1 nu s-au găsit urnw C'l'ramie<' în peziţiC' <"lar[1 pc•ntru o <'Vl'ntualc"i clatan• a acC'stda, iar în cavitatra ri s-a .~:hit
p[1mint infiltrat printrp pidrdr ci<' clpasupra, un pămint cll' culoarr nC'gricio;1să, cu
urnw de• c<irbunP. Pi<'trl'i(' pcr<'ţilor si fundului rigoki erau ziclitC' in poziţii• orizontaU
şi hinr prins<' intn• l'lt'. La fC'I ~i pi<'trl'IC' a•wzatl' c!C"asupra acC'stC'ia. pc'ntru a o proll'ia ~i totoclat(1. pC'ntl'U a o izola. PoatC' c<1 nu întîmphitor aceast:1 rigolă se afla rc>Jativ
b mică clistanţf1 sprC' est ele ~nnţul el<' apf1rarC' al ora~ului.
ln mai l!lfiî, cu prilP,iul s{1păturilo1· pC'ntru fundaţir şi subsol ln clădirea noului
spital al ora':rnlui, a fost clc>scoperit<"t o alt<i rii!ol<\ elf' ..;c-urgprf' la nclindmPa ele 1,20 m.
Ca sist<'m de construcţie>, ac'C'asta C'ra ast•mănătoar<' c·u acef'a cir pC' strada RC'pUblicii
~, p.,„t„ I'., '"'"d••rat;1 r .1 .ip.11t1nlr:d r·po111 :1wcJ:1·\-.1k 1'.a :t\"t':1 11i'~.-!1irl1•rr·:1 in fnrm.'I
dC' I', l1incl "" 11 .• ~:. m ln 1:11·;!11•1<" „; •1.!0 •n ;1di111 imo· ~i ,,,„,,,t."1 rlc:11l;"1, ~ri! <l'n pl:otr;1
prin~{, cu 111vi'tllt J„. ··.tăi. ~Ti ;.ur1• ~·:"';1tl fr„11.:n1„_•:1~!· !!~:!!"'!!n,,t,.. rl" <·•-rJnnic·J\, r·r~• :u-up,•r1t:1
cu pl:1C'i de grc·sie, pc•ntru p:-ot,..jar0 şi izolarC'. SăpMurn fu-.;f's<' fitcuti\ pînă la părnintul
viu, care> aici Pra clC' culoare' galbenă. In urma s;-1pf1turilor •.istC'maticr clin srptf'mhrif'
19fi7, clupă nprrcif'rilr f<'icutr l:i faţ;1 Iorului. rigola avm oric>ntar0a SP,-NV, cu scurgerea spre> NV. Nu •:;-;1u ckscopPrit rnalC'rialt' arhC'oiogice carf' sfi poat~i duce la determinnr<.>a mai prC'cisă a V<'C'himii acestPia. S-m· pUt<'a ca acC'astn st1 fie cont<'mporană "U
CC'a df' pr stracln Rrpuhlidi ~I cu era dC' ln hotf'lul P.C.R.
In octombrie 191i:J, eu prilc>jul unor lucr<"iri de canalizare pc strada Sturza Vodă.
Intre casC'lr cu nr. :m ':-i :1~. T.R.C. SUC'C'ava a inlC'rcpptnt la aclînrim<'a d<' l,îO m o
conductf1 de scurgere\ orientată pC' direcţia nord-sud la ci1·ca 1100 m ci<' pîriul Cetăţii.
Conducta C'ra formatf1 din tuhuri ci<' cf'ramict1 prinsr intrC' f'IC' cu mot"tar el<' var, în
care erau amC'stccatC' fraUITIC'llte r:n;irunţitf' ele căr;imiclă. Tuburile erau acoperite cu
un strat izolator ci<' mortar cJ,, var. Uirii a fo!D~i si alt mijloc elf> protejare. Nu a putut
fi sros la ivC'ală nici un ff'I cir matf'rinl arhC'ologic pC'ntru o c·vPntunl;i datar0, datorit:!
în partp şi faptului ci1 ~anţul c>xecutat ele T.RC. Pra de numai 0,5 m lăţime şi ht o
aclîncimC' fonrtc> mar<'. 'lu s-a putut ~labili cu C'Xactitat<' inc·linaţia rrsprctivei con"· Adincimea in care se săpaseră fundaţiile era mult prea mare pentru a se putea face o
cercetare sistematică a săpăturii. Se observa însă bine profilul şanţului pe zone care nu
fuseseră afectate de construcţii ulterioare.

40
https://biblioteca-digitala.ro

ductC'. E'ik <le pn·~upus că in cele din u1·m[1, punctul final de scuqwre trebuie sa fie
pirîul Cet[1ţii.
ln Sl'ptC'mhrie 19(i5, în curtc>a fostului liC<'U <le fete (în pn'ZPnt. Şcoala gPnC'rală
nr. 2). in colţul de sud-vest al curţii, s-a intercl'JHat o alti1 conducti1 de scurgere, de
un sistem în parte asc>mămitor cu Cf'l c!P pP strada Sturza Vodă. Descoperirea s-a
wcut cu prilejul săpătm·ilor ln scopul anwnaj~irii unei gropi pPntru sărituri în lungime. Conducta a fost găsită în colţul de nord-n•st al acestl'i gropi pc o lungime de
l,6D m, la o adîncime de circa 1 m, fiind oril'nL..tLă pt• dirC'cţia est-vC'st. cu o uşoar{1
deviere !'li cu scurgerC'a spre est. Conducta este format<\ din tuburi de ceramică de
0,40-0.4;"1 m lungimC' şi cu dianlC'trul de 0,08 - O, 12 m. Tuburile aveau unul din capete cu diametrul mai marp i:;entru a se pUtl'a imlJUca int1·polaltă'O). Cu prill'jul săpă
tu!'ilor, o parte din tuburi au fost !o.parte. Dl•mn de rC'marcat C'ste ~i faptul că accstf'a
erau foarte bine prinse unul într-altul, locul de îmbucare fiind l>inc sudat cu mortar
de var. Un strat izolatm· de mortar acoperea şi corpul tuburilor, care, astfel montate, şi izolate, se aflau a~C'zate pc un pat de piC'tre legate cu mortal'. Pe toat<· laturile',
tuburile C'rau protpjate cu piC'tre prinse intr-un mortar dC' var, păstrate în :foarte
nune condiţiuni. Tuburile de conductă făcf'aU ma,;ă comună cu f>tratul protector c.te
pietre şi mortar. In felul acpsta, partpa sUpC'rioat•ă a acestui sistem cono.tructi v se .afla
la aclîncimea de circa 0,60 m de la solul actual <le d1lcarP. După toatl' probabilităţile
.sistemul de conducte de o foai·te bunf1 exPcu\iC' pan• a fi contemporan cu palatul
Cu1·ţii Domneşti şi ar putea aparţine unui sistPm de scurgC't'l' a
reziduurilor dC' la
vreuna din construcţiill! anexă al1• Curţii '>Pri' un eventual punct de colect.ai·t". de
unde va îi fo.~t amenajată o scurgere spre pîrîul Cetăţii.
Ţinind seama de• faptul că şi in tt·ecut au fost dC"Scoperitc în diferit.' puncte de pc
raza oraşului rWole sau conducte ele scu1·1wn>, SC' poatP pune întrebarea dac5. nu va fi
existat pe anumite' ZOllC' ale oraşului un sist<'m d<' canalizare încă din secolele XVXVI. Totodată s-ar putea ridica problema dacă şanţul de apărare ul ol'aşului nu
putea fi folosit pentru deversarea unor rc>ziduuri mPnaje1·c fie încă din timpul cînd
mai avea funcţia defensivă, fie în secolC'le urmăloarc, lăsindu-se pc sea1m1 plo.ilor şi
a soarelui purificarea acesLuia. Fără indoiali1 că preocupări în lf'gătură cu instituirea
unui sistem de canalizare nu vor fi lipsit nici mai tirziu, c[1ci s-au descoperit in unele
locuri tuburi de conducte smăltuitc, care se> îmbucau prin înşurubare, uceswa fiind
prevăzute cu filet exte>rior la ui1 capăt şi interim· la cdălalt. Abia la începutul secolului al XX-lca s-a intrndus în oraş sistemul mode1·n de aprovizionare cu :.ipă .5i de
canalizare, care, în deceniile care au urmat, a fost perfecţionat .\>i c>xtins.
Aprovizionarea cu apă. Desigur că s-ar putea pune întrebarea dacă, pentru aprovizionarea cu apă, nu se foloseuu pc> raza ora~ului în P!JOCa medievală conducte de
aducţiunP a apC'i, a~ cum s-a putut constata cu au existat pc cîmpul ~anţurilor sau
pe Dealul Tătăraşi. Pentru a SC' fi putut insi1 folosi conductele, trcbuiau s[t se găseas
<:ă surse de apă la sup1·afaţă sau foarte aproape' de suprafaţa solului, de> unde să
existe pante ele> scurgere a apei, ceea cc este foarte gn•u de pn•supus pC'ntru zona dP
platou a Sucevei. In schimh, la perifPrii, la poulelc acestui platou, se giisc>au surse de
apă de o foarte bună calitate> şi din abundenţă. Este foarte posibil c:1 oră~enii le vor
fi folosit pc aceste>a din timpurile cele mai vc>chi şi nu vor fi avut nevoie de un sistem
oarecare de transportare a apei. Pe de altă par·tc>, Curtea Domncnscă putl'a fi aprovizionată cu apă de o calitate> excekntă de la Fintîna Dom1wa<;eă, care se afla destul
de aproape de an~amblul de construcţii al Curţii Domne~ti. Probabil că, în anumite
locuri de pe platoul pe care Prau consb'ucţiile vechiului ora~. au existat ~i unC'le fintini, care însă nu vor fi fost în numă1· prc>a marr.
Legată de modul de captare a apei şi de transportare a acesteia spre un punct
sau altul de colectare a apei in vetlen•a utiliz:irii ci, cstP o importantă descoperire
făcută la 15 octombrie 1964 tn curtea casei lui GhPorghc Hostiuc din lpotcşti, în acea
vn•me prima gospodărie pe drPapta drumului cc ducc.:i dC' la Suceava io satul Ipotc>şti. Indiferent clacă este vorha de o surs;i. ele aprovizionare a oraşului sau a CC'tăţii
riP Scaun, descoperirea prezintă o c!Posebitri însc>mm'\tatC'.
Proprietarul săpa o pivnl\ă de 3,10 )( 2,20 m la circa 1,60 m de peretele dinspre
sud al casei. In colţul de sud-vest al săpăturii, ln adincimea de circa 1.20 m a fost interceptată o conductă pentru apă, orientată SV-NE, împreună cu o construcţie de mici
dimensiuni din piatră prinsă cu mortar, protejată şi la partea supr1·io::iră cu plăci de
piatră. In această construcţie de zid era încastrată conducta, care rlUcf'a spre colţul
"l Descoperirea am semnalat-o in Zori noi nr. ~547 din 13. X. 11163 prin articolul O interesantă
descoperire arheologică.
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de nord-est al pivniţei. Conducta na formată din tuburi de ceramică tipic medievale.
fiind demontat(' şasC' tuburi intactf', carp fusesPră şi C'le prinse cu mortar dC' var şi se
îmbucau una intt·-alta. Conducta trC'Cl'a pe sub casa gospodarului. După toate probabilităţile, aici a fost descop<'rită o fintiniţă de captare a apei, avînd mai puţin de l
m înălţime şi cir.ca 0,5 m diametru, de unde, prin conductă, apa era dirijată spre
nord-est. ln .caseta săpată pentru pivniţă, nu s-a găsit ceramică, iar pămîntul fiind
de culoare neagvă. uniformă, nu s-au putut stabili, anumite raporturi stratigrafice. ln
această fîntîniţă (ştiubei, după o denumire uzitată în satele noastre), erau captate izvoa1·e cu apă. bună de b<iut şi apa Pra dirijată prin conductă în d:recţia oraşului sau
a Cetăţii. Tubul de conductă era încastrat aproape pC' fundul fintiniţei, iar inclinaţia
conductei l'ra spre .nord-est, cum era şi firesc, de altfel. De remarcat este faptul că
tuburile nu erau protejate şi nici izolate de solul in care erau îngropate, situaţie asemănătoare cu cea constatată la tuburile de aducţiune a apei de pc Cîmpul Şanţurilor.
Intorcindu-se o prăjină in conductă, aeeasta a putut pătrunde în interi01· pe toat<-t
lungimea ei de mai bine de 2 m, ajungînd sub spaţiul construit al casei, ceea ce demonstra că tuburile de conductt1 nu fUSPseră sparte cinci se înălţase casa, C'le fiind la
o adincime mai marC' decît zidul de fundaţie şi totodată că şi conducta trece<! mai departe. Poziţia locului, de altfel, un platou alungit :;;i înclinat spre nord, permitea efectuarea unei asemenea lucrări de transportare a apei pe o distanţă mare, unele accidente de teren putîntl fi ocolite.
Dacă această sursă de apă C'ra destinată Cet;;ţii de Scaun, desigur că aceasta nu
era singura. După accla~i sistem, put<>a fi captată şi transportată prin conducte apa
şi din alte puncte cu un nivel mai ridicat. Se ştie că pe platoul Cetăţii, denumit
Cîmpul Şanţurilor, s-au descoperit şi cercetat mai multe asemenea conducte de aducţiune a apei. Cercetăr.ile de pinii acum nu au putut stabili unde era colectată această
apă pentru a fi folosită ele apitrătorii Cetăţii. Poate că una dintre aceste surse estt•
fintîniţa descoperită şi cercetată la Ipoteşti.
Cuptoare şi instalaţii meşteşugăreşti. Cu prilejul efectu;irii săpăturilor ele fundaţie pentru un bloc dr pe strada 6 Noiembrie, a fost interceptat in peretele de apus al
!lanţului de fundaţie al blocului, la adîncimea de 2,70 m, un cuptor cu prichici, de mai
mari dimensiuni. Cuptor-ul avC'a in diamC'tru circa 2,80 m, prichiciul fiind lat şi înalt
de 0,40 m. Peretele cuptorului prezenta o arsură de cca 0,08 m în zona de deasupra
prichiciului. Atît pe prichici, cit şi în lada focului, se găsea o cantitate apreciabilă de
cenuşă şi cărbuni, peste rare se prăbuşisP şi o partp din peretele cuptorului, în grosime de 0,20-0,30 m. Pestp acestea s-a adăugat ulterior pămînt de scursură.
In imediata apropiere, la cca 0,30 m spre nord de acest cuptor, a fost interceptat
mai la suprafaţă un cuptoraş cu cliamrtrul de 0,80 m, săpat deasupra unei gropi circulare ce se adîncea cu cca 0,30 m faţă de nivrlul primului cuptor. Groapa nu prezenta urme de arsură şi nici nu conţinea materiale arheologice.
Nu a putut fi determinată cu exactitate vechimea acestui complex arheologic şi
nici în ce scop a fost folosit. El este în orice caz de provenienţă medievală şi ei:-a folosit de meşteşugari. Nu se poate preciza nici relaţia dintre groapă şi cele două cuptoare.
Cu prilejul săpăturilor de fundaţie pentru blocul I 2 de pe strada Ana Ipătescu,
pe latura de sud a săpăturii, a fost descoperit, la 2 noiembrie 1962, un cuptor de ars
oale din epoca medievală, de tipul cuptoarelor cu ciupercă, fundul acestuia aflindu-sc
la circa I m adîncime de la actualul nivel al solului. S-a păstrat pînă la cca 0,5 m
înălţime, iar pereţii prezentau o arsură intre 0,03 şi 0,07 m. Camera de ardere a vaselor avea gura - in mare parte distrusă - la partea superioară a cuptorului. Părţi din
peretde de vest al cupolei camerei de ardere a vaselor erau prăbuşite în interiorul
cuptorului. Cuptorul era de formă circulară, cu diametrul de cca 2 m şi avea gura ele
darP a focului pe latura de sud-vest. Aceasta avea cca 0,45 m lărgime, 0,60 m lungime
şi înălţime de 0,25 m. Din cuptor s-a păstrat doar o parte de cca 1,45 m in lungime,
restul fiind distrus de C"onstructorul modern.
ln umplutura acestuia au fost găsite doar fragmente de castroane şi de oale de
difC'rite dimensiuni, lucrate la roată, de culoare roşie, neşmălţuite. S-a găsit şi 0 toartă c!P oală în formă de limbă, curbată în jos, prezentind trei muchii. Nu s-au găsit in
interior dPcît foarte puţină cenuşă şi aproape deloc cărbuni. In faţa gurii de dare a
fo< ului, s-a găsit o adîncitură - groapa fochistului - in care erau masate cenuşă şi
puţin c.:iirbunc prPcum şi alte cîteva resturi de vase.
Cu prilrjul săpăturilor pentru plantarea unui gard viu in spatele clădirii bloculu, :> • •n drrptul scării A, pe strada 6 Noiembrie, a fost interceptat, la 5 noiembrie
Hlfi:!. Iii cca 0,5 m de un trotuar de beton, la adînc1mea de 0,55 m - 0,60 m, o săpă42
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;tură efectuată_ pl'~tru o instalaţie' vt·chc, nwdiPvală. Mate1·ialC'lc dcscopc-rite pc latura
.de sud a s„patuni actuale (o căniţ[1 cu toarta 01·m1mPntati1, cu adîncituri regulate,
sub fonna de alveole, precum si fragmente de tt•1·acutc ajurate din epoca lui Alexandru CC'l Bun) datează complexul în pdma jumătate a secolului al XV-iea. Instalaţia,
care se întindea pc 4,80 m în lungime, prezenta pP marginile ck• ('St si de vest o indinaţic spre exterior şi era arsă puternic pe toata lung~mC'a. Pe fundul acl'steia, s-au
l.!ăsit resturi de cărbune şi pe alocuri CC'nu.'i[t. Săpătura executată pentru amenajarea
instalaţiei era adîncită cu cca 0,40 m de la nivelul solului din epoca respectivă. Aceste indicaţii ne duc la concluzia că aici nu et·a vorba dP o locuinţă, ci de un atelier
meşteşugăresc.

In interiorul atclie1·ului, pc prnfilul de nord şi dP sud al săpăturii efectuate de
.constructorul modern, putPau fi văzute resturi dC' chirpici căzut în diverse poziţii.
Intre aceste resturi, a fost găsit un cui de 5-6 cm lucrnt de fic1·a1· şi mei carboniZClit,
iar la cca 4 m de <.1telieruJ medieval s-au găsit cantitiiţi mari de cărbuni şi cenuşă,
depozitate probabil de cei ce folosiseră atelierul. O cxtind(•re a cercetării ar putea
eventual scoate la iveală şi alte demente din carP să se poati1 stabili despre ce fel de
atelier Prn vorba.
In noiembrie 1962, săpîndu-se mai multe gropi pentru plantan•a de arbori în gră
.dina Hanului Domnesc, la cca ;j m spre pst dt> clădin\ <.1U fost descoperite două cuptoarc> de mai mici dimensiuni. Fundul cuptoarelor eniu la adincimea de 0,60 m de la
suprafaţa actuală a solului, c>lP avl'au diamc>trul ele 0,(i;) m !;ii înălţimea maximă v.:·riflcabilă de 0,40-0,45 m. Este vorba de cuptoare simple în fo1·mat de pară. Nu s-a
putut observa o suprainălţare pc mijlocul fundului <.1cestora. Pereţii 101· prezentau
mai multe lipituri ~i erau ar~i puternic ~n urma unei întn•buinţări înclelungatc>. Vasele puse la ars se introduceau prin pa:::tca ~upPrioară a cuptoarC'ior. Din conţinutul
primului cuptor s-au scos restUl'i cemmict\ ia1· d[n cd de al doilea, pc lîngă fragmente <le vase, s-<.1 extras şi un :;;lefuitor din os, prin mijlocul căruia e1·a montată o
armătură de fier. După caractPrul ceramicii dcscupcrite în cuptoare, se poate ap1·ecia
că acestea au fost utilizute in sPcolul al XVI-lc>a.
La 7 noiembrie 1962, cu prikjul uno1· lucrări de construcţic> pentru actualul Licc>u
industrial nr. l, s-a dcscopPrit pP laturn de sud a unei săpături, la adîncimea de 2,10
m, un cuptor, care fusese distrus în cca mai mare pat'tl' de lucrători. Cu toate aceste
·condiţii neprielnice, s-au putut culege o sel'ic de date privitoare la cuptor. El avea
diametrul est-vest de J,!iO m .-:;i cel nord-sud de 1,20 m. Gu1·a cuptorului era spre nordvest !;i avea 0,40 m în lărgime. Pereţii cuptorului emu tăi<.1ţi pînă aproape de fund.
După toate probabilităţile, este vorba de un cuptor pentru ars oale în formă de calotă
sferică. Pe latura de sud-est a cuptorului, a fost detcrmin<.1t[1 .-;;i o 1·ă~uflătoare care
urca oblic, puţin curbat spre suprnfaţa solului. Secţiunea canalului răsuflătorii la
punctul unde era tăiat de constructori avea în diametru 0,05 111, pe o lungime de 0,35
m ; pl'reţii cuptorului şi ai răsuflcitorii p1·ezcntau urme alP unci arderi puternice la
roşu, atingînd grosimea de 0,15 m, iar pc alucu1·i prezcntînd zgurificări. In cuptor nu
au fost descoperite resturi de materiale. S-au găsit pc fundul cuptorului multă cenuşă, ajungind la grosimea de 0,06-0,1::! m şi, în mai mică măsură cărbuni. Nu s-a
putut stabili epoca in care a fost utilizat.
In incinta vechiului cimiti1· evreiesc, la 19 noiembrie 1962, s-a dPscopcrit, cu
prikjul săpăturilor de fundaţie pentru blocul B 1, pe btura de sud a săpăturii, la cca
B m de colţul de sud-vest al acf'steia, la adîncimt•a de cca 1 m, un cuptor de ars oale
din epoca medievală de tipul cuptoarelor de ciuperc<i~ 1 • Fundul cuptorului, pe mijloc,
prezenta o supraînălţare de cca 0,15 m pc o suprafaţ[1 circulară de 0,80 m in diametru. Pereţii erau puternic arşi - cca 0,05 m - şi aveau două rînduri de lipitură. Gura
de dare a focului, de 0,5 m în lărgime şi ele 0,30 m înălţime, se afla spre nord-vest
şi era astupată cu mai multe pietre de mărime mijlocie aşezate orizontal una peste
alta. lnălţimea maximă pînă la care s-a păstrat cuptorul era de 0,80 m. Diametrul
acestuia era de circa 1,40 m. In conţinutul cuptorului, s-a găsit mult material ceramic,
un bolţ de arbaletă, mai multe piroane lucrate de fierar şi un fragment de inel din
aramă. Fragmentele ceramice erau de culoare C('nuşie, unele dintre ele avind imprimate motive ornamentale cu rotiţa dinţată. Pe fundul cuptorului, puternic ars, s-a
găsit cenuşă, iar la gura act'stuia şi resturi de cărbune.
La 7 decembrie 1962, cu prilejul săpăturilor de fundaţie pentru blocul B 2, tot in
incinta vechiului cimitir evreiesc a fost găsit, la adîncimea de 0,64 111, un cuptor de
copt piine, lung de cca 2 m, al cărui fund a fost secţionat de un şanţ de fundaţie.
1
' )

Vezi clasificarea cuptoarelor medievale în studiul publicat de M. Nlcorescu, Cuptoare de
ars ceramică din secolele XIV-XV de la Suceava, în SCIV, 16, 1965, p, 97-112.
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Fundul cuptorului c>ra puternic ars, mrrgind pinii la zgurificare, arsura ajungfnd p!nă
la 0,15 m grosime. ln lăţime, cuptorul putea depăşi l m. ln secţiune, s-a putut observa
cum s-a realizat boltirc>a cuptorului, păstrîndu-!>e din partea superioara a acf'stuia
pînă la cca 0,50 m inălţimP, restul bolţii elf' deasupra prăbuşindu-se. Cuptorul era
orientat est-vest şi avea gura spre' vest. La gură, s-a observat o tc>ncuire cu mortar de
vai· a unC'i zidiri f<'icutp probabil clin valătuci pe p[1mint.
Tot în sectorul blor·urilor di:n vPchiul cimitir evreiesc, a mai fost descopc>rit ~i
un cuptor de ars de tipul CC'lor cu ciupercă cu c\iarnrtrul de cca 0,80 m. la aclîncimea
dE' 0.60 m, eu pcrE>ţii ar<:;i putC'rnic 22 . ToatC' aceste cuptoare din vechiul cimitil' evrciesc pot fi datate în secolul al XVII-IC'a.
l.ocuinţe. La B octomhrir J 962, cu prilejul săpăturilor ele fundaţie ce se efC'ctuau
pentru blocul J 2 de pe strada Ana lpătescu, la adîncimea de 1,65 m, pe peretele de
VC'St al unui 5anţ ele fundaţie>, pc o lungime de 2,20 m, s-a descoperit o lentil<l. de pă
rnînt negru pft~at cu rrsturi rlc păm!nt galben ciţiva cm, a c;!re>i grosime varia. Pe>ste>
toate> acestea se prăbu~ise o marc cantitate de> pămint ars, provenind din lipituri
a;-ilic'.lfr pe> nuiclr si bîrnr clr lrmn . .l\tît in oii.mintul clin lcntilii, cit şi în re>sturilc> de
lipitur<1, s-au găsit numero<isC' fragmente dC' cărhune proveninrl de la ardcrc>a
unui material lemnos de escnţf1 moale. Stratul provenind de la ac2asta lipitură
avea pe alocuri grosimc>a de 0,35-0.40 m. Intre ncc>stea, s-au găsit !;'i citcva fragmente
c]p cernmică lucratii cu mîna. elf' culoare roşie, incomplc>t arsă, între care un fra~ment
de buză şi altul ele la un fund dr va«. Pe pPrrtd<' de> !'st al aceluia5i şanţ dP fundnţie.
s-a observat In aclîncimc-a dr 1,60 m. pc> o lungimP dr 1,:m m. acPla5i profil ca cd de
pe peretele de vest, cu deosPbirc> c:i aici nu mai apărea lentila de pămînt negru pă
tat cu galben.
Dupil indiciile pe care le-am obţinut prln cC'rcctarca dcctuată, se pnre ci\ a fost
secţionat;! o locuinţă apronpc d<' unul clin colţurile ei. Locuinţn era ad!ncită cu cca
0,30 m într-un sol castaniu gras, fără nisip în c>l. Pc spnţiul săp:lt nu au fost surpril',.,'.' ur:nc- ele gropi de pari sau ele nlte am<'najări intrrio;irc. O datar<' est" foarte
greu de avansat. Dată fiind insuf:cicnţa elrmentelor de datare, pot fi avansate două
ipoteze2J). Se poate prrsupune, în prima situaţie c>xistenţa unei locuinţe daci,-_=' de tip
Lat(•nr snu din secolele IJ-TII e.n., ţinînd Sf'ama că la cca 100 m spre est se află cimitirul de incineraţie dacic descoperit cu alt prilej 2"). Dat fiind faptul că săpăturile
arheologice din sectorul Parc au scos la iveală două bordrie prefeudale din secolele
VI-VII e.n .• s-ar putea, în cel de al doilea raz. ca şi aici să fie vorha de ~n. asem~ne_a
bordei. ln cazul acesta. aşezarE"a prefeudală de la Şipot - Suceava ar c1şbga 1:101 dimensiuni, put'ind fi vorba aici de limita de sud-vest a aşezării prefeudale studiate la
Şipot 25 ).

Cimitire vechi armeneşti. La 15 aprilie 1970. s-a cons<'mnat descoperirea, pe strada Dobrogeanu-Gherra, iar la 7 iulie, în acelaşi an, pe strada Armenească, a unui
cimitir medieval de mari dimensiuni din secolul al XV-iea, care ne dă posibilitatea
să tragem o seric de concluzii cu privire la istoria oraşului şi la viaţa sa social-culturală. Dar mai intii să arătiim în ce constă descoperirea.
O echipă a şantierului I.S.C.M. Suceava, condusă de Daniliuc Gheorghe, lucra )a
săpai·ea unui ~anţ lat de> 2,60 m pentru instalarea unor conducte de termoficare, urmind traseul străzii Dobrogeanu-Ghcrea, pC' mijlocul acpsteia. La adîncimea de I,50
-1,60 m, au fost interceptate mai multe morminte de inhumaţie, orientate vest-est,
după ritualul creştin, în dreptul casei cu nr. 3 de pe această stradă26). S-au d<'scoperit cel puţin şase morminte, dintre care numai trei au putut fi cercetate mai îndeaproape. Mormintele erau deranjate la partea inferioară a corpului în urma unor să
pături mai noi pentru
instalarea unei conducte pentru apă. Cu prilejul cercetării
mormintelor, s-au putut găsi fragmente în mare măsură carbonizate de man5c>h•
brodate cu fir de argint aurit într-o ornamentică în joc de unghiuri şi romburi,
amintind altiţele costumului popular românesc. ln afară de aceasta, au fost r<'coltaţi
într-o stare mai bună şapte> nasturi în formii dr nod, lucraţi din i;îrmil de> aof'.int aurit
şi un nasture prismatic, tot din argint aurit, dP forma unri prisme,
triunghiulare,

">

ln acest sector, s-au mat descoperit, de altfel, mal multe alte cuptoare, dar nu am avut
prilejul Să le cercetez.
Pentru confirmarea unor asemenea Ipoteze, foarte plauzibile de altfel, slnt necesare noi
cercetări arheologice. întrebarea este dacă acestea ar putea da vreun rezultat, ştiut fiind
raptul că intrea)'.la zonă este afectată de numeroase construcţii mai vechi sau mal noi.
:li) V. nota 2.
") V. : Dan Gh. Teodor, in Materiale, IX, 1970, p. 375-377.
'") O semnalare a descoperiri! a fost făcută de subsemnatul ln articolul La Suceava, o ImPortantă flescopertre arheologică, in Zori noi, nr. 7000 din 21. VI. 19'JIO.

ZI)
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fiecare faţctă avînd forma unui ciorchinl' dc strugurc27 ). 1\lţi nasturi s-au fărimiţat
cu prilejul scoatcrii clin pămînt. Dc remarcat că cele şa~c morminte', menţionate anterior, erau amplasate pc> 7-8 mrtri linC'ari de-a lungul şo:;.dci, ceea cc dcmonstrcazii că inmormîntnrc>a sr făcuse cu o anumitt1 ordinP, care nu se putPa realiza dc>cît
lntr-un cimitir organizat sistematic.
Pc strada lu-menească, în dreptul casei parohiale arnwneşli de lingă bisrrica armenească Sf. Cruc.:C', au fo,.,t intl'rceptal.e cJC'-a lungul străzii, pc lingă un mormint d•·
copil, datat 'în a doua jumătate> a secolului al XV-lC'a printr-o monedă de la Matei
Corvin, alte patru morminte medievale la adincimc;i de circa I,70 m orientate vestest. Mormintele fusC':;cră curăţate ele lucri1tori i acC'lc1a::;i echipe lSCM, c.:are executasl'
şi săpăturile de pc strada Dobrogcanu-GllC'rea. Ac:Pastă împrpjurarc a zădărnicit dP"coperirea unor cventuall' m;iterialC' de datare. Nu au fost g[1sitC' nici resturi cerami1T,
monede sau alte picsP, care fac parte de obicei din inventarul mormintelor.
Din cele cercetate, Sl' poate tragc• conduzia că C'St<' vorba de un cimitir crt'ştin,
care trebuie datat cd mai tîrziu în a doua jum~·1tatc a SC'rolului al XV-iea şi, cvPntual, începu',ul secolului al XVI-iea, dar nu 1•stp exclus<! posihililatca ca acc'it cimitir
sit fi existat şi în prima jumătate a secolului al XV-lPa. După cum sr ştif', în acrus~i1
zonă s0 află dout1 bisPrici armeneşti din secolul al XVI-iea, re<t cunoscută sub dl•numirra de Turnu Ro«u (biserica Sf. Simion) şi bise1·ira Sf. Cruc'" iar la cîtcva sute' df'
metri de biserica Turnu Roşu se afl:i fosta mănăstin~ de c;,Ju);;1ri Sf. A uxentil', cunoscută sub numf'le de Zamca. Această concentrare de biserici armPncşti pC' actualele străzi Armenească, Turnu Ro'ju şi Zamca ne duce spre concluzia că ne aflăm pe
o zonă locuită sau cel puţin folositit df' arm1mi. Cimitirul descoprrit pe traseul străzi
lor Dobrogeanu-Gherea si Armenească trebuie atribuit populaţiei armeneştF 8 ). Ştim
că armenii au fost incur;jaţi să SC' stabilească în Moldova şi în primul rind în capitala ţării, in Suceava, încă de pP vrC'mea lui Alexandru cel Bun, ci fiind aprPciaţi cn
buni meştPşugari şi 1wgustori. Dr <1ici, trebuie să deducem cf1 nC' aflf1m în faţa unui
vrchi cimitir armC'nC'sc din oraş. SC' pune întrcban•a, care va fi fost şi cm mai veche
biserică armenească din Suce<.1va ? ln mod obişnuit, hisprica se afl<'I în ncceno;;i zona
cu cimitirul, fie c[1 aveau sau nu o lmprcjmuirc comună. Este posibil ca această biserică să fi existat pc spaţiul cimitirului şi să fi fost dărîrnatli cu timpul, dar nu 0stP;
exclus ca una din actualele biserici Sf. Cruce sau Sf. Simion să fie o construcţw m::u
nouă pc funclaţiilc unri hiserici mai vechi. Se• ~tiC' că adesC'o~i, bi~erid mai vechi dă
rîmînclu-sc, se construiau altC'lc pC' a!"C'ln.5i Ioc 1'i, de multe ort, cl11ar ş1 cu acf'Ia:". pia~
de construcţie, folosind vC'chilf' fundaţii. O cercetare arheologică po<.1te ar clarifica ş1
această situaţie 'în legătură cu vechea bisC'rică a cimitirnlui descoperit2o).
O altă concluzie cc poate fi tras{t este că CC'a mai mare parte a construcţiilor de
pc strada Armeneasc<i, dacă nu toate, sînt ridicate> pc spaţiul fostului cimitir armenesc. Aşa stind lucruril<', se ponte stabili 5i o datare a caselor cu pridvor, tipic sucevene, dintre care un mare număr se află pc strada Armenească. Cele construite pe
această stradă nu pot fi anterioare secolului al XVI-lea. Cu oarecare probabilitate,
epoca de 'inclwgare a acestui stil ar putea fi stabilită în acest secol. Stilul, astfel format, va lua de-a lungul timpului aspecte vnrinte.
Este evident ci\, în această vreme, populaţia armC'nească îşi avea locuinţC'le în
afara cimitirului atita vrC'mC' dt acC'sta Pra folosit. Dar unde anume locuiau aceştia?
DocumC'ntele vorbesc despre Despot Vodă şi sfîrşitul lui tragic. Se ştie că armf'nii au
fost considC'raţi ca su<;ţinători ai acestuia. în momentul cînd Despot s-a hotărlt să se
predea vrăjmaşului său, Ştefan Tomşa, îmt;rt1cîndu-se :n hainC'le voievodale, s-a îndreptat spre locul unde se afla Tomşa, la Pudul Arenilor, trccînd pe strada Armenească, „cC'a podită cu calapod de lemn". Care va fi fost acenstă stradă ? Inclin să
cred că acC'asta trecea prin mijlocul coloniei celei mai vechi armeneşti. Este foarte
posibil ca aceasta să fi urmat traseul actualei străzi 6 Noiembrie sau unul apropiat
şi paralel cu aceast:1, care astăzi nu mai poate fi identificat.

"'> Paraschiva v. Batarluc, Ci!eva
Suceava, IV, 1977, p. SlJ-;316.
""> o dov~dă ln plus Că obiectele
31

)

piese provenite dintr-un cimitir medieval de la Suceava, fn

de podoabă sau de lmbrllcllmlnte nu constituiau elemente
de diferenţiere intre moldoveni şi arm!'nl, meşterll enre le executau fiind de un neam
sau altul, la fel şi cel ce le foloseau. AcensLa, bineînţeles, tn referire la anumite pături
sociale din oraş.
o piatră de monnint din l:;iseric!I, cea a lui Solomon este datată cu anul 1428 (informaţie
Knel Mandallnn). Dacă acest mormlnt, ca şi mormlntul lui Isaila din aceeaşi biserică, pe
piatra c:'\rula dat~ este ştearsli., se dovedesc :i nu fi fost aduse din altll parte, s-ar putea
admite, dacă şi cercetările arheologice o vor confirma, că biserica Sf. Cruce este o refacere a unei biserici armeneşti din prima jumătate a secolului al XV-iea.
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Un argument in plus pentru această ipoteză este faptul că, în fosta grădină a internatului „Vasile Cocirlă" al Liceului „Ştefan cel Marc" de pe strada 6 Noiembrie,
a existat o bisel"ică armenească cu hramul „Sf. Treimi" care avea şi un cimitir ce se
intindc>a pe o ma1·e suprafaţă de teren. Luc1·u1 acesta se cunoştea din arhivele bisericii armeneşti din Suceava, dar prin aceasta nu se putea preciza de cind data biserica
~i cimitirul. I-:rau vechi sau dintr-o epocă mai apropiată.'! Săpăturile efectuate cu
p1·ilejul introducerii unor cabluri telefonice pe strada Mihai Viteazul au adus o rază
de lumină in legătură cu vechimea cimitirului, fără însă a se putea aprecia cit era
el de întins şi nici unde va fi fost ::implasată biserica. Au fost descopc>nte pe o mare
lungime, pe latura de est a acestei străzi, începind de la intersecţia cu strada 6 Noiembrie, numeroase oseminte omene~ti provenind de la un număr indeterminabil de
monniritc. Cu acest prilej, au fost scoase la iveală şi multe piese din inventarul acestora. Dintre obiectele descoperite, menţionez mai mulţi nasturi globulari de aramă
suflaţi cu aur, trei copci de argint ajurate, un fragment de ţesătură din mătase brodată cu fir de metal, iar din rindul monedelor trebuie amintite : un denar unguresc
de argint din anul 1593, emisiune Rudolf al Ii-lea, un solidus polonez de argint
din anul 160V, emis de Sigismund al Iii-lea Wasa pentru oraşul Riga, mai multe
„Cristinc" de aramă bătute sub Dabija Vodă şi o monedă perforată din argint de
provcnicnţit otomană:~). Mormintele erau la o adincimc mai mică de 1 metru şi nu
au putui. 1i cercetate sistematic, săpătura constructorilor actuali fiind foarte îngustă.
Din piesele menţionate, intrate în colecţia muzeului sucevean, s-a putut deduce că
acestea erau databile în secolele XV-XVIP 1). Cu prilejul săpăturilor efectuate pentru blocuri în fosta grădină a internatului nu am avut posibilitatea să urmăresc executarea lucrărilor. Nu a1· fi lipsită de interes o cercetare sistematică pe spaţiul rămas
neconstruit, atît pentru delimitarea cimitirului cit şi pentru stabilirea locului de amplasare a bisericii Sf. Treime şi a vechimii acesteia.
Revenind la problema ridicată asupra spaţiului pc care se întindeau locuinţele
populaţiei armeneşti, cel puţin pentru secolele al XV-lea şi al XVI-lea, este plauzibil
ca acestea să se fi încadrat cel puţin intre cele două cimitire, cel din zona străzii Armeneşti şi cel de al doilea din spaţiul fostei grădini a internatului Liceului „Ştefan
cel j\lare", extinzîndu-!:.c în continuare spre· periferiile de vest şi de sud-vest ale oraşului.;~. fii1·ă a se exclude posibilitatea existenţei unor asemenea locuinţe şi în alte
zoncl::). De alţfC'l, se şlic că armenii din Suceava au avut repetate conflicte cu mănăstirea Sf. Ilie pC'ntru încălcilri reciproce în zona de contact dintre moşia mănăstirii Sf.
Ilie şi proprietăţile locuitorilor armeni din oraş, încălcări care duceau la procese ce
ajungeau în faţa domnitorilor pentru împărţirea d1·eptăţii.
Nu pot încheia această. expunere cu privire la descoperirile făcute întîmplător pe
de construcţii din ora,_;ul Suceava şi referitor la importanţa pc care o au
acestea, fără a menţiona şi numeroasele obiecte de marc valoare ştiinţifică din domeniul arheologici şi al numismaticii, care s-au găsit pe aceasta cale. Şi aceasta încă de
pe vremea cinci Muzeul din Suceava nu luase fiinţă. Din momentul în care, însă, s-a
întemeiat instituţia care prin specificul său trebuie să se îngrijească de adunarea şi
păstrarea acestor prc\ioase relicve ale trecutului, istoria Sucevei a început să-şi dezlege tainele şi prin descifrarea urmelor de cultură materială ce se păstrau în pămîn
tul cc le ocrotise de sute şi mii de ani.
şantierele

•) o semnalare a acestei descoperiri a fost
11

)

făcută de subsemnatul !n Zori noi nr. 4654 din
24. XI. 1962, în articolul NOI Informalii cu privire la &reculul oraşului Suceava.
Trebuie să adaug că, încă în secolul trecut, unele pietre de mormînt, care se aflau !n fosta
gradină a internatului Liceului „Ştefan cel Mare", au fost mutate !n curtea bisericii Sf.
Cruce. Este neîndoielnic că osemintele celor înhumaţi au rămas neatinse în locurile unde
aceştia fuseseră înmormîntaţi.

''>

Reamintesc că, în secolele XV-XVI, populaţia armenească din Suceava constituia cu
aproximaţie jumătate din populaţia oraşului, Iar armenii, ca pricepuţi meşteşugari şi negustori, îşi puteau construi locuinţele şi anexele lor fără a fi obligaţi să se restrîngă în
ceea ce priveşte cheltuielile necesare în acest scop.
~') Adaug în plus că în această zonă locuită nu a fost Inclusă moşia mănăstirii Sf. Auxentle
(actuala_ biserică Zamca), aceasta fiind rezervată episcopilor armeni şi neavînd alte clă
tllrl dec1t cele ale oamenilor legaţi direct de trebuinţele episcopiei şi ale mănăstirii casele
meşteşugarl~or ş1 sluJltorllor necesari mănăstirii sau episcopiei şi chiliile călugărll~r. Este
posibil . ca, m parte, unele meşteşuguri şi lucrarea pămîntului să se fi făcut de călugării
mănăst1rll, fără ca prin aceasta mănăstirea să se poată dispensa şi de alt personal ajut~tor. Ven~tunle realizate dC: pe moşia episcopală erau utilizate pentru diverse necesitaţi
ale comunităţii armene din mtreaga Moldovă. Este cu putinţă ca episcopia să fi dispus sl
de alte asemenea moşii în alte localităţi din Moldova.
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AUFZEICHNUNGEN IN ZUSAMMENHANG MIT EINIGEN
ENTDECK1_1NGEN AUS DER ST,\DT SUCEAVA
KONSIGNIERUNGEN

ARCIIĂOLOGISCHEN

ZUS.Yl\.11\tENFASSUNG
Entlang einer Tătigkc·it vieler Jahrzehnten, dcr Vcrfasscr v::rzdclmctc sich vielc
Bcmf'rkungcn liinsichtlich cincr grossen J\nzahl von archiiologiscllf'n Entdcckungen
am Umfang der Stadt Suceava bf'i Anlass vcrschieckncn Bauwcrkau<>grabungen gl'tan. Einige von diesen Feststelluni;en wurden Jahre entlang in cler lon:<1lcn Zeitung
Zori Noi hingcwiesc•n. Aber die mcistcn sind unvf'roffrntlicht gl'hlic-ben.
Im anwesenden Studium hat dt>r Verfasscr das Problem der Datierung der dazischen Siedlung von Sili5tf'a Şchcii auf Grund eincr neuen \Văhrungsentdeckun.:.:
wiedcraufgenommcn. Er 1·1·urtet auch Probleme von ckr Existcnz C'Încs Kanalisic1·ungsystcms der mittclalt<·rlichen Stadt auf Grund mchrC'rcn von zurUckbleibenden
GewăssC'r Abzugskanalen, sowie die \Vassc1·vcrsorgung, clic Vcrtl'idigungschanzc. dic
Existenz cincr wichtigcn Zahl von Ofen fur das Ausbrennen tlC'r Kernmik linei Backtifen von cleselhen periode, die Existenz einiger \Vcrkstăttcn unei Wuhnungcn von
verschiedencn Dascinsperioden der Stadt und anderc.
Auf Grund einiger Griiberentdc>ckungen am Umfag der Strassen Gherea Dobrogeanu, Armenească und Mihai Viteazul, auch Archivdaten und Documente anwendend, man brigt Prăzisierungen hinsichtlich des Raumes auf wclchC'm anfănglich
im XV-ten Jahrhundert und wahrschcinlich auch friihC'r die Armenier sich in Suceava angesiedelt habcn. Est wurde clie BC'deutung und die Notwendigkeit einiger
archăologiscllC'n Forschungen in dC'r betreffenden Gegend fUr einen grundlicheren
Kennen der mittelalterlichen, Stadt Suceava, weil man weisst des dic Armenier
haben eine wichtige Rolle in dC'm Stadtleben in der Pc1·iode scincr grossten BlUhe
im Mittelalter untcrstrichm.
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S. FL. MARIAN, PROFESOR LA GIMNAZIUL DIN SUCEAVA
(I)
PAUL

LEU

Simion Florea Marian. devenind profesor, a prC"luat idl'alurilc de lupt~1 alC'
epocii, experienţa acumulată de predecesorii săi şi, timp de aproape trei decenii, a
militat cu toate forţele şi mijloacele ce i-au stat la indemină pentru a introduce limba
şi cultura română in şcoală, pentru a dezvolta con5tiinţa naţionalii a tinerilor ce frecventau Obergymnasium greco-oriental kezaro-krăicsc de la Suceava.
Purtînd o statornică dragoste locurilor unde ochii minţii i s-au deschis larg tn
afară, unde a trâit bucuria debutului revuistic şi rclitorial, simţind nrvoia unui mrdiu
prielnic desfăşurării activităţii sale didactico-ştiinţifice, S. FI. Marian a Cl'rut să fie
transfC'rat la Suceava. Prin adresa Consistoriului arhiepiscopal greco-oriental al Bucovinri nr. 2888, clin 30 iunic/12 iulie 1883, ci a fost anunţat că Psle numit „incepind
cu anul şcolar 1883-1884 învăţător de religie" 1) la Gimnaziul superior greco-oriental
-lin Suceava, cu un salariu „anual de 1.250 florini, plătiţi a11ticipat de la 1 scptembi"ie 1883" 2), în rate lunare contra chitanţă.
ln luna august 1883, S. Fi. Marian Sl' mai afla la Siret, unde făcea ultimele pregătiri in veclerra tipăririi Ornitologiei, definitivind Precuvîntarea. Tot acum a redactat un m<'moriu prin care solicita să fie avansat de ILI ajutor de preot la p1·eot, şi definitivat in invăţămînt pe postul de prof<'sor gimnazial3).
In toamna lui 1883, odată cu deschiderea noului un şcolar, lăsîndu-şi familia la
Siret, S. FI. Marian s-a prezentat la post. Dup;I mai multe căutări, a aflat un adăpost
pentru ai săi vizavi de Mănăstirea Sf. Ioan, pe actuala stradă Ion Vodă Viteazul, despre care consemna : „Am intrat în casa d-lui Mătiisari, la 1 noiembrie 1883, stil nou,
cu 200 florini pe an, adică 16 florini şi 66 cruceri pe lună"").
După cc a făcut curăţenie generală şi a zidit un horn în locuinţa negustorului
sucevean, pe la sfirşitul lunii noi<'mbrie sau incC'putul lui decC'mbri<', profC'sornl şi-a
adus soţia şi copiii de la Siret. In casa închi1·iată a stat. după cum SC' poate constata
din contabiliz:i.rea chiriei, făcută într-un carnet de !nsemn[1ri zilnice rămas inedit,
pînă la inc<'putul lui august 1886, cinci a achitat ultima t·atii.
Intre timp, numiirul membrilor familiei a sporit cu incă unul. Grija pentru a
găsi celor dragi un adăpost sigur a crescut, ln timp cc mijloacele de subzistenţă erau
aceleaşi. Din salariul primit, abia putea să asigure famili<'i o exist<'nţă modestă şi
nicidf'cum să poată face invC'stlţii suplimrntare pc>ntru a ciudi o casă pe măsur~ n<'resităţilor. Primirea premiului academic Năsturel Hcrcscu, în valoare de 4.000 lei aur,
ii scoate pe Marian din dificultatea în care se află.
Noua situaţi<' materială i-a permis profesorului bucovinean să purceadii în cău
tarea unul adăpost sigur şi confortabil pentru ai săi. Prilejul s-a ivit cind baronii
Iohan şi Georg Kapri, ce aveau o CLISă in reparatii capitale situată într-o grădină de
4.666 metri pătraţi, au piPrdut la jocul de cărţi. Pentru a-şi onora datoriile făcute,
fraţii Kapri au pus in vînzare imol;ilul moştenit dl' la părinţi.
Plătind 2.000 florini, la 21 decembrie 1885, profesorul Marian a devenit proprietar al casei nr. 825, situată pe uliţa Sf. Ncculai, actuala stradă Simion Florea Marian,
după cum se poat0 constata din contractul de vînzare-cumpărare ce se Llfla ln posesia fiicei <'tnografului şi folcloristului român, MLlria Cf\răuşu. După terminarea repa•) Manuscris Inedit în limba germană,
ceava, inv. nr. 90.
'> Ibidem, lnv. nr. 96.
'> Ibidem, lnv. nr. 92.
'> Ibidem, inv. nr. 354, p. 97-98.

1883, Fondul mP.mor.isl-docuroentar „s. FI. Marian", Su-
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raţiilor

capitale, Mari<ln şi-LI mutat familia în noua proprietate „cî5tigată cu condeiul",
cum ii plăcPa să spună ori de cite ori se ivea ocazia.
La Succav;:i, printrE' vechi şi mai noi prieteni şi cunoscuţi, neocolit dC' duşmani,
S. FI. Marian a continuat să se ocupP de investigarea viE'ţii materiale şi spirituale. dP
de scrutarea Yiitorului acP!o1·a cărorn aparţinPa organic. Drumurile> sale erau măsur<1tf': liceul, Şcoala română, Rrvista politică, Clubul român, vizitarea localităţilor bucovint>ne unde se aflau urmele străhUnC' <:;i, mai alf's, adunarca, t1·anscrierca impecubilă, organizarea, clasificarea, ierarhizarea şi redactarc>a unor volume de sinteză etnoi?:rafică şi folcloristică de o marc valoare> ştiinţificC!.
Zilf' şi nopţi lucra statornic, fără odihnă, In biroul protejat de zarva făcută de
copiii săi, de două uşi masive, fixate' de o parte şi de alta a tocului camerei unde nu
avea nimeni acces. La masa sa de lucru putea fi găsit dis-de-dimineaţă, înainte ele
răsăritul soardui şi pînă după miezul nopţii, tronînd printre norii groşi de fum ele
tutun. Munca îi era întreruptă, din cind în cînd, de bătăile rcp('tatP în prima uşă incuiaU1 şi ele strigătele unuia dintre copiii săi :
- Tătuţii, p'1fteşte la masă !
Sîrguinţa şi tenacitatea în muncă c>rau alimentate de puternica şi statornica dragoste de popor, de dorinţa fierbinte de a-l ajuta să prospere prin cultură alături de
naţiunile civilizate ale Europei timpului său.
Numărîndu-se printre puţinii care au înţeles că geniul poporului este mai presus
şi mai durabil decît orice geniu individual, omul de ştiinţă Marian s-a ostenit f<ldi.
preget pentru a scoate la lmnină nestemat( :e spirituale ale marelui anonim, ce au
constituit, de-a lungul mileniilor, fl('xibila coloană vertebrală care a susţinut fiinţ:i
moşilor şi strămoşilor noştri în timpul crînccnelor încercări, a cruntelor şi pustietoarelor urgii cc s-au abătut ca un potop, în mistuitoare rafale, asupra pămmtului stră
bun aşezat la o furtunoasă răscruC'e de drumuri istorice.
Soldatul păzitor al spiritualităţii române-:;ti din fosta Cetate de Scaun a Moldovei.
în pofida împilărilor habsburgice, a adunat de la ai săi şi la ai săi a dat tot C'e a crezut că e necesar luptei de eliberare naţională, dezvoltării pe mai departe a s;Jiritualităţii poporului căruia îi aparţinea. Drept mărturie stă activitatea sa pe tărimul şco
lii, activităţii cetăţeneşti, a presei, a sprijinului moral şi material ce l-a acordat fiilor
de ţărani români, sau lucrările sale fundamentale redactate, în cea mai mare parte,
după vcnireq sa la Suceava, precum şi numeroasele materiale rămase în manuscrise.
ln vederea argumentării unităţii românilor de pretutindeni, S. FI. Marian a continuat să investigheze, cu aceeaşi rîvnă, vetrele de cul',ură ale populaţiei autohtone din
Ţara de Sus a Moldovei, să adune şi analizeze cu strguinţă hrisoave, inscripţii vechi,
noi aspecte ale vieţii materi:ile ale poporului, specii folclorice nemaiîntîlnite şi altele.
în calitatea sa de membru activ al Secţiunii istorice a Academiei Române, în au.~ust 1882, a trecut la investigarea atentă şi temeinică a urmE'lor lăsate de străbuni cc
o;c aflau în arhivele de la Putna. Cu această ocazie, academicianul Marian a transcris
inscripţii slavone de pe pietrele funerare şi de pe obiectele de cult aflate în posesia
mănăstirii. Tot acum a analizat conţinutul a peste două sute de docum~ntr, originale
sau copii, depozitate în acest focar de cultură românE'sc, de la ctitorirea lui pînă la
răpirea părţii de nord a Moldovei.
Aflînd însă că episcopul Melchisedec investiga acelaşi subiect, S. FI. Marian şi-a
întrerupt cercetarea şi a arnînat prelucrarea datelor adunate.
Citind comunicarea publicată de Melchisedec Î!1 Rrvista pentru islorie, archeologie şi filologie, condusă df! istoricul şi folcloristul Grigore Tocilescu 5 ). profesorul sucevean a constatat că multe documente şi informaţii importante din punct de ved!'re
istoric, au fost lăsate să zacă mai departe în biblioteca de la Putna şi atunci s-a hotărît să le includă în circuitul culturii naţionale.
Inceputul l-a făcut cu prezentarea comunicării : Cit!'va inscriptiuni si document!'
din Bucovina, la 8 martie 1885, în cadrul sesiunii general" a AcademH Român Cu
această ocazie, Marian a tradus şi comentat treisprezece inscripţii slavone df'scopf'ritr
pe obiectele de cult şi pc pietrele funerare de la Putna şi a rf'zumat conţinutul a
::louăsprezece hrisoave. Tot acum el a adus la cunoştinţa colrgilor de· Ia Sec\iunea
istorică două inscripţii găsite în satul Zaharoşti. precum şi conţinutul ;1 unsprezece
zapise cu privire la relaţiile moldo-polone.

„

·) .\:,,:: ri~·~dc,-, O vizită la clteva
archeo1ogic ş1 filologie, anul I.

mănăstiri şi

biserici din Bucovina ln Revista pentru Istorie,
'

voi. I. fascicola 2, p. 245.
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!n icler:a demonstrării unităţ_ii, continuităţii şi a drepturilor românilor bucovineni.
S. I- I. Marian a adunat şi puhhcat nunwroase a1·gumente istorice. Din manuscrisele
A!ăsite la Putna, el a mai tipărit, în Revista politică din anul 1BR9, Dieta lui Vartholomei Măzăreanu. DC'spre intenţiile şi proiectrle sale în legătură cu valo1·ificarea educativă a urmelor lăsate de înaintaşi stă mărturie şi următoarea machetă de copertă
..,, am aflat-o printre inedite :
„I N S C R I P T I U N I
de pc
manuscripte şi cărţi vechi din Bucovina
ckcopiatc ~i publicate
de
Simcon Fl. Marian
Partea a II-a"6
PrC'ocupările de natur[t istorică au fost constante şi ele sint confirmate atît de
lucrări ca : Sfîntu Ioan cel Nou de la Suceava, schiţă istorică tipărită în 1895, în Editura Academiei Române, Bucureşti, Inscripţiuni de pc manuscripte şi cărţi vechi, par-

tea I, publicate în 1900, la Suceava, Portretul lui Miron Costin, editat de Academia
Română în 1900, cit şi de manuscrisele rămase în diverse faze de lucru. Spre exemplu, despre Reuscni, satul unde a fost omorit Bogdan al Ii-lea, tatăl lui ~tefan cel
Mare, de către Petru Aron, s-au păstrat de la profesorul Marian două variante ale
studiului istoric intitulat Reusenii: una se află la Suceava 7), iar cealnltă la Biblioteca
Academ:ei H.S. România din Bucureşti 0 ).
Din mai toate lucrările sale istorice se degajă, fără echivoc, faptul că educatorul
S. Fl. Marian nu a făcut istoric de dragul istorici, ci spre a ofrri Plcvilor săi suficiente argumente pentru redeşteptarea coni,;tiinţei de neam -'?i stimularea sentimentelor
patriotice în vederea apărarii fiinţei naţionale. Cinci d considerat că altcmPva ar putea să o facă mai bine decît el, cercetătorul Marian ~1 optat în favoan•a acestuia, fără
a ~ovăi, cum a fost cazul şi cu documentele de la Putna.
Aflînd că Melchisedec a cercetat arhivele din mai multe centre de cultură feudală din Bucovina, pentru a selecta şi publica documente despre trecutul poporului,
S. Fl. Marian a sistat propriile-i investigări, „fiind deplin încredinţat că Prea Sfmţia
Sa, ca unul ce mai toată viaţa s-a ocupat cu lucruri ele natura aceasta şi care c cu
mult mai vestit decît mine în astfel de cercetări, va scoate la lumină nu numai ceea
ce am adunat cu, ci lncă multe altele, care, sau nu apucasem incă a le aduna, sau ll'
trecusem cu vcclerea'·' 1•
Adunarea şi valorificarea vestigiilor istorice a făcut-o minat de responsabilitatea
faţă de ai săi şi de conştiinţa de educat01·. Prin 1·cînvicrca lor, prof_e~orul S. FI. Marian,
în mod deliberat, a furnizat argumente ce aveau darul de a mobiliza pc compaLnoţ11
~ai la luptă, in vederea eliberării naţionale.
Evocînd un moment al luptelor interne dintre partidele boicre~li pentru tronul
·Moldovei. cum a fost cazul asasinării lui Bogdan al 11-lea de căti-e Petru /\son, în sturliul istoric Reuseni, profesorul S. Fl. Marian a comentat evenimentul în lumina re>laţiilor socio-politice ale momentului ce-l trăia, cînd între românii dive1·selor clase şi
categorii sociale apăruseră disensiuni alimentate de neprieteni cc urmăreau diminuarea forţei combative împotriva procesului de deznaţionalizare exercitat de Austria.
Pentru a da o lecţie conaţionalilor săi, profesorul patriot, comentînd rezultatele
luptelor intestine duse pentru ocuparea tronului Moldovei cu ajutor străin, a evidenţiat greşelile înaintaşilor, pentru a nu se mai repeta, avertizîndu-şi astfel contemporanii şi urmaşii că „luptele interne întotdeauna au fost, sînt şi vor rămîne cele mai
dăunătoare pentru un popor. Ele ~torc puterea unei naţiuni nu spre înflorire, pro2res şi m.irire, ci spre slăbire şi decădere" 1 D).

'> s.
7
)

•)

'>
'">

FI. Marian, Manuscris Inedit, Fondul memorial-documentar „S, FI. Marian•, Suceava,
lnv. nr. 3'"J6, p. 1.
Ştefan Lemny, Un manuscris inedit al lui Simion Florea Marian : „Reusenli - studiu istoric•, in Alma mater, anul V, nr. 9-10 (33-34), octombrie-noiembrie 1973, p. 14.
s. FI. Marian, Manuscris Inedit, Biblioteca Academiei R. s. România, Bucureşti, nr. 407G.
S. FI. Marian, Citeva. inscrip\iunl şi documente din Bucovina, in Ana.Jele Academiei Române,
seria II, tomul VII, secţiunea 2, Memorii şl notiţe, Bucureşti, 1885, p. 3-4.
s. Fl. Marian, Manuscris inedit : Reusenii - studiu Istoric, Fondul memorial-documentar
,,s. FI. Marian", Suceava, inv. nr. 41.
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Ideea enunţată în manuscrislll amintit a fost reluată şi dezvoltată în articoldc
sale publicate în Revista politică, concretizînd astfel principalele direcţii ale periodicului ~onclus ele Si~nion Flo~·ca Ma~1an. Prin_ 1887, profesorul sucevean se pn'ocupa
de stringerea unor mformaţ11 cu pnvirc la Pietrele Doamnei de pe muntele Rarău !;ii
schitul Rară1:. 1 '). Tot acum t'I u incC'put a-şi organiza materialele istorice şi toponimice, a tradu!-. cărţi slavone' şi a copiat diverse inscr:pţii pentru a putea i·ealiza o
monografie a comunei Vuma.
In ideea vaiorificării educative a documentelor .dăltuite în piatra VPchilor lăcaşc
de cult din 'fara de Sus, proîesorul S. FI. Maria•1 nu a preget3t să ndune date' si rC'ferinţe ciC'spre „J\lănăstioara de lingă Mihoveni„, desprt: bisericuţo. din Buneşti", „inscripţiunile şi notiţde de pe un liturghier în octav mare";~) şi altele.
în 1888, S. Fl. Marian aduna informaţii în vcckrE:'a alcătuirii studiului istoric
„Stîlpul lui Vodă din Vama ' 13 • Manu~crisul descoperit de noi în arhiva de la Suceava
e o retranscriere a unor maLeriale mai vechi. El a fost redactat pe optsprezece coale ele cerere, cu unC'le spaţii libere pe c<1rc, probabil, inten~iona să le completC'ze. Studiul incC'pe cu stabilirC'a cadrului istorico-geografic în care este plasat monumentul,
continuă cu clescrie1·ea lui, face ample referiri bibliografice cu privire la ccrcct:trile
intreprinse ele al1,ii !n kgaturii cu ziclin'a stilpului lui l\Iihai Racoviţă 10 , în 1716 şi insist{i asupra inseripţiilor de pe cele pati-u laturi ale documentului de piatră, transcriindu-Ic, conwntîndu-le şi comparîndu-lc CIJ opin;ilc Pmise de înaintaşi. Studiul nu e
important numai pentru că oferă istoriculu' i.:ci material organizat expus într-un !imba.i
simplu, c-oncii;, ci, mai a!C's. pentru că discu:a~ca 3CC'slor mărturii com;tituic un prilej
de i·ememorarc a unor manifest:i.ri ele rcvit .Jizarc a forţei moldovenilor într-o epocă
de decădPre. uservire, slăbire şi înjosire a Moldovei, cc se asC'măna mult cu starea în
care se aflau românii bucovineni in momentul cînd profesorul S. FI. Marian işi 'întocmea lucrarea. Astfel, educatorul sucevean intenţion;i să aducă în faţa contempomnilor săi mărturii pilduitoare ale trecutului, srre a-i îmbi1rbăta ca să se opună procesului d!J deznaţionalizare cxerC:tat dl' Imperiul Austriac asupra unui popor ale
cărui pături conducătoare, în parte, încC'puscră a se baroniza.
Preocuparea de a aduna, analiza, intC'rpreta şi valorifica în scopuri eduntive documentele istorice cu privire la viaţa românilor din Bucovina, a constituit o altă direcţie dominantă a activităţii profesorului Simion Florl'a Marian, pusă în slujba redeşteptării con~tiinţei naţionale, în vederea realizării indC'pendenţei şi unităţii tuturor
românilor.
Dupf1 publicarea Ornitologiei şi a cîtorva inscripţii şi documentP de ~a Suceava,
Putna, Zaharcşti ş.a., S. FI. Marian s-a decis să valorifice un aspect mai puţ111 cunoscut ~i cercetat al creaţiei folclorice : descînteccle, farmecele ş~ vrăjile, care au dat
na~tere la nenumărate controversf' pînă în acel moment. In afara de G. Dem. Teodore~cu şi At. Marwnescu, aproape nimeni nu se preocupase r!P v11lorifica1:~·a _acestor
specii populare. Referindu-se la obst:icolele ce au stat în calea cu_:ioa.şt~ru ~1 cerc_ctării descintecelor, vrăjilor şi farmecelor, Marian le consiclrra : „In~11 nepu~a!"~':'- de literatura poporană în genere, iar în special totala necunoş~inţă_ a inse_mnataţu acestui ram de poezie poporană, urgisirea şi comhaterea lui dm rasputi:r1 nu numai de
către nişte nepl'lsători şi ignoranţi a tot ce e naţional [ ... !''.
Iar în al doika rînd : teama desclntătoarelor 5i a vrliJitoarelor dP <i descoperi
orişicui şi orşicînd acest ram de poezie, ca nu cumva, descoperindu-l, să li se ieie
darul de a putea şi mai departe descinta şi vrăji, sau să nu li ~P în tîm ple, în urrn<i
de~copcririi, vreo neplăcere din partea autorităţilor publice şi mai alt's a celor bisedccşti" 1~).

Profesoru! S. FI. Marian era convins că acest as;::iect din arhiva nescris:l a culturii
romcine are importanţă nu numr.ii din punct de vedC're al studif'rii unor forme de
limbă dispă1·utii din circuitul curent, ci şi pentru reconstiluirPa unm· pnctici m<?cli
cn.le folosite ele români din vremi imemorabile, a unor credinţe si influe>nţP exercitate
asupra poporului de-a lun·.;ul existenţei sale.
Preocupil1·ile mai vechi în legiltură cu descîntec<'IP, vri\jik şi fil•·inpcrJ„ actl'n au
început a prinde contururi. In 1884, S. Fl. J\far:an avea gala tr i volu1n. cu m:.i.eriak
") s. E'l. Marian, Manuscris inedit, Ibidem, lnv. nr. 317.
Ibld~m. lnv. nr. 32G.
") S. F1. Marian. Manuscris Inedit: Stîlpul lui Vodă din Vama - studiu istoric, Ibidem. lnv.
nr. 315, fascicola 2.
14 ) Ş.t.efan Lcmny, Pe ma~glnea unui manuscris inedit al lui S. FI. Marian : „Stilpul lui Vodil
clin Vama" - Bucovina, în Opinia studenţească, Iaşi. anul I. nr. 6, noiembrie 1974. p. 5.
c;) S. FI. Maclan, Desclntece poporane române, Suceava. 1886. p. IX-X.
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adunate din Bucovina şi Transilvania. Spre a le tipări, a cerut ajutorul Arademiei
Române, de la care a primit suma de cinci sute lei. 1n 1885, etnograful român a iniţiat demersurile tn vederea tipiiricii lor, dupii cum reiese din manuscrisul inedit intitulat „Spesele şi venitul făcut pentru Des<"întecl·Ie poporane românei~). Primul volum de Descîntece poporane române a fost dat tipografiei R. Eckllardt din CC'rnăuţi,
la începutul anului 1886. ln acest scop, Marian a plătit editorului trei sutP !iDptezPci
şi patru florini, în douăzeci şi una d<' ral-:>, inct'pind ele la 5 iunie 1886 5i pînă la 3
noiembric 1890, pe măsură ce îşi difuza volumele şi prinwa banii de la cumpărători.
Un al doilea volum de vrăji, f.armPce şi dC'sdnt0ce, S. FI. Marian l-a tipărit în
1893, iar materialul celui de al treilea se mai află şi azi în manuscris.
Incă ele la 2 octombrie 1850, odată cu apariţia ultimului număr (fiO) al gazetei
Bucovina, românii din Ţara de Sus nu au mai avut posibilitatea să-~i cxprime direct
opiniile intr-o publicaţie proprie, situaţie ce a durat aproape ra•ru ·dccc-"nii.
Simţind nPvoia unui organ ele> presă, prin carc> românii el :'
llucatul Bucovinei
si1-şi poată expune ideile, un grup de intelectuali, pl"intre care ~e afla ~i Simion
Florea Marian, au apelat la SC'rviciile publicaţiilor româneşti de dincolo de Carpaţi :
Albina, Tribuna, Gazeta Transilvaniei şi altclP.
Pentru a suplini această lacună, avocntul MatC'i Lupu şi profesorul S. Fl. Marian.
cu greu au putut face rost de cauţiunea ce o cerea nutorităţile impC'rialc prntru a
permite apariţia unui organ de presă român. Ln 3 mai 1886. la Suceava, s-a editat cca
de a doua publicaţie româncasră din Bucovinn, Revista politi<"ă.
Avind ea cditor-r<'clactor pc MatC'i Lupu şi administrator-redactor pc Simion
Florea Marian, Rr-vista politică şi-a incC'pUt activitatea cu următorul apC'l-program.
lansat către publicul român :
„Trebuinţa unri gazete româneşti în Bucovina C'S~C' adînc simţită ~i s-a manifestat din mai multe părţi. La această trC'buinţă voim să răspundem prin publicarea
Revistei politice. Intenţiunea noastră este să înfiinţăm un organ polit:c, care să apere
poziţia românilor în viaţa publică din Bucovina şi să ţie viu sentimentul de solirlaritate. Revista politică va fi, prin urmare, organul comun al tuturor românilor bUcJvineni. Ea va motiva lămurit şi apăsat trebuinţele şi drepturile populaţiei româneşti
din ţară şi va combate>, fără rezervă, orice măsură, vie ea din orice pnrte, care ar
jigni interesele poporului român. Ne identificăm cu poporul român bucovinean, voim
să fim glasul lui, cerem, prin urm:ire, sprijinul din toată ţara" 17 ).
Dacă redactorul editor Matei Lupu nu a scris nici un articol 18), sufletul Revistei
politice a fost un grup de intPlectuali în frunte cu profesorul S. FI. Marian, magistratul Teodor V. Ştefanelli şi profesorul Ştefan ŞtefUr<'ac, care au condus efectiv publicaţia suceveană. Incă de la apariţia primului număr, ei au anunţat că „vom fi însă
drepţi în aprecierile noastre, drepţi şi cit se poate de modeşti. Vom susţine cu tot
zelul drPpturile noastre de popor băştinaş al ţării şi vom combate, fără rezervă, orice
încPrcare carf' ar tinde să jignească acC'stc drepturi.
Liniştiţi, blînzi şi tolPranţi precum am fost şi sîntem, vom fi totdmuna prielnici
dPzvoltării particularitătilor naţionalităţilor cu care ne-a pus soarta să trăim la un
loc dar vom ridica glasul nostru cu toată tăria acolo unde vom vedea că se întreprinde 'ceva tn detrimentul poporului nostru, unde vom oblici că se nesocotesc şi se jignesc drepturile noastre de băştinaşi.
Vom căuta să luminăm poporul asupra drepturilor şi datoriilor lui în privinţa
naţională şi vom lupta pentru înaintarea lui in cultură şi pentru indrt>ptarca stării
lui economiC'e""').
ViziunC'a largă, democratică, actuală a problemei naţionalf', prC'cUm şi pre-rizarea
drf'pturilor politic<', sociale şi economicP alC' băştin11şilor majoritari vor con!'ititui
principalPle direcţii de luptă ale publicaţiei româneşti condusă de> S. FI. Marian.
Revista s-a ridicat în apărar<'a ţăranilor români pălmaşi ce lucrau la Pxploatatori
putea scoate măcar alimentele ce le consumau pe timpul lucrului, a p<ilrnaau devenit obiectul averii străinilor, care le exploatea?.ă putl'rPa"? 0), a ţii
ranilor coda.5i şi mijlocaşi cano-şi vînd primăvara pîin001 din to;1mna viito:irP C'U un
fă1·ă a-şi
şilor „ce

10)

">
">
19)

"'>

s. FI. Marian, Manuscris inedit, Fondul memorial-documentar „S. FI. Marian",
lnv. nr. S9, p. 4.
Revista politică, anul I, nr. 1, din 15 mai 1886, p. 1.
George To:nn, Viaţa româJ'lc~.scâ în Bucovina, ln
Revista politică, anul I, nr 1, 15 mal 1886, p. 3-4.
Ibidem, nr. 11, 15 octombrie 1886, p. 2.
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Suceava,

anul I, voi. T, p. 461,

preţ

de nemica ca să-şi plătească difl'1·itP impozite [ ... ] <'ste nevoit să-şi vindă puţi
nul loc cc-I arc ca să scape de împliniri, pentru că altfel se vinde la dobă şi lui nu
numai că nu-i rămînc nici nu se plăkşte de datorii şi cl'editorii ii tl'a,a:: şi sumanul din
spate.
In provincia noastr<-1, se scria intr-ur: articol redacţional, românii din ţinutul
Cimpulungului ~i al Dornei au fost pînă mai dăunăzi cei mai avuţi. Dară lipitorile,
după ce au supt ţara, s-au ridicat şi la muntl'. Nepăţiţii au picat şi C'i în braţde lor
ca musca in laţul păianjenului. Mulţi munteni au ajuns acuma la sapă de lemn [ ... ].
De cf'lelalte ţinuturi si îneleosC'hi al SucC'vei, nici nu vorbim, că se ştie că aceştia
au ajuns demult la calicie şi că executorii trebuie să vîndă şi cenuşa din cuptor, ca
s;l scoată dă1·i[p ele pe oamcni"2 1).
S. Fl. Marian şi colaboratorii săi, în numPle ţăranilor români, al mC'seriaşilor dE"
la oraşe, care „îs exploataţi ca şi ţăranii pălmaşi"22 ), al intelectualilor şi al altor clase
şi categorii sociale, î5i ia angajamentul să militeze „pentru binele şi propăşirea naţiunii române din Bucovina"23).
In a doua jumătate a secolului al XIX-lC'a burghf'zia naţiunilor dominante din
impPriu ducC'a o politică de subjugare şi dislocare clin ducatele mărginaşe. Românii.
molipsiţi de cXC'mplul nemţilor şi al şvabilor săraci, şi sfătuiţi dC' cei ce doreau să
lC' cumpere pc nimica brurn:1 de avere ce le mai rămăsC'se, au început să-şi părăseas
că locurile' dP baştină, ppntru a
mC'rge in America. S. Fl. Marian, văzind că satele
bucovinene încep a fi clepopulatp ele români şi în locul lor C'rau aduşi colonişti din
alte părţi ale imperiului, s-a alarmat şi a scris, în 1889, articolul intitulat Gărgăunii
de bejenie.
Pentru a-i opri pf' sătenii din Stupea şi din alte părţi ale ţinutului Sucevei căro
r;i „k-au :ntrat gărgăunii bejeniei in cap" 21'), profesorul apekază la argumente de natură logică şi psihologică. El îi avertiza pe cei ce voiau să-şi părăsească locurile de
ba~tină : „Dar oare cugetat-au românii aceştia ? In ziua de azi, cel ce nu ştie citi şi
seri, cel ce nu cunoaşte măcar vreo cîteva limbi (sublinierea lui Marian), voind a
mC'rgf' şi a petrece în altă ţară c considC'rat şi tratat ca o vită care nu ştie a vorbi dP
fel ! Cugetat-au ei că, mergînd într-o altă parte> a lumii, într-o ţară undr nu se mai
află alţi români ca dînşii nu numai că în scurt timp o să-şi piardă limba şi religia, ci
poatP să ajungă, din gospodari cu avere şi vază, cum sînt ri astăzi în satul în carP
s-au născut, servitorii unor oameni nC'cunoscuţi şi poatr că ,_i fără cca mai mică tragere de inimă şi milf1 faţă de nişte străini ca dînşii, veniţi, cum se zice, de P_~ste n_~uă
mări şi nouă ţări ? ... Ci, în sfirşit, cugetat-au la aceea că mulţi di~tre d~nş11, ~efnnd
deprinşi a călători, pe marc, nici nu vor ajungr teferi la America ! c1, 1nurmd pe
corabie, vor fi aruncaţi în apă şi mîncaţi de peşti şi de alte vieţuitoare marine? ...
DC' aceea, lă~aţi să ~e ducă străinii, dacă i-a apucat dorul să se duc~. dar românii_
alungă-şi gărgăunii bejeniei din cap, asculte-ne pe noi, carf' nu IP dorim ;ilta numa1
binele şi 5[1 rămîie în ţara lor străbună, căci :
Fie pîinea cit de rea,
Tot mai bine-n ţara mea ! "25).
Profesorul S. FI. Marian a mai atacat, prin intermediul presei, şi „jalnica starf"
actuală a şcolii din IlişPşti" 26 ). provocată de> du.5manii poporului şi de> lipsa de interes
a celor chemaţi să călăuzC'ascii culturalizarea şi propăşirea ţăranilor români. Prin intermediul mai multor articole publicate în Revista politică, profesorul S. FI. Marian
a criticat pe slujitorii bisericii din llişeşti, care, în loc să se ocupe de sprijinire<1
dezvoltării şcolii, o lasă in paragină şi SC' dedau la afaceri scandaloase.
Odată cu începutul anului 1887, redacţia revistei preciza că a iniţiat asanarea sodală şi culturală din Bucovina, pornind de la „principiul că
trebuie înainte de
toate, să facem rinduială la noi în casă şi apoi bine organizaţi să putem lupta in contra acPlora care ne jignesc in drepturile şi în aspiraţiile noastre juste"27).
Pentru apărarea intereselor social-politice ale conaţionalilor lor, S. FI. Marian
~i colaboratorii săi au jertfit timp şi bani fără nici un gînd egoist, fără să urmăreas") Ibidem.
Ibidem.
Ibirlem,
Ibidem,
Ibidem.
">i) Ibidem,
1) Ibidem,

">
">
">
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nr. 16-17, 15 ianuarie 1887, p. I.
anul IV, nr. 3, 15 martie 1889, p. 2.
anul I, nr. 3, 1 februarie 1887, p. 5.
nr. IG-17, 15 ianuarie 1887, p. 1
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ră vreun interes p<'rsonal, ncglijîndu-şi, unc·01·i, chiar şi obligaţiile coticliC'nr cr IP asii!Urau existenţa.
Crescuţi si educaţi într-o atmosferă
democratică, patriotică
şi
fiind oam0ni
oneşti, 10.gaţi organic de masPle românC''?ti din Ţara de Sus, redactorii Revistei politire nu au menajat pc nimrni, mai ales că nu aparţineau unei grupări politice anumt>.
Ei au criticat cu vehemenţă alît politica administraţiei habsburgicC', cit şi p<' aed politicieni români care, la akgcri, pretindeau cii 1·eprezin l<i interese IP partidei naţiona
IP, însă, în realitate, ei foloseau votur:le cu care emu investiţi ele conaţionalii lor p<'nt:-u a parveni 5i a Sf' îmbogăţi. „Au incC'pUt să spună ac!cvt1rul crud asupr;i, stării jalnice în care se afLm românii din Bucovina. Articol!'IP ci<' ;:wolo sunau ca o goarnă d••
nlarmă ca să trezească pP români dintr-un somn adîn<'. în car<'-1 rufunclase o stăpl
nirP viclcan<i şi oportunismul propriu" 2H, conc!UdC';i un istoric litC'rnr.
Revista ele la Suceava a atras atenţia şi simpati;i. românilor rl,.. prrtutindeni şi g-a
bucurat de prestigiu şi rC'spect. Pentru mulţi intf'lectuali clin ceklaltr provincii,
Revista politică era un excelent organ de informare cu tot cc·c'a cc se petrecea în
Bucovina c:;i un model de luptă patriotică, democratică, cultur;i.lă, un mijlAc rficiPnt
prin care se urmărea înfăptuirea idealurilor de independenţă, unitate şi drrptate socialii
N. A. Bogdan, făcînd o călătorie prin oraşele bucovinene, a simţit nevoia, după
•:nm singur o mărturisea într-o scrisoare din 23 iulie> 1889. „să mă intcresrz nc•contPnit de cele ce se pctrc>c in această frumoasă tară, cum si dP starC'a în care> se află cri
cu care am făcut cunoştinţă. Şi am gîndit că cd mai bun şi mai usor mljlnc c!C' informare ar fi să citesc preţioasa dumneavoastră Revistă - scria lui S. FI. Marian carP arată oglinda exactă a faptelor ce se pC'trcc la dumneavoastră"2!l).
Activitatea dr 1·edactor. administrator şi principal colaborator al Revistei politire. întocmai ca lui Iacob N'egruzzi ce a condus Convorbirile literare, nu i-a adus lui
Marian numai satisfacţii morale şi laude, ci şi unele neajunsuri, datorită împotrivirii
provocată de ştirbirea interf'selor de castă ale unora şi dr îngustimra intC'lPctuală a
altora. Dacă V. Alecsandri, B.P. Haşdeu, Titu Maiorrscu. Jorm Bianu, Garahet T"r~i
leanu, Spiru Haret, T. T. Burada şi alţii, care l-au sprijinit şi încurajat pr S. FI. l\larian să elaborezp lucrări fundamentale, i-a evidPnţiat probitatNr si ohiC'ctivitatea stiinţifică. iar pr dP altă oart0 autorităţilP clcric'lle, lezat" d" politic;i. sa p::itriotică si
de unelP matC'rialr folcloricC' publicatf' d„ nrofpsorul sucC'vean. s-nu ridicat împotriva sa aclmonestîndu-1, dup~1 cum rezultă dintr-o ineclitft adresă a Consistoriului arhiepiscopal grrco-oriental al Bucovinei, c>misă în martie 1888.
In ordinul de mustrare i se comunica şi imput;:i următoarc>lf' : „Au fost odinioară niştf' timpuri foarU> nefaste, in care>, pentru defăimaren clrrului
nostru, pentru
tnjosirea bisPricii, pentru subminarea autorităţii ri... inamicii nostri nu s-::iu sfiit nici
de la cele mai infame mijloace. Spre a ajungp acest scop inff'rnal Sf' folosPaU, mai
ales. de anecdote. de pOVPsti şi de nistf' frazp în carp p<>rsoanP clin statutul clPric:il si
invăţătorial figurau ca participanţi la necuviinţele si apucăturilP cPlP
mai sc<inrlaloase. Aceste anPcdote, şi poveşti, prPcum, dP exPmplu şi Dascălul Pascal, Băietul isnitit şi altf']p asemenea acestora, cu părerr de rău si numai în n"favo::irra bisericii şi
poporului nostru, erau cunoscutp şi păstrate numai din tradiţiunP şi cu timpul mai
că se deteră uitării ; un fapt foarte îns!'mnat (sublinierea autorului scrisorii), căci dispariţia lor îmnuţinară prrocupărilP CPle multe con lr;:i hisericii şi scol ii.
Numai unelP din frazP]e cele păguboase. pr('cum. dr exemplu : „Cu condacu
umpli sacu iar cu grămătic:i ri'imîi dP nimica" şi altPle dn acP<:tP:i, SP furi<:P'17.ă in
Bucovina. care există în şcoalf' ca cărţi dr cetire şi se învaţă de copii de-a rostul.
Cu timnul, bucoavnei"' amintitP ;iu dispărut si frazPI" cPl"' cla<:icP răminind în
~emoria celor care erau nPcPsitaţi să IP fnvpţe, dară !';i aceia putini ce 'IP ştiu Sf' rusml?'ază a IP Pxprima, cu atît mai puţin a IP păstra descPndrnţi.
_ p,,. cin~ Sf' petr~c acest.e lucruri PP cîmpul şcolii. pp cîmoul hisPricii noastrP se
11
fl'.l hărba.ţ1 care, U!tfndu-şr chemarra lor şi în loc df' a practica rnJigiozitat('a si moralitatea ş~ dP a îndruma orP ponor lH o particip;:irn m'li rictivfi a C'U]tiviirii spiri.tualf'.
raută a pastra a~f'le anr>cdote, povPşti si frazP. a l„ Tnrf'C!i<:tr;i Tn foi prriodicP ca un
fpl .df' tezaur clasic. ca nu cumv:i sil sP ni<irclă din mPmoriP. i;ir <:Uh cPIP puhlicatr îsi
m;i1 pun chiar numrle, precum. df' "xemnlu. ai fikut si cur„rnici:i t:i cu nublicarra
CPlor din Revista politică, dr cl'lta 1 f,..hru-irie 18Rq nr 2 r"r" ""mai <le un prrut şi
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cu atît mai puţin de un catl'chd (subliniPrra autorului adresei) ar fi să nu se publice
cu alit încă mai puţin să fie subscrise ele dinsul"Jo).
S. FI. Marian publicase, in Revista politică, la rubdca literară de care răspundea.
unecdotC'le : Drum prstl' maţe, Jurămintul ţiganului, Dascălul Pascal, Stoica ciobanul
şi Băietul ispitit. CC'C'a t'l' a supărat mai mult pe mai marii bisl•ricii din Bucovina a
fost satirizarea unor feţe bisericeşti pentru nC'cinste, lăcomie şi rapacitate, cum a fost
cazul şi cu Dascălul PascaJl').
Dacă forurilf' bisericeşti, pl'În influenţa lor, au reuşit să elimine din manualelP
şcolan~ bucăţile de lecturii cu caracter anticlerical, nu au avut acelaşi efect şi asupra
obiectivităţii cercetătorului român.
Amcninţindu-1 pentru a-l disciplina, Consistoriul arhiepiscopal încercă să-~i impună opiniile asupra lui Marian, invăţînclu-1 cum trebuie să fie adunat folclorul.
"Droarecc, după părerea noastră, literatura 1·omână, prin omitC'rea acf'stor anecdote,
poveşti şi fraze nu ar pierde nimic din clasicitatea sa, iar pc altă partf', prin publi<:area lor poporul pierde aplecarea ele a trimite la şcoală pre copii, organele clericale
se înjosesc în p1·ivinţa chemării lor înalte şi chiar serviciul dumnezresc se micşorea
ză şi se tiriic în tin[1, Considf'rînd şi scandalizarea produsă în popor şi nu mai puţin
şi raporturile păstorilor sufleteşti spuse îucoace şi constatind această
scandalizare,
C:onsistoriul află a-ţi reproh;:i acest pas cu totul nC'demn de starea noastră preuţească,
mai ales, cu oficiul cuccrniciC'i tale"l2).
Contrariat şi înfuriat pc mai marii bisrricii care l-au mustrat, Marian a rupt
adresa primită, după cum se poate constata din starl'a actuală a manuscrisului. Că
imputărilr şi ameninţările nu l-au abătut de la conduita sa obişnuită şi de> la opiniile
sale în legătură cu moravurile:> unor clerici, o confirmă şi articolele din Revista politică, in care a criticat unele feţe bisericeşti pentru că nu se ocupă de ridicarea spi1·ituală a enoriaşilor lor.
DPşi S. Fl. Marian s-a preocupat, in general, de toate problt>mele revistei : politice, economice, pedagogice, de informare a publicului cu veşti din toatii lumea, rolul
preponderent in redactarea periodicului l-a constituit adunarea, st>lectarea şi publicarea operelor populare şi cultr din Foiţa Revistei politice. Dacă majoritatea paginilor
periodicului sucevean <.>rau rezervatp problemelor social-politice şi culturale, specifice românilor vremelnic ocupaţi de Imperiul Habsburgic, un număr mai mic a fost
pus la dispoziţia Foiţei Revistei politice prin care redactorul ei, S. FI. Marian .şi alţi.i
ţineau la curent pr cititori cu evoluţia limbii şi literaturii române din Bucovina ş1
din alte ţinuturi româneşti.
Obiectivul principal al periodicului, ideea unităţii naţionale, a fost preluat şi de
}'oiţă, ce a acordat o atenţie specială „limbii române şi aspectului ei litf'rar, a promovat scriitorii naţionali şi locali şi a atras atenţia v::ilorii artistice ~i documE>ntar<> a
folclorului. In mod constant, Foiţa a republicat mai mult<> din po<>ziilc lui Mihai Eminescu şi articole, amintiri închinate luceafărului liricii româneşti. Au fost popularizaţi: Vasile Alecsandri, Veronica Miele, Matilda Cuglcr-Poni, 1\. C. Cuza, Gheorghe
din Moldova, V. Codreanu şi alţii. Tudor ŞtPfanE"Ui a fost prl'zent cu proză mrmorialistică ce evocă viaţa studenţească din Viena (Un patron în Viena). Alte scrieri în
proză aparţin Adelei Xenopol, lui Avcrchie Macovei, Olimpia Iliuţ şi lui C. Drăgu
linpscu. Legendele populare din Bucovina (culese de S. FI. l\farian) şi balade din
Transilvania (din cole>cţia lui I. Pop-Reteganul) apar în fiecare număr.
1n Revista politică se publică note bibliografice, ştiri literare, teatrale, muzica,
varietăţi, cronici dramatice (Adolf Last este autorul unC'i pertinente prezentări a
piesE'i Năpasta a lui I. L. Caragiale)"33 ).
Avind în VE'dere direcţiile în care> a militat cu consecvc>nţă şi locul ce l-au deţinut
Revista politică în viaţa socială, rconomică, culturală şi literară din Bucovina, putPm afirma că periodicul, la conducC'rea căruia a participat şi Marian, a fost una
dintre cPle mai bune gazete din cite a avut Ţara de Sus în sec0lul trecut, iar istoricul
Pi se poate confunda cu evoluţia conştiinţei naţionale şi a ideilor socio-politice şi culturale ale românilor bucovineni din pC'rioada 1880-1890. Adevărul, spiritul obiectiv,
şi

Adresa inedită a Conslstorlulul arhiepiscopal greco-oriental al Bucovinei, către s. FI. Ma·
rian, ibidem, lnv., nr. 440.
Revista p111itică, anul III, nr. 2, 1 februarie 1888, p. 15.
Adresa inedit!\ a Co:osistorlului ar:-ricplscopal greco-orieutal al Bucovinei, către S. FL Marian, Fondul memorial-documentar „s. FI. Marian•, Suceava, lnv. nr. 44-0.
38> Dlcţfonaru1 literaturii rom>me de la origini pină la 19®, Editura Academiei R. s. România,
Bucureşti, 1D79, p. 733.
30 )

">
">
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principblitatC'a sint trăsături dominante cultivate de gazetarul S. FI. Marian în paginile Revistei politice.
Prin 1868-lBBi, intC'lectualii români suceveni, fiind în numiir redus, frf'cvf'ntau
Cazina germană, unde puteau consulta divf'rsc ziar<\ reviste, volume nemţeşti. Odată
cu dezvoltarea învăţămîntului în limba română la Gimnaziul din Suceava, sporeşte şi
numărul oamenilor ele cultură cc
reprezentau populaţia băştinaşă majoritar<i. ln
aceste condiţii s-au crC'at premizele' înfi:nţării unui dub prnpriu, unde să se găsC'ascii
informaţii şi să se poat:i discuta prollil'me românf'~ti.
Printre intelN·tualii C'are au sus\inut ideea form:"ll"ii unui club al românilor l.:i
Suceava s-a numărat şi profesorul S. FI. Marian. O partP clin condi\iilc nf'ccs;:irf' apariţiei Clubului român le-a crC'at rf'dactorul admini~~.;;ator ele la Revista politică, ce a
organizat un larg schimb de publicaţii cu cC'i clin România şi Transilvania, pc can•
le-a pus la dispoziţia -,;ucevenilor pc'ntru a Sf' familiariza ~i a fi la curl'nt cu problemele> şi stan·a de spirit all• românilor ele pretutindeni.
La înCC'putul anului IABî, mobilizaţi de sC'ntimentul solidaritfiţii naţionak. mai
multi oamc>ni de cultură din fosta Cdatc ele Scaun a Moldovei au înfiinţat o asociaţie ele pctrPcere a timpului liber pe care au numit-o Clubul român. Conform prC'vede1·1lor sl01tuL·1~'" f)C" ;a ('1"•'.11." .1('o·,tu1 oc.:.1111,1:1 ····• urin:1rit clll\1\'.01'1 1 "
d:1•;:.IL.:ro·a
U01t:1\ll ;1a\;1011;1h', illd('p.11\lll'<'.J l'\llllo°::ldlJJ' dr• '\1/1 .rJflU!·ll\,1 j)l•lili1 I 'tJll1Jr,,!1• !ll'J:l•
\••,\1, d•·Lv;,ll.1r1'.1 i:11-.:u!:11 "" .1 vor/1, , t. 'I ·(·;·;,, r11ma11··,\", 1~>p111.1ri:.1r.·;: \'.,J...11lur
cu.lturalc naţionale şi univC'rsale prin organizarea unor manifesti1ri dramaticf'. muzi-

cale, literare, ştiinţifice atrăgătoare şi a unor µctrccC'ri în comun cu un bogat con·,.nut patriotic.
Prin intc>rmccliul manifestărilor cultural-artisticc>, a conferinţc>lor, a publicaţiilor
primitt', membrii clubului erau la curent cu tot cc se pC'trPCC'a în lumC'a 1·omânca<;<·;1,
La Clubul român st> sărbiitoreau revelioanele, aveau loc baluri ~i scratt>, se discutau
difrrite prnblcmP ele intC'rcs comun, se pUnC'au la calp spectacole muzicale, dramatice etc.
Datorită lui S. Fl. Marian, Clubul român nu a bencfici<1t numai ele ziarele> ".ii rc>vistele primite în schimbul Revistei politice sau dr cele aduse ck ln ·\cacle1ma Humânii, ci si de facilitarea vC'nirii la Suceava a unor formaţii muzical-elrrtmat1ce din
România. Datoritft profesorului S. FI. Marian, în mai multe rîndun, publicul sucevean
a ascultat eC'h-brul cor al lui Gavriil MusicC'scu, precum şi divc>rse concC'rte vemte eh•
la Bucureşti.
In vara anului 1889, profosorul S. FI. Marian a crrat cond iţiilc> necC'sarf' p:ntru
ea T. T. Burada, profeso1· la Conservatorul din Iaşi, împreună cu stuclc>ntul sau 1.·,nr!co
Mezzetti, Sc"i. poată susţine un concert de vioară „uncie - scria Buracla lui '1"ri.1n intr<> alte bucăţi; aş face să riisune VC'Chi clo:ne româneşti, cum şi alte cintc-cc naţio·
nale"3 ").
In vederm desfi'1şururii concertului, proff'sorul S. FI. Marian s-a îngrijit de găsi
rea unei săli de spPctacolP, a adus un pian ~i a mobilizat un public numC'ros. Venitul
obţinut în urma spc>ctacolului dat de T. T. Burada a fost oferit ajutoriirii l'lcvilor rumâni săraci cil' la Gimnaziul din Suceava.
Membrii Clubului român organizau, aclf'sea, C'XCUrsii la Adîncatn sau Dral!omirna, iar în fiecarP s!mbătă sc>ara, la etajul I al hotelului din localitat<'. în cadrul ciclului Suceava literară, se desfăşurau expuneri pP divC'rse tc>m Vasile Bumbac a vorbit, în una din sPri, despre O preumblare pînă Ia Bucureşti, , ll carr ocazif' a prcwntat publicului sucevean o serie ciC' realizări românC'şti întîlnitr' pc> itinerariul amintit,
iar Şt. Ştefureae a tratat dC'spre Personalitatea ~i viaţa lui V. Alecsandri, cu ocazia
comemorării mm·ţii bardului de la Mirceşti.
Clubul român şi-a propus să redacteze o Istorie a literaturii române din Bucovina. In vederea înfăptuirii ace:;tui important obiectiv, s-a alPs un cotnitet ele 1·edacţie, format din profesori ai licf'ului din localitate', s-a lan~at un apPl în presă în vederea strîngc>rii materialului documentar nf:'ccsar etc. Ideea a fost înfăptuită după C'libcrare de cătrr C. Loghin.
Un interes deosebit au stîrnit prc!C'gerile cu conţinut !>Ocial-politic. SprC' exemplu, în decembrie 1890, în conferinţa intitulată Fundamentele socialt• ale naturalismului, pe lingă prezentarc>a unor aspecte ale revoluţiei şi literaturii francPzC', s-a pus
şi problema proletariatului şi a necesităţii organizării lui în vec!C'rt":i rf'voluţiei. Prin") T. T. Burad~~~rlsoare inedita, din 14 Junie 1889,
dGcumentar „s. FI. Marian", Suceava, lnv. nr. 170.
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tre a1tP idei, conkrcmţiurul a abordat unelC' noţiuni fundamentale ce aparţin teoriilor
socialiste sau marxi5tc. El afirma : „Capitalul c rezultatul muncii, deci aparţine muncitorilor şi dacă e aiurea, e furat. Capitalul c cheia puterii şi a dominaţiei, deci puterea şi dominaţia sînt drepturile muncitorului. Şi acest muncitor simtC' mizC'ria şi
crunta inegalitatf' în distribuirea bunurilor [ ... ] căci acuma inegalitcitf'a nu m:ii f'
tip şi neschimbabilă. El trebuie să voiască şi va pUtC'a":15 ). După cc afirmă că m!zcria
proletariatului este determinată ele abundcnţu suµtCt ,.din suclonrea sa" 35 ) dC' noua
neruşinată plutocraţie, ajunge la concluzia că muncitorul „se impune conştiinţei puhlicf', Pl sfî5ie cu fantezia su viilul care acoperă desprăvălarca claselor stăpînitoare" 3 î).
PPntru b[15tinaşii T<lrii dr Sus, Clubul român a fost un loc favorit ck instruirC' recr<'Prf' şi educare. Aici veneau cu toţii şi, atunci cînd nu era nimic organizat, jucau table', biliard, şah etc. Profe,orul S. FI. l\Iarian era unul clir,tre cei mai krvl'nţi oaspeţi
ai clubului. Cînd ostenea la masa de lucru, părăsea cf1rţile, fişele, manuscriselC', se
1·idica încet şi se îndrepta sprC' sediul asociaţiei int€'lectualilor suceveni pentru a se
dP.stincle printre ai săi. „Intra în Clubul român, loc elf' convenire a intelectualilor români. Arunca ochii pC'ste ziare şi reviste, mai asculta o discuţie. o poveste, mai schirnha două tr('i vorh(', sau juca o partidă ele biliard şi iată-l din nou acasă, unde după
cină sP asrza din nou la masa sa de lucru.
Şase pîn;·i la opt orC' de munct1 zilnică rC'gulntă ! Şi aceasta pe lingă înclatoriri!C'
cir' c;m ele farniliC', pc ling,, ;1ctivitatC'a roclnică ca membru al asociaţiilor românC'~ti
~UCL'VE'l1e.

P<'ntru ('] n-a C'Xistat si"1rbătoarr, vacanţă, cli~tracţii sau plăceri ! Totul a j<'rtfit
carC', clevC'nincl o patimă, a cuprins toată firea sa .. \bia isprăvC'a corPctura
unei sC'l'icri ~i manuscrisele pPntru alta C'rau scoase din întunPric, scuturatC' dC' praf,
înli·l~C' pe m;isă. Din nou ordona, cC'rnC'a, corf'sponcla si încC'pC'a ncsfir5itul
fîsîit al
peniţei pc hîrtie" 3 ~). îsi <imintc'a, în 11Jfl7, fiul siiu Liviu Marian.
Pc birnul i..'rofpsorului sucevean s-au perindat rînd pC' rinei, <tlături de numPreasr
exorte 1) prf'gătitC' în "l.'C'clf'rca educării morale şi redeşteptării scntimcntdor naţionalt•
ai,, licecnilo1· români din ţinutul SucevC'i, diverse manuscrise slave vechi copiatC' în
m;1ni1stirilP bucovint'nC', in a doua jumătate a sC'colului al XVIII-ka ~i inct'putul
celui de al XIX-k<1, CC' cuprindl'au informaţii istorice, folclorice, C'tnografice, tC'xte
rP!igioase, apocrife. apocaliptice şi pc care> S. Fl. Marian le-a inclus sC'lectiv în studiile, tipărite' sau intcnţion<i să o facă la reeditare.
Intr-un manuscris din Jî69-l 71l:l, cc cuprindea o istoric conwntati:i a primelor
c[1rţi biblice si altele. crrC('tătorul S. FI. Marian a aflat „d1 au Vf'nitu lilagoce>stivul
împărat Iosif,' nemţc· r. ln Ţara Molclovii şi au intrat în Mitropolia Sucevi în biscric~i. si au văzut scrcprut lui Ioan l"\o\•ii şi au întrebat unde sînt moştii!e 7 Preuţii au
dat de samă că sînt în Ţara Lăşască. îndată porunci şi rnarsă 2 călugări de la sfînta mănăstire Putn~. anumP Iosif e.E:umăn şi Vănădict arhimandrit şi le-au adus cu
m 1r<" cinstire si cu multă oaste si lC'-aU asezat la locul său, in anii 1783 iunie 29, fiindc:, ~1CC'St Ioan este de locul lui din tîr.C?ul Sucevi şi au pătimit în C€'tatE'a Albă, în Ţara
Turcmscă, în 1500 iunie 2"'· 0• Informaţia istorică, cu privire la rC'stituirea moaştC'lor
SfintuJui Ioan cel Nou din porunca împăratului Iosif al Ii-lea, a fost descopf'rită de
profPsorul cercetător, probabil, după 1895, deoarece nu figurează în monografia
Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava, Schiţă istorică, Bucurc5ti, 1895.
act;\·ităţii

Dacă informaţiilo1· de mai sus S. Fl. Marian nu le-a găsit loc în cai·tca sa, altele
au fost copiate din manusc1·isde slavone direct în volumf'le la care lucra într-un
anume moment. Spre ex('mplu, dintr-un manuscris de la sfirşitul secolului al XVIIlle<.1. în care printre multC' altele, se afla un text foarte rar intilnit în litPratura noastră "\·eche cu privire la combaterea fumatului (lnvăţătură pl'ntru tiutiun, ca să cunoască tot creştinul cit de păcat pentru d1nsul şi ce înşelăciune aduce sufletului omului
acelue ce-l trage pe nas şi celui ce-l trage cu luleoa" 1). precum şi cunoscutul roman

„,,

R"vlsta

politică,

anul IV, nr. 1, 1 Ianuarie 1889, p. 16.

"l Ibidem.
37)

Ibidem.

Schiţă biografică, Bucureşti, 1910, p. XVIII.
""l S. FI. Marian, Exorte, manuscrise inedite, Biblioteca Academiei R. s. România, Bucureşti,
inv. nr. 4080 (64 exorte jinute elevilor Intre 187;;-1900).
"1 Manuscris din 176~1783, Biblioteca Academiei R. S. România, Bucureşti, tnv. nr. 6023, fila 1H.
"• !bldem, din 1796, lnv. nr. 6036, filele 6~68.
38
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popular cu caracter educativ Pove'itea lui J\rchire şi J\nadann' 2), Marian a ~lc>ctat Lrgenda lui Adam~ 3) şi a inclus-o in studiul l'tnografic Sărbătorile la români'•).
Printre numeroasele manuscrise adunate -:;i lăsate posteritilţii de Simion Florea
Marian se află si unelc>4S scrise cu circa un decPniu înaintea nastPrii acadrmicianului
român şi, care, ~onţin colinde, oraţii de nuntă, fabule, poezii patriotice etc.
Manuscrisele din secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea, rămase de la Marian, nu
furnizeaz1i numai date cu privire la aria de rflspindirP a lit<'raturii şi culturii slavr
vechi în spaţiul românesc sau contribuie> la cunoaştc-rc>a şi inrc>gistrarc>a unor codici
(cum a fost cazul cu cel al lui Vartholomei Miizărc>an), ci atC'stfi totoclat:i şi faptul c{1
„antPnele întinse> cir marc>lP iubitor al producţiilor popularP au clcp<i~it vrcnwa sa,
atunci cinci a fost vorba sii cerccteZC' obiceiurile şi poezia neamului siiu"'• 6 ), c!Pmonstrînd o nC'dezminţită statornicie şi continuitate în prC'ocup;irilc sale .5tiinţificC', culturale şi educative.
S. FL. MARIAN, PROFESSEUR AU LYCEE DE SUCEAVA
R:F::SUMF;
LC' travail appartient a Ia premiere partie du chapitre IX de> la monographiP Simion Florea Marian qui se trouvc en manuscrit. Ell<' rdait, a l'aicle dc>s manuscrits
inedits decouverts â la Bibliotlieque dl' I' Academic> dC' la R. S. ele Roumanie de Bucarest C't au fond memorial-documentaire „S. FI. Marian" Suceava, quelqucs a~pc< ·,~
de I'activitc dC' I'hommp ci<> sciencP S. FI. Marian qui prouvC'nt la stabilite Pt la continuite de ses preoccupations majC'UrC's anterieUrC's.
La dcmai-che scif'ntifique precise IC's drconstann•s du transfert clu prof<os-,('ur
Marian dl' Siret a Sueeava, en 188:.1, ct mC't C'n cvidc>nec> J'activitc d<> J'acadcmici1·n
roumain dans le caclrC' ele la Section historique de I' :'\(·ademie roumaine. En intf'rprctant plusieurs manuscrits historiques ineclits (Reus<'nii - etude historique, Le
Pilastre du Prince regnant de Vama C't d'autrcs) C't publies, l'autC'r de> cf't C'Xpose c>ss;JiP
de decouvrir le but C't la signification educativp du tra\'ail dl' ramassf'r <'t mettrP t-n
valeur df's documC'nts dccouvcrts par S. FI. Marian â Putna t•t dans d'autrf'S loealiu•s
de Bucovinf'
Ensuitf', l'ctude precise la place ct le râle du profC'SSC'Ur cip Suceava a l'apparition
et a I'cdition de la dcuxiemc publication roumaine dC' l'Empirf' Autrichc>n, La Revue
politique et La Feuillc de la Revue politique. La travail rl'dactionnPl donnc> clc>s satisfactions au professeur mais aussi des reprochc>s scvcrC's dC' la part c!C's autoritl's ckricales superic>ures.
Apres avoir brievemC'nt presC'nte le style de 1.ravail et la conlrihution dP 1\larian
a la fondation C't au developpcmC'nt de l'activite du Club roumain de Suceava k lra...-ail
finit, en sou!ignant Ies prcocc«.Ipations du prof€'ssc>ur sur l'anC"ien C<'rit roumain dt•s
XVII-e C't XIX-e siC'c!C's. Des documC'nts slavons clPcouvc•rts aux monasterc•s, Marian
a ramasse dC's informations historiqucs, folkloriquc>s, c>thnogaphiqUf's C't culturellrs
qu'il a E'mployecs ou avait l'intC'ntion cl'crnploycr dan'> SPS ouvl'Uf:CS publics ou
restcs C'n manuscrits.

•') Ibidem, filele 46-64.
"> lbidem, filele 68-69.
") S. FI. Marian, Sii.rbii.torlle la români, I, Bucureşti, 1898, p, 271-2:W.
Vezi : manuscrisele din Biblioteca Academie! R. s. România, Bucureşti, !nv. nr. 6032, 6Q33,

">

6037, 60~3. 6034, 6026, 6035, 6036, şi 60to.

"J Gabriel Ştrempel, Simion Florea Marian şi vechia slovă românească, Studii şi cercetări de
bibliografie, XIII, Editura Academiei R. s. România, 197~, p. 124.
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O REVELATOARE CERERE A DR. EUSEBIE POPOVICI lNAINTATA
PRIMARIEI ORAŞULUI SUCEA V A
GHIGORE FOIT

Dr. Euscbic Popovici (20.X.1863-15.XI.l!l:li) s-a născut ln comun·a Rusli Mănăs
tioarn, jUdC'ţul Suceava'), dintr-o veche familie prcoţcascil. Studiile primare şi liceale
le-a făcut la Suceava, iar cC'le supPrioare la Univcrsitati•a clin Cernăuţi, urmînd
cursurile de filologic clasică şi mockrnă şi filozofia, spccializindu-sc in limbile latin;'.'!,
clină şi română. Din 1890, ii găsim ca profC'sor la Gimnaziul supcrio1· ort. or. de baieţi din Suc-cava pină în l!l29, cind sc pcnsionC'ază în vîrstă d1• (j{i ani. lntrC' 1910 şi
19'.!3, a fost director al LicC'ului ele fcte clin Suceava, contind cu catl'dra tot la Gimnaziul clC' b<lif'ţi, df'vcnlt mai tirzi u Lic-eul „ŞtC'fan cd Mar(•".
Distins profesor, C'l şi-a adus o valoroasă contribuţiP la rcalizarca manualC'lor
şcolar<' în limba română pentru nou crPaU·le clase paralC'll• românP~ti în condiţiile
în care, sub stăpiniren austriacă, populaţia româ1wască din Bucovina rrn ameninţa
tă cu drznaţionalizarca. El rste autorul unui curs pregătitor pC'ntru examl'nul de admitl're !n liceu, al un<'i gramatici român<', al unor c<irţi de citin• româ1wşti, al unor
comcntaril şi studii pC'ntru limba latină ete. F[1r[1 tl'amii de rPprC'siuni, a arborat tricolorul românC'sc pC' cli1dirile naţionale şi s-a afirmat ca apărf1tor ndnfricat al drepturilor poporului român.
In calitate de consilic>r comun;:il, a luptat pentru rC'aliza1·ca secţiilor rom~meşti pc
1î11gf1 şcoala primară din Succ·ava şi p<'ntru infiinţa1'Pa unui licC'U de> frt<'. <'forturi
care i-au fost încununate cir succC's. A fost preşl'clintC' al multor sociPl.ă\i culturalr,
illlt'C' car<' „Şcoala Română", „Casa Naţională" şi „Muzeul or{1şenC'sc", insuflînd colaboratol'ilor sfii şi ml'mhrilor socil'titţilor în carr activa dragostea pentru poporul clin
care făct'au parte şi hotărirC'a ele a lupta pentru rC'spcctarea drC'pturilor naţionale ale
popo•Tlui român.
Dupa Mm·ca UnirC' din l!llll, nUmC'IC' lui C'StC' lC'gat dl' multr altC' rC'alizilri P<'
tărim ob~tcsc. lntrr. altC'lC', prin stăruinţpJc sal<· s-a l"C'alizat <>OSC'aUa carC' !ragă oraşul
Suceava clC' BurclujC'ni, numită simholic „Culca Unirii", s-a înfiinţat Şcoala infC'rioari1
de comc1·ţ din Suceava şi s-a construit noua aripă la clăclit·ea „Casei Naţionale". PC'ntru ml'rite!C' sale deosl'bil.<', a fost distins cu cC'i<' mai înalt<' Ordin<' ale> Românici, C"Um
erau „Ordinul „Coroana RomâniPi" in gradul cir Mar<' OfiţPr, „H[1splata Muncii pl'nti·u lnvăţămin t" şi Ordinul „Rq?clC' FC'rclinancl" în grncl dC' MarC' OfiţC'r. DC' la el ne-a
rămas si un v;:iluros istoric al liceului sucC'vC'an2).
In rînclurilr dP mai jos, voi prC'ZC'nta, întn• altC'l<', ~i o împrPjuran' 1111i puţin cunoscut[1 în carp Dr. Eusf'11Î<' Popovici a v<'nit în sprijinul Pri1mkil'i orasului Suceava
inl.J'-un momC'nt gn•u clin punct ele Vl'clc>re pconomic pentru oraş.
SC' ştir că Suc<'ava a fost printre primC'le oraşC' din Bucovina ca1·p au introdus
curl"ntul C'lPctric şi au înfiinţat instalaţia modernă de apă şi canalizare'. Lumina elC'ctrică a fost lnstalati'J în anul 1908, folosind racorduri
aeriC'nC'. Conductele> dC' apă şi
canalizare au fost introdusr sub pavajul străzilor. Pentru aprovizionarea cu apă au
fost amC'najate două rezervoare c!C' C'itf' :JOO mc, im· pentru aducţiunea apei Sl' foloseau
pomp<' centrifugale cuplat<' eu un C'IPctromotor. PC'ntru apf1 au fost amenajatr dou;:i
de
cite
300
m c,
iar
prntru
aducţiunea
apl'i Sf' folo~C'n
l'Pzcrvoar<'
Vezi şi Profesorul Dr. Eusebie Popovicl (necrolog intocmlt de V. Burduhos). în Anuarul
Liceului „Ştefan cel Mare" din Suceava publicat la finele anului şcolar 1931/38 de V. Burduhos, directorul Liceului, Suceava, 1938, p. 46-48.
2) Or. Euseble Popovlcl. Din istoricul Liceului „Ştefan cel Ma.re" din Sucea.va. 18GO-U35, în
ed. Soclctâţll „Şcoala Română".
1
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o !"C'.ţC'a simpl~ ramificată în tuburi dC' font:i 3). PC'ntru acoperirC'a chC'ltuiC'lilor, Primar1a oraşului s-a indatorat la Cenkalbank der deutschen Sparkassc>n din Virna crr
suma dC' 2.450.000 coroane', între anii 1907 'ii 1911, cu o dobîndă de 5%. plătibilă !n
anuit[iţi 1•).

Grav avariatC' în timpul războiului, motoarC'lc rxistPntc>, dC'şi rC'pUsl' în funcţiu
ne' prin clC'stoinicia in.i:inrrului I. ~;alaman, nu putC'aU asigura pC'ntru mu!tii vremi'
funcţionarpa uzinei C'lC'ctrice. De aceea, s-a comandat la firma SiC'ITIC'ns şi SchuckC'rt
nn dinam c!C' 400 HP, pentru care SC' achitasp un acont ele 1 OOO OOO cm·oane. Au•·rgatur
era tPrrninat la 20 fC'brua1·ie 1920 şi trPhuia achitat intC'gral ciC'kgutului întreprinderii VC'nit special în acest scop ln SucC'ava. TrPbUia achitată clrlPgatului imediat suma
de 1000000 lei. In caz contrnr, surnn dată cn nvnn" era piC'rdută. Primi1ria C'ra într-o
situaţie clispC'rntă. Fonduri nu avC'a la dispoziţie şi nici posibi.lităţi imediat!' ele împrumut. Şi atunci s-a apelnt printr-o tPlPgram[1 la Dr. EUSC'bie Popovici, cm·e se afla
in Buc:urC'şti, uncie participa ca deputat Ia spsiunm CamerC'i, fiind şi vict•pn'şC'dintC' al
acpstui for IC'gislativ al ţ[1rii5. ln aCC'C'aşi seară, printr-un concurs favorabil ele împrejurări6), a obţinut aprobarea clin partea Consiliului ele Miniştri a ofC'rtC'i ele vindere
c!C' c:itre Primi\ria Succ>ava ca propriC'tar a clădirii Prcfl'cturii7) instiiu'~il'i aJministrativc> care> o folosea, Prekctura judeţului Sucrava~). A doua zi, un cklC'gat al MinistC'rului dl' IntPrne vrnea la Suceava cu l.!'i milioane lei, urmîncl ca restul ele 2 milioane, pînă la concurt'n\a sumc>i ele 3,5 milioane>, stabilită ca prC'ţ de vînzare a clă
dirii, să fie> achitat in rat<' IunarC' de !lOOOO Iei. TncirC'ptăţita r<'cuno<>tinţă a gospodari1lor Sucevc>i salvate' de Ia ckzastru nu a întîrziat să se manifC'stC'. In ziua următoar<',
i s-a trimis lui F:usebiC' Popovici o tc>legramă de mulţumiri, iar curînd clupă aceasta,
consiliul comunal i-a votat o rC'compensă de î5.000 lC'i, pC' care însă acC'sta a refuz:it-o.
La J 4.X.1925, s-a pus, în cadru festiv, piatra fundamC'ntală pentru construirea
clf1clirii scolii primare de fete>!'). Era încununat ele succes un mare efort al autorităţi
lor locale, carC', pentru asi.i:urarC'n fondurilor nC'cc>sare p<'ntru aceste' lucr[1ri au ff1eut
repetate demPrsuri la autorităţi](' superioare şi, în cC'lc din urmă, pC' baza unei Hot;·1riri a Consiliului de Mini~tri, lucrarea a fo<;t aprobată, acordînclu-sC' PrimăriC'i oraşu
lui Suceava un împrumut prin CrPditul jucleţc>an si comunal clin Bucurc>şti 10 ). In primăvara anului Hl26, lucrarPa ajunsc>sc> pînă aproape ele acop<'riş, cînd, dintr-o dispoziţip a Primăriei, a fost sistati1 la 1fi apriliC'. De curîncl c>ra primar Dr. Eusebie Popovici. S-n C<'rut Ministerului clC' Jnterne să se trimită o comisie de C'XpC'rţi pentru a
constata cldrcţiuni la fundaţia clădirii si ahatrr\ elf' la proiC'ct. CC' a clc>tPrminat pe
Dr. F:usC'hie Popovici s[1 ceară sistarea lucrărilor estr arcu el" prC'ciznt. F.:ste foarte
posibil si1 fi fo~t indus în c>roar<' de orimrni r[:u intf'nţionaţi. Este> greu c!P prrsupuf"
că actiUnC'a a avut la baui vrro răfuială prrsonală sau a constituit un act împotriva
partidului proaspăt debarcat clC' la putrr<'. In crlc> clin urmă, dovrdinclu-sr că Iucr?ri]p erau corrspunzătoarf', au putut fi reluate după mai mulţi ani, în l!l2!l, rpceoţia
definitivii a acestora fiicînclu-s" la 11 ianuarie> 1!130 11 ). lmprPjurnrra mai sus arătatfl a
rlat prilr.iul unor anchPte clrsf;io:;uratr în 1!l2î /J!l28, carr, sr parr, s-au clc'sfăşurat fiiră
nici un rrzultat 12 ). Orice art clu5mi:'111os are totu5i o limită !

'>

'>
'>

lnformatiile foloslle in prezentn lucrare fac parte din fondul de arhivă al Primărie! oraşului Suceava existent la Arhivele statului Suceava. Pentru a-mi fi înlesnit cercetarea acestor clocum€'nte aduc şi pe această cale cele mai vii mulţumiri Direcţiunii
Arhivelor
~latului S•'<'"ava sl srec!a\iştilor de la această instituţie. tntrucit nu am folosit şi alte fonclurt arhivb· ice. voi menţiona doar dosarul, a11u1 şi fila documentului respectiv atunci cind
11 voi cita. Pentru problema menţionată !n text, vezi D. 1-1/1921, p. 3-7.
D. 21/1932, r n. Datoria a fost lichidală abia in 1937, prin efectul leg11 arieratelor - D. 2111937.
f' 27.

A fost ales deputat ca membru al Partidului Poporului, condus de Generalul Alexandru
Averescu.
'l CererC'a Dr. Eu•. Popovici 10. 2n/1~~7, f. 41-421, prezentată în copie tn anexă, arată modul
!n care chestiunea a putut fi soluţionată.
11 ln prezent. se11ul MU7eL1lul jucteţean Suceava.
'l Primăria intervenise cu mai multe rapoarte la Cernăuţi !ncă din J919 în ctorlnţe de a vinele
Guvernului clădirea Prefecturii. dar acestea nu fuseseră avizate şl se rătăciseră pe la
diverse birouri.
"> Azi sectlul Rlbllotecll jucletene Suceava.
'"> Pină ln lnchelerea lucrilrilor. Creditul judetean si comunal din Bucureşti a acordat în 1925"
un îmnrumut d~ 3.000.0GO lei şi în 19n "lt im11rumut ele !;.OOl)JIJ.~1 lei <'\1 clnt:l!ndă dl' ;;n•„.
lnc{I în 19H. Pri111f11·ia datora Crectitului jucleţ.ean şl comunal 3.302. 149 lei, din care amortismentul era de 2.2Rl.407 l<'i sl dob!nz!Je de 1.10~.74~ lei. D. 1711941, f. 5.
11) Accastil sistare n lu"rărilor ·a rostat Primăria 303.574 lei dobinz! ele !ntirzlerc, 30<1.000 J~t
dlf-erenta dintre devizul in!tlal din 1924 şi cel nou întocmit !n 192R, pe lingă alte cheltuieli
mal mici determinate de remedierile necesare !n urma opririi îndelungate a lucrărilor, ele
rhel!11ielile necesarp pentru achi~arefl deplasării exoer111or ~I n1tcle.
"> Ve1.1 !n anex<\ actele ce s-au păstrat in arhiva Primăriei in legătură cu această anchetll ..
D. 29 1927, f. 31, 33
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Infiinţarca Şcolâ comC'rciale infcrionrc clin Suceava este' lcgatJ. ele o acţiune ini-

ţiată de Dr. Eus. Popovici. La un demers al Primiirif'i (primar E'ra Dr. Eus. Popovici)
către Prefl>ctura Suceava, se aprobă cumpi'11·area cu Ui50.000 lei a irnob!lolor lui LC'ib

\Veitmann în iunie 1926. Accast[1 achiziţie' s-a dovedit ins;\ a fi în dC'fa\"oarC'a PrimCiriC'i. Imobilele erau grcvate ele mari datorii, pc care nr fi tr 0 huit s~1 Ic :1chite Pri1l'1[1ria. S-a ajuns ca oraşul să se împrumute la Casa eh• ccnnomii :1 ora~;.ilui Suceava,
la Banca de scont şi în : lt" părţi cu sume care totalizau 10 milioan0 ki, pFttinclu-'-e
pină ln 280/o dohînzi ! Se ( lwltuiseră ele pc> acum 2,5 milioane ki. Hefcrcntul Dr. M.
Tcich, în şedinţa din 29.IX.7927 a consiliului comunal, rncca rcc;pon'"abil de accast.:i
situ;:iţic clczastruo'.ls[1 pc fo"tul primar Dr. Eus. Popovici şi dclc>gaţin p<'rmar.c'rit~I de
atunciu). Consiliul comunal nu n contestat nerr"!tatc>a J'wnţinerii Şcolii inftTionrC' ele
com0rţ, pC'nt1·u a se da poc;ibilitntea unui num;.r cit mai marC' de copii români să se
iniţiPzc• în activitatpa comETcialii. Problema a fo·,t în cdP din unn.l
r.•zolvGt<I pl"in
cump2rarpa imobi!C'lor \Vcilnrnnn (cuno<;c:ut.' mb de 1rn111i1·c'a cit- 1l'aiital \1 C1.i<:n) la
16.VIIT.1928 c1in parlf'a SociC'U1ţii „Cnsa înv[1ţăto1"U!ui" 1 '•). Dc> la aceasL-1 societatP Primăria va înl'hiria imobilul necesar pentru sco::ilii, achitîncl o chiriP anu:tla ele' 1·10.000
1ci. De ia l.V.1929 pînă la 1.VII.1934, cllirin va fi ele 180.000 Ici anual 1') SL' poate spune
că, înfruntind piedici şi făcînd faţă uno1· adversităţi învcr„unatc, punîndu-si în joc
rc>putaţin ele om intf'gru ~i c1evotat inkreselor supf'rioarC' alf' poporului r'1m5.n, Dr.
Eu<;Phir Popovici a rc-usit să pună bnzc>lf' prim<·i .<;coli co:1~prci;llc în ora,ul Sucenva,
şcoală a că!"ei lipsi'1 SC' simţea în moci clPosebit pentru copiii lp:>iţi de mijloace băneşti
prntru a urma a<;PmC'nC'a scoli în altC' locnlităţi.
Suceava era lipsită ciC' 1rn sediu potrivit pentru bibliotc>ca si muzPul ornc;ului,
deşi erau prC'ţioase fondu1·i clP cnrtc (în rn:rn, BibliotPca cenlr<1l<i :1 orasului dispunea
„dC' o importo.P.tă colecţ'c ele serieri ~i opuri litPrarP ~· <;iiinţ, ,i, '.', .ii c:-1ror num~i1· este
aproapp ele 8.000 opm·i şi volume'" D.ll/1!130, f. 5-f -- „Bibliott'Ca ccntrab întreţine un
cabi;wt clC' lectura înzestrat cu cC'le mai valoronsC' scrieri periodice şi 1·pviste litc>1·arc
şi ştiinţifice' române~ti" Ibidem\, ia1· co!Pcţiilf' <ll'lwolog'.cp a!P muwului. de> o marc
valonrc> ştiinţifică, pr!:'cum şi 1"IUZC'U] „C'inri<Hl PormnhPscu". înfiinţat ci0 LE'ca Morat•iu, c>rau aclăpostitC' în mod provizoriu în cliiclirPa PrimăriC'i ora~ului. i\-Iuzcul arllC.'ologic trPc usp printr-o ctramatic[1 pC'rioacl{1 el" perpgrinf1ri elf' la un loc la altul, încii
d~ lu lnclwgo.rpa primPi co!Pcţii adunatp datoriti1 grijii lui C .. \. Romstorft•1· şi a unui
numf1r de oamC'ni luminaţi ai orn,ului 16 ).
Oraşul rPsimţC'n apoi lipsa unPi construcţii spc>cia!P dc>stinatl'
spf'ctacoklor ele
teatru, pPntru confPrinţc>, concprte sau alte manif<'st[tri artistice>. Snla ciC' spPct:lcolP ~
Casei polone (Dom Pol<;ki) nu putc>a dC'cit în partP s[1 satisfacă acrste trPhmnţe ş1
implica plata unor s1:1mC' dC' închiril'r" carf' ;1clc>sc>on constituiau ohst~wol<' pC'ntru
dC'sfăsurnrea unor asPmC'nea activităţi cultura!C'.
Dr. f:u<;Pbie Popovici, C'minent om dC' cultură, a înţelps c[1 o aspmenpa situaţie nu
putf'n fi dPcît dăunătoare educării culturali' a cl't[1ţc>nilor oraşului, în primul rinei a
poµL:'.::\ici românPşti. In cadrul Societăţii „Casa Nnţională", al cărC'i prP-:;Pclintc C'ra,
a" luat l10t[1rirea de a sC' trC'Cl' la constituirea unPi noi aripi la VC'ChC'n ci<ldirP, suficiC'nt
dC' cuprinz<ltoare, unc!C' urmau să fii' aclăpostitC' bibliotC'ca şi muzPul oraşului, să Sf'
realiZC'Ze o sală pentru confC'rinţe şi concert!', prC'cum şi o sahl spc>cial amcnajati't
pC'ntru spc>ctacole tC'atralc.
1\ fost !ntocmit un c!C'viz potrivit scopului propuc; -:;i, la 20.VIII.1029, a fo~t adrf'sntii Prim{1riPi cercrPa pPntru autorizarPa construcţi<'i, cnrC' ;1 fost aprobatf1 1;). Prima

"> n. 1 ·1921,
11 )

Clădirea

f. 21.
principală

a

adăpostit

şi

biblioteca

judeţeană

înainte de mutarea acesteia !n ac-

tualul sediu.
D. U/1929, f. 19. 2-0.
'"l Muzeul Sucevei, Suceava, 1959, p. 5-7. Pînă în 1923 colecţia arheologică a muzeului fusese
adăpostită la Liceul de fete, unde Dr. Eus. Popovicl era director. Acesta era şi preşedin•
tele Societăţi! „Muzeul orăşenesc Suceava•, iar custode era Nicon Turturean. După 1923,

I.;)

">

clnd Dr. E. Popovlcl încetează de a mal conduce acest liceu, se punea din partea noii
conduceri a liceului problema mutării colecţiilor muzeului din această clădire. Această
mutare s-a realizat abla în 1928, cînd piesele au fost aduse la Primăria oraşului. Evident
şi acest nou sediu al muzeului era tot. proviz,ori1.1.
Spicuim citeva pasaje din aceast;\ cerere : „Societatea „Casa Naţională" are tnalnte de
toate menirea să creeze un vrednic centru pentru viaţa culturală şi naţională a elementului românesc din oraş şi judeţ. caracterul societăţii „Casa Natlonală" este eminent cultural-naţional : aceasta a recunoscut şi înalta Ocirmuire. care a acordat Societăţii scutire
de Impozitul proporţional atlt Ia. ca'pltar cit şi ·1a acţiuni. Noua clădire, ajungînd să fie
Pe deplin realizată, va uşura şi Primăria Sucevei d.e unele sarcini care se resimţesc tot
mai greu şi mat urgent, precum este adăpostirea definitivă a Muzeului şi construirea unei lncăpătoare Sâll de teatru" •.. D. 16/1929, f. 22-26.
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parte' a noii construcţii este' trrmlnat:1 in l!J30. Bibliotrca centrală se mută in acelaşi
an la noul secliu. la etajul clădirii, alături dC' sala ele confrrinţe.
Contractul ciC' locaţiune' în vC'clPrea mut.irii muzeului se încheie în11·" Pl'imăric> şi
Socirt<Jt!'a „Cas;i Naţional;-1" la 1.VIIJ.1931. Societatea .,Muzeul or"""1-.esc" obtine
dreptul de abitaţiune in această clădire pc timp ele !.19 ani, cu înccpC're
la
l.VIIl.1931, în aripa elf' apus a parkrului noii clădiri, într-o sal[1 dC' 6,3;J m X 8,95
m şi o camC'ră alăturată ele -1,15 m X 3.15 m. Prim[iria se> obliga s:i achite muzeului
pentru atribuirea spaţiului i·rsprctiv, suma dr 250.000 ll'i 1 ~). Din acrastă sumă, 60.000
lei urmeaz{1 a fi achitaţi pină la l.J.19:12, iar rc>stul ele• J!l0.000 ki Sf' vor achita în 1932,
in trei rate ri:!alr trimestriale clecursivr, la I.IV, !.VII I. 5i l.XII.1~32.
Incă înaintf' elf' scnmarC'a acc>stui contract, Societatea „Casa Naţională", printr-o
adresă clin -!.VI!.1931. înştiinţa Primăria că muzeul se putra muta peste o sC1ptămîni1,
deci la ll.VII.l!l31. Cit va fi durat mutarra nu putem preciza. Fără îndoială însă că
în rn:12 muzf'ul se afla instalat pentru prima clatil într-o cli1dirc corcspunz,Hm1rf', ckocamclată într--un spaţiu rcstrîns, clar decrnt, în cart:' putea să-şi dc•sfâ~oarc o activitate potrivită scopurilor sale. Custodele> Bibliotecii c•:ntralc, Cornel Soroceanu, p:-ccum şi cf'i ai Muwului onlşc1wsc, Hudolf GassauC'r şi Nicon Turturcan, toţi ti-l'i şi
profesori ai LicC'ului „Ştefan cel Mare", au dcsff:şurat cu multă abnegaţie o muncă de
pioniC'rat în aceste instituţii culturale. carp au trecut pînă atunci rrin nenum<iratP vicisitudini. Meritul incontestabil pentru crearea unor condiţii pe cit posibil mai bunc>
şi mai sigun• clc> munc<l acc>stor importante unitf1ţi culturale sucevene îi revine
Dr-ului Eusc>hic> Popovici. Sala ck conferinţe a fost 'ii C'a frecvent folosit<·L pcnt1·u c>xpuncri din diferite domenii ale ştiinţei, litl'raturii şi artei şi uneori prntru conc~'rtr
sau C'Xpoziţii.
Declanşarea crizei cconomicr mondiale a împiC'dicat rcalizarC'a întrP.i,:ului proiect
ele construcţie prPconizat iniţial de marrlc animator al acestei acţiuni care a fost
Dr. Eus. Popovici. Socidatca .• Casa Naţională" a fost şi ca puternic lovit[t de criza
economicii. motiv pC'ntru care Dr. Eu'. Popovici s-a aclrc>sat edililor ora~ului pentru
a se crra Societăţii unele• înll'sniri 1!'). Nu cunoa~tc>m cari.' a fost rezolvarea ddinitivii
a cererii. Din rdrratul comisiC'i juridice a Primăriei nu rl'zuliă că ~-ar fi obţinut o
soluţionare> favorabil<'i, iar dosarul cu procesf'lc vf'rbale, înclwiutP cu prilejul şedin
ţelor consiliului comun:il. în l!l3:1, nu se> giiscşte în arhiva Primăriei. Este totuşi posibil C'a. în ultimă instanţ<i, CC'rcn•a să fi ajuns să fiC' dezbătută şi :nti--o şeclinţ[1 a
consiliului comunal. Oricum '-'-ar fi prtrC'c:Ut lucrurilC', este rvickntă mirimC'a de suflet a acl'lora ciirora Ic rra incrcclinţat[1 în marc> măsurt1 asigurarea condiţiilor nc>ccsare pf'ntru propăşirea naţională şi ~oeiab a poporului pc c:irc-1 aveau sub ocîrmuirc.
RcdrPsarra economică a Soc)rtăţii „Casa NaţionaLl" de după marca criză C'conomică ar fi putut crea condiţiile nccc:-;are pt•ntru 1·caliwrca, pc ling[t multe alte obiective pc care Dr. Popovici le va fi avut în vcclcrc>, şi a C'xccuţiei în întregime a clildirii
accs~ei valoroase instituţii, dar iniţiatorul ·'ii animatorul acestei importante acţiuni nu
mai Pra în viaţă. Un accident ~ufrl'it într-o cMt1torie i-a cunnat firul vic>ţii, cinci f'ra
încă în plină putc>rc ele muncii. . \ fost o pierckrc> grea pentru poporul român, pPntru
suceveni, pentru toţi cc>! re l-au înţcks ~i i-au npreC";at faptele demne şi genrroasc>,
pusr în slujba poporului clin eare fii.cca parte'.

de

''l D. 12/193D, f. 35. 46.

'">

Vezi cererea Dr. Eus. Popovici, în anexă. (D. 29'19:?7, f. 41-42). Ce să mal zicem de suma
de 15.000 Jet, trecută in debitul Dr. Eus. Popovlcl de uzina electrică, sumă in care ern
Inclus şi eonsumu1 de curent eleetrlc al „Clubulut Român", care-şi desfăşurase timp de 5
ani activitatea in nceeasl c!lidlre. Era somat si\ achite această sumă de-a dreptul Insurmontabili\ pentru pensionarul septuagenar care era Ia acea vreme Dr. Popovlcl. Ne inchlpuim cit de greu !şi va fi c!llcat pe inimă pentru a veni cu această cerere către edilii
oraşului.

Poate va f1 exclamat
o mores !".

şi

el ca oratorul Cicero cu

două

mU de nni in
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urmă

: „o tempora,

.·\NEXE

Primăria ora';'ului SucC'ava
Nr. 63:37/27 clin !'> Noil"'mbriC' ID27

DomniC'i sale
D-lui Dr. EUSC'biC' Popo\ i(·;,
profC'sor si consilil'r comunal
Loc o

Avind in VC'tkrc dispoziţiunile' art. 31 din lci::c-a pentru unificarea a<lministrativ[1
prin care se detPrmină cum că numai primarii din municipii sint C'ligihili !n corpu1·ile legiuitoare,
Avînd în VC'<lerP că cu ocazia revizuirii Primăril'i dC' către d-l inspC'ctor gC'nC'ral
Petrc>scu, ca dC'IC'gat al Ministerului de Interne, care a făcut ':'i obiecţiuni in contul
plăţilor deja făcute şi hotăririi cu ocazia aprobării bugetului din partea consiliului
comunal şi care a constatat că aţi optat pentru postul de deputat şi că din cauza
aceasta nu vi se cuvine nici o plată (remuneraţie) sub ori şi ce formă din partC'a
Primăriei,
S!nteţi Dv. invitat a restitui suma avansată de 30.000 lei (treizeci
mii) P<'ntru
cheltuieli de reprezentare cit de curînd de oarC'ce avC'm de trimis un raport asupra
rezalvării chestiunii de faţă către Ministerul de Interne.

Secrt>tar, comunal,
I. Hilsc>nrad

Primar,
Donisă,

D. 29/1927, f. 31
.!

PrPfectura
Servici ul

judcţului

SucC'ava

aclmi~, i <;tra tiv

Nr. 7.1 :19 din 31 Matric l!JW
Cătrc>

Pdrnfll'ia
Binevoiţi

ora~ului

SucC'aVa

a înainta Pn'icdurii pînă cel mult (în) 3 zile contul dP gPstiunP pC' <mul

l 92(i.

2. BinC'voiţi a ni' c0munica, dacă v-aţi conformat dispoziţiunilor k.l?ii, în rcfrnre
la salariul primit c!C' cl-1 Dr. E. Popovici, can' ~alar urma s{1 fiC' rP<lat Prirni"1riPi, ca.
încasat ilegal. Tot a)a mai sint oarC'~carP sunw pc care dl. Dr. E. Popovici avea sa le
returneze Primăriei.
3. Totodată ne• veţi raporta, ce s-a dispus in privinţa siwsP!or cu comisiunii!' aduse
la şcoala primari"1 noui"1 şi neispraviti"1, in su111C1 cil' cca. ti0.000 ki ..·\cpstc sppsc nu pot
fi puse în nici Jll1 caz în sarcina Pi·imarului, C'i trchuicsc suportat!' dP ac1'i, l'arP au
adus ace!c comisiuni.
RC'zultutul binevoiţi a ni-l înainta pîn<-1 el'! tîrziu în J zilr>
Prefectul Judeţului.
Cojocariu
b~ 29/1927, f. 33
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Primăria oraşului Suceava
Nr. l!J!.l-1 din J Dccemb1·ie 1928

3

Domnule Prefect,
La adresa Dv. nr. 715!.l clin 31.II.1928, avem onoare a Vă comunica următioarcle:
La 1. Contul de gcstiunp pc anul 19~6 este la Casierie în toată regula, fiind
scontrnt de mai multe ori cit' inspectori ai MinistPrului de IntC'rne care n-au obic-ctat
nimic
La 2. In cp privC'~tC' salariul primit de d-l Dr. E. Popovici, Primă1·ia n-a primit
nici pină azi vn'un ordin ministerial şi nici o în~tiinţare, cinel cl-1 Dr. E. Popovici a
optat pentru mandatul ctP clPputat şi cînd s-a acceptat această optare aşa că nu putem
şti pc' ca1·e timp îndC'mniziirilC' ele re1xezPntaţie dC'cisc de consiliul comunal cu IO.OOO
lei luna1· ar fi elf.' rl'stituit Primăriei.
D-l Dr. E. Popovici a primit aceast[1 îndemniza1·e pc 33 luni şi ne cere încă 30.000
lei pe încă 3 luni.
V i1 rugăm deci să binevoiţi a ne da o lămurire cu dakle precise în această privinţ[1.

La 3. S-u chl'ltuit, conform avizului
Cosovski).

cxpcrţilo1·,

numai 8.000 lei (pentru ing. Bur-

ştin şt

Primar,
Donis[t

St>cretar comunal,
I. llilscnr;icl
DomniC'i Sale
Domnului Prefect al

.Judeţului

Suceava

D.2911927, f 40
4

CPrC'rl'a

înaintată

ele Dr. E. Popovici Primf!rici

oraşului

SucC'ava:
SucPava, 19 !anuar 1933

Domnule Primar,
Cu onoarP Vă rog să binevoiţi a lua cunoştinţă de urm.,.oarele:
In anul l!l20 Primă1·ia Sucevei se afla în faţ;:i unei prăbuşiri financiare catastrofciJl' Ea comandase la firma Siemens şi Schuckc'rt marca maşină dinamică pentru
uz'na dC'ctrică, făcind un acont de I.OOO.OOO coroane. Maşina fiind între timp conli'ruit;J., Primăria - pe baza convenţiei încheiate - era obligată să verse firmei fără
intirziere suma de lei I.OOO.OOO. ReprcZC'ntantul firmei venise personal la Suceava şi
reclama plata imediată a sumei restante, ameninţînd cu anularC'a comandei, ceea ce
ar fi avut drC'pt urmare pierderC'a avansului dat de I.OOO.OOO coroane'.
In 7 Faur l!l~O. fiind la Bucure-;;ti !n calitatC'a mea el<' dc-putat, am primit din
part~·a Primăriei următoarea tC'lcgra1rni, care c•ra un adPvărat strigăt dC' disperare:
„Fabrica Si<'mC'n.~ Schucke1"t Viena prin 1·eprczC'ntantul ei venit p<'rsonal la SucC'ava
cerc imediat plata sumei restante. Altf<'l anulC'ază comanda şi e pC'ricol a se pierde
avansul ele un milion. Ru!!ăm interveniţi urgent pentru un avans de cel puţin un milion i<'i din pa1tc•a Sta\ ului, C'Ventual contra garanţie': altfel este expus la mari pierrkri .5! grcut<iţi. Primarul 1\vram, Raportor Dr. Bogen".
Primăria ofC'l"ÎSe încă în anul Hll9 Guvernului vinzarea clădirii Prefecturii cu
preţul clC' lei 3.000.000. Oferta întirziase pc la instanţele clin CC'rnăuţt şi nu ajunsese
la BucurC'~ti.
{n aCC'ea-:;i zi dC' î Faur 1920 am intC'rvc-nit pcr«onal la Şeful Guvc•rnului, GC'nC'ral Avere-seu, căruia i-am desfiişurat primejdia catastrofală în carC' SC' află Primăria
SucPvci şi Gc'ncrnlul mi-a ordonat să fac imC'diat oferta în numele Primăriei, astfel
ca chestia s[L poată fi dezl1iitută în Consiliul de Miniştri, convocat pentru acea SC!ară.
Am profitat de ocazic şi cu ajutorul in{.lincrilor autorizaţi din Ministerul de Interne
am oferit cli'1dir<'a Prefecturii cu preţul de lei 3.500.000, a,a dară cu lei 500.000 mai
mult decum Priml1ria cc'1·use în prima ofertă. Oferta mea a fost aprobată în aceea-;;i
zi de Consiliul de Mini~tri, astfel că a doua zi a pornit un dC'legat al Ministerului la
Sucea\'a cu suma dl' lpi 1.500.000 restul avînd a fi achitat în rate lunare de lei 90.000.
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La 9 Faur nm primit clin p:lrlra Primărit>i urmiitoar1'a tt.•ll'gr;:11n;1 : „D1·. Eu.o.;t•bi"
Popovici in Bucureşti, Vicepn•z\4.IPnt al Camerei. Sucpava 2:16 data 9 Faur : NP~pusă
tmeuriC' a produs ridi<'arPa primei rate din pn•ţul vlnzi1rii 1•clificiului P1·dl'cturii ;
convinşi că grabnica sanare financiarii a oraşului nostru PslC' a ~ atribui numai ~i
numai prpţioasei Dv. int.l'rvenţii, Vă rugi1m a primi clin partl'a c·omisiC'i intt>rimart•
~i din parka populaţiunii ora~ului nostru, la eart' V-a\i d~tigat un m.·rit n1•piPritor,
aclfnc simţita noastri1 mulţumit[1 p1·ntru munca dPpusi1 în inu•rpsul ora<;Ului nostru.
Prim consiliC'r şi Primar Iancu :hT:11n".
·
Scurt după acl'asta rl'prPzPntanţa ora':'ului mi-a votat pt'ntru gmhnica sanarl'
financiarii a m·aşului o l'Pcomp1•ns[1 ci<' !Pi 15.(JOO, pe earp c•u n-am ac·,·1•plat-o cu
toatP că aveam toatri inclrc•pti1ţirea.
Intre timp s-a cli1clit Casa Naţională cu ma1·i sacl'ificii 'ii pl' urma ('rizl'i nPspus
{Ip formidabill', dC' ust[1dutr1 situaţia finaneiar[1 a CasPi '.'Jaţ1onalP 1•stp aproape e;atastrofal:i.
In tpmPit11 SPrviciilor CI' am adus P1·imi1ril'i şi Uzi1wi 1'11•ctric1• prl'c·um rrzult;-1
c1:n cPlP dpsff1~uratp mai sus, mii <Tl'd inclrc>pt;iţit să Iac Primiiril'i propunprra <i rugt11nintl'a sfi acorde CasC'i Naţionale gratuitatea curentului PIPctric, c!'i puţin pinii la
consuma1·t•a sumC'i de l<'i 75.000, mai cu seamă fiind vorba dP instituţiuni c>minent
culturale pl'f'CUm l'ste Biblioteca cC'ntral<i -:;i Muzeul.
Cit pt.•ntru mine pl'rsonal, Vă rog Domnul<' Primar să h:nPvoiţi a lua in consicll'rare următoarele: Am condus Primăria in 1926 pină la 12 JuniP 1927. PPntru anul
192f. am renunţat la spesele de rPprl'zrntarr, pentru care se fixase în bugptul ora-:.ului
lei 10.500 lunar, iar fiind ales Prin1ar în Dt•cPmbriC' 1926 şi confirmat ci<' Mi11i<;t1·rul
competent, am avut dreptul s[1 ridic rctribuţiunra de IC'i 10.000 lunar drl'pt spps1• rJ„
reprezentare', pl'ntru fi luni l)i 12 zik clin anul 1927, la un loc aşa clară Id 54.00·:J. Din
această sumă mi s-au lichidut dl' urmaşul meu in Prim<iriP d-l DoniS<i IPi 25.000, r;iminind pină astăzi neachitat rl'stul dr ll'i 29.000. Mi sr rcclam;1 din partPa l:zi1wi
electrice pentru curent C'lectric furnizat o rrstanţă de pestl' 15.000 lei calculată înl'i1
din anul 1923, în care sumă biroul a cuprins fără îndoială -:;i curPntul furnizat Soci1'tăţii „Clubul Român", adăpostită prin 5 ani in acea clădirP.
Ro~. Domnull' Primar, să binl'voiţi a clispunl' ca acest rC'st s:-1 mi sr <;cadii clin
suma de lri 29.000, cu care Primăria a rămas atlta v1Tnw in intirz!c1·P dl' a mi-1J lichida.
Primiţi,

V;i rog,

Do~nnulr

P1·imar, l'XprPsiu1wa Cl'lPi mai clistins(' f'CJl1si,i('1"<J\1u11i,
Dr.

Eu~cb

l'opPv11 i

D.29/1927, f .J.1-4:.!

Avizul Comisiunii juridice
1. In sp<'ţf1 trrbuir să SC' facă o cleosC'hirP funclampntarn înt1·r „rwstiunPa dt• clrl'pt
intre cca pC'rsonal:! atinsă ele d-l Dr. E. Popov ici. De iUrl' nu C'Xist,-1 nici o ( reanţă
a d-lui Dr„ Popovici, întrucît instanţl'IP tutelare' ... upc•r:oarC' ,:11 ordonat rc:>lituirC'a sumelor cir repn•zpntaţip înncatt• de d-lui ; cu atit mai puţin, 1rn poatp fi vurba de o
creanţă JX'ntru alte chl'ltu ':i cit> n·pn•zc•ntaţil'. HPmarc ct1, in (·on,iliul comu·1;ll am
propus oclatil, să se şl<'arg<J dato1·ia d-lui Dr. Popovici, -:,i c{t ('onsiliuJ ;1 ;;clnfr; ('('1-<'r<'a
noastră. Or, tocmai aCL';ist;i cll•ciziL' a fo"t v«loi·ifical[t a;Joi. ('l1iar ele' n;i('CJn;d-t/1r:·1n:,ti,
cu un „motiv de dizolvart·" a consiliului. "\c: stp fapte 1·c·i1'" clin ;l('k. 1)roc0s" \'1'r":1le
C'lc.
2. Tot uşa nu l'Xistă nici o bază de clrPpt prnt1·u cn-erca C1s1•i :\';1tion. le• , . i se
acorde scutin•a cc·rut[1 etc.
·
3. Cu totul altc'('\'a p<;tp c!H'"timwa cl:iC'[1 clin P1otivc• ci" t"'C'Ul''"'-;nt:-1. lÎ<' ·~i ·t;itp
dr sp1·ijinirca unor institu\iuni tulturale l'~l'. cerpn•a n-ar fi clP aclmi-;. Jn :1ce:::.t;·1 di:
rrcţiuiw, subscmn;,itul personal nu s-ar putt•a ···xprima ('Ontra. Dai' i!l't•ast[1 chP~timw
nu mai l'Stl' o rhPsti1111C' juriclirii, ci una dC' admini<;~raţiP gPnPrnJ;'1, c·are l'WIP ( X ( '~~;iv
în eompl'tinţa consiliului comunal.
şi

Suceava, 27.IIJ. I!J:n

PrPŞPclintl'k ('Omi~iunii

D. 29/1927, f. 42

ju1<dicP,
Dr. l\I. TPic·h
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EIN DES Dr. EUSEiUUS ~orov1c1 OFf'ENBA.RENDES DEM GEMEINDEANT
Dl:R ~UCZAWAER STA.DT GESENDETES GESUCH
ZUSA~MENFASSUNG

Det· Vcr!asscr milteilt cin unvcroffentlichcs Gcsuch des Dr. Eusebius Popovici
(20. X. 1963 - 15. XI. 1937) an clie Gcmeincleamt de1· Stadt Suczawa betreffs einigen
efor Sozietăd „Casa Na\ională" („Nationalcs Haus") unei brsonderen persOnlichen finanzicllpn Pmblcmen. Er bcni.itzt dicsen Anlass um clic Vertlicnstc des Dr. Eusebius
Popovici als Stuclienrat, Verf..isscr von Schulhandbiicher, kultu1·f'ller Belrber, Einfuhrcr von Wf'rtvollen sozialkulturrllen \Virkungen fltr dcm Fortscritt des rumanisclwn Volkcs zu untcrstrcichcn.
Als Bci!agc sintl das Besuch des Dr. Eus. Popovici und mel1rerr .t\ktcnstucke
w~lche am dargcbietencn Thcma anhăngcn in Absclirift Wi('cll'rgcgeben.
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STUDII DE ISTORIE

CONTRIBUŢIA CERCETARILOR ARHEOLOGICE DIN JUDETUL
SUCEAVA LA CUNOASTEREA EVOLUTIEI NEO-ENEOLITICULUI DIN
MOLDOVA
l'iICOLAE URSULESCU

Dc7i urmP clin epoca nouă a pit'lrPi SC' cuno~t' au, PP acluulul lcritoriu al judeSuceava, încă de la sfiP;;itul secolului trecut, clatorit<-1 cercett11·ilor 'li studiilor lui
Nicolae Bdclicc:mu sau Dionisie Olincscu 1) ~; a celor cc au continuat să apară ca urmare a pPricghczelor şi sondajelor întrC'prins,, cl0 V:isi!P Ciureac), mai ale.', p1·in deccniilr· al doilea ~i al treilea ale sC'colului nostru, săpt1turi s\-;tc111dt:e.~ în statiuni ale
acestei pPrioaclc nu s-au efectuat, totu5i pîn<i pc la 19~i0. clccît în două localităţi :
Drăgu7eni 3 ) .)i Ili7P)ti 1 ). Ciliar si clup{1 1!)50, mulb \Tetnl'. urn~elC' neoliticP au rC'zultat dom· cu ocazia ccrcct<"trilor dr' arheologic• mcdicvarn întreprinse la Suceava, ffiră să
se efectueze o studiere 5i puhlicare arni'tnunţit<-1 a lor. Excepţie' fac doar descoperirile
de morminte ale cultu1·ii amforelor sferice clP Li Doll10stii I\Lu·i, care au docUJnrntat
pentru prima dată existenţa accstc·i culturi pc teritoriul J\To!clovei5).
!n 19fiî s-au într<'prins s;·,pături în dou,, stc1ţiuni nrolit~cc'. la Succ:iva (di•1 vrf'mra culturii Starcevo-C'fr;;)") ,[ la Hu .-I\Liniistio:ira (rJir. vremra culturii Prccucutenif). ln acC'!aşi an au fost desco;writ0 întî:11pl<'Ltor, cL,1· Cc'rcC'tatC' a;Jo1 ~isternali<:,
dou[1 morminte' ale culturii ;unforelor sfrricf', la Succ·ava") şi Basarabi (corn. Preuţului

tcşti)'').

anii carr au urmat, ccrcdt1rilc privind prrioada 1100-cncolitică pe teritcwiul
au luat o amploare deosebită, rC'Usincl c,ii clocum0ntC'ze existenţa tuturor culfazelor cunoscute în rPstul MoldovC'i .<;;i <1 aducă, totodată, o serie de noi
preciztll'i. Astff'l, au continuat pîni1 în 19î6 cf'rcd[1rilf' <l<' la Suceava - „Parcul Cetăţii", d<'zvelindu-sf' aproapf' în întregime o n~e:zarr. Starcf'vo-C1·i<>. pr('(·um şi un cimitir dC' incineraţie clin <'neoliticul final 10). La Millovcni (lingă SucC'aval au fost Cf'rIn

judeţului
turilor şi

'l N. Beldiceanu, Cultura, I, I, 1883 ; D. Ollnescu, Charta arheologica a Bucovinei, in BSGR,

'>

xv.

1094 p. 64-95.

V. C: ur~. Preistoria. Viata omului primitiv in vechiul ţinut al Sucevei (Baia de azi), fn
1'"atura, 6----11, 1931 ; Idem, Apert;u des a11tiqultes prehistoriques du departement de Baia, in
uacia, ITI-IV, 1933, p. 46-55.
:1 VI. Dumitrescu, Une nouvelle station ll ceramique pclnte dans le Nord-Onest de Ia J\.loldavte,
în Dacia, III-IV, 1933, p. 115-149.
'> Em. Sahleanu, Săpăturile neolitice în Ilişeşti, jud. Suceava, 1935.
5 ) M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştli l\lari, ln Materiale, VI, 1959, p. 213-221 ; Idem,
şantierul arheologic de la Dolheştil Mari, in Matrrialc, VII, 1961, p. 121-127 ; Idem, Contribuţii ia problema culturii amforelor srerice pe teritoriul Moldovei, ln Arh. Mold., I, 1961,

'>

p. 43-59.

N. Ursulescu, Neoliticul timpuriu pe teritoriul Sucevei, ln Lucrari ştiinlirice ale cadrelor
didactice, Inst. Pedag. Suceava, I, 1970, p. 257-263.
'· M. Ignat, Şantierul arheologic de la Rus-Mănăstioara, in Suceava l.II, t97J, p. 227-236.
'l Gr. Foii, Două morminte ale culturii amforelor srerlce descoperite la Suceava, în Suceava,
III, 1973, p. 217-225.

'>

V. Spinel şi M. Nistor. Un mormlnt din lespezi de piatră in nordul l\loldovei, în SC I V,

18 >

N. Ursulescu, Aşezările omenrşti de pe teritoriul Sucevei pină în secolul al Vl-lea e. n„ !n
Suceava, lll 1973, p. 48-49 : idl'm, Topoarele perrorate d•n radrul culturii Crlş de pe teritoriul României, ln Carpica, V, 1972, p. 72-73 : idem. Mormintele Criş de la Suceava Platoul Cimitirului, în Suceava, V, 1978, p. 8!-88 : idem. Contribuţii la cunoaşterea perioadei de tranziţie spre epoca bronzului ln nordul Moldovei în lumina descoperirilor din cimitirul de Incineraţie de la Suceava - Parcul Cetăţii, comunicare sus\lnută Ia Colocviul
XI al Institutului de Arheologie Bucureşti, 2 dec. !982 : idem. Primele culturi neolitice pe
*eritorluI Moldovei, Iaşi. 1983, rezumatul tezei de doctorat. p. 2-6 ; Idem, Evoluţia culturii Starcevo-Crlş pe teritoriul Moldovei, Suceava. 19R4 ; idem, Contribuţii la cunoaşterea
tipologiei şi evoluţiei pieselor de piatră şlefuită cu tăiş din cultura Starcevo·Criş pe teritoriul Moldovei, în Buletin ştiinţific. Istorie, Institutul de tnvătămint Superior Suceava,
198~. P. 21-41 ; idem şi M. I~nat. Săpături arheologice în Judeţul Suceava, ln Suceava, IV,
1977, p. 323.

19, 4, 1968, p. 621-628.
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cetate, complexe dC' Jo< uirC' aparţinlncl <"Ulturilor cC'ramicii liniare, PrC'CUC'Utf'ni şi Cucutt'ni B 11 ). La Prc•ut<>şti, în punC'tPlf' „CPtatc" ~i „Halt<i", au fost descop<>ritf' urmccucutPniPnl' din faZl'le ,\ -:;i "\-B"). La Solca a fost Cl'r<'C'tală o inkrpsantă staţiune,
ll'gatii de l'Xist1•nţa în ac<·l loc a unl'i "'"tinf', in jurul dirPia. printre altC"I<>, nau urmf'
alp culturilor Criş ~i CU('Utl'ni : aici ;iu fost atl'statl' CC'IP mai vt•chi Ul'llll' dp vasl' df'
tipul briqUC'tai:c din Europa. utilizatC" la obţim-rp;1 s[1rii din apa izvoarelor siiratc13).
La lpotc~ti 1'') ~i Bosan<:i 1)) (amlwk ling ii Suc!'ava) au fost df'S<'OpPritc compl<•xp aparţinînd culturii Criş (in prima a-:;<'Z<ir<') şi culturii Pn•cucul1•ni (în a doua). La Prohota
(com. Dolhasca) sondajul C'frctuat în punctul „Magazit•" a dus la dcscopi·1·irl'a un!'i
locuinţp din p<'rioad;1 Starc<'vo-Crio;; o;;i a
unor urme pr<'r-u1·utPniC'nC' 16). La Rud<'ni
(corn. Dolhas<'a), cu oC'azia s[1pi11·ii unt'i a•wziiri dacice, s-au găsit si urml' de IocuirC'
din faza CU!'UU'ni B J 17 ).
.
Mult mai num1•roa"C' sint a~<'z[1rilt' !'erf'Ptatp doar pC" C'<1k pt'rieghetic;i ; Ia undi'
dintn• C'k vom facp rdC'riri, în mf1sura în care• matPria](•Jp n'zultatl' furnizează Plcmcn~ noi pPntru cunoaşt<'n'a pt•r10adl'i neo-Pm•oliticc.
Ccrcetărilp rpfrritoarp LI l'tapa n<'olitic[1 cC"a mai n•C'h<', rC"pl'l'ZPntat;i ele purt;'1torii culturii StarcC'\'o-Criş, iiU dus la mai buna 1·uno<1stt•rp a Iimitf'i nurcii<'<' de r•-1·,pindirc a acPstC'i culturi, prin d<'scopPrirm pl' tPritoriul juckţului a CC') puţin ZC"re
aşezări din acea..,t~1 pl'rioachi .. ·\stfC'( sta\iwwa el<' Ia Fr<-1tiluţii Noi pan' !>it rPprPzintC',
în momentul de faţ[1, C<'l mai nordic punct clin an•alul il<'PStui marc complex cultu1·al "). lndcosl'hi s;-1pi1turik C'fl'l'tUittC' la Sucpava - „Parc·ul CC"ti1ţii", între' I!Hi7-1971i
- au furnizat o ..,eric elf' dat<· strnligrafico-tipolof.!iC<' d<ll'<'. t·arc au pprmis, în c· TC')aţie cu clatl'IP clin altP staţiuni. s[1 sp surprindă cl'I ptlţin trl'i faze în evoluţia culturii
Stan:cvo-Crh pc teritoriul Molclo\·c·i. 1·arp S<' încadr<'azii 1n faZ<'lc finale clin p?riodizar<'a gp1wral[1 a mnr<'lui C'Omplcx : de· asl'JTif'1wn, s-au c!Plimitat clour1 aspt•1·t0, unul
nordic ~i altul sucii!', în cadrul a1·t·..,t1•i prnvincii 19 ). D<'osf'bit ele sug!'stivc s:nt anumit<·
mat<'rialC' api1rutp în ultima f'tap,-1 dP JocuirP din n50znr<'n cir la SucPavn, carp par a
indica faptul e<-1 o;;i în at·c•ast<-1 zoni1 marginafft a marelui compl0x C'Uitural sudic (la frl
ca în Ungaria, norcl-v<'..,tul Transilvanic·i ~i Slovacia) s-a produs un procPs cl0 sintcz[1
cu fondul Ppip<1kolilic lo!'al, indc·osC'hi c!'ntrnl-<·uropC'an, carP a stat Ia baza naştrrii
culturii ceramicii liniar<'. Probabil c[1 sint1•za s-a produs c·1•\'a 111;1i la norei (prin zon;1
hazindor supc·rioarl' al<' Prutului ":-i :"Ji..,lrului). iar influt•nţl'lf' ... „1~· s-au 1·psimţil -:;i m
zona nordică a Molclovci-'O).
Prime)(' complcXP ck locuire liniar-c0ramicf', sigure p0 t0riloriul Moldovei, clat!'azii clin prrioada mijloc:ie a a<'cSt<'i culturi. a<'('{'a a d<'corului cu capete de note muzicale. DPscojX'ririle cf<'etuatC" la Mihovl'ni (în prPajma Sucev1•i) au complPtat o vnigă lipsii din calf'a ele r{1~pindin· a purt[1turilor acpst1·i l'Ulluri dinspre Europa ccntrnlă spre bazinul Nistrului !>UJJl'riur ~i de aici în Moldova. Important C" şi faptul că alte
două punctP cu v<'stii:!ii <llC' at't'Stl'i !'Ulturi au fost sr•..,izat<• (fflrii a pulm. fi îns;"1 C<'l'C'<'tate în mod sistpmati<:) în apropiere, fa Suceava, în punctC'le „Şipot" 21 ) şi „Cîmpul
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N. Ursulescu, V. Batariuc, Cef<'etările arheologke de la Mlhoveni (Suceava) - 1973,
ln
Suceava. V. 1978. p. 89-90, 93 şi fig. 3-5. 7 : Aşl'zarea culturii ceramicii liniare de la
Mlhovr.ni (jud. surea va), in : SC I V A, 30, 2, 1979, p. 271-284 ; ldem, Cercetlrile arheologice
de la Mlho\•enl - 1981, comunicare prezentată la cea de a XVI-a sesiune anuală de rapoarte arheologice. va,Iui, 25-27 martie 1982.
N. Ursulescu, Cercetările arheologice din 1978, de la Preutcştl - „llaltl" (Judeţul Suceava).
!n Materiale, Oradea, 1979, p. 35-·H : Dr. Popovlcl, N. UrsuJescu, Santlerul arheologic Preuteştl - „Cetate", jud. SurP.ava, 1979, ln Cercel. arh., IV, Muzeul Naţional de Istorie, Bucu•
reşti. 1981. p. 5~-5r. : ld<'m. Şant1„ru1 arheologic Preuteştl - „Cetate", Judeţul Suceava,
ln
rercct. arh„ V, 1982. p. 23-2G : idem. cercetările arheologice de la Preuteştl, in Cercel, arh .•
VII, 1984, p. 81-34
N. l'rsulescu, Şt. Manea, Evoluţia habilatului din bazinul Şomuzului
l\larP. în znna comunei Preuteşti, în Suceava, VIII, 1981, p. 173 şi fig. 2 ; N. Ursulescu, M.
I~nat. op. C'it., 1977. p. 320 : Săpăturile arhcologlre efectuate de către Muz<'ul judeţea.n. Suceava, ln sureava, V. 1~7H, p. 581.
N. Ursulescu. Exploatarea Sării din saramură în neoliti<'ul timpuriu, în lumina des<"operlrilor de la Solca, ln SC I V A, ~8. 3, 1Ui7, p. 307-317.
Idem, op. cit„ 1934. p. 56 şi pl. 3H'l-9.
V. Batarluc, Aşezarea precucuteniană de la Bnsancl (jud. Suceava), fn Suceava, VI-VII,
1979-1980, p, 33--!4.
N_ Ursulescu. M. Ignat. op. <'ii., 1977. p. 320 ; N. Ursulescu, op. cit., 1984. p. 65 şi pi. 40/1-1 l.
S. Teodor. Săpăturile arheologice de la Budenl - comuna Dolhasca (jud. Suceava), ln Sureava, V, 1978, p. 141-142.
Cercetare perleghetic;i : Serafim Fă clor din RI1dăuţl (N. Ursulescu, op. cit., 1984, p. 52-53).
N. Ursu!escu. Contribuţii la •·unoaşterea t'Volutlel ~I poziţiei cronologice a culturi[ Star~evo
Criş pe teritoriul !'tloldovel, în Suceava, X, 1983, p. 261-382.
Idem, op. cit., 1984, p. 19, 21, 39.
B. Mitrea şi col., şantieru! arhPologic Suceava, in s J: I V, VI, 3--l, 1955, p. m.
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ş·anţurilo1·" 22 ), dovedindu-se astfel, pentru prima oară în
Moldova, că şi purtătorii
acestei culturi puteau f~rma nuc~ee dC' aş_eză_ri2 3 ). ~laterialele de la Miiloveni, provenind din complexe d1Cer1te, atesta totodată ca locuirC'a de aici a fost de lungă durată

ext.inzîndu-s~ din_ etal?a finală _a _c:rarnicii li1~iare noi, peste fazclP timpurie şi mij~
loc1e ale penoade1 ZehezovcC', pma m vrC'mea mcPputulu1 culturii Prccucuteni. Această existenţă foarte tirzie e sus\inulă de descope1·irea rccPnl~1 a unui fragment ceramic tipic pentru această cultură, dar decorat parţial cu pliscuri foarte finP. Această
piesă. alături de alte citeva fragmente d<' buw carp prPzinti1 o tr<?cere clară dC' la
forma clasică de bol la aceea de pahar cu i::it conturat. indică faptul că a.5a-numitul
fenomen de tip Sudiţi (care constă din sinte'za dintre el<-mf'ntC'IP culturii cC'ramicii liniare din spaţiul est-carpatic cu c('lc ale culturilor prC'dominant sudice)2'l s-a petrecut şi mai la nord de judeţul Neamţ (staţiunea TiqJcşti). ajutind totoclatf1 şi la explic2rpa unei descoperiri similare de la Rzeszow-Piastow~ 5 ). dm colţul sud-cstic al Polon.ci, care părea pînă acum singulară şi rupt<l dc contcxt. Rămînc de precizat mai
hinc dacă aceste descoperiri sint anterioare apariţif'i culturi, Precucuteni sau sînt
rleja chial' contemporan<:' cu prima fază a acestC'i culturi.
Bazindu-ne pe descopc1·irile de la l\Iihovcni şi comparindu-lf' cu cPle din alte staţiuni hinl:' cercetate din Moldova, precum ~i cu cele clin
Slovacia. Polonia 5i sudvestul U.R.S.S., am rf'Uşit s{1 stabilim existenţa a C'inci '<<'CVE'nţf' cronologici' în evoluţia culturii cC'ramicii liniare din Moldova, car<' corespund la trei
faze binf' clefi11ite"6). Sfir.)itul fazei a tn>ia va fi marcul de sintf'za dinl1T comunit:iţile de tip BoianC.iulPşti ajunsp in Moldova si comunităţilP linia1·e tirzii clin partca elf' «Ud-vest a teritoriului, sinkză care a stat la baza na-:;te1·ii culturii Pn•cucuwni. ;-.;a5ll'rca noii culturi nu a înspmnat sfir5itul evoluţiei e<'ramif'ii liniare dccit pcntl'u o parte a Moldovri, df'oarecC' f' posibil ca în acelp zone ca•·e au fost cuprins<:' 5n aria Pl'f'cucuteni
numai în faza a doua a accstf'i culturi să fi continuat existenţa comunităţilor linim·cPramicc tirzii. .-\cf'asta parc «ă fi fost ~ituaţia ~' p<' t<'ritoriul iudeţului St1cf';1va. Aici,
celP mai timpurii dC'sC'Opf'riri PrC'rUC"UtC'ni f[1cuk pin:1 in prezent (Plitvdlari 27 ) si pa1·ţial Mihoveni) SC' plascaz{1 la nivelul
fazPi a II-a, iar cclP mai multe staţiuni ale
aCC'Stf'i culturi SP datcaz[t în cca tk a treia faz<-1 (Hu«-;\Ian:1slioara, Bosanci, Milwveni, PrPUtc5ti - „Haltă" 5.;:i.).
Cultura CllcUtc·ni f' cunoscută. C"a si in 1T<.tul ;\lolciovf'i. din foartf' numeroase
puncte, dar săpături rle mai marf' amploare' pf'ntru acf'a<.t{1 p<'rioadă nu s-au C'fC'ctuat
pină-n prf'zcnt decît in două localit[1ţi: Mihoveni si PrPUtC'5ti.
La Prcuteşti există o intensă locui1·f' din subfaza :\ 3 a primei mari pf'rioaclc din
C'Voluţia culturii Cucuteni. In punctul „Ilaltt1" datele df' stralii;:rafie vc1·tical[1 )i orizontală au permis stabilirf'a f'xistf'nţf'i a trPi etapf' cit• locuire' clin suhfaza J\3, care
rf'prezintt1 aici o îmbin<1rf' întrf' df'lllf'ntcif' caractc-ri«tiC'<' \·;:iriant<'i Cf'ntral-moldovcnf")ti (tipul Hăhăşf'sti) şi cele alf' variantPi din norcl-f'stul provinciPi (tipul Tru5e5ti DrăgU5f'ni), totusi cu prf'<lominarpa primC'lor2H). In punctul „Cetatr" elcmentC'lt' Cucuteni A sînt şi 'mai evoluate, prezf'ntincl decor de bancli.i îngustă şi similitudini cu
descrnx•ririlf' de la Drăgu.5cni (jud. Botosani), CPf'a Cf' ar pC'rmitC' încadrar<'a lor în
subfaz:i \4 ; totodată, aici lipseşte decorul de benzi l;:ir.c: 5i superficial adincite, ca la
r>răgu5Pni, C'C'f'a CC' nC' indică C'Xistenţa unei variantf' proprii acf'stri zone, elf' trf'cere
graduală spre faza Cucukni A-B.
Merită subliniat1i. c!PscopC'rirC'a in punctul „Cf'tatf''; a t'f'sturilor unC'i construcţii,
care avea un Pl'rC'te absidal, iar vatra din intC'rior ocupa un marc spaţiu şi prezenta
mai multe refaceri. Lingă peretele absidal s-a dcscopf'rit o piesă cilindricfi scundă,
masivă, făcută din lut amC'stC'cat cu multă plC'a\'ă, care avea la partC'a superioară o
"I Fragmentele ceramice respective le-am sesizat în depozitul Muzeului J'ud. Suceava ; ele
proveneau din săpăturile efectuate în 1954 ln sectorul B, şanţ XIX (zona intrării în Cetatea de scaun. Clteva fragmente sint Ilustrate ln teza noastră de doctorat, Primele culturi
neolitice pe teritoriul Moldovei, 1983, pi. 29/20-24.
"> N. Ursulescu, Unele date privind posibilitatea practicării agri<"ulturti de tip ciclic in cadrul
primelor culturi neolitice pe teritoriul l\loldovei, în Hlerasus, V, 1983, p. 37--43.
"I Idem, Aspect sau fenomen de tip Sudiţi?, în Suceava, IX, 1982, p. 479--486.
'15) J'. K. Kozlowskl, Ober dle Untersuchungen der ostllchen Pr.rlpherlen der Llnlen-Bandkcramlk-Kultur, in Acta Archaeologlca carpathlca, XIV. 19H, p, 39-tO şi fig. 24.
'"> N. Ursulescu, op, cil., Iaşi, 1983. p. 9-11, 21-2;; : idem. Contribuţii privind evolulla culturii
reramicll liniare pe teritoriul Moldovei, in Arh. Mold., xnr. Ia~i. 1989 (sub tipar).
''1 Cercetări perleghetlce : N. Ursulescu şi M. Camilar : materialele se păstreazli in colecţia
arheologică: a Institutului de Invăţămlnt superior din Suceava.
""> N, Ursulescu, op. cit„ 1979, p, o. o a treia etapă a fost sesizată in cursul săpăturilor din
1979.

71
https://biblioteca-digitala.ro

concavitatc, cpea Pf' ii clăd1•a aspc('t dr C'Upă ; ca pare să provinfi de la part('a superioară a unui idol-altar d(' lut. ci(' genul celor dl'scoperiţi la Truşeşti şi Mărgineni
(Badiu)~') AcPastf1 construcţir, ci(' un raract('r n('obişnuit, a avut probabil o destinaţir
de cult, dar, din păcate, ca s-a păstrat doar fragmPntar, fiind distrusă de lucrările dr
ridicare a valului fortificaţiei hallstattirnc cil' ;iici.
La Mihovrni, in C'aclrul cPlor 8 locuinţp ':'i a mai multor gropi Cucult'ni B cercrtatc, eit<'va luc1·uri sr impun în moci cl<'osrbit. Mai intîi, pC'ntru prima dat[1 în Moldova, a fost surprins[1 pe calc stratigrnfidi o ~uprapuncre Intre complexe aparţinincl
ctapelor I b şi 2a ale fazei Cucull'ni B 10 ). ln cadrul aşa-numitei ceramici Cucuteni C
ele aici se rcmarc[1 o anumit[1 tenclinţ;i el<' „nutohtonizarc" a acpstei catcgorii, mai ales
in clomcniul past<'i, unclP St' rcnunţ;·1 în mai multr cazuri la amf'St('cul ele sC'oic;l pisată, înlocuinclu-s<' cu plPav;"1 ; clc«i asp<•dul rudimrntnr sr mcnţinf', totu~i ~" poatf>
sesiza tC'ndinţa uiwi apropieri a tipului C cir spPcia grnsit•rit a ceramicii cucutenicnr 31 ).
:\]te doui1 dl'scoprriri cir la Mihovrni rPprczinti1 adcv;lrnte pr<'mierc pcntru neolitic-ul din România. Astfrl. lcwuinţa nr. 5, fftră platform:i, pr1•zenta un plan aproape
circular, avincl mnturul mareat pc teren prin pictre înfipt<' în sol. Un tip de locuinţ[1
circulară nu mai era ('Unoscut nici în JH'oliti('Ul ele pi· ttTitoriul ţfU"ii noastre. nici in
rpstul arC'alului compll'XUlui cultur:1l Cucut1•ni-Tripoli!'. Doar la Popucln.ia (in R.S.S.
Ucraina), tot în faza Cucutcni H. sp mni spmnalasp un moclC'l ci!' lut al unl'i locuinţC'
cvasicirculare32 ). clar nu s(' euno<;lt'au si rl'plici n·al<' în tl'rC'n. AcC'st tip dC' locuinţ;l
îşi găSP<;tc numProas<' ;inalogii toemni ln bazinul C'l!<'C'an ~i în difl'ritC' zone nlC' Orientului ,\propiat. ln acpast[1 lo<"uin\i1. pc vat1·[1, ~-au g[1sit o;i frngmPntl'IP unui ;c101 ln
poziţie şczincli1, can' SC' înC'ncln•az[1 în cntpgo1·ia anclroginilor, avind redate Sf'In.lP atit
de sex mas<"Ulin. dt si clC' Sf'X fl'mininl 3 ). Probabil s1•mnifica\ia acrstor idoll '-!' rel!ilseşte mult mai tît·ziu." în pC'rioacla dasic·i1 a GrPcil'i antice, în sistC'mUI filosofie al lui
EmpPdoclC' o;i într-unul din .. Dialn;.:uri]lo•' lui Platon ( .. Banclwtul"), rrfcrinrlu-sr la o
perioaclf1 miticei ci!' la in1·pputurik 1'XistrnţPi umani„ dncl cC'le cloui1 '-'<':-.l' ar Ii fo~t
îmbinat(' în una şi ncrc:1si fiin(i1 3'•).
Pl'ntru cunonstPrf'n pPrioac!Pi finale a c1woliticului din Moldova, carC' marcllC'azft
trec!'rra trPptat[1 sprr c·poca bronznlui. n•rcct[1rilr !'fC'c-tuatC' în juclC'ţul SucC'aua :iu scos
la ivcaJ[1 clescopC'riri de o insemn:"1tat<' cl1•osPhitri. :\stfcl, prin cercetările de la Dolhrştii Mari, Suceava şi Basarabi <.,-a documentat p:HrunclC'rca
purtătorilor
culturii
amforC'lor sfcoricC' dinspre Polonin sprr \'Iolclovn. într-o pC'rioadă antPrioară înccputului C'pocii bronzului.
Mai rC'C'C'nt, c1•rcetrrrile C'fC'cluate în nnii I!l75-I!l76 în „Parcul Crtăţii" clin Suceava au clus la clescop!'rir<'a unC'i vaste> n!'cropolc plane de incincraţiC', cu circa
100-120 de morminte, care dateazi1 din această pc•rioacl~i 35 ). Mat!'rialul ceramic din
morminte prezintă o îmbinarr a carnclPristicilor elf' tradiţie cucutC'niană cu C'l<'mentP
Goroclsk si al<' culturii amfordor sf<'ric<'. In<"i1wraţia <' cunoscuti1 in
acPast;i pC'rioadă în pn•ajma Molclov,,i doar în
t1r1elc
grupe
loc:alc
al('
culturii Goroclsk, prc'cum Koscliv1i <:oi Kasp<'rh·ţi (clin bazinul superior al Nistrului) şi Sofievka (lingă KiC'v) 36 ). Este posibil clC'ci, ca în cazul cimitirului de la Suceava să avC'm dP-a face cu pi1trundPrC'a unPi asPmPnC'a comuniU1ţi de tip Gorocl<.k,
"'l D. Popovlci, N. Ursulescu, op. cit„ 1982, p. 24 .
..,) N. Ursulescu. V. Batariuc, C"omun. cit., l!l82. Etapa Cucuteni
Blb se caracterizează prin
existenţa numai a ceramicii decorate !n stil „epsilon" (negru pe fondul vasului), iar etapa·
B2a prin îmbinarea stilurilor .,epsilon" şl „zeta" (utillzindu-se, decl, pe lingă negru, şl
culorile roşu şi alb).
") Ibidem.
T. S. Passek, periodizatila tripolskih posrleniia, :vi I A, 10, Moscova-Leningrad, 1949, p. 95,
120-124 şi fig, 50,l ; 68.
33 ) N. Ursulescu et V. Batariuc, L'idole androgyne de l\1ihoveni
(dep. de Suceava), !n vol.
La clvilisalion de Cucute ni en contente europeen, Iaşi, 1987, p. J00-312.
1
• ) Platon. Dialoguri, Edit. pt. liter„ unlv„ Bucureşti, 1968. p.
265-267 ; Enciclopedia civilizaţiei greceşti, Edit.
Meridiane, Bucureşti, 197<1, p. 21AJ.
8') N. Ursulescu, comun. cit„ 1982 (vezi nota 10).
i.) Istoriia Ukrainskoi R.S.R., I, Kiev, 1977, p. 84-BB ; Arheologhila Ukrainskol R.S.R., I, Kiev,
19?1, p. 13()--136 ; A. Hăusler. Die Grăber der ăltesten Ackerbaucrn ln der Ukraine,
în
Wtssenschaftlichen Zeitschrift der l\lartin-Lutber-Universitat ualle-Wittenberg, XIII, 11-12,.
1964, p. 758-797 ; Idem. Die Grăber der Kugelamphorenkultur in Wolhlnien und Podolien
und die Frage ihres Ursprungs, în Jahresschrift ftlr mitteldeutsche Vorgeschlcbte, Halle.
50, 1966, p. 115-HJ.
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care' a intilnit aici purtători ai culturii amforelor sfl'ricc. In urma contactului cu
a aµărut un fr110men de sintcză culturală, manifestat prin adoptarea categorici ccramicc cu silex pisat în pastă :;;i a unor decurur·i spL•cificc arnforP!or sferice.
Probabil că pe acrlaşi platou cu nC'cropola SC' J::<bl'a ':'i aşczar,·a cc101· i1wincraţi deoaa·ccc în cadrul aşezării Starccvo-Criş Cl'l'ct'tatc ;1ici s-au descopl'l'it şi mici complexe
ele fragmente ceramice asemănătoare cu cel<' ah• culturii amforelor sfrt•ice existent<'
în morminte; aceste complexe marcau locul unde au existat sălaşe tC'mpornrc sub
forma unor colibe ridicate din materiale uşoarf' - tip de construcţie ce concordă cu
caracterul predominant pastoral al comunit..'iţilor umanC' din această perioadă. Grupa
culturală c;lescopcrită la Suceava face dovada primei utilizări a incineraţiei pC' teritoriul Moldovei - rit fUnf'rar ce SC' va impun(' apoi trPptat, pe parcursul epocii bronzului, devenind specific populaţici trace.
Desigur că cercetările intreprinse pină acum pc teritoriul judeţului Suceava cu
privire la perioada m•o-encolitică nu au reuşit să clucidczc dl'cît parţial rnultiplPle
probleme pc care le ridică o epocă cc a durat aproximativ 4 miknii, dar însăşi multitudin<'a aspectc!or noi scsizate ne inrlică importanţa ccrcptării amănunţitp şi in continuare a acestei zone, care s-a aflat în cont:ict atit cu rcgiuni ale Europei centrale',
cit şi cu crle ale Europei răsăr·itene, permiţind apariţia unor interesant<' frnonwne
de sinteză intre culturilc autohtone 5i influPnţelP alogt•np.
~ceştia

LA CONTRIHUTION DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DU DEP.
DE SUCEAVA A LA CONNAISSANCE DE L'E\'OLUTION DU
NEO-ENEOLITllIQUE DE LA MOLDA\' IE

RESUME

Conformemcnt aux rechcrches entrepriscs surtout apres ICJ6î, l'auteur met cn
evidence Ies plus importantcs decouve1·tcs effectuees Pn sites neo-cneolithiques du
Nord-Ouest de la Moldavie:
-

d'etablir la limite nordique de l'arL•al de la civilisation

Starcevo-Criş 18 ;

- la demonstration de l'cxistence des trois phases d'evolution, ainsi que la delimitation des deux aspects Starccvo-Criş (nordique et sudiquc) en Molda vie 19 ;
- la possibilite de l'existencc d'un centre d'originc de ia civilisation ele> la ccramiquc rubanee a l'exlrcmite nordiquc de la province!ll) ;
- la decouvcrte des chainons qui font defaut sur la voie de diffusion des porteurs de la civilisation de la ceramique rubanee vers le centre et le Sud de la Moldavie 11 ) ;
- d'etablir Ies trois phascs d'evolution (avec 5 sequences chronologiques) de la
civilisation de la ceramique rubanee dans Ies zones estiques de la Roumanie 2'i);
- la possibilite de la penistC'nce de cctte civilisation dans Ies zoncs nordiques et
estiques de la Moldavie, jusqu'ău niveau de la phase Precucuteni III ;
- l'existence de plusieurs ctapes d'habitats d1111s la sousphQ.se A1 de la premiere
grande periode de l'evolution de la civilisation Cucuteni28 ) ;
' - l'existence d'un aspect local, dans le Nord-QuE:?st de la Moldav1e, de transsition
de la phase Cucuteni A ă la phase Cucuten; A-B ;
- la decouverte ă Preuteşti d'Wl bâtiment de culte, avec un mur absidal et avec
un fragment d'idole, qui ressernlile ă. ceux de l'„autc1·• de Tru5eşti 29 ) ;
- c'est pour la premiere fois du point de vue stratigraphique, qu'on fait l'observation sur la succession des complcxes appartenant aux etapcs Cucucteni lb et 2a de
la phase Cucutenî Blo) ;
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- on remarQUf', dans l'etablissement Cucuteni B de Mihoveni, une tendance
d'„autochtonisation" de la categorie ceramique „Cucuteni C", qui a la tendance de
rapprochement de l'f'spece grossiere de la ceramique cucutenienne3 1) ;
- la decouverte d'une habitati0n avec un plan circulaire marque en terrain par
des pierres, dans l'etablissement Cucuteni B de Mihoveni ;
- la decouverte sur l'âtrr de cctte habitation d'une idole androgync (la premiere de cptte sorte dans la civilisaton Cucuteni), d'une signification que l'auter met
en liaison avec ccrtaines conceptions rencontrees dans le systeme philosophique
d'Empedoclcs d'Agrigent et dans Je „Banquet" de Platon 3"> ;
- la penetration des porteurs de la civilisation des
Sud de la Polognc vers le Nord de la MoJdavie 5,8-9);

amphores

spheriquf's

du

- Ja dccouvcrte d'un cimetiere d'incineration, ayant environ IDO tomheaux,
qui est la -premiere prPuve d'utilisaton de ce rite funeraire dans le Nord de la Moldavie35 ).
Les decouvertes archeologiques ont demontre la necessite de continuer cette rccherche, surtout que cette zone est dans la proximite de l'Europe Centrale et de l'Europe estique, en rcsultant d'ici d'interessants phenomenes de synthese entre Ies
elt!ments autochtones et aJlogenes.
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REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL CO~lUNEl GRAMEŞTI
(JUD. SUCEAVA)
MUGUR ANDRONIC

Teritoriul comunei Grămesti, plasat la marginea estică a Podişului Sucevei,
într-o zonă deluroasă a cărei ·altitudine medie' oscilează în .i_ur de. 300 de .me~ri,
este i:nvccinat, pornind din nord si ajungind la est, l:i apa S1retulu1, cu teritoriul
suburban al oraşului Siret (localitatea Pădun•ni). comunei€" Bălcăuţi, Calafindesti
şi Zamostea. Ter€"nUl actualei comune', ofnind condiţii cit se po:ite de bune de
vieţuire, păstrează numeroase vestigii de interes arheologic de o mare vechime şi
diversitate. In cell' Cf' urmează prl'zl'ntfun t·odul cercetărilor noastre dl' ti.•1vn din
cursul anilor l!JBJ-HIB-1, de pc int:-0gul areal al comunPi Grtuneşti. Folosilll cu
acest prilej sistemul de numerotarC' al localităţilor judeţului care va fi folosit şi
la realizarea "RepC'rtoriului arhPologic al judeţului Suceava", cit şi la organizarea
depozitului de arheologie (periegheze).
XXXXI.
XXXXI.

GRAME.ŞTI

Grămeşti

Satul medieval Grămeşti este atestat document:ir prima datJ. La 7 iulie 14:10 1)
La peste 1 km vest, contemporan cu satul Grămeşti, se afla satul „Mrăgircni" 2 ), azi
alipit, cu numele Mînigeni, la satul care a dat numele comunei.
XXXXI. 1. A. In centrul s3tului, pr• dealul Cudrina, s-au găsit, de-a lungul timpului, mai multe toporaşe neolitice> şlrfuite, din marnă calcaroasă, dintre
care unele se mai păstrează în colC'cţia şcolară din localitate. în ceea
ce ne priveşte, cercdărilP efectuate> aici nu au dus decît la culegerea
citorva fragmente ceramice cucuteniene nesemnific3tive.
XXXXI. 1. B. Nu departe' de aici, pe dealul Bolniţă (2), localnicii au găsit un fragment de celt (partea tăişului), ruptura fiind făcută din vechime. Jn
acel loc a apărut şi cPramică ce parc> a fi hallstattiană timpuric> 3 )
XXXXI. 1. C. Pe malul drept al Pîrîului Mare (3), în spatele magazinului mixt,
pe lotul personal al lui Hriţcu Gheorghe, s-au putut obset·va ma! multi'
fragmente de zgură provenită de 13 prelucrarea minereului de fier.
Acest lucru a fost sesizat de-a lungul timpului şi de cei care îşi au în zonă loturile
în folosinţă. In situaţia în care fragmentc>le cer~ice găsite acolo datează din feudalismul dezvolt3t şi tirziu, ne întrebăm, cu titlul dr i potrză, dacă nu cumva acolo
satul medieval îşi avea cuptoarele de redus minereul de fier, şi, eventual, atelierul
de prelucrare.
XXXXI. 1. D. La cca. 300 m sud de hiserica satului (4), pc> malul stlng al Pîrîului
Mare, lingă casa sătencei Iustina A!ugheorghe, s-a putut observa mati~rial ceramic din două epocl distincte :
- L3 Tene (?), matc>rialul, destul de sărac, (edificator doar într-o anumită măsură prin compoziţia pastei cu cioburi pisate, porozitate, manieră de execuţie), nu ne permite o datare sigură ;
1
)

'>
3

)

D.R.H., A. Moldova, voi. I, doc. nr. 99.
D.R.H., A. Moldova, voi. III, doc. nr. 113. Documentul atestă prima dată satul la 30 mar-

tie 1492, aflat m hotar cu Grâmeştlul („Grămeşti").
M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi Hallstatt-ulul timpuriu ln jud.
Suceava, în „Traco-Dacica", Tom li, 1981, p. 140.

75
https://biblioteca-digitala.ro

- Pv mediu (sec. XIV-XVIII). Cel mai timpuriu material medieval
sr caraC'tE'rize:iză prin pasta grosiPră cu nisip cu bobul mare şi chiar
mieroprundi5, prrl'ţi groşi, execuţie destul de neîngrijită, ardere oxidantă
incompletă, bYze uşor trase in afară. Dc>ocamdată, în
stadiul
actu3l al cercc>tărilor, înclinăm să plasăm aici vechea vatro a satului
medieval Gr[1meşti.
XXXXI. I E. Pc terenul numit „Peste Codru" (5), pc o cuPstă cr domină o bună
parte a văii afluentului principal al Pîrîului Mare, a fost remarcat un
mare număr de fragmente ceramice caracteristice culturii Cucuteni
(fază incertă) şi unele unE:'lte de silex alb-vineţiu şi cenuşiu-negricios,
din care
remarcăm : lamă denticulată cu scobitură („encoches"), l3mă fin denticulată, două
gratoare laterale pe aşchie şi un gratoar dublu pc aşchir cu scobitură („<:>ncoches").
Pasta ceramică se prezintă sub forma speciei foarte fine şi 3 celei ce are ca ingredient o cantit<1te apreciabilă de cioburi pisate. Unele fragmente au fost arso
secundar atit de intens, incit 3U devenit spongioase. Păstrarect culorilor de pe ceramic[1 nu s-a putut face, cu excepţii mai mult decit modeste, din cauza acidităţii
solului, tipic de pftdure, acl'asta fiind de altfel şi neşansa tuturor descopnirilor
cucuteniene din zona cPrcet3tă.
XXXXJ. 1. F. La cca. 700 m sud - sud-vest depărtare de acest ultim punct, pe
reversul c:uestei (6), s-au surprins urme ale unei vieţuiri cucutenic>ne,
mai modeste, ceramica descoperită aici prezentind aceleaşi caracteristici ca m3i sus. Ca utilaj litic s-a găsit un topor plat, de formă aproximativ tl'apezoidală, din marnă calcaroasă, mutilat însă destul de mult de lama
plugului.
XXXX 1. G. Pe tnrlaua denumită dr localnici „L3 Tăietură'', situată intre Grămeşti şi Gropmi (corn. Bălcăuţi), deoparte şi de alta a şoselei ce face
legătura între acestP locnlităţi, s-au găsit, m3i ales cu prile.1ul lucri'irilor agricole,
o gamă bogată de l<tme de silex şi de toporaşe din piatră şlefuită. 4 Continuind cercetarea de-a lungul malului sting al p!rîului ce vine din Gropeni, la 3pro.\iinativ
400 m sud - Vf'St de o parcelă de pădure ce a rămas nPtăiată, urcin.d cca. 100 de
metri de la firul apc•i pe panta uşo3ră a terenului (7), pP o suprafaţă de 1,5-2 ha,
au fost descopPritl' bucăţi de chirpic, ceramică, fragmC'nte de silex şi trei toporaşe
şlefuite din marnă calcaroasă, din care unul păstrat apro3pe intact (planşa
I/2).
Ceramica, arsă oxidant incomplet, prezintă în compoziţie pleavă şi ici-colo mici
bucăţi de cioburi pi~ate. tn ceea ce priveşte silexul, remardim : un gr3toar „pe
bot de lamă'". o lamă denticulară, un gratoar atipic şi trei nuclee de formă nc>regulată sau piramidalii. Pentru acC'stea s-a folosit silex de nuanţe
diferite : 3lburiu
mat, alb-vineţiu, cenuşiu-negricios şi cenuşiu-albăstrui cu pete maronii. Din lipsa
mai multor elemente informative, deocamd3tă sîntem puşi în situnţia de-a nu putea
atribui cu maximă CPrtitudine aşezarea culturii Criş sau eventual celei de tr<VJzaţie spre epoca bronzului.
XXXXI. 1. H. Peste unul din piraiele comunei de azi, a existat dP mult un pori
ridicat de logofătul Ioan Tăutu, ctitorul de Ia Bălineşti. Tradiţia populară locală a păstrat şi mai păstrează amintirea existenţei cindv3
a
unei astfel de construcţii. 5 ) Pe de altă parte, o astfel de realitate istorică, este
atestată documentar în prima jumătate a sec. al XVIII-iea, cînd în hotarul satului
.;~ă!}leşt~" (Bă!ineşti n.n.) apărea ca existind undeva pe malul pirîului „Verich1a (azi Verb1a) un Ioc ce se numea ,.moara Tăutului"6).
XXXXI. 1. I. La cca. 800 de metri vest de cimitiFUl satului Botoşăniţ3 Mică (9),
pe reversul cuestei de pe partea dreaptă a pîrîului ce vine din GronC'ni
(pirîu fără nume), pe o suprafaţă de mai multe hectare, s-au identificat urmele
m3tPriale 3le unei aşezări dattnd din epoca bronzului. Pasta ceramică, arsă reducător dar şi oxidant incomplet,
are în compoziţie silex pisat şi mai rar cioburi
pisate. Caracteristice slnt profilele buzelor de vase, cit şi elementele de decor ce
apar pe fragmentele ceramice descoperite (pl./11./1-7). MPrită, de asl'IDC'Ili, menţio') Informaţie de la profesorul I. Cost din oraşul Siret.
') Al. Odobescu, Ramaşlţe antice din Jude'ţul Doroholu, în „Opere complete", voi. III, Ed. Minerva, Bucureşti, 1909, p. 155. In chestionarul arheologic respectiv Odobescu a fost Incorect Informat, aflrmind că „Pe p!riul ce trece prin acest cătun (Rudeşti - n.n.) este clă
dit un vechi pod foarte solid de peatră, care nu are nici o Inscripţiune, dar I se zice „Po·
c1 ·lui Tăutu" ... Astăzi în comună nu există aşa ceva, el doar amintirea existenţei unul
pod ridicat de logofăt pe cellllalt fir de apă, pe afluentul principal al Pirlul ul Mare (8).
') catalogul documentelor moldovene'tl di.n arhiva Istoricii. centralii a statului, Bucureşti, 1959.
voi. II (1621-1652), p. 116.
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nate şi două zdrobitoare (frecătoarC') clin rocă dură, avînd .o form~ apro~pe. paralelipipedică, cu două suprafrţe (cC'le ma~ mici) bom_b?t5' .~mn ş_lefmrea p1ese1, lar
cele mijlocii şi cele mai mari albiate dm cauza ut1hzarn lor mdelungate, în p11imtll rind, probabil, la pisarea silexului.
XXXXI. 1. J. In Jocul numit „L:i Iaz" (10), pC' partea stingă a şoselei ce duce sprr
Pădureni, aproape- de ieşirea din Grămeşti, pe ambele maluri ale unui
izvor a cărui apă este captată într-un mic iaz, s-au descoperit bucăţi
de chirpic, dc> zgură rf'zultată de la prclucrare3 minerC'Ului de fier şi ceramic;i
fragmentară aparţinînd sec. IV e.n. (cultura Sintana de Mureş).
XXXXI. 1. K. Mergînd mai departe, spre Pădureni, in zona movilei („La Movilă")
din dr0ptul S.M.A.-ului Grămeşti (11), tot pe partea stingă a şosele!.
s-au găsit citeva cioburi atipice (pastă arsă oxidant, cu pleavă şi ci<'buri pisate ca ingredient), cîteva fragmente de silex atipice, o lamă mică cu retuş<·.
un gratoar „pe hot de lam "•" şi o micii unealtă rf'l:utatii, cioplită dintr-un silC'.'C
alb-vineţiu cu mici pete al hurii (pl. I/l ).
XXXXI. 2. Bălineşti
Satul medieval Rălineşti este atestat documentar prima dată la 15 martie 14!10.'
A intrat in literatura ele specialitate datorită bisericii ctitorite de logofătul lui
Ştefan cel Marf', Ioan Tăutu. e
XXXXI. 2. A Pe tarlaua situată pe malul sting al Pîrîului lui Stoian (12), inainte
de intrarea acestuia in sat, pe un teren în pantă, s-a recuperat un
bogat matPrial ceramic, aparţinînd mai multor epoci istorice : - ceramică Cucuteni (fază incertă) din pastă fină, în amestec cu cioburi pisate, fără urme de pictură sau exciz!E>. Printre cioburi s-a găsit :c;i partea superioară dintr-o greutate de lut tronconică, cu urmă de perforare :
- citeva fragmente caracteristice epocii bronzului, folosindu-se ca ingredient
!n mod majoritar pietriş şi silex pisat ;
- materhl ceramic La Tene dacic, unde predomină fragmentele de grosimi
mai mari, cu cioburi pisate in compoziţie ;
- ceramică de secol IV e.n. (pastă zgrunţuroasă şi fină, cenuşie).
XXXXI. 2. B. Pe acelaşi mal, după prima casă a satului (13), au ::ipărut num('roaSP.
cioburi medievale databile in secolde XIV-XVI. Dintre cele mai vechi se remarcă
cîteva fragmente de buze, trase ohlic în afară şi tăiate drt"pt la capăt, făcute
dintr-o pastă bogată în nisip, cu bobul mare şi mici pietricele şi arsă oxidant
incomplet.
XXXXI. 2. O. La aproximativ BO de metri est de cunoscutul monument istoria
medieval (14) se găs('sc şi astăzi
numeroase urme ale vechii reşedinţe
boiereşti
de aici, aparţinîncl familiei Tăutu. Dintre acestea se remarcă,
în
mod deosebit, mai multe fragmente de ceramică ornamentalii smăl
ţuită şi nesmălţuită. Fragmentele nesmălţuite,
databile în secolul al XV-le;i, mse
oxidant, provin de la cahle ce au avut fie un decor compus dintr-o reţea de baghete ce prin intersectarea lor împart întreaga suprafaţă in romburi, fie de la
tipul de cahlă repreZf'ntînd pe Sfîntul Gheorghe, călare, ucigînd balaurul, tip de
cahlă frecvent întîlnită in C'pocă in mediul urban 9 ). Fragmentele smălţmte, la rîndul
lor, sp împart în două subgrupe. Una se caracterizează prin folosirea intensivă a
unui smalţ cu nuanţe de g3lben închis şi maroniu, iar cealaltă, mai bine reprezentată, se compune din fragmente cu smalţ verde, unde este prezent din nou decorul
cu romburi, dar şi imaginea de chenar a unui cavaler stînd în picioare pe un so7> I. Bor;dan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I (1457-1492), 1918, p, 405.
'l Cf. în special : G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, in „Buletinul Comisiunii Monumen-

telor Istorice", 1925, p. 133-139, şi c. Popa, Bălineştl, Ed. Meridiane, 1981.
') Astfel de piese identice au fost găsite Intre urmele arheologice aparţinind unei case de
orăşean înstărit (Vezi M. D, Matei şi Em. Emandl, O casă de orăşean din secolul al XV-iea
de la Suceava, in s c I V A , 1977, 4, p. 568-569), intre cele ale „casei domniei" de pe pia..;
toul Cetăţii de Scaun (vezi R. Popa, M. Mărg!neanu-Cărstolu, Mărturii de civilizaţie me·
dlevală româneasr.ă. O casă a domniei şi o sobă monumentală de la Suceava din vremea
lui Ştefan c<'I Marc, Bucureşti, p, 47, fig. 23.), sau cu diverse ocazii, in diferite variante, la
Cetatea de scaun (vezi Rudolf Gassauer, Teracote sucevene, Extras din „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", Fasc. 86, oct.-dec. 1935, p. 6 şi de asemenea K. A. Romstorfer. Cetatea Sucevei, Ed. Acad. Rom., 1913, p. 79) cit şi la Curtea Domnească (vezi P. V.
:Batarluc, Ceramica ornamentală din secolul al XV-iea deacoperltA. la Curtea Domnească
din S"ureava. in „Suceava". X, p. 250).
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clu 1• O ultimă piesă fr:igmentară, ru smalţ verde închis spre <:enuşiu, provine de
Ia o cahlă traforată.
ln ceea cr privC'!;tC' cc>ramica de uz comun, pc> aCC"IW;i platou, cu circa 40 de
metri nord-est mai dC'partC' de locul uncie :i existat vrchca curte, s-au descoperit
fragmente ceramice databile in perioada cuprinsă inh"e începutul secolului al
XlV-lea (evC'ntual sfîrsitul sec. al XllI-lC'a) şi s"1'!iitul secolului ::ii XVII-iea. Aici
rrlt• mai vrchi Hpuri de buze de vase sint cele uşor trase in afară, tăiate apt·oape
drept la capăt, unele avind acolo mici crestături.
XXXXL 2 D Jn acC'C'aşi 7.0n<i, <Iar pc> malul clrrpt al Pirîulul lui Stolan (15), pe
ogorul ampl:isat intre api1 şi grajdurile C.A.P. s-au găsit mai multe
buraţi c!C' matC'rie rC'zultat<i în urma l'educerii minereului de fier şi
numeroase fragmente CC'ramice (sec. XIV-XVII).
}(XXXI. 2. E. Astfel de material fragmentar din feudalismul dezvoltat s-:i găsit
p0 o întindrrc> ele> mai multe hectare (unde c>ste secondat şi de pruncliş ele riu prc>zent
in cantităţi apreciabile), pe o tarl:i aflată b
cca. 500 ele metri sud-est de monumentul istoric pomenit mai
sus (16).

xxxxr

:i.

notoşăniţa Mică

Satul Botoşăniţa Mică este rod al
dc>zvolt:it ; se m:ii n.umc:i şi Tacu.

dezvoltării

dc>mografice clin timpul feudalismului

XXXXI. :1. A. Pe tarlaua „Dumbravă" (17), situată pe un platou amplasat imediat
la sud ele sat, la poalele pădurii Zamostea-Deal, s-au putut observa,
în arătură, urmele clare a cel puţin 10 locuinţe cucuteniene. Materialul arheologic
str!ns cu aceast;i ocazie, în care includem şi o jumătate> ele greutate de lut de forma
unei sferc> turLtl', este realizat exclusiv clin pastă ceramică fină, fără cioburi pis:itP
sau alt ingredic>nt. Apar cazuri ele> ardPre sccundart1 putr-rnici1, pînă la z.:urificarP.
La acestea se mai pot adăuga cîtl•va aşchii de silex atipice.

XXXXI. 4 Rudeşti
Cea mai vc>cl:e atestar(' clocumc>ntar<i a satului este cea din 2 aprilie 1623, tt
de-şi dup1i ceramica rrlC'dievalr1 găsit:1 aici satul p:ir0 s;J aibă cea mai mnn' vechime
Intre satele actualei comune> Grămeşti. ln apropierea vechiului sat a existat un t!rg
ocazional, un i:irmaroc, a cărui amintire a fost mai tirziu consemnată într-un dor.wnent din anul 1766, şi care se numea, după spusele localnicilor de azi, „tirguJ
Birgăului". 12 )

XXXXI. 4. A. De-a lungul malului sting al Pirîului Mare, din dreptul bisericii
satului şi pînă aproape în drc>ptul primPlor casl' din Griimcşti (Mi.
ni1wni sau Miningeni), pC' o suprafaţă de cca. 15-20 ha, incluzind
a1c1 ş1 tarlaua „La Zbir" (18), pe un trrC'n în prmtă oric>ntată spre> sud, într-o u50ară
7.<;>nă deprrsionară, s-a găsit un bogat material arheologic, care, in m3re, poate fi
diferenţiat cronologic în funcţie de descoperirile de p!nă acum, după cum urmează:
fragmc>nte d'· lame> de sil<'x cu r<:>tuş, fin, fin denticulate, diverse> aşchii de
silex, şi citeva cioburi neolitice cu pleavă în compoziţie ;
- ceramică getică (sec 111-1 c.n.) modelată cu mina, arsă oxidant în majoritatea c:izurilor şi avind cioburi pisate in compoziţie. Fragmentele de buză slnt
drepte sau puţin trase în afară, uneori posedînd spre exteriorul lor alveolări dilfitalf'. Aceeaşi tehnică de ornamentare ap3re şi sub forma briului alveolat.
- în cantitate mai mică, material tipic bastarnic : ceramică
oxidant, barbotinată, buze faţetate (pl. II/8-9, li, 13-14);

ne:igră

sau

arsă

"') Cahle de tipul celui cu romburi (smălţuite sau nesmălţuite) numeroase şi ele, s-au găsit
la Cetatea de scaun (K. A. Romstorfer, op. cit„ p, 78 ; se mal păstrează de asemenea exemplare cu sau fără ~malţ provenite din săpături locale in Colecţia Romstorfer : lnv.
E/973, E/972 ... ) după cum la fel de frecvente par să fi fost şi cahlele, smalţulte sau neRmăltulte, cu chenar tngust unde apare, într-un decor arhitectural gotic, un personaj (cavaler tn armură, statuie ... )
st!nd in picioare pe un soclu, postament
(P. V. Batariuc,
o 0 „ cit., p. 249 pentru curtea Domnească, R. Gassauer, op. cit„ p, 10 pentru Cetatea d!>
scaun, seu pentru unele descoperlrt locale, fără putinţa sigură de a le locallza, in Colecţia Romstorfer lnv. nr. E/966, E/880 ..• ).
11 ) T. Bălan, Documente bucovinene, voi. I (1507-1653), Cernăuţi, 1933, p. 185.
") vezi : Cercetări Istorice şi arheologice privind satul medieval Rudeşti (com, Grămeşti, Jud.
Suceava), de M. Andronic, lucrare tn prezentul volum.
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- c<'r:unică aparţinînd culturii Sintana d<• ~Iun•ş, unde ccn. 85°/o din frag.
mente sint r<'nlizate clin pastă z~runţuroasi1, C<'nu5ie, restul procL'ntual fiind rP·
prf'z<'ntat de spC'Cia finii c<'nuşif:> (funduri inelare, fusaiolii hitronconică) ;
- in cadrul epocii nwclievalC', bine rC'prezentat;\ cantil'ltiv, distingem material
caracteristic secolelor XIII şi XlV (şi poate chiar mai vechi) 13 ) : pastă bogată în
microprundiş şi nisip cu bobul mare şi mijlociu, neomogenizată bine la fră.mintarp
şi in majoribtra cazurilor arsă oxidant incompll'l pinii la ci1rt11niziu închis. Apar•
ici şi colo ca decor linia simph\ văluritil, realizată st!ngaci sub git, iar m3.joritatea
fragmentelor de buzii ;iu buza trasi'i în afară mai mult s:iu mai puţin. cu marginr::i
ei rotunjită sau tăiat[1 drept (pl. III/Hl-2î). Fundurile' de vase sînt plate şi groas"
tn secţiune (1 pină la 2 cm). Au ln cxtrrior un :ispC'ct clPOSC'bit de zgrunţuros, făn1
să prezinte vreo urmii a dPtaşiirii
vasului elf' pe roatii, care, din cauza proaski
calităţi a vaselor, ca C'XC'CUţi!"' şi m:itPrial, parp si1 fi fost una elf' tip lP:it.
Mult mai bogat se prezintă materinlul aparţinincl sPc. XV-XVI (eventual tnceputul sec. al XVIJ-le;i), unde :ipare o gamii clivPrsă de tipuri de buze şi de decorări. In mică măsurii apare ceramica
smi11\uit;1 (sec. XV-XVI), pictată (sec.
XVIII) şi caolinul. In zona apropiată bisericii satului, unde s-a găsit '.lproapr toatil
ceramica de secol XIII şi XIV, s-a dcscopL•rit U!l nuinii1· c0nsiderabil d•·
hucăţi de zgură mrtaliferă. Pe tarhua „La Zbir", de-a lungul :milor. localnicii, cu
prilejul arăturilor, au elat de mai multe cuptoare şi de mari cantităţi ele c<\rămiclă
şi piatră făţuiti1.

XXXXI. 4. B. Pcstr Pîriul Marr, pc dealul Zbir (19), a fost descoperit, cu ani
!n urmă, ele săteni, un cuptor(?) şi, !n cursul cercetărilor propriu·
zise, o bucată masivă de lutuială, purtînd U!'me de nui€'lr.
XXXXI. 5. Verbia
Apariţia satului Verbia este tirzir, plasinclu-sC' !n secolele feud'.llismului tîrziu.
XXXXI. 5. A. Pe tarlau;i numiUi „Oniciuc" (20), pe panta lină a versantului stin"
al văii piriului Vf'rbi:l, si pe o lungime de pestf' 500 de metri de-a
lungul apei s-au idr>ntificat numeroase urme arheologice :
ceramica aparţinind L-i Tene-ului dacic: (pi. II/15-18), ardere oxidantă, p:ist.5
poroasă în amC'stec cu cioburi pisate, mici butoni ca element decorativ ;
- citeva frngmentp aparţinind de cultura materialii bastarnică din sec. II-I !.e.n.,
buze de vase caracteristicC', p<lrţi de pereţi ele vase barbotinatc (pl. Il110, 12) 11;
- ceramică din secolele II-III e.n. : pastă roşie, fină, cu angobă, funduri inelare,
dar şi mai multe fragmente din pastii fină cE'nuşie, modelată tot la roată, care,
datorită lipsei în cadrul ei, cel puţin pînă acum. a pastei C'iment, nu pot fi atribuite secolului IV e.n. ln plus, au apărut citE'va fr::igmente de torţi de amforă (cu
o nervură masivă mediană pe faţn superioară sau cu o canelură largă, pastă ceramică zgrunţuro3să, alb-gălbuie sau roz-gălbuie pal, cu o pigmentaţie maronie şi
neagră sau închis-cărămizie si un fund de amforă, inelar, de formă cilindrică, din
pastă alb-gălbuie. Aşt•zarea dacică de f'poc<\ La Tene pare să fi fost
intins[1 de-a
lungul apei, de vrPme ce la mai bine de> 600 de metri vest dP tarlaua „Oniciur",
în spatele casei lui Hriţcu D-tru s-au mai dt>scoperit fragmente ceramice concluden':e în acest sens.
Repartiţia

-

-

punctelor arheologice pc epoci istorice
şi culturi (Vezi harta)

neolitic : 1, 5, 6, 7 (?), 11, 12, 17, 18 ;
prrioada de tranziţie spre epoca bronzului : 7 (?), 11 :
ep"'ca hronzului: 2, 9, 12;
Hallstatt : 2 ;
La Tene: 4 (?), 12, 18, 20 :
rnltun Poieneşti - Luk;işevka : 18.20 :
sc>colPlc II-III c.n. : 20 :
secolul IV e.n. : 10, 12, 18 ;
evul mediu timpuriu: 4, 13, 14, 18;
Pvul mediu dPzvoltat: 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, HI,

• ' M'11ţumlm şi acum tov. M. D. Matei, care a binevoit să studieze materialul.
"l "'eallzarea nustraţ!e! grafice aparţine autorului.

https://biblioteca-digitala.ro

LE REPERTOIHE ARCHEOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE GRAMESTI
(LE DEPARTEMENT DE SUCEAVA)
RESUME

L'article presente Ies rcsultats des rC'cherches archeologiques de superficie
rcalisees sur le territoire de la commune de Grărneşti. On presonte vingt points
archeologiques, qui offrent presque en toutes Ies situations des traces appartenant
a d'anciens habitats. Les plus ancicnnes decouvertes archeologiques sont attribuees a la culture neolithique Cucuteni (IV-e - III-e rnillenaire av.n.e.). La serie
des decouvertes continUC' avec la periode de transition du ncolithique a l'epoque
du bronze, l'epoQUC', du bronzc, Hallstatt, La Tene (l::t culture Poieneşti-Lukaşevka),
II-IV-C' siecle n.e., XIII-e - XIV-e siecle et XV-e - XVII-e siecle ...
La liste des planches
.PI. I. -

La carte de la commune de

Grămeşti.

PI. Ir. - Des outils en silex (1, 3-7,9) et en pierre polie (2, B).
Des pieces provenant de la collection de l'ecole generale de
PI.

Grămeşti

(3-9).

III - L'epoque du bronze (1-7), ceramique hastarniquc (8-14), ceramique
geto-dace (15-18), cerarnique medievale du XIII-e - XIV-e siecles (19-27).
Echelle : 1/2.
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1

Unelte din silex (1, 3-7, 9) şi din pi3tră şlefuită (marnă calcaroasă) 2, 8).
Piese provenind din colecţia şcolii generale din Grămeşti (3 9). Scara: 1/2.
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Pl. III. -
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7

Epoca bronzului (1-7), ceramică bastarnică (8-14). ceramică geto-dacică
(15-18), ceramică medievală din sec. XIII-XIV (19-27). Scara : 1 {2.
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CONTRIBUTII LA CUNOAŞTEREA AŞEZARILOR DE PE TERITORIUL
SIRETULUI lNAINTE DE CONSTITUIREA ORAŞULGJ MEDIEVAL
N. URSULESCU, M. '"DRONIC, FL. HAU

Siret, ca important şi vechi centru mPdieval, a preocupat şi
intern; istoriografia noastră 1). lntimplător sau cu ocazia cercetări
lor arheologice sistematice, întreprinse pentru cunoaşterea vestigiilor medievale ale
oraşului, a fost sPmnalată şi existenţa unor urme da"înd din
perioadC' antl'rioarc
constituirii acestuia. O mai bună cUnoa5terC' a acestor vestigii multimilC'nar0 ne
poatC' forma o imagine mai clară despre dinamica şi densitatea locuirilor in pPrimetrul viitorului oraş, explic!ndu-ne, în bună parte, condiţiile de habitat care au
condus, într-un anume> moment istoric, la constituirea aşezării urbane. Tocmai cu
acest scop colectivul nostru a intreprins, în timp de mai mulţi ani, cerCt'tiiri de suprafaţă pe teritoriul oraşului sau în imediata lui apropiere şi, luind în considerare
şi informaţiile bibliografice anterioare, încearcă să prezinte acum o sin teză a!>Upra
stadiului actual al cunoiptinţelor despre evoluţia istorică din acest perimetru, pînă
în epoca medievală.
In zona Siretului, terenul a cunoscut o puternică modelare structurală, datorită
îndeosebi rîu 'ui Siret (care s-a adincit treptat în sedimentele sarmaţiene) şi principalilor săi afluenţi de dreapta - pîrîul Văşcăuţi şi pirîul Tirgului (unit cu pîrîul
Negostina). Au rezultat astfel, pc dreapta riului, platforme structurale (constituite
din r.oci mai rezistente la eroziune), reprezentate de dealurile Ruina, Horodiştea
<= Zamca), Sasca şi Horaiţ, toate cu înălţimi in jur de 400 m. Aşezarea urbană
s-a dez,·oltat pe terasa de luncă a rîului şi la baza frontului cte cueste, avînd în
spate izvoare!e ce apar din spinarea cuestei 2 ). Microrelieful astfel constituit are
un aspc>ct depresionar (spre vest şi nord-vest depresiunea este închisei de dPalurile
Cobar, Mănăstioara şi Tătăraşi), ferind locuirile din zonă de vînturi prea puternice0 •
Asemf'nPa tipuri de aşE'zări, amplasate in depresiuni de eroziune, sînt caracteristice
in Moldova îndeosebi localităţilor cu mare vechime 4• Datorită depozitelor groase
de argilă şi marnă din subsolul teritoriului, s-au produs şi se produc frec:vente
alunrc.:"iri, pornind dinsprr hază, după care urmrazi't şi desprinderea din parte-a
superioară ; şi aceste fenomene contribuie la aspectul fragmentat al terenului şi
Istoria

preocupă

oraşului

încă

') Din numeroasele referiri bibliografice despre oraşul medieval Siret vom cita pe cele care
se ocupă in mod special de această problemă : v. Prellcz, Geschichte der Stadt sereth und
lhre Alterthiimer, in Jahresber:lcht der k. k. Staats-Unterrealschule und Gewerbllchen Fortbildungsschule ln Sereth, 1885-1886, p. 1-32 ; s. FI. Marian. Tradiţii poporane romllne din
Rucov na. Bucureşti, 1895, p. 64-65, 72-73, 78, 81-82 ; Ilie Veslovschl, Beitrl!ge zur chemallgC'n Fiirstrutstadt sereth, !n Bukowlner Post, 1896, nr. 367. 370. 379 ; C. Kogălniceanu, Caplfalrle şi intinderea Moldovei sub primii voievozi, ln R I A F , XIII, 1912,
p, 102-110 :
s. Rell. Oraşul Siret in vremuri de demult, Cernlluti, 1927 ; Nicodim Iţcuş, Din trecutul
unui oraş moldovenesc, !n Anuarul gimnaziului de băieţi „Laţcu VodAu din Siret, VI (1934~
JQ15 ş• 1935/19~6). p. 5-22. Cernăuţi, 1937 ; idem, Siretul de Ieri şi de astlzl, ln locul cit„
VTT-'"TT f'91S/1937 şi 1937/19~), Cernăuţi, 1939 ; Valerian Doboş-Boca, Tlrgoveţll Siretului
rlln anul 17M7, Cernăuţi, 1938. 47 p. ; E. R. Neubauer, Grundzăge zur Geschlchte von Serethland, Rădăuţi, 1947 ; N. Grigoraş. Oraşul moldovenesc ln epoca de formare a statului feudal. în s. r. s., I~şl. Istorie. XI. tase. I, 1960, p. 90-91 ; c. c. Glurescu, Tlrgurl sau oraşe şi
retăţl "'"'rlovPne. Edit.. Acad.. Bucureşti, 1967, p. 269-275 şi indice ; Stela Cheptea, Desco..,„•1r;1„ prhologlce din 196~ de la Siret, ln Arh. Mold., VII, 1972. p. 345-356 ; Al. Rădu
ln'n"
"ie Kf'ram;k von Siret (14 Jh.). Zur archăologlschen Erforschung der moldaulschen
T"1Htn•n•tP•llr'1nn Stadt. ln Dacia. N. s. XVI, 1972. p. 225--242 ; L. Chiţescu. CercetArlle arheolnwlr" "'" nr„sul Siret 1sec. XIV-XVI), ln R. M. M., seria Muzee, 12, 1975, nr. 3, P. 48-53.
2> F'. rrMu sl T St""· Observatll geomorfologice ln zona oraşului Siret, ln Comunicări sl
rr•„rat„ <'P grografle, Suceava. 1972, p. 123.

'>

lhMem.
1) Al. Tln>?···~'-„„

Oraşele

din Moldova, Edit. Acad .• Bucureşti, 1980, p. 19.
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la apariţia unor aspc>ctc de băltire fntl"e valurile de alunecare 5. tn sttnga riului,
în vasta zonă de luncă, vechile hraţc ale Siretului au dat naştc>re unei zone mlăş
tinoase, in cadrul c<ircia apar grindUl"i 6 , unele cu vechi urme de locuire
TPritoriul, în ansamblu, oferă condiţii prielnice de locuirC': o importantă arteră hidrograficii şi totodată cale de comunicaţie de interc>s european ; bogate surse
de apă ; microzone adăpostite ; existenţa materialelor neccsarC' construcţiilor (lemn,
piatră şi lut) ; tcrE'nuri cu bune condiţii pPntru practicarPa îndeletnicirilor agricole.
Dispunerea urmelor dP locuire ciP-a lungul celor 4 cursuri de apă mai importante carp udă teritoriul Siretului ne determină să le prezentăm în această succe!;iUnc>, fneC'ptnd cu malul sting al Siretului şi apoi de la vest spre est, conform
lnclinării naturale a terenului.
In stlnga actualului curs al Sirc>tului se fntinde ctmpia Dubova, un şes cu aspect mlăştinos, datorat numProaselor braţe moarte a!C' riului (aş<i-numitC'lc „sirPţele") 1. Desecarea sa a fost începută de abia prin anii 1829-1830 s. Totu.~i,
pe
J?rindurile acestui şes au existat vechi locuiri. Două dintre acestea le-am putut
sesiza în cC'rcctările noastre.
I. In stînga D.N. 2, la nord de oraş şi la circa 800 m sud de clădirea vămii,
aproximativ la mijlocul distanţei dintre şosea şi riu, se află un grind, lingă un
fost braţ al Siretului (aici e>ste în preze>nt o casă izolată, nelocuită). In acrst loc se
l?iiSC'sc fragmente ceramic~ din secolele II-IV e.n. şi din perioada medievală 9
II. Ferma Slnăuţi. In stinga ~oselei Siret-Mihăileni, pe o terasi1 joasă a vechiului curs al Siretului, se întinde a vastă aşezare, pe cite 300-400 m la est şi
vest de fc>rmă. De aici au fost recoltate :
- fragmente ceramice şi lame de silex din perioadele PrE'cucuteni - faza a
III-a (PI. II/1-5) şi Cucuteni (material corodat) ;
- fragmente ceramice Noua, aparţinind probabil primei faze, deoarece apar
şi clemente de tradiţie Costişa (triunghiuri haşurate). Aceste urme se găsesc mai
ales spre est de fermă. Se remarcă decorurile de briie simple, dispuse sub buza
oalelor, precum şi un fragment de toartă supraînălţată, cu buton, de la o ceaşcă
{Pl. II/6-10) ;
- rare fragmente din Hallstatt-ul timpuriu, printre care unul decorat cu
„măturiţa":

- fragmente ceramice din secolul al IV-Im e.n. (cultura Sintana de Mureş).
printre care şi o parte din toarta unei amfore romam', rt>alizată dintr-o pastă găl
buie, conţinînd foarte mult nisip cu bobul fin (Pl. III/3) ; urmele din această perioadă apar mai ales la vest de fermă. Ca aspect general predomină pasta „ciment".
III. Mănăstioara - Dl. Cobar (4:12 m). Pc această înălţime dominantă, situată
la sud de sat, dt> la poalt>lt> căreia izvorăsc pirait>lt> Văşcăuţi şi Tlrgului, se află
o movilă cu diametrul de peste 30 m şi înălţimea de circa 1,5 rn ; probabil că
movila a fost ridicată de purtători ai culturii mormintelot· tumulare cu ocru, datindu-se la sfirşitul perioadei de tranzaţie spre epoca bronzului sau chiar la începutul acestei epoci.
IV. Mănăstioara La Curte, o prt>lungirl' nordică a dealului Cot.>ar, în
·dreapta obirşiei pîriului Vă5căuţi, la circa 200 m est de ctitoria domnitorului Şte
fan Petriceicu. 1n această zonă au fost SC'Sizatc urme de locuire din următoarcJt>
perioade:
- cultura Criş : fragmente ceramice cu pleavă în pastă şi ardere incompletA
şi neuniformă. Se remarcă un fragment din piciorul gol în interior al unei cupe
sau castron ;
- perioada de tranzaţie sprl' epoca bronzului : fragmC'nte ceramice şi un topor
masiv, perforat, de granit (P. III/72, precum şi un topor de silex negru, cu suprafeţC'le prC'lucrate prin cioplire (PI. IV II).
- fragmente ceramice cu ardere uneori incompletă şi cu cioburi pisate tn•
compoziţia pa~tf'i, care pot fi atribuite perioadei d:icice (Hallstatt tirziu sau La
Time - timpuriu);
5

)

'l
'l
')
"l

Fi. Creţu şi I. Stan, op. cit„ p. 125.
Ibidem, p. 124.
Ibidem.
s. R~ll. op. cit., p. 14.
E foarte probabll ca urmele medievale din clmpla Dubova să provină de la fostul sat
Greci, a cărui existenţă în zona dintre Siret şi Sinăuţi e atestată încă din secolul
el
XV-iea (Em. Grigorovltza, Dicţionarul geografic al Bucovinei,
Bucureşti, 1908, p, 173 :
N. Iţcuş, op. cit„ 1939, p. 6).

86
https://biblioteca-digitala.ro

perioada mf'dievală Urzic (fragmente ceramice), legată probabil, după cum
toponimul şi tradiţia locală, de existenţa în acest loc a unor chiliJ
ale fostului metoh al mănăstirii Putna, desfiinţat de stăpînirea austriacă în 1785 1o. ln prmjmă, în spatele bisf'ricii, se găseşte şi aşa-numita „Movilă
cu gloanţe", a dl.rPi denumire, mPnţionat[1 încă de protocoalele austriece alr comisiei MPtzgcr din 1783 - 1784, e legată prohabil de amintirea unei lupte desfăşu
ratP aici în evul mediu 11 •
V. Mănăstioara - La sud de ~coală (circa 50 m). PC' panta lină din stînga
pirîului Tîrgului, aproapP de locul 'n care acesta cote~te brusc sprf' nord-est, cu
ocazia taluz[!rii unui şanţ dP ~cur,::,'1·e CC' dă în pirîu, LJU apărut ma1 multe fragmente ceramice. O parte din acestea se pot data în secolele III-II î.e.n., avînd;
pasta amestecată cu cioburi pisate sau nisip cu bobul marc ; arderea este uneori
-

sugerează
călugăreşti

incompletă.
O altă

parte a materialului aparţine evident culturii Sinl<ma de Mureş, constind atît din fragmente' ceramice finf', cit !ii zgrunţuroaSl' :-<u ('ste ir;s[1 t'Xclus
să existe şi un nivC'l anterior, din secolele II-III e.n., aşa cum indică unele fragmente din pastă fină, cărămizie, ca şi un fragment de fund inelar ; se remarcă şi
un fragment clin toarta unei nmfore, cu pastă fină, nisipoasă şi arsă la cărămiziu
deschis (PI. III/l ). Existf'nţa ncf'stui orizont de locuire carpică la Măn;istinara est"
sugf'rată şi de descoperirc>a, mai veche, în această lccalitate, a unui denar de la
Marcus Aurelius 12•
ln zona respectivă mai apar disparat şi materiale medievale.
VI. Siret - Ferma zootehnică Mănăstioara (la circa 500 m C'St de aceasta).
Pe panta lină din stînga pîrîului Tîrgului, la circa 100 m de firul apei, apar numeroase materiale ceramice Sîntana de Mureş, lucrate atit la roată, cit şi cu mina.
precum şi bucăţi de lutuiC'li arse>.
. VII. Siret - Silişte. Pe terasa clin stînga pîriului Tîrgului, la circa 100 m S-SV
de bisPrica Sf. Dumitru, au apărut materiale din trei perioade diferite :
- neolitic timpuriu, probabil cultura ceramicii liniare : cîteva fragmPnt" cf'ramice grosiere, cu amestec de pleavă in pastă, de culoare cenuşiu-gălbuie şi cu
mk·zul de culoare închisă ;
- Hallstatt : puţine fragmente ceramice, cu amestec de cioburi pisate. Douii
fragmente prf'zintă cite o apucătoare aplatizată. E posibil ca aceste urme sporadice, aparţinînd comunei primitive, să fie, de fapt, răspindiri din staţiunea alătu
rată (VIII), unde apar mai bine reprezPntate ;
- extrem de numeroase fragmente ceramice din perioada mPdif'vală (secolele
XIV-XVII), inclusiv cahle (din secolul al XVII-iea), ceea ce denotă că aici a
existat o locuire mai veche decit actuala biserică, ridicată la 1730. 13
VIII. Siret - Gospodăria lui Şt. Druşchievici. Pe aceeaşi terasă din sttni;ia plrîului Tîrgului, la circa 300 m nord-est de precedenta aşezare, s-au găsit urmf' din
următoarele perioade:
- cultura ceramicii liniare: numai fragmente din categoria grosieră. cu
amestec de pleavă, dar provenind de la boluri, caracteristice acestei culturi ;
- secolele III-II !.e.n. : fragmPnte ceramice groase, cu amestl"c dP cioburi
pisate în pastă, arse incomplet; unele sînt decorate cu barbotină, iar unul prr i"'t:i
o buză faţetată, de factură bastarnică. Se pare că tot acestei pf'rioarle i se poate
atribui o fusaiolă bitronconică, din pastă gălbuie, amestecată cu nisip, cu impresiuni de unghie pe toată suprafaţa (PI. 111/4) ;
- evul mediu (secolelf' XV-XVII): fragmente cC'ramice, precum şi bucăţi de
zgură de fier, care, probabil, se pot atribui acestei perioade.
IX. Siret - Curtea Muzeului (str. 8 Mai). Pe a doua terasă a Siretului, în
timpul săpăturilor arheologice întreprinse în 1984 dP MireC'a D. Mitc>i ,· ' p
Emandi, pe lingă diverse materiale medievale, a apărut şi un fragment ceramic
cucutenian, nepictat.

„

O IR, A, XVII-IV, p. 191>-191 ; V. Prcllcz, op, cit., P. 15 ; S. Re!i,
op, cit.,
p. 143-144 :
I. Nistor, Legăturile noastre cu Ardealul, în Junimea literară, XI, 1-3. 1914. p. 14 : VI. Mlronescu, Arhiva, Iaşi, XX, 9, l!l()g, p. 363 ; N. Stolceseu, Repertoriul blbliograUc al localltilţ1lor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 761.
11 ) D. Ollnescu, Charta arheologică a Bucovinei, ln BSRG, XV, 1984, trtm. I-II. p. 69 ; S. Teodorescu - Klrllcanu, Legendele lui Ştefan cel !\fare, Focşani. 1903. p. 129-130 : v. Mlronescu, op. cit., p. 363.
12 ) V. Prellcz, op. cit., p. 24.
13
) S. Re1i, op, cit., p. 7, 119-125.
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X. Siret ~ Dl. Sasca. Dincolo rle controvC'rsata problemă a c>Xi~tenţei în acest
punct a unei cetăţui medievale> ~i a unor urme eventual romane (tradiţi~ neconfirmată pînă-n prezent de cercetările arheologice), 14 cercetările de suprafaţa efectuate au dus la descopp1·irea, în punctul „Trei Brazi", pe platoul din dreapta intră
rii in oraş a D.N. 2, a unor vestigii cucuteniene, constînd din fragmente ceramice lipituri d<:> lut cu impresiuni de nuiel<' şi piese de silC'x. Dintn• acest<>a din
urmă se remarcă un virf, lung de fl,9 cm, U)Or curbat ~i cu retuşe pe ambele laturi lungi (Pl. III/5), precum şi un vîrf aproximativ triunghiular, din cuarţit
(PI. IlI/6).
Cit despre aşa-ziself' cărămizi romane, descoperite într-o construcţie situată
cam la 500 m vest de biserica Sf. Treime, această atribuire s-a făcut pe seama
unei linii incizate pe mijlocul unor cărămizi şi care a fost interpretată drept cifra
romană I ; 1s evident, însă, că asemenea cărămizi puteau foarte bine proveni şi de
la o construcţie medievală, poate fosta biserică a minoriţilor, localizată aproximativ în acC'astă zonă. 16
XI. Siret - Horodiştea ( = Zamca). Aici se află un martor de eroziune, cu
aspect natural lile fortificaţie (domină zona înconjurătoare cu circa 8 m), care în
18:35 a fost t~1iat în două de drumul care uncştC' Siretul cu Pădurenii : in stinga a
rămas vechiul cimitir evrPiesc, împrejmuit cu un zid de cărămidă, iar în dreapta
e amplasat noul cimitir. Terenul a fost în mare măsură distrus prin scoaterea lutului pentru fosta cărămid:,ric a lui I. Beill, care a funcţionat aici. Cu ocazia aces~
tor lucrări s-au făcut numeroase descoperiri de interes arheologic, dintre care num<ti o parte au ajuns incidental la cunoştinţa specialiştilor. 17
a. Cele mai vechi urme constau din resturi fosile de animale preistorice, descoperite la o adincime de 3-4 stinjeni (N. N. : aproximativ 6-8 m) ; datorită friabilităţii s-au distrus, putindu-se conserva doar un dinte de mastodont robustus1°.
b. Cultura ceramicii liniare. In cercetările noastl"e, în zona situată sub cimitirul evreiesc, pe terasa joasă din stînga pîrîului Tîrgului, a apărut un fragment
ceramic de culoare negricioasă, cu suprafaţa poroasă şi amestec de pleavă în
pastă, care poate fi atribuit, cu oarecare probabilitate,
speciei grosiere a ceramicii
liniare.
c. Cultura Cucuteni. Fragmente ceramice corodate, aparţinind acestei culturi,
se găsesc în număr mare în toată zona Horodiştei. Urme neolitice, constînd din
topoare de piatră, cuţite de silex (lungi de 20 cm şi late de 2-3 cm.), împungă
toare de corn (lungi de 15-20 cm), unelte de os, greutăţi de lut, oale, idoli, sînt
semnalate ca provenind de aici încă din secolul trecut. 19 Dintre materialele descoperite se remarcă în mod deosebit un idol, pentru care se citează analogii la Şte
fănica, pe Nistru, precum şi la Cucuteni. "' Pentru materialele ceramice se citează
analogii 1::1 Horodnica," ceea ce ne face să credem că aşezarea de la Siret se poate
încadra în faza Cucuteni B. '"
d. Perioada de tranziţie spre epoca bronzului. In mai multe riuduri se semnalează că aici s-au descoperit cioburi foarte groase, lucrate primitiv dintr-un Iul
negru, neomogen, acoperite cu angobă şi la interior şi la exterior, provenite îndeosebi de la vase cu corp aproximativ rotund ; buza unei asemenea oale are
Ibidem, p 17, 33-34 ; D. Ollnescu, op. cit., p. 80, 84 ;
V. Prellcz, op. cit„ p. 28 ; M. c. c.,
Bd. XI, 1885, notiţa 98 ; S. Florea Marian, op. cit., p. 78, 81 ; SC I V, 21, 3, 197(), p. 516 (concluzia prezentată aici e mult prea categorică, pe baza unar simple sondaje : dealul e
„llpsit de orice urmă de cultură") ; M. D. Matei, Zori Noi, Suceava, 26 aprilie 1970 (aici,
unul din membrii colectivulul care a ef'!"L!lat săpătura prezintă cu multă prudenţă fap-'
tele. cum e de altfel şi firesc h stadiul actual al cercetării : „Pentru moment ar fi ne-'
justificată
avansarea vreunei Ipoteze, deoarece cercetările arheologice sint cu totul 111
început, iar recunoaşterile de teren nu au dat nici un răspuns concludent").
") V. Prellcz, op. cit., p. 28 ; D. Ollnescu, op. cit.., p. 80 ; s. Bell, op. cit., p. 17, 33-34.
''> I. Voronca. Din trecutul unul oraş vechi, în FamJlia, XXI, 1885, p. 31>3-305 ; s. Florea Marian, op. cit.., p. 78, 81 ; V. Prellcz, op. cit., p. 30 ; S. Rell, op. cit., p. 58-59.
11 ) M CC, 18111>, notiţele 21 şi 98 ; D. Ollnescu, op. cit., p. 71, 73, 74 ; V. Prel!cz, op. cit., p. 2,,_
24 ; s. Rell, op. cit., p. Hl, 18, 21>-23.
11'} M C C , Bd, VI, 188(), Heft 2, p. LXXVI, notiţa 21.
I") Ibidem şi Heft 4, p. CLX, notiţa 98 (nota redacţiei) : V. Prellcz, op. c11„ p. 22 ; D. Ollnescu,
op. cit., p. 71, 72, 74, 76 ; C. A. Romstorfer, J B L M, 1893, p. 45 şi fig, 3-4 ; R. F. KaJndl
Geschichte der Bukowlna, I, CernAuţl, 1004, fig. 5 ; S. Rell, op. cit., p, 10.
'°) D. Ollnescu, op. clt., p. 72, 74.
"> M CC, Bd. VI, 1800, Heft 4, p. CLX, notiţa 98 (nota redacţiei).

10 )

'-") D. Monah,

Şt. cucoş, Aşezările

culturii cucutenl din România, Editura

p. 144.
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Junimea,

Iaşi,

1985,

ornamente primitive""' (N.N. : probabil crC'stături sau gropiţe'). 1ntr-una din semaceste fragmente ceramice sînt comparate cu cele găsite în mormintul de
pe D~alul Iancului de la GrăniceJti," care, _d1:1pă cum se ştie, a aparţinut purtritorilor culturii amforelor sferice."' In cercetanle noastre de suprafaţă, la est de
poalC'le Horoclişt<'i, pe te-rasa joasă din. stinga pîrîului Tirg1;1lui (după .confluenţa
sa cu pirîul Nt'.1wstina). a fost descoperit un fragment cPram1c. care, prin caracteristicile sale (miez negricios, angobă), se poate încadra în perioada de tranziţie
spre epoca bronzului.
<'. &colele' III-II Î.C'.n. Dintr->) colecţie' mai v1-che~" ne-au parvC'nit mai mult,,
fragmPnte ceramice dC' culoare neagră, bine netezite şi cu buze faţetat<', de certă
factură hastarnică, descoperite la Horocliştca, în primele decenii alP secolului nostru. In 196:J. cu ocazia cercetării unui complex mediC'val clC' aici, se citeazit şi clr-~co
p<>rirea unor fragmente cC'rnmice din C'poca fipruluiu fără să se facă alk precizări.
f. Secolele II-IV e.n. Pe teritoriul Horodiştei au fost descoperite mai multe
vestigii materiale' de ppocă romană vase lucrate b roatii, dintr-o pastii fină, bine
arsă2s ; cinC'rarii romane dP sticlă 29 ; fragmente de amfore romane 30 ;
nwnl'de di11
secolele II-IV P.n. ln privinţa moneddo1·, Sf' \'orbeşte chiar clt>spre descoperirea
unui tnaur, dc>pus într-un vas. 31 Proprietarul cărămidăriei, I. Beill, precum şi
Ilic Veslovschi au clilruit MUZC'Ului Ţării din Cernăuţi mai multe monede romane.31
Cele mai vechi monc>dP cunoscute de aici sînt din vremc>a lui Traian. O piesă, dupf't
descrierea CC'lui ce o semnaleazii arC' pC' avers capul lui Traian, încoronat cu lauri
!5i !Pgenda: Imperatori Trajano. 01>t, aug. germ. dac. part., iar pe revers e rPpr• zentată Roma, avînd în stinga o lance, iar în dreapta statuia distrusă a unui idol ;
mina dreaptă o ţinC' ciC'asupra capului lui Traian, care păşeşte ca triumfător, avind
în stînga prăzi, iar în clrC'apta o ramură de lauri. 33 Altă monedă, de la Faustina,
arP pe avers capul acesteia. iar pe 1·pvprs Pietas, în poziţie sezîndă ; se mai putea
disting& cuvîntul Augusta. 34 Tot de Ia Horodiştea sp mai semnalează un denar
de la Antonirms Pius şi altul de la CaPsar Licinius c:io7 P.n. )35 . NumProast• altP
monede romane c!Pscoperite aici s-au pierdut, 36 nf'fiind cuno~cute deloc speci~alări

aliştilor

NumProasC'IP urmC' ele perioadă romană dr.1 Ia HorocliştPa au clus la apariţia
unei tradiţii locale. clupă care aici ar fi fost o fortificaţie romană, 37 clar mai curînd se parC' că <' vorba ele o aşezare şi chiar o necropolă dacică, datînd din secolPle II-IV3 6•
g. Perioada mecliPvală P rPprezentată prin PxtrPm de numeroase urmP, incepînd clin secolul al XIV-lea, care, prin tradiţie, au fost legate de existenţa unei
fortificaţii a primilor domni ai Moldovei. 39
Rămine nPclară datarea unor interesante vestigii, descoperite odinioară a1c1
cu ocazia lucrăril01· pt>ntru scoatPrEa lutului, prC'eum : a „zidului "Pc" făcut din
pietre fără legătură de mortar sau lut, care intrC'tăia Horodiştea ; .co groapa-puţ,
1880, Heft

s. Rell,

2")

M c C, Bd. VI,

">

M c c. Bd. VI, 1880, Heft 4, p. CLX, notiţa 98.
I. Nestor, Dcr Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, ln Ber. RGK.. 22. 1932. p. 70.
nota 267 ; M. Dinu, Contribuţii Ia problema culturii amforelor sferice pe teritoriul Moldover, !n Arh. Mold., I, 1961, p, 45.
Piesele au fost adunate de Petre Tomaschek (fost profesor I:; gimnaziul din Siret) şi
ne-au fost donate în 1972 de fiica sa, prof. Hilda Tomaschek, care ne-a furnizat sl Indiciile despre locul descoperirii.
Şt. Cheptea, Arh. Mold„ VII, 1972, p. 345.
M C C , Bd. VI, 18811, Heft 4, p. CLX, notiţa 98, nota 1.
D. Olinescu, op. Cit., p. 74.
Şt. c11eptea, op. cit., p. 345.
D. Olineseu, Familia, XXI, 1885, nr. 39, p. 462 (apud M. Ignat, Suceava, IV, 1977, p. 87, cari!
pune la îndoială Informaţia).
M. Ignat, op. cit„ p. 87.
M c c, Bd, VI, 1880, Heft 4, p. CLX, notiţa g8,
Ibidem.
V. Pre!lcz, op. cit., p. 24 ; s. Rell, op. cit„ p. 18.
M C C, Bd. VI, 1880, Heft 4, p, CLX, notiţa 98.
Idem, Heft 2, p, LXXVI, notiţa 21.
M. Ignat, op. cit., p. 87.
S. li"L. Ma,rlan, op, Cit„ p. 65, 70 ; N. Iţcuş, op. cit., 1937, p. 12 ; Stela Cheptea, op. cit„
M cc, Bd. VI, 1880, Hcft 2, p, LXXVI, notiţa 21.
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'°)

21)
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29)
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11 )
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38)
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2, p. LXXVI, notiţa 21 ·; Heft 4, p. CLX, notiţa 98 :

OJI.

cit„

p. 10.
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plină cu tot felul de matrrialeli; vatra (N. N.: ustrinum ?) aflată la 3 m adîncime,
lntr-o groapă, ai cărei pereţi erau unşi cu un lut albastru şi în conţinutul căreia
s-a găsit o mare cantitate de cenuşă, cărbuni, resturi de oase arse şi alte diverse
vcstigii'•2; pavajul din pietre arse 13, resturile de zidărie, de înălţimea unui om, car•·
au mai 1"ezistat pînă la 1860. 44 Din păcate, toate aceste vestigii sînt pierdute pentru totdeauna şi semnificaţia lor nu va mai putea fi descifrată. Astăzi, din fosta
înălţime a Horodiştei nu a mai rămas decît o mică porţiune (nedistrusă de fosta
cărămidărie sau neacoperită ele cimitirul evreiesc) care ar mai putea face obiectul
unei cPrcetări sistematice; doal" pe această cale s-ar mai putea elucida ceva din
probkmel0 ridicate de unul din cele mai interesante obiective arheologice care au
existat în nordul Moldovei şi al cărui nume indică, totuşi, faptul că aici trebuie
să fi <'Xistat şi o fortificaţi<' din fl'udalismul timpuriu.
XII. Siret - Terasa din stînga pîrîului Negostina, la circa 300 m sud de
confluenţa cu pîrîul Tirgului, îndeosebi pC' lotul
profesorului Flm·in Creţu, und"
se află şi un stîlp de înaltă tensiune. Aici au apărut, la suprafaţă, următoarele
vestigii ·
a. Cîteva piese dC' sil0x, putrrnir patinate, dinfre care se remarcă un vîrf de
tip gravettian, lung ele 4.45 cm (Pl. III/7) ;
b. Fragm0n+0 ceramice lucrate cu mina, aparţinînd probabil perioadt-'i de tranziţit-' spre epoca bronzului ; unele piese conţin silex pisat în pastă, ceea cc indică
n p\·cntuali"1 influonţa din p:c.rka culturii amforeior sfcricc" 5 ; lip:>csc inclicii de
formei "'lU drcnr ;
c. Ft·a,;nwnte ceramice mftrunte, din secolele XVI-XVIL
XIII. Sil'l't - Dl. Ruina, un fragmc>nt din cuc>sta \naltă (:!98 m) elc> ~w clrr'apta
riului Sir<'t, la limita de răsarit a oraşului, sprc> satul Pădureni. Spre nord şi e>st
pantC'le coboară abi·upt către' rîul Siret, a cărui vale> o domină pe o mare distanţă ;
spre vost sînt trei trepte la1·gi, formate prin valuri df' alunecare; sprc sud şi
sud - est, platoul deschis SC' continuă cu o pădure. Pe suprafaţa vastului platou
am sc'>izat urme de locuire din patru perioade diferite':
a. Paleolitic : nume>roas0 picse> ele silex, patinat0 şi uneori calcinate datorită
unui putc>rniC" contact cu focul (lame, vîrfuri pc lame şi pc~ aşchii, grattoare pe
lame. trunci1iatc', a'?chii), SC' găsesc indeoscbi spr0 marginl-'a nordică a platoului,
acolu unde se deschide o vastă vizibilitate asuprn văii largi a Siretului. Piesele
se pot data în paleoliticul sup0rior;
b. Cultura Cucutf'ni : 46 fragmc>ntC' ceramice, în gcncral corodat0, care pot fi
totu<;;i atribuitc> faZC'i n. după unr!0 indici de formă ~i pictur~L '\ccleia~i pc>ri:Jade
i se mai pot atribui hme şi aşC'hii de silex, percutoare df' silex, fragment!' de
rişniţP si frecătoare, un topor dc> silicolit, statuetP zoomorfe fragmentare (PI. IV/2-3).
'
c. Hallstatt timpuriu: 47 o intensă locuire, concc>ntrată mai ales spre centrul
platoului si spre pădure, constînd îndeosebi din fragmC'ntC' ceramice, aparţinind
at·t specid g1·osi<-'1"e, cit şi celei finc>. Categoria grosieră are amestPc de microprunci! )Ul'i şi cioburi pisate în pastă, ceea ce conferă un aspect zgrunţuros sup1·afrţelor,
care sint slab netczitf' ; singurul dC'cor e cel de proeminenţ<', plasat(' de obicei
sub huză (Pl. IV 18 ; VIII ; VII /1 ). Categoria fină conţine în pastă cin buri pisate
şi, uneori, nisip, avînd o compoziţiC' densă; suprafeţele sînt întotdeauna nPtezite,
iar unPm'i si lustruite'. Culoal"ea fragmC'ntelor difC'ră extrem de mult, întîlnindu-se
practi(' toate nuanţele ele nC'gru, gălbui, roşietiC' şi cenu5iu. Rar se foloseşte şi
procc>dcul angobării. Deşi materialul c fragmentar, se pot distinge ca forme : urne
cu margin0a 1·ăsfrîntă (PI. V 2,9; VIII), oale (Pl. V /4,5: VII/I), str[1C'hi11i cu buza
încovoiattt (PI. V 1; VII/2-4, 12-18) sau profilată în „S" (PI. VII/Ci. 6, JO. 11),
ori cu marginea lobată (ondulată) (PI. VI/10, 11), ceşti şi pahare (PI. V/3,8; VI/3).
Se intilnesc trei moduri de orname>ntarc : prin incizarC' (atît sub formă de fascicole

">
">

Ibidem.
Ibidem şi Heft 4, p. CLX, notiţa 98.
• 1 Ibidem, notiţa 21.
"> D. Olinescu, op. cit., p. 83--84.
"» o pasta similară se găseşte in necropola de incineraţie. din aceeaşi perioadă. descoperită
la Suceava - Parcul Cetăţii (vezi N. Ursulescu. Contrlbutta cercetărilor arheologice din
judeţul Suceava la
cunoaşt.erea evoluţiei
neo-eneoliticului din !\loldova, în
prezentul
votum).
1') Urme din epoca pietrei au mai fost semnalate pe Dl. Ruina, fără alte indicii (C. Kogăl·
nlceanu. op. cit., p. lll2).
"> Locuirea hallstattiană de pe DJ. Ruina a fost deja menţionată in literatura de specialitate,
dar fără nici un fel de detalii (M. Ignat. lbraco-Dacica, I, 1976, p. 104, nota 18).
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linii ctt şi de benzi de ghirlande : (PI. V /3 ; VJ/2-3) ; prin canC'luri, dispuse

o~izont;;l (Pl. V /7), oblic (PI. V /8), in ghirlandă sau arcuri de cerc (PI. V /6 ; VI/7).

in zig-zag (PI. V /10) sau ondu~'.1te (pe partea _interioa:ă a. străchinilor cu ma~ginC'a
lobată); prin fascicole de linu trasate J?~rc~ cu maturiţa _(PI; VJ/4,5), mai a~l'S
P" fragmentele roşietice, cu ames\.l:'c de ms1p m
pasta densa. Lu -~u~ul .d~'osr~1tl•
sint decoruri IC' a două_ fragmente ce provin. ~e l'.1 ':'ase ~u pcrcţ11 ~uhţm. . hir.f>
neteziţi cu pastă densa, fină, umestccata cu ms1p ş1 c10bun foartP
marunt p1sat1'.
Unul prrzintă sub buză un fl'l c!P corniţe ascuţite, lndreptate în ~us (PI. IV /4).
iar celălalt arc pe corp doui1 şiruri paralPle de mici proPmincnţe (PI. IV /5).
Tot din lut ars s!nt făcute mai multe fragmente de g1·eutăţi masivP, cilindrice
sau uşor tronconice, perforate orizontal, la partea sUpPrioară.
Printre obiectele ce pot fi sigur atribuite locuirii hallstattiene de aici se reinarcă în mod deoschit un fragment dintr-un tipar de piatra (conglomerat ccnu'iJUm•griclas cu micaşist uri) pPntru turnat topoarP de tip cPlt (PI. IV /9), precum şi
un fragment din lama unui cuţit de bronz (PI. IV /6). Tiparul Pra înroşit pe o
grosime de circa 7 mm, desigur în urma contactului rrelungit l'U mc-talul topit.
Orificiul de turnare' Pra uşor tronconic (diametrul gurii Pra de 8 mm, cel al hazei
de 5 mm). ln stînga avea un orificiu, cu un diametru de 5 mm şi adînc c!P l J1
mm. destinat desigur prindC'rii celor două valvP ale tiparului. Tiparul E'ra destinat
turnării tipului dC' celt transilvănC'an, îngust, fără urpchiuşă şi cu clouă nC'rvuri
orizontale sub marginP (PI. IV /7). Analogiile CC' le mo.i bune ale acestui tip se găsesc
în dapa Ha A1 din Transilvania•H. AcPst tipa1· vinP să confirme ipoteza că 1~ ·'
toate bronzurile dc> origine trnnsilvăneană, descopPritP în regiunile' extro.carpo.tit'l',
au ajuns a1c1 pP cak•a sd1imbului, ele putinei Ii şi produs<' loc:1k''". Totnd:1t,~1.
dorim să subliniem un fapt mai puţin rPliefat pînă acum şi anume că în nordul
Moldovei erau toate condiţiile pentru existenţa unui centru al rnetalurgil'i bronzului, avind în vedere rpsursele de m·amă de aici.
Şi cealaltă piesă cuţitul cu lama curbată în sus şi cu limbă la miner îşi află analogiile tot în acelaşi orizont cronologic, anume Br D Ha A 1• se
In Hallstatt A, încPpe să se folosească în paralt>l şi tipul cu lama drPapk1, chiar
în acC'leaşi dPpozik. 51 iar după ace>astă etapă clisparP tipul cu curbura în sus.
tendinţa fiind exact inversii, adică de curbare a lamC'i în jos.
Deci, ambele pie>se legate de metalurgia bronzului, ca şi caractC'risticile cPramicii, ne pl'rmit să datăm aşezarea de pe dealul Ruina în Hallstatt A„ adică în
cel mai timpuriu orizont al grupului Holihrady-Grăr11cc>jti.
d. Perioada moc!Prnă. SprP pădure, de la vrst la C'St, se întindr un 'iir de
cărămizi, mortar şi ţigle (pe unele dintre acestea am putut distinge marca atelierului, imprimată în limba gC'rmană), toate provenind, desigur, de la o construcţie
demolată, ridicată în vremea stăpînirii habsburgice. Scopul acestei construcţii (tc>rminată sau netC'rminată ?) trebuie ll'gat de vreo fortificaţie ridicată la scurt timp
după 1774, în acest important punct de graniţă. Se menţionează că pietr('le de pe
Ruina au fost cărate de localnici pentru construirea caselor, astfel c<i dC'ja 41 sfîrşitul secolului trecut nu se mai vedeau nici un fel de ziduri. 5' Considerăm că urmei<' acestei construcţii (probabil cu o durată foarte scurtă) explică şi actualul
toponim Ruina. MPnţionăm că în cercetările noastre rc>pPtate la faţa locului nu am
descoperit nici un fel ele urmP din perioada mC'dievală, c 0 ca cc infirmii diYPrsPle
tradiţii loc:~le (mai mult ca sigur elf' origine livn•sc<i,
roir "'cică) dr·spn PXi'tl'n~a
în acest punct a unei fortificaţii din feudalismul timpuriu. c; Imf'diat lîng,·1 aceste
urme de construcţie se vede clar adincitura unui şanţ (puţin spre interiorul pă
durii), în marc măsură astupat, ca!'P trebuie sfi fie o porţiune a vechii dPlimitări
făcute de austrieci, de-a iungul graniţelor, după luarea Bucovinei. 54 Nu excludPm
Petrescu-Dimboviţa, Depozite de bronzuri din România, Edit. Acad., Bucureşti, 1977, ni
114/2 ; p. 91 şi pi. 135/25 ; pi. 137/13 ; pi. HB/19 ; pl. 167 /13 (Ormeniş :
identic, dar arc
urechi uşă).
Ibidem, p. 23.
Ibidem, pi. 73/12 ; 100/8, 10': IJ412;; ; 200/10 ; 243/17, 22.
Ibidem, pi. 200/3, 9, 13 ; 241/2.
N. I\cuş, op, cit., 1937, p. 9.
V. Prelicz, op, cit„ P. 30 ; I. Veslovschi, Fundarea oraşului Siret de fiul lui Sas Vodl, ln
Gazeta Bucovinei, IV, Cernăuţi, 1894, nr. 56 ; s. FI. Marian, Fiul lui Sas Vodă, !n voi. cit ••
P. 82 ; c. Kogălniceanu, op. cit., p. 105 ; s. Re)i, op. cit., p. 29 ; N. IţC1Jş, op. cit„ 1937, p. 6-9.
Spleny, Beschreibu.ng der Bukowina, 1775, Cernăuţi, 1893, p. 12-13 ; T. Dalan, Cordonul
Buco'V'lnel, !n Revista Arhivelor, VI, 1944-1945, p. 231-239 ; l. Ionescu de Ja Brad, Agricultura românl in judeţul Dorohoi, Bucureşti, 1866, p. 10.
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totuşi posibilitatea ca şi locuitorii perioadelor mai vechi (Cucuteni sau Hallstatt)
'>ă fi încercat delimitarea aşezării lor prin şanţuri ; rezolvarea acestei
probleme
rămîne sarcina unor viitoare cercetări sistematice, care
trebuie neapărat ·Întreprinse în acest important şi interesant obiectiv arheologic.

XIV. Siret - La poalele Deal•.ilui Ruina. In acest punct. cu localizare foarte
se semnalează descoperirea, în 'ecolul trecut, a două· monede romane : una
republicană, alta de Ia Antoninus Pius, 55
legate probabil de existenţa vreunei
aşezări sau necropole carpice, nesesizată încă.
XV. Pădureni - Movila din virful dealului La Cruce. Pe vîrful dealului se
semna!pază existenţa unei movile, la poalele căreia s-ar fi găsit minere de săbii
antice ; ;6 nu este> exclus ca descoperirea acestora să fie legată de momentul ridicării crucii de piatră pe necastă movilă (avînd cota de 398
m), de către armata
rusă, în timpul evenimentelor revoluţionare de la 1848. 57
XVI. PădurPni - Panta vestică a dealului La Cruce. Pe pantă lină a dealului;
in dre::ipta pîriului Ncgostina, la circa l km suci-est de biserica satului Negostina,
s-au descopc>rit materiale ceramice, extrem de fragmc>ntare, numeroase aşchii de
silex şi cîteva lipituri de lut, cu impresiuni de nuiele. Ceramica prezintă o ardere
incompletă -~i conţine multă pleavă in amestecul pastei caracteristici tehnologice
ce ne> pl'rmit s-o datăm în culturn Starcevo-Cri~.
XVII. P;idureni - Pîriul lui Harlam Scripcar. Pe malul drept al acestui mic
nflucnt clc ctreapta al Sirctului, pe lotul pcrsonal al Elenei Şpac, se văd resturi
masive din platforma ele lut a unei locuinţe cucuteniene şi fragmente ceramice
corodatc, f[u·;i piC'~Uri't.
XVIII. Ptidun•ni - Piriul lui C'uciurcanu. Pe malul sting al micului afluent
de drcap~a al rîul ui Siret, aproape de vărsare, în spatele casei lui Caleniuc Gheorghe, s-au culcs cîtcvil fragmpntc cC>ramice, dintr-o pastă fină. cu plea,·ă şi cioburi
fin pisate în amestec, care ar putea fi atribuite culturii Jiorodiştea - Erbiceni~
Apar. de ascme!'r'a, sporadic, fragmente cpramice medievale, din secolul al XVI-lca.
XIX. Piidun•ni - Gospodăria lui Zarojanu Dumitru. Punctul este situat pe
trTaSil infcrio:ir.:i a Siretului, pe malul sting al primului piriu (fără nume) care se
v;irs{1 în d1·c·apta dului, cum se intră în sat dinspre Grămeşti. Aici s-au găsit'
fragmente cC'ramicc corr:date şi în număr 1·estrîns, aparţinind culturilor Cucuteni
şi Noua.
XX. Pficlun,ni - ln Ţarnă. Pc tC>rasa inferioară a Siretului, în spatele primelor case ale satului, în dreapta şosclC'i Gri'imeşti - Siret. s-au descoperit cîteva
fragmente ceramice", c 11·e pot fi încadrate astfel :
a. Cultura Precucu~eni, probabil faza a III-a ;
h. Cultura Cucuteni : matPrial PXtrrm de fragmPntar şi corodat. Locuirii neolitice de aici ii pot fi atribuite şi CC'le cîteva piese ele silex găsite, dintre care se
rc>marcă un nucleu de silex de Prut, epuizat, precum şi un gratoar de cuarţit, pe
<'::ipi'it de lamă ;
c. Hallstatt timpuriu, cu dl'cor canelat (probabil <:'tapa B) ;
d. Cultura Sintana de Mure~ : fragmente cenuşii, cu pastă „cimC'nt"
e. Perioada mc>clievală : secolul al XVI-lea.
vagă,

*
*

*

Privind în ansamblu dcscop<?ririle dc pe teritoriul Siretului, anterioare formării oraşului medieval, se desprind unele
concluzii, legate de dinamica locuirii
ln aceastil microzonă. Astfc-1, mediul geografic trc>hUi<.> luat în com:iderare in mod
nuanţat, de la epocă la epocă, avîncl în vedere c'I. în decursul timpului s-au produs anumite modifică1·i, datorate mai ales schintbării cursului Siretului, cfar şi
adincirii albiilor afluenţilor de drC'apta (p. Tîrg11lui, p. Negostina ş.a.). precum
şi al alunecărilor produse ; toate acc>stca au contribuit la schimbarea unor condiţii de mediu, pe parcursul evoluţiei comunităţilor umane care s-au aşezat
în
acest teritoriu.
Primele aşezări cunoscute în momentul dr faţă datează clin paleoliticul superior, ceea ce plasează începuturile locuirii în zona Siretului cu circa 25.000 de ani

"> M. Ignat, Suceava, IV, 1977, p. 87 (aici şi bibliografia mal veche despre această descoperire).
"l Al. Odobescu, Rămăşi!e antice din judoţul Dorohoi, !n Opere complete, III, Bucureşti, 19D9
p. 126.

"') Ibidem.
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în urmă. O aşezare (cca de pe Dealul Ruina) ocupă o poziţie tipică

pcntrn. i;:9m_u:

nităţilc de vinători paleolitici, pe un pl~t°.1:1 dominant,_ de unde• ~e pute? u:m~ri
pină departe un sector din valea rîulu1 Siret. Ceala!ta. (nr. ~III) e_ra. s1t:iata . m

vechime probabil mult mai aproape de confluenţa pira1_elor _T1rgulu1 ş1 Nego.;;tm.:d
(numit şi Soloneţ), prccu_m şi d~ confluenţa acestora_ cu n~l Siret, ceea cc-1 .c~Jr:fcrca
aproape aceleaşi avantaJe ca ş1 aşezarea precedenta. deşi nu ocupa o poz1ţ1e prea
înaltă.
Comunităţile

culturii Starcevo - Criş ocupă aşezJri (nr. IV şi, XVI) plasate
în momentul de faţă destul de sus faţă de firul pîraielor lingă care sînt situate,,
dar aproape sigur că şi aici e vorba de o adîncire în timp a albiilor, aşa cum s-a
constatat şi în alte cazuri, 58 putînd presupune astfel că, iniţial, acestea s-au BJ:;;i'.
.lingă cursul apelor. Totodată, aceste aşezări se numără printre cele mai nordicP
din arealul de răspîndire al acestei culturi, aşa cUlp c cunoscut în prezent. 59
~ezările culturii ceramicii liniare se situează pe terasa inferioară din stînJ?a
pîrîului Tîrgului ; deşi urmele acestei culturi apar în 3 puncte (VII, VIII, XI·).
este aproape sigur că e vorba totuşi doar de două aşezări, întrucît în două cazuri.
(nr. VII şi VIII) apropierea dintre ele e destul de mică (circa 300 m). DescopeJ;"i-.
i·ile din zona Siretului, chiar dacă nu au furnizat inc.\ cca mai tipică ceramică
(din categoria fină, decorată cu linii şi capete de not('), completează lotw;;i o verigă necunoscută pînă acum în răspîndirca comunităţ .lor acestei culturi din iona Nistrului superior spre cca a Sucevei şi de aici, m~ i departe, spre restul Moldovei şi estul Transilvaniei.
Aşezările Precucuteni, din faza a III-a (nr. II şi XX), situate pe terasa inferioară a Siretului, extind spre nord aria de
răspîndir o a comm1[tăţilor
acestei
culturi pe teritoriul României. 6o
Cultura Cucuteni este uniform repa1·tizat<i pe teri '.oriul Siretului, atît prin
aşezări plasate în locuri joase (nr. II, IX, XVII, XIX, X X), cit şi în poziţii dominante (nr. X, XI, XIII). Din păcate, mat('1·ialul ceramic corodat nu ne-a permis
să datăm mai. precis locuirile decit în două cnzuri (nr. XI, XIII), anume în faza
B ; în ambdc situaţii e vorba de a~E·zări cu poziţie dominantă. Tot locuirii cucutcniene îi putem atribui, din punct de vedere tipologic, o săpăligă fragmentară din
corn de cerb, cu perforaţie la partea superioară. 61
Locuirii!' din perioada de tranziţie spre epor:a bronzului (nr. IV, XI, Xlff,
XVIII) au furnizat material puţin şi fără indicii de forn•c sau decoruri caracteristice, ceea ce nu ne permitP să facem încadrări mai precise ; atribuirea cronologico - culturală s-a făcut mai ales pe baza caractc>risticilor tehnologice alC' ceramicii. Tot în această perioadă sau poate la incC'putul eptcii bronzului au fostl
ridicate probabil şi cele două movile semnalate pe tcritor,;.ul Siretului <nr. III şi
XV), ambele situate în punctele cele mai înalte ale> unor G.ealuri, pe cumpene dl"
ape ; problemele ridicate de aceste movile pot fi însă re:::olvate, evident. numai
prin si"1parca lor sistematică.
L~Jl"UirilC' Noua (nr. II şi XIX), de la sfîrşitul epocii
bronzulm. se plas('ază P"'
terase joase, în locuri cu dispunere însorită, a5a cum e caracteristic pc>ntru aşeză
rile acestei culturi.
O locuire masivă se atestă în pel"ioada Hallstatt-ului timpuriu. Dacă la începutul perioadei (Ha A 1 ) locuirea se plasează pe o înălţime dominantă (nr. XIII).
poate chiar fortificată prin bararea pintenului cu un şanţ şi val adiacent. spre
sfîrşit (Ha B) se constată coborîrea pc terasa inferioară a Siretului (nr. II şi XX).
La sfîrşitul Hallstatt-ului sau începutul La T~ne-ului e cunoscută în mod cert
o singură aşezare (nr. IV), situată pe o poziţie mai înaltă, deasupra unor izvoare,
situaţie constatată şi în alte locuri, de exemplu la Vereşti. 6 ~
Locuirea din SC'colcle III-II î.C'.n. sp plasează de-a lungul pîriului Tirgului,
mai ales pe tPrasa inferioară (nr. V, VIII ; probabil şi VII, atribuită în general
Consideraţii privind tipurile de aşezare din cadrul culturii Starl!evo-Crlş pe
teritoriul Moldovei, !n Suceava, XI-XII, 1984-1985. p. 96-97.
OSJ Idem, Evoluţia culturii starl!evo-Crlş pe teritoriul Moldovei, Suceava, 1984, p. 41.
'°) s. MarJnescu-Bilcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Edit. Acad .• Bucureşti, 1974,
fig. 1-2.
"> Piesa a fost descoperită cu mal mulţi ani !n urmă de un elev, care a predat-o liceului
din localitate, fără Să se menţioneze numele descoperitorului şi despre Jocul descoperirii.
In 1976, piesa a fost donata de prot. li:rlka savu colecţiei Cabinetului de istorie veche a
Institutului de lnvăţămînt Superior din Suceava (nr. lnv. 109). ln urma desfilntării acestei colecţii, piesa a intrat !n patrimoniul Muzeului Jud~an Suceava.
"> N. Ursulescu, Recunoaşteri arheologice in comuna Vereştl (jud. Suceava), !n Suceava,
VI-VII, 1979-19llO, p. 24 (Vereştl - Izvoare).

'°) N. Ursulescu,
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pecioadei hallstattiene, dac apropiată spaţial de aşezarea nr. VIII). Probabil într-un
loc dominant este doar o aşezare (nr. XI), dar nu se ştie în ce punct al fostei
Horodişti s-au făcut descop<>ririle, nouă provenindu-ne cloar
materia!PIP. Prin buzele faţ<>t.,te, materialele aceski perioade denotă o evidentă influpnţă bastarnică.
ln secolele II-IV f'.n. sint rxtcem de numeroase urmele lăsate de dacii liberi.
atit prin fragmpnlf' ceramic<',, cit şi prin descop~riri monetare ; în toate cazurile
e vorba ele locuiri pc tcrC'nuri joasr, situate în imediata apropiere a apelor situaţie caracteristici'l în epoc[1. ln unele cazuri s-a putut stabili că aşezările aparţineau culturii Sîntana de MurPş (nr. II, VI, XX). într-un loc s-a constatat exisJ
tenţa şi a unPi aşezfiri carpicc şi a uncia de tip Sintana (nr. V), dar în citeva
situaţii (nr. I, XI) materialele nu ne-au prrmis o atribuire mai precisă şi, de aceea,
au fost datate larg, în secolele II-IV, rxistind posibilitatea continuării locuirii dn
tip Sîntana şi în secolul al V-lea.
'
Pentru p<>rioada de după secolul al V-lea e.n. nu dispunem în prC'ZPnt de
descoperiri, aşa cum nu cunoaştem nici pentru bronzul mijlociu, Hallst:itt-ul mijlociu şi secolPle I î.P.n. Poate prin C<'rcetări viitoarf', atit de suprafaţă cit şi in
cadrul celor sistematice (întrPprinsP cu precădere pentru perioada medievală), se
vor complPta şi accstC' lacune <'Xisknte în momentul ele faţă în documentarea
noastră. CunoaştC'rca cit mai Pxactă a tuturor urmelor de locuirf' din raza oraşului
Siret poatP st1 contribuie J;i mai huna înţelegPre a problemelor de h;ibitat irr
perioad;i clC' înflorire a acec;tl'i localităţi, care sP plasează fa începuturile statului
feudal moldovpncsc, constituind totodatt1 o contz'ibuţie la realizarea viitorului repertoriu arheologic al juc!Pţului Suceava.
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS SUR LE
TERRITOIRE DE SIRET AVANT LA CONSTITUTION DE LA VILLE
Mf:mf:v ALE

RESUME
L'articlC' prcsente l'evolution dPs habitats sur le territoire actuel de Ia viile
cornpris ks villages Măni1stioara Pt Pădureni), etroitC'm<'nt lies aux conditions
du milieu naturPI. Grâce â l'intPnsite dP l'habitat, on remarque Ies dccouvertes.
des periodes de la civilisation Cucuteni, Hallstatt ancien et les siecles II-IV n.e.
Parmi Ies etablissements lC's plus irnportants, par !curs nombreux vestiges, on
pourrait citPr Ct'UX de Ferma Sinăuţi (no. II), de Silişte (no. VII-VIII), de Horodiştea (no'. XI) ct de Ruina (no. XIII). La connaissance de l'cmplacement et de la.
densitc des anciennes traccs d'habitat pPut contribuPr â la meilleure comprehension des problemes lics â l'epanouisserncnt de la viile medievale, aux debuts de
l'Etat feodal Moldova
(y

EXPLICATION DES PLANCIIES

!

Pl. I.

Le tPrritoire actuPl ele la viile de Siret, a\"C'C les localites sous-urbaines
ct Pădureni (lC's numeros sur la carte correspondent aux
points archeologiquC's presPntes dans le texte).
PJ. II. SirC't - Ferma Sinăuţi (point II): ceramique de type Prccucuteni (1-·5) et
Nuu;i (fi-10).
Pl. III. SirPt : 3 - Ferma Sinăuţj (point II) ; 4 - point VIII ; 5-13 - Dl. Sasca
(point X); 7 - point XII.
Mănăstioara : 2 La Curte (point IV); 1 - point V.
1,3 : - frngmpntc; d'anse d'amphore (II-IV-eme siecle n.e.); 2 - hache
de granit ; 4 - fusaiolC' cir tcrre cuite ; 5-î - pieces de silPx et dP
guartzitl'.
PI. IV. SirPt - Dl. Ruina (point XIII): materiC'ls dr typc Cucutcni (2-3), de Ia
pt·rio:lr rlc tranc;istion \ C'l'S l'cpoquc du bronzc (1) et clu ancien Hallstatt
Mănăstioara

(4-9).
1 - hache de silex ; 2 - hache de silicolitc ; 3 - idale zoomorphe ; 4, 5,
8 - fragmcnts ceramique?s; G - fragmPnt cl'unp Iamp ele coutc•au dr brnrzc ; 9 - moule de piPrrl' pom· IC's hac!1C's ele typc celte ; 7 - forme sortH'
du mouk.
PI. V. Siret - Dl. Ruina (point XIII) : cclramique fragmrntaire du Hallstatt ancic>n.
PI. VI. Sirf't - Dl. Ruina (point XIIII) : ccramiquc fragrnentaire du Hallstatt
ancien.
PI. VII. Siret - Dl. Ruina (point XIII) : ccramiquf' fragmmtaire du Hallstatt ancicn_
94
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PI. I.

Teritoriul oraşului Sire t, cu localităţile suburbane Mănăstioara şi Pădu
reni (numerele de pe hartă corespund cu numci·cle date pun ctelor arheologice prezentate în text).
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•

PI. II

Siret -

Ferma Sinăuţi (punct II) : ceramică de tip Precucuteni (l-5)

Noua (6-10).

!!6
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PI. III

Mftnăstioara:

Siret: :l -

1 - punct V; 2 - La Curte (punct TV).
Frrma Sinăuli (punC"t li) ; -! - pun!'t VJH
5-G -

(punct X); 7 - punct X!!.
l,:l fr:igm<'llk cfp toart;i dc amfor,-1 (sPP. I!-JV P.n_), :2 granit; -1 - fusaiolJ dP lut; 5-7 - piese de silex ~i cuarţit.

Dl. Sasra
tofJor dl'
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Sirc-t - DL Ruin a (punct XIII): materiale de tip Cucuteni (2-3), din
p r rioacla ele trc-cere spre epoca bronzului (1) şi din llallslatt-ul timpu1·iu H - !J).
l
topor de silex ; 2 - topor ele silicolit ; 3 - idol zoomorf ; 4, 5,
8 - fragmente cPramice; 6 fragment din lnma unui cuţit de bronz;
!I tipar de piatd1 pc-ntru topom·c tip celt ; 7 - mulaj scos de pe tipar.
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CONTRIBUŢII

RASARIT DE

LA

CUNOAŞTEREA

CEriAT\IICII DACICE DE LA
- -VASELE CU TEZAURE MONETARE
DIN SECOLELE E -- III E. N.

CARPAŢf

MIRCF.A IGNAT

Intre descopcril"ilc specifice spaţiului c1, L1 r;is{11·it dP Carpaţi se numără si tezaurele cu monPde romane din sec. II-III <'.n care. prin bogăţia lor, au captat atenţia
cercc>tătorilor încă din veacul trecut. Alături de inw'sligarc·a matf'rialului numismatic, cercetarea contemporană a impus cunoa5tcrca rrintC'xtului arlu'ologic în care apar
respectivele dcscopc>riri, implidnd între' altde ;;i studie1·ca recipientelor în care s-au
păstrat monc>dele 1). In cclr cr urmrază, nr propunrm să stăruim asupra vaselor în
care s-au dc>scopPrit astfel dr tPzaure, dC'5i t"C'ZUltatck CC'tTetării, anticipînd încheierile
acestui studiu, nu sînt CPlc a5tcptat<' în cc('a ce pri vc5tP fixarea unor repere cronologice pentru aceste forme ceramice.
Prima semnalare a unui vas în care a fost dPpus un tezaur monetar datează din
anul 18:17, cînd, în „Albina românească". s-a publicat o ştire rcfPritoarP la descoperirea unui tezaur de monede rnmanc imperiale' la Hogdana-Onc5ti2). Din păcate, consemnarea unor astfrl de descoperiri a fost, dP-a lungul anilor, sporadică şi abia în
ultimele' decenii s-a dat atenţia cuvl'nită nu numai rPcupcr[11·ii intPgralc a monedelor, ci şi a rccipic>ntclor în care au fost ascunse kzaurPIP. DE'şi pînă acum nu s-a întocmit un studiu special dedicat ccrcrtării acC'stor rPcipicntc. prPocupările nu au lipsit, fiind concretizat;(> prin diversp rc>feriri în undl' studii arlwologice sau numismatice, avîndu-sc în vedere atît dcscoprririlc mai vPchi, din LatenP 3 ), cit şi cele mai
noi, din sec. II-III ('.n.''), ultimelor atribuindu-li-o.P ciliar calitatC'a de repere în datarea unor forme ceramice5).
In prezPnt, avc>m ştiri mai mult sau mai puţin prc>cise asupra a 30 de astfel de
descoperiri (v. catalogul descoperirilor) can' ne inciică faptul că, în marca majoritate a cazurilor, tezaUrl'lr au fost îngropatp în vasC' de lut. Bineînţeles, sînt şi cxcc>pţii, uncie tezaure fiind îngropate în recipiente confrcţionatr din matrrialr pcrisabilc 6)
sau în piese ce aparţin torE'uticii 1·orna11C'. Dacă în prima situaţie, avînd în vedere
condiţiile în cat·e s-au descopC'rit majoritatea tezaurPlor, obsC'rvaţiile consemnate nu
ne mai înlesnesc distingPrC'a naturii acl'stor recipiente', în cea de a doua situaţie, faptele sînt revelatoare şi merită cea mai marc atenţie'. EstC' vorba dP două tezaure monc~tarc> de la Muncelul de> Sus. unul găsit într-o ol'nohol' de bronz, păstrată fragmen'I B. Mitrea, concernlng a Corpus or Rontan Monetary Dlscoverles Intra et Extra Fines
Imperii Romani Reperate, în DlllCla, N.S., VI, 1962, p. 511. Primul vas de acest gen publi•
cat ştiinţific se datoreşte lui D. Tudor, Tezaurul de denari imperiali romani de la Munteneşti, în S C S Iaşi, V, 3-4, 1954, p. 380-381.
B. :Mitrea, Un tezaur monetar uitat. în l\1emantlq., IX-XI, 1977-1979, p. 510-511.
1) V. mal ales I. H. Crişan,
Ceramica daco-cetlcă - Cu specială privire Ia Transilvania,
Bucureşti, 1969, p, 257, 263-276 ş.a.
1) Aliturt de B. Mitrea care în numeroase studii a acordat atenţie publlcăril vaselor, cităm
mal ales Pe V. Mihăilescu Birllba (La monnale romalne chez Ies Daces Orlentaux, Bucureşti. passlm) care cu o deosebită acribie analizează şi ilustrează un bogat material ceramic.
•) B, Mitrea, lnceputurlle migraţiei popoarelor în reclunea est-carpatică şi tezaurul de monede romane imperiale de la Racova-Chetrlş, jud. Bacău, în
Memantlq., II, 1970, p, 253
(„Ţlnind seama de faptul că studiul monedelor ne îngăduie să fixăm cronologic data Ia
care tezaurul a fost îngropat, înseamnă că implicit datăm şi vasul în care monedele au
fost aflate".) : Gh. Blchlr. Cultura carplcl, Bucureşti, 1973, p. 83.
ti Cum este probabil cazul tezaurului de la Dersca - Ş. Sanie, P. Şadurschl, Tezaurul de la
Dersca (Jud, Botoşanil, ln C 1, VU, 1976, p. s::.
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tar 7) şi un altul ad1\postit, după unC'lC' informaţii, într-un „coif" roman clC' argint~).
Desigur, importantC'le clescopC'riri de la Muncelul de Sus mPrită o atenţie spC'dală ce
depăşeşte ceea cc şi-a propus lucrarea dC' faţă.
Informaţiile referitoare la descoperirile care foc obiectul cercet[1rii noastre nu
sînt toate complete, astfol despre ~aptt• dintrP (')p c·unoa5tC'm numai c;\ tt•z:i.urcle au
fost îngropate> în vase de lut (Bogdana, Cindeşti, Cotu, F{rnrei, FPdcll•şeni, HomicC'ni 1,
Mfinăstin•a Caşin"). DC'sprc altC' şasC' dt>scopc-riri, cll'şi dispunC'm ele unclC' dPtalii referitoare la forma sau tl'lmica cit' lucru a vaselor, acc•stl> informaţii nu mai pot fi
completate', întrucit recipiC'ntelC' n•spPctivC' au fost piC'rclut<'. Eo;tC' cazul vasC'lor c!P la
Fîntinele, HorodiştC'a-Brăeşti, Hîrşova, Pr;ijeşti, Pirjota şi Tiraspol. La ac0ast<i catC'goric> amintim şi tezaurul cl0 la Strunga găsit, clupă unde informaţii incerte' !;ii gr<'u
de verificat, într-o amforă romană 10 ) şi faptul nu est0 Pxclus, avînd în vedC're d0scopcriri similare în spaţiul clacic 11 ). :\nalizîncl, în c·ontinuarC', informaţiile c!C' care dispunem, remarcăm încă opt pil'St' publicatf', în prC'ZC'nt, nc·satisff1cător sau prC'a sumar,
dar a căror dPscriC'rC' ar put0a fi amplificat;i şi c·u alt<' detalii, intrucit fragmC'ntC'IC'
vasC'lor rcsp0ctive sînt păstrate' în colC'cţiile clifPritC'lor muzf'c• clin Moldova (Arc!C'oani,
Bîrgăoani I, Iteşti, OncC'şti, Parava, Racova-Chc'triş, Rl'cliu. SimionC'şti). Pe lingă cC'IP
citat<', mai amintim alte' patru vast' mai hinf' consPrvatC', dar can• sînt in0clite, avîncl
totuşi dkva informaţii despre' acPstl'a (Gh1'r{1i1·~ti1 Noi,
llomic<'ni II, Muncelul clt>
Sus I şi Tămăşeni).
Rl'iese că din totalul de 39 de vas<', clpspre ~apte' nu ':'tim nimie iar dC'sprC' altC' rn
avem informaţii succint!' sau incomplet<' şi numai 13 clin aec•stea au fost pu 'l:tatC'
cu datele' nccC'sare cerct•U1rii pi' can' nt' o propun<'m. Deci, clin totalul amintit ahia
o treime din aceste vase se prL'tPaz[1, pl' cl<'plin, unui studiu tipologic, Cl'C'a ce este
puţin, din carp cauzi1 nici conduziilr ct'rc.'{'tf1rii el<' faţa nu pot fi consiclPratC' Cil definitive. StucliC'r0a CC'lor 13 vasC' şi corC'larPa clatPlor cu informaţiile' incompl0te dC'sprP
crlelalte 19 vasC', amintite' mai sus, 1w ofC'ră, totu1i, citcva constatări cr nu trebuit'
ignorate, intre> care' menţionăm trl'i fapte• dC' ordin .C:<'nC'ral.
1. Vasele>, dup[1 tC'hnica dC' confecţionare' şi formă (cu l'XCC'pţia dpsc·operirii c!C' la
Strunga - amfor[t romană), aparţin cC'ramidi clacicc', cunoscîndu-sc vasP lucrate cu
mina şi vaSC' lucratf' cu roata. Din dtl' l"UnoaştPm, nici un vas nu poate' fi atribuit
populaţiilor alogC'nC' 12) şi, de> asC'mC'nf'a, nici unul nu poatC' fi încadrat !ntrc> matprialPlc culturii Sîntana de> Mure') .. \t!t numismaţii, cit şi arlwologii au susţinut că acest
fapt constituie' încă un argum<'nt pPntru atribuirea tC'zaurl'lor populaţiC'i dacice care
confecţiona !)i folOSC'a o astfel dP ceramică 13 ) şi adăugăm c[1 C'le nu au putut aparţin<'
nici purtf1torilor culturii Sintana dC' MurC'ş, deci s<i. fi fost îngropate în sec. al IV-iea.
2. La populaţiile> dacic<' rlP la rasi1rit elf' Carp;.ţ\. spr<' dPosC'birc> ele lumea rorr1an[1.,,), nu Pxistau rPcipiC'ntf' confC'cţion:1tl' spPC"ial pPntru acumularC'a monedPlor, cu
rol de pU'jculiţe.
:J. Cu toat<' că la daci nu Sf' cuno-:;t<'au acC'i Jo!'uli (puşculiţC') SC' obsC'rV<l o anumită prC'fc>rinţă numai pC'ntru dou{1 forrnp cc>ramicp in earp erau
îngropate' tl'zaurci(•
monetare. CC'le două formf' constau in : vasul bor!"an, p<'ntru cPr;!mica lucr;;tii C'U

'>

Ş.

Sanie, s. Sanie, M. CoJocaru, Tezaurul de la Muncelul de sus şi unele probleme ale
ctrculatlel monetare romane in Moldova, in C I, XI, 1980, p. 249-268.
•) Ibidem, p. 249 ; cf. V. Mihăilescu-Bîrllba, I. Mitrea, Tezaurul de vase romane de la Muncelul de sus, in Carplca, X, 1978, p. 164.
'> In cele ce urmează vom cita bibliografia descoperirilor numai in cazuri speciale, datele
bibllograflce privind fiecare descoperire in parte, fiind precizate s. v. în anexa lucrărll.
10 ) N. Simache, Tezaurul de la Hăbăseşti, în Din a.ctivllatea muzeelor noastre studii, referate, documente, Ploieşti, 1954, p. 121.
11 ) In Muntenia sint îngropate în amfore tezaurele de la Săhăteni (N. Simache. Tezaurul de
la Săha.teni, în Joc, cit„ p. 120) şi Vintileanca (B. Mitrea, S CI V , 12, 2, 1962, p. 222, n. 4).
Şi pe teritoriul provinciei Dacia sint cunoscute tezaure în vase asemănătoare amforetc v. E. Chlrilă, Tezaurul de monede romane Imperiale de la Lujerdiu (rn. Gerla, reg. Cluj),
în S C N, III, 1960, p. 405-431.
12
) Numai despre vasul de la Oborocenl s-a afirmat că „pare să aparţină categoriei ceramic"
de tip sarmat din secolele II-llI e.n." (B. Mitrea, E. Zaharia, Descoperirea monetara. dP
la Oborocenl (r. Paşcani, reg. Iaşi) şi importanţa sa Istorică, în Arh. Mold„ V, 1967, p. 85),
ceea ce este eronat. Cănile de acest tip sînt dacice, provenind din Latene şi sînt intilnite
!n toate aşezările autohtone şi, din contra, sarmaţii au preluat de la daci această formă
- v. Gh. Bichir, op. cit„ p. 83.
V. Mihăllescu-Birliba, La monnaie romalne, p. :J04.
I<) I. Winkler, Puşculiţe de bani „loeullM din Dacia romană, ln Apulum, V. 1964, p. 201-215 ;
Olga Brukner, Rimska. kcramika u Jugoslovenskom delu provlnclje Donje panoniJe. Belgrad, 1981, p. 184.
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mînii şi diverse tipuri de căni, pentru ceramica lucrată cu roata. Menţionăm di aceaso practică atestată la gC'to-daci lncă din Latenets).
Din punct de vcclC're al tdmicii dC' lucru, aşa cum s-a subliniat, vasele care cuprind tpzaurc;, monetare ~ pot împărţi (cu excppţia dC'scoperirii de la Strunga) în
două catC'goru : vasC' dactcC' lucrate cu roata şi vase dacice lucrate cu mina. Din informaţiile actuale _reiese. că un numiir de şase tezaure monetare au fost dC'puse în
\ase lucrate cu mina, dmtrC' acC'stC'a unul a fost pierdut (Hîrşova), altul C'ste inedit
cTJmăş~ni) şi num~i trei au„ fost rP~upe~ate şi _publicat(' (Bozieni, Dămieneşti, RîpilC').
Probabil, tot acestC't catC'goru ceramice Îl aparţmp şi vasul de la Onceşti.
Tipologic, cele trC'i recipiente edite aparţin vaselor borcan, fiind de mici dimensiuni (cu o înălţime de 8-!l cm), grupindu-S<' în două tipuri. Primul cuprinde vasC'le
de la BoziC'ni (pi. 1/4) şi Dămicneşti (pi. 4/5) c:trC' au corpul bombat şi gîtul distinct,
buza răsfrîntă şi diametru! hazei puţin mai mic ca cel al gurii. AmbC'le vase sint ornamentate pc diametrul maxim cu patru procminC'nţc mici, dispuse în cruce. Cel de
al doilea tip este> reprezentat prin vasul de la Hipil<' (pi. 1/1), cu aceleaşi dimensiuni
eu corpul mult rotunjit, însă cu marginea treptat subţiată şi apoi adusă înăuntru'.
Cele două tipuri de ,-~se, prin manieră de <'XC'CUţiC'. pastă, formă şi decor, aparţin ceramicii dacice provenmd din vasele' asemănătoare din Latene.
Vasele dacice' lucrat!' cu roata sînt CC'le mai numeroase' recipiente în carC' au fost
depuse tezaurele monC'tare_ Din informaţiilP de carC' dispunem, s-au găsit 23 d«:> astfel
de vase, dintre care 21 sînt căni de diferit!' tipuri !ji faptul că pînă acum nu au apă
rut alt<' forme ceramice ne determină să considerăm ca .„i cC'l«:>lalte două dcscopl'riri de
vase lucrate cu roata (lteşti şi Prăjc~ti) aparţin tot unor căni. Din acest număr apreciabil, din păcate, abia 10 vase au fost publicate corespunzător.
Spre deosebire de vasele lucrate cu mina, cănilc cuprind tipuri mult mai variatr,
ca şi modalităţi diferitr de ardere. Astfel, sînt atestate 10 căni cenU')-ii (Ardeoani,
Bîrgăoani I, Gherăieştii Noi, Hertioara, Horodiştea-Brăcşti, Măgura, Muncelul de Sus
I, Munteneşti, Puriceni, Socea I) şi alte patru cenuşii cu suprafeţele acopC'ritc de o
angobă neagră (Ciolpani, Homicl'ni II, Mastacăn, Racova-Chctriş), la care sc adaugă
patru căni cu pasta de culoare roşie-cărămizie (Blrgăoani II, Oboroceni, Stăniţa şi
Tiraspol), cu nuanţe şi mai închise pînă ce devinc maro (Parava). De a!'emE'nea, la
două căni nu avem informaţii cu privire la modalităţile de ardere (Fîntincle, Pirjota).
Predominarea vaselor cu pastă ccnu5ie este curentă în această epocă şi nu necesită
comentarii.
Tn ceea ce priveşte forma. aceste dni se pot grupa în patru tipuri în care se includ şi citeva variante şi desigur acestea nu cuprind toată gama tipologică pe care o
prezintă cănile, formă ceramică atît de abundentă şi divers
ilustrată la răsărit de
Carpaţi 16 ). Lipsa altor tipuri de căni nu o considerăm ca o preferinţă
pentru cele
atestate deja, ci o consecinţă a hazardului descoperirilor. In delimitarea tipurilor am
ţinut cont, mai cu seamă, de forma corpurilor şi gîturilor, celelalte elemente din arhitectura vaselor (buzele, torţile) nefiind păstrate decit la puţine exemplare.
S-a putut stabili următoarea tipologie :
1. Căni al căror corp piriform este continuat, fără o modelare' vizibilă, de un gît
tronconic, cu torţile prinse de marginea lor. Se cunosc două variante :
a. Căni cu J?îtul tronconic accentuat (Oboroccni - pi. 4/1 şi Stăniţa - pi. 4/6) ;
b Căni avind un corp rotunjit şi gitul larg, arcuit. cu marginea răsfrîntă. DcşJ
rorpul şi gîtul sînt modclatf> în continuare, acestC'a sînt delimitate printr-o nervură
fină Cănilc de acest tip sint reprezentate de două exemplare (Puriceni - pl 1/6 şi
Homiceni II).
2. Cănile avînd partea inferioară a corpului rotunjită, iar cea superioară îndoită
într-un unghi ascuţit, parte ce se arcuieşte în continuare dind naştere unui gît mai
tă pn•ferinţ{1 continuă

In general, tn Lati!ne sint atestate vase borcan lucrate cu mina (Sucea, AlungenJ - I. H.
Crişan, op. cit., p. 104, 276 - sau Voivodenl - E. Chirllll., Tezaurul de monede dyrrhacntene
de la Voivodenl, în Apulum, VII/I, 1968, p, 12.3-125, fig. 2 - etc.). sau căni lucrate cu mina
sau cu roata (I. H. Crişan, op, cit„ passlm). Spre deosebire de epoca romană, ln Latene se
ut!l1zau, mal rar, şi vase de alt tip, cum este cazul cu descoperirea de Ia Sărăcsău (O.
Floca, contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti, 1956, p. 8, fig. 2-3),
li) Pentru vari'etatea descoperirilor v. Gh. Blchir, op. cit„ p, 81-114. Nu împărtăşim opinia au'.'
torului după care există două forme ceramice distincte : căni şi „cămţe'', nu numai ca
denumirea diminutivală este neadecvată, dar şi pentru că Intre căni şi maiontatea „can1ţelor• nu există deosebiri in ceea ce priveşte profllul lor arhitectural, dlferenţ1erele constînd ln dimensiunile acestora. cum nu se poate stabili arbitrar o mărime pentru canl
şi 0 alta pentru „căniţe•, mnl adecvată este examinarea fiecărui tip după forma sa. Desigur, intre „căniţe• sînt şi tipuri ce alcătuiesc o formă aparte, dar pe care ar trebui
Să o denumim altfel.
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înalt, ce avea. foarte probabil, o m:irginc evazată, s1nt rcprC'zcntatc numai prir.tr-un
singur exemplar (Mastacăn - pi. J/5).
3. Cănilc avind corpul bitronC'onic prezintă un gît modelat distinct, de formă cilindrică a cărui pereţi sint puţin înclinaţi în afara. :\cest tip ne este cunoscut prin
două variante :
a. Cănilc cu corpul bitronconic mai mult sau mai puţin accentuat au g!tul cilindric scurt şi diametrul mnxim plasat la mijlocul !nălţimii corpului. Sint cunoscute
două exemplare: Bîrgăonni II - pi. 1/2 - şi Hcrtioara de Jos - pl. 4/4.
b. Cănilc cu corpul bitronconic a căror diametru maxim se află mai sus de jumătatea înălţimii corpului SC' parc că au un git mai înalt. Tipul este ilustrat ele vasul
de la Măgura - pl. 3 - şi foartC' probabil de cel de la Racova-Chetriş.
4. Cănilc cu corpul globular au un gît distinct, de formă cilindrică, cu pereţii verticali şi marginea dreaptă. AcC'st tip de cană este ilustrat de descoperirile de la Ciolpani - pl. 211. Socea I - pl. 2/2 - şi foarte probabil dt> cca de la MuntPnc~ti pi. 1/3.
Cana este o formă c-u o îndelungată e>voluţic in re>pf'rtoriul cC'ramicii traco-geticc'7. Cănilc primului tip provin direct din cele cunoscute in Latenc-ul tîrziu, fiind
răspindite in tot spaţiul locuit dC' dacii liberi, dar nici pc departc într-un număr aut
de marc ca la răsărit dl' Carp::i\i, undc C'Stc o formi1 caractC'ristică, avinci numeroase
variantcIB). ModalitalPa de prindPre a torţilor de mnrginea vaselor este cea mai apropiată de prototipurile din Latene. Aceiaşi origine autohtonă o au şi cănilC' din celelalte tipuri, cele mai evoluate fiind cănile cu corpul globular, de tip 4. CănilC' rC'prczentînd o formă ceramică cu o largă răspîndire în cultura dacică din spaţiul şi perioada precizată nu mai considerăm că este necesar să se citeze diferite analogii care,
de fapt, nu ar aduce nici un fel de clarificări.
Cercetarea vaselor cu tezaure monetare ar trC'bui să se încheie prin relevarea
unor coordonate cronolo2ice a formelor şi tipurilor stabilite. De fapt, acC'asta a fost
şi ideea iniţială de la care a pornit prezentul studiu. ln acest caz, ar fi nccpsar să se
poată preciza data la care au fost !ngropatc tezaurC'le. Este bine cunoscutil opinia
mai veche, susţinută încă de unii cercctăto1·i 19 ), după carC' ultima monc-dă a unui tezaur ar indica, cu o oarecare aproximaţie, momentul ascunderii lui·-o). AstfC'l, pentru
spaţiul est-carpatic s-au stabilit şase serii de tezaure in funcţie de ultimele monede :
Hadrian - Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus, Septimius Severus, Caracalla şi Elagabal - Severus Alexandcr21 ).
Orice încercare de a stabili o corelaţie între seriile de tezaure' şi vasele care le-au
cuprins, fie în funcţie de formă sau tip de vas, fie in funcţie de tehnică de lucru sau
ardere, este iluzoric. Seriile de tezaure, aşa cum sint precizate mai sus, cuprind vase
cliferite ca formă sau modalităţi de lucru şi invers, vase de acelaşi tip conţin tezaure
deosebite în funcţie de ultima lor monedă. In această situaţie, opinia mai veche, bazată pc Kausalmethode nu ne dă nici o soluţie, fiind nevoiţi să abordăm, şi nu numai
din acPst motiv, o altă viziune asupra tezaurizării in teritoriile dacilor liberi.
O rccPntă cercetare PXhausivă a materialului numismatic a adus in discuţie o
nouă opinie a cărei sintetizare poate fi schiţată după cum urmează : data ultimei monede nu coincide cu momentul îngropării tczaurc>lor : acestea au fost ascunse mult
mai tirziu, după reforma monetară a lui Septimius Sevcrus; denarii anteriori acPstui !rr.părat fiind acumulaţi in imperiu şi apoi sosiţi pe diverse căi la populaţiile dacice libere: tezaurC'le reflectă compoziţia unei mase unice monetare aflate !n circulaţie Cf'a a Imperiului Roman - şi ele au aparţinut populaţiei autohtone care le-a
Nestor, Keltlsche Grliber bel Mediaş, !n Dacia, VIl-Vll, 1937-1940, p, 176 ; D. Berclu,
Descoperirile getice de la CemavodA (1954) şi unele aspecte ale inceputulul formării culturii Latene geto-dacice la Dunărea de Jos, !n Materiale, IV, 1957, p, 293-294 ; E. Moscalu,
Ceramica traco-getică., Bucureşti, 1983, p. 100-107.
") Gh. Bichir. op. cit.„ p. 82-83.
•a) s. Sanie, Civilizaţia romană Ia est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. li
-III e.n.), Iaşi, 1981, p. 193--194 ; I. Ioniţă, Din Istoria şi clvlllzaţla dacilor liberi, Iaşi, 1982,
11) I.

p. 74-75, 78-80.
20 )

">

Acum cîteva decenll ln urmă, Kansalmcthode se aplica, în general, Ia Interpretarea Istoric 1 tezaure! 1r de c;ltre toţi cercetători! rom[ml, presupun!ndu-se tulburări şi invazii
care se succedau periodic, aceste Ipotetice perturbărt fiind asociate cu ştiri echivoce din
a!t
a eg ·r11 de tzvoare.
Grup.u~a tezaurelor în funcţie de ultima monedă în mal multe serll a fost pe larg prezrntat:'\ d~ A. Mitrea, Contribuţii numismatice la Istoria triburilor daco-getice din Moldova
in a doua jumătate a secolului al II-iea, !n SCIV, 7, 1956, 1-2, p, 165-171 ; dezvoltată apoi
în a'te lucrări. filnd însuşită de numeroşi cercetători.
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lngropat fit• ln momentul cînd au intrat în posesia lor, fir sub presiunPa unor experlitii militarP, fie - şi este ipotPza cc>a mai plauzibil<\ dup[1 V. Mihăilescu-Bîrliba dnd a luat sfirşit cultura carpică 22 ). Nu abordăm detalii rC'fcritoare la acest subiect
lntrucît C'StC' o chestiune a cercPtării numismatiCl', deşi suscită numC'roase discuţii,
reprczentind însă CC'a mai verosimilă soluţionan• a prohlc>mC'i. Tn acrnstă direcţie
amintim că autorul citat a mai sugC'rat şi restrin;wn•a datării tezaurelor monetare la
lllijlocul sc>colului III e.n„ în pc>1·ioada Dc>cius - Galienus, clnd se retrag de pe pinţă
cil'narii2:') şi, după părl'rea noastr[1, aceasta ar fi CC'a mai adC'cvată opinie.
Tn discutarea datării vasC'lor, ţinînd cont de· acC'astă concrpţic>, nu estc> lipsită dt>
lntc>res sublinicrc>a unor obsc>rvaţii. Prima SC' rd<'l"it la clc>scopp1·irc>a de la Oboroceni,
unde s-au găsit fragmc>ntc de ţc>sătu1·ă, cu doui1 gro~imi diferite>, îmbibate cu o substanţă nsemănătoarp CC'rii, fapt ce arată că monPdPlc> au fost puse în doi săcuşori „ceruiţi", lucraţi din pinză cc au fost introdu'ii în vas 2">. Dc>sco:JC'rirea nu este singular-ă
ln Moldova. Din rc>latărilc desprp clc·scopcrirc>a tezaurului rk la FedelPşc>ni reiese că
monedelr c>rau aşezate in sul şi invc>lite într-o cc>ară alhă 25 ). DP fapt, şi alte> tezaur11
au fost tngropak numai în pungi, practică atestată inca din Latene26 ). Folosirea unor
astfPI dl' săcuşori din pînză, stofă ori alt mat<"rial pc>1·isabil 0ra curc>ntă şi în astfel de
pungi se făceau, foarte> probabil, toate> opc>raţiill' l0gat0 de acumularea şi rularC'a monetarului şi abia în momentul dnd averc>a agonisită tt·C'lmia pusă la adăpost, acc>asta era introdusă în vasl' ce se> îngropau.
A doua obsprvaţic se refrră la starc>a dP c-ons0rvarl' a vasdor. UnPle căni recuperate în condiţii bune şi carr au fost publicate eu toate• observaţiile' necc>sare, ne inrlică, în rnajoritntea cazurilor, că rcspectivl'IP c[mi avc>au cll'fectP din
vechime, lipsindu-le gîtul şi mai cu sc>amă torţilP sau purtau urmC'IP unor rc>paraţii antice. In acest
sc>ns, edificatoare sint vasele ele la Ciolpani, cu găuri pl'ntru nituri, ceea ce arată
efectuarea unei rc'paraţii -, de la Mastacăn - cu toarta şi gltul rupt din antichitate,
rupturile din zona gîtului avînd urmrlc> clare ale> lncercărilor de şlefuire mecanică
pc>ntru indepărtaren aspc>rităţilor. Lipsurile>, n•paraţiilc şi arden•a secundară a unor
vase ne arată că ele erau scoase din uzul curc>nt 27 ) De asc>menPa, găsirea unor tezaure in două vasC' distincte, cum C'StC' cazul la Birgăoani, ar sugrra alegerea la întimplarc> a recipienklor şi nu după canti lalea de> monPLiă ce trebuia ascunsu. Toate aceste
fapte ne îndeamnă să prC'sUpUnC'm 61 opPraţiunilc de> acumulare şi de păstrare a monedelor se efectuau în difPrite pungi din matPrialC' pPrisabile şi abia în momentul îngropării tezaurelor se foloseau difC'rite vase.
Datorită obsc>rvaţiilor de mai sus, vasC'IP cu tc>zaure
monetare, descoperite ln
Moldova, nu pot fi interpretntc> ca pu~culiţc>, în care monc>delC' se adunau treptat,
aceste vase deteriorate. scoase din uzul cun•nt, fiind folosite exclusiv prntru a proteja monedde ce erau ascunse în pămînt; nu sînt deci vase de> lC'zaurizare şi nu putem face nici o paralC'lă cronologică !ntrc> data confC'c\ionării lor şi perioada cuprinsă
de emisiunile monetare> cc formau nucleele tezaurc>lor. însăşi forma cănilor, vasP cr
pr<:>zintă o gîtuirc> accentuată la partea superioare" este cea mai adecvată protejării
monedelor în pămint, ceea ce explică alegrrea cu predilecţie a formei amintite2 8 ).
Aceste fapte ne îndeamnă să raportăm datarea vaselor tot la momentul îngropării,
chiar dacă ele erau scoase din uz, timpul intre confC'cţionarra şi îngroparea acestora
nefiind prea mare.

"'>
''>

"'>
25

)

26)
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v. Mlhăilescu-Bîrliba, La monnaie romaine, p.181-206.
Ibidem, p. 201.
B. Mitrea, E. Zaharia, op. cit„ p. 86 ; I. Vlad, Cercetări asupra ţesăturii găsite ln vasul cu
tezaurul de monede de la Qboroceni (r. Paşcani, reg. Iaşi), în Arb. Mold„ V, 1967, p. 125-131.
N. Gostar, in Hăbăşeştl, Bucureşti, J9:i4, p. 576----077.
Vezi nota 6 şi 15. ln Moldova un astfel de tezaur a fost găsit şi la Râcătău (V. Căpitanu,
Două tezaure de denari romani republicani '!i imperiali descoperite la Rli.cătău şi Plnceştl,
în Carplca, IV, 1971, p. 167.
Starea recipientelor ar indica tocmai că se alegeau în grabă vase ce nu mal erau utilizabile
şi a căror degradare prin zacerea în pămînt nu era regretată. In cazul în care am acorda
vaselor un rol
de a păstra timp îndelungat monedele înainte de îngropare ar fl
mult mal normal ca acestea să fie piese întregi, de oarecare fast, cit de cit la ~aloarea
deosebit de mare pe care o aveau unele din tezaure care cuprind sute şi chiar mii de
denari. De asemenea, îngroparea in vase deteriorate a tezaurelor nu credem că ar putea
servi ca argument Ipotezei că tezaurele se ascundeau la scurt timp de la primirea monedei. Ipoteza că tezaurele provin mai ales din stipendii, fiind îngropate la scurt timp
de la primirea lor a fost exprimată de I. Ioniţă, op. cit., p. 79.
In lumea romană la tezaurizarea monedelor se foloseau diverse vase, dar mai ales ulcioare după cum se specifică şi într-o comedie a lui Plaut, tar unele puşculiţe Imită chiar
forma ulcioarelor - I. Wlnklcr, op. cit., p. 2111
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In cercetarl'a de faţă o importanţt1 c·ovîrşitoarC' o are compoziţia fil'C<1rui tc>zaur.
In acest sens, rl'amintim că unde tc•zaurp monl'tarl', din acC'astă pc>rioaclă, cuprind
obiecte de podoabă : fibule> la Oborocc>ni şi MuncPlul df' Sus II (pies;i inedită) sau 0
masivă brăţară de argint la Dcrsca2ll). DP asPmenea, două tl'zaure au fost depuse in
VaS{' ce aparţin toreuticii romane (Muncelul de Sus II şi III). Nu este exclus ca unele
piese de podoabă să fi fost aclăugatp tczaurC'lor monc>tare datorită valorii lor intrinsece, fiind de> argint, fapt cari', din nou, limitc>ază posibilităţile ele încadrare cronologică. In schimb, vasele mc>taliec> ele provPnic>nţă romană ar putc>a oferi indici de datare a tezaurelor respectivi', clar cum una clin cele două piese este im•dită încă, nu
putem aborda o astfC:'l ele discuţie'.
După cum se ştie, circulaţia monC'tară nu încetc>ază la răsilrit de Carpaţi în pragul sec. III e.n. Nu numai descopl'ririle izolate de antoninieni, dar şi unele tezaure
reflectă acest fapt 30 ). Din păcate'. nu c-unoaştC'm încă vase care să fi adăpostit astf<.'l
de tezaure cu antoninieni, cu C'XcC'pţia unei ştiri vagi despre' dc>scoperirea de la Tiraspol, unde un tc>zaur cu monede ck la SevC'rus AlexandC'r, Gordian al 111-lC'a şi
Filip Arabu a fost clC'pus într-o cană dC' culoare roşie, din nC'fC'ricire piPrdută 31 ). ceea
ce ne împiedică să precizi1m o form<i de vas ce s-ar data sigu1· în c.:ea de a doua jumătate a sec. III e.n.
Cercetarea numismatică ne îndeamnă pc> baza unor argUmC'nte tcm<>inice să acceptăm că tczaurc>lC' cu dc>nari au fost ascunse într-o perioadă r<:'lativ largă de timp
de după reforma monetară a lui Septimius SC'vC'rUs. Am fi înclinaţi să rcstrîngem
acest fenomen la inkrvalul dintre> domniilf' lui SC'vcrus 1\lexander şi Decius in
timpul căruia se retrag de pc piaţă denarii. Desigur, prin acC'asta nu excludem în totalitate posibilitatea ca unele' tPzaure să fi fost îngropate şi într-o p<>rioadă ante
quem dinastici sevC'rilor.!2 ), avînd !n vc>dcre compoziţia anormală a unor tezaure, dar
marca lor majoritate, cele rPprc>zentative, se încadrează cronologic spre mijlocul sec.
III e.n.
In acest caz, cea mai mare partr a formelor şi tipurilor de vase ce au fost descrise mai sus aparţin primei jumătăţi a SC'C. III e.n. şi, mai cu sl'amă, celui dC' al doilea sfert al acl'stui secol. Deci, formele şi tipurile de vase respective se aflau în repertoriul ceramicii dacice din acl'l sfert de secol, constituind pentru ele un reper
cronologic sigur, din păcate, însă, izolat, întrucît vase asemănătoare au putut fi confecţionate şi folosite înainte de mijlocul sec. III e.n. sau după aceea.
Atit numărul mic al descoperirilor şi omogenitalea formelor ceramice, cit şi necesitatea precizării datei îngropării tezaurelor, pe care o mai sperăm din partea cercetării
numismatice, nu ne dă certitudinea că observaţiile de mai sus reprezintă, în mod
real, un bun cîştigat in ceea ce priveşte încadrarea cronologică a acestor vasP D<='şi
cercetarea noastră s-a încheiat, în bună parte, cu un rezultat negativ, nu o considerăm inutilă, urmînd ca publicarea pieselor inedite, descoperirile ulterioare şi analogiile cu alte materiale din complexe închise, să ofere posibilitatea tncadrării cronologice mai exacte a ceramicii dacice de la răsărit de Carpaţi, in sec. II-III e.n. In încheiere, ne exprimăm opinia că, printr-o cercetare minuţioasă a evoluţiei tipologiei
ceramicii dacice şi a cronologiei ei. nu este exclus, în viitor, în mod paradoxal, ca
formele ceramice să fie în măsură să precizeze, evident, în sistemul cronologiei relative, controversatele date la care au fost îngropate tezaurele cu monede romane imperiale la răsărit de Carpaţi.

">
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ş. sanie, P. Şadurschl, op. cit., p. 87-88.
B. Mitrea, Gh. Constantinescu. Notll. despre un tezaur de monede romane Imperiale din
sec. al m-lea descoperit ln Moldova de Jos. in Carplca, X, 19711, p. 185-192.
A. A. Nudelman, Topograf!Ja kladov I nahodov edlnli!nyb monet, Chişinău, 1976, p. 56.
Unele tezaure cu monede puţine sau altele găsite !n aşezări cum ar fi cel de la Bozlenl.
despre care autorii cercetărl! spun că acesta „nu a fost îngropat pentru a fi ascuns, ci
făcea parte componentă dintr-o aşezare geto-dacică" (M. Chlţescu, V. Ursachi, Notă asupra
unul mic tezaur de monede romane de la inceputul imperiului
descoperit la Bozlenl
(r. Roman), in SCIV, 17, 1966, 4, p. 707), pot fi considerate ca tezaure care au fost îngropate sau abandonate datorită unor împrejurări tulburi a căror cauze nu le mal putem
cunoaşte,
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DESCOPERIRILOR*

J. ARDEOANI (jud. Bacău)

Un tC'zaur cu monedp emise de> la Marcus Antonius pînă la Sc>ptimiu<; Sc>vl'rus a
găsit într-o cani1 cu toartă, lucrată la roată, ele culoare cenuşie>, din carC' se păs
trează numai cîteva fragmPntc. LipsC'sc altC' detalii.
V. Căpitanu, Tezaurul de denari romani de la Ardeoani, în Carpica, II. 1969, p.
179-191.
2. BIRGAOANI (jud. Neamţ)
Tezaur compus din două loturi de monede depuse în două vase deosebite.
a) Primul lot al tC'zaurului s-a găsit într-o cană de mici dimensiuni, lucrată cu
roata, din care s-au păstrat numeroase fragmente cc>ramice de culoare cenuşie.
b) Vasul cu cel de ::ii doJca lot C'ra fragmentar, avînd toarta ruptă din antichitate.
EstC' o cană lucrată la roatI1 dintr-o pastă ele culoare cărămizie', nisipoasă şi aspră la
pipăit. Cana arc următoarele dimen>iuni: i=94, dg=79, df.=53, dm=l02 (pl. 1/2).
Compoziţia tezaurului: Nero 3, Galb::i 1, Otho 1, Vitellius 5, Vc>spasian 67, Domitian 27, Nerva 12, Traian 110, Hadrian !10, Antonius Pius 169, Faust11;a I - 77,
Marcus Aurelius 84, Faustina II - 58, Lucilla 12 şi o imitaţie „barbara". Moneda cea
mai recentă este de la Marcus Aurelius (179 c.n.).
V. Mihăilescu-Bîrliba, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra
Neamţ, în Carpica, I. 1968, p. 209-231, fig. 2.
3. BOGDANA (corn. Ştefan cel Marc, jud. Bacău)
In anul 1836 s-a descoperit un tezaur cuprinzînd 180 de monede romane ele argint într-un vas de lut. Este prima oară cinci o descoperire monetară romană este însoţită şi de ilustraţia vasului de lut în care a fost depusă. Totuşi după litografia publicată in „Albina românească" nu putem face precizări tipologice necesare.
B. Mitrea, Un tezaur monetar uitat, în Mem. antiq., IX-XI, 1977-1979, p. 510
- 511.
4. BOZIENI (jud. Neamţ)
Vas lucrat cu mina din pastă poroasă, avind cioburi şi scoici pisate, rare paiete
de mică şi numeroase pietricele în compoziţie, ceea ce ii dă un aspect zgrunţuros.
Buza vasului este uşor răsfrîntă în afară, baza de formă rotund-ovală în plan şi uşor
convexă in profil, fapt ce nu-i dă stabilitate. In zona diametrului maxim sînt patru
proeminenţe mici, uşor aplatizate, dispuse aproximativ în cruce. Vasul a fost găsit
într-o aşezare dacică şi este ars secundar, Dimensiuni: i =83, dg = 51, df = 48 mm
(pi. 1/4)
Compoziţia tezaurului : monede republicane 12, Vespasian I, neidentificată I.
M. Chiţescu, V. Ursache, Notă asupra unui mic tezaur de monede romane de la
inceputu1 imperiului, descoperit la Bozieni (rn. Roman) in SCIV, 17, 1966, 4, p. 703
-707
5. CIOLPANI (oraşul Buhuşi, jud. Neamţ)
Canli lucrată cu roata din pastă fină, de culoare cenuşiu-gălbuie, acoperită de o
angobă neagră (mult corodată la exterior). Buza cănii este îngroşată şi evazată, gîtul
cilindric ni cănii nu s-a conservat, el are patru perforaţii pentru nituri, ceea ce arată
o reparaţie din vechime, de asemenea şi toarta este ruptă din antichitate. Dimensiuni:
i = 132, dg = 84, df = 61, dm = 125 mm (pl. 2/1).
Com."''?ziţia tezaurului : Nero 5, Galba 2, Otho 5, Vitellius 5, Vespasian 107, Titus
27, Dom1ţ1an 64, N~rva 24, Traia? 239, Hadrian 186, Antoninus Pius 114, Faustina I
-54, M'lrru~ Aurellus 132, Faustma II - 51, Lucilla 9, Commodus 23 Didius Iulianus 1. M 1c li;i Sc;-intilla 1, Clodius Albinus 1, Septimius Severus 4 Iulia 'Domna 1 (anii
fost

l9J-1Q4).

•

V Mi' ă IP~cu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 259, pl. XII/2; XV/2.

6. CYNDEŞTI (jud. Neamţ)
S·
'"""Pncl · tezaurului s-au găsit într-un vas de lut care s-a distrus.
V l\lf -;1-·~cu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 260
•1

Catalo_g 1 a cautat sa prezinte datele esenţiale asupra fiecărei descoperiri.
In cazurile
c!nd s•n• numai putlne Informaţii despre recipientele ce au conţinut monedele nu am
mal speelfl~at compoziţia tezaurelor ca şi alte detalii. Menţionăm că Ilustraţia a reprodus,
·
-.
• ,. ··oslhll vasele a scara J/2.
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7. COTV (corn Copălău, jud. Botoşani)
Te-i:aurul moneta1· a fost găsit înti·-un vas de lut desprC' care' nu se ştie nimic.
Ş. Sanie, P. Sadurschi, Circulaţia monetară în secolele II î.e.n. VI e.11. in judctul Botoşani, în Hicrasus - Anuar'78, p. l!Jl-l!J2.
8. DAMIENEŞTI (jud. Bacău)
Vasul în rare s-a găsit tpzaurul este lucrat cu mina din pasti1 brună, fiind prevăzut cu prol'minenţC"-butoni pc diamC'b"ul maxim (pi. 4 '5).
Compo:r.iţia tezaurului : s-au rccupc>rat numai două monC"de una de Ia Traian şi
alta c!C' Ia Iladrian.
M. FlorC'scu, V. Ci1pitanu, Cercetări arheologice de suprafată in judeţul Bacău, în
ArhMold., VI, l!J63, p. 215, fig. 30,'3.
9. f'Al.iRU (jud. Neamţ)
S-au găsit numai fragmente ceramice din vasul în care fu:;ese clC'pozitat tezaurul.
Nu cunoa~tcm alte informaţii despre vas.
M. ChiţPS<'U şi V. Ursachi, Două tc1aure romane impl'rialc descoperite în Moldova, în Carpica, H, 1969, p. 150-15:.1.
10. FEDF.LEŞF.NI (com. Strunga, jud. Iaşi)
Din 1·clatărilc rc>fC'ritoarC' la concliţiilr de descopC'rire a tezaurului reiese că monedele C'rau „aşC'zatC' în sul şi învC"litC' într-o ceară albă", lingă monede aflîndu-se şi
cîteva fragmC'nte dintr-un vas dr lut în care probabil fusesC'ră ascunse.
N. Go:;tar. în Hăbăşeşli, Bucureşti, 1954, p. 555, 576-577.
II. FINTINELE (Sascut-Sat, corn. Sascut, jud. Bac;iu)
Tezaurul monetar a fost drpus într-o cană de lut, nu avC'm alte informaţii asupra
vasului.
V. Mihăilcscu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 26!J.
12. GHERAIEŞTll NOI (cum. GherăiC'.şti, jud. Neamţ)
Vasul în carC' s-au găsit CC'le 271 de monede a putut fi rC'constituit. Este un vas lucrat cu roata, din pastă CC'nuşie, fină. Dimensiuni : i
95, dg = 60, df = 37 mm. Vasul
fiind inedit - se află la Muwul din Piatra Neamţ, inv. 4740 - nu cunoaştem alte
datC' despre el.
V. Mihăilescu-Birliba, La monnaie romaine, p. 289-290.

=

13. HERTIOARA DE JOS (corn. Traian, jud.

Bacău)

Cană lucrată cu roata din pastă fină, bine arsa, de
supt·afaţa cretoasă. Fundul are un umbo, toarta ruptă
78, dg
5:i, elf = 31, dm
75 mm (pi. 4 4)
i

=

=

=

culoare CC'llU~iu-descllis, cu
din vechime'. Dimensiuni :

Compoziţia

tezaurului : Otho I, Vitellius I, Vcspasian IO, Titus 9, Hadrian 9, Antoninus Pius 23, Marcus 15, neidentificate 1, „barbară" 1.
V. Mihăilcscu-Birliba, I. MitrC'a, Tezaurul de denari romani imperiali descoperit
la Hertioara de Jos (corn. Traian, jud. Bacău), in Carpica, VII, 19î5, p. l:J-29.
14. HIRŞOVA (corn. OC'lcşti, jud. Vaslui)
Tezaurul (cuprindl'a 222 de monede de la Vitellius la Septimius Severus) a fost
depus într-un vas lucrat cu mina; „oală poroasă de tehnică primitivă".
R. Vulpe', Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Materiale, I, 1953, p. 480-481.
15. HOMICENI (Jud.

In

Neamţ)

această

localitatl' s-au descoperit două tezaure distincte.
a) Tezaur monetar descoperit în anul 1980, într-un vas de lut car~ s-a pil'rdut ~i
despre care nu avem informaţii. Sint 40 de monC'de recupernte cupnn<,e intre emisiunile lui Gnlbn şi Hadrian.
b) TC'zaur descoperit într-o cană lucrată la roată din pastă crnu~iC'-închis, acoperită cu o angobă neagră. Vasul a fost spart, recuperîndu-se numai
fragmente, din
care lipsesc cl'le din gît, totuşi nu pare a purta urme de spargere din vechime. Cana
are corpul globular, pe care se află o excizie orizontală, foarte probabil gîtul ei fiind
tronconic.
Vasul cuprindea 661 de monede de la ~ero pînă la Antoninus Pius, cele mai
multe - 520;0 - , fiind de la Traian şi Hadrian.
E. Petrişor, E. Ciubotaru, Sondajul arheologic de la Homiceni, jud. Nea1nţ (tezaur
monetar din secolele 11-111 e.n), raport la cea de a XXI-a sesiune anu;ilă de rnpoarte,
IIO
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Timişoara,

1987. Exprimăm sincC'n' mulţumiri colC'gei E. Petrişor pC'ntru informaţiile

sunlimentarc pc care a avut

bunăvoinţa să

ni le furnizC'ze.

' 16. HORODIŞTEA-BRAIE~TI (jud. Botoşani)

Sub dC'numirC'a acestor două localităţi desemnăm un singur tezaur monetar descoperit !n anul 1935, în condiţii puţin cunoscute'. MonC'dC'lC' au fost clC'pUse într-o cană
de lut din pastă fină, cenu~ic cu lustru la extC'rior, lucratii la roată. CaM1 fără toartă,
inaltă ele :m cm, cu gura largă. Tez;rnrul ar fi cuprins 600 ele monrclC'. Nu insistăm
asupra informaţiilor contradictorii despre locul şi compoziţia tezaurului, subliniind
aici numai clatC'le rC'feritoare la recipientul in carp au fost drpozitate monedele.
N. Zaharia, M. PC'trc'scu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova de la paleolitic IJină în secolul al XVIll-l<!a, BucurC'şti, 1970, p. 273.
17. ITEŞTI (corn. BC'reşti-Bistriţn, jud. Bacău)
Un tezaur cu 272 dC' monede' dC' la TibC'rius pimi ln Sc>ptimius Scverus a fost găsit
intr-un vas lucrat cu roata, conf('cţionnt din pastă fină cenuşie. Din vas s-au recuperat numai cite-va fragmentl', păstrate la muzC'ul din Bacău. Nu avC'm alte detalii despre vas.
v. MihăilC'scu-Bîrliba, Tezaurul de monede romane imperiale de la lteşti, jud.
Bacău, în BSNR, LXXV-LXXVI (1981-1982), p. 131-H7.
18. MASTACAN (corn. Borleşti, jud. Neamţ)
Cană clin pastă fină, bine arsă. de culoare cenuşie', lucrată cu roata. Pe suprafaţă are o angobă fină. neagri1, c-onservată
numai la f'XtC'rior. Corpul can11 pste
globular, avînd urmele' unui gît larg, rupt din vechime ca şi toarta. Pe suprafeţele
unde g!tul a fost rupt s-a observat urmele de şlefuire mecanică pentru indepărtarea
asperităţilor. Dimensiuni: i = 93, clg = 66, df = 61, dm = 115 mm (pi. 1/5).
Compoziţia tezaurului: Nero 1, Otho 3, Vitellius 2, Vcspasian 40, Titus 6, Domitian 8, Nerva 10, Traian 4:1. Hadrian 66, Antoninus Pius 45, Faustina I 25, Marcus Aurelius 40. Faustina II 18, Lucilla 5, Commodus 27, Pertinax 1, Clodius Albinus I, Septimius Sevt'rus 2, Iulia 1.
V. Mihăilescu-Birliba, La monnaie romainc, p. 269-270.
19. MAGURA (jud. Bacău)
Cană din pastă ccnu-;;ie lucrată la roată, cu gitul cilindric. ln zona dintre gîl şi
diametrul maxim se află un decor lustruit, dispus vertical. Partea superioară a vasului a fost distrusă cu ocazia arăturilor efectuate de-a lungul anilor. De asemenea,
toarta este ruptă. Nu putpm preciza ce distrugeri a avut în vechime. Dimensiuni :
i = 230, df = 110 mm (pl 3).
Compoziţia tezaurului: Augustus 1, Nero 19, Galba 5, Otho 9, Vitellius 17, Vespasian 329, Titus 73, Domiţian 90, Nerva 43, Traian 623, Hadrian 579, Antoninus Pius
616, Marcus Aurelius 343, Commodus 74, Clodius Albinus 1, Septimius Scverus 7, neidentificate 1.
V. Mihăilescu-Birliba, I. Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bacău, 1977, p. 19.
20. MANASTIREA CAŞIN (jud. Bacău)
Un tezaur din carp s-au recuperat 36 de monede de la Titus pînă la Septimiu.c;
Severus a fost găsit într-un vas de lut, desprc care nu avC'm informaţii.
V. Mihăilescu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 270
21. MUNCELUL DE SUS (corn. MogoşC'Şti-Siret, jud. Iaşi)
In această localitate s-au descoperit trei tPzaure monetare.
a) Tezaur cu 370 monede depuse într-o cană lucrată cu roata din pastă fină, de
culoare cenuşie caracteristică ceramicii geto-dacice. (despre vas nu avem alte informaţii). Monedele se înşiruie de la cele republicane pînă la Antoninus Pius (cea mal
recentă din anii 147-148 e.n.). Tezaur inedit.
B. Mitrea, SCIV, 15, 4, 1964, p. 577, n. 58.
~) Te~aur cuprinzînd 819 denari şi o fibulă. S-a conservat fragmentar vasul carp
a adapo-~t1t monedele. Tezaur~!.' fibula şi va.sul sint ineditP. Alte informaţii specifică
faptul ca acest tezaur a fost gas1t într-un „coif" roman de argint.
V. ~ihăilescu-Rîrliba, I. Mitrea, Tezaurul de vase romane de la Munc!'lul de Sus
în Carp1ca, X, HJ78, p. 164.
'
c) Cel de-al trPika t!.'zaur monetar a fost depus într-o oenoe!'!oe r!,
,1 'Z din
carp. s-au păstrat trei fragmente : o parte din gură, un frngmrnt d" toartă ~i fu'~dul.
Dupa_ aceste fragment!.' cei ce au nublicat tezaurul cipreciazâ C"ii va;-:uJ ;i 1·r
form:i
zveltă, cu toarta prinsă în unghi drPpt (pi. 4/3).
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Compoziţia tezaurului : Nero 1, Galba 2, Otho 1, Vitl'lliUs 3, Vespasian 67, Titu~
6. Domiţinn 36, Ncrvn IO, Traian 105. Hnclrinn 96, J\ntoninus Pius 128, Marcus Aurelius 4:'i, Lucius Vcrus 13, nC'identificatP I.
Ş. Sa~ie, S. Sanie, M. Cojocaru, Tezaurul de la Mun("(·:ul de Sus şi unele probleme ale circulaţiei monetare romane în Moldova, în Cen:clări istorice, XI, 1980, o.
249-268.
.
22. MUNTENEŞTI (corn. Ştefan cel Mar<:', jud. Vaslui)
Din vasul care a adăpostit tezaurul monetar s-a păstrat partea inferioară care
provine dintr-o cană cu pereţii groşi de 5 mm, lucrată la roat[t din pastă fină, friabilă, CC'nu~ie. ExtC'riorul fUSC'SP bine lustruit ~i pn'zC'nta o culoare mai dC'schisă clecît
cea a interiorului. Dimensiunile şi forma specifică a corpului arată că fragmentul
rC'spcctiv face parte dintr-o cană înaltă a cărui corp C'Ste globular. Vasul a fost sfă
rimat şi împrăştiat pt·in lucrările agricole, fapt ce împiedică precizarea stării antice.
DimC'nsiuni: df
75, dm
150 mm (pi. J/:J).
Com:.10ziţia tezaurului: Nero 2, Galba 1, Otho 2, VitC'llius 4, Vcspasian 69, Titus
7, Domiţian 10, Ncrva 2. Traian 88, Hadrian 111, J\ntoninus Pius 158, Faustina I 76,
Marcu-., l\urC'lius 93, Faustina II 41, Lucil!a Ci, Commoclus 84, Clodius Albinus 3, Septimiu~ ScvC'ru'> 12, AlcxandC'r Scv<'rus 1 (ultima monC'dă clin 228 c.n.).
D. Tudor, Tezaurul de denari. imperiali romani de la Muntenc5ti, în SCS - Iaşi,
V, 3-4 1954, p. 380-381.
23. OBOROCENI (corn. Hclcşteni, jud. laşi)
C:ană lucrată la roată din pastă cretoasă de culoare galbC'n-roşcată, cu suprafaţa
acoperită de o angobă roşie, în cea mai marc parte corodată. Vasul a fost fragmentat, dar a putut fi reconstituit, avînd corpul bombat şi gîtul tronconic (s-a păstrat şi
un fragment de buză), cu pereţii îngroşaţi spre fund care este inelar. De menţionat
că monedele erau iniţial depuse in doi săcuşori de pînză îmbibaţi cu o substanţă
asem<lnătoare ecrii ce au fost introduşi în vas. Nu sînt specificate dimensrnnile vasului (pi. 4/ I).
Compoziţia tezaurului: NPro 2, Galba 3, Otho 1, Vitellius 5, Vespasian 82, Titus,
13. Domiţian 5, Nerva 6, Traian 115, Hadrian 171, Antoninus Pius 104, Faustina I 66,
Faustina II 20, Marcus Aurelius 76 Faustina II 24. Lucilla 8, Commodus 31, Didius
Julianus 1, Pertinax 1, Septimius Severus 1 (ultima monedă din anul 19:l). Alături
de monede s-a găsit o fibulă de argint Scharniercinrichtung
fragmentat.'!
din vechime (pi. 4/2).
B. Mitrea, Em. Zaharia, Descoperirea monetară de la Oboroceni (rn. Paşcani,
reg. laşi) şi importanţa sa istorică, în ArhMold„ V. 1967, p. 85.
24. ONCEŞTI (jud. Bacău)
Un tezaur cu un număr restrins de monede cc se înşirui<' de la Vespasian la Antoninus Pius a fost depus într-un vas de mici dimensiuni, din pastă poroasă, cu pereţii
foarte subţiri. Din vas s-au păstrat numai cîtcva fragmente de la buză şi fund. Nu se
dau alte detalii.
V. Căpitanu, Tl'zaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului
(corn. Onceşti, jud. Bacău), în Carpica, X, 1978, p. 196
25. PARAVA (jud. Bacău)
Cele 270 de monede ale tezaurului cuprinse între emisiunile de la Nero pină la
Commodus, au fost dC'puse într-un vas cu o capacitate de aproximativ un l_itru,
avînd un git înalt şi o toartă. Pasta este de culoare maro. S-a conservat numai un
singur fragment.
V. Mihăilescu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 274
26. PRAJEŞTI (corn. Traian, jud. Bacău)
239 de monede de la Marcus Antonius pînă la Faustina II, s-au găsit într-un vas
de culoare cenuşie a cărui fragmente s-au pierdut.
M. Chiţescu, P. Ţarălungă, Două tezaure romane descoperite în judeţul Bacău, în
Carpica, II, 1969, p. l!l:l

=

=

27. PIRJOTA (rn. Rişcani, R.S.S. Moldovenească)

In 1912, într-un ulcior de lut s-au
şi turceşti

găsit

327 monede de aur (?)

şi

argint romane

( !).

A. A. Nudclman, Topografija kladov i nahodok edinicnyh monet,
p. 50.
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Chişinău,

1976,

28. PURICENI (Poiana Mfirului, corn. Borleşti, jud. Neamţ)
Vasul a fost recuperat fra~cntar, dar a putut fi reconstituit în întregime. Cană
de m<irime mijlocie, lucrat<i cu roata dintr-o pastă fină, avtncl o culoare cenu 5ie.
Corpul este sferoidal, gitul tronconic, iar gura ar!' buza evazată şi puţin îngroşată.
La limita dintre corp şi dt, vasul prc•zintă un brîu în rcli<'f subţire. Pc corpul vasului se disting cîteva caneluri. Toarta !'Ste ruptă din antichitate ~i ca pornea de la
buză şi se prindea de corp sub nervura mediană. Dimensiuni : i = 152, dg = 9Ci, df
59, dm = 125, înălţimea gîtului 67 mm (pi. 116).
Compoziţia tezaurului : Nero 12. Galba 9. Otho 6, Vitcllius 16,
Vespasian 164,
Titus 24, Domiţian 39, Nerva 20, Traian Hl9, Haclrian 206, Antonius Pius 21l8, Marcus
Aurelius 162, Commodus 35, Scptimius Scvcrus 2 (Cf'a mai recentă monedă din 194
-195), 2 „hibride" şi I neidentificată.
V. Mihăilescu-Birliba, Tezaurul de denari romani imperiali de la Puriceni (corn.
Dorleşti, jud. Neamţ), în Memantiq., IV-V, 1972-1973, p. 125-230.
29. RACOV A-CllETRIŞ (corn. Racova, jud. Bacău)
Cană bitronconică lucrată cu roata păstrată fro.gmcntar. După fragmentele păs
trate ar fi o cană bi tronconică cu po.rt!'a inferioarii bombat<i, pereţii strîmtîndu-:;f'
brusc în unghi ascuţit, formind o netă demarcaţie intre git şi corp. Gitul ce nu s-a
păstrat se termină printr-o buză îngroşată şi u~or evazată. Vasul a fost
îngropat,
foart!' probabil, cu tot cu toartfi. Pasta din care este confecţionată cana este de calitate bună, compactă cu nisip în compoziţie, de culoare gri-cenu5ie în spărtură. Pereţii
ci au o angobă de culoar!' n!'agră Cf' acopc-rea int!'gral vasul, angobă ce se desprindea uşor de pc suprafaţa !'Xtl'rioară, pc cind în interior avea o adcr<'nţă mai marc.
Lipsind ilustraţia nu putem desprinde alte detalii cu privire la mărimea şi forma

=

cănii.

Compoziţia tezaurului : Otho 1, Vit!'llius 1, Vespasian 13, Titus 2, Traian 23, Haclrian 37, Antoninus Pius 86, Marcus Aurelius 53, Commodus 12, Septimius Scverus 3.
B. Mitrea, foceputurile migraţiei popoarelor în regiunea est-carpatică şi tezaurul
de monede romane imperiale de la Raeova-Chetriş, jud. Bacău in Memantiq., II,
11170, p. 252-254.
30. REDIU (jud. Neamţ)
Vasul în cnrf' s-a găsit t!'Zaurul format din 92 de monede de la VC'tellius la Crispina, este în. stare fragmentară şi nu a mai putut fi reconstituit. Nu posedăm alte
detalii.
V. Mihăilcscu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 281 ; Idem, Descoperiri de monede imperiale romane în judeţul Neamţ, în SCN, IV, p. 457.
31. RIPILE (corn. Gura Văii, jud. Bacău)
Vas lucrat cu mîna din pastă poroasă, brun-cărămizie, arsă SC'cundar. La exterior se păstrează urmele unei angobe ruginoase, lustruite. Vasul este ornamentat cu
n nervură subţire, iar fundul este uşor concav. Dimensiuni : i
90, dg
69, df
!">!I,
dm = 58 mm (pi. 111). Tezaurul a fost descoperit într-o aşezare dacică.
Compoziţia tezaurului : Marcus Antonius 8, Vit!'llius 1, Vespasian 5, imitaţii
„barbare" 2.
V. Mihăilescu-Birliba, Tezaurul de denari romani de la Rîpile (corn. Gura va.ii.
Jud. Bacău), în Carpica, VIII, 1976, p. 137-150.
32. SIMIONEŞTI (com Cordun, jud. Neamţ)
Din vasul care a cuprins tnaurul cu 102 monede de la Vitellius pînă la Marcus
Aurelius s-au păstrat numai fragmente. Nu se dau detalii sau desene după aceste
fracmente.
M. Chiţescu, M. Ursache, Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Si
m•oneşti (jud. Neamţ), în SCN, IV, 1968, p. 385-391.
33. SOCEA (corn. Rediu, jucl. Neamţ)
Cană de mărime mijlocie lucrată la roat<i din pastă fină şi friabilă. Gîtul şi toarta rupte din vechime. Corpul vasului are o formă globulară. Dimensiuni : i 116.
dg
90, df
62, dm = 143 mm (pl. 2/2).
Compoziţia tezaurului: După cum s-a remarcat cele două tf'zaur0 găsite Ia Socea
reprezintă două loturi ale aceluiaşi lPzaur. Rc>dăm mai jos numai compoziţia primului lot: dPnar r<'publican 1, Mnrcus Antonius 1, Nero 5, Ctho 2, Vitellius 4. Vespasian 41, Titus 11, Domiţian 39, Nerva 10, Traian 10"/, Hadrian 75, Antoninus Pius 82,

=

=

=

=

=

=
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Faustina I 4ll, Marcus Aurelius 80, Faustina II 32, Lucilla 3, Commodus 3 (cea mai
183 e.n.).
V. Mihăilcscu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 283.
34. STANIŢA (jud. Neamţ)
Vas mic din pastă fină, lucrat la roată, de culoare roşie. Toarta şi gura distrUSC'
prin lucrările agricole. Tezaurul a fost descoperit intr-o aşezare dacică (pi. 4/6).
Compoziţia tezaurului: din 20-25 de monede s-au recuperat următoarele piese:
Traian 3, Antoninus Pius 2, .Faustina I 3, Marcus Aurelius 2, Faustina II 2.
M. Chiţescu, V. Ursache, op. cit. în Carpica, II, 1969, p. 145-150, fig. 1.
30. STRUNGA (jud. Iaşi)
Se consemnează că localnicii au găsit în acest Ioc o „oală cu bani" de argint.
Alte informaţii ne relatează că tezam·ul monetar cuprinzînd cca. 350 de monede de
argint cu emisiuni de Ia Vespasian pînă Ia Marcus Aurelius a fost depus într-o amrecentă monedă

foră romană.

N. Gostar, op. cit„ p. 585 ; N. Simache, Tezaurul de la Hăbăşeşti, în Din activitatea muzeelor noastre - studii, referate, documente, Ploieşti, 1954, p. 121.
36. TAMAŞENI (jud. Neamţ)
Vas lucrat cu mina. Tezaur şi piesă inedită, nu av<>m alte detalii. Monedele (52
buc.) se înşiruie de la Marcus Antonius pin~\ la Marcus Aurelius.
V. Mihăiloscu-Bîrliba, La monnaie romaine, p. 285.
37. TIRASPOL (R.S.S. Moldovenească)
Ulcior de culoare roşie. Nu se dau detalii.
Compoziţia tezaurului : Din aproximativ 400 de monede de argint s-au păstrat
numai 11 exemplare : Alexander Severus 1, Gordian III 6, Filip .Arabu 4.
A. A. Nudelman, op. cit„ p. 56.
BEITRAGE ZUM ERKENNTNIS DER DAKISCHEN KERAMIK OSTLICH VON
DEN KARPATHEN - DIE GEFASSE MIT MCNZSCHATZEN AUS DEM 2.-3.
JAHRHUNDERT U.Z.
ZUSAMMENFASSUNG
Es wcrden die Daten, Uber anblikend die Gefiissen in dencn die Milntzschatzen
erdeckt wurden, erschopfend vorgestellt. Aus der Analyse dcm Material es wurdc>
die fo!genden Schlilssen ergeben :
- Alle diese Gefiisse geh5ren der dakischen Keramik.
- Die Freidaken aus der Moldau verziehen filr die Verstccken dC'n Munzschătzen zwei ke1·amiken Formen: Topfgefass mit dem Hand, und die K 1nre am Rad.
bearbei tet.
- Fast alle Geffăsse wurden aus d0r Antike b!'schădigt, was man zcigt dass
diese filr die Beschiltzung den Munzen nur in Momc>nt der Vergrabung des M~m
zschătwn
bcniltzt worden sind. Bei der Akkumulation den Munzen hezutrn m<ln
die Beutcl aus verderblichen Stoff.
- Jedc analogische Korclation zwischen der Gr fiisse typen und diP SchătzsP
ricn bestimmten nach die letzte Mimze cs ist unmăglich.

11-1
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Fig. 2. -

Vase cuprinzînd tezaurele de la : I. Ciolpani ; 2. Socea (112 din

naturală).
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POPULAŢIILE

NOMADE TURCE ÎN REGIUNILE
1N SECOLELE X-XIV:
APRECIERI SINTETICE

ROMÂNEŞTI

VICTOR SPINEI

Pînă in urmă cu citeva decenii, pentru studierea migraţiilor triburilor nomade
de stepa în regiunile carpato-dunărcne se dispunea numai de informaţiile dispersate şi sărăcăcioase ale izvoarelor scrise precum şi de datele nu întotdeauna sigure Şl
edificatoare ale toponimiei şi onomasticii medievale. Izvoarele scrise referitoare la
realităţile etnica-demografice de la nordul Dunării Inferioare sint atît ele provenienţă bizantină şi occidentală, cit şi veche-rusească şi orientală. In ultimele decenii,
descopC'ririle arheologice au furnizat un material deosebit de revelator, capabil să
completeze sau să corijez(' informaţiile narative. Coroborarea tuturor acestor diverse
izvoare este în măsură să contribuie în mod fericit la reconstituirea anumitor secvenţe din trecutul triburilor nomade turanice.
Vestigiile arheologice care se pot pune pe seama populaţiilor turcice nor.1 ode
Urzii constau aproape în exclusivitate din morminte, la acestea adăugindu-se citeva
piese izolate răspîndite în aşezările localnicilor. Pină în prezent, în spaţiul delimitat
de Tisa, Dunăre, Marea Neagră şi Nistru, locuit de români din evul mediu pînă astăzi, au fost identificate un număr de circa 150 morminte ale triburilor nomade turanice din secolele X-XIV, răspîndite în pC'ste ÎO de localităţi diferite. In actualul
stadiu al cercetărilor, numai o parte din aceste descoperiri funerare se pot data cu
precizie şi atribui uneia sau alteia din populaţiile de st•~pă').
In primele secole ale mileniului I e.n. procesul de înlăturare şi asimilare a neamurilor scita-sarmatice din stepele Eurasiei de acelea de origine turcică intră în faza
sa finală. Din acest moment spre teritoriile de la nordul Dunării Inferioare s-au revărsat numeroase valuri ale migraţiilor triburilor nomade turanice. Şirul lor, deschis
de huni, bulgari şi avari, a fost întrerupt pentru scurtă vreme de unguri şi apoi reluat de pecenegi, uzi şi cumani. Aceste ultime trei populaţii, asupra cărora vom insista în rîndurile de mai jos, au dominat din punct dr vedere politic spaţiul nordpontic de la sfîrşitul secolulUi al IX-iea pînă la marea invazie mongolă din 12361242.
Cea mai veche atestare a prezenţei pecenegilor la Dunărea Inferioară datează
din 895-896, cind, în alianţă cu bulgarii, zdrobesc pe ungurii din Atelkuzu şi îi obligă să se refugieze în Pannonia. ln cursul secolului al X-lea izvoarele contemporane
înregistrează mai multe incursiuni ale pecenegilor
spre Bulgaria şi Transilvania.
Pentru a putea trece Dunărea şi a traversa Carpaţii, ei au trebuit să străbată şi regiunile nord-dunărene. Despre o stabilire în masă a pecc>negilor în aceste teritorii nu
se poate vorbi încă din secolul al X-lea. Cercr'tările arheologice din ultimele decenii
atestă o reţea densă de aşezări rurale aparţinînd
un<'i populaţii agricole atit în
Bugeac, cit şi în Bărăgan, adică tocmai în zonc>lC' de cîmpie cu vegetaţiP de stepă,
cele mai adrcvate păşunatului int<-.nsiv a marilor turmP ale nomazilor. ln schimb,
mormintele tipice triburilor de strpă databil.-. în sc>colul al X-lea sînt rare în regiunile amintite, ceea ce dovedeşte cli numai enclavf' miri dc> pc>ct'negi s-au stahilit
acolo 2).
1)

'l

A O. Dobroliubskij, A. N. Dzi~ovs'
r>amjatniki ko"evn;kov IX-XIV vv. na Zapade Pril!ernomorskich stepej, în Pamjatniki drevnich kul'tur Severo-Zapadnogo Pri~ernomor•ja,
Kiev, 1981, o. 134-141 : V. Soinei. Rea•i~liţi etnice şi politice în Moldova l\leridională in secolele X-XIII. Români şi turanici, rnş· 1~flo, p. WJ--12.;
P. Diaconu. Les Petchenegues au Bas-nanubc, Bucure5tl. 1970. p. 22-24 şi 34-38.
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Cu toate că principalele lor sălaşe se aflau încă departe ele gurile Dunării mobila cavalerie a pecenegilor a fost adC"sea semnalată în preajma mardui fluviu' treclnd, în mai multe rînduri, singură sau în compania altor populaţii, in Peni~sula
Balcanică, pC'ntru a jC'flli oraşele bulgăreşti şi bizantine'. DP asemenea, în jurul anului
900, pecenegii travers<•ază Carpaţii Orientali şi atacă voievodatul românesc din centrul Transilvaniei condus de Gelu, ameninţat in acea vrPme .şi de unguri3). După
includerea primului ţarat bulgar în graniţele ImpC'riului bizantin, un tratat intre
Constantinopol şi pecenegi a oprit pentru mai multe decenii incursiunile acestora din
urmă la sudul Dunării. In schimb, ei şi-au cheltuit energia războinică pe seama altor
vecini, în primul rind a Rusiei Kieviene. In secolele X-XI, ca urmare a atacurilor
pecenege, aşezările fortificate ale tiverţilor de pe cursul mijlociu al Nistrului (Alcedar, Echimăuţi, etc.) sint distruse şi nu vor mai fi refăcute niciodată, populaţia slavă
repliindu-se spre nord 1).
După moartf'a împăratului VasilP II, survC"nită in anul 1025, şirul incursiunilor
pecenege se reia cu multă vigoare in Peninsula Balcanică. Frecvenţa şi amploarea
lor arată că bazele de atac nu erau îndepărtate de Dunărc>5). Probabil din cauza presiunii uzilor, spre sfirşitul primei jumătăţi a secolului al Xi-lea, se produce o deplasare a masei pPcenegilor dinspre est spre vest. Urmarc>a acestui fc>nomen a fost
dispariţia aşezărilor stabile ale localnicilor din Bugeac şi Băr[1gan. In locul acestora
au fost descoperite numeroase morminte tipice pentru nomazii stepelor euroasiatice.
nevoiţi să-şi asigure noi zo:w de păşunat pentru turme. Populaţia loca!rl a reuşit să
se menţină ins[1 in teritoriile deluroase din centrul, vestul şi nordul Moldovei şi
Munteniei, îndeosebi datoritf1 formelor de relief şi a p[1durilor întinse, care i-au
oferit protecţie. In aceste regiuni nomazii pătrundeau împrc>ună cu turmele lor de-a
lungul principalelor riuri numai in vreme de vară, atunci cînd, din cauza secetei.
vegetaţia din Cîmpia Dunării şi a Nistrului se usca în mare parte.
In iarna din 1048-1049 grosul pfectivelor pecenege s-a deplasat la sudul Dunării la prPsiunile uzilor, ceea ce a provocat mari perturbaţii în provinciile nordice
ale Imperiului bizantin6). In spaţiul rămas liber din C'xtremitatea vestică a cîmpiilor
Eurasiei prin migrarea majorităţii hoardelor pecenege s-au instalat uzii, presaţi la
rindul lor dinspre răsărit de cumani.
Principala masă a uzilor s-a deplasat din bazinul Niprului spre Dunărea Inferioară probabil dup<i anul 1060, cînd coaliţia cnejilor ruşi le-a provocat o grea înfringere7). Aceasta nu a rămas la nordul Dunării decit pu\ină vreme, întrucit în 1064 a
trecut, de asemenea, ln Bizanţ, unde, decimată de molime şi de armatele imperiale a
fost silită să se supună autorităţilor greceşti. Unele grupuri au reuşit însă să se retragă în stinga marelui fluviuM), convieţuind împreună cu rămăşiţe ale pecenegilor
şi acceptînd desigur dominaţia politic[1 a cumanilor, deveniţi stăpîni incontestabili ai
stepelor ponto-caspice pînă la marea invazie mongolă. Hoardele pecenege rămase în
apropierea gurilor Dunării erau nu numai destul de numeroase, ci şi puternice, judecind după vigoarea unora din incursiunile lor din Bizanţ, Transilvania şi Ungaria.
întreprinse individual sau în alianţă cu cumanii. De-abia in primele decenii ale secolului al XII-iea pecenegii nu mai sînt capabili să iniţieze acţiuni prădalnice proprii.
ei asimilîndu-se probabil în masa triburilor cumane.
Grupurile turanice stabilite în provinciile nord-balcanice ale Imperiului bizantin la mijlocul secolului al Xi-lea, împrospătate incontinuu pină la sfîrşitul secolului
amintit prin alte deplasări de triburi nomade din stinga în dreapta Dunării, au modificat substanţial structura etnico-demografică din Paristrion. Cronicarii bizantini
au relevat adesea amestecul raselor ln centrele de la Dunărea Inferioară9 ), de pe
•) P. Maglst'l'I qul Anonymus dlcltur, Gesta Hungarorum, ed. A . .Jakubovlck - D. Pals, în
Scrlptores rerum Rungaricarum, ed. E. szentpetery, Budapestlnl, 1937, p. 66.
•) G. B. Fedorov, ln Jugo-Vostoonaja Evropa v epochu feodalizma, Chişinău, 1973, p. 4~0.
'> P. Diaconu, op. cit., p. 39-49.
8) Ioannls Scylltzae Synopsts h!stor!arum, ed. I. Thurn. Berollnl et Novl Eboracl, 1973, p. 455459, Cf. şi V. G. Vasllevskl, Vlzantlja I pefenegl (1048-1094) in Idem, Trudy, I. Sanktpetersburg, 1908, p. 9 şi urm. ; I.Shepard, John Mauropous, Leo Tornlclus and an alleged Russlan
army : the chronology of the Pecheneg crisis of 1048-1049, in Jahrbucb der Osterrelchlschen Byzant1nlstlk, 24, 1975, p. 61-89.
7
) Povest•vremeonych let, I, ed. D. s. Llchacev, red. v. P. Adrlanova-Peretz, Moscova-Leningrad, 195-0, p. 109.
'> Mlchaells Attallotae Hlstorla, ed. Im. Bekker, Bonn, 1853, p. 83--87 ; Mlchaells Glycae
Annales, ed. Im. Bekker, Bonn, 1836, p. 605 ; Matthleu d !l:desse, Chronlque, ed. Dulaurler,
Paris, 1858. p. 126-127
"> Michael Atta!lota, p. 2G4, Ct. şi N. - Ş. Tanaşoca, Les Mlxobarbares et Ies formatlons polltlque parlstrlennes du Xl-e slecle, in Revue Roumalne d'hlstolre, XII, 1973, !, p. 61-83.
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Fig. 1. Harta răspindirii mormintelor nomazilot· turanid in rC'giunilc> românc>şti
în secolele X-XIV.
A, descoperiri sigure; B, descoperiri ce urmează a fi confirmate; 11, Balahani ; 2,
Banca ; 3, Baştanovca ; 4, Bereşti ; 5, Birlad - „Moara lui Chicoş" ; 6, Birlad „Parc"; 7, Borisăuca; 8, Bucureşti - „Lacul TC'i"; 9, Budachi ( = Primorscoe); 10,
Buzău; 11, Calanciac; 12, Camenca ; 13, Căuşani ; 14, Cocicovatoc>; 15, Copanca ;
16,Corjova; 17, Corpaci; 18, Costeşti; HI, Cuconeştii Vechi; 20, Curcani; 21, DriduSnagov; 22, Etulia; 23, Fridcnsfcld (= Mirnopole); 24, Frumu~ica; 25, Garvi'mDinogetia ; 26, Grădiştea ; 27, Griviţa ; 28, Grozeşti ; 29, Gura Bicului ; 30, Hăncăuţi ;
31, Histria ; 32, Holboca ; 33, Holmscoe; 34, Jilava ; 35 Lieşti ; 36, Limanscoe; 37,
Lişcoteanea ; 38, Matca ; 39, Mîndreşti ; 40, Moscu ; 41, Moviliţa ; 42, Nc>ruşai ; 43, Novocamenca; 44, Ogorodnoe; 45, Olăneşti; 46, Olteniţa; 47, Pavlovca ; 48, Pirteştii de
Jos; 49, Plavni; 50, Pogoneşti; 51, Primorscoe; 52, Probata; 53, Purcari; 54, Rimnicelu ; 55, Roma; 56, Sărata ; 57, Selişte ; 58, Strumoc ; 59, Suvorovo ; 60, Şalx1lat
(= Sadovoc); 61, Şevcenkovo (Pomazani); 62, Tangiru; 63, Taraclia; 64, ToclirC'ni ;
65, Trapovca; 66, Tudora; 67, Tuzla; 68, Umbrăreşti; 69, Vităneşti; 70, Zărneşti;
71, Zînelor (Staţia -).
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teritoriul actual al Dobrogei şi al Bulgariei de Nord-Est, iar arheologii au înregistrat
un f~1~omc:n ele „barbarizare" a diforitelor clemente de cultură materială 1D). Pe lingă
apariţia pieselor de provenienţă nomadă, se produce o deteriorare calitativă a unor
categorii de obiC"cte Ioca!C', explicabilă prin decăderea meştc'iugurilor şi a oraşelor, ca
rezultat a invaziilor rC'petate. Totodată, numeroase a~czări sînt distruse şi părăsite din
cauza raidurilor cavaleriei nomade, cărnra armatele bizantine provinciale n-au reuşit
să Ir pun;\ capăt pînă in anul 1091, cinci AlC'xios I Comnenos obţine o victorie dC"cisivă împotriva pecenegilor 1 1).
Spre mijlocul secolului al XII-iea, în vremea domni€'i lui l\fanuel I Comnenos
(1143-1180), apa1· anumite indicii asupra întăririi grupului cuman din rPgiunC'a nordclunărce?nă. In perionda amintită acesta invadează Imperiul bizantin în mai multP
rlnduri. Vi.~oarea acţiunilor lor războinicP reiC'se, între altl'le, din faptul ci\ insu.:;i
împăratul a fost nevoit <i sP pun;i în fruntpa 05tilor bizantine pentru a-i înfrunta
)J{' nomazi12). In acela)i timp cumanii sint implicaţi într-o rxpediţie
împotriva Rusiei Ilalic€'ne din anul 1159, dPclansată de pc teritoriu! Moldovei împreună cu Ivan
Ro~tislavici, pretendent la tronul halician 13).
După izbucnirea revoltei vlahilo1· si bulgarilor şi crearea ~Litului
Asi\ncştilor,
cpmanii au fost udcseori solicitaţi în ajutor împotriva bizantinilor, prilej de a întreprinde inrursiuni ci(' pracl:t în toat[1 PC'ninsula Balcanici\. La unc>lC' clin aceste cxpPdiţii
ci au fo~t întovărăşiţi ele românii clin stinga Dunării 1 ''). In nnumitC' r.irnri, la
acţiunile antibizantinc au partiripat nu numai triburile> nomade> în Cimpia Homână
şi Buceag, ci au fost antrenatp si triburile clin regiunea Niprului 15 • Dup;l curnirea
Constantinopolului ele participanţii Ia cca ele-a IV-a cruciacrn, cumanii au rămas în
continuare aliaţii ţii1·ilor l\'<Cineşti în disputele acestora cu Imperiul latin ele Răsă
rit si cu Impc>riul ele> la Thc>ssalonik. Implicarea îndelungată a cumanilor în clisputf'l,,· clin Bakani au creat conditii pentru stabilin'a unora dintre c>i la sudul Dunării.
Acc>;.istă deplasare nu p<11·p si'1 s~ fi rc>prrcutat imediat asuprn capacităţii cxpansivr a
treburilor rămase> în rc>giunilr c>xtracarpaticr. Ele> au contimwt s{1 se manifeste> activ
pi"[n acţiuni războinice împotriva Rusic>i HaliciPnc> şi a Transilvaniei, principalul mo:tîv pPntru co.re> rC'gdc Andrei II al lTngariE'i a dc>cis să invite .IX' c~valC'r11 t~uton1
să SC' st<ibilcască în Ţara Bîrsd, spre a api'1ra hotarele> regatulm de mcursrnn1le tur~n icilor 16 l.
Aceasta este pC'rioada în rare se constat.:! o împuţinare a aşc>zărilor românc~ti clin
partc>a cc>ntr;:ilă a Moldovei si o sporire> a numărului de mormintP turanice de-a lungul cursurilor de apf1 situate> în jumătatea sc>ptentrională a spaţiului carpato-nistr'1an. De-:-i dc>stul ci<' ,.„ll1C'roasC', cfectiv<'le cumanC' stabilite în zonC'le dP cimpiC' ale
rC'giunilor C'Xtracarp;:~ ,.,, îşi pierdusC'ră din vechea lor forţă de şoc. Confrunt:lrile lor
cu cavalerii teutoni au dat ciştig de cauză acestora clin urm<i, care şi-au c>xtins influenta si în afara arrului carpatic. După alungarea cavalerilor din Ţara Birsei, regatul. u~gar a menţinut şi consolidat poziţiile ciştigate ele ordinul teutonic. Nu întîmpL·tnr o partC' clin cumani au acceptat eonvPrtirea la creştinism, __iar_ î~ sud-vPst?l
l\1uidovci no1·d-estul Munteniei si sucl-C'stul Transilvaniei a luat fiinţa m 1228 episcopia cur~anilor 11 ). ln pofida nurnelui ei, populaţia predominantă din cuprinsul acestl?i ep:u·hii C'ra cca românească.
Diminuarea capacităţii expansive a cumanilor se explică prin răspînclirc>a lor
într-un areal imens, prin lipsii de coeziune şi divergc>nţcle intPrlrihale şi prin faptul
câ unele grupuri se pusesenl în slujba suveranilor străini din Bulgaria, Rusia, Un'"l \'. T11pkova du Bas-Danube
tion medievale
1974, p. 672.
"> Annc comnenc,
p.

199-~00.

7.aimova, Quelques parlicularites dans l'orga.nlsatlon milltalre des reglons
et la polltique byzantine aux XI-e - XII-e siecles, in i:tudes de dvilisa(IX-e - XIl-e silcles). l\lelanges offerts â Edmond-Rent! Labande, Poitiers,
Alexiade, IT, ed. B. Lelb, Paris, 1H3, p. 87-97 şi 139-144 ; Matthleu d'Edesse,

et XII e sieeles,
Bucureşti, l!Y78,
p. 78-90.
'"'> Ipatie'.l"skaja letopis•, in Polnoe sobranie russklch letopisej, II, Sanktpeterburg, 1843, p. 83-34;
Letop15• po Voskresenskomu splsku, ln Polnoe sobranle • , „ VII, 1856, p. 68,
"> Nicelae Chonlatae Hlstoria., ed. Im. Bekker. Bonn, 1335, p. 6G3.
"I Ipatievskaja letopis , p. 136 şi 14o0. Cf. şi V. Spinei, Realităţi etnice ••• , p. 81.
'"> E. Hurmu7.akl. Documente privitoare la Istoria romanilor, I, ed. N. Densuşianu, BucuresU,
1887, p. 57.
17
1 B. Altaner. Ole Domlnikanermisslonen des 13. Jabrhunderts, Habelsehwerdt, 1924, p. 141-lt7;
J. Richard. I.a papautt! et Ies mlssions d'Orlent au Moyen Age (XIII e - XV e
sif:cles).
Roma, 1977, p. 20-26.

1

21 P. Diaconu, Les Coumans aux Bas-Danube aux XI e
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garia şi Gruzia. Nu este, deci, citu~i de puţin surprinz[1tor faptul că la pătrunderea
mom:olilor, cumanii nu au fost capabili si1 opun<l o rezistenţii puterniCi'.i.
In afara celor trei mari uniuni tribale• - ail• )JC'Cc•m•gilor, uzilor şi cumanilor migrate spre extremitatea vestic<i a stepei Eurasiei, în ('Ursul secolelor X-XIII s-au
stabilit in spaţiul carpato-duniirean, pentru pC'rioadC' mai scurte sau mai !ndelun1wte, şi alte triburi de origine turanică ~nai puţin numC'roas<'. Odatii cu ungurii, in ultimii ani ai secolului al IX-iea s-au indrC'ptat sprC' Cîmpia PannonÎC'ă şi cabarii.
Principii Arpadici k-au r<'zcrvat pt·ntru a-:;ezarC' p[1rţik dC' nord şi est alC' tt>ritoriului
de curînd luat in sti1pinirt'. Unul din principalC'll' grupuri caban• s-a aşc>wt în nordvestul Transilvaniei, întn• Mureş şi Soml'ş 1 ~). i.\Iarca majoritate a specialiştilor contemporani considc>ră pc eahari drept strămo':'ii sc>c·uilor, care au fost folosiţi de Arp.,dkni ca apăriilori _ai gran~ţC'lor stat1;1lui ungar 1 ~). ~rincipalul grup. de:'. sc>cui - singurul care şi-a mC'nţmut C'nt1tatm, deşi s-a m;1;::hiar1zat - s-a stabilit 1n <>stul Transilvaniei, unde împreună cu românii au avut dc•scori ciocniri cu mongolii 20 ).
Un alt trib, care, în mod individual sau în compania uzilor şi cumanilor. a
ajuns în regiunile nord-clunărC'l1l', a fost cd ni bl'rC'ndcilor. Antroponimul BERENDEI şi toponimul derivat ele• la acC'sta, nispînclit în toate n'Jiunile româneşti, de altfC'l ca şi in Ungaria şi Bulgaria, constituie o dovadă elocventă a c<'lor afirmatC'~ 1 ).
In CC'C'a cC' nC' priveşte\ considC'răm cit şi hroclnicii si bPrlaclnicii, atestaţi !n SC'C'OIPle XII-XIII !n cnezatele ruseşti din suci şi in Moldova, ele cele mai multP ori în
compania cumanilor, C'rau tot de origine turanic<in).
Dupit marca invazie mongolă din 1236-1242 cumanii r[1maşi în Dcsht-i Qyp:;:;r
intră sub dominaţia dir<'cU a Hoardei dC' Aur, iar cei rC'fugiaţi sprC' v<"st au fost primiţi de suveranii din Peninsula Balcanică şi de rPgele Ungari<'i, fiind folosiţi ca clemente militare. In rC'giunil!• românP~ti C'Xtracarpaticc> prt>zenţa triburilor turanice dC'
stcp;i nu mai este atC'stati1 în izvoare în pl'rioacla ultc•rioară piitrundcrii mongolilor.
Este foarte' probabil că turanicii nomazi din regiunilr amintite' au reuşit sii fugă in
Balcani sau in Pannonia la vcnirca mongolilor. Locurill' pftrăsite de ei nu au rămas
neocupate. Una din constatările importantr pril!'juitc ele analiza materialului arbPologic scos la iveali1 în ultimii ani rstr p<>rsistC'nţa în Bug(•ac a morminklor turanice'
datind clin sC'colek XIII-XIV. Inventarul func'rar al aC'l'Stora C'Stl' în parte deosC'bit de acela al prPdccC'sorilor lor, ceea cc clovf'cl<'!)tc ci1 dC'mentul turanic de la nordul gurilor Dunării nu mai era acelaşi cu cel dr clinaintP u<' mar<'a invazie mongolă.
In schimb, s-au remarcat analogii alP piC'selor clin invC'ntarul mormintelor nomazilor de pc Nistrul Inferior c·u acl'lC'a ale triburilor clC' tichii nC'grc (ccornyc klobuki) din
bazinul riului Ros, afluent al Niprului, aflaţi înainte dr invazie' în slujba cnC'jilor
kievieni. AC'east;i observa(ie a condus la conduzia ('ă tiehiilC' nrgrp au fost strămu
tnte în circumstanţe încă neelucidat<', din rC'giun<'a Niprului spn• gurilr Nistrului ~i
ale 'ouni1riiZ"1). ln ceea CC' ne priveşte, consiclPritm c1'i C'Xisti1 uncie' indicii cii şi turanicii din alte zone ponto-caspice s-au stabilit sprC' VC'St în perioada imC'cliat ulterio;iră constituirii Hoardei cir Aur.
Lipsa rdrririlor documentare asupra grupurilor turcice' clC' la Dun[1rcn Inferioară după mijlocul sreolului al XIII-lea se explicit prin faptul cii acestea erau supuse'
căpC'teniilor mongole
'ii nu nvPau manifestări inclC'pC'nc!Pnte pc plan politic. Cu
timpul, odatt1 cu fuziunC'a trPptată a rămă':'iţrlor triburilor turcici' cu mongolii şi
turcizar<'a acPstorn din urmii, departajările întrr cele ci' u -1 populaţii cu mod dl'
viaţă aSt'mănător clC'Vin foartp dificile'. Deosebirii<' intre• rlc' .-au menţinut probabil
îndro~<'bi în sft'rn poziţiei -.ocialC'. Grupurile tur('iC<' au r[1ma'> în sucl-C''>tul MoldoYPi
Grenzwăehter im mittelalterlichen Ungarn, Wiesbaden, J9'i2,
p. 39-40.
.J. Nemeth, La question de )'origine des Sieules, extras din Archlvum Europae rentroOricntalis, 6, 1940, 1-4, Budapesta, 1941, p. l i şi urm. : G. Gyorify, Formatl<m d•i:tats au

'") H. Gockenjan. Hilfsvblker und

UJ

"')

")
'.'?)

22)

lX e siPcle suivant l~s ,,Gesta Hu.ngarorum" du Notaire Anonyme, în Nou\1ellcs
etudt-s
hlstorlques, I. Budapesta, 1965, p. 41.
Marin11s Sanutus, Libn seeretorum fidelium cruds super Terrae Sanctae recuperationp et
conservatlone (Gesta Dei per Francos, II, ed. I. Bongarsius). Hanoviae. JGll, p. 214 ; BrurhsU1cke aus der Weltchronik des Minoriten Paullnus von Venedig (I. Rccenslon), J, ed. w.
Holtzmann (Texte zur Kulturgeschichte des l\llttelalteres, 3), Roma, 1927. p. 29.
L. Rasonyi Nagy, Der \"olksname Bcrendcj, in Seminarlum Kondako\·lanum,
VI, 1933,
p. 219-~26 : V. Spinei, Moldova in secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 136-137.
V. Spinei, l\foldavia în the 11 th 14 th Centurics. Bucureşti, 1986, p. 104-108.
A. O. Dobrollubsklj, Etnlteskij sostav kOcevogo naselcnija Scvero-Zapadnogo Pri~crnomor'ja
'V zolotoordynskoe vremja, ln Pamjatniki rlmskoi:o I srellnevekovogo vreme:li v SeveroZapadnom prll!ernonior•e, Kiev, 1982, p. 30-34. CL şi G. A. Fedorov-Davydov,
Ko~e,·oiJ<i
Vostocnoj Evropy pod vlast•Ju zolotoordynskieh chanov, Moscova, I96G, p. 152.
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pină

in prt•ajma anului 1370, cinci, prin str[1mutarC'a hotarf'lor IIoardC'i ele Aur sprl'
est, au fost izgonite imprl'ună cu mon11olii in stinga Nistrului2'<),
Grupuri de populaţi<' turanică s-au menţinut clupă marf'a invaziP mongolă prohabil şi ln Dobrogea. EIC' au convieţuit ncolo împreună cu românii, grl'cii şi bulgarii.
Tn anul 1263 împăratul Mihai VIII Pal<'ologul coloniZf'ază în Dobrogl.'a p<' turcii SC'll?iucizi (oghuzi), refugiaţi din sultanatul dC' lconium in urma înaintării mongolilor.
Planurile salC' de a-i folosi C'a instrumC'nt al politicii bizantine' nu au fost matPrinlizak. Sdgi ucizii nu numai di s-au dc•barasat dC' tut<'l.i Constantinopolului, dar s-au si
11liat împotriva sa cu mon1wlii din 1!oarda de :\ur2~).
·
PreZC'nţa timp de aproapr- o jumfltatp de mikniu a triburilor nomade' dl' stpp{1
in rPgiunile Pxtracarpatic.:l' a influC'nţat profund evoluţia sociC'Ulţii româneşti. Pc plan
r!C'mografic aşt•zarf'a turanicilor nomazi la nordul Dun[irii InfPriuan• a avut drC'pt
„fc>ct inl<iturarPa t1•mporarii a cdC'i mai mari părţi a pupulaţipi agric.:olC' din zona de
dmpie. J\Iigraţiunile au provocat totodat[1 pC'rturllaţii cu caractPr cumpkx in viaţa
C'conomid1 a localnicilor. Dt>şi confruntaţi cu acUtP div<'rg<'nţl', într<· români şi tur;1niei s-au stabilit contacte' ci<' naturii clivPrs[1 pe plan Pconomic şi politic. ,\cPste contacte' şi-au Wsat amprC'ntn şi in toponimia 'ii hidr•Jnirnia tuturor r<'giunilor române~ti.
I)(' asernc•nt•a. în limba română au fost adoptat<' mai rnultC' cuvintr clC' originP \'Pclu•
turcicii. Marilr cif'osPbiri intre modul cit> trai, ca şi cC'le etnicf' ':'i rl'ligioasc, au împicrlicat realizarC'a unui proces rPal dl' fuziune' intre' cC'le clou[1 comunit[1ţi 26 l.
ADDF.ND.\

lnformaţiile arheo)ogicp ct' stau la baza concluziilor prezentului artieol <'on•:eput iniţial drept comunicarr· pPntru cC'l dc•-nl X-i<'a Congres intPrnaţionnl dC' tur•:ologie c!C' la 1\nkara, din septembrie' 1986, la care, din motive inclcpendcntc de voinţa mC'a, nu am putut partiC'ipa, - au fost expusp şi discutate r<'cent i?t!·-un m~d
rkstul ele clc•taliat in volumul Rl'alităţi etnice şi politice în Moldova Meridională m
o;ccolelc X-XIII. Români şi turanici, apărut la Ia~i la încPputul anului 1985, cla1·
t.C'rminnt c]p l'<'dactat inc;i din l!JS:l.
Faţă dC' cC'le rdevate in lucrnn•a amintită, clisµunPm in prcz<'nt ele date· suplimentare, atit inserate- dC'ia în literntura ele spccialitatt• rumânească şi sovil.'tidi, cit
1;1 cu totul in<'clilP, pe ca'rC' considC'riun oportun să Ic înfăţişăm succ.in~ in
r~nciu.rilr
ele mai jo~. Datf'Ic rC'spC'diVC' SC' rC'{Pr[1 la difC'ritP morminte aparţ1mnd tnbunlor
nomade turaniC'P de stC'p[1 din secolclr XI-XIV.
O parte' din mormintele' a'upra dtrora ciC'ţinl•arn anumite> informaţii prC'liminarC',
primite c!C' la dC'scopPritorii lor, au fo't intre timp publicate cu c!C'talii dC' 1·C'alii utilitate'. SemnaE11n mai intîi că cdC' clou<i morminte de• la Banca (corn. Banca, jud.
Vaslui), prl'zl'ntate ~umar 5i neilustrate' in volumul nwnţionat (p. 110), au făcut cir>
r:u1·incl obiectul publie;irii intC'gralC' (cf. R. Maxim - _\laiba, Două morminte turanice tîrzii de la Banca, ln Arhrologia Moldovei, XI. l!l87, p. 235-240). De asemenra.
s-au pus ln lndPm!:na spl•c.:iali5tilor elC'mente suplim<'ntnre drsprr ritualul şi inventarul mormîntuJui l din curganul I dC' la Gura Bicului (raionul i\nC'nii Noi, R.S.S,
Moldovenc'i.!Sf'ii) (cf. V. ,\, D<'rgaC:C'v, Kurgany u s. Gura-Bicului, în Kurgany v zonal·h
novostoek Mo:davii. Clii'iinău, l!l84, p. 4 ~i fig. 2/2-5, 7, \)). ln acda5i timp, schdctului clin mormintul I clin c·u1·.i::<1nul 7 dr• la Holm,co!' (raionul .\re-iz, reg. Ocless:1,
R.S.S. UC'rainf'ană), anii lizat clin punct de vrdere ar:wologic (cf. Realităţi etnice .. „
p. 114), i s-a ff1cut ultl'l'ior px-·Prtiza antronologică (c-f. S.P. Spgpda, Anfropologiecskij
material iz kur~anov u s. Cholmskoc, în Isslcdovanija po archcologii Scvero-Zapadnogo Prkcrnomor'ja, Kic'v, 1986. p. 104).
In r[1stimpul scurs de la apariţia volumului în cliscuţiC', nr-au pnrvenit 5i tc•xtrlC' mai multor articole şi volunw. tipărite' cu cîţiva ani mai !naintc sau concomitrnt
cu acpsta, care ne-au fost inaccPsibilP în momentul prC'clării ~ale la tipar. Avem în

"l V. Spinei, Mohlavia ... , p.

216-217.

'I P. Wi~tek, Yazijior:htu•AJI on the Chrislian Turks of thc Dohruja, în Bulletln of the School
of Or1ental and African Sludies. L'niversity of London, XIV, 1952. 3, p. C3!1-<i68 : H. Inalcik.
Dobrudja, in Encyclopedle de l'Islam, NE, II, Leyde-Paris, !DG5. p, G2:;-G26 : A. Decei, Problema eolonfzării turcilor selgiuclzi ln Dobrogea secolului al XID·lca, in Idem. Relatii romano ·oriental<', Bucureşti, 1978, p. 169-192.
•') V. Spinel. Realităll etnice.•. , p. 149-161. Cf. şi H. P. Wendt. Die turkischenn Elemente Im
Rumănischcn, DcrUn. 1~60, p. 161-168 : N. Iorga. Imperiul cumanilor şi domnia Iul Băsnrabă.
Un capitol din colaboraUa româno-barbară în evul mecllu, în idem, Studii asupra evului
mediu românesc, cel. Ş. Papacostea, Bucureşti, 1934, p. 67-72.
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raportul de s_ăpături semna; de V.~. V_'.lncug(JV, .<\.~. Za~in~1jlo 5i G.N. !oscev

((k"brarm~~ raskop~1 ~.urgana _u s. I'r~povk~~ m Archcolog1~cskw 1_ a~chl•ograf1tl'skw

jdcdovanua na tcrntor11 JuznoJ Ukra.my, K1ev-Odcssa, 1_916, p. 211 ş1fig.I;2;1; 3;;,,
0 , 11 ntir este prezentat un alt morm1nt dP la Trapovc;1 (ra10nul Tatarbunar, re;:!. Ode~·;;· lnr. 4 din curganul cercC'tat în 1974), studiul lui :\.S. Dobroliubskii si !\.N. Dzi~'"\;ski i ramjatniki kocevnikov IX-XIV na Zapade Priccrnomorskich stepej, tn
1 :~mjatniki drevnich kul'iur Scvero-Zapadnogo Pricl'rnomo1·'ja, Kiev, 1981, p. IJ814o) unele stnt ofC'ritc detalii, nu insă şi matPrialc ilustrative, asupra mormintelor
r.o~azilor de la Şevccnko (Pomazani) (raionul Ismail) (mormintul 6 din curganul 2),
C;imenca (raionul Jsmail) (rnormînlul 1 din curganul 4) şi Ncru~ai (raionul Tatnrbunar) (mormintele 54, 55, 62, 69-72, 77-119 ~i B:J din curg,mul 9, acf'Stl'a din urmă
nPfiind C'xclus să aparţină tZ1tarilor) (reg. Odcssa), raportul de> săp;Huri publicat dc>
T. v Suhbotin, A. N. Dzigovskij şi V. N.Majorov (Ochrann:·re raskool-li kurgana u s.
o~orodnoe, în Severnoe Pricernomor'e (Materialy po archf'ologii), Kiev. 1984. p. 104
-106 şi 111 : fig. I/5-i) unde sint publicatf' altf' dou~i morminte• (:l ~i 5 din curganul
im.'f'Stiirnt în HJ80) de la Ogorodnof' (raionul Bolgrad, rcg. Odessa), raportul prezC'ntat de S.M Agul'nikov (Kurgan cpochi bronzy u s. Kaplany, în Kurgany v zonach
novostrock Moldavii, Chişinf1u, 1984, p. 95), unde C'Stc prezentat un mormînt (nr. 13)
de la Caplani (raionul Suvorovo, R.S.S. Moldovf'neasc[1) si v\llumnl lui /\. V. Gudko~·n si M.M. Fokeev
(Zc·mlcdcl'cy i kocevniki v nimv'jud1 nunaja I-IV vv. n.C'.,
Kiev. 1984, p. 33-36 ~i !:°J2), undr sînt amintite m<ii rrnltP morminte „nomad(' tîrzii"
de> la staţia Zindor (raionul Chilia, rc>i::. Odessa) şi alte> doua dC' acdaşi fd dintr-un
curgan de la Calanciac (raionul Ismail, reg. OdC'ssa).
Pc lîng;i aceste antid1itt1ţi turanice, conspmnatC' într-un moct mai mult sau mai
puţin corespunzi5.to1· în literatura df' sprcialitatc\ mrnţioni11n drscopr1·irr~1 recC'nt[1 a
unor morminte turnulare de călăn,ţi nomazi turcici, dC'ocamdatii inedite, în l!l84 la
Matca (corn. Matca, jud. Galaţi) (Săpături ~i informaţii MihalaC"hr Brudiu) şi ln
1985 la Lic.5ti, jud. Galaţi) (St1pt1turi şi inforlllaţii MihalachC' Brudiu) şi Roma (corn.
Roma, jud. Boto.5ani) (Săpături şi informaţii Constantin Buzdugan). acC'sta din urmft
fiind si cel mai nordic mormînt turanic cunoscut pînft în prPzcnt în inkrfluviul
Siret-Prut. Cu C'Xcep\1a rnormîntului din movila ele ln Homa, dP pC' valea Cotîrgac1uJ11i. toate celelalte mormintf' amintite se masC'ază în exlrc•mitatea mC'ridională a
MoldovC'i, tn plină zonă dC' cîmpie, arealul preferat pent.ru traiul nolllazilor de toatC'
naţiile. DC'scoperirilC' cnumeratf', fărt1 sii aducă date care s[1 modifice concluzi1lc> privind răspînclirea şi semnificaţia complC'xdor funerare ak 1wamurilor lurc1cf' de
stepii, vin sii confirmC' pe cC'lf' dc>ja enunţat(', 1·C'levîndu-1w totodata faptul ca ~lep1s
tan•a elf' numrroase alte vestigii ale migratorilor în spaţiul c•xtracarpattc roman0sc
trf'bUif' p1·ivită drC'pt firC'ască.
La preZC'nta addenda ţinC'm să ataşăm şi o corrigC'nda la l'C'pC'rloriul complC'xelorr
fun0rar(' ale turanicilor din ţinuturile el<' la nordul Dun[irii Infcrioarl'. Din acest r<'p<'rtm<u SP impunc> n fi exclus mormintul df' la BănC'asa (jud. Galaţi), considerat. de
altfd, şi dC' noi dl• aparte11C'nţ{1 incertă (C'f. RealHăli C'lnice..•• p. 110). !ntrucli sabia
clin inventoru] mormîntului, păstrată la Muzf'UI jUclC'\ean dl' IstoriC' din Galaţi, C'ste,
după cum am fost rC'cent informat de> colegul M. Brucl iu, dl' un tip prnlifcrat printre
sarmaţi, în mod firC'sc şi momîntul trebuie atribuit acl•stora şi nu turanicilor.
In schimb, considerăm că nu C'Xistă criterii suficiC'nt dC' tPm0inice p0ntru a
pune pc semna ungurilor mormîntul găsit la Frumu~iea (raionul FlorC'şti, R.S.S. l\foldovenea<;că) şi, cu atît mai mult, de a trage pC' baza aC'PStPi atribuiri C'oncluzia că ungurii ar fi implantat garnizoane la răsărit ele Carpaţii OriPntali în sC'colele X-XI
(cf. I. Fodor, Zur Problematik df'r Ankunft der Ungaro im J{arpatcnl)('dicn und
ihrer Fortlaufcndcn Besiedlung, în Interaktion<'n des mitteleuropliischl'n Slawcn
und andcren Ethnika im fi.-10. Jahrhundl'rt. Symposium Nove Vozokanv 3.-7. Ok·
tober 1983, Nitrn, 1984, p. 100-102), deci după stabilirea lor în Pan non ia. .
. CC'rCC'tarC'a a~n{munţitf1 a vc>stigiilor turanicilor dC' la nuntirea ele .Tos îsi arc uti·
htatC'a nu ni:mai pC'nt:u_ cunoaşterC'a trc>cutului acC'stor triburi, ci c>st 0 elf' 'naturii să
ar~nc~ .? alta _PPr:;pect1va asupra PvoluţiC'i societăţii româ11C'şti, în vf'ciniitatC'a cărora
tu1.amc11 au v1cţu1t vrPll1<' înclplungată, ca şi asupra contactl'lor multisccularf' stabilite mtrC' autohtoni şi migratori.
"
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LES POPULATIONS NOMADES TURQUES DANS LES REGIONS ROUMAINES
AUX X-e - XIV-e SIECLES:
APER<;U SYNTllETIQUE
Hf:SUMf:
A comm<:>nc<:>r par le JV-e siecl<:> le t<:>rriloirc• du nord du Bns-Danubr a connu
pas mal ele migrations c!Ps populalions de race turqUC'. L<:>s dcrnicrl's vagucs de cc>s
migrations ont etc dues aux Pl'tchcncgu<:>s, aux Ouzps <:>t aux Coumans. qui ont domine du point de vue politiqUC' l'cspacp nord-pontiqu<:> dl' la fin du IX-e siccle
jusqu'a la grande invasion mongole de 12:Hi-124.2.
Dans lt•s regions C'Xtracarpatiques rournaines on a identifie jusqu'i1 prcsent a P<'U
prcs 150 tombl's cll's Pl•tchenegues, cl<:>s OhZl's ct des Coumans. dispPrscl's surtout
dans la zone ele plainc ct sculcment l'n moinclrl' ml'surc le long des rivieres piuo;
grandPs qui trav<:>rsl•nt Ies contrees collinairPs. Darn; ces unites gcographiques on
rencontre aussi queslqul's hyclronymes et toponyml's cl'origine tu1·que archaiQUl'
L'invl'ntairc des tombes pcrm<'t dl' tir<:>r des conclusions inten•ssantes a propos de la
stratifications sociale dans Ic eadrc cll's communautes lurqu<:>s, ainsi qu'a propos de
leurs croyances rcligicw;cs.
L'ctablisspment dC's lribus touraniennc>s au nord du Bas-Danubc a eu comme
("ffet la miSC' i1 l'ecart de la plupart ele la population agricol<:> de la zone de plainC'.
En echan1w celle-ci a continue i1 peupler Ies reg:ons collinaires. r<'couvC'rt<'s partiellement ele forets, qui nP pn.·SC'ntaiPnt pas cl'interet pour ll•s populations dP slPJJJX'.
Entre ks Houmains et Ies TouraniC"ns nomacles se sont etabli des contacts de toulC"s
sortc>s sur le plan economiqup l't politique. Cepcmclant Ies grandPS clifferenccs cntrc
leur maniere d<' vivrc, ainsi QUl' du po'.nts de vuc cthnique l't rc>ligicux ont entravc
la realisation d 'un proeC"ssus cip fusion.
L'une df's constatations important<:>s fournies par l'analyse clu materiPI a~~I~..;;_
logique mis <i jour Ies cll'rnierc•s annces c>st la pl'rsistance dC"s groupPs turcs au norei
de l'embouchure du Danube aprl's la formation de Ia Horele d'Or aussi. Ces groupes
n'etaient plus indcpPnclants, mais soumis aux clwfs mongols locaux. Apres la formations de l'I::tat feodal dl' la Molclavip ils on de rcpousscs .:l !'est du Dni<'str, de
meme que Ies Mongols.
Tracluit par MICH.\F.L.'\ SPINEI
EXPLIC:\TION DES FJGURES
Fig. 1. La carte clc>s decouvc•rt<.•s ele tomlwaux dl's TouraniC"r.s des X-c - XIII-c
siccle dC"s regions roumainPs.
A, decouvertes c<:>rtainC's ; B, dccoUVC'rtes incl'rtai1ws.
Fig. 2. Objets ck l'invPntairC' func>rairP clPs tombC"s de nomadc•s touraniens ele
Pogoneşti (I, 2) et Bancu (2-10).
Fig 3. OlljPts cil" J'invpntaire funcraire cles tombes cip nomac!C"s touranil•ns de SPli~tc (1), Birlad „Parc" (2), BPl'Psti (:!), Pogoneşti (4), Umbrăr<''ili (5) et Moscu (6).
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ŞI INFLUENŢE
(SFIRŞITUL SEC.

RAPORTURI

POLITICE ŞI SPIRITUALE iN l\IOLDOVA
XIV - INCEPUTUL SEC. XV)
VASILE l\I. DE!llCIUC

prC'mcrgătonrC' mumC'ntului crC'ării statului fruclal româ1wsc MolcloC'tapă apartP conturinclu-sC' in CPPa CC' privl'ştr capitolul cultural ci<'
fnsC'mnătatp fundamentală pentru spcolul al XIIl-lPa şi al XIV-IC'a, şi nnumC' ori::anizarca C'clPziastică, şi totoclat1i fPlul în care' zona ele Ia răsărit de Carpaţi încC'pl' ~;i
(ic cunoscută în mod prC'cis, fie prewnţe de monalJi 1uisiunari sau ele i<•1·arhi, fiP chiar

In pC'rionda
va, constat1im o

monumPnk rdigioasr, acli1postinclu-i pP cei clintii.
Dacă istoria trC'platl'i cristalizi1ri şi afirmi"iri soC'ial-politic·p a fC'udalităţii laicP, în
frunte cu domnia, şi-a gf1sit o atit ele fidPlă rC'flN~tarP în urt:i eonstru:·ţiilor s< , ..
XIII-XIV, urnwazii, dC'sigur, a \l'dea în cr măsurii -:;i o altă cristalizan• csl'nţiu;.-,
pctrrcută în sociPtatPa vr1•mii, aC<'<'a a fruclaliti1ţii eclc~ziasticP (inţ<'l<'i:?incl prin m·c•asta, in mod prPcis. icrnrhia striet organizată eptseopală şi mitropolita11i1) şi-a m·ut
pcoul in viuţa JYllitic:l şi în arta acC'Jpia~i epoci.
Avînd în vt cit-re rolul upartt• jucat dr instituţia biscriC"ii1), mai <lll's Ia încrputurile culturii feudale româneşti, atunci cinci, prin intcrmrdiul lrg[1turilor <'dl'zia-.;ticc-,
în primul rînd, p1·Jn Pvoluţia şi natura lor jm·iclici"1 s-au stabilit cel mai adC'SPa şi
anume raporturi şi influpnţc politice şi spirituale', ,.:p impunP de Ia încqmt t'l'l'Cf"ttr<'a
conjuncturii incqmturilor organizării ('C'lcziasticc ortodoxe într-o luml' aparţinînd
geografic, politic şi C'llltural Răsf1ritului f'Uropc•an. Desigur di, pîni"1 la instituirra
unui ierarh canonic si ]C'gal legitimat in Molclova, toate c·l'IC' cuvC'nitl' skpPnPi arhirreşti in mijlocul credincioşilor să sl' fi s[1virşit ci!' ditn• unii episcopi şi arhirrei „itineranţi" a căror PxistC'nţt1 în Moldova C'stc atestat<\ încă din prima jumi"1tate a spcoIului al XIII-lca. Astfel nl' gîndim lu Scrisoarea din 14 noiembrie 12:14 a papei Grigorie al IX-lra 1227-12-1 I) aclrrsati1 ct1tn' Prinţul cll' cornană al Ungariri, Bl'la, prin
care se plingea ct1 „niştl' psrrnloC'piSC'opi" -· trl'hUi!' să înţl'lci::rm C'ă c>ra vcwba .d~
Ppiscopi ortodocşi clin neamul valahilor - ;wţioncaza în cuprinsul Pp1scop1c1
cumanilor cin Vrancca 2).
Dacă înaint<' şi dup;-, 1200 pătrunclcrpa monahilor catolici rra curcntti dincoace
de Carpaţi prin cistprcic>ni, şi apoi, in src. al XIV-lca dominicanii -:oi franciscanii au
înscris un capitol apartp al istoriPi cc!Pziasticp pc pămîntul românesc stînd uneori
aici şi la originC'a unor vr ~'wlnicl' C'piscop:1tr catolice, epoca st c. al XIV-ka a insPmnat şi afirmarra triumftlto:•:·' a Ortocloxic•i în viaţa spirituală, în civilizaţia românilor.
Difkultăţilf' prin care tr·pctN' în a clou.1 jumf1tatC' a vrac·ului al XlV-IPa pap:ilitatf'a, în vremea aşu-zis('i „captiviti"1ţi" c](' Ja Avi.l!non (sfîr~ită la 1:177) şi o clat<-1 e·u
„marpa schism[1 a Occidentului" şi mai iîrziu cu „(Nlioaefa conciliart1 p(' dr altt1 parte
purtarea intcrpsdor prrpondrrPnte alr tTn1wriC'i lui Sigismund de• Luxrmhu1·.l! spr<'
problcmclP politicii central europc>nC', sînt toatr aC'<•stca hotr1rîtoan• in probkma c·c>
ne intl'rPsează, şi anump întărirea consiclC'rabil.i în cursul cdd de• a clou 1 jum{1t{1ţi
a VC'acului al XIV-!Pa a rolului şi locului bist,ric-ii ortodoxe', a il'rarhit'i mitrnpolitanc
fn Moldova cc dPja avea capitala la Sucpava.
Datorită prngrC'sC'lor multip](' all' socil'tăţii nwclievalc timpurii rom<1nc... ti nevoii<'
de. organizare iPrarhică ~i în clonwniul viC'ţii spiritualf' au dus l:t aparitia uio1· ~c1 un<•
Pp1scopalc şi mitropol7lant'. D!'sprC' începuturile organizr1rii Pdt•ziastic·;, ortodoxt', ~t-

'>
">

Valentin Al. Geo,-gescu, Instituţiile slat.elor româneşti de sine slălătoarc in Constituirea
statelor feudale române:<;tl. Bucureş!I 1980. p. 209-250 : Idem Blzantul şi instiluţille româneşti pină la mijloeul sec. XVIll, Bucureşti 198~.
Documenta Romanlae Historlca, D. Rclatil între Ţările Române I, (1222-1456) Bucureşti,
1977 p. 20-21.
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rllC' pc care lC' deţinem SC' kagă nC'mijlocit de> istoria bist'ricC'asc;i balcnnică, a unor
centre CC' cuprindeau în acC'lc vremuri principalele foca1·e ele \'iaţă spirituală clin vecinătatea ţinuturilor carpato-clun{trC'nt'.
Cu privire• la cple clintii momente ale unei biserici organizate instituţional în
forme prec:sl', s-au scris nu puţine pagini 3 ), punînd nuanţat în lumin;l con<1<iiile multiple· - politice şi canonice - atît internp cit şi externe, cc au dus la apariţia ierarh\ilor 111;.trnpolitanc>, f<icinclu-se nstfel trccprpa spre o nou(1 etapă istorică, consemnîncl şi începuturile unor instituţii clericale, ce vor pol<Jriza veacuri la rînd preocuparea de cultură, \'i, de cc nu şi moclelînd ln bunft partt', ca pretulincleni in Europa
\Tcmurilor acele-a, rncntalitatc>a şi sensibilitatea tuturnr p<'1turilor societăţii feudale.
RPzultatde cprcPtf1rilor dcctuate dovetlPsc clin plin existenţa unei viPţi biseric ')li ln răsal'it de Carpaţi într-o formă apal'lP, clci1· in nici un caz nu avea aed a:-;.
1wct primitiv de> care vorbr~tc> Paul Henry"), cel carP consiclPra că abia citlugării lui
l\1codim5) au adus ln Moldova pi·ima 01·ganizare a vieţii rC'ligioase; fire'ite aclrnitPm
l'xistl'nţa unei rotlnic0 colabor[tri la organizarea vieţii biscricc·'iti la întemeierea unor
c~itorii 6 ), dar in ,1ici un caz primordial.
Pentru cxhtPnţ~1 unui monahism ln răsiirit de Ca1-paţi inaintC'a CPlui ele al
\'III-iea deceniu al secolului al XIV-lr'::i, atunci dncl ~tim că au fost org:rnizatc aici primele a-:;ezămintc călugărP:;;ti cu un statut cunoscut, plcck•ază dincolo de argumentele
logice ce ne obligă a bănui prpzenţa unor grupări mcmahale, ba chiar a unor sihastri
trăind într-un orizont n10dPst ele cultură, mai curînd populară, într-un ţinut de vecht• viaţă cre„tină'), cu păclm·i ~i locuri retrase, căutatP cu preclilt•cţie ele călugării
orientali în prima vi1·stii a evului mediu - f;.i unde textP hagiografice bnlcanicc ale
timpului. Pe baza informaţiilo1· clin aceste tc>xtc hagiograficP putem crede c[1 unele
ecouri ale traiului cftlugăro~c c!P la Sf. Munte sau altr c(•ntrP monahale sud-c>st cumpene>, de> la Parorcc>a, Chalciclin ori Kilifarc>wo, au putut răzbrttC' ~i în zona de ră
s[u·it a Carpaţilor, inc<l înainte> de întcnlC'icrea i.\1itropolit>i de l::t Suceava, iar faptul
co. în tcxteiP 1-ccunoa~tt•rilor patrinrhalc> Prau mc-nţion::iţi „~ru1ţi călugări" 'ii „ic·romonahi" nu face clc>cît să confil·me fireasca ipoteză a Pxistcnţl'i unui nivf'l ele vtaţă monallală ca1·pato-dunăreano-pontică lnainte ele n avPa primPle dovezi scrise ale unui
trai monrthal românesc. Aceastf1 viaţă c[tlugărPasc.'1 trebuie st1 fi il\'Ut o nct{1 lndinarc• spre> a"cPtism şi pustnicie>, spre PxistPnţ:.1 individual:\ solitar.:i dusă în reculC'circ şi meditaţie', spre ceea cP în Hmbajul ortodoxil'i 1·'.1s[tritC'nc grecf'şli se numPa
„lei iori tm ie"~).
In Molclon1 sfîrşitului clP vPac al XlV-lPa tendinţele isihastp(1) nu vor fi lipsit
Ir, comportarpa şi modul c)p viaţ{1 al monahilor autohtoni clin schitm·i şi măn<lstiri,
monahi care> în vrenwa lui "Uexanclru cd Bun vor intra ; ' contact clirPct cu gînclirca
palamită prin intc>rml'diul unor opc>re tc>ologicc şi a unui· lucr.:iri cc aparţinc>au litc1·;1t11rii hagiografice.
:, . Dobrescu, lntemeicrea mitropoliilor şi a celor dintil mănăstiri din ţară, Bucureşti 1906 ;
N
Iorga, Condiţiile de politică generală in care s-au întemeiat bisericile româneşti in
veacurile XIV-XV, in A.A.R.M.S.I. s. II t. XXV 1913 ; Idem, Istoria Bisericii româneşti şi a
vieţii religioase a românilor, Bucureşti 1929, voi. I p. 56--65 ; C. Marinescu, lnflln\area mi·
tropolillor din Tara Românească şi Moldova, in A.A.R.M.S.I. seria III, t. II 1924, p. 246-268 :
\.. Laurent, Aux orlglnes de J'E:glise de Molda vie. Le Mctropolite Jeremie ct l'cveque
.Joseph, în R.E.B. 19H, p. 158-171 : C. C. Glurescu, lntemeierea mitropoliei Ungrovlahiei, in
B.O.R. 7-10/1959 p, 573-697 ; M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti
1~80, voi. I, p. 239-269 ;
'l Paul Henry, Les eglises de la Moldavie du Nord des origines a la fin du XVI siecle Ar·
chitecture et peintnr<', Paris I9JO, p. 28-:W.
'
'> Ierom. Ştefan de la Tismana, Viaţa p1·ca cuviosului p:'irintelui Nicodim Sfinţitul, ed. Iosif
Bobulescu 1863 ; E. Turdoeanu, Les premicu ecrivains religdiux en Valachie : l'cgoumene
l';icodeme de Tismana et le moine Philotes, în „Rcvue des eludes roumaines" II/1954 p.
114-144 ; E. Liizăreanu, Nicodim de Ia Tismana şi cultura românească, în „Romanoslavlca"
XI/JOoo p. 237-~04 ; V, Brătulescu, Sfintul Nicodim de la Tismana, in M. o. 5-6/1970, p. 587598 Nestor Vornlczscu, cuviosul Nicodim de Ia Tismana ctitor de srlnte locaşuri, în M. o.

11-12

1975.

6) Veniamin Miele, Despre monahismul român<'sc ortodox anterior secolului al XIV-iea,
G. B.

3-~

în

.978, p. "O,l-3l7.

'> Ierom ..Joa•'ichie Balan, Vetre de sihăstrie românească, Bucureşti 1982, p. 23.
'l T. Bodo~"-" Traditia Sf„ Munte i11 viaţa popoarelor ortodoxe, în „Ortodoxia" 2/1953, p. 206219.

9

)

Intem.cic-tcirul mişcării isillastre a fost Grigore Sinaitul, un călugăr născut ln Asia Mică,
stabl11t după 1325 la Paroreia. Mişcarea !sihastră este închegat<\ ca sistem, ca alcătuire a
te?logleJ bizantine din se;,. XIV. A vedea J. Meyendorf, Grcgoire Palamas, Defense des
samtcs hesychastes, Louvaine 19:;9 : B. Tatakis, La Philosophie Byzantine. Paris 1959 p. 263272 : A. E. Tacl11as, Le mouvement hcsychaste pendent Ies dernicres decenies du
XIV·e
siecle, in „Kleronomia" Tesalonlc t. 6/1974 nr. t. p. tl3-13"l.
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Asrmrnea înjghebări, trăclind o viaţ;i n•trasă, departe ele tumultul evenimC'nh·lnr, a unor an:il10~·cti cc p_rcfr·~-:~~ tr~iul so!itar •• icl~orit~ic, în cor~cliţi ile p<' C'arC' IP
put<'au ofrri b1sPncuţ~~C' ş1 ch1lnlc _sap~tc _m ~tmca, ori sculpt_atc m IC'mn. nu mai
putC'aU corespunde nou C'tape a tramlm calugarcsc pC' car<' o maugura la î1weputul
rlrreniului al VJII-lra a s<'colului al XIV-iea, cunoscutul rcorirnnizator al vit>ţii monahale', Nicodim, originar clin C'elC'ctica Jume a îvlacedoniC'i.
lln act patriarhal din l:J95 an:;ntcştP d•• clouă mănăstiri aflatC' in l\IavrovlahialD),
Iar în 1398 rst<> aminti~<! măn[1st~1·pa Pc!~Jrata 11 ). la car<' se vor adăuga apni alt<>IC', inti•mc·iate cu ajutorul chrcct al nutropoh .ului elf' la SucC'ava. ToatC' ae<'<:k.> •:m· deveni
nltf'rior ackvărate CC'ntrC' ci!' cultură, ce contimuu preocupările cărturf1,(·~ti ele profundă coloraturO:i tC'ologidi din mediul grecesc clin sudul Dunării şi Con,.,tantinopoI 12).
lnsC'mnătatea rincluiclilor eclczia-;ticc la începutm·iip istorici statului fC'udal românesc independent l\loJclova, împrejurarC'a că în mai·<' pa1·te toC"m<1i 1win clC' lumC'a
mf'dirvalit româncasc•i intra definitiv în conştiinţa 01·Lucloxi<'i europcnP răsăritcnf' şi
rlp suci-est, clapă cum prin unele cm·C'nte şi doctrine' de puternic<·• l'olorntur[t tcolnl!irfiU) găseau notabile ecouri în lumea Moklovci, cxplicîncl ~i ponderea p<' C'arr o ;1u
ntit pentru istoricul ele «rtă şi cultură, monumentc·le IJi'iCTicc'iti ivite in ~Ioldova 'C'colului al XIV-iea.
Vorbind clcsprc- începuturile onwnizt1rii C'clC'ziasticc- superioare' a Moldovei atc•nlia cercC'tătorilor a fost înclrc-ptat[1 )i asup.-a bis0ricii Sf. Nicolae c1;11 R<lci<lu\i - cca
mai veche ctitorie clC' piatnI din Moldova - bisericit CC' ilustra un m:i:ncnt o;ocial ·,i
artistic prc-cis: cel al inclwgării domnil'i ')i al cocolirii voic'V'Jclului maramurr·jCan
drf'pt „primul feudal laic" al ţării.
S-a incercnt a sC' acrC'dita idl'ca potrivit căreia prispa dC' pia~r{1 a-:;czat<i în intAriorul hemiciclului altarului clP Li bisl'rica Sf. NicolaP clin Răcl<"1uţi i.) ca fiind o r:uvadfi a sintronului n•zprvat autorităţilor hiscricc~ti amintind ci<' sintronurilP n•ztTvatf' înalţilor preoţi ai vechilor bazilici cn ş tine. Cercetările ultPrio:irc i•1să, au chveclit că acC'a;.;tă p•'-;p<"t al'i1icrcască intcrsPcteaz[1 pictura muralC1 original.'·1 a biseriC'ii,
cteci pste ultC'rio.Jr;i 15), mai mult C'hia1·, s-au iclC'ntificat unl'l<' urnw a!C' u;wi hi~cTid
df~ lemn pcs'.e carf' ~-a construit actuala bisC'rică clC' piatră.
Prezenţa accstl'i i:rispC' arhiC'rl''itÎ, pUtC'a fi o clovacl<i. clar nu -.j11g11ri1, c·a 111 tinFrnl
lui Bogdan I, p.~ lhgă acesta C'ra o faţă biscricrască în:tltă ca grad, c:1rC' c;ă .,-.lujC'as1'ă la curte', să hi1·::itonisC'ască preoţi, să sfinţeasc[1
bis<>rici''16 ) ~au cu•n era în T<ira
Românească 1 ') cinnuită ele Nicolae Alexandru Ba-.arab, contemporanul lui Ho,:?cla'l I.

Biserica Ortodox;i clC' la răsărit ele Carpaţi. în a doua jum<itatc a sl'colului al
XIV-lPa era indirect ~ub cgidn confPsionali't a înaltului for "Piritual ele la Con"t<lntinopol1~). autorita1C';t patdarhului f'cUmC'nic fiind 0xercitaUt pri11 instanţde il'rar 1 ·iCf' inferioare cu sediul în vr c'n{1taka i\foldovci. pp11t1·u nordul 1'.'lolchvci, org:iniz;irea
cultului şi a instituţi:Jor ccd·rspunziito2.re depinckn cir.' F:piscopia cit> llalici 1''. Subordonarea bisericii din Moldova faţ<'i elf' Episcopia ele Halicin s-a accentuat clup[1 consEudoxiu Hurmuzarhi, Docnn1cnte prh·ito:!.re la istor? a ronuînilor, XIV /1 nr. n.
D.l.R. A. l\loldova I nr. 4.
J. Jufu. Mănăslirf'a IUohlm•'t"-cen!ru <"Ultur~l important din perioada culturii române
in
limba slavonă, in ;-.1.:11.s.
~~î3, p. •20-~33 :
Răzvan Theodorcscu, rn r: ·: niu dr ar~ă de la Dunărea de Jos, Bucureşti 1976 p. rn2 şi ~1rm.
") G. Ealş, Bisericile lui Şte!an cel :U:lrc, h B.C.M.I. J92j, p. 158-HO : N. Grigoraş, I. Caproşu,
Biserici şi mănăsti'.i ve~hi din :uoldova pinii. la mij!ocul ser.. XV, Flucure51i 19G8. p. n-rn ;
x x x. Rcp~rtoriul n~1onumentelor si obiectelor ele :i;tă din ti:npul lui
:,tefan cel !\la.re,
i!ucureşti 1953, p. 249-25·l.
"l V. Yătăşianu, Probleme privilld arhitectura :vloldovei si a Ţării Româneşti <lin vea('UI al
XI\' .-lca, in B.~i.I. lfi72, nr. 2. p. 60-61. Petru Rezus insist<i asupra existenţei unej mitroPOlll la Radăuţ1. cC. P. Rez:.is, Contribuţii la islOria or~şului Răd:luti (pină in !Sin) Bucureşti 1975, p. 38 şi urm.
·
1
") M. Pâcurariu, op. cit., p, :0.53.

111)

11 )

12)

">

")cc
· · :. Gi~1re_scu,
''')

oP. Cit., .P· 679, : N. Şerbănescu, Mitropolia t;ngrovlahiei, în B.O.R. 7-!0/J9j9,
P. 1ll-826 , M. Păcuranu, op. eit., p. 240-256.
!.:i ConstanUnopol ocup0 pr:~nul Joc intre rx1tri.8:rhiiJC' Etf'0€)tr,Hc:-- nle.
uas:ir1tului. urm:it. de Alexandria, Antiohia. Jerusalim. ceea ce îi conferea in.';emnele de
~:;t~c~utere politică în S-E Europei, dar înainte de toate de mare putere în cele ccJ2-

~ru•Ji~ ' 1 patriarhal de

bisl"rieească veche carpatică, in M. A. 5-G/1959, p.357-3~3.
f:l>l"CoplR de H:ilicl. este atestatr. pentru prima dată în 1157 ; in 1371 Patriarhia ecumenică
~o?Pttzcmlllt:\ prin F1lotei patriarhul, acceptă înfiinţarea mitropoliei Haliciului. A vedea Pe
t:;g· ~- Baumgarten. Chronologie ecclesiastique des Terrcs Russes du X-e au XIll-e sie<"le,
• „or1entalla Christlana" I/nr. 58 ; Roma 1930.

19) M. Sesan, Organizarea

">
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tituirca statului frudal t·omâncsc inc\C'pcnclcnt Moldova, şi mai ales după cc in 1387
Petru I. Mw:;at recunoştea suzcranitaka Poloniei.
DepUnPt'<'a în septembrie 1387 a omagiului Coroanei lui Jagello, de către Petru I
Muşat trebuie înţeles în strînsă legătură cu conjunctura intC'rnaţională a vremii21).
Prin actul din scptcmhric> 1387 Pc'tru I Muşat optase pC'ntru o vasalitate ca1·e „trc>buie
inţl'lra<i în sc>nsul medieval apusean al C'i, nu ca o ştirbire' de libertate sau îngi·ă
ciin' a autorit[1ţii domneşti în intC'rior şi PXtC'rior, nC'avînd din acC'st punct de vedt're
nimic comun cu vasalitatc>a faţă c!P Ungaria, care o prccPclasc şi nici cu cca faţă de
Poartă, care o va suprapune şi succcda"22).
Prin actul clin scptC'mbric 1387, Moldova intra în sistPmul ciC' alianţe al regatului polono-lituanian, sistem cc părea să ofC'rc garanţii suficiC'ntc pC'ntru apt1rarC'a
ţiirii ele prl'tcnţiilc 1·rgatului maghiar, care !nţclcgC'n suzeranitatea nu ca o lrgătură
, ..·"1Iict1 ci ca o presiune dl' fapt; tocmai graţie acl'~lei în\l'lcgc1·i Petru J. l\lu~at a
putut juca rolul clC' mijlocitor intre Mircea cel l'vfarC' şi 1·pgC'JC' PoloniC'i, ajutîndu-1 la
înclwicrca Ia 20 ianuarie a tratatului ele la Radom2 3).
Deşi Moldova nu avea o iPrarhic biscricPasc[1 rcrunoccuta dP Patriarhia de Const<mtmopol, şi poate tocmai de aceea, clupă cum ')i prntru a irşi dintr-o situa\if' politică nf'clară, care trebuia s5. ciudi la rf'ctmoastC'rC'a sa ca domnitor ~i elf' către crilalţi conducători
de state suverane, prrcl<'crsorul lui Pf'tru I Muşat, LJţcu Vodă
C!365-1:17·F 1 ) a rnrrs pc calea dpschis<i de împilratul bizantin Ioan al V-lf'a Paleologu! (1:141-1:176: 1:179-1:191) Cl'l C"'tl'P în J:lli!l c~il.:"itol"ind LL Avi!?non accepta concli\iilr CC'rutr cir sUvC'rnnuI pontif : anume anularC'a schismri dintre BisC'rica Ortodoxă şi
cPa Catolică.
Urmărind probabil rpcunoa<:otcrra sa ca suvPn111 c!C' c{1 lrf' ~lap<i, şi prin aceasta
implicit de cătn• Polonia ~i Ungaria catolică. Laţcu inccpl' înaintr de 13î0 tratativde
pC'ntru convertire la catolicism25).
Astfel Latcu trimite' la papa Urban al V-lea doi fraţi minoriţi, pf' Nicolae' de
l\ld1J„a: k ... , P.,,..i dr· Scl1w1·1dnill, '<:>Unl::d •. -1 __ ,! ·• ..J •,i ni l"''l"'n1l ";iu "!nt 1·1·1-,tini,
'111~ 1n .....·, ~,-1:~ ... 1n.1tici ,j tl11n·'4· •.;~l -.„ ·1~~t1J;.r1-."1 11 1·11·1l.n~.1 ;ul •\·:1t.a~.1"', 1 .•r;ru! ......., :i-(·o„1t.:1
1

M1•lc:11v. 1 ,i,.

u11 1uri.,,·d.1 ti.1 1·pi ....-npuluc r1„ lli1l.r-1 '' "'' l·,fiin\•·11· 11:1 1 pi'-n•;> :~ c1l11l1C'

Ia Si1·C't. ln acPastă silua\iC' papa Urban i-a ino;;tiinţat pC' arhiC'piscopii clin Praga,
nrcslaw ~i Crncovia că „ducdc Moldovei" mai clun·~tl' în afară dr trr-cC'n•a sa la
„l"l'eclinţa adrvfirat[1" ridicarea ora~ului Si1·f't, capitala Moldovei la acC'a dată, la rani:?Ul ele ('ivitas~6), Ln 9 mart ic> J :lî 1 papa rînciuiP)tP în ora~ul SirPt ca C'piscop pe minoritul Andrri IastrzC'hit'C de Cracovia 2'), Jurisdicţia f'piscopului catolic din SirC't s-a
întins asupra întregii Molclovr, eu to1k că în Moldova nni funcţiona incii. SC' pare
mai mult fonnal Episcopia Mikoviei, cr se afla sub ju:·i l 1 icţia irrarhiei catolice din
l'l';::a~ul magliiarZ~).
,.1·

Tn răspunsul din 25 ianuarie i:1n, papa insu~i scria domnitorului Moldovei,
'''ilis vir Laczko clux Moldovairnsis patrium sC'U nationis \VlachiC'" 2n) fdicitindu-1

"' ln vremea aceea asemenea 1<1norturl feudale erau un lucru natural şi se lntîlneau des ln
Europa. Marii feudali erau, fiecare, vasalii altora, cu excepţia stăpinulul suprem, regele
sau imp~ratul, care era nu numai suveranul ci şi suzeranul tuturor.
Stefnn s. Gorovel, Poziţia Internaţionala a Moldovei in a doua jumătate a sec. XIV.
!n
.\.I.I.A.I. 1979, p. 212 : idem. Armoires et rapports politiques le „cas" moldave au XIV-e
SieCle, în R.R.H. 2.'19R4, p. 117-12R.
", P. P. Pannitescu. Mircea cel Bil.trin, Bucureşti 1944 : p. 223-~R2 : Dinu C Giures~u. Politica
externi\ a Ţării Româneşti suh Mirrca cel Dătrin, ln ragini din trerl'tul diplomaţiei româneşti, Bucureşti 1966, p. 54-75_ N. Constantinescu, Mirrea cel Bătrin.
Bucureşti
1981.
p. 77-102-134 : Petru r Muşat a acţionat in planul diplomatlel europene ln aşa fel Incit
.. şi-a fixat orientarea i'1 funcţie de interPsele propr!l şi a utilizat rivalitatea ungaro-polonă
pentru a dobindl cea ,-nai avantajoasă situaţie cu putinţă". A vedea S. Papi1costea De la
rolomeea la Codrul cosminului, PoziUa internatlonală a Mol<'lovei la sfirşitul secolului al
XV-iea, în .. Romanoslavica" J9?/1. p. 52.1 : Venlamln Ciobanu. Tările romiine sl Polonia ln
secolele XIV-XVI. R11cureştl 19115 ; p. 15-2() ; C. Rezacl1evlcl, Mircea cel Bătrin şi Moldova,
în R. I. e 19RG p, 746-7G9 :
"> N. Grigoraş. Tara Românească a Moldovei de la intemelerPa statului pină la Stefan cel
:\fare (HS9-14!i7), T~si 197R p. ~:l--42 : Lia BH!rina. Adrllln Bi\trina. M:\rluri! he1·aldlce
cu
p1·ivlre la inreputurile ~talului feudal Independent l\1oldova, în Constituirea ... p. 195-208 ;
idem, J.•\„u ''odă, în ,.Magazin Istoric" ~/1936, p. 23 :
t) Ghe. rt:lr.i'·~•cu, c:itollelsmul în !\Ioldova pină la sfirşltul veacului al XIV, Bucureşti 1942,
p. 48 şi urm.
26 ) Hurmuzac11i, Dormncnte, vol. XIV/p. 160.
27 ) C. Auner. Episcopia de Siret ttnl-13RH), in „Revista catolicii" 1913. p. 226-245. t. Sabău, op.
cit. p. 23;; : afirmă cA minodtul Andrei a început să activeze la Siret incil din 1370.
Gl1. Moisescu, Catolicismul in Moldova .•. p, 48 şi urm.
"'l Hurmuzaki, op, l'Ît. p. 160.
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P"ntru ,_.il.1toarccr~~ la religia catolică, astfel ne parc 1·ău de kmcia ta, care stăruieşte
in rătăcirile vecin .
Faptul că Doamna Ana şi fiica sa Anastasia au 1·ămas în continuarc în credinta
bisericii ortodoxe, şi ~ă Laţcu V:odă este _în,:?ropat i~ hisC'l"ica Sf. Nicolae - Rădăuţi
_Jo) şi nu în cC'a cat~hcă de la Siret, n~ ~la clr~ptul sa credem că ~rC'ccrea lui Laţcu la
catolicism a fost mai .mult un. ~est pollt1c dec1t un gest pornit dintr-o convingere.
Răspîndirc>a catoliclsmulu1 m Moldova n-a avut rezultatul atît de mult dorit de
Scaunul Pontifical3 1). In scurta sa domnie, doar opt ani. Laţcu a ştiut să menţină indepcndf'nţa tînărului stat feudal românc>sc de l;i răsărit elf' C;irriaţi, şi să stăvilc>ască
tC'ndintC'lc de cotropire e:i:primatC' atît ele fC'UdalitatC'a polonii cit şi de cC'a maghiară,
tendinţf1 îmbrăcată !n haina luptC'i pC'ntru ri:ispînclirC';_i cn·dinţC'i cato!icC'.
oupă crc>arca Mitropoli0i Ungrovlahic>i în t:l5!l c>St<' probabil ca
între biserica
muntenc>ască şi cca din Moldova meridională să se fi instituit anumite raporturi ierarhiccl2) fără să înţelegem prin aceasta faptul că în Moldova biserica era divizată.
Cel'a ce ştiin sigur c>stc faptul că la mijlocul secolului al XIV-lE'a clerul ortodox
din satC'!e şi tîrgurik Moldovc>i ţinea ic>rarhic dC' Episcopia Haliciului clupă cum Ct'Î
din Ţara Românească ţineau înainte ele 1359 ele Tirnovo şi în unC'le cazuri ele
Vicina 33 ).
l\fC'nţionarc>a unui mitropolit al MolclovC'i intre> l:lBl-l'.18fiH) poatC' fi considc>rată
iniţiativă a Patriarhiei ele> Constantinopol în cad!"Ul
contrapropagandei ortodoxe
0
faţă de catolicismul polon 35 ). în acelaşi spirit trPhuir> in\f'iC'aS<i şi transformarc>a mă
năstirii maramureşPnC' Sf. Arhangheli din PC'rii MaramurC'.~ului în
stavropighie a
patriarhiC'i de Constantinopol în august 1:191 36 ). în gramata patriarhului C'CUITIC'nk
Antonie al IV-iea din august 1391 prin carC' m[tnăstirca Sf. ArhanghC'li sp făcC'a
stavropighie patriarhală. se vorht•<:;te dC' acC'i „arhicn•i locali" dintrP care ele> bună
S('amă unii au activat şi în nordul Moldovc>P 7).
P.:iralc>l cu acC'astă iniţiativă a PatriarhiC'i c!C' Con~tantinopol, domnitorul Pc>tru I
Mu~at s-a adrc>sat mitropolitului Antonie' al Haliciului, cu rugămintc>a de a-i hirotoni

"'>

Cercetările

">

arheologice efectuate intre 1974-1977 la Biserica Sf. Nicolae Rădăuţi, ln mormintul lui Laţcu, au scos la iveală intre altele şi urme cc ar putea reprezenta stema domnitorului alcătuită dintr-un scut avînd drept mobilă capul de lup şi ca timbru un
colt
lmpodobit cu dnuă coarne recurbate. A vedea Lia Bătrina Adrian Bătrîna, l\Urturil heraldice .•• p. 195-208 : Idem. Laţcu Vodă, în „Magazin Istoric" 2'!9Rr., p. 20-22.
Reacţia maselor împotriva Bisericii Catolice a fost grăbită şi de faptul că in 1370
papa
Urban al V-lea trimitea 25 de călugări minori\i în p;lrţile Lituaniei şi Valahiel spre
a
face prozelitism. In 1374 papa Grigore al XI-iea Informat că în părţile despre tătari slnt
tr.u1tl rnmi\nt cu orlc„t3rl snre, catolicism, dar nemulţumiţi de preoţii unguri. Astfel cere
arhiepiscopului Ungariei să le numească pentru aceştia ca episcop pe Antonio de Spoleto
cunoscător al Jimbii române. I. Mihaly. Diplome maramureşene din secolul XIV-XV, Sibiu

"J

1900. p. 72.
M. Lascarls, Joachim metropotile de Moldavle et Ies relationes de l'eJl"lise Moldave avec le
Patrinchat de Pec el l'archcveque d'Ar("hrls au XV·e siecle, în B.S.H. 1927, p. 136-142.

D)

I. R<1mureanu, Mitropolia Viclnei şl rolul ei in păstrarea Ortodoxiei in timpurile româneşti,
in voi. De la Duna.re la Mare. Mărturii Istorice şi monumente de artă creştină. Galaţi 1977,
p. 149-169.

A vedea Jean Darrouzes. Ekthesis nPa, manuel des plttal<ia du XIV si„cle, ln R.E.B 271
1969 p. 29-31. ln această listă a mitropoliilor. alcătuită către sfirşltul secolului al XIV. şi
datata de către v. Laurent I sept. 6985 (1386): Patriarhia ecumenica cunoştea destul de bine
situa\ia din acei ani din Moldova, lnscrlindu-se astfel următoarele ştiri : „s-au fllcut în
Yremea noastră şi un mllropolit la Vidin şi altul în Maurovlahla". A vedea pe larg Jean
Darrouzes, Notltlae eplscopatum Eccleslae consta.ntinopolltane, Paris 1901, p. 418, n. 20 ;
V. Laur!lnt, Aux orlgines de I eglise .•. p. 163.
1') V. Laurent, Aux orlgines de I' cglise, •.. p. 163, Jean Darrouzes. Les regestes des actes du
Patriar„at "e Const".ntlnopol, voi. T. LPs Actes des patrlarches rase. VI, Les regestes de
1377-UlO, Paris 1979, n. 2921, p. 185-186 : V. Laurent arată că acest prlvlleglu de numire a
unul mitropolit aparţine exclusiv lmpăratutul sau natriarhului şi sinodului său". Asupra
rolului pe care ii avea în epocă împăratul in materie eclPziastic~ a vedea V. Lnurent Les
droits de l'empereur en matlere ecclesiastlque. L' accord de 1380/1382, in R.E.B. 13/1955,
P. 5-20 Jean Darrouzes afirmă clar : „crearea Mitropoliei Moldovei este o inltiatlvă a Patriarhului de Constantinopol, contrar cu ceea ce s-a netrecut în Ţara Românească, autorltăţlb! locale din Moldova nu au solicitat primii această inflintare". Jean Barrouzes. Rcgestes. • • p, 185-186.
") ln 11ramata patriarhului ecumenic Antonie al IV-iea din au~ust 1391 prin care mănllstirea
sr. Arhangheli din Perii Maramu„esulul se făcea stavropigllle patriarhală, se vorbeşte de
.. arhierei locali" dintre care de bună seamă. unii au activat şi ln Moldova. Mitropolitului
Dosoftei li datorăm o copie a gramatei patriarhului ecumenic prin care se acorda calitatea d~ _stavroplghle mănăstirii maramureşene. A vedea Marin Popescu Spinenl. Procesul
mAnAshrtlor închinate, Bucureşti 1930 ; Fonles Historlae Daco-Romantae, IV, Bucureşti 1982,
S("rlptores et acta Imperii bynntlni saeeularum l\'-V, Bucureşti 1982, p. 230-233 ;
") Fontes Hlstorlca Daco-Romanlae, .. p. 231>-233 ;

li)
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doi C'piscopi

ortocloc~i

ak'ii dC' el :

Iosif

pC'ntru

CC'tatC'a

J\lbă,

Melctie pc>ntru

Ră

dăuţi311).

In IJ82 Haliciul trC'CC' sub rlirC'cta administraţie ungarn, considerat ca propriC'tatC' a CasC'i ele Anjou. PC'ntru a Pvita o clC'pC'nck•nţt1. fie C'a chiar şi prin filieră C'clezias..
tică foţii de coroana ungară, Petru I Muşat se vede nevoit să ridicC'
Episcopia cip
Asprocastron la rangul dC' mitropolie, să transfcon• titularul acest€'ia la SucPava _
devenită tleja C'C'ntru politic şi administrativ al \ării, !;'i can• trebuia să
cl€'Vinf1 şi
centru vieţii rC'ligioase a Moldovei.
P1·ohlema carC' se pune este stabilin•a datl'i cînd c•piscopul .Josif I Mu'iat PStC' ridicat la rangul de mitropolit şi adus la Suceava. Patriarhia de Constantinopol in septembri<' 1:386 numise cil'ja în CptatC'a _-\lhf1 ca c·pisrnp pe Tc•oclosiC' 39 ). Deci înainte cir!
1386 sau poate chiar în acC'laşi an Josif 1\lu~at C'Stc• adus la Suceava, şi instalat. In
sprijinul acC'stl'i idei crcdC'm că vine si faptul că domnitorul Pl•tru I Muşat depune
în septC'mbrie l:l87 oma.(!iul CoroanC'i lui .Jagdlo clcsprC' C'i.lrf' am amintit, acC'asta
fiind un „actC' el<' pruclc•ncc> pour IC' cas ou !C's nouvC'aux maitn•s CatholiqUC'S clC' h
Galicie aurraiPnt tC'ntC' un imixtion p:ir c<'tlC' voiC', dans ks affaÎl'C'S de la l\loldavie"'•0).
Faptul că domnitoru) ~loklovci Petru I :\lu,at a ecrul ('a Jo<;if I s[t fiC' hirotonit
ca C'piscop dC' Cl•tatea Albii - a')('ZarC' ('U multiple si tracliţionalt' IC'gături cu cosmopolita Jume pontico-hizantini1-genovC'z;-1 - clovcclC'şlP ('ă acC'st oraş C'ra deja in stă
pinirea domnitorului l\loldovC'i. Estf' vorba elf' Ct'tatea Albă elf' la guri)(' Nistrului,
cetate cunoscută în f'VUl mrdiu sub mai mult<' dPnumiri : Maurocastron, Asn ·'•:·astron, Bclgorod, Akerman. DiYC'rsitatra nomPndaturii aconlatP cir izvoarele mt,„'. v:ile
cetăţii ele la gurile Nistrului a făC'ut ca unii istorici să consiclC'rC' acest lucru ca o clovadă grăitoa1·C' în favoarea PxistPnţPi mai multor localiti1ţi clistincte'•l).
Est0 vorba desigur ele Cc-tatf'a !\lh{1 elf' la guri)(' Nistrului, ~i nu o alt<i nşC'znrC'
undeva situată prin Pl'ninsula Crimci<.1, ori pC' undeva în zona Kicvului'' 2 ). într-un
l'C'Cent studiu sc- vorlwsl<' d1·sp1" Asprol'astronul Crimdi atunci cinci se vorbco;;te de
aducerea moastC'lor Sf. Ioan cc>l :'ilou'•l) Intr-o alt{1 JucrarC' rdcritom·0 tot la aducerea
moaşte:> lor Sf. Ioan cC'l Nou Sf' propunc> iclC'ntificarPa CC'tă\ii .•\l he în Bosforul Cimerian'•'). Ori în Bosforul Cimrrian - strîmtoarc>;1 Kcrci ele ast{1zi - se află CctatC'a
Capul Alb, CC'C'a cc> C'Vicll'nt este cu totul altcPva.
Jn lucrarea „Muc!'niC'ia Sf. Ioan cel Nou" seri<• elf' GrigorC' 'famblac 1\ cu prilejul aducerii moaştC'lor sfintului la Succaya se dau suficiC'ntc clovPzi pPntru a localiza Cetatea Albă în sudul Basarabil'i. Dac;I Cetat€'a :\lbă - locul uncie a suferit
moartC' ele m;irtir n<'gu~torul clin Trapezunt s-ar fi aflat in Crimcia, rclicvc)C' sale ar
fi trPbuit transportat(' cu o corabie în drumul lor ~prf' !'vloldova. Ori în Jucrarf'a sa
GrigorC' Ţamhlac nu conscmncaz:1 a~a cf'w1 : af1{1m doar cil pC'n\ru prC'lUarca moa~
tclor domnitorul a trimis oastf' numc>rnasă. In Iu('rarea <..a Tamhlac nu amintr~tf' de
vreo trC'cere a a!'matci lui A!Pxandru cd Bun prin !.tf'pde norei ponticC', CC'ea cc n-ar
fi întrunit as€'nti111C'ntul t[1tarilor, cu ran• J\Joldova nu inlr<'ţi1wa relaţii prea bune'• 6).
"l Nu era un caz aparte. cazimir cel Mare (1333-1370) în 1370, apoi Olgierd ducele Lituaniei

19 )

'"l
11 )

"l

1

)

">
")
'°)

(1354-1377) înainte ele 1375 solicită patriarhului ecumenic Filotci de Constantinopol în a
doua arhlpăstorlre J36l-l 376, să se aprobe crearea unor centre mltropollt:ine ortodOXij in
teritoriile stăpinite de ci.
V. Laurent. Contrlbution a l'histoire des rl'lations de l'eglise Byzantine a J•eglisc roumains
au debut du XV ·e sll'cle, Bucureşti 1945, p, 14 ...
Ştefan S. Gorovci, Aux debuts des rapports moldo-byzantins, !n R. R. H. 3/1985 p. 20.
C. C. Glurescu, Tirgurl s:iu oraşe şi cet~ţi moldovene din secolul al X-lea pină la mijlorul
secoJulul al XVI-iea, Bucureşti 191i7, p. 200-209. Victor Spinei, l\Joldova in secoJele XI-XIV,
Bucureşti 1962, p, 2lff-<25 ; 234-237 ; 323-33ll.
Pecenego-cumanil numeau Kievul, Menkerman adică Marea Cet:ite. Se pare că tot el au
numit Cetatea Albă Akerman_ Vezi N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe,
Bucureşti 1899, p_ 11-22. G. Pctrowiez. I primi due Arcivescovi armeni di Leopoli, in „f'hrist1an:i PcI1odica" XXXIII, 1067, p, 115. n. J. a,rată ca Mankrman nu este cetatea Albă
ci
Kievul.
Dan Zamfirescu, Accente şi profiluri, Bucureşti 1963, p. 37-49.
P. S. Năstu~el, Une Pretcndue oeuvre dP Gregoire Tamblac : Le Martyrc de Şt. Jean re
Nouvcau, in Actes du prcnUer congres internaţional des etud<'s balkanlques et sud europeennes, VII, 1971, p. 3<15-351.
P. Rusev, Gregoire Cambial< en Roumanie et dans J'anciennl' literature-roumaine, Sofia
1966 : K .Mecev, Grigore Tamblac, Sofia 1969 : Idem, Le martyrlum de Jean Ic Nouveau
d• Akcrman et son auteur, ln „Bizantino-Bulgarlca".
I, ~rătlanu, Rccherches sur Vicina l't c·rtatea Albă, Bucureşti 1935, : idem, Contribution a
I h1storte de Cetat~a Albă, în B.S.H. 1927 p. 31.
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Asadar Petru I. Muşat cerc ca .Josif I. Mu5al să fie n·cunos<'ut ca episcop de Cetntca Albă uncie deja era o episcopieH şi apoi îl arlucc în Suceava.
Cind în septembrie 138fi, Patriarhia de Const:intinopol numise deja în Cetaten
Albă ca ~piscop pe Teodosie, Petru I. Muşat intC'rvinc din nou la AntoniP al Haliciulni, nevrînd ca iernrh. îI? Cetate': ~lbă un. străin: ci nn autoht.~n, în acel oraş care ern
un mozaic de neamun ş1 proaspat 1!1clu-; 111 g1'im1~ele !\foldove1 'H).
Patriarhul Nil (1380-1383) a refuzat categoric „,-1 1·pcunoască pc cei doi vlădici
hirotoniţi de Antonie al Haliciului. Printre cauzele rl'fuzului categoric al patriarhului
crC'clem că n fost ntît originea românii a cC'lor doi iC'rai·hi'-' 1), dar mai nlC's te3ma ca
noua mitropolie să nu urmărească o autocl'folic L1ţ[1 de Patriarhie. Să nu uităm apoi
că in vara anului 1:189 Patriarhul Antoni<• ~ii IV-Im în prima sa arhipăstorie scrise
în Moldova carte în legătură ru numirea unui episcop arPwan în Moldova 10).
Cinci în 1391 TC'odosic s-a prezC'ntat în Moldova pentru a ocupa scaunul chiriarhal, Petru I Muşat l-a întimpin.it justificindu-i c[t ţara arc mitropolit51). In 1392 Patriarhia desemna pc Jercmia pentru scaunul mitropolitan al Moldovei ; dar şi acesta
trebui să renunţe, nu înainte de a arunca anatema tuturor locuitorilor ţării. Prin
scrisoarea patriarhalii se comunica la Sucea va aprobarl:'a excomunicării aruncată de
Marl:'a Biserică a'>upra domnitorului şi locuitol'ilor, pPntru că îi susţinea pe cei doi
il:'rarhiS'). /lcl:'ste drastice măsuri s-au luat ra urmare a faptului că, după opinia Patriarhif'i Ecumenice, - în viaţa hisericeasc;i a l\folclovei era vorba de o „apostazie"
iar Josif T şi Ml'letie erau consideraţi „adull<'ri".
Aceasta se întîmplă înainlC' de 1393, pentru că în martie 139:J .Terl:'mia participa
la lucrările sinodului patriarhal dC' Ici Constantinopol, semnînd ca „smoritul mitropolit al Mavrovlahiei" 13 ).
După 1393 în urma căderii ţaratului bulgar ele la Tîrno\'o sub turci' 1) Patriarhia
de acolo a fost desfiinţalii, iar patriarhul F:ftimie trimis în exil. Bisl:'rica bulgară
ajuni::e sub jurisdicţia Patrinrhiei clP Constantinopol, cari:' trimitea Jn Tîrnovo - ca
locotenent dP mitropolit tocmai pe Jf'remia, dindu-i îngăduinţa de a „săvîrşi acolo,
toate cite se cuvin arhieriei", în afară numai de instalarea în 'ocaunul sfîntului
synthron"~5). Cu aceasta misim1f'a lui Jl:'remia în Moldova se poate socoti încheiată,
desi el continua să se întitull:'ZP mitropolit al Moldovei" refuzînd să facă „parl'tisis şi
di~ exilul său a cerut să fip rC'pus pe scaunul său" 56 )
După urcarea pp tronul Moldovei a lui Ştf'fan I (139-1-1399) s-au făcut încf'rcări de ambele părţi pf'ntru stingerea neînţelegerilor dintre Moldova şi Patriarhia
ecumenică.

In primăvara anului 139:1, Ştefan T Mw;;::1t a trimis la Constantino1?ol o so~ie în
fruntt• cu protopopul Pl'lru din Suceava, cu daruri şi scri-.ori cât1~e patr1ai_-h 1:ugmdu-l
să l'idice anatPma aruncată cu cîtiva ani înainte şi să rf'cunoa<:ca pe Josif Şt Pf' Mf'letie ca ierarhi canonici în l\lolcl;iva Patriarhul însă refuz[t catf'goric rl:'cunoaştf'rca
celor doi ierarhi moldovf'ni, P<' care îi chema la Constantinopol spr<' a fi judecaţi de
sinodul patriarha111).
Estp de rf'ţinut faptul că în urma întrevPderii, patriarhul numf'a pc protopopul
Petru ca „clichiu" adică împuternicit sau mai bine zis rcprPzcntant al său la conducerPa treburilor mitropolif'i, fixîndu-i aproapn aceleaşi atribuţii ca 5i unui ierarh cu
excepţia hirotoniilor, ce urmau să fie săvkşite ele arhil:'rPi clin eparhiile vecine!\!!).
In timpul domniei lui Andronic Paleologul (1282-13.:l.SJ Intre cele şapte eparhii din Rusia
Mică se afla şi Asprocastron, alături de Hallcl, Vladimir. Premlsl, Lutk, Yurov, Holm. Unul
dintre Ierarhii Cetăţii Albe, episcopul Chirii de Asproc~stron, participa ln 1345 Ia alegerea episcopului de Smolensk. A vedea Dr . .Jan Pljalek. SrednlowiC'ezne biskupstwa kosciola
Wsschodniego na Rusii I Litwiew, ln „Kwartalnik hltryczny• 1896 nr. 10, p. 491-494.
„) P. Parasca. Iz istorii ranni moldowsko-russih svazi, în „Buletinul Academiei de Ştiinţe a
R.s.s_. Moldoveneşti•, Chişinău. 1970. p. 43-49. Serban Papacostea. lnceputurile politicii comerciale a Ţi.rîi Româneşti şi Moldova (sec. XIV-XVI) Drum si stat, tn S.M.I.M. 1983,
p. 35-49.

17)

> N: Creţulescu, _Istoria Sf. l\Ii.năstlri Rl~ca, Fălticeni !9B3. p. 13-18 : se. Porcescu, Josil cel
dtntll mitropolit cunoscut al Moldovei, ln M.M.S. 3-4'1 1964 p. 126-139.
) Cf. Ştefan S. Gorovei. Aux debuts des rapporls ... p 188-189.
"'> .J. Mlclosch, .J. Muller. Acta Patriarchatus Constantlnopolitani, Viena 1861, p. 531 .
.., Slefan S. Gorovei, Aux debuts des rapports ..• p. 186-187.
F.H.D.R. P. ~34 ; 235 ; n. 36.
,} " x x. Istoria na Bi.lgaria, r. Sofia, 1964, cap. I.
) F.~.D.R. p. 238-239, nr. 44.
:'.:' \ • Laurent. Auc origines de t•eglise de l\loldavie .•• p. 164-165.
1
1 Alurmuzakl,
- Iorga, Documente privitoare la istoria românilor XIV;'J Bucureşti 1915, p 22.
1
Vedea pe larg în F.H.D.R. p. 244-251. nr. 48-0.
'
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Jn toamna anului 1395, patriarhul N·umenic în inţclC'gC'f'c cu împăratul Manuil
al II-lc:>a Paleologu! (1391-1405) a trimis pc mitropolitul .Josif de MetilPnc (Mythilene) în părţile l.\Iavrovlahic>i uncie> poporul se afla sub anatemă. Patriarhul porunC'ra
mitropolitului ele Mc>tilC'nc> ajuns la SUC'C'ava să nu fac[1 nimic în privinţa ic>rarhilor
dar cu privire> la crc>clincioşi, îi dădea d('ZIC'g-an• „s{1 facă cum va socoti mai potrivit
păzind însă şi rînduiala canonică" clc>oarc>cc numai aşa vor dohindi înti1rire măsurii~
pc care le va lua". Dar nici protopopul PPtru şi nici .Jo«if de Mctilrnc> nu şi-au putut
îndeplini misiunc>a·'~. PrC'latuJ lc>sbiot c>ra sfătuit s;i ţină sc>ama de instrucţiunile primite şi să înclcplinC'asd'1 toate> cu mult[1 sîrguinţ<i ca s[1 iasă din această problemă ca
un bărbat înţelept şi l:U simţ practic" 6o).
Jn ianua1·ie 1:m7 patriarhul f'('Unl:'nic trimite ca clichiu şi cxaric in pi'tr~!lc H;;liciului pe mitropolitul Mihail ck BPtlC'l'm, avind şi misiunc>a de a încerca o rC'zolvare a situaţiei bisc>ricii Moldovei, a-i inclc>piirta p<' cd cloi c>piscopi locali, considc>raţi
„pierzători dP. sufktl' şi im pră'itic>tori ai turrnC'i suflc>tP~ti'' 61 ). Dar şi misiunc>n mitropolitului Mihail de> Bc>tlc>l'm nu a atins scopul scontat ele> Patriarhia clC' Constantinopol,
care ridică anatPrna arun('at;i asupra prc>oţilor -;;i crC'clinl'ioşilor, mc>nţinîncl-o asupra
boie1·ilor „pricinuitori ai nc>supunc>rii"6 2 ).
Concomitc>nt intc>rvinc> şi mitropolitul Kiprian un('hiul lui Grigore' Tamblnc în
vc>derc>a stingc>rii ndnţckgc>rii Intre Patriarhic şi Mitropolia 1\lolclovci. In ianuarie
1397, patriarhul ccumcnic răspunclc mitropolitului Kiprian arătîndu-i că şi d C'ste
mîhnit de situaţia biseriC"f'as('[1 clin Moldova. asigm·;nclu-J c{1 „nu va neglija •.:'1 îndrepte lucrurile" dar în acf'laşi timp li 5i avPrtiza că JPrC'mia nu ponte s<i fil' 'nc!C'pă1·tat căci s-ar încălca sfintc>lc> canoanc> 63 ).
Aşadar la încl'putuJ sf'colului al XV-IC'a nf' afliim în faţa a două momPntC' majore alC' civilizaţic>i mccliPvak molclovf'nl''iti : cel al inccputurilor pline de cf1utări, <Ic
opinii, şi cel al afirmi'1rii stri'ilucitP, printr-o origina)[1 sintt>ză în a doua jumi'1tatc> a
sc>colului al XV-Im în vrPmPa lui ŞU>fan c-cl Marc.
Jn vara anului 1401, o clc>kgaţic dC' hoieri trimisă elf' 1\IPxanclru CC'l Bun SC' afin
la Constantinopol, cu scopul miirturisit să informC'ze dar Patl"iarhia că Josif cra localnic, înrudit c·u clomnitorul, ~i că nu fusc-se consa('rat ca C'piscop df' ierarhul ele la
Ohrida, ci de mitropolitul llaliciului. cPrîncl ('U altr cuvintt' rl'cunoaştc>rC'a c<>nonicităţii hirotoni1·ii. Estc posibil ca în această clC'lcgaţic să fi fost şi preotul Isidor, care
încă rlin anul HOi sc afla clc>ja la Constantinopol 6")
Pentru a obţine informaţii ~upliml'ntarc patriarhul Mat<'i trimite o dt>lcgaţic în
l\foldova, compusă din Grigore> Ţamblac şi M:mu,...l Arhonu!6 5) dc>lcgaţie c:arf' purta
şi gramnta de> confirman• a instali'irii lui Josif l\lu5at ca Mitropolit ni Moldovei cu
rc>şcdinta în Suceava o.;[1 .,'>)UjC'ase<i şi sfi sfinţească şi si1 facă toate> ca un acll'vfirat
mitropolit"ti6). Trc>huie st1 rcl'unoa5tem lns[1 că cPrcetan·a patriarhală era mai mult
formal.'i, căutînd sii salveze prestigiul Patriarhiei cnrc in final tn•hui să cc>deZC', încheindu-se astfel clc>zbinarca care cl[1inuia intn• Biscrica Moldovei ~i Patriarhia C'CUmenică. In acc>st frl clupă cercC'larca fftcută ele> CPi doi apocrisiari patriat·hali J:'Jmui:iţi asupra situaţiei hisC'ricC'~ti din l\Iolclova. Mitropolia Moltlovc>i primra hineC'uvîntarf'a ele funcţionare clin partc•a Patrinrhic>i ecum<'nicc>, C't' rc>prc>zenta supremul izvor
de legitimitatc în ordinea cclf'Ziasticfi, pt'ntru întrf'nga crrştin:itak rits<iritC'an:i.
Din pămintul ci<' putcrni<"<-t inriurin• a civilizaţi<'i hiznntino-balcanice clin CetatPa
unde rezidase> o vrc>mr Josif :\luşat in 1402 au fost aduse> la Suceava „ln mitro-

Albă

''>

N. Iorga, Istoria Biscririi

Românr~ti ..• p.

"") F,H.D.R., p. 250-251, nr. 5() :'ii.
p. 740-741.
11 ) Hurmuzaki, op. cit. p. 25-27.
~'l idem, p. 27-28.
'·') F.H.D.R. P. 256-257.

ŞerbănE'IScu.

61-62.
l\11tropoli11i t.'ngrovlahiel, în B.O.R. 7-10.

rn;g,

") N. Popescu, Preotul lsidor Moldoveanul la Constantinopol mai Hfll, in B.O.R.
;in LXI.
p. 3- 12 . idem, Preotul lsidor l\loldoveanul, dirz preot, mai u„1, în Preo\I de mir
adormi\i in Domnul, Bucureşti 1942, p. 2G-38.
•·) R. Constantinescu. Not<', privind istoria bisericii române din secolul x1n-xv, în S.M.1.M.
1973, p. 186-190.
"J Hurmuzakl, op cit., p. 35.
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oolic cu m;irc _ci_nstc şi litiE'"1;7) n~oa~tl'ie_ Sf. Ioa~ CC'l Nou 6"> negustorul trapC'zuntin
;nartirizat cu nici măcar. un SC'col lil urma, cll'vcn1t curînd adevăratul „patron şi ocrotitor al MoldOVC'i". Mcnţ1onan•a cu acest prilC'j a MitropoliC'i de la Suceava, cu sediul
in biserica azi compl('t refăcută a Mirăuţilor, unde moaştdP Sf. Ioan cd Nou au stat
plnă la sf~rşitul v~acului al XVl-lC'a ci~d au _fo_st_ rnuta!c _în ~Ji~C't:ica Sf. Ghc>orghe ctitorie a v01evodulu1 Bogdan al III-lC'a ş1 ŞtC'famţa Voda, rnd1ca lllllpC'dc dorinţa domnitorului, a înalţilor ierarhi de a-şi sublinia odat[1 în plus, autoritatea spirituală
,rin aducerea în_ ~rincipala r~şPdiny1 şi în lăcaşul _cc clC'VC'nC'a prin fun~ţia lui mitro1
oolitană, cd mai JnSC'mnat cl111 v01evoclat, a acl.'101 „paveze" alo lor şi ale ţării, ale
instituţiilor pe care ci le rC'prcwntau 69 ).
PrC'zc>nta moaştelor Sf. Ioan cC'l Nou la Suceava, ea şi prezenţa moaştelor Sf.
FiloflC'ia adus[t din Viclin în I39G şi clPpuse in Bisorica Sf. Nicolae Argc>ş•o) impunea
in plus rccellt<'lor mitropolii 1·0111ânc-şti, întt'-un contt•xt aparte şi subtil rc>cunoaştc>rea71).

:t,egat de aducerea moaştelor Sf. Ioan CC'l Nou la Suceava trebuie să zăbovim
dteva rtndurl şi asupra raclei In care se află moaştele Sfintului, raclă cc prc>zintă
un mare interes, intrucît este vorba de cel mai vechi rC'licvar din Moldova ele marc
valoare artistică, unic intre toate' cite s-au păstrat de acest gpn din vechea argintărie
moldovenC'ască··:). In arta opocii fc>uclalC' a~emenca rl'licvarC' sînt int!lnite in lumea
ortodoxă europeană astfel, din sec. XIV clatoază racla Sf Simion din Zaclar;3) iar din
secolul XVI - r:icla Sf. Sossima Soloweski în Rusia7">·
"l Grigore Ureche, L"topiseţul Ţării l\foldov„1, ed. P. P. Panaltescu, Bucureşti 1958, p. 78. Relativ recent intr-un studiu pe baza unei mărturii se arată că moaştele Sf. Ioan cel Nou
au fost aduse în Suceava în 1415. A vedea pe larg Alexandru V. Dlţă, ln legăturll cu paternitatea prim.ei scrieri in proză a literaturii române, în „LuceaUrul • 5 noiembrie 1983 ;
idem. o problemă. de metodologie, ln „Luceafărul" 10 martie 1904. Cum se ajunge să se
fixeze anul 1415 ca dată a aducerii moaştelor Sf. Ioan cel Nou la Suceava Axlnte Urlcarlul
deduce data de 1415 (6923) prln raport cu anul urcării pe tron at voievodului Alexandru
cel Bun : „Letopiseţul nostru cel moldovenesc scrie că au fost cursul anilor 6907 (1399) anrllle 23, cind au stătut domn Alexandru vodă ; iar lctoplseţul cel latinesc scrie că au
fost văleat 6921 (1413)" .•. „Iar la văleat 6923 (!1!115) au trimis de au adus cu multă cheltuială şi moaştele sfîntu1ui mucenic Ioan Novil". Deci Axinte Uricarlul nu la ca an al urcării pe tron a lui Alexandru cel Bun 1399 ci anul 1413
(din letoplse\ul latinesc) la care
adăugind dol ani obţine anul 1415.
Ştim insă că Alexandru cel Bun s-a urcat pe tron la 2:1 aprille 1399, a vedea pe Larg
C. Clhodaru. Alexandru cel Bun, laşi. 198~. p, M-75.
In versiunea prelucrată de Nicolae Costin a Cronicii lui Grigore Ureche găsim urmă
toarea ştire : „In anul de la zidirea lumii (69119) (1401) stătu la domnie Alexandru vodă şi
îndată lncepu a face lucruri bune în ţară. Zidit-au două mănăstiri Bistriţa şi Moldovlţa
şi te-au înzestrat cu odoare. Iar la al doilea an al domniei sale adus-au cu multă cheltuială moaştele Sf. Mucenic Ioan Nevii din Ţara Turcească. de la Trapezunt şi le-au pus
in vestita. cetate a Sucevei cu marc cinste şi pohvală de ferire a domniei sale, ce se prăz
nuieşte miercuri şi giol in săptămîna Rusaliilor. Afla-vei ·11iaţa şi mucenla svinţll sale !n
cărţile bisericii noastre şi mai ales în Pouceniile părintelui Varlaam mitropolitul".
Alexandru V. Diţă reproduce regestul actului de danie a loculul numit Poiana Vlă
dichii întocmit de J. Pllzelll şi Harsani in 1783 din Arhivele Statului Bucureşti Consiliul Aulic de R.Azboi, Bucovina XIV/69. f. 2 r. Din regest rezultă că Poiana Vlădichlt a fost
dăruită de Alexandru cel Bun in cinstea Sf. Ioan cel Nou in 1414, cind voievodul a aşezat
acolo şi o piatră mare" care-l înfăţişa pe el aplecîndu-se spre a primi sfîntul trup" deci
după ce moaştele erau aduse la Suceava. •
Data cînd Alexandru cel Bun a dăruit Poiana Vlădichii, 1414 nu are legătură cu anul
aducerii moaştelor in ţară, care sigur rămine 1402.
"") Grigore Tamblac, Martiriul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, în R.I.A.F. 1894 s. Fl. Marian,
Sf Ioan cel Nou de la Suceava, Bucureşti 1895.
'"> Pentru legăturile între prezenţa relicvelor in centrele ecleziastice ce le deţineau şi domnie
ln SE Europei a vedea studiul :r. Dujcev, La lltterature des slaves meridlonaux au Xlll-e
slecJe et ses rapports avec la litterature byzantine, in I' Art byzantine du XIII - e slecle,
Belgrad 1967, p. 108.
70) D. R. Mazilu, srinta Filofteia de la Argeş, Lămurirea unor probleme Istorico-literare,
ln
A.A.R.M.S.I. seria III. t. VI, 1933. p. 217-316 ; I. Dorobanţu, lnsemnarea din „sbomicut LOVcean• şi aducerea mo:iştetor Sfintei Fllortela la Argeş, in „Buletinul Institutului Roman din
Sofia" Bucureşti 1/1941, p, 85-105.
71
) Răzvan Theodorescu, Bizant, Balcani, Occident ta începuturile culturii medievale romăneştl
(sec, X-XJV), Bucureşti 1974, p. 213-219 ;
'l'I) Corina Nicolescu, Argintăria lalcA şi religioasă din ţArlle române, Bucureşti 1968, Teodora
Voinescu, Cea mal veche opera. de argintărie medievală din Moldova, in S,C.I.A. 2/1964
p. 265-289.

">

MJr„stav Krleza, La chasse d•argent de Saint Slmeon, ln „JougoslavlJa" Belgrad sept. 1953,

71

M. Lasarew, Gcschlchte der Russlschcn Kunst, III Dresda 1959.

)

p 53-80.

137
https://biblioteca-digitala.ro

Multă

vreme, lada sculptat;] de la Putna a fost consid<'rată ca fiind racla autenîn care rC'lic~cl_e muet·~icului s-ar fi păst~at . pinii în sec. ~VI, cinci C'!e au fost
mutate fntr-un sicriu nou facut din porunca lui Miron Barnovsch17s).
Piesa de la Putna, clin_ kmn de. clli_paros, lucrat în „champleve" decorată c-u
scene sacre, potnnt trachţ1e1 monah1c<'şt1 putncne, este racla moaştdor Sf. Ioan cel
Nou de la Suceava 16 ). Intreaga iconografie de pe aceao;tă raclă de la Putna <' specific
apuseană şi
aparţine primc>i jumătăţi a secolului al XV-lca, după cum o dovedeşte
mai ales scena Răstignirii. In jurul crudlor înaltP, aceasta este o caracteristică iconografică a reprezentărilor clin prim<'le clecc>nii ale secolului al XV-ka a lui Isus
şi a Tîlharului pocăit plutpsc \ngC'ri ~i
sclipesc strk, in vreme ce pe braţul crucii
celuilalt Tilhar se afai un diavol, pînclind ieşirea sufletului. In jurul tuturor scenelor se desfăşoară o bordur[1 hogată compusă din vreju1·i de stejar, în ale căror spirale sînt aşezaţi lri, balauri, sfinţi, putti, cu scuturi cu o formă specifică secolului al
XV-lea. Prezenţa simultană a desenului naturalist şi vioi, fără tPndinţe spre caricatură, bogăţia ornamentului suplu şi ekgant, alături c1c faldurile ,,mple ale costumelor drapate în manieră gotică, toate acestea întîlnite pc piesa c-le la Putna, amintesc
şi ele alte pies<' asrmăn[ttoare din Italia de Nord, pr<'cum piesa de la Bologna 7;) ori
cea din muzeul Corer din Veneţia.
Faptul că pe aceast;l pies;l ck la Putna nu este prevăzută o scenă din viaţa sau
pătimirea Sf. Ioan cel Nou ne determină să
credem că această piesă de la Putna
este de fapt o ladă de sacristie, provenită dintr-un atC'!ier genovez, lombard sau veneţian, şi care, adusă în Moldova, avea să primească o destinaţie aparte : să adă
post<.>ască moaştele Sf. Ioan cel Nou. Icoana, găsită în 191618 ) într-o colecţie particulară în Botoşani, se presupunea a fi din rada sfintului, ceea ce desigur complica
intr-o oarecare măsură ccrcetările 7 9).
Racla ferecată în argint aurit, aflată astăzi în biserica Sf. Gheorghe a Mănăsti
rii Sf. Ioan cel Nou Suceava, are lungimea 1,930, lăţimea 0,620 şi înălţimea 0,650 are
formă rectangulară, cu capac şi este aşezată pe patru picioare sferice.
Dacă în 1905 N. Iorga era de părere că „Petru Şchiopul să-i fi clăruit
greoiul
sicriu de argint pe care se desfac în minunat lucru răbdător cu ciocanul, privelişti
din suferinţele mucenicului"l!O) în 1922 afirma „sur le cercueil cn metal du Saint qui
a du etre un travail de l'epoque d'Etienne le Grand, mais ayant emprunte ses scenes
a une ocuvre anterieure, on voit Alexandru a la tete de ses loiars conduisant le corp
du Saint dans sa nouvelle demeure de Suceava"81 ) pentru ca în cele din urmă să
afirme că această piesă făcea parte din epoca lui Alexandru cel Bun82 ).
Părerea că în timpul lui Petru Şchiopul ar fi fost executată ferecătura, este pusă
în legătură cu mutarea moa5telor de la Biserica Mirăuţi la biserica Sf. Gheorghe.
Cri în cronica murală de la Suceava se vorbeşte doar clespre strămutarea moaştelor83 ).
Ori dacă s-ar fi făcut această ferecătură de argint în acei ani, nu putea să nu se fi
menţionat în Cronică acest lucru, într-o perioadă în care se constituise cultul Sf.
.

tică

"I

Luţia, Legenda Sf. Ioan cel Nou de la Suceava ln frescele de la Voroneţ, tn „Codrul
Cosmlnulul" 1924, p. 279--354. N. Iorga, Icoana românească, Bucureşti 1933, p. 3.

o.

"'I K. A. Romstorfer, Das alte Furstenscblose ln suczawa, în „Jahrbuch des Bukowtner Lan17)

""I

'">

"')
8 ')

"I
83 )

desmuseums• Cernăuţi" lSlll p. 127 ; o. Luţia, op. cit., P. 335--336 ; N. Iorga Icoana romaoeasca., ... p. 8.
E. Jerphanion. Le tresor de Putna et Ies pelntures de Cappadoce (l'art byzantin chez Ies
slave) Recueil dedie a la memoire de Th. Uspenskl, Paris 1930, p. 314 ; Cristian Moisescu,
Ana Maria Muslcescu, Al. Slrll, Putna, Bucureşti 1982, p. 55.
v. Drâghiceanu, o lcoanA din sicriul Sf. Ioan cel Nou din Suceava, tn B.C.M.I. an. VIII 1916,
p. 26-34 ; c. Nicolescu, Un nou fragment din racla pictata a Sf. Ioan cel Nou, în M.M.S.
7-8 /1970. p. 377-391 ;
Icoana reprezintă pe Sf. Ioan cel Nou prohodit de lngerl. Fundalul este dat de un zid, tar
în dreapta o clădire cu contraforturl !ncadrind o poartă în faţa căreia se vede păgînul
impietrlt în momentul cind trăgea cu săgeata. Figurile îngerilor desenate ln spirit naturalist reproduc cunoscutul tip elenistic, de o frumuseţe deosebită. Remarcabil este faptul
c~ I coana este executată pe fond de cretă în culori de lazuri roşii şi verzi, de o transparentă gingaşă, in vreme ce culoarea albă este mal opacă.
N !or<a, Neamul romanesc in Bucovina, Bucureşti 1905, p. 22.
idem Histoire de I' art ancien roumain, Paris 1922, p. 48.
ide'1"1. Icoana românească, ... p. 4.
• .ln anul 7;}91 Iunie 24 a acoperit biserica Mitropoliei şi a făcut şi clopotniţă şi a adus şi
pc Sf. Ioan la Mitropolie" A vedea Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de
I Bogd~n. Bucureşti 1959. p. 162-163 ; E. A. Kozak, Die Inschriften aus den Bukowlna, Wien
19~3. p. l 33-135.
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Ioan CC'I Nou, rcpr~wn_tat în p~ctura muraEt_ ~ol~ovenea~că, în paraclisul mănăstirii
Bistriţa, VoronC'ţ, biscnca Sf. lihE'orghC' a manasbru sr. Ioan cel Nou Suceavae").
TrcbUif' însă să recunoaştPm că atit în pictura murală pste pictat<'! scena aducerii
moaştelor Sf. Ioan cPl Nou, ori în acC'astă piC's[1 de argint această ~C•'n;i lipseşte'.
Poate fi considc·rată această lipsă ca fiind arguml'nt in „prijinul ipokzPi c<i argintă
ria nu aparţinea ve~cului al XVI-IPa c_i '.1parţi1w vpacului al XV-iea? iatc"1 o intreh:ll"C la care in stadml actual al cPrcPtanlor nu s-a putut dci dccit un răspuns sub
~cmnul probabilităţii.

Urmele aurii ale fcrC'căturii de ar1?int SC' mai distinl?, „vPrmeiul" ştPrgîndu-se în
trC'cC'rea atitor veacuri. Plăcuţei<' ce prezintă imagini alP martiriului sfîntului sînt legate- într<' ele prin benzi fine de filil?ran de argint, lucrat ajur cu motive florale de
mare circulaţie', din apusul creştin pînă în răst1ritul mahomPdan. Plăcuţele sînt lucrate în tehnica „au repous~e" au cizeluri pe faţă cxC'cutatc parţial cu rotiţa dinţată.
Fiecare scenă, în partea superioară a l'i, are un text scris în limba medio-bulgară
(deci în limba în care a fost scrisă şi Mucenicia de către Grigore Ţamblac) vădind
rarac~e;·e comune cu grafia manuscriselor şi inscripţiilor slavone de pe argintăriile
. i 1v. 1e (:r ~:i m·jl0cul vc>acului al XV-iea.
O;cd1 ele î:1alt nivel artistiC', ferecătura ce îmbracă racla Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava este cea mai veche opPră de argintărie din Moldova, dovedind încă o dată
Pxistenţa în Moldova, încă din faza de început a artelor dt>corative „a unui climat de
artă prielnic realizărilor de înalt nivel artistic"B:•).
Biserica Mirăuţi, locul unde 1·elicvele Sf. Ioan cel Nou au fost depuse în anul
1402, potrivit tradiţiei consemnate de K. J\. Romstorfer 66 ) a fost fondată de Dragoş
Vodă. Este adevărat că în scurta sa domnie - doi ani - Dragoş a zidit biserica de
lemn de la Volovăţ unde se.zice că a şi fost înmormîntat, dar sft nu uităm un lucru,
C'are după părerea noastră C'ste important şi anume, acela că în vremea lui Dragoş
Vodă Suceava nu era capitală a Moldovei, iar domnia lui a fost prea scurtă pentru
ca domnitorul să construiască concomitent două bi~erici dintre care una deosebită,
cf'a de la Suceava.
Faptul că biserica Mirăuţi a fost zidită de Petru I Muşat o dovedesc, în primul
rînd asemănările tehnice şi prc>zenţa unor cărămizi Vl'rzi smălţuite la fel cu cele întllnitc la Cetatea de Scaun, deci zidirc>a bisPricii a fost contemporană cu zidirea cet<'iţii 87 ).

In ceea ce priveşte semnificaţia numelui acestei bisc>rici pină în prezent încă nu
s-a ajuns la o formulă unanim recunoscută, toate părerile aflîndu-se sub semnul
probabilităţii.

Narcis Creţulescu, într-o scrisoare adresată lui Simion Florea Marian la Suceava, cu privire la aceast[t biserică, este de părer0 că Mirăuţi ar proveni de la Mir-oţa
(Pacea Tatălui) şi că s-ar numi astfel de la faptul miruirii, prin care voievozii primeau după investirea politică, consacrarea religioasă8 B).
Cu 1n·eu am putea accepta această idee, întrucît în limba bisericească a vremii,
ar fi trebuit să i se zică biserica Pomădzuirii sau biserica Pomazaniei89 ).
Cu mult mai aproape de adevăr ni se parc că numele său derivă de la o familie
CMirea - Mirăuţi) care ar fi fost aşezată în acest loc unde este zidită biserica 90 ). In
sprijinul acestei din urmă păreri vine şi faptul că într-un protocol austriac de delimitare a moşiilor din 1785, pentru zona în discuţie se aminteşte de pămîntul casei lui
Vasile Mereutza91).
Ştefan cel !\lare. Antecedente şi etape de evoluţie, ln Cultura
moldovenească ln timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti 1964, p. 297-298 ; Sorin Ulea, Originea şi semnificaţia ideologică a picturii exterioare moldoveneşti, in S.C.I.A. 1963, p. 86-88;

"l C. Nicolescu, Arta epocii lui

şi semnificaţia .•• p. ea.
T. Voinescu, Cea mal veche operă de argintărie ••• p. 269.
K. A. Romstorfer,
Die Forschung arbelten am alten Wolcvodenschlossl ln Suczawa, !n
„Jahrbuch". . . 1897 p. 4. ; idem, Cetatea Sucevei descrisă. pe temeiul propriilor cercel.Ari
făcute Intre anii 1895-19!», Bucureşti 1913, p. 17-30.
"> s. FI. Marian, Arhiva Bucovinei, ms. 759/330, Fond Documentar S. FI. Marian, Muzeul Judeţean Suceava.
~') Mllan Sesan, Biserica Mlrăuţi, in M.M.S. 11-12/1957, p. 362-364.
~ N. Iorga, Istoria Bisericii •..• p. 63, voi. I.
) Commissions Protocoll uber dle samtllchen Prlvalhesl fzungen ln der Landes furstllchen
Stadt Suczawa auf genohmen ln Jahre 1784-1785.

"l Sorin Ulea, Originea

">
"'>
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DistrugC'rile pe care k-a 5-Ufrrit bisc>rica Mirăuţi in secolul al XVf-lC'a şi ap ·
ln. sc>colul a~ ?".V~I-lra 92 1 nu au impic·di~at totu-:;i dcsfă.şurarC'a serviciului divin ~~
p~1~a re~edmţa i:mt~opohtană a_ JV!o~d_?VC'I,. îr;t _acmstă pC'~ioa~ă. abia după 1700 avC'm
ştiri precise că b1SC'f!Ca a fost paras1ta drfm1tiv, cind df'Ja mei nu se mai făcC'aU inmormîntări in cimitirul clin jurul bisc>ricii93).
Urmărind planu) hisrricii Mirăuţi aşa cum se prezintă astăzi, obSPrvăm ră are
dispoziţia specifică : pronaos - naos - altar ; absidele latrrale ale naosului sint
încadrate dr fircarr partr dp cîtP o pPn'chP de contraforturi.
Exonartrxul este bază pentru turnul cu două etajC', desc11is în partea inf Prioar[i
!n care _s-au aş:zat c~opo!C'IC'. Bolta ~liptică, __scara. în spirală v;lzută din exterior n~
mdreotaţC'şte sa consideram clopotn1ţa ca fond dm sec. XVI 9"). Dacă examinăm faţada, vom vedea că firidele ahsidC'lor nu un „cnracter bizantin"95) nrhivoltC'le fiind
intrate' ln raport cu planul zidului. Racordările cnm stingace ale arhivoltelor le C'Xplicăm din lipsn de spaţiu necesar, pilaştrii fiind mai înguşti ca dubla lărgime a arhivoltei. Deasupra firidelor oarbe biserica este „încinsă" cu un briu compus dintr-un
tor înb-e două rînduri latC' de cărămizi aşezntc pieziş „în dinţi"96). Rîndurile de că1·ămizi aşezate ln zimţi sînt o caracteristică bizantină, destul de răspîndită în toate
ţările balcanice.
Turla bisericii arC' la baziî mai întii o zidire în careu, pestC' care se ridică o alt;i
hază în formă stelată, cu opt unghiuri. Acelaşi număr de feţe îl are şi turla, cu tot
atîtea geamuri înalte' şi înguste. L;:i turl<."1 VC'dem colonete angajate în unghiuri, un
aspect singular din cite cunonştem prntru Moldova, însă des întilnit in Muntenia. In
interior găsim arcurilc> cu arhivolte' intrate ln planul zidului.
'T'oate aceste carnctere sînt spc>cificc celei de a doua jumătăţi a veacului al
XVI-iea, ceea ce tnscamnă că bisericn a fost refăcută in acest interval.
Acustica deosebită a bisC'rici Mirăuţi nu se datorează unui calcul al rezonanţelor unghiulare, ci unei tehnici cu totul aparte. ln timpul restaurărilor din 1898
ctnd s-au demolat „boltirile ruinei" s-au descoperit in ele nişte oale de lut, care,
fiind zidite în pC'rete, produceau rezonanţe ca şi „porumbeii" de la Curtea de ,\rgcş 9 7).
Cu dimensiunile ci reduse şi cu înfăţişarea aparte pe care i-o conferă stilul şi
pictura (pictura aparţine începutului sec. XX) bisC'rica Mirăuţi se înscrie în peisajul
urbanistic al Sucevei contemporane, ca o mărturie a unor epoci în care desfăşurarea
de energii creatoare s-a concretizat în atitca şi atîtea reuşite artistice.
Aşadar, la
începutul secolului al XV-lea Mitropolia Moldovei îşi căpăta un
statut. conferit de unica sursă de legitimare în ordin ecleziastic - Marea Bisrrică
din Constantinopol, şi îşi avea sediul în ctitoria lui Petru I Muşat - Biserica
Mirăuţi.

'*'

In documentele fn carp
fac referiri la Mitropolia Moldovei, la întîistătătorii
ei, scaunul chiriarhal de la Suceava este denumit cind episcopie cind arhiepiscopie,
cind mitropolie. Un documpnt din 7 ianuarie 1403 aminteşte astfel de „sfînta noastră arhiepiscopie din Ţara Moldovei"ue). C. Marinescu99) apreciază că numelr de episcopie se lua „adesea în sens de mitropolie, dat fiind faptul că şi mitropolitul nu era

s. Rell ln jurul unei vechi catedrale a Mitropoliei Moldovei din Suceava, în Omagiu Iul
1oan Lupaş ta lmpllnll"ea virstel de 60 de ani, BucureşU 1943.
'3) In timpul stăplniril habsburgice, biserica Mlrăuţi era trecută în rlndul depozitelor de m!lrfurl ale unor negustorl şi chiar propusă pentru demolare Iar materialul ce va fi rezultat
din demolare să fie folosit pentru alte construcţii. Numai stăruinţele unor vrednici patrioţi al Bucovinei incep!nd cu prefectul Sucevei Eudoxlu Hurmuzachl şi mitropolitul Silvestru Morarlu Andrlevicl, explică faptul că biserica Mlr!luţl nu a fost demolată,
mal
mult chiar dcpun!ndu-se toate stăruinţele pentru restaurarea acesteia lncep!nd din anul
1egq p!nă în 1903. în timpul lucrărilor de restaurare s-au găsit în resturile de zidărie monede poloneze din vremea lui Sigismund al III-iea (1587-1632). A vedea Pe larg K. A.
Rnmstorfcr. RP.ronstruct!Oill der Miroutzkirch„ ln Suczawa, ln „Jahrbuch" ... 1898, p. 104 şi
urm. : ldPm, Die Restaurlerung der Mlroutzklrche ln Suczawa, în Mittellungen der kals·
konig central Comision zur Errorschung und Erhaltung der Bandenkmale, Wlen 1902, p. 111
-urm. Idem, Ole sogcrmante westliche Burg ln Suczawa, Wlen 1902, p. 36-37.
"'> L'l. biserica Humor exonartexul nu este bază de turn. ci o Intrare îngustă. S-ar părea că
r<'„on~tructorll sint cel ce au !n~lţat zlclurlle pridvorului. A se vedea I. D. Ştefănescu,
L't'volutton de la pelnture rcllgieuse en Bucovlne et Mol!'lavie, Paris \929, p. 141.
"> r:. Ralş, Bisericile lui Ştefan cel Marc••• p. !fi6
92)

-, '""m. n. 167
'"
rristra. lconoi;:rafh, Sibiu 1942. p.

.„

'7\

"l '1

cnstărhescu,

264-?6~

Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare,

[1. 41-4~.

90 )

•·.

>-1~ro'le,cu. lnfiinţarea

mitropoliilor •••. , p. 26.

14

https://biblioteca-digitala.ro

voi. I Iaşi 1931,

dC'dt tot un cpiscop" lllO). Şi :1poi <Iacă ~n. I ~02, cinci SC' nducC'au monştdc Sf Jonn cel
Nou cortegiul a fost !nt!mpmat ele „nr,11C'p1scopul Josif Muşat", nu putC'a ca în anul
următor să fie numai episcop 101 ).
Veleităţile de autonomi(' ale BisPricii MolclovC'i, cu pUll'rni<:C' implicaţii şi in viaţa politicii, a~ fost ~Ppcclc:_ înfri~tt', după s~îrşitul ~1rhipiistoririi lui .Josif Mu 5at102) şi
pînă la izgom~:a din ţara. a .m1tropoht~lu1 Jo:'lclrnn (1~5_1-:-B.52) mi~ropoliţii Moldovei sînt cu toţ11 desemnaţi ş1 consacraţi de Bizanţul pol1tir ş1 cclcz1astic103). cu prC'dominanţă marcat;i şi inf!C'xibil<i a CC'lui clintii asupra celui clin urmă. AcC'asta ar
putea, credem noi, _să c':'J?licc şi. faptul _că mi.tropolitul Grigori<', mitropolitul Damian
şi Joachim, urmeaza poht1ca latinoforma n lui Ioan al VlJI-ka Pakolo;:;ul şi că ierarhia Bisericii Ortodoxe a Moldovei avea să fie reprezpntată şi la Conciliul de la FPrrarn - Florenţa despre car<' vom scrie în alte rîncluri.
Jn această atmosfcr[1 culturalii clin lumea bizantino-balcanică s-a remarcat ii
moci incontestabil GrigorP ramblac, un „aut<'ntic C'osmopolit al PUlturii slave ortodoxe europenc" 1ll'') care, c·;.1c·1torind clin Bulgaria şi Sc>rbia în Moldova şi Rusia Ki<'vt>ană, din Lituania ş.i Athos în Constantinopol şi Komtantz (landul Badl'n), a lă"at
ln urmă scrieri hagiografice, predici de un rC'torism căutat, în stilul şcolii or:itoricf'
bizantine, jucîncl un rol aparte în viaţa spirituală a Moldovei începutului ele veac XV.
Grigore' Ţamblac s-a născut în jurul anului 1367 105 ). în localitatea Tîrnovo. Asupra originii sale s-au exprimat cîteva păreri : Grigore Ţambluc C'Stc de origine bulgar1D4); est<' român din Tîrnovul Bulgariei1°7). român aşa „cum prohf'az[1 f'timolo!!ia
cuvintului Sam şi Vlahu" 1°8). Filarcţ al Cernigovului vorbeşl<' dcspr<' „Gregorius Scmivlacu"109) iar Djordje S. Radojicic scrie despre Ţamblac: „il etait de nationalitcvalaque ele Macedonic" 110) părerc pc care sîntem înclinaţi să o însuşim, avînd în vedere> faptul că este trimis special al Pntriarhiei Ecumrnict> în Moldova spre a finaliza situaţia existentă în relaţiile cu Moldova, cunoscind desigur limba oficială a ţării.
Intr-un panegiric scris de Grigore Tamblac pentru unchiul său mitropolitul Kiprian, singur relatează că s-a născut in Tîrnovo şi că tatăl său era frate cu mitropolitul Kiprian pe care îl văzuse pentru prima dată cînd avea 10 ani, în 1377 cînd
acesta se întorcea de la Constantinopol, unde primise mitra de mitropolit.
Numele Tamblacon E'Ste întllnit si în citeva scriC'ri bizantine clin veacul al XV-lca.
Astfel, Gcorgius Sphrantes în Memoriile sale rC'latcază : „iar în anul 46 (6946) la 26
ale lunii ianuarie, cu m-am cununat cu Elena, fata secretarului împărătesc Alexei
Paleologu] Tamblacon" 11 J), pentru ca în continuare ncelaşi Georgius Sphrantes să
afirme că „despotul kir Toma năvălea şi împresura oraşele fratelui său, Calamata şi
Mantinea, şi a găsit ajutători în strălucitul protostrator, protostratorul Sevastopol
Nicolae, prim sfetnic şi cumnat al fratelui său şi pre prea iubitul unchi al nevestii
mai mult un Chidonide decit un Tamblacon" s.n.)1 12).

'"'>

Idem. p. 20.
E. Popovlcl, Istoria biserlccasci universali şi statistici blsericeascA, Bucureşti
192.7,
'P· 68-74.
1112) V. Laurent, Aux orlgines ••• p. 158-1711 consideră el Joslf ar fi arhipăstorit plnă ln 1409 •
.., Mlchel Lascaris, Joachim metropolite de Moldavle, .• , P. s. Nă!turel. Urmările căderii Ţarigradului pentru Biserica românească, in M. O. 1-2/1959,
p. 45-73 ;
R. Constantine!cU,
Scrieri inedite ale mitropo1iţilor din Moldova sec. XV, în B.O.R. 7-8/1976, p. 785-791 ;
1"') Răzvan Teodorescu, Bizant, Balcani Occident, p. 264 ; Dintre studtlle închinate vieţii şi activităţii lui Grigore Tamblac amintim : v. Kiselkov, Prouki I ocertl po starobllgersakata
lltteratuu, Sofia 1956 ; I. Ivanov. BAlgarsklte starlnl Iz makedonla, Sofia 1970, I. Heppell,
The ecleslast1ea1 career of Gregory camblak, London 1979 : Pavllna Bojceva. Slovo zao
Bozestvenlte talnina Grlgorll Tamblae clreovnocu!turnlJat Jlvot v Moldova ot nacaloto na
na XV v, în Trctl mezdunaroden slmpozium, Vellko Tărnovo 12-15 nov. 19llO. p. 372-378 ;
T. Begunov-Konstantinovicl, K voprosu o cerkovno polltlceskich planach Grigorlja Tamblaka. in ,.Sovetskoe slavjanovedenia" 3/19~! ; N. T. Kocev, Kilmvoprosa za propovednlce~
l<ata dejnost na Grigorij Tamblac v Moldavia I Vlasko, in Duchovna Kultura Sofia 9/1981,
etc.
05
' > Djord.1e S. Radoj!c!c, Bulgaralbanltoblahus
ct ~erbalbanltobulgaroblachus rlru" caracterlstlques du SE europeea au XIV-e slecle. Nicodim rle Tlsm- et Gregoire Tamblak, !n
Romanoslavica. 1964, p. 79, este de părere că Grlgr:ire Tamblac s-a nllsr.ut fn 1165. A vedea
,
şi stucliul Jul Gh. T. Thecharlrtnn, Oi Tsamplakones. in .. Maceclonlkon" 19<~. p. l?o-1~1
9) C. Teodorov!c!, Grlgorr. Tamblac, în nic!fonarul literaturii române de Ia orli:int pini ta

'°')

'°')

l~OO. Bucureşt.l 1979.

n.

865.

Episcopul Mclch1sertek. Grigore Tamblac în A.A.R.M.S.I. 1885.
'"') Apnlon Andrieş, Grli:ore Tamblac. Bu~urps\J 1902, o. 5.
,,, F'i!eret al Cerni<!OVl'.]U!, Istori3 blserice;>seli, F'rnnkfurt pe MAl'l. tR72. tnm. I n. ?d0
"') n.1Clrdje S. Radojlc!c. OP. cit., p. 79 ; I. A. Iaczlmirsk!, GregorJj Camblak, St. Pete"burg 1904,

n.

~5.

'''l r.P01-~ius Snhrantes. Memorii, Bucurestl 1966 p. 63.
'" Idem, p. 113.

·
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P.il'hyml·1·is Gco1·ge arut:1 că tutorul lui Andronic Pail'Olo~ul <'ra Tznmhlacon, de
loc di:1 Christopolis lîng[1 Constantinopolism).
De• asC'nlC'nC'a ne rC'ţinc atc-nţia 5i fnplul că la 1477 Ştdnn cel MarC' trimite o solit> ciitrc clogpJe VC'nC'ţiC'i, Andrea Venclamin, condusă c1c· \Dan Ţamblac Paleoloi::ul,
carC' îşi ÎllCl'j)C':t astfC'l cxpuncn•a : „PrC'a înălţate' princip· :ii domn". J\cC'stC'a sint Juc·rurilc pe c·urC' le spun cu gura mc:>a, Eu Ioan Tzamblac, sol ~i unchi al Domnului
Ştefan VoiC'vod din partea lui" 1"'. Rudă desigur cu Maria el<' Mangop"") acC'st Ioan
'famblac hi cunoştm misiunC'a dP a fi apf1ri'1tor al C'auzd bizantine încă ele la Sinodul flon•ntin.
Grii::on• Ţamblac ~;i-a incC'put prC'gătirC'a tc:>ologică p<' lingă marC'lc cărturar EftimiC' ele Tirnovo 111;). dC'săvir~indu-şi învăţătura la 1\thos d2 unde va aduce mai tîrziu
in Moldova, tradiţiile de muncă ale monahismului atl1onit.
Ajuns la SucC'ava, Grigore Ţamblac ri1minc în cont:nuarc. activîncl în cadrul cunoscutei Academii Damneşti de la Suceava' 17) unde se:> pare că însuşi mitropolitul
Josif Mu~nt <activa, „căci singur t!lcuia învăţătu1·a bisericii pravoslavnice" 118 şi mai
ales pr·nt1·u a "Juji in r('ŞC'ciinţa mitropolitană Mirăuţi. ln răstimµul 1402-1407 Grii::orc:> T-tmblae a rostit mai multe „cuvinte:> de învăţătură" cksigu1· în limba română,
pentru că poporul căruia i se adrf'sa nu vorbea clC'cît româneşte>. Toate aceste „cuvinte•· ~înt s•.·mnatc ,,Grigore, smC'r~1.u1 monah şi pn•svilc>r al Hsl'ririi clin Moldova".
In IC'gătură cu Academia Domnească de la Suceava din timpul domniei lui Alc>xanclru cel Bun, s-au emis mai multe păreri asupra caractC'rului acestei instituţii succ:>vC'ne, i\l0xandru HaşdC'U consiclC'ra Al'ademia Domnească o „Şcoalii. juridică" după
modC'lul cdci clC' la Constantinopol, şcoali'1 în carp ~-au tradus Pravilele 1' 9 ) 5i se pr<•i;:ăteau slu.iitorii biscricii 12°) A D. Xenopol est<' ele> părc>rc:> ci1 la Suceav::i funcţiona
o şcoaJii slavonească pi' lingă mitropolie 121). ŞtC'fan Bârs~'tncscu insist<î asupra /\cadC'tniC'i TC'ologict', în cadrul cărt'ia Grigore Ţamblac a avut un 1·01 important 122 ). In rC'centa monografic închinată lui Alexandru cC'l Bun 121 ), prof. C. Cihodaru nu aminteşte nimic despre Academia Domnească de la Su~cava, considerincl ca fiind insuficiente> datele existente pînă acum pentru a dovedi existenţa unei şcoli de tip supe1·ior în acC'st timp. Trebuie însă să inţc>legem că în acC'astă vrc>me '"' Suce>ava a c>xistat o şcoală, nu o „academie" clupă modC'lul celor de la Praga sau Cracovia, Paris sau
Bologna.
La inccputnl Vl'acului al XV-lea, organ!zarc>a viC'ţii bisC'riceşti, cu toată rinduiala clupă modelul luat din Bizanţ, precum şi rc>prezc>ntarl'a Bisc>ricii Moldovei la Sinodul ele la Constanţa 12 '') precum şi pC'ntru problemele de cancelarie d0mnrască,
presupun în moci necc:>sar folosirea unor inst1·umente de pregătire a cJ~rului, de instruil'e, de formare a ltn<'i culturi. In reşedinţa domnească, activitatc>a culturală avea
un caracter laic, ca fiind subordonată nccC'sităţilo1· cîrmuirii, deşi susţinători ai acf'stei activităţi de aici c-rau aproape toţi recrutaţi din rinclul clc>ririlor, singurii in acea
\Tl'm(' c:itc>i::orisiţi drept oam('ni de cultură. Intre' ace!itia, Grigore Ţambbc ocupă
un loc apartc-, tocmai datorită faptului că prin întrc>aga sa actlvitatc:> s-a clovE>dit a
fi un diplomat in haine preotcşti cu misiunc>a de a salva ortodoxismul de pericolul
islamismului, carC' anlC'ninţa ţările Europc>i după trecerc>a turcilor dincolo, ele Bosfor.
m) Pachymerls Georgll, De '.!\lîchaele et Andronlco Paleologls llbrl, IV, Bonn. 1835, apud N.
Iorga, Tot Tamblac, ln R. I. 1925, p. 13,
111) I. Bogdan Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. II. Bucureşti 1913, p. 342-351. N. Iorga,
Unchiul lui Ştefan cel Mare, ln R. I. V/1919 p. 367-370.
115
) Averklos Papadopulos, ln Versuch elner Genealogic der Palaiologen
consideră Pe Maria
de Mangop în afara familiei Paleologllor.
'
111) I. D. Llludat, Eftimie de Tirnovo şi literatura slavo-românii., ln M. A. 7-8/1978.
11
'> Ştefan Bârsănescu, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti, Bucureşti 1971, p, 145-169;
I. D. Lăudat, Academia domnească de la Alexandru cel Bun, în M.M.S. 5-6/1969, p. 321-324.
lfR) „Curierul român" 1839, p. 1()-11 ; Gr. Tocilescu, în R.I.A.F. 1. an. n, p. 5.
"'> Pravilele - scrieri cu cuprins religios şi Juridic, numite ln greceşte nomocanoane, lmblnau
doctrina ortodoxă. cu legl1e bisericeşti numite canoane cu legile de stat ln materie blscrJcească şi cu alte tipuri de Jeg!.
vezi nota 118.
A. D. Xenopol, Istoria romanilor din Dacia Traiani!., cd. III, tom. III, 1914 p. 663-667.
m) Ştefan B.~rsănescu, op, cit., p. 148.
m) C. Clhodaru, Alexandru cel Bun, raşi 1984.
„) ~.~•li•· I/I. Demc1uc. Participarea moldovenilor şi muntenilor la conciliul de la Konstanz
~- 141 •. ,.,_ '""'·"""r<' ln ""<Iru I dezbaterii Unitatea şi continuitatea civilizaţiei române tl
ln curbura nordică a Carpaţilor Orientali, Suceava 1 mal 1984.
ş
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Grigore Ţamblac „cc <~U fost dascăl d!~ţîi clin cap~H in Moldova" cum îl caracl<'rizcazi1 epi.sc_?pul_ Pahom1.c al Ro~n<mulUJ 'L 'l. poate fi considerat ca dascăl în perspectivă istorica,_ Im:iclu-sc 1~1 scama. nu o act1 vita te ~c profesor pentru copii, 0 activitate de catedra, c1 rolul sau de a inclruma, clC' a sfatrn. In acC'astă calitatc clC' prim
ct:isc.'il şi conducător al scolii ele la Suce<Jva, Grigore Tamhlac rămlnc pină ln 1407.
cinci pleacă ln Rusia chemat de unchrnl său, mitropolitul Kiprian, c[iruia ii va lua ~i
Jocul după moartC'a acestuia.
'fot în aceşti ani, Grigore Ţnmblac reclactcnză lucrarea cc-I va face ree:unoscut
(X'ntru întreaga Ortodoxie sucl-Pst europeană, Pătimirea Slintu!ui şi slflvitului mucenic Ioan cel Nou carele s-au martirizat in Cetaka Albă, un pancgir:C" obişnuit el"
epocă, redactat ~a- aproxim_:iti~t şaptC' c!t,cenii ele la m<_:rtiriul negustorului din Trapezunt12ti), panegiricul cupnnzrncl o scrie de d:i~<' rl'frritoare la conjunctura in car ·
a avut Ioc martiriul negustorului.
Lucrarea aceasta a lu; Grigor<' Ţamblac a scrvit, desigur, în cadrul acelui universalism medieval continu;1t in alt spirit în Europa umaniştilor ~i artiştilor Renaşterii.

Mucenicia Sf. Ioan cel Nou, scrisă iniţial în limba medio-bul.l(ari1, a fost prciuapoi şi în neo-greacă 127 ), începincl cu Patriarhul Nichifor al AlcxanJrici 123 ), apoi
de mitropolitul M<'letie Sirigul 12'J) şi ele Patriarhul Calinic al II-ka13o).
Intr-un studiu rC'lativ rccent' 31 ), se ajunge Ia concluzia că aceştia din urmă nu
au prelucrat sau rezumat Viaţa Sf. Ioan cel Nou din limba slavonă, ci versiunea românească clin Cartea românească de învăţătură (1643) a lui Varlaam, susţinîncl astfel că Grigore Ţamblac nu este autorul Vieţii, ci un călugăr român cu numC'le ele
Grigoric.
Este> o rc>alitatc că în Cazania lui Varlaam cstf' inclusă Viaţa Sf. Ioan cel Nou,
dar pentru viaţa sfinţilor Varlaam s-a folosit ele Sinaxarele lui Maximos Margunios,
apărute în greceşte la Veneţia în 1607 182 ) şi de lucrările lui Grigore Ţamblac.
In Cazania lui Varlaam este inclusă şi această lucrare, dar se vorbcşte mai mult
clespre aducerea moaştc>lor mucenicului la Suceava pentru că Varlaam traducea panegiricul Ia 241 de> ani dl' la aducerea la Suceava a relicvelor.
De fapt Dan Zamfirescu nu neagă numai faptul că Mucenicia Sf. Ioan cel Nou
ar fi opera lui Ţamblac, ci şi alte lucrări ale sale conţinute în sbornicul Kniga Grigorya Ţamblac. Există pntru predici slavone scrise de Grigore Ţamhlac copiate de
români : una Ia Duminica Floriilor ; una la Sf. Gheorghe, şi două în Postul Mare, în
care autorul e numit „Grigorie monahul şi presviterul mănăstirii Pantocrator (s.n).
crată

ln Cartea lui Grigore Ţamblac ms. 235/384 din Biblioteca Sinodală a Moscovei
mai figurează panegiricul mtropolitului Kiprian sub numele lui Grigore monahul
şi presvistcrul mănăstirii Pliniar, deci tocmai ceea ce era Grigore ŢambL:ic cînd
a scris panegiricul.
Cartea lui· Grigore Ţamblac conţine şi Mucenicia lui Ioan cel Nou scrisa (semde Grigorie Monahul, egumenul mănăstirii P1!ntocrator şi prc-svitrr al Marii
Biserici a Moldovlahici (s.n.).
nată)

Grigor0 Ţamblac, care văzuse căderea sub turci a Tirnovei şi a Vidinului, scrisese în Serbia înainte de a veni în Moldova o relatare despre aducerea moa~telor Sf.
Parascheva Epivatsca din Târnovo în Serbia, completare Ia hagioJ?rafia patrinrhului
Eftimie.
"') T. _G. Bulat, Intregirl la Istoria bisericii moldovene pinii. la Ştefan cel Mare dupil. m.Arturll
noi, in M.M.S, :>---6/1969, p. 324-347.
) C.C. Glurescu, Les relatlons des Pays roumanles avec Trebizonde aux XIV-XV·e siecle
in „Revue roumaine d'hlstolre" 1974, p. 239--347.
'
127
) Dimitrie Gonis, Prelucrări neo-elenice ale martiriului Sf. Ioan cel Nou de la cetatea Albi.
compusă de Grigore Tamblac, (in limba greacă) Atena 1982.
Patrlar_l:'ul Nlchifor al Alexandrlei a trecut prin Moldova !n timpu! domniei Iul Vasile
Lupu ulndu·l acestuia un timp duhovnic. A alcătuit Slujba Sf. Martir Ioan cel Nou de
Trapezunt, publlcată la Iaşi 1818.
,,, Mitropolitul MeJetle Slrigt,I compun"' Martiriul Sfîntulul marelui muc"nlc Ioan -~• Nou de
origine din Trapezunt dar mutfrizat la Cetatea Albă şi mutat la Suceava ln Moldova
130
) CaLlnlc al II-iea a fost mitropolit
al Prollaviel Iar la 16 lan. 1757 a fost a'es
Pai°rlarh
ecumenic. Scrie Viaţa şi patimile Sflntulul neomartlr Ioan.
131
) Dan Zamfirescu, tntilul scriitor român, !n „Luceafărul" 14 mal 1983.
'"') x x x Istoria literaturii române, Bucureşti 1964, voi. I. p. 362- "~4
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ln 19il se acredita idC'C'a că lC'Xlttl Muceniciei nu putra fi scris drdt după moartea I ui Grigore Tamblac poate iniţial în Jim ha greacă, ciipălînct mai apoi şi o formă
sla \':'I 133 ).
Vasil Kisdkov, într-un studiu publicat în 195G 131 , cn"~r·stă catC'J?oric patPrnilatea
lui Tamblac asupra Muceniciei, argUmC'ntelP folosite fLnd apoi prc>luate de Dan
Zamfirpscu ll'').
Intr-un alt studiu, apărut ln 1!l64, se :irată că Mucenicia Sf. Ioan cel Nou c>ste
scrisă intre' 1437-1439, deci după moartPa lui J\h•xanrlru CC'l Dun, d0 ciitr<:> mitropolitu) Grigorie al Moldovei şi că, acesta fiind grec de originr, a scris lucrarea mai
intii în limba grracă şi apoi tilcuiti'1 în slavo:1C'ste1l 6 )
Vorbind dc>spre paternitatea lui Grigore Ţaml:lac asurra tf'xtului Muceniciei,
nu trc>bUic> să uităm de copia cc s-a păstrat a acestei lucriiri, copie realizată de Gavril Uric 137) în anul 14391311 ).
ln lucrarc>a apărută la Sofia în anul 19G6, închinată vi(•ţii şi activităţii lui G1·ig01·c> Ţmnblac sr arat<'i clar: „Le Mart:vr ele .Tc>an Novî de Suceava, Ies sermons
ecrits Pn l\Ioldavie, ainsi que la vie C't l'activite a Succ>ava res0rvent a Camblak unc
placc> particuliere dans l'histoirc> dC' la littcrnturC' f't la culture roumainc ... le premier ~·C'rivain autpur d'oruvrc originalC's vraiment littcrairps et d'art - dans la littcraturc> roum~1ine Pn general c'cst bien Grigorie Camblak" 13 ~).
In nota lui F..P. Noumov, apărută L' mai puţin de un an dlli)"1 lucrarea lui P.
Husc>v .5i A. Davidov 1'•0 se arată cC1 textul Muceniciei seami'1n5. ca redactare şi stil cu
Viaţa lui Ştefan Drdanski, şi faptul că slujba Sf. Ioan cel Nou nu cstP altceva decît
o prclucrarC' a slujbei lui Ştl'fan DC'ceanki atribuit<i sigur lui Grigore Ţamblac.
Textul si muzica cratimC'i Sf. Ioan cel Nou de la Suceava din Irmologhionul lui
F.ustati(' de la Putna1" 1) aparţine tot lui Grigore' Ţamblac.
Printre arguml•ntC'le ce vin în ajutorul atribuirii lui Grigore Ţamblac a textului
şi muzicii cratimei Sf. Ioan cel Nou, iată unul care, luat izolat, nu ar fi concludent.
ln imn, Moldova c>ste numit[1 Ţara de la Miazănoapte, epitet cr nu putea fi folosit
decît de o persoană care venea de la miazăzi. Ori se ştie că Ţamblac venea din sudul
Dunr1rii1'•2).
lu anul 1414 la Konstantz se deschideau lucrările Sinodului conciliarist convocat de papa Ioan al XXII-lca1'• 3 sinod la care Moldova avC'a să fie reprezentată de
0

"'') P. s. Năsturel, Unc pretcndue ocuvre de Gregolre Tzamblak ; Le martyre de Saint Jean le
NouvE"au, ln „Aetes du premier congres Internaţional des etudcs balkanlques et Sud Est
europcenncs. Sofia 1971, p. 34:i-351.
V. Kiselkov, Prouki I ocertl... p. 231-260.
mi Dan Zamfirescu, tntliul scriitor•..
"„> T. Volnescu, cea mal veche operă de argintărie, P. 287.
""l Gavril Uric, cel care tn mănăstirea Neamţ a creat admirabilul Tetraevanghellar
la porunca doamcnl Marina, soţia lui Alexandru cel Bun, Tetraevanghellar aflat astăzi
ln vestita bibliotecă Bodlelană din Oxford, avea să copie o serie de sbornlce ce dovedesc
lncă o dată Interesul purtat isihasmulul. Acest vechi cărturar de neam, ln solitudinea eh!·
!iei sale a dat glas erudiţiei imblnată cu pietatea în cele mal alese forme ale artei. Uimeşte
ln mod deosebit, cind ne glodim că a fost scris in prima jum1!.tate a veacului al XV-iea,
armonia punerll în pagină, slnguranţa, eleganţa trăsăturii caligrafice, calculul riguros care
se ascundea sub m«iastra alternanţă a literelor faţă de care jocul de păsări ori de corole
al Iniţialelor stabile~tc raporturi estetic ordonatoare, demne de rafinamentul unul gravor
extrem - oriental. A vedea E. Turdeanu, Les lettres slaves en Moldavle. Le molne Gabriel
du monas:cre de Neamţ, in R.E.S. 1951, p. 267-270 Sorin Ulea, Gavrtl Uric primul artist
român cunoscut fn S.C.I.A. U1964, p. 2.15-263. Ion Radu Mircea, Contrlbutlon a la vie et al
l'oeuvre de Gabriel Uric, ln R.E.S.E. 4/1968, p. 573-594.
uol Ms. slav B.A.R. nr. 165, reprodus şi în lucrarea lui P. Ruscv, A. Davldov GrlgoriJ camblak
v RumănlJa I v starata rumănska literatura, Sofia 1966, p. uo-122, A vedea şi r. K. Begunov, Mucenic Ioa.nna Novogo Grlgorlja Camblaka v sbornlke pervoj tresti XV v Iz sobranlja N. P. Llxaceva, in „sovetskoe s!avjanovedenle" 4/1977 p. 48-56.
°") P. Rusev. A. Davldov, op. cit., p. 197. Paul Mihail, Geneza studiului lntocmlt de Episcopul
Melchlscdek despre Gregorle Tamblac, în M.M.S. 7-8/1969, p. 505-51()9. E. Turdeanu, Grego•
rle Camblak faux aurguments d'une blographie ln R.E.B. 1946, p. 46---111.
llD) P. Naumov, li ocenke tvorcestva Grigorija Camblak, în „Sovctskoe slavJanovedenie• 6/1967
p. 85.
111 ) R. Pallkorova, Verdei!, La musique byzantlne chez Ies Bulgares et le Russcs, Copenhaga
1953. R. Pava, Cartea de cintarc a Iul Eustaţle de la Putna, in S.M.I.M. 1961, p. 335 şi urm.
mi Ibidem
"') Chemarea la Konstantz a fost lansată de labilul rege al Ungariei ; la apelul lui Sigismund
răspunde lumea creştină, reunindu-se în Jurul Iul Ioan al XXII-lea (1410-1415) antipapă Ia
Pisa. Acesta clnta la 1 noiembrie mesa Inaugurală a Conclllulul. Cu excepţia Spaniei, incă
fidelă lui Bendlt Benedict al XIII-iea antipapă la Avignon, toate naţl!le erau prezente.
Nici Grigore al XII-iea papă la Roma n-a pregetat a trimite 2 reprezentanţi Sinodul Ia
Konstantz ln cele 45 de şedinţe pe lingă dorinţa de a Interzice scrierile lui Wlcleff a condamnat pc Jan Hus şi Jeronlm de Praga. a arătat superioritatea sinodului ecumenl" asupra papei şl a pus capăt schismei papale prin alegerea lui Martin al V-lea ca unic suveran pontif.
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Grigore' Tamblac141 ), care', încă clin 15 noiembrie 141G era alC'S mitropolit al Kievude către Sinodul de la Novgorod.
Grigore Ţamblac s-a stins în ju~·ul anului HHJ-1420. L. Boisard afirma: „Gregoirc Scmivalaque cxerca le pouvo1r metropolitaine jusqu'a sa mort 1419"1"6> la fel
afirmă şi FilarC't al Cernigovului IH). ln Dicţionarul enciclopedic de Teologic catolică
sr. d;i tot anul 1419 ca an al morţii lui 'famblac 14 B).
I.A Iatimirski crede că s-a întors la stăreţia mănăstirii Neamţ, unde a rămas
pină la 1450 cinci moare. I. D. Lăudat crede că Ţamblac a trecut In Jugoslavia, unde
a fost stareţ al Mănăstirii Decian pînă în anul 1-:121 11o! 1).
Despre Grigore 1 amblac, la mănăstii·ea Decian ştim că a vieţuit şi activat înainte de a veni în Moldova, cînd a şi scris Viaţa lui .Ştefan Ul"Oş al Iii-lea Decianski 150).
Reprezentant al unei culturi ecleziastice, 11 Grigorie Ţamblac pentru care ortodoxia era 0 patrie şi cultura ortodoxă o singură cultură" 151 ) aparţine peisajului internaţional dominat de spiritualitatea monuhicească isihastă ce triumfase deopotrivă de la
Athos la Constantinopol.
Aceste C'pisoadc relatate aparţin deopotrivă istorici bisericeşti locale şi, ln acelaşi timp, istoriei relaţiilor politir.e şi culturale interbalcunicc.
Jui1~5)

R.l\PPORTS ET INFLUENCES POLITIQUES ET SPIRITUELLES EN MOLDAVIE
(FIN DU XIV-E SIECLE - DEBUT DU XV-E SIE:CLE)

HESUME
Apres la cristallisation et l"affirmation socio-politiquc de la feodalitc laique,
tete de laquelle se trouvait le prince (voivotle) îl a suivi unc autre crîstallisatîon
essentielle survenuc dans la societe du temps, celle de la feodalite ecclesiale, ă savoir
J'organisation episcopale et metropolitainc de la Moldavie au XIV-e siecle, qui a
etc pour la Moldavîc cgalcment, la periodc de l'affirmation triomphale de l'Orthodoxie
dans la vie spirituclle, dans la civilisation des Roumains.
Les debuts de l'organisation ecclesiastique orthodoxe de la Moldavie se rclient
directement a l'histoire ecclesîale balcaniquc, a des centres qui renfermaient en ces
tcmps-la les principaux foyers de vie spicituellc dans le voisînage des ccgions carpato-danubiennes.
Les resultats des rechcrches effectuccs prouvent pleinement l'existence d'une vie
ecclesiale a l'Est des Carpates, zone ou ont penetre profondcment Ies echos de la vie
spirituelle d'Athos, Parorce, Chalcîdie ou Kilifarewo, bîen avant la fondation de la
Metropolic a Suceava.
Pendant la scconde moitie du XIV-e siecle, le clerge orthodoxe des villages et
des bourgades de la Moldavie depcndait hierarchiqucrncnt de l'Evechc du Halici alors
que celui de la Valachîe dependaît avant 1359 <le Tirnovo et en ccrtaincs circonstances de Vicina.
La mention d'un Metropolite de la Moldavie entre 1381-1386 peut etre consideree aussi bien une initiative de la Patriarchie de Constantinopole, qu"un vocu du
prince Petru I Muşat qui demanda que Josif Muşat fUt appelc eveque de Cetatea
Albă localite ayant de multiples liaisons traditionnelles avec le monde cosmopolite ponto-byzantino-genevois-et Meletie pour Rădăuţi.

a la

"') Hilda Frey, Bălgarsko kulturno nasldstvo v German.la Tamblak na VselensklJa sA.bor v
Koostaotz - 1418 godina în Doliladi BA.lgarskata literatura I svetovolJat Jlteratureo v ecropejskija I svetoven Kontekst, Sofia, PA.rvi mezdunarodcn Ko.ngres po bA.lgarstika vol. ll 1983,
p. 3~3 ; Hans Dleter Depmann, Mitropolit Grlgorlj Tamblak i negovoto otnose.nie Kăm
Hlmskata 'arkva na konstanzskija săbor, în Tămavska knlzovna skola J, GrlgoriJ Tam·
blak zlvot I trovcestvo, Sofia 1984, p. 379-383.
""> Ştefan Sevlrev, Lekcil po Istorii russkol slovcsnostl, Moscova 1858, arată că la 15 nolem•
Drle 1416 este alegerea ca mitropolit şi hirotonia sa.
14') L. Bolsard, L'eglise de Hussie, tom. I Paris 1864, p. 154.
"'> Fiiaret al Cernlgovulul, op. cit. p. 240.
IU!) x x x, Dictlonalre enCiclopedique de Ia Teologie catbolique, Paris 1864, P. 519.
"'> I. D. Lăudat, Grigore Tamblac in tradiţia româneasca, in M.M.S. 4-6/1981, p. 354-358.
Vojlslav J. Djurlc, Icone du Saint roi Ştefan Uros III Avec des scenes de sa vle, în „Balkan Studles• vol. 24, nr. 2/1983, p. 371-401.
"') G. Ivaşcu, Istoria literaturii române, Bucureşti 1969, p. 70.
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Au debut la Patriarchie OC'cumeniquc n·a pas ete d'accord avec l'installation
dans la chaise metropolitaine d'un metropolite autochtone, et c'est ainsi qu'on explique pourquoi ce n'est qu'en 1402 que Josif Mw:;at a ete definitivement reconnu
comme metropolite de la Moldavie, dont la residence etait l eglisc Mirăuţi de
Suceava.
Dans cdte atmosphcrc culturcllc du monde byzantino-balcanique c'est Gregoire
'famblac qui s'est fait rc-marquc-r !ncontestablement; tout en parachevant son savoir
â Athos, ii voyagera â travers la Bulgarie et la Serbie, en Moldavie l't en Russie de
Kiev de Lituanie et Constantinopole a Constancf' dans le land de Baden, laissant des
ecrits ă contenu hagiographique extremcrnent importants pour la comprehension de
l'atmosph~re culturelle du debut du XV-e siecle.
Rcprescntant d'une culturc ecclesiale, Grigorf' 'famblac qui a travaille egalemcnt au cadre de !'Academie Prindere de Suceava, appartient en fait au paysage
internationnal domine par la spiritualite monacale hesyhaste qui avait triomphe â
Athos et Constantinople egalcment.
Donc pour conclure au debut du XV-e siecle nous nous trouvons en face de deux
moments majeurs de la civilisation medievale moldave : celui des debuts pleins de
recherches, d'options et celui de la brillante affirmation, par une originale synthes1>
au temps de Ştefan cel Mare.
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CAHLE DIN SECOLUL AL XV-LEA DECORATE CU SCENE
INSPIRATE DIN VIAŢA CA V ALEREASCA
PARASCHIVA VICTORIA BATAHIUC

Intr-o ţară unde olăritul inrcgistra~e foarte vechi şi puternice tradiţii, ceramica
ornamentală din Moldova avea sl cunoască un mediu de dezvoltare deosebit de prielnic, ajungind să se ridice pe o treaptă care depăşeşte creaţia artizanală, produsele
ceramice fiind utilizate frecvent la decorul exterior al monumentelor civile sau religioase', servind, în cazul crirămizilor simple ori decorate, drept pavimentl', dar dintre toate remarcîndu-se în mod deosC'bit, prin cantitate, calitate, bogăţia decorului,
cahlele pentru sohf'.
Gama motivelor decorative intilnite pc cahle este deosebit de variată: simple
linii incizate, motive geomC'trice, vegetale, zoomorfe, elemente heraldice, subiecte mitice, scene inspirate din viaţa de curte.
Descoperite pe întreg teritoriul Moldovei, cahlele decorative cu subiecte inspirate din viaţa cavakrC'ască - turnire', vînători, scene de dans, perechi de îndrăgos
tiţi -, oglindind aspecte legate de societatea medievală, constituie subiectul lucrării
de faţă.
Cde mai numeroase, dar şi cele mai realizate exemplare le reprezinta cahlele
pc care apar cavakri in armură, în atitudine' de luptf1, in turnir. Odată cu d<'clinul
rolului militar al cavalerismului, turnirele, din lupte crîncene intre grupuri de cav~
leri, devin veritabile spectacole fastuoase, pretexte pentru etalarea unor armuri schpitoare, veşminte bogate, panaşe multicolore, blazoane.
O astfel de atmosferă fastuoasă se lasă văzută pC' cahlele decorate cu cavaleri
descoperite la Succ ava, în diverse puncte din oraş : CetatC'a de Scaun"), Curtea Domnească2), str. Ciprian Porumbescu nr. 53 ).
Cahlele descoperite la Suceava aparţin, din punct de vedere formal, tipului cu
faţa dreptunghiulară şi picior de montare sC'micilindric, iutîlnindu-se atit exemplare
cu decor traforat cit şi exemplare cu faţa plină şi decor in relief, existînd piese nesmălţuite ca şi smălţuite in culorile obişnuite in epocă: verde, galben,
brun cu
diferitele lor nuanţe.
. La ambele categorii de cahle tema decorativă şi tectonica este acec-aşi (Fig. 1/1,3).
C1mpul cahlei este încadrat de un chC'nar lat de 4-5 cm, dispus oblic, reprezentat
su~ forma unei ni~e tei_:minate cu o fleşă,_ nişă care adăposteşt(' statui'il unui personaj nud sau imbracat m costum de epoca, personaj care priveşte spre interior. In
cimp, într-un decor arhitectural gotic sugerat de o faţadă cu ferestre înalte, cu ancadramente ajurate şi un portal în arc în acoladă dC'corat la extC'rior cu fleuroane
cruciforme şi terminat cu un pinaclu ornamentat, se află un cavalrr călare, imbră
c~t in armură, cu coif tip „bacinr't" cu panaş ţinind într-o mînă o lance de turnir (cu
Vlrful tocit, „curtenitoare"), iar in cealaltă un scut pP care se distinge un Icu. Calul,
K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevli descrisă pe temeiul propriilor cercetări făcute Intre 18951904, Bucureşti, 1913, pi. V, VI ; Bucur Mitrea, Barbu Câmpina, Gheorghe Diaconu şantierul
arheologic Suceava - Cetatea Neamţului, în SCIV, 1-2, 1954, p. 282, fig. 16 ; Virgil Vătăşlanu,
Istoria artei feudale in ţările române, voi. I, Bucureşti, 1959, p. 728, fig. 683 ; Corina Nicolescu, Arta in epoca lui Ştefan cel Mare, în volumul Cultura moldovenească in timpul Iul
Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 331, fig. 36.
') Paraschiva-Victoria Batarluc, Ceramica ornamentală din secolul al XV-iea descoperit! la
Curtea Domnească din Suceava, in Suceava, X, Suceava, 1983, p. 249, pi. Il fi, 2.
'l Pe strada Ciprian Porumbescu, nr. 5, în curtea clădlrtl numită „Hanul Domnesc•, cu ocazia unor lucrări edilitare au fost descoperite fragmente de cahle cu cavaleri in turnir, in
urma restaurării rezultînd două piese întregi. Inedite, nr. !nv. E/2169 şi E/2170.
1)
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în galop, este reprezentat cu grija specifică goticului internaţional pentru amănun
tul anatomic - proporţiile dintrC' cap, corp şi membre corect redate, coama invol.
burată de efort - in timp ce frlul, şaua cu crupiera în reţea decorată cu rozete slnt
desenate cu minuţie. Cahlele au personajul central redat în mişcarC' spre dreapta
(Fig, 111), sau stînga (Fig, 1/3), pentru ca puse în operă, faţă în faţă, să sublinieze
tocmai ideea ele înfruntare.
Acest motiv decorativ cunoa~te citeva vadante în redarea detaliilor legate de armura cavalerului. Astfel de la CC'tatea de Scaun Suceava'') provin fragmente ele cahle
pe care cavalerul este figurat purtînd un coif cu panaş asimetric şi avînd scutul plin
(Fig, 2/1), sau coif cu panaş masiv, drC'ptunghiular şi avincl scutul mobilat cu leu
(Fig. 2/':l). Pe un alt fragment de cahlă, cavalerul este prezentat purtind o cască
tip „CC'lata" cu viziera ridicată 5 ), carC' prrmitc să i se distingă trăsăturile feţei puternic individualizate şi ţinînd într-o mină un buzdugan faţetat (Fig. 2/2).
Din aceeaşi marc familie a cahlelor cu cavaler în turnir se pare că fac parte şi
fragmentdc-= descoperite la J\rbore 6 ) şi PărhăuţF), decorate cu detalii de arhitectură
- ferestre înalte cu ancadramentC' ajurate şi portal în arc în acoladă împodobit cu
fleuroane şi terminat cu un pinaclu, detalii de arhitectu1·ă carC' constituie fundalul
tn care evoluează cavalerul.
Cele mai bune analogii pentru motivul c!C'corativ al cavalerului în turnir 11 oferă
cahlele aparţinind aşa numitei „sobe cu cavalc>ri" (der Ritterofen) descoperită in palatul regal din BudaH) şi datată, pc baza prezenţei pe unele cahle a stemelor legate
de Casa de Habsburg, în timpul domniei lui Ladislau V Postumul, mai precis după
anul J.154, cind se stic că s-au efectuat lucrări de l'C'facere a
palatului
regal''). Motivul decorativ al caval<'rului în turnir a cunoscut o largă difuzare, cahle
ornamentate cu acest motiv fiind descoperite în Europa Centrală 10 ) şi Transilvania 11 ~. Cahlele din palatul regal de la Buda sînt mai elaborate decit cele descoperite
la Suceava doar in ceea cc priveşte decorul gotic in care evoluează personajul prinr.1pal, în schimb cavalhul şi mai ales calul (Fig. 1/4) de pc cahlele sucevene sînt
realizaţi cu aceeaşi minuţie ca şi la soba budapestană 12 ).
Cahlele de la Suceava se datează în a doua jumătate a secolului al XV-lea, mai
precis către sfîrşitul său şi nu este lipsit de interes faptul că cercetătoarea Rosemarie
Franz înclină pentru o datare mai tirzie a „c;obei cu cavaleri" din cetatea Buda.
Analizind şi alte detalii care apar în decorul „sobei cu cavaleri", în afara cahlelor
cu steme, in special cahlele de colţ cu decor in cvadratură diamantină, motiv propriu Renaşterii, Rosemarie Franz se întreabă dacă soba nu a fost construită în timpul

'>

K. A. Romstorfer, op. cit., pi. VI, Corina Nicolescu, loc. cit.

&) Cristian M, Vlădescu, Incercilrl asupra periodizării şi tipologiei armelor albe medievale oc·
cidentale - secolele xv-xvna, în SMMIM, 2-3, 1969-1970, p. 124 şi urm., fig. 17-19.
') Petre Oprea, Urme ceramice de la casele hatmanului Luca Arbore, ln SCIA, 2, 1965, p. 33Q,

fig, 3, 4.
'I) Material Inedit, păstrat ln colecţia Şcolii generale Părh!luţl. A fost descoperit ln punctul
„La Beci" unde tradiţia plasează locul curţii boierului Gavrll Trotuşan, Informaţie Mugur
Andronic, căruia !I mulţumim şi pe această cale.
') Imre Holl, Kilzl!pl<ori kălyhacsempek Magyarorszăgon. I., în Budapest Ri'iglsi'igel, XVIII, 1958,
p. 291-i195, fig. 89 ; Pâl Volt, Imre Hon, Alte ungarlsche Ofenkacheln, Budapesta, 1963, P. 1823, fig. IX.
·~
') Imre Roii, op, cit., p. 295-296.
Păi Volt, Imre Holl, op. cit., harta anexă ; Imre Holl, op. cit,, p. 296-299.
11
)
In Transilvania, cahle cu cavaler au fost descoperite în mat multe Jocuri : Ja caste'ul de
la Hunedoara, datată ln perioada 1457-1465, epoca construcţiilor Intreprinse de Elisabeta
Szllagy (Moller Istvan, A. Vajdahunyadi văr epltesl koral, ln Magyarorszăg miiemlekci III,
Budapesta, 1914, p. 87, fig. 55), Ia MălălşeştJ, datate intre 1456-1405 (Victor Eskenasy, Adrian
Andrei ~usu, Ca~le cu cavaler ln turnir din cetatea cnezială de la Mălăicştl (jud. Bune·
doara), in Sarget1a, XV, Deva, 1981. p. 111-116, flrL 8). ln judeţul Sibiu, probabil de la Crls·
tlan (Thomas Năgler, Un depozit de plăci ornamentale descoperit la Roşia (jud. Sibiu), ln
Culegere de studii şi cercetări, I, Braşov, 1967, p. 149, fig. 15 ; Victor Eskenasy, Adrian An·
drel Rusu, op. cit., p. 116, nota 14), la cetatea Făgăraş, datate Ia sfîrşltul secolului XV şi
începutul celui următor (Voica Maria Puşcaşu, Plăci ceramice decorative descopPrlte la
cetatea Făgăraşului în anii 1966-1973, !n Acta Moldaviae Meridlonalis, II, Vaslui, 1980, p. 229230, fig. 7). De la începutul socolulul al XVI-iea d"teaz:\ cahlPle descoperite Ia Stclod (Imre
Hol!, op. cit„ p. 273, fig, 98 şi Benko Elel<, Ughy Istvan. Szekelykeresztiiri kalyhar.sempek,
Bucureşti, 1984, p, 59, fig. 26), Cristuru Secuiesc (Benko F:lek, Ughy Istvan. op. cit., p. 59-60,
fig, 27), la Gherla şi Fotoş (Imre Holl, op. cit., p. 273. fig. 99, 100). la f,!'lzarea (Stefan Mol·
nar şi colaboratorll, lnscmnărl pc marginea cercN:\rllor de la castelul feudal de la Lăzarea
(jud, Harghita), ln Acta Musei Porolissensls, II, Zalău, 197ij, p. 110, fig. XIV).
''J Imre Holl, op. elt., fig. 80, 81 : Pal Volt. Imre Boli. op. cit,, fig. 15.
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domniei Jui Matei Corvin 13 ). !n acest caz, fiind cunoscute legăturile d'.ntre Ştefan cel
Mare şi Matei Corvin, mai ales după alkrarea relaţiilor cu Polonia,. putem presupune prezenţa la Suceava, unde se _Pare că funcţionau numeroase ateliere specializate
ln producerea cahlelor, a unor tipare executate în imediata vecinătate a prototipului „soba cu cavaleri" budapestană. De altfel, la Cetatea de Scaun Suceava a mai
fost descoperit şi un alt motiv decorativ component al „sobei cu cavaleri" - este
vorba ele un fragment de cahlă pe care este redat un Icu bărbos, plasat lingă un copac,,,). Această descoperire a cahll'i cu leu, alături de cahlele cu cavaler în turnir ne
face să presupunem existenţa la Suceava a întregului complex decorativ al „sobei
cu cavaleri" şi nu numai prezenţa unor cahle izolate 15).
Degradarea motivului decorativ al cahlei cu cavaler este ilustrată de descoperirea de la Negreşti, judeţul Neamţ 16 ). Cahla, cu faţa plină, încadrată de un chenar îngust, are ca fundal un decor arhitectural puternic schematizat. Cavalerul, îmbrăcat
lntr-o armură canelată, nu mai este prezentat din profil, cu L;ncca în cumpănire,
şarjînd în galop, ci este redat frontal, ţinînd în mină o spadă (!) cu lama curbă. Calul,
desenat stîngaci, este figurat păşind spre dreapta. Schematizarea extremă a decorului pledează in favoarea datării în secolul al XVI-iea a acestei cahlei;), produs al
unui atelier cvasiurban.
O variantă a temei cavalcrnlui în turnir a fost descoperită la Baia, într-o locuinţă
din proxima apropiere a bisericii catolice 1 ~). Cahla, cu faţa plină, încadrată de
un chenar simplu, fără fundal, prezintă un cavaler călare, îmbrăcat într-o armură
„gotică" cu pieptarul carenat, braconieră proeminentă, tasele vizibile pînă Ia jumă
tatea coapsei, cu coif tip „bacinet" cu apărătoare de nas foarte ascuţită şi cu panaş
cvasicilindric. Cavalerul ţinc cu o mină frîul, iar cu cealaltă o lance foarte lungă.
Calul, desenat corect, este redat în mişcare spre dreapta. Se observă citeva detalii
ale harnaşam!:>ntului : friul, şaua arcuită cu crupiera în reţea decorată cu rozete
(Fig. 3/1). Descoperită într-un complex închis, datat cu precizie în intervalul dintrP
I467-1476rJ), cahla nu ridică probleme în privinţa datării, care este confirmată şi de
unele detalii de construcţie a armurii germane „gotice", cu talie zveltă, alungită,
care se generalizează in a doua jumătate a secolului al XV-lea 20 ).
Aceleiaşi grupe a cahlelor cu cavaler, fără fundal, îi aparţin şi f'Xemplarf'le dC'scopcrite la Iaşi 21 ) şi Tirgu Trotuş22). Cahla de la Iaşi prezintă un cavaler călare, figurat front:Jl, ţinind într-o mină o sabie (?) cu lamă curbă - detaliile de costum şi
chiar faţa personajului sînt ilizibile. Calul este redat păşind lent, spre dreapta, desenat corect, dar cu o mişcare nefirească. Cahla este datată în a doua jumătate a secolului al XV-lea 23 ). La Tirgu Trotuş, cahlele, dat3te in prima jumătatP a secolului
al XVI-lea 24 ) au ca motiv dPcorativ un cavaler călare. figurat frontal, cal şi călărf'ţ
fiind reprezentaţi schematic. Intreaga compoziţie estP încadrată de un chenar compus din „dinţi de ferăstrău", motiv decorativ caracteristic crestăturilor în lemn.
De la Curtea Domnească din Piatra Neamţ provine o cahlă fragm1mtară pc care
este prezentat un cavaler călare, îmbrăcat cu o cămaşă de zale - amănunt sugC'rat
ll) Rosemarie

Franz, Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschlchtllche Entwlcklung vom
Mlttelalter bis zum Ausgang des Klassizlsmus, Graz, 1969, p. 53.
li) Paraschiva - Victoria
Batarluc, Catalogul colecţiei Romstorfer - ceramica ornamentali!.,
ln manuscris, p. 42. Cf. Imre Holl, op. cu., P. 291, fig. 73. Fragmente de la cahle cu decor
similar au fost descoperite şi la cetatea Făgăraşului, vezi Voica Maria Puşcaşu, op. cit ••
p. 232-233, fig. 9.
La Curtea Domnească de Ia Suceava au fost descoperite cahle decorate cu grifon asemă
nătoare, dar nu Identice cu cahlele similare care compun „soba cu cavaleri" de ia Buda.
Informaţie Mircea D. Matei, cArula li mulţumim şi pe aceastA cale.
11
) Rodica Popovlcl, Oina Pop, Săpăturii<' arheologice din asezarea rurală medievală de la
Negreşti-Neamţ, ln Materiale, Tulcea, 1980, p. 590.
''> Pentru datarea cahlei in secolul al XV-iea, cf. Mihai Isplr, Contribuţii asupra decoraţiei ln
arhitectura clvlll ln Moldova. I. Epoca Iul Ştefan cel Mare, ln SCIA, seria Artl plastică, tom
29, rn82, p. rn-11.
"l Lia Bătrina şi Adrian Bătrina. Elemente decorative în ceramica monumentală de );< Bala
(Jud. Suceava), in Suceava, XI-XII, Suceava. 1984-106;. P. 146, 156. fig. 7.
19) Ibidem, p. 14~.
"') Cristian M. Vlădescu, op, cit„ p. 109-110.
"> Nicolae N. Puşcaşu, Voica Maria Puşr.qşu, Mărturii dt' civillzatle sl urbanizare medlevaHl
aescoperlte . in vatra Istorică " lasilor. în Revista l\fuzrplor şi l\fonumentPlor seria Monumente Istorice şi de Artă, 2, 1983, fig. 29.
'
2') Alex:andru Artimon, Oraşul medieval Tg, Trotuş în lumina datelor lstorlco-arheoloe:lce. ln
Carp1ca, XIV, Bacău, 1982, fig. 16/l,
"J Nicolae N. Puşcaşu, Voka Marb Puş~1s!l. op cit., p. 50.
"> Alexandru Artimon. op. cit., p. 105, 110.
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df' faptul că o minec<"1 este redată zimţat- ţinînd în mină un buzdugan. Calul schematic, cu coama tratatii în chip de „dinţi de ferăstrău", arc o şa dreptunghlularii
Toată scena arc ca fundal o construcţie cu clou[1 turnuri ascuţite, tC'rminate cu cite ~
crucei)). (Fig. 1/3). Cal1J:1 poate fi datată în timpul domnic>i lui Ştefan cel Mare fiind
însă un produs de scrie. LI pic pC'ntru un at<'liPl' cvasiurban.
'
Legată de viaţa ca valer:ilor este şi tema ilustrată dC' cahlele dC'scoperitc la Curtea
Domnească din Vaslui şi datate' în timpul domniei lui Şt!'fan cC'l Mare26). In decorul
gotic, redat de arce în acoladă care se întretaie formind ferestre ajurate, arcC' susţi
nute de colonete în torsadă, se găsesc două personaje masculine, faţă în faţă. P!'rsonajul din stinga, îmbrăcat cu o tunică pinii la jumătatea coapsei, strînsă în talie de
o centură .5i tNminată cu falduri, cu ciorapi strînşi pe picior şi pantofi cu vîrful ascuţit (solerets a la Poulaine). avind pr cap un coif de o înfăţişare neobişnuită, ţinîncl
in mina stinga o flamură şi cu dreapta un buzdugan romboidal, înaintează spre
dreapta unde r:crsonajul de aici poarti"i pe cap o p[J]ărie conică din fier, cu virful ascuţit, un pieptar carenat şi pantaloni scurţi, bufanţi, ţinînd în mina dreaptă un buzdugan bitronconic, iar in stînga o flamură (Fig. 5/2). Scena, a cărei semnificaţie ne
scapă, a. fost considerată ca o investitură 2 7).
O ocupaţie favorită a nobilimii, vînătoarea, practicată atît din nrcPsităţi utilitare
- procurarea de vînat - d:1r mai ales cu divertisment, este şi ea ilustratii pc cahle.
La Suceava, în „casa rl'Jmniei" de pe Cîmpul Şanţurilor, a fost descoperită 0
cahlă fragmentară aparţinlnd tipului cu faţa
dreptunghiulară plină şi
picior de
montare semicilindric, cu decorul realizat în tehnicile' sgraffito şi champleve, pc care
sp pare că este reprezentat într-un cadru vegetal format de palmete şi lujeri cu
ghinde', un tînăr vinător care ţine pP pumn un şoim 2 H).
Pe mai multe cahle descopedte la Curt<>a Domnească de la Vaslui, datate în
timpul domniei lui Ştefan cel Marc şi descrise ca reprezcntînd un alai domnesc29),
este redată de fapt o vînătoare desfă~urată cu mult fast (Fig. 2/4; 4/1), la care participă cavaleri în armuri, scutieri care duc flamuri şi baniere, numeroase animale :
cai, şoimi, cîini, ca şi vînat obi~nuit - căprioare, mistreţi, un lup, ba chiar un Icu cu
urechile ca nişte ;mtene, alături de care sint reprezentate o pasăre cu două capete şi
o alta cu picioare nefiresc de lungi. Bogăţia ele detalii care apar pe aceste cahle este
întunecată de stîngăcia celui care a exe>cutat tiparele. Astfel.
coifurile, armele şi
flamurile plutesc deasupra capetelor ori în ai:a·opierea purtătorilor fireşti, sfidînd legile gravitaţiei, siluetele umane şi animale sînt stîngaci desenate, iar detaliile de
costum fan t~ziste.
Cele mai apropiate analogii pentru cahlele de la Vaslui sint oferite de Cf'le des~
coperite la Dejuţiu in judeţul Harghita şi datate in timpul domniei lui Vladislav II
Jagello (1490-1516)30). Şi aici detaliile de costum, în mod special coiful cavalerului
din prim plan, ca şi maniC'ra naivă in care sint tratate animalele (se pot recunoaşte
un corb, un cîine, un iepure'), trădează caracterul provincial al acestor produse.
De la Baia, din acelaşi complex datat 1467-1476, provine o cahlă cu o scenă ct•
poate fi interpretată drept o vînătoare 31 ). In stinga cahlei, un tinăr îmbrăcat cu o tunică dreaptă, strînsă în talie, cu ciorapi strîmţi, pantofi cu virful rotunjit, avînd pe
cap o pălărie cu marginea răsfrintă, păşeşte spre dreapta, ţinind !.n l'niini o suliţă
scurtă. In dreapta este figurat un urs masiv, în picioare, ţinind o labă întinsă, iar
în cealaltă o măciucă. Intre cele două personaje se află un ciine cu corpul suplu ogar - îndreptat spre urs (Fig, 3/2). Poziţia nefirească a ursului prezentat înarmat,
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Eugenia Neamţu, Date Istorice şi arheologice cu privire la curtea domnească dln Piatra
in Mem. Antlq. I, Piatra Neamţ, 1969, p. 234, fig. 5/2.
Rica Popescu, Citeva elemente de factură gotică descoperite Ia curţile domneşti din Vaslui,
ln Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente Istorice şi de Artă, 1, 1981, p, 52, 5'1,
fig. 7. Fragmente de cahle cu acelaşi motiv decorativ au fost descoperite şi la Suceava
(Rudolf Gassauer, Teracote sucevene, !n BCMI, XXVIU, 1935, fasc. 86, extras, p, 10, fig. 17)
şi la Părhăuţl, ln punctul „La beci", Informaţie Mugur Andronic.
Rica Popescu, OP. cit., p. 54.
Radu Popa, Monica Mărglneanu-Cârstolu, Mărturii de civilizaţie medievală româneascii..
O casă o domniei şi o sobă monumentală la Suceava din vremea Iul Ştefan cel Mare,
Bucureşti, 1979, p. 66, fig. 47.
Rica Popescu, cahle din vremea Jui Ştefan cel Mare cu reprezentări de cavaleri medievali
descoperite la Curtea Domnească dln Vaslui, ln Acta Moldavtae MerldionaJls, I, Vaslui,
1979, p. J:W, 136, fig. 114, 2/1 ; idem, Citeva elemente de factură gotică descoperite la
curţile
domneşti din Vaslui, in
Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente
Istorice şi de Artă, 1, 1981, p. 55, fig. 13.
Benko Elek, Unghy Istvan, op. cit„ p. 18-19, fig. 17.
Lia Bătrina şi Adrian Bătrîna, op. cit„ p, 150, fig_ 2.
Neamţ,
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a tînărului, aparent lipsită de efort, care trimite mai degradans, ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva este ilustrată <le fapt o fabulă,
se intîmplă cu cahlele cu iepuri şi arici de la Buda 32 ), cu cele descoperite la
fosta mănăstire Ni;uzC'lle din Niederlausitz, unde o vulpe călugăr cu rozariul şi cartea
de rugăciuni predică caprelor negre 33 ), sau cu scena de pe cahla de la Sfîntul Sava
din Ia5i 3").
Turnirele, vînătorile erau pn•textC' pentru ospeţe şi petreceri prelungite, unde
muzicanţii desfătau asistenţa şi Ullcll' cei tineri găseau prilejul să elanseze. Scenele
de dans abundă pe cahlele descop•Till! in întreaga Moldavă, distingîndu-<;e două variante.
o variantă este intilnită pi'! cahlele descoperite la Suceava - punctul Biserica
Sf. crucc 3") şi la vechea mănăstire a Moldoviţei 3 v). ln stînga cahlci, chiar lingă
chenar apare un arbust cu frunze lanceolate. Lingă arbuo.;t, un tinăr - cu faţa
ovală, părul buclat, îmbrăcat într-o tunică închisă în faţă cu n :seuri, strînsă în talie
cu 0 centură şi terminată cu falduri - o ţine cu ambele mîini pe fată, rcdată frontal, prezentată cu capul descoperit, părul lung căzîndu-i pe umeri, îmbrăcată cu o
rochie amplă, cu falduri, stdnsă în talie cu un cordon. In dreapta se află cel de al
doilea tînăr, cu faţa rotundă, părul lung şi drept, îmbrăcat cu o tunică strinsă în
talie, ţinîncl şi el cu amîndouă miinile pe fată, care are braţPle întinse. Intre cele
două personaje din partea stingă a cahlei se află o floare de crin stilizată, iar capul
fetei este încadrat de vrejuri cu frunze lanceolate (Fig. 3/4). Cele trei personaje ~e
mişcă încet, sugerind un dans lent, poate o pavană.
O altă variantă a acestei teme prezintă, în locul tînărului dansator clin dreapta,
pe un cintăreţ dintr-un fel de cimpoi cu burduful mai mic şi ţeava in formă de lulea - numit muse - îmbrăcat şi el, ca şi celălalt tinăr, cu o tunică strînsă în talie
cu o centură compusă din plăcuţe pătrate. Intre tînărul dansator şi fată se află un
arbust cu frunze lanceolate (Fig. 5/1). Această variantă se intilneşte la Şipote, judeţul Iaşi3·i, Dumeştii Noi, judeţul Vaslui38), Iaşi Curtea Domnească'") Vaslui - Curtea
Domnească"o>. Hîrlău Curtea Domnească 41 ), Cotnari - Curtea Domnească• 2 ). Suceava - Cetatea de Scaun"3>. Cetatea Neamţului• 4 ), Probota - Sfîntul Nicolae din
Poiană"'). Mănăstirea BistriţacG) şi se datează înainte de 1476, după cum o demonstrează descoperirea unor fragmente de cahle, decorate cu acest motiv, în casa
domnească de la mănăstirea Bistriţa17) şi va fi folosită pină la sfîrşitul secolului al
XV-iea, după cum o atestă prezenţa sa la Probota, în acelaşi context cu _?iscurile
ornamentale cu dPcor în relief, care sint utilizate tocmai în această perioada"8 ).
Sub influenţa poeziei şi mai ales a romanelor cavalereşti au apărut şi numeroase
reprezentări de îndrăgostiţi figuraţi în miniaturi, tapiserie, sculptura în fildeş, pt>
cahle. Perechi de tineri îndrăgostiţi sînt reprezentate pe cahle încă din secolul al
cît

şi mişcarea graţioasă

bă la un
aşa cum

"'l Imre Holl, op, cit„ p. 285, fig. 39.
'3) Rosemarle Franz, op, cit„ p. 56.
"> Eugenia Neamţu, Contribuţii la cunoaşterea motivelor ceramicii ornamentale medievale
moldoveneşti, in SCIV A, 25, 2, 1974, p. 392.
"> Rudolf Gassauer, op, cit., P. 16, fig. 32.
16) Gh. I. Cantacuzino, Vechea ma.năstlre a Moldovlţel în lumina cercetărilor arheologice, ln
BMI, 3, 1971, p, 82, 84, fig, 8.
"> Corina Nl~olescu şi Florentina jipescu, Date cu privire la istoria costumului ln Moldova,
secolele XV-XVI, în SCJA, 1-2, 1957, p. 146.
"> M. Petrescu Dîmboviţa Em. Bold. şi M. Dinu, Cercetări arheologice ln Podişul Central
Moldovenesc, !n ASU, Iaşi, t. I, 1955, fasc. 1-2, p. 21-22, rlg. 811, 3.
3') Alexandru Andronic, Eugenia Neamtu şi Dlnu Marin, SA.păturile arheologice de la
Curtea Domneascll. din Iaşi, !n Arh. Mold„ V, p. 241, fig. 47/5.
'°> RJca Popescu, op. cit„ p. 53, fig. 11.
"> Corina Nicolescu, op. cit„ p. 332, fig. 37
") Barbu Slătlneanu, ceramica de la Cotnarl, în R.F.R„ V, 1938, nr. 10, p. 10'1, fig. 14.
"'> K.A. Romstorfer, op. cit„ pi. V.
"> Fragment inedit, aflat ln colec\la Şcolii generale nr. 2 din Tirgu Neamţ. Informaţia
Marina-Ileana Sabados, căreia ii mulţumim şi pe această cale.
"'> Corina Nicolescu şi Florentina Jipescu, Din trecutul rnănUtir!! Probota, !n SCIA, 1-2,
p. 296, fig. 10, 11.
'°> Lia Bătr!na şi Adrian Bătrîna. O locuinţă domnească din vremea Iul Alexandru cel Bun,
în Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monument~ Istorice şi de Artă, 2, 1975, p. 76,
fig. 4.
"> Ibidem, p. 76.
'"l Corina Nicolescu şi Florc:ntlna Jipescu. op. cit„ p. 295. ?97
1~1
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XIV-lea, dupi'i cum o dC'monstrează chim· aşa numită „sobă cu dragoste" (der Minneofen), din castelul elveţian ScllC'nkon, da1imat la 138619).
. In Moldova SC' fntilnesc două variante a temei „perechea de îndrăgostiţi" (das
Ltebespaar), cunoscut-1 ~i sub numele de „cavaler şi doamna sa", „cavaler şi jupiniţă" sau „Arborrle vil ţi,·-, ultima denumire fiind justificată prin pr<'zenţa constantă
a unor C'lemente vegetale carC' însă sugerează mai repede ekme>ntele de deco1· unde
sc întilnesc cei doi tin~ri îndrăgostiţi conform gustului v1·pmii şi mai puţin cdebrul
motiv clC'corativ asiatic·;o).
Din locuinţa datată între H6i-H76, dC' la Baia, provine o variantă nemaicunoscutii în alte locuri din Moldova" 1). In cimpul cahlei, unde fundalul îl formează copaci
cu coroana rotundă - pini - şi tronconică (chiparoşi şi cedri), în stînga C'stc rC'prewntat cavalerul, cu părul buclat încaclrindu-i faţa, îmbrăcat cu o tunică strinsă în
talie de o centură, cu ciorapi strînşi pe picior şi pantofi cu un pic de toc, cu mina
stingă in şold, iar cu dreapta ţinînd-o pe timira fată, care are chipul oval, încadrat
d<' părul lăsat pe umeri, neacoperit, pui·tînd o rochie cu falduri ample, strîns{1 în
talie cu un cordon, avînd în mina stingă o coroniţă (Fg. :1/3). Lipsa unui acopC'răm!nt
de cap subliniază că nu c>ste vorba el<' o fC'mC'ie măritatft, ci de o tînără fată.
Cea de a doua variantă, mai simplificatii, a fost descop('rită la Suceava, !n punctele „casa domniei"52) şi ca··:.i clin sectorul B 13 ), ambe> le de pC' Cimpul Şanţurilor, Cetatea de Scaun'•1), str. Pl'lru RarPş'"), la Vasluisu), la vechea mănăstire Moldoviţa5î). L1 partea stingă a cahlei este reprezentat pc>rsonajul masculin, cu faţa ovală,
pomeţii puternic marcaţi, bă1·bia proeminentă, părul buclat,
îmbrăcat cu o tunică
încheiată în faţă cu numeroşi nasturi globulari, strînsă în talie de o centură şi continuată cu falduri desc pină aproape de genunchi. l\lina dreaptă şi-o sprijină in şold
iar cu cca stingă o ţine pe tînăra femeie, înfăţişată cu o siluetă gracilă, faţa ovală,
ochii mari, părul lăsat pe umeri, îmbrăcată cu o rochie cu mîneca răscroită ca la ie,
lungă pînă la glC'zne, cu numeroase falduri ample, strînsă în talie de un cordon. De
sub faldurile rochiei se disting pantofii mici, cu un pic ele toc. Intre cele două personaje se află o floare de crin stilizată, cu virful în jos, care face trimiterea la peisajul in care se plimbă îndrăgostiţii (Fig. 4/2).
Această variantfl a temei „perechea de îndrăgostiţi" se datează la sfirşitul secolului al XV-iea, după cum o atestă prezenţa sa in compoziţia sobei din „casa domniei" de pe Cîmpul Şanţurilor de la Suceava, care se încadrează cu aproximaţie în
ultimele două decenii ale veacului al XV-leal 8 ). Prezenţa numai in Moldova a acestei
variante a te.mei, ca şi unele detalii ca asemănarea pînă la identitate a trăsăturilor
feţei îndrăgostitului, a Sfîntului Gheorghc59) şi a celor doi tcnanţi din stema dezvoltată a Moldoveilj0 ), răscroiala specifică a minecilor rochiei tinerei fete de pc cahla
cu „perechea de îndrăgostiţi" - tipică pentru ie - ne fac să presupunem că ac<'astă
variantă a fost elaborată în Moldova 61 ), de unde s-a răspîndit spre vest, după
"')) Rosemarie Franz, op. cit., p. 411, fig. 38.
Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Bucureşti, 1971, p. 3~5.
Lia Bătrîna şi Adrian Bătrina, Elemente decorative ln ceramica monumental! de la Bala
(jud. Suceava), in Suceava, XI-XII, 1984-1985, p. JSO, 161-164, fig. 1.
") Radu Popa, Monica Mărglneanu-Cărstolu, op. cit., p. 47~8, fig. 24.
'') Mircea D. Matei, Sectorul B, ln Ion Nestor şi colaboratorll, Şantieru) arheologic Suceava, in Materiale, V, fig. 6/2.
„) K. A. Romstorfer, op. cit., pi. V.
"'> Mircea D. Matei şi Emil Ioan Emandl, O casă de orăşean din secolul al XV-iea de la
Suceava, in SCIVA, 23, 4, 1977, fig. 7/1.
"> Rica Popescu, op. cit„ p. 52, fig. 10.
"> Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. U, fig. 8.
"> Radu Popa, Monica Mărglneanu-Cărstolu, op. cit., p. 27-29. Mircea D. Matei şi Emil I.
Emandl, ln lucrarea citată, p. 557, datează locuinţa descoperită pe str. Petru Rareş la
mijlocul secolului al XV-iea. Slntem de părere că lntregul complex se datează ln ultimele două decenii ale secolului al XV-iea, datorită prezentei cahlelor decorate cu
rn otlve ornamenbale Identice cu cele de pe cahlele găsite !n „casa domniei" de pe
Cimpul Şanţurilor de la Suceava. Pentru o datare mal tlrzie, respectiv ln ultimele douii.
decenii ale veacului al XV-iea a cahlelor din locuinţa de pe str. Petru Rareş se pronunţă şi Mihai Isplr.op. cit.„ p. 10.
'"> Radu Popa, Monica Mărglneanu-CArstolu, op., cit., p. 46-47, fig, 23.
"'> Ibidem, p. 46, fig. 22.
"J Ibidem, p, 139.

"'>
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cum o indică dcscopcrirea de la Sm.ard, fn jud1•ţul Bihor';2). a unei cahle itknticc cu
cele din Moldova, dar de dimensiuni mai mici'l3).
ln rrpc'rtoriul iconografic al cahlelor din Moldova, motivclr decorativi' inspirate'
din viaţa de curte ocupă un loc însemnat, fr1•cvt>nţa dPscop<,•ririlor vorbind desprr
preferinţa arătată acestor tpmc cunoscute' intr-o divt•1·sitatc de varianll· şi provenind
din diverse mPdii : l'l'tăţi 5i curţi domnrşti !ii boit'rC'şti, casc domne~ti din incinta
unor mănăstiri, casp de orăşeni. Prpfrrinţa ari'1tată pentru acest iwn de subiC'ctC' drcorativc>, care alături de C'IPmcntclr ]]('raldice şi dC' motivrle mitice SC' fntilncsc frC'l'vent fn Moldova 5Î indică rcceptm·ca ambianţri gotice, \'adită nu numai !n arhitt-ctura
laică ori rdigioasă, dar şi uncie aspecte curt•ntl' ale vieţii
cotitlicnc ca vPstmink,
podoabe', interioare de locuinţP.
Intrcbuinţarl'a pc cahlele' descopl'ritc in Moldova a motiVC'lor clccoralivc in<-piratc din viaţa cavalcrPască ne informl'ază dcsp1·r apariţia şi circulaţia pc spaţii largi
a anumitor subiecte ~i trmc ornamrntalr, d1•,p1"C' prC'frrinţa arătată unor subirctr
care au cunoscut o marc răspîndirl' şi o divrr„itatl' tll' variantr, ca şi desprt> trat;irik
specifice, locale, ale acestor teme sau despre contribuţia mcştrrilor locali la crrarf'a
sau rcmodc>larC'a lor. Pr ele alt;i partr, prC'zrnţa acrstor motive decorativi" in Moldova
demonstrrază încă odată că în c>vul mrdiu acC'ast;i ţară româncasc;l nu era izolată, l'i
intr-un p<>rmancnt contact cu VPcinii şi nu numai cu C'i, fiind ang1·pnat.ă in schimbul
de valori matPriale şi spirituale din Europa contl•mporan<i.
Din alt punct de VC'drr<', cahlC'IC' clPcorak C'U motive' inspirate' din viaţa caval1'rească, aparţinînd ca mC'ntalitate Europ<>i goticr, dC'monstrPaz;i existC'nţa fn Moldon
a sobei gotice, în ac<•hr~i timp produs utilitar - şi drscopc•ririlc recente de la B;,i;i,
Iaşi, SucC'aVa probeazfi că asC'mC'nea instalaţii dC' înC'ălzire nu !'rau apanajul rxclu~iv
al Plitelor, rle găsindu-sr 5i in casei<' oră•wnilor - dar 5i adevărată lucrarr artistif'i1.
Asemenea sobr, cu piese îmbinate- într-o subtilii armonic cromatil'<'i, sint adevi'.iratl'
monumente arhitecturale <IC' intc-rior, somptuoast>, c::iri:> vorbC'SC drspre rafinamC'ntul ~1
i::ustul artistic, rrmarcabile, atit ale crratorilor cit şi alC' comanditarilor acestor crl'aţii artistice din Moldova CPlei de a doua jumăt[1ţi a spcolului al XV-iea, JX'rioadă dt'
fnflorir<' a creaţiei materiale şi spiritualr, sub toate asprct< lC', in timpul domniei lui
Ştefan cC'l Marc.

CARREAl'X DE POELE DU XV-E SIECLE Df:CORES AVEC
DES SCENES INSIPREES DE LA \'IE CHEV ALERESQt:E
-RE:SUMi~-

Dans cct article l'autrur analys" lc:>s carrraux dC' poele dates XV-C' sieclC', ckrores avcc d<•s scenrs insiprees de la vie ele cour : des tournois, dC's scenc>s ele chassr,
des sccnes clC' danse, clC's couplc d'amourrux dl'couverts sur le tC'rritoire dC' la Moldavic, dans dC's miliC'UX divC'rs : citadC'llC's C't cours princierC's ou cours dr hoyards, 111;1isons princierC's se trnuvant dans l'rnccinlC' dC' CC'rtains 11101nster<'s, maisons clC' citadins.
On decrit dC's carrcaux avcc des cllC'valiC'rs en tournois. placrs clans un decor
arhitectural gothiquc ou sculement avC'c c!C's chrvaliers en :irmur<'s, clt·1·ouvC"rts â
Suceava, Baia, Vaslui, Piatra Neamţ, Negreşti, Ir dcpartamPnt d<' Neamţ; des scenrs
:le chaSS(' a Sucpava, Vaslui, Baia; clC'S scenPS dl' dan~r. prcS<'ntes a Vaslui, Ia~i. Snccava, Hîrlău, Cotnari, CC'tatC'a NC'amţului, Şipote', Jr dPpartrmrnt elf' Insi, DumC'~lii
Noi, le clepartrment dC' Vaslui, lC's monastcrrs de Bistriţa, Molcloviţă, Probota t~ut
commr drs coup)ps d'amoUrC'UX, trouvcs <i Suceava, Ja~i. Va!>lui, Baia.
La pn•sencr drs carrraux dr·con's avrc d<'" sujPts inspirC's par la viC' chC'vakrc~
QUC', connus dans unc grand<' clivPrsite dC's variantC's, prouvc la prderC'ncr a I'cgard
de cc genrr de sujcts ornC'mrntaux qui, â c6tc cles elcmC'nts l1C'raldiques C'l mythiqups,
sont souVC"nt rencontres C'n MoldaviC' Pt incliqUC'nt la rccC'ption de J'ambiancC' ~othi'') Istv~n Meri. Fi2'nrenvierzlerte OfPnkacheln volkstumlichPn Charraktns aus tt.-m
mittelaiterllchen Ungarn, în Acta Arch., 12, 19GO. p. 359, pi. CXI/8.
Li) Dimensiunile
mai redusP ale cahlelor descopPrite la Şiclod ne fac să presupunem cA
Pentru executare~. lor s-a folosit drept tipar o c~hl.'l lucrată in Moldov:i. ştiut fiind că
1n urma arderu, produsele ceramice işi reduc volumul cu circa 13-200 0 , Pentru acesta \'ezi
Imre Hali. op. cit., p. 297.
]~J
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quc non sculemcnt dans l'architecture laique ou religieuse, mais aussi dans certains
aspccts courants de la vie quotidiennc, tels : vetemcnts, bijoux, intcrieurs d'habitations, po~les.
Les carreaux dccores par des motifs orncmentaux inspircs de la vie de cour, par
Ies qualitcs artistiques qu'ellcs presentPnt, semblent parler de la mailrise et du gotit
de !curs createurs tout comme de celui des comandibirPs dr ces creations "lrtistiques
de la Molclavie, pcndant la seconde moitie du XV-e siecle, pcriode de floraisan de Ia
creation materielle ct spirituelle, sous tous Ies aspects, pC'ncl:mt Ic rcgne d'~tienne
l<:> Grand.
EXPUCATION DES FIGURES

Fig. 1. Carrcaux avC'c chevalier C'n tournoi, decouverts a Suceava, 5 ruc Ciprian Porumbcscu (1, 3); fragm<:>nt de carrcau avec chcvaliC'r, dccouvcrt a Piatra
Neamţ, d'apres Eug. Neamţu (2); fragment de carreau avcc chevalier, decouvert a SUCC'ava, cl'apres R. Gassaucr (4).
Fig. 2. Fragments <lC' carrC'aux avec chevalier, dccouverls â Suceava, d'apres K. A.
Romstorfer (1-:l); can·rau avec scene de chasse, dccouvC'rt â Vaslui, cl'apres
Rica Popescu (4).
Fig. 3. Carreaux nvec chevalier (!). scene de chasse (2), couple d'amourcux (3), decouvcrts a Baia, d'apres Lia Bătrîna et Adrian Bătrina ; carreau avcc scene
de danse, clccouvert a SUCC'aVa, d'apres R. Gassaucr (4).
Fig. 4. Fragmcn t de carrcau avec scene de chasse, decouvert a Vaslui, cl'apres Rk:a
Popc>scu (1): carreau avec le couple d'amourcux, decouvert a Suceava, d'apres
Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu (2).
Fig 5. Carreau avec scene de clanse, decouvert a Vaslui, d'apres Rica Popescu,
(1) ; eatTC'aU avcc deux pPrsonnages, decouvcrt a Vaslui, d'apres Rica Popescu
(2).
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Fig_ 1. Cahle cu cavaler, descoperite la Suceava, str. Ciprian Porumbe~cu nr. ~ („ n,
fragment de cahl[1 cu cavaler, descoperit la Piatra Neamţ, dupa Eu"cn ia
Neamţu (2); fra.iment de cahlă cu cavaler, c!escopC'rit la Suc·pava, dup;.i R.
Gassauer (4).
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Fig. 2. FragmC'nk de cahle cu cavaler. descoperitP la Suceava. după K. A. Romstor1Pr (1-:l); cahla cu sceni1 de vinătoarP, descoperită la Vaslui, dup<"t Rica Pope~cu (4).
1·1.
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Fig. 3. Cahle cu cavaler (1), scc'n~1 c!0 vinătoarc (2), pc•rcch0 cl0 îndri'igostiţi ('l). descop0rite la Baia. după Lia Bătrina 5i Adrian Băfrîna; cahlf1 cu SCPJHl de
dans, c!C'scopcrită la Sucl'ava, dupf1 R. Gassau0r (-1).
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Fig. 4. Fragment clC' cahl:1 cu sc·C'n<I clt' \'inf1to:ir(', JL copcrit la Vaslui, după Ric.1
Popc<;cu (1) ; cahlf1 cu pcrC'clw clP inclrC1.~ ·1<;ti t,1 la SuCt !V:I, clup~1 Hadu Pop:1,
Monica Mărgincanu -Câ rstoiu .2).
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CRF.5TEREA ANIMALELOR IN MOLDOVA MEDIEVALA
lN VIZIUNEA GEOGRAFILOR, ETNOGRAFILOH,
SOCIOLOGILOR ŞI FILOLOGTLOR
MIIL\I LJ\ZAR

După cum se ştiC', ocupaţiile agricole tradiţionale de bază alC' poporului nostru,
cultivarea plantelor şi creştc1·ca animalelor, ca urmare a compkxitf1ţii probll'melor
PI' care le incumbă, au nt•cesitat o abordare inter şi multidisciplinari1. J)isdplin<' mai
mult sau mai puţin înrudite intrp Pl<' au contrihu!t, în viziuni proprii, la l;"unurirea
unor aspecte particulare alC' ocupaţiilor economice. ln stadiul actual al cerc<:'tărilor,
cinel incă nu s-a trPcut hotărit la studier<'a comparativă, în viziurwa unit."lr<I, a tuturor surselor c!C' informan>, se impune o evaluan„ fiC' şi cu caracter parţial, a rezultatelor dobinditC' clC' diferite catpgorii dC' spC'ci~Ii-;;ti. ConsidC'raţiilP noastrt' din ani<~olul de faţă, rdPritoarc la aportul gco.r:rnfilor, c•tnografilor, sociologilor -:;i filologilor la cunoa.')terC'a economiei pastorale' a l\lolclovC'i medi<'val<' continuf1, dP fapt, idC'ile
unui studiu antt 1·ior ln care ne-am ocupat ele contribuţiile istoridlm· ln acest clnmeniu1).
Contribuţii gt•ograficc. Angajaţi dirC'ct in procesul cunoaştPrii viC'ţii Pconomit:t',
geografii au abordat problC'matica ocupaţiilor agricole pornind ele la rolul factorilor
nflturali sau, într-o etap[1 mai avansatf1 a CC'rcetărilor, de la interacţiunC'a dintre
mediu şi om. Deşi în acC'asti1 privinţ[1 s-a scris relativ mult, studii dcclicatc Ppocii nwdievalc există destul de puţine. Majoritatea contribuţiilor r!'flC'ct<I r«'alit{1ţi sp<'cifice
!-ecolelor al XlX-ka şi al XX-lca şi faptul se datorează, nC'indoit'lnic, stadiului dC'
dezvoltare a ştiinţei gpografice, mai ales a gcografiC'i istoricc. Pc ele alt;I part1\ de
acC'asti'1 dată ca un lucru pozitiv, SC' remarcă prC'ocuparea ele mo<lcrnizar<' a metodologic~ de cprcC'tarP. In principiu, geografii au abandonat teza privind rolul determinant al factorilor naturali, procPdind la analiza pconomiei agricole în funcţil' ele impactul factorilor antropici asupra celor naturali, dc modul cum difrritc spaţii cu
particularit[1ţi de mediu distincte au putut fi umanizat«' fii dt•stinatC' unor funcţiona
liUiţi economicp conl'rd<'-). Discutarea raportului om-mediu a scos în rC'liPf i mp<?rativul aclîncirii cunoa-:;tC'rii cdor doi factori, în scopul stabilirii cit mai PxactC' a potenţialului C'conomic al zonelor geografice şi a rolului activităţilor antropici• în rr.odificarl'a p<>isajului natural. GC'ografii au ar;itat, cu justC'ţc>, că nu numai uni t~-1\ile
mari de rC'lid, ci ~i compon<'ntC' mai mici din cadrul acestora au dispus ele un potcn-

'>

Mihai Lazăr, Unele aspecte istoriograf\ce privind C'<"onomia zootehnică a Moldovei in
epoca medievală, în „Buletin ştiinţific·•, Institutul de Inv<'iţămînt Superior Suceava, seri.a
Istorie, Suceava, 1983, p. 43~9.
'l I. Rick, Cercetări de geografie şi antropogeografie in Dl'preslunea .Jijiei, în ,.Buletinul
Societă\li RomanQ de Geografie". L (1931) şi LI (19:f2) (se va cita : „B.S.R.G.") : I. Canea,
Dt.>spre rolul factorului i:eoi:rafic în Istoria poporului rom;in, în S. Mel1edi11ţl, Opere
alese. Bucureşti, 19G7 : D. I. Oancea, Interpretări ale raportnhtl om-ml'diu geografi1c în
. unele lucrări de geografie din trecut, în „Natura", XIX, nr. 1 (1967), p. 29-:14 : Constanta
Rusencu, Populaţia privită în raporturile rl cu vatra şi n1osia satului, în .. Lucnirik,
Simpozionului de geografic a satului Bucureşti, septembrie,
19~7",
Bucureşti,
191;9.
P. 41-47 (se va cita : „LSGS-1967„) ; George Vâlsan, Opere nlesc, Bururrştl. Ed. Stiinţlflcă,
1971, p. 6~ ;
Dumitru Teaci, Tr:insformarl'a peisajului natural al Rom1î11iei,
Bucureşti, Ed, Ştiinţific,\ şi Enciclopedică, 1963 ; Gt.>ografla llonui.nll'I II. Geografia uma'l:I.
şi economică, Bucurr~ti, Ed. Academiei, 1984, p. 9-28 (se va cita : Gco~rana l!omâniel, 111.
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tial :conomic c_lif('l_"itJ). _Modul el~' folosin_ţ:"1 a t"rc11~1rilor, dement ele baz;J al p(•isajului, .i pvolu.:t _111 timp rnclPosch1 datm·1ta d1nam1c11 acţ1unilor antropice si mai puţ"
a transfonnanlor survenite•
în l'OIHliţiilc cl1· 1"l'lil'f ' dim<i si
· tin
.
·. .sol . /\sa
„ .sr' ("'fJl·i(···
·'
d 111 e'ITsul aparte' al geografilor faţ;~1 cil' factorii cl('!llografici ~i tehnici atunci ci1·ct i~i propun s;1 r·ercl't1'7.C' ocupa\1ilc agncol1'.
P1•ntru cunoaştcn'a 1·îL mai compl1'x;·, a !'l'Onomici anima]ip1·c a l\loldovci s-a
acordat at1·nţic a~czi1rilo1· s[tlC'~li'•), Fid1~clu-se concrptizări succinte ~i pl'ntru asPzi1rilP c-u caractPr sc'zoniPr, sprcificp zond01· pastoralP 5 ). S-a ar;_Hat, ~i nu f;.ir,·1 tc·mc:i, cri
topologia a.~C'Z<.1rilor a dPpi ns, în afară el!' configuraţia krc'nului, .~i dl' carartl'rUl
or·upaţiilm-. OP rPgulă, satdf' lle tip risipit şi r[1sfirat au fost caractl'1·istic:P locuito1·ilnr a l'iiror principalii îndt'l!'tnicir" o constituia cr(·~tcrr;_1 animalelor'} Satl'lc• sint
cll'l'initc> nu numai ca rC'alitt1ţi cantitativ!' în peisajul gpografic, ci, Î!1aintp clC' toate'
cd n.•alitliţi funcţiona!(', ca moclalit[1ţi dP valo1·ifican' a concliţiilor cil' nwdiu.
'
CC'rcC'tări cip ~rnploarp difl'rită c·u caractpr grografico-Pconomic p1·ivi11d <T<":·kn'a
vitC'lor in gPIWral şi a µC.storitului în sµL•cial s-au întrc•prins atît la nivl'lul marilor
'J I. Donisă, P. Poghirc Valea Bistriţei, Bucureşti„ Ed. Ştlln\ifică,
I9G8 ; Nicolae Barbu
Obcinele Bucovinel, Bucur<'şti, Ed. Ştiinţifica .şi Enc1clopcdtcrl, HJ76, p. 19-1, 2{)4--:.!05 ;
1. Băcănnru, Elementul C<'ografic in viap. satului romanesc, în .. LSGS-In67". p_ 3J-;;9 ;
AL Savu. uea:urile, podişurile şi cimpiile în akătuirea pămintului românesc şi in \"laţa
poporului nostru, în „Terra ·. anul II (XXII), nr. 4 (1970) : Victor Tufescu. Pe valea
Moldovei. Privelişti şi evoeărl, Ilucurcşti, Ed. Ştiln\ifică, 1970, p. 58-59, 108-11)9, 135,
1"3-154, 164-167 ; I. Sîrcu, Geografia fizică a R.S.R., Bucurc,u, Ed. Didactică şi Peda
gogl>Că.
1971. p. 75. Do, 8:1. BJ, 3>6, 3<>6, 3E9 : P. Poghirc. Satul din ( ollnele Tutove1
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 197:.!, p. 46-48, 53-54, s~. 6j--,;6, 94 : N. Popp, L Iosep, D. Paulencu, JuiJl'ţul Suceava, Bucureşti, Ed. Academiei, 1973, p. 6~-r.5 ; Vasile Păci'lonnu.
Nicolae Barbu. Maria Pantazlcă. Alexandru Ungureanu, Dumitru Chiriac, Podisul Moldovei, Bucureşti, E<.!,. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980 ; Claudiu Giurcăreanu, Spaţiul geug-rnfi<:-strul'tura, urganizaren şi fL•ncţiile sale, in ,,Terra„, Xlll (XXXIll}, nr. 3 (lf.:91),
p. 26-33 : Ioan Şandru, Peisaje geografice carp:~lirc in Daci:i., în „Terra", XII (XXXII),
nr. 3 (19811). 3-i ; AL Roşu, Coordon.~te geograrice ale optimizării peisajului agrar românesc în .,T„rra·•, XIII (XXXlll). nr. 4 (tnBI). p. H-15 ; I. Gugiuman. Principalele caracte1·islici ale elc1111Cnlelor flzico-geograrice din Podişul :Moldovei ~I potenţialul lor economic,
in ,.Studii si cercetări de geografie··, Suceava, l!J83, p_ ~1-:l!l ; Geografia Românil'i, li.
fL 1 !1-'.!0, 201-1;>2.

">

Jonn Şandru C'ontribuţii geografice econoJnicc asupra evoluţiei a~ezărilor onu~neştt din
t!epresiunea subcarpatică O.ne~li, in ,.AnaLcJe ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza*
clin Inşi", s-erie noua. sccliunea a II-a, V!I (1~61), fasc. 1 (se va cita: „AŞU - Ia.şi·.
s. Ill : M. l\p~valoaiei. ('ontribulii la studiul gcor;rafic al aşezărilor rurale din :\loldova,
in „l\ŞlJ - laşi'". s. II, IX (196j). p. U7 ; C. Dri\goi si K. Swlzewskl, Contribuţii g<'oi;~arlco
cconom1 "' asupra aşezărilor din bazinul Trotuş, în •. AŞU - Iaşi", s. II. b. xru (1967).
P. 10:1 : M. :\p~\'filoaiei, D. Chiriac, N. Lupu, Citcva obse~\·aţii geografico-economice rel<'riloarc la 1>opulaţia şi aşezărHe rurale di.n Judt"ţul Su<'eava, in "AŞU Ia~i·•. s. n, c,
i.;~cigrafic,
XV (1970), p. 75-80 : 1. Băcfinaru, Consideratii i:;eograflce privtnd tipologia
11~ezărilor rurale din Rom;i,nia, in
,.Comunlciiri de geogrnfle", Bucurf'şti. VIII (19î.9J,
:'Dl-~07 : Constanţa Rusencu, op. cit., p. H-Hw: Vinttl;i Mihăilescu, No;itmî <le bază.
iii geografia satului, în „LSGS - Bucureşti, lmi7·', p. 9-13 : Dumitru Cl11riac. Cituva aspecte islorico-geografi(~c refcritoa.rie la evoluţia aşezărilor rurale din Cîmpia l\IJnldov~i.
in „AŞU Iaşi", s. II, c. XVI (1970). p. 81-9(): N. Lupu şi Iulia VAcilraşu, Tipuri de
asezilri in bazinul suprrîor al Trotuşulul, în ,.Studii şi cercetări ştiinţifice", gcologlei.;eografie, Institutul pedaeoglc Daci\u. 1970, p. 87-W1 ; l. Blicănarn. A~ezlltilc omrneşll
din Vrancra şi subcarpa\ii dl·ntr~ Şuşi1a şi Rimna in veacurile XV-XIX, în „Buletinul
soclc::'lţll ne ştiin'e geografice din R.S.R.". seria nouă. I (LXXI). Bucureşti.1P71; P. Poiihirc,
op cit ; Vasile RiHcan, Aşezările din Moldova neprezentate pe harta. lui F. G. Bawr, in
„Terra". XIH (XXXIII), nr. 4/1981). p. 20-26 : D, l. Oancea. C'lzlmir Swizewski, Satul
bur.ovinean - raporturi g<'ograflce etnograrice. în
Terra", 4 (lflR2). n. 211-22 : V. Cucu,
c. Isb:'lşoiu. t.oruinţe ~i aşezări in peisajul geografic românesc, în THrn", XV (XXXV).
1 (1983!. p. 6-12. lntilnim şi unele studii interdisciplinare Istorico-geografice referitoare la
llabll~tut rurnl : F:mil I. f:mandl. Co'1sideraţii g„011:rafiC'f' privind dln:imica aş„zllrilor dis:>Arute din nm·dul ~Ioldov<·i in evul ml'diu (sec. XIV-XVliEll, în .. Hicrasus". Botoşani. 1979,
p 226-2RR : Idcm. Con•\deraţii istorico-geograflr„ asupra RŞC7.ărllor m;,dievalc din depre~iunea ;>iemontană. r.adăull
(secolele XIV-XVIII), în „SC!VA", 30. nr. 3 (1979) : Emil I.
r:mandi si Constantin Şerban, Contribuţii de demografie istorică 1:1 cunoa~terea habitatului
din nord'. ,,-estul :\loldov•i la sflrşltul sec. al XVDI-lea, in „Buletin ştiinţific'', seria Istoric,
Institutul de lnvf1ţ,)mint Superior Succnva, I993, p. 71-98
··1 Victor Tufescu. Odăii„ o fază n•rentă de populare a tinuturilor stepire de la răsării de
C:irpa\i. extras din .. Anuarul Liceului ~dr. Mcşotă~ din Braşov". Tipo(Zn•fia „Astra". Braşov,
1936-19~i : \"inlila Mih;\ilc>scu. Ţara Dornelor. Cadrul i:cografle sl limitele asrzărîlor, ln
volumul nnrni:?ial : ln amlntirra lui Constantin Gluresrn,
Bururcşti. 1944.
P. 334-3!i3 :
M. APil';filrrniei. 011. cit. : Veronica Glosu şi Mihai Ap~văloalei, Populaţia şi aşezările ruralP.
din 7ona carpatir:l si sUhC'arpatlei\ a re11:lunfi Galatî, în .. ASU - Iaşi", s. II. b. XIII (1967).
P. 14~-\'.i3 : Cnn~t::lntln Hcrbst. Ion Ilăcănaru. Probtr.me de grograrie a salului din România,
în .:rrrr~". XIV IX.XXIV), nr. 4/19C2, p. 13-15; V. Cucu, I. Isbiişoiu, Ioc. cit., p, 6-10:
Geografia nomfmlPI, u, p. 183-18:;.
'·> Vintil[i Mih:Jilescu, Trebuiesc recunosrute trei tipuri de sat : satul adunat (sau concentrai),
satul 1·isipil, în „BSRG", XLV (l~GJ ; I. nacllnaru, Consideraţii geografice privind tipologia
aşezărilor l'urale
din România, în „Comunicări de geografie", Bucureşti, VIII (1969),
p. 201-207.
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unit;"1 ţi de relief'). ctt şi în cuprinsu) unor subunităţi geografice mai m1c1, bine inclividualizate tf'ritorial şi l'Conomk~). Deoarecp in activitatea de studicr·e a Vt'cilii noastrl' economii pastorale• ~ursl'lc de inforrnan' istoriC:1 au fost doar parţial int<>grati>
ansamblului izvoarelor, contribuţiile gl'ografilur nu au intotckauna consistenţa
dorită.

S-a acordat un anume intl•res ~i tipurilor ele p.::islurit'l. tC"rminologid 1 ~) si toponimici păst01·eşti 11 ).
'
Intrudt pădurile>, finaţurile >;>i p;"1şunile au jucat un rol important în evoluţia
('ConomiC'i animaliC'rc, surprinderea dinamicii potC'nţialului lor bio;.:eo~rafic, ca urmare a intervenţiilor omului, a reprezentat un subiect de stucliu 12 ). Utilizînd hărţi
merlicvale, cu deosebire clin secolul al XVIII-lea, geografii au !necreat sfi surprindă,
in linii general<', intensitatea acţiunilor umane lC'gatc de ckspăcluriri !ii modul ele
utilizare a terenurilor dcfrişatc 13 ). Prin coroborarea mai eficientă a izvoarelor carto') Victor Tufcscu, Odlllle - o fază recentă de populare a ţinuturilor stepice de la răsărit
de Carpaţi, in loc. cit. ; Idem, Oameni din Carpaţi, Bucureşti. Ed. Sport-Turism, 19D2,
p. 13-61, 102-123, 199-206 ; Ionescu Sachelarie, Despre \'iaţa păsLorească şi agricolă în
trecutul nostru, in „Cercetări geografice", I (1937-1938). Bucureşti, 1941 ; Sabin Opreanu,
contribuţii la transhumanţa în Carpaţii Orientali, în „Lucrările Institutului de geografie al
Universităţii din Cluj", VII, 1942 (se va cita: „L~UC") ; N. Al. Rădulescu Geografia agriculturii României, Ducureştl, !968.
') Leurlan Someşan, Viaţa pastorală ln 1"1unţil Cl\llmani, extras din „nsRG", LII (1933) ;
Idem, Viaţa umană in regiunea Munţilor Căl1mani, extras din ,.LIGUC", VI (19:16) ; N. Al.
Rădulescu, Vrancea geografie fizică şi umană, Bucureşti, 1937 : M. Apăvăloaiel, Economia pastorală în bazinul Trotuşu!ul, in „AŞU - Iaşi", s. II, b, XV
(~GB), p. 179-J·B:I;
IVI. Apllvăloalci şi V. Glosu, contribuţii geografice e•·onomiC"e asupra păstoritului in partra
de sud a carr.aţ!lor Moldovei, in „AŞU - Iaşi", s. II, b. XIII (1967). P. 189-192; M. Ap:·1văloalel, Unele aspecte eeonomico-geograflce privind sectorul zootehnk din bazinul miJluclu şi superior at Moldovei, in „AŞU - Iaşi", s. II, c, XVI (1970). p. 151-15~ ; D. Chiriac,
consideraţii geograrlco-economice asupra păstoritului ln Ţara Dornt•lor, in .,ASU laşi",
s. II, b, XII (197ti), p. 2a3~6 ; M. D. Matei. Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural din
Valea Moldovri şi din bazinul Şomuzului Marc (secolele XV-XVII), Bucureşti, Ed. Academici, 1982.
•1 Laur•:in Someşan. La transhumance des bergers transylvains dans IC"s provlnocs roumaines, in „Revue Transylvanie", Cluj, I (1935) ; Sabin Opre.anu, Contribuţii la transhumanţa
in Carpaţii Orientali, în loc. cit. ; Victor Tufcscu,lndrumător pentru stud:u1 migraţiunilor
trmporare cu cnraC"ter economic, în ,.Lucrările seminarului de Geo~rafle Eennnmică. Aca
dcmia Comercial~ Bucureşti•, Bucureşti, 1946 ; Grigore P. Pop, România. Geografia economică, partea a li-a, Oradea, 1974, p. 314-317.
'"l Vulcu Bujor, Reflectarea activităţii economice în terminulogra pastorală !orală, in „Comunicări de geografie", VI (1969).
11 ) Monografia geografic,-, a R.P.R.., I, Geografia fizică, nucurcştl, 1960, p. 63-92 (Toponimia,
Aspectele ei geograflcr) ; I. Băcă!'!aru, Date geografice asupra evoluţiei modului dr. foloşlre a terenurilor agriC"ole din Vrancea (perioada dintre sea. al XV-iea şi al XIX-iea), !n
„Comunlc:irl de geogrelle", Rucureştl. IX (1969), p. 95-9G, 98, 100, IM : J\lexondru Obreja,
Din specificul toponimici moldoveneşti, in .,Lucrările celui de-a! III-lea Colocviu naţional
de i;eografla populaţie!! şi aşezărilor din R.S.R.". Iaşi. 1971 : Gh. Dragu, Toponimie geografică fpartea l-a), Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. tnn : Dumitru
Chirlac, Defrişările pentru extinderea terenurilor agricole din Moldova reflrctatr. in toponimilt', in „AŞU - Iaşi", s. rr. b, XXIX (1983), p. 89-92. Pentru cunoaşterea toponimiei
păstoreşti, date Interesante i::ăsim şi in dicţionar€le geografice ele judeţelor din Moldova,
editate la sfirşltul Sf'C. al XIX-lqa, in număr de 13, in baza cărora au fost publicate, intre
1898-1902, c<11e 5 volume ale .'.\tarelui dicţionar gPografic al României ; ele asemenea dlctionarele geografice ale Bucovinei şi Basarabiei elaborate de Emil Grlgorovitzo şi, respectiv, Zamfir Arbore.
t:!) M. Guşulettc, Finctt~le sr.cnlarc din Bu('ovina, 1921 : P
Buculescu, Zonele de 1.'egetaţie
lemnoasă din România in raport cu condiţiile orohidrologice, climatice, de sol sl subsol,
:Bucureşti, 1924 ; I. Aăc:'.inaru. Date geografice asupra evoluţiei modulul de folosin IA a tr.renurllor agricole în Vrancea, în ioc. cit., p. 95-98 ; P. Poghlrc, op. dt. ; N. Barbu, Ohclnele
Bu<"ovinei, p. 45, 59, 194, 211-216, 2li7, 280 ; Viorica Sultana. Raporturi intre vi1•getatie sl
soluri, în „T~rra", nr. 411981, p. 44-45 ; o. Chiriac, Defrişările pentru extinderea terenurilor agricole din Moldova, reflC"ctate ln toponimie, ln I~<". cit. ; Geografia Rom;"rniei, IT,
J>. 205, 31-315, 301 ; M. D. Matei, Emil I. Emandi, op. cit.
"'> N. Docan, Memoriu despre lucririle cartografice prtvltoare la războiul din 1787-1791, ln
„Analele Academici Romf1ne. Memoriile Secţ. Istorice·•, Huenrestl. XXXIV flRlt). p. 2,._34 ;
Vint.llA Mihlltlescu. Tara Dornelor. Cadrul .:eo.:raric til !'mitele asezărilor. in loc. cit..
Vasile Bălcan. Dorun1cnte cartografice din secolul al XVilll-lea, în „ASU - Inşi", s. li, c,
XVII (1971), p. Bi-107 : Idem, Rl'prczentarca reliefului ln documrntrle t'artografi<-c a~upra
Moldave; rlin sec. al XVlil-lea. în .. ASU - Iaşi". s. II. c, XIX (1973), p. 6.>-71 : Marin
Popescu-Spineni. România in izvoare geografice şi cartografire IDin anllchilatr pină in
prag111 veacului nostru), Bucureşti. Ecl. Ştiintifică şi EnclcJop<'dică, 1n70 : VasilP Cuc•u,
Emil Ioan Bmandi, GeoJ:"rafla istoricA. a nordului ?.-Ioldovci in lumina izvo~rl'lor cartoi:rofice (secolul al X\o'JJI-lea), în ,.Revista muzeelor şi monumentPlor", 10 (l!lllll. n. 66-77 :
C. Isbăşolu, Citeva consideraţii de geografie istorieă referltoart• la teritoriul românPsr 111.
tn „Terr::i'', XIV (XXXIV). nr. J 11982). p. 19-2~ ; Ioan Iasco sl !\I aria Luca~!. Analiza
geografică a unei hllrU vechi a nurovinel
(1774), in
„Lucrările seminarului geografi<'
~Dimitrie Cantemir„·', nr. J (1982), Iaşi, 1983, p. 12I-131.
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grafice de C'poe<~1 cu clocumC'ntl'lC' istorice ~i hărţile actualC' ale solurilor 1 ~) cxisti1 posibilitatC'a obţinrrii, în r.ontinuan', c\C' noi ~i prC'\ioasr indicii dC'spre !ntindC'rC'a aproximativii a zonP!or dC' VC'getaţie silvicii ~i iC'rboasf1 ~i a stabilirii în acl'st frl a etaprlor
principal(' d<' tran<;formare a prisajului gl'ografic sub acţiuiwa factorului antropic.
S-a n•mareat d1 pi1duril<', poienilt> ~i p[1~unilc natut·ale n•prczl·ntau •,,1<1ţii!C' economic(• cdc lll<ti întins(' clin lrntarnl a~l·Z<'trilor mcdicvalP. În ultimul timp, studiile
de gpog1·afit> istorică s-au înmulţit ~i au cî~tigat în valoarr, cc·ca el' a contribuit la
l'Pfl<'ctarPa într-o maniC'r[1 m:1i fidl'i<l a l'l<'mC'ntdor ele gt•ografic economică în cadrul
noului tratat de Geografia Români<"i 1-').
Contribuţii etnografice. Bog[1ţia si varirtatr•:1 vc•stigiilor
material<' ale culturii
popularC' i·omânr~ti păstrat0 în clifl•ri-tc muzPC' au stimulat cC'rcptarPa dnogrnfic:"1 a
oe ctpaţiilor t1·acl.iţionalC'. Lipsite' de• o 1111<iliz[1 profunclC1, comparativă. CC'!(' clintii stutlit C'tnograficC' prezint[1 un intrrC's oan'cum limit.at, de rl'Ill'cl.incl în primul rinei dl'mcntC' ele ordin cantitativ, nC'intt•gratC' corcspunzf1tor în geografia ~i istoria 1·omâ1wasc:1. llltvrior, prin contrihu\iil(' lui S'mion l"l. Marianl 6 ), 'i'mlor Pamfih""), Ion
Diaconu1B), Dimitrie Danl?), Sabin OprPanu 20 ) ~i I. Old''), sfL'l'a ccrcctC1rilor etnografice
in ciomeniul p[1storitului s-a lărgit considerauil. Saltul cd mai spectaculos în studiC'1·ca etnografică a ocupaţiilor s-n îm·cgistrat, însă, abia în ultimele dC'cenii. C('{"a CC'
C'aractcrizC'aZ[1 noua perioadă const{t în îmhun:tt[1\in•a maniC'rii de invcstigRrC' a frnonwnului etnografic ':'i în crL'-5lt'r<'a intNcc.ului ~ll'nlru intC'grarC'a rC'zultaklor obţinUtC'
de spl'ciali~tii din celelalte disdplinp înruditC' (istorici, gC'ografi, filologi, economişti).
HPalizîncl o haz[1 info1·maţional[1 largă, l'tnografii au prnn·clat apoi la stahilirca crikriilor de ct•rcctarc a fcnomC'llUlui pastoral, precum şi a tipurilor de păstorit.
Prin minutionsC' cercetări documentare si de kren, Nicola<' Duni'1re a scos în
lTlil'f importan\~l cercetării etnografice' a p[1storitului2''), in~istînd în mod spC'dal asupra p[1storitului c!C' pPndulare cluhl<\2 3 ). Tot lui ii datorăm un inlL'rC'sant studiu clC'sp~·· · pr11dl1·-· j,. ~·'' L,t,-, ,i t.;·.,_n 1c.1 prPltllT.1n: 1rir 1 .: p.·. -t111·i! :·~~:~f~n~. puhli•. ,1l ~a Rud.•l""·l.•, '" l.11tl:o.1 ::('rm.111.i'"). lt1(11rrn.1\i.1 util:;;._;., JI„ ' " "'·'" 1>u11.11<• d„;r.1111:-.ln·„1.1
1.~r~·.• 1.1 .... p1;:t11' I' ;1 p„·1 ... tn1-it11lui ln '-l'.t...1tiul )twuil d1• r111~<1111 v~1nit·Lat4•.:t ': c·id1t.i\ta-;1 "·\I·
pt>rtoal'c°l a pro.!~.„.·!·.~:· L~ . . !~!h !"'-•.d:L~~·· de· p.1'•q1!I . I it' d·· ( ,-;J.11t1 I wu·~or ·. 1:P in<ii< ;,,
dC' asC'menC'a, ponderc•n însC'mnati1 a acestor bunuri în regimul de alinwntaţic al ro-

mânilor.
Valorifidnd c·C'rcC't[1ri mai V<'t:hi asupra p<-L~toritului, Romulus Vuia a l'laborat
„tudiul Tipuri de păstorit la români 25). IncC'rcînd sistematizarea tipurilor ele pastorit,
dUtorul atrage· atc•nţia asupra unor can•n\C' alC' htoriografiei mai vechi care a atrihuit
[) importan\{1 l'XageraU1 pt1storitului transhumant, liisind în umbră pi1storitul ai;ricol
loC'al. cea mai (·uprinzătoa1·e compon('ntă a îndektnic·i1·ii p:istorale26 ).
~--;-el. Bucur ~contribuţii la studiul solurilor folosite in Cimpla Jijia Bahlui, în „ASU -

i.i~i", :;, u. VI (19dJ), rase. 1, p, 193-2rn; T. Nitu, Solurile din. regiunea Suceava, Bacau,
19u6 : Hal'la pcdologkă a R. s. România, scara 1 : 500.000, Instllutul gcolog1c, Bucureşti,
In70-1971.

''I

i::ctiiie

citată.

1·1 Tradl~il poporane din Dueovina, nucureşll, 1985 ; Să1·bălorilc la români. Studiu etnografic,
voi. III, Bucureşti. 1901.
"l Sârbătorlle de vară Ia românt Bucureşti, 1910< : Agt'ICuttura la români Studiu etnografic,
Bucureşti. 191~ : Sărbătorile de toamna. şi postul Crăciunului, Bucureşti, 1914.
Ţinutul '\'ranC'el (Elnogrofie ·folclor - dialectologit'), Bucureşti. 193:J ; Păstoritul în Vran('ea,
extras din „Grai şi suflet". Revisla Institutului de filologie şi folclor, Rncureştl, IV, 1930.
tn cea de a doua lucrare, I. Diaconu insistă asupra faptului că dintre toate elementele
etnografice rom[rneşli, cel mal „ventabll caracter de generalitate" l-a avut păstoritul
(op. cit „ p. ~).
'''l Stina la românii din nucovlna, in „Junimea literară", XII (1923), Cernăuţi, rn:l3.
'"'l Contribuţii la transhumanţa în Carpaţii Orientali, in loc. cit„
p, 2()3-239.
"> Cer„etărl asupra păstoritului ln Vrancea, Bucureşti, 1936.
- l Problema cer('etării etnografice a păstoritului• în „Studii şi cercetări de 1stone", Cluj,
1956, nr. 1--4, p. 173-176 : Rl'laţii t•tnograflce intre ţinuturile de pe ambel(' versante ale
Carpaţilor, in „Studii şi cercetări de istoria artei", Bucureşti. nr. 1 (1963), P. 192-204.
21 ) Păstoritul cl1• pendulare dublă pe teritoriul României, în „Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei·· pe anii 1963-19117, Cluj, 1!169, p, 115-138 (se va cita „AMET"). ln cuprinsul
studiului se realizează lmpăr(lrea ocupaţiilor pastorale in patru tipuri de bază : I) c1·~te
rea vitelor in grajd, 2) păstoritul local (agricol), 3) păstoritul pcndulato1", 4) păstol'itul
transl1umant (p. 115-lW).
1 '1 N. Dunăre. l\lilchprodukte im rumrmlschen Hlrtenwescn, extl'as din Vlehwirtschart und
Hlrtenkultur. Etnographische Studlcn. Budapest. l9G9, p. 600-639,
') op. cil„ Bucureşti. Ed. Academiei, 190:4.
"'> Ibidem, p. 209-211 ; Vezi in acest sens şi punctul de vedere exprimat de Corneli;u Bucur,
Dlr••eţii al•• demografiei lstoriet• romaneşti.: transhumanla pastoral~ în „Revista de istorieM,
tom. 31. (1970), nr. l~, P. 22u:;-230;;.
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Merite deosebite în

cunoaşterea

etnografic{1 a

ocupaţiilor

revin lui Ion

Vlădu

ţiu2•), şi Vak•r Butu1·ă 28 ), realizato1·ii a dou[1 substanţiale monografii care sintetizează

rezultatele obţinute în acC'st domeniu. Cpi doi etnografi infăţi5C'az<'\, cu mijloacele
specifice disciplinei etnografic<>, formC'le şi evuh1\ia tehnicilor agrar-pastorale la români, avind multC' concretiztiri p<>ntru tC'ritoriul Moldov<'i. Corelaţia strînsă dintre
cultura plantdor şi creşterea ani maklor este pu~r1 în <'Viclpnţă ele tPlmicilc complemrntare utilizate pentru realizan•a 101· si de faptul cft, în plan cantitativ, românii au
dat atrnţir specială creşterii cornutelor mari, nret'san• luedirilor agricole şi transporturilorw). Utile> 1)('ntru cunoaşter<'a <IP ansamblu a prohkmPi se cloveclrsc capitole!<'
clin celP eloU<i lucriiri care tratpaz[1 elPspr<' : tipurile ele gospocl[trii ţăr{111e5ti .5i componentek 101· d(• bază 30 ), sistPmele elP crP5tpre a animalC'lor 31 ), tipurile c]p locuinţe
tpmporare 32 ). asociaţii pastoral<' pentru văratul an imalelor'' 3 ), meşteşugurile alimc>nta1·e si tc>xtilc> kgate ele creştPrPa animalC'lor 3"). StahilirPa tipurilor ele> gospodării ţă
rfmc'iti s-a fâcut în funcţie atit ele> cadrul gPoJ:n-afic. cit si dr specificul ocupaţiilor
DP multC' ori, înst1, înfflţi5a1·C'a acPstui aspc>ct a a\'Ut la baz[1 n•alitiiţi tirzii, care nu au
fost fixate intotclrauna precis în timp. Dup{1 modul clC' îngrijire a animalc>lor, I. Vlă
duţiu C'StC' de ptirerc că au C'Xistat tn•i sistrme : 1) crPstC'rC'a libc1·{1 în prrimctrul satului, la munte sau la haltă, 2) cn•!'.'trrPa in turm:1 vara .~i în perimetrul gospodării
lor iarna. 3) crP5tC'rC'a în turm{1 tot anul, caraC"t<•ri~tici:i p{tslorilor transhuinanţi 30 ). 111
stabili1·C'a sistc>mc>lor ele' creo:;t<'re a animalE'lor, I. Vlttcluţiu utilizeazC1 şi alte' criterii:
pondC'rc>a dc>ţinut:1 ele' economia animalieră în ansamblul ,·ieţii agra1·e a satC'lor şi aria
tC'ritoriahi în can• se practic;\ c·rpşkrea animaldor. In primul caz s-a avut în vcdcrC'
leg;'\tura nemi.ilocit[t între tipurile> ele ao:;C'zi.iri agrar-pa!>tnralP, pastoral-agrare şi pastorale. pC' ele> o part<', -:;i sistC'mC'lf' clC' crC'ŞtC'rP, pC' dP altil part<'. In al cloilra cciz s-a
ajuns la rc>cunoa5tC'l'C''1 a trC'i sisteme> dr cn•ştC'l'C' : local sau SC'clentar', prnclular sau
local-zonal şi transhumant 3io). In rapo1·t cu modul clP p<"1şuna1·f' şi iC'rnarc a animalelor. Valer Butură socotf'Ştf' c[1 rot fi luatP în considPrarP 4 ~isteme ele crC'şterP : 1)
creştC'rPa mixt[1 a animalC'lor p<' păşunile clin apropic>1·f'a satC'lor, 2) crPŞtCrPa mixtC1
de animalC' vfo·ate P<' p{15unilr clin munţii aprnpiaţi. :!) creşt<'rf'a mixtă ele animal€',
vi"1rate pC' păşuni clifC'ritC' şi iernate în s[1laşC'lc clin cup1·in<.ul hotarC'lor. 4) cTcştC'n'a
animalelor prin transhumanţi:il•°). In CC'ca ce priveşte' pfistoritul. ca formă distinctă de>
crestrrc> a animalC'lor, după modul ele> organizarp a turmC'lor şi tipologia construcţii
lor 'c1C' adăpostire a păstorilor, produselor şi animalf'lor. ValC't' Buturii, în baza s_intC'~
tizării rezultatC'lor CC'l'CC'tf1rilor rtnografice, consiclPră cr1 trC'bUi<' rC'cunoseute 4 tipuri
mai importante> ele pt1storit: J) local. 2) dC' pendulare simplii, 3) de penclul;trC' dubl{1,
4) transhumantlB). I. Vlăduţiu şi Valf'r Butură nr înff1ţi)Pază între-aga tipologie n
aşf'zărilor şi construcţiilor pastorale: stini alpinC', stîni 1_nut.-1toarc, odi"1i,_ colibe, b~r
deiE', săla<;;Uri de iarnă, conace, surle>, corle, tlrle etc., fix111clu-lC', totodata, cnractenstici!C' funcţionale şi aria ele răspîndirc 39 ).
Contribuţii sociologice. In urma unor inddungak ~i tt·1110inice ccrc0ti"1ri cu caracter sociologic, etnografic ~i istoric, H. 11. Stahl a elabornt citcva studii substanţialf'
asupra satuJui meclicwal românC'sc 10 ). Cea mai impo1-tant[1 prin bogăţia dl' informaţii
şi c·omplexitatra prnblematicii discutate C'StP lucrarC'a monografic;! Contribuţii
la
studiul satelor devălmaşe româneşti, în carr, p<>ntru prima oară sr infăptuia o ana21) Etnografia românească, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 19i3, în mod special p. 250-290.
"> Etnografia poporului român, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978, în mod special, p. 201-241.
"> I. Vlăduţiu, op. cit„ p. 2~8. 251 ; Valer Buturii. op. cit„ p, 204-205.
I. Vlăduţ!u, op cit„ 132-143, 1:;5-156 ; Valer Butură. op. cit„ p. 113-120.
31 ) I. Vlăduţ!u, OP. cit,, p. 252-2GO ; Valer Butură, Op, C'it., p. 20i-235.
32) I. Vlăduţlu, op, cit,, p, 131-132, lo5-15G ; Valer Butură, op. cit., p. 210-2H.
"'> I, Viăduţiu, op. cit., p. 264-267 : Valer Dutură. op. cit., p. 222.
31 ) I. Vlăduţiu, op. cit., p. 288-360 ; Valer Butur.:i. op. cit., p. 324-353, 392-415.
I. Vlăduţlu, op. cit., p, 253.
8') Ibidem, p. 252-260. Unele aspecte etnografice ale păstoritului ~înt abordate de I. Vlăduţiu
şi în studii speciale ca : Noţiunea de „mocan" în păstoritul românesc, în „Revista de
etnografie şi folclor", IX (1964). p. 143-158 (se va cita : „REF") : Aspecte etnografice ale
P~storitului în l\ololdova de Sud, ii\ „REF'', X (1965), nr. I, p. 81-GB; Etnografia vili Blstrile•, zona Bicaz, Piatra Neamţ, 1973.
I') Valer Butură, op. t'lt., p. 207.
"> Ibidem, p. 229.
39 ) Ibidem, p. 230-234 ; I. VlăduUu. Etnografia românea~că, p. 131-132, 15:>-156, 181-182.
'"> contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, Ed. Academiei, voi. I, II, III, Bucu4
reşti,1958-19&:; ; Paysagcs et pleuplement rural en Roumanla, în „Nouvellcs ctudes d'hlsto1re". III, Bucureşti, 19G5 ; Civlllzaţia „.l!l~hllor sate româneşti, Bucureşti, 196U ; Studii de
sociologie Istorică, BuC'ureşti, 1973, ş.a.
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liză compm·ată multilatc>rală a principall'lor aspecte alr viPţii rural<' medievale ele la
noi. H. li. Stahl a ajuns la pr!>ţioasc- constatări cu priviri.' la natura şi Sf'nsul indc>letnicirilor agrare în trecutul românesc. Economia agrară medievală este privită ca
o realitate complexă în interiorul căreia membrii comunităţii săteşti utilizrază deopotrivă tehnici de exploatare pastorak, silvice şi ngricole'• 1). Intrucît pfunintul era
lucrat in sistemele moinei sălbatice sau al cplor doU<i cîmpul'i, o parte a suprafeţelor
de teren agricol răminenu nPlucratc>, fiind utilizate în scopuri pnstoral<>"2). Creştrrea
animalelor este socotită pentru întreaga pc>rioadă medievală dr·ept „cca mai rentabilă ocupaţie a agriculturii noastre·''• 3 ). Peisajul vegetal din trc>cut ne·• t•ste prl'zentat în
toată varietatea de forme, pornind de la pîrlongC', imaşuri, finaţuri, poieni. p[1cluri şi
terminind cu miriştile şi terenurile' de coasă cc c>rau supuse izliijirii după r·ccoltarea
cerealelor şi, respectiv, a ierbii. DaC'[1 cultura plantelor se dovedea pretenţioasă faţă
de condiţiile de sol şi climă, arată H. H. Stahl, în acf'1aşi timp, ea necesita şi multă
forţă de muncă umană şi animală''). In schimb, creşt<>rea vitf.'lur se pUt(•a face mult
mai lesnicios, iar animalclp destinate vinzării C'rau transportate fără JZr<'utate pinii.
la pieţele de desface1·e'• 5). F;icînd aceste prC'ciz;lri de ordin tehnic la adresa economiei
vechi româneşti, li. H. Stahl atrăgea totodată atenţia că încl'rcarea de a determina
caracterul vieţii poporului nostru „fie -C'minamente agricol•" fie «C'senţial pastoral»
nu e <lecit o problemă grf'şit pus.'i" 1u). Pentru cunoaşterea mai aprofundată a ocupa\iilor rurale, H. H. Stahl şi-a propus să analizeze : organizarea tf'lmică a satului, caracterul economir>i, influenţa factorilor geografici, tPlmici şi istoriei, rolul pădurii
în creşterea animalelor, sistemele de creştere şi de hrănire ale animaklor. tehnicile
agro-pastoralc şi silvicp de exploatare a pămintului şi a resursdor vegetak, a·wzări
Je temporare din difPritr-le zone geografice şi rolul lor social-Pconomic ş.a. 111 viz:unea lui H. H. Stahl, tipul de proprirtatc a evoluat în funcţie şi ele modul de utilizarQ
a pămîntului. Spre deosrbire de majoritatea cercPt;Uorilor care considerau c<I păşu
nile, poienile şi fînaţurilc' oft'r1i condiţiile cele mai bune' pPntru creşterea animalelor.
H. H. Stahl insistă cu deosebire asupra mlului pădurilor, în special a celor de fag şi
de stejar. care ar fi oferit întotdeauna un <'Xceknt potenţial economic. Exemplifică
rile cele mai multi' sînt făcutp p<'ntru zona VrancPi şi a Carpnţilor Ori1mtali, unde,
datorită unor condiţii spc•cifiC'<'. s-au pastrat mai hin0 elemmtc>le sist<>mului arhair
de viaţă.
lntt>rPsante şi C'Uprinzf1tonrr apreC'irri rdC'ritoarC' la viaţa pastorală românească
lntîlnim în opera sociologului Traian JIC'rsPni"î). Jn principiu, Traian Hers<>ni este de
acord cu existenţa a trei tipuri fundamf'ntale dP pi1storit: 1) sedf'ntar. 2) tranzitiv
(transhumant), 3) semi-nomnd.
Contribuţii filologkc. Limba, c:i pfistrătonre autentică a vit>ţii mntt>rialf' ~i spirituale, refleC'tă în moci sugestiv ocupaţiil<' pconomice. Terminologia pJstorf'aseă românească. atit de bogată ~i variat<i. a atras atenţia m<'r<'u sporită a cerC'etătorilor elf'
formaţie

filologică.

Posedind o solidă cultur{1 filologico-istorică. R.P. Ha~cl<'U a luat în discuţi<' unPlP
aspecte in Jegătur[1 C'U vechimea şi caractPrul pconomiPi agrarP româneşti. In anul
IR74. eruditul savant a publicat in rpvista „Columna lui Traian" 4 studii. in care, pc
haza intPrprrtării C'lf'mentdor lingvistice, îsi propunea s[1 sC'hiţ<'Zf' într-un spaţiu
grafic restrins, particularităţile <>v.oluţiei culturii plantelor" 8 ). p<lstoritului' 9 ) ~i viticulturiiso) în spaţiul carpato-dun[1renn. R. P. Haşdeu a clovPclit Vf'C'himcn mil<'nar[1 a
păstoritului Ia români, aducîncl în sprijinul afirmaiil'i salP termeni de origine dacică şi latină. Fiind dP p;irere C"ă păstoritul a cl0ţinut un loc
predominant în viaţa
noastră economică, B. P. Ha~df'u grPŞ<'a însă dnrl afirma că, la origini, românii au
practicat numai sporadic <"llltura plante-lor . .-\cpast;i inde!Ptnicire nr fi căpăt;it am"l Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, voi. I, p 224. 282.
' ) Ibidem, voi. III, p. 9.
"> Ibidem, voi. III, p. 371 : vezi şi vol, I, p. 16.
"l Ibidem, voi. III, p, 371-372.
•-) Ibidem, voi. III, p. 305, 374.
«;) Ibidem, voi. I. p. 9.
") L'organisation pastorale an Roumanie" în „Arhiva pentru stllnţă şi reforml\ soclalfi.".
XIII, t936 : Probleme de soi':tologlc pastorală, Bucureşti, 1941 ; Sociologie, Teoria generalii.
a vieţii sociale, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enclcloped'ic:I, 19D2.
") Originile agricuUuril la români, în Joc. cit„ V (1872), nr. 3, p. 48-53.
'') Originile păstoriei la români. Element<- dacice. Studiu de f(lologle comparată, în Joe.
cit., V (187~), P. 97-107, 173-177, 23~-235 : Origini)t' păstoriei la români, Elemente latine,
în Joc. cit„ V (1874) .
....,) Originile vini-cullurc! la români, în Jo<· dt., v (1874), nr. 4, p, 89-95.
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ploare abia îr.1 condiţi~le c.o~vie~uirii cu slavii 51 ). Cc>rcC'tarile 1:11terioarE' aveau sa infirme categoric această opinie. S-a demonstral cu argumenlc indubitabil€' că cultura
plantC'lor a repre~cn.tat o îndeletnicire stri1wclw, µracticată neîntrc>ruµt nu numai la
şes, dar şi în rcgmn1 de deal ş1 de munte 5'-). ln domeniul terminologic>i păstoreşti înt!lnim intc>resantc consideraţii la I.A. Candn'a-'3> El a studiat îndmproape vocabularul piistorilor români, evidenţiind existPnţa unui limbaj piistoresc vechi şi foartc>
expresiv pe întregul teritor;u al ţării. Numai rC'fcrito1· la tehnica de creştc>n' a oilor.
culoarea, vîrsta şi particularităţile lor anatomo-fizioloi:?ice, I. A. Candrea a reu~it
să adunC' un număr imprE'sionant dP cuvintc> şi expresii uzuale:"'). Viaţa păstorească
si tC'rminologia cc o caracterizează sînt bine puse în Pvidenţă de folclor. Crc•atC' în
medii economico-sociale concrC'tf'. spC'ciilC' folcloric•• ilustrC'az{1 cu mijloace sp{·cificc• o
marc varietate de aspecte din viaţa ~i aetivitatca crC'scatorilor de animalc 5:'). Analiza
aprofundată a producţiilor folclorice a dat posibilitatC'a depăşirii stadiului interpn'tării strict lingvistico-litf'rarc şi trecerca la formularea df:' f'onduzii cu orizont mai
lan: în lC'gătură cu : tehnicilc pastorale, fenomenul transhumanţc•i, utilizarea anima!elor mari la munca cîmpului si la transporturi, conflicte pastorale, motive mioritice
etc.~n). Tn cercetarea malcrialelor folclorice
trf'buie sii se ţină seama în CC' măsurii
anumite specii folcloricc• erau 1·cprezentative pc zone geografice 'ii ocupaţii. In caz
rontrar exist:1 riscul de a sr denatura realită\ih' prin aplicarea mecanic<'\ a criteriilor
gcnNak• în situaţii cu part!cularitiiţi accentuate
Luînd în considcrarC' ln principal latura canlitativă a crpaţiilor folclorice. Ovicl
Dcnsu'iianu credea că a găsit suficiC'nte dovezi în sprijinul kzei că românii au avut
drept îndeletnicire economică de bază piistoritul tt·anshumant. Mai mult. SC' confundă
lipul de păstorit transhumant cu cel nomad, carl', în fapt, nu a existat la românii
nord-dunăreni, proiectindu-sc în acest fel o viziunl' ne~liinţifică asupra istoriei popo1·ului nostru 5 ~). Dacă în zilele noastre spcciali~lii sinl dr acord că păstoritul, în gC'neralf şi emigrările din Transilvania au avut un rol dPosebit în p<istrarea unit;iţii
limbii românp·-,8 ), în nici un caz nu putl>rn accepla opinia lui Ovirl Dcnsu5ianu de a
"l Originile agriculturii la româ'll.i, în lor. cit .. p. 49-51 : vezi şi : B. P. Haşdeu. Fragme.nte
pentru istoria limbii române, elemente dacice, 1-2. Bucureşti. 1876 : M. seclle, Activitatea.
lexicograficA. a lui B.P. Haşdeu, în „Cercetări de llngvlstică". 1968. Consideraţiile lui

B. P. Haşdeu în problema păstoriei la romiini au
colul : Originea păstoriei la romani, răspuns d-lui

">

rost combătute de A.
Haşdeu, în „Convorbiri

Cil1ac in artiliterare", Iaşi,

IX (1875), P. 35Cl-359.

N. Iorga, Istoria poporului românesc, voi. T, Bucureşti.
19~3. p. 101, 204-205 ; voi. IV,
Bucureşti, 1929, p. 116 : Al. Bocăneţu, Terminologia. agrară in Umba română, in „Codrul
Cosmin ului" II-III (1921). p. U!J-274 ; Ion Popescu-Sireteanu, Contribuţii la cerceta.rea
termlnologle1 păstoreşti din limba română, Iaşi, lQCO, p. 1-15, 179-182.
"'l Straturi de cultură şi straturi de limbă la. popoaJ:1ele romanice, Bucureşti, 1914 : Viaţa.
păstorească la românii
din trecut şi d'e astăzi, în „Junimea literară", XII (1923), nr.
10-11 : Viaţa păstorească la megleniţi, în
„Gral şi suflet", I (1923-1924), p. 23-38 ;
Glosar meglenoromân, ln „Gral şi suflet"", Ifl (1927-1928). p. 175-209, 381-412 :
VD
(1933-1934), p. 163-198 : Vll (1935-1936), p. t94-2JO.

"l Stratnri de cultură şi straturi de limbă la popoarele romanice, p. 12.
"l S. Fi. Marian, Ornitologia poporană română, 1-n. Cernău\i, 1BB2 : Golopenl\a Ştefania
Cristescu, Cercetarea credinţelor şi ritualurilor domestice ale ţărănimii româneşti, extra'
din „îndrumătorul pentru monografiile sociale", Bucureşti, 1940 ; Adrian Fochl, Mioriţa.
Tipologie, circulaţie, ge>nieză, texte, Bucureşti, Ed. Academiei, 1964 : Stelian Cirstean,
Folclor din Moldova - de - Sus, în Folclor din Moldova, voi. III, Bucureşti, 1969 : V.
Adăscflliţei, I. N. Clubotartu, Folclor din ţinutul Rădăuţilor, Suceava,
191i9 : I. Oprişan
Folclor din Moldova - ere .Jos, în Folclor din l\loldova, voi. II, Bucureşti, 1969 : p.
1-444 : Octavian Buhociu,Folcloru! de iarnă, zlorile şi poezia păstorească, Bucureşti, Ed.
Minerva, 1979.
"l Ovid Densuşianu, Folclorul - cum trebuie înţeles, Bucureşti, 1910 • Idem Păstoritul la.
popoarele romanice : inse~tatea
lui lingvistică şi ~tnograflcă,' extr~s din „Viaţa
nouă", Bucureşti, 1913, sau m Opere, I. Bucureşti, 196R, p. 187-213 ; Idem, Vieaţa păsto
rească în poezia noastrA. populară, voi. 1-2, Bucureşti, 1922-1923 sau ediţia 1966 : Artur
Gorove!, credinţe şi superstiţii ale poporului român, Bucureşti, 1915 : Idem Desclntecele
românilor. ~tudiu de folclor, Bucureşti, 1931 : !. Diaconu. Ţinutul Vrancei'. Etnografie_
folclor - D1a(ectologle, voi. I-If, Bucureşti, 1930 : Lucia Burdun, Balada pilstoreascA tn
literatura populară, Tipografia „Dunărea", Brăila, 19:16. I A. Candrea, Folclorul medit·al
român, Bucureşti, Ed. Casa Şcoalelor, 1944 : Vasile A.dăsc.:iliiei ~I Lucia Cireş. „Mocf.naŞ!I, datină spectacol in l\loldova, în „REF" (1970). r> 323-333 : Octavian Buhoclu, op.
cit., p. 185---394.
1') Ovld Densuşianu. Vieaţa păstoreascA. în poezia noastră populară, ed. 1966 : Idem, Păsto
ritul la popoarele romanice, în Opere, I, p. 185--190 : Idem. La. vie pastorale c:hez le!I
Roumalns, în voi. La nation Roumaine, Paris, 1914, p. 24, 25--26 ; Idem, Aspecte lingvistice ale păstoritului, voi. I-II. Bucureşti, 193.~-1934 : rn34--1935 ; „păstoritul şi în special
îndeletnicirea cu creşterea oilor... este strins legată de viaţa nomadă"" (Păstoritul la
popoarele romanice, ed. 1913, p. 5).
18 ) Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania ln secolele XIII-XX, Ed. Ştlln\lllcă,
1971, p, 435 ; Ion Popescu - Slreteanu, op. cit., p. 6-10, 179.
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atribui rolul fundamental in acC'astă dirC'1·ţie păstoritului transhumant. întrudt ar însemna să acordăm tipului dr păstorit amintit dimensiuni pc cart• nu lt•-a avut nicictnd ln trecut. De altfel, concepţia lui Ovid Denuşianu rcfPriloarP la păstoritul
transhumant ca ekmt•nt unificator de baz[1 al limbii române a primit o rC'plică
prompt<\ din partea lui P. Canet•r..,). Pr bună drept.,tr, P. CancC'I imputa lui Ovid Densuşianu că punea semnul egalităţii intre două rPalită\i foartr diferite ca sferă
dP·
cuprindere: poporul rnmân şi păstorii transhuman\i din spaţiul carpato-clunărcantiO),
Adincind problematica păstoritului transhumant, P. CancPl sugera, totodatt1. necesitatea de a se face distincţia cuvenit•\ între ciobani şi propriPtar1i de turmC', avindu-se
în vedere caracterul statornic al gospodăriilor celor din urmă '5i numii1·ul rP!ativ mic:
ul celor dintii.
Referiri utile in l<'gătur;i cu tr-rminologia pi'istorC'asc;i româneasct1 \'('Chc conţin
!ti unele studii ('(aborali' de Th. Capidan~ 1 ), AL Bocfmcţu 6 ~). V. Şotropa 63 ), C. C. Giurcscu64), I.I. Russu65), G. Giugll'a61;), AL RosPtti67), şi lucr[1ril<' cu earacll'r lt>xicografic~~).
Au existat tncerct1ri dP rvaluare a inflm•nţ!'i. vocabularului p;lstorPsc român asupra
tC'rminologici păstorC'şti a popoarelor vecin1• 69 ), după cum, de asC'mcnca, s-a m;mikstat interes faţă de împrumuturile din lexicul străin 70 ).
In abordarea tPrminologiC'i păstoreşti, un mf'rit apart<> revine lui Ion PopcscuSirC'teanu, rralizatorul celei clintii cercetări monografice a prohlemPi. LucrarPa sa intitulată Contribuţii la ('l'rcetar('a t('rminologiei păstor('şti din limba română prezint[1
termenii pentru noţiuni!P ci<> „p[1stor", „turmă", „p<\o:;unc•" şi produsck' lactatP cil•
bază 11 ). Accentul principal cstt• pus pC' structur;i, \'eC'himra şi unitatea terminolo!!iei,
pe baza ci lingvistică ~i discut.,rf'a etimologiilor. Jon Popl'Scu-Sircteanu aprcC'i;1z;-, c;=i
terminologia păstorească s-a format concomitent cu C('a agricolă in contextul na~ll'rii
limbii române „din elemente lexicale moştenite". :\nalirn Ptimologiilor este rf'alizat[1
in funcţie de reparti\ia tf'ritorial;i .~i stratificarea lor istoricii şi valoricii, şi rPflectă
caracterul latin şi românesc al vocabularului piistoresc.
PăslOritul la poporul roman ; pre<'izări ctnograflco-lstoricc, cu prilejul apariţiei studiului d-lui o. Densuşianu, Păslorltul la popoarele romanice, în „Convorbiri literare", Bucureşti, XLVII (1913), nr. 9, p. 9-16 ; Ion Popescu - Slrct.eanu, op. cit„ p. 5-10.
119-180,
P. canccl, Joc. cit., p, 9-10.
Românii nomazi. Studiu din viaţa românilor din sudul peninsulei balcanice, Cluj, 1926.
Al, Bocaneţu, op, cit.
L Viaţa românilor ln evul mediu (pe baza limbii române). 2. Păstoritul (creşterea animalelor), Timişoara, 1943-1944, p. 101.
Jmprumuturi cumanc ln limba română: odaie şi cioban, ln „Studii clasice", XII (1961).
nr. 2, p, 2-05-214.
Din trecutul Pll.storltului ronliinesc, in „AMET", 1957-19:;0, Cluj, 1958, p, 135-156 ; Elemente autohtone în limba româna. Substratul comun româno-albanez, Bucureşti, Ed.
Academiei, 1970 : Elemente
autohtone în terminologia
aşezărilor
şi gospodăriei,
ln
„AMET" pe anii 1962-1964, Cluj, 1966.
G. Giuglea, Crimpcle de llmbll. şi \•latll. strll.vechc românească in ,„nacoromania". Buletinul Muzeului Limbii Romane, Cluj, 11! (1923). p. 561-G5B ; Id~m. Elem.ente pentru a
cunoaşte istoria formll.rii limbii şi poporului
rom;în, Problema alim„ntării vitelor şi
a omului la da~oromâni, in „Cercetări de lingvistică", III (1958), p. 53-62.
Istoria 1in1bli române, Bucureşti, Ed. Academiei, voi. 11-Ill, 1962 : Ed. Stilntifică, voi.
IV-VI, 1966.
I. A. Candrea, Di<'ţionarul enriclopedic, ilustrat, Bucureşti, Ed. „C"artea RomânPască", 19~1 :
Dicţionarul limbii române, serie nouă, Bucureşti, Ed. Academiei, tom. VI, fasc. 1, 1965,
fasc. 12-13, 1968 ; tom. VII. Part<'a a 2-a, 1969 : tom. VIII. Partea I, 1972 ; Partea a 2-a.
1974 ; Dicţionarul limbii romane moderne, Bucureşti, Ed. Academiei, 1958 ; B. P. Haşdeu,
Etymologicum :uagnum Romaniae, Bucureşti, Ed. Academici, val. I, 1972 : val. II, 1974 :
voi. IIII, Ed. Minerva, 1976 ; G. Mihailă, Dicţionar al limbii române vechi (sfirşitul SP<'.
X - începutul sec, XVI), :Ed. Enciclopedică Romană, Bucureşti, 1974.
I.A. Candrca, Elemente române în limbilr. slavice, ln „Noua revistă română", I (1900). nr.
9, 399--409 ; Tll. Capidan, Raporturile albano-române, in „Dacoromania'', II, (1921-1922),
444-554 ; Idem, Raporturile lingvistice slavo-române, ln „Dacoromanla", III (1923),
p,
129-237 : Th. Capidan, 'I'ermeni pastorali de origine română in limbile balranice, ln
„Dacoroman!a", II (1921-1922),
p. G77-fi79 ; Ovid
Densuşianu, Aspecte Jing\·isticc
alr.
păstoritului, val. I-II : Ioan Lobiuc, Ekmente românrştl in terminologia păstoritului si
a creşteri! vilelor la huţuli, in „Romanoslavica·•, XVIII (1972). p. 109-134.
C. Diculescu, Elemente greceşli in limba română, ln „Dacoromanlo", IV, (1924-1926), I,
437--458 ; Dorin Gămulescu, Elcml'nte de origine slrbo-rroată ale vorabularului dacoromân, Bucureşti - Pancevo, 19H : G. Gluglea, Cuvlnlc sl llH~ruri, Elemente vechi germane
ln Orientul romanic, in „Dacoromania", li (1921-1922). p. 327--401 ; C.C. Glurescu. op. cit .•
P. 2nt--2!4 ; H. Mihăescu, Influenţa grert•asră asupra limbii române pină in serolul al
XV-iea, Bucureşti, Ed. Academiei, 1966
G. Mihâilf•, lmprumuturl vechi sud-slave in
limba românii., Bucureşti, Ed. Aclldl'miei, lfJ~O.
op, cit., p, 16-168.

"i P. Cancel,

'°)

">
'-)
~1 )

><)

"'>
16)

">
• t

"J
p.

">

p,

71)

168
https://biblioteca-digitala.ro

Alături de alte catPgorii de cercetători, sau indC'pcndr.nt, filologii s-au preocupat
de culegerea, intcrpn•tarea şi C'<litarea toponimPlor 7~). /\cţiunea s-a dovedit deosebit
de utilă, fntrucît multe denumiri ele locuri l<•i::at<· dc> creşterPa animalelor au dispărut
de-a lungul vremii, fiind înlocuitC' cu numiri ('(' rpflectă t'C'alităţi noi.
Fără îndoială, prob!C'matica stadiului CC'rcetătorilor în domeniul economiei animaliere a Moldovei nwclievale presupune o arie de investigaţie amplă, cu detalii
pentru fiecare plernent mai spmnificativ. Dat fiind că în rîndurile de mai sus ne-am
propus să schiţăm doar cadrul gPnPral al tC'mC'i, am prezentat succint şi selectiv cîteva din contribuţiilc> gpografilor, etnografilor, soc10logilor şi filologilor. Precizăm
că s-a urmărit evidenţierea numai a laturilor mai r<•prnentative, în măsură să dea
nota distinctivă a aportului un0i anume discipline. CatPgoriile de specialişti amintite,
cu unC'le (•xcepţii, au înfflţişat l'!PmPnte particularP, în raport cu mijloacele de investigaţie specificp formaţiPi lor stiinţifice. Acpst fapt a detrrminat, de regulă, conturarea unor viziuni unilaterale asupra economiei pastorale mediE'vale, insistîndu-sc pe
latura cantitativă a izvoarelor, iar !n ceea ce priveşte aria de cuprindere, pe păstorit.
Au exi„tat şi incerci1ri de abonlare mai largă, cu caracter intC'rdisciplinar, dar în
mod obbnuit, acr.stt•a s-au limitat la donwnii restrînse : lingvistică - folclor - ctno~rafie (B.P. HasdPU. Ovid Densu~ianu, I. Diaconu, Octavian Buhociu); etnografie-sociologie (Traian Hcrseni, Paul Simionescu 73 ), N. Duni'1re) ; !wografie - etnografie - istoric (Simion Mehcdinţi 7"), Gf'on::e Vâslan 75 ), J Conea 76 ),
I. Donafi1), sociologie-istorie (H. H. Stahl) ; etnografie-istorie (I. Vl:1duţiu, Valer Butură, Corneliu Bucur78).
Progresele înregistratP în ultimul timp în dmpul cercetării cu caracter interdisciplinar au condus la rPzultate meritorii în discipline de contact (etnoistoria, antropologia culturală, geografia istoricii etc.). Realizările obţinute pe acest tărîm impun, in
continuare, adîndrea cooperării atît in cadrul manifestărilor ştiinţifice, al căror
program tematic trebuie să ofere posibilitatea unui dialog direct intre specialiştii din
domenii diferite, cit şi în constituirea de colective de cercetare> mixte. Numai printr-o
C'olaborare largă se va putea ajunge la apropierc>a poziţiilor şi la înlăturarea unor
dificultăţi ce continuă să se facă simţite acut în plan informaţional şi mctodolog1c.
Studiile intPrdisciplinare comparate, aflate încă la început de drum, vor aduce, fără
îndoială, însemnate se1·vicii cunoaşterii aprofundate a ocupaţiilor tradiţionale ale poporului nostru, care, în fapt, sintetizează intreaga istorie a vetrei de locuire carpatodunăreană*).

Bucureşti, Ed. Academiei, 1963 : Emil J>ftfO\'ld.
Istoria poporului româJn oglindita. ln toponlml.e, Bucureşti, 1964 ; Ilie Dan, Topo.nim1e "
continuitate in Moldova de Nord, Iaşi, Ed. Junimea, 1980 etc.
73) Paul Slmionescu, Etnoistoria convergenţa. interdisclpllinara., Bucureşti, Ed. Academiei,
71 ) s.
Mehedinţi, Caracterizarea.
etnografica. a unui popor prin munca şi uneltele sale
Bucureşti, Ed. Socec, 1930 ; coordonate etnografice : civilizaţia şi cultura, Bucureşti, 1930 ;
Opere complete, voi. I-II, Bucureşti, Vechimea poporului român şi lega.tura cu elementele ologene, Bucureşti, 192'5.
"'> Geori;(e Vâlsan, Menirea etnografiei in România, ln „Cultura• Cluj, 1924, p. 101-108 ;
O ştiinţa. noua. : etnografia, Cluj, 1927.
18) I. Conea, Despre rolul factorului geografic in istoria poporului român, in s.
Mehedinţi,
Opere alese, Bucureşti, 1967. Din geografia ~storică şi umana. a Carpaţilor (Nedei, păs
tori, nume de munţi), in „BSRG'', LV (1936), p. 76 ; Destinul istoric al Carpaţilor,
ln
„Rindulala", II, 1937.
17) I. Donat, Pă.storitul românesc şi problemele sale, in „Studii. Revistă de Istorie", XIX
(1966), nr. 2, p. 281-304 ; Caracterele geografice ale vechiului sat românesc, ln „LSGS1967", p. 27-31 ; L'analyse geographique dans l'histoire, in „Revue Roumaine d'Histolre•
~IV (1975), nr. 2, p. 211-239.
'
78) Corneliu Bucur, Direcţii ale demografiei istorice româneşti : transhumanţa pastorală., in
IOC, Cit., p. 2285-2305.
•) Stu<1iuJ de faţă a fost elaborat în anul 1984 (n.a.).

7'> Iorgu Iordan, Toponimia româneascl1,
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L'ELEVAGE DES ANIMAUX EN MOLDAVIE AU MOYEN-AGE DANS
LA VISION DES GEOGRAPHES, DES ETHNOGRAPHES, DES SOCIOLOGUES
ET DES PHJLOLOGUES

RESUME
LC's occupations agricoles traditionnellC's de notl'C' peuplc ont constitue un su1et favorable aux investigations pour divC'rses categories de chC'rcheurs. Dans cette etude
l'auteur s'est proposc de presentC'r selectivement quelques-une5 des contributions
des geographcs, ethnograplws, sociologups C't philologues sur le probleme en question.
On a mis C'n cvidence lf's aspPcts rnarquants de la contribution des specialistes des
domaines mentionncs ci-dessus. D'habitude ces specialistf's ont representc, dans des
visions unilaterales l'economiC' agricole> moyenâgeuse, en insistant sur le cl'itc quantitatif des sourccs ct f'n cc> qui concNnc l'aire d'ctendUC', sur Ic pâturagc.
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DATE ISTORICO-GENEALOGICE
REFERITOARE LA NICOLAE COSTIN ŞI FAMILIA SA
I. SECOLUL AL XVII-LEA
ALEXANDRU V.

DIŢ A

Nicolae Costin înseamnă pentru cultura română mult mai mult decît sîntcm obiş
credem. Umbrit - nu atît dC' pC'rsonalitatea tatiHui său, istoricul Miron
Costin, cL mai ales de cei Cf' au trecut superficial peste numele şi opera sa - el aş
teaptă, de prea mult timp, să-şi ocupe adevăratul loc pe care-l mPrită în ierarhia valorilor noastre naţionale. Avînd convingC'rC'a acestui adevăr ne-am apropiat de opera
sa căutînd să-i aflăm inţC'lesul, înţC'les ce se lasă anevoie scos la iveală datorită numărului mic de studii de amănunt publicatP pină acum.
De aici derivă necesitatea unei abordări dP IX' multiple planuri a vieţii şi creaţiei istoricului moldovean. Nici unul din aspectele lC'gate de
personalitatea sa nu
trebuie trecut cu vPdC'rea, c-ăci, a)a cum se întîmplă de multe ori în cercetarea istorică, un fapt în aparenţă minor poate constitui chl'ia de boltă în explicarea unui fapt
major. Astfel, aspectul genealogic, oe lingă valoarea sa intrinsecă, ne poatf' da - mai
rlevreme ori mai tîrziu -răspuns la unde întrebări legate de cariera sa politico-culnuiţi să

turală.

Acesta a fost motivul care ne-a determinat să ne oprim, în studiul de faţă, asupra membrilor familiei Costin din secolul al XVII-iea (urmînd ca într-un studiu viitor să fie prezenţi şi CC'i din secolul al XVIII-iea), familie puţin studiată de istoricii
şi genealogiştii noştri. Am înţeles să adunăm aici toate datele cunoscute pînă acum,
completîndu-le, ori de cite 01·i am putut-o face, cu informaţii şi interpretări noi•) .

•

•

•

Ştirile

referitoare la Costineşti - spre deosebire de cele referitoare la alte familii - sînt foarte sărace sau ambigui, împiedicîndu-ne să-i stabilim, deocamdată, ascendenţa mai jos de începutul secolului al VII-lea. Toate eforturile istoricilor şi genealogiştilor de a căuta filiaţii anterioare acestui secol s-au lovit permanent de tăce
rea şi echivocul documentelor, care i-a pus în situaţia de a stabili genealogii eronate,
de-a dreptul fantPziste 1 ). Situaţia se datorează, cred, faptului că famiEa Costin avusese, anterior secolului al XVIl-lPa, o situaţie' materială modestă. Primul său membru
care reuşeşte să pătrundă în sinul marii boierimi este Iancu, tatăl logofătului Miron
Costin şi bunic al lui Nicolae Costin. Că aşa stau lucrurile ne-o dovedeşte şi căsători<i
pe care acesta o încheie cu Safta, fiica lui Ionaşco Scoarţeş, comis, care făcea parte,
probabil la acea dată, din rindul curtenilor.
Dar controversele referitoare la originea familid Costin nu se opresc numai la
aspectele legate de statutul social al membrilor ei, ci îi pun în discuţie atit etnicitatea, cit şi locul de baştină.
•) Nu am urmărit să prezentăm şi să interpretăm diferitele informaţii şi acţiuni cu caracter istorico-cultural. Ne-am axat în mod special pe aspectul genealogic şi pe evoluţia
carierei dregătoreşti (cursus honorum) a Costineştilor. Deoarece studiul de faţă a fost
elaborat în decursul anului 1979, iar intre timp nu au mai fost publicate materiale şi
documente în măsură să schimbe ceva din acest test, bibliografia, inclusiv ediţiile de
croni~i opreşte la acest an.
1
) Miron Costin. Opere complete, I, ed. V.A. Urechia, Bucureşti, 1886, p. 282-283 (în continuare se va cita V.A. Urechia, Miron Costin); Nicolae Costin, Opere, I, ed. C.A. Stoide
şi l.Lăznrescu, Iaşi. Editura Junimea, 1976, p. XVIII-XX.
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Problema C'tnicităţii poate' nu şi-ar fi pus-o nimC'ni, dacă DimilriC' CantC'mir n-ar
susţinut că originC'a CostinC'ştilor estC' „sîrbPască" 2 ), sud-clunărC'ană am zicC' noi. Nu
ştim cit adevăr se ascunde in spatC'IC' aet.•stf'i afirmaţii, dar 'ilim că nu tn•buie tcC'cut
fi

peste C'a cu uşurinţă sau c:u argumPntp pripite', eum se face dr obicC'i, ci trf'buie avută
permanC'nt in VC'dC're şi menţionată pînă in mompntul cind documC'ntl'lC' vor p<'rmite
să se afirme nC't care c•stP adC'vărul. Oricum ar sta lucrurile, nu CT<'d că trC'buie să
facem prea mult caz ele acPasta, dC'oarPce originf'a, oricare ar fi fost f'a, devenise română pînă la Miron sau Nicolae Costin, aşa cum mai nou Vf'nita în Tările Române
familia Cantacuzino, rf'uşisC' să clC'a într-un timp 1·C'lativ scurt aclevf1raţi români '.
Toma vornicul, Iordache vistiPrnicul, Constantin postelnicul, ŞPrban Vodă, Constantin stolnicul şi alţii.
A doua problpmă, a baştinii, a apărut rPlativ recC'nt, cind istoricul Dumitru Velciu a avansat ca ipoteză de lucru originPa munteană a familiC'i Costinl).
Pornind iniţial ele la un cloeumC'nt C'mis ele domnitorul Alexandru Coconul Ia 2
aprilie 1627, Dumitru VC'lciu subliniază că in cuprinsul acC'stuia se vorbeşte desprp
stăpinirea lui Iancu Costin asupra satului PlăvicPni din Ţara Românească ; printre
altPle, se amintC'şte că, în prima domnit' muntc>ană a lui Radu Mihnea (16ll-1616),
••Costin postC'lnic. carC' Pra în casa domnului ca al cloill'a postelnic""). a cerut SC'liştC'a
menţionată pentru sinC'. Acf'astă afirmaţie îl detPrmină pc autor să obsPrve că droarece „prima domnie muntPană a lui Radu Mihnea cleschiclf' ciclul de patru domnii
altecnative ale acPstuia în 'fara Româ1wască şi Moldova. este f'vident că tatăl cronicarului venea in Moldova din Muntenia şi nu invpcs" 5). Dl' la momentul acestl'i constatări şi pinii astăzi Dumitru VC'lciu şi-a consolidat treptat argumC'ntaţia 6 ), in ciuda
faptului că punctul de vedC'rf' nu i-a fost împărtăşit de nimeni pînă in prezent, unii
menţinindu-sc pc susti11C'rC'a filiaţiei moldoveneşti a lui Iancu, conform căreia tatăl
lui Iancu ar fi un moldovean df' viţă VC'clll', Costin micdaruF). Aceştia nu au făcut.
tnsă, pînă acum, decît să ignore opinia c:unoscutului istoric, nf'ostC'nindu-se în nici
un fel să-i dPa un nispuns pc -măsura demonstraţiC'i sale>. Personal crcdf'm într-o
stabilire, sau rC'stabilirP, a postrlflicului Iancu Costin în Moldova, fără a înclina df'ocamdată în rC'cunoaştcrf'a ohirşiri sale muntenrşti. Pinii la noi rf'velaţii tlocunwntarc
este datoria noastrf1 să nu ignorftm nici una din posibilitfiţi, privindu-Ir cu circumspecţia necesară ori de cite ori urmC'az;i să ne pronunţăm asupra începuturilor acestei
mari familii româneşti.

*

*

*

După

cum am arătat mai sus, primul mPrnbru sigur pe carr-1 cunoaştem drocamdată în cadrul familiC'i Costin c>ste Iancu Costin8 ). Promovarc>a sa în rindul micilor dregători se leagă de pC'rsoana voiC'voclului Radu Mihnea pe care Iancu l-a însoţit de fiecare dată în domeniile alternative din Ţara RomânC'ască şi Moldo~a. AstiPI,
în timpul primei domnii muntene a lui Radu Mihnea, Iancu a obţinut dregătoria de
postelnic al doilea 9 ). La 1617, fiind vătaf cie hinsari în ţinutul Orhei, semnează ca
martor o tl"anzacţie de natură funci<1ră 10 ). Patru ani mai tirziu, reapare în Ţara Românească în funcţia de postelnic al doilea 1621 (7129) iunie 7 11 ) - 1623 septrm') Dimitrie Cantemir. Viata Iul Dimitrie Cantemir.
ed. Radu Albala,
Bucureşti, Editura
Minerva, 1973, p. 81.
3) Dumltf(u Velclu, o ipoteză no•IA ru privire la originea familiei cronicarului Miron costi.n
în .„Limbă şi literatură", nr. 1/1973, p. 55-56 ; Idem, Miron Costin, Interpretări şi comen~
tarii, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 52-54.
') Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească., XXI (1626-1627), Editura Academiei
R.S.R., 1965 p. 354-357 (in continuare se va cita DRH).
'> Dumitru Velciu, Miron coslin, p, 52.
6> Idem, Cu privire la cei mai vechi Costineşti, in „Revista de istorie", nr. 8/1978. P. 14431461.

;) C.A. Stolde, op. cit., p. XVII-XIX.
8) Fratele sau, Dumitru, n-a făcut carieră politicii.
G) DRH, voi. cit., p. 354-357.
1"> Documente privind istoria Românie~ veacul al XVP:-lea. A. Moldova, IV (1616-162-0), Bucureşti, Editura Acadenuel R.P.R., 1965„ p. 195-196 ; 198-199 (în continuare se va cita DIR).
11
) DIR, veacul XVII. B. Ţara Romlnl.'asca, V (1621-1626), p. 37-38.
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. : 12) _ păstrîndu-şi aceea~i dreg{1toriP 51 m timpul ultimd clomnii moldovene a
:"".'eRadu 'Mihnea - 1625 aprilie 22- Jfi26 13 ) - , în decursul căreia voievoclul moare,
. •!l Iancu face parte dintre cei cari.' au însoţit trupul nl'insuf!Pţit dl.' Li J lîrlău la
iar
.
·„· oe1·11 rn<1.-11,) .
Bucureşti spre locu ld e vcşmca
o dată cu înscăunarPa lui Miron Barnovschi cariera politică a lui Iancu Costin
marchează un substanţial pas înainte. Rudă cu noul voievod - soţia sa Safta, fiica
lui Ionaşco Scoarţeş, Pra nepoata clomnitm·ului 15 ) - , acesta li promovează în rînclul
marilor dregători făcîndu-1 postelnic marc - 1627 decembrie 9-1630 august 9 ; 1631
ianuarie 7 - noiembrie 30 16 ) - , iar Moise Movilă îl nume~te hatman şi pircălab dP
Suceava - 1633 decembrie 15 - 1634 martic 1'). Fiind în relaţii proa"tP cu Vasi!P
r,upu, se refugiaz[1 în Polonia împreună cu domnul care-l hătmănisP 1 ~). Aici desfi1şoară o susţinută activitate diplomatică şi militară în folosul RPJJUblicii, carP-1 rfr-,plătcşte cu acordan'a indigenatului (1638), lui şi primilor trei născuţi : Alexandru,
Miron şi Potomirw). Viaţa în Polonia i-a fost lipsită ele griji 20 ) pînă la moartea violentă uci~ împreună cu soţia ele o CPată ele cazaci care i-au furat caii, căci se parP
r:ă avea o crescătoric dp cai de 1·as<l survenit[1 în decursul cl.'lei c!P-a doua jumiităţi a anului 165rJ 2 1). In urma sa au rămas unsprezece' copii : _\11.'xandru, Miron. Potomir. Iancu, Vasi!I.', VC'licico, Marghita, Sîrbca, Tudosia, Elena şi Velica 22 ).
Alexandru. Fiul cel mare al hatmanului moldovl.'an, rl.'zultat, ciupii toate probabilităţile, dintr-o primă căsătorie, căci, aşa cum s-a arătat 23 ), !'ra căsi"1torit în 164124 ),
cind Păscălina Iaconwasa 25 ) îl ia ca fiu de suflet împreună cu soţia sa, Safta26). Din
acest an, Alexandru locuieşte' în Moldova - spre deosebire> de> restul familil.'i care
rontinuă să trăiască în Polonia fiind menţionat într-un document din 1641i (7154)
ianuarie 11 ca fiu al postelnicului Costin - deci ncavînd clregătorie 27 ) - şi într-o
scrisoare' poloneză în car(' se afirmă că Iancu Costin „are un fiu în camc>rii, la
domn" 28 ). De la 1651 înainte are în permanenţă - cu mici intcrmitenţ!' - cite o dregătorie. Astfel, în 1651 iulie 11 este starost!' de Putna 29 ; tloi ani mai tîrziu, îl însoţeşte pc lacomi vătaf de aprozi, c;iruia Vasile Lupu îi poruncise> să-l prindă pc riizvriititul Gheorghe Ştefan 30 ) ; eşuarea misiunii şi înscăunarc>a acestuia din urmă, face ca
Alexandru Costin să fie> dus în Transilvania şi ţinut „un an încheiat în tc>mniţ<l la Făgă.
raşi, în obezi" 31 ). Sup[1rarea lui Gheorghe Şt!.'fan durc>ază pinii în 1655, pentru că - la
8 decembrir - Alexandru reapare ca pîrcălab de Roman 32); apoi vornic de poartă33), între 30 mai 1656 - 5 mai 1658, ca în domnia lui Ştefăniţă Lupu să fie men-

">

N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Tara Românească şi Moldova, sec. XIV·
XVIl, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971·, p. 385.
"> Ibidem
"l Miron Costin, Opere, ed. P.P. Panaltescu, Bucureşti, ESPLA, 1958, p. 92.
"l sever Zotta, Ştiri despre Costineşti, „Revista Istorică", nr. 4-6/1925, p. 73-79.
t') N. Stoicescu, op. cit. , p. 385.
"l Ibidem
"l Pentru imprejurlirlle în care s-a produs această fugă, precum şi despre activitatea desfăşurat!\ în Polonia vezi Ilie Corfus, Noutăţi despre tatăl lui Miron Costin, în „Revista
ce Istorie"", nr. 4/1979, p. 721-731.
"l P.P. Panaitescu, Influenţa polonă în opera şi personalitatea <'roniearilor Grigore Ul'eche
şi Miron Costin, în „Analele Academici Rom,ine, Memoriile Secţiunii Istorice", s. III, t. IV
(1924). p. 107.
'°) Ilie Corfus, art. cit.

"l Ibidem, p. 730.
"l N. Stoicescu, OP. <'lt., p. 3R6.
~1 )

C.A. Stoldc, op. cit., p. XXVI.
n) V.A. Urechla, Miron Costin, r, p. 82-83.
=>) Păscălina racomeasa se parc că era mătuşa soţiei lui Alexandru Costin (Ibidem).
!") Safta era fiica lui Mierâuţă mare sluger( N. Stoiccscu, op. cit., P. 386)
"l Arhivele Slatulul din Bucurcsti, Ms. nr. 656 (Condica măn. soveja), f. 4 (în continuare
Instituţia se va cita ASB). Cit priveşte documentul din 15 august 1647, care menţionează
pe un Costin comis. deoQrece exactitatea datei sale a făcut obiectul multor discuţii, ne
multum;m, deocAmdată, să-l înregistrăm, păstrînd rezerva cuvenită pentru astfel de acte
(opiniile sînt
bine prezentate de
Dumitru Velclu, Grigore Ul.'eche, Bucureşti, 1979, p.

">
"')
30)

••)

"l
"'l

150-153).

Ilie Corfus, art. cit., p. 72B.
N. Stolcescu, op. cit„ p. 386.
Miron Costin, Opere, cd. cit„ p. 138-139.
Ihidem, p. Hn. La 3 Iulie 1654 era întors în Moldova, căci un document de la Gheor~hc
Ştefan îl arntă, fără dregătorie. judecindu-se cu mil.năstlrea Galata pentru satul Cllcicăuţl IC.A. Stolde. op. cit., p. XXVII).
N. Stolcescu, op. cit, p. 3B6
Ibidem,
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tionat ca marc pitar ( l6~19 dec<'m brie 9 3'') - 1661 august 10 35 ). Trimis la Poartă să
nnunţc moartc>a lui Şt<'ffmiţ[1 Luru 31 ') la întoarcC'rc C's1.e numit, de EustatiC' Dabija,
marc• postelnic - 1Cl62 ianu_aric _31~) - martie 22 38 ). Dupi:i c~um. se. obser_vă~ în ~ceastă
clt·cgătorie a stat foarte puţin, cac1 boala sau moartC'a l-a tmp1ed1cat sa-şi mai exercite funcţia.
Problema morţii lui AlC'xandru Costin este una din întrebările insuficient rezolvate' p~nă în prezent. Dacă P. P. Panaitt?scu susţinea că Alexandru Costin era postelnic în 167539), Nicolae Stoiccscu arată că acesta murise inainte de 1674'~). iar C.A.
Stoide c:i „după 22 martie şi înainte de 21 aprilie 1662" 1). In ce<'a ct? ne pnveşte cons:dC'răm ca cC'rtr următoarele : In 1668, într-un document privind o tranzacţie n•fcritoare ln satul VornicC'ni, ţinutul Covurlui, se aminteşte că unele părţi au fost cumpf1rate şi de la „Safta, jupineasa lui Alrx:mdru Costin, ce-au fost postelnic"" 2J. Cin~i
ar.: mai devreme - 1663 (7171) iulie 25 - „Safta postelnicf'asa lui Alexandru Costin4l) sr învoia cu răzeşii prntru hotărnicin•a satului Misihăneşti. La 13 martie lfi6J,
cind Costine~tii îşi împart aven~a 44 ), sînt menţionaţi toţi fraţii în afară de Alexandru ~i Vt?lica (care. dună rîtr ştim, era de mult măritată în Ţara Românească şi nu
s-a nnwst.f'cat niciodată in tranzacţiile şi proprietăţilC' din Moldova)'' 5). Conc!uzia CP
o putem trn!"!f' în l'rma celor discutate mai sus rste că la 13 martie tr.63 AIC'xandru
Costin ern mort. In urma sa au rămas doi copii, Dumiitru şi i\fo1·iuţa, morţi dctimpuriu, ante 1674 mai :;1'•6).
Miron. Despre> viaţa şi op<>ra celui dr-al doilea fiu al hatmanului Iancu Costin
s-a scris ::.~ît ele> mult'0 ) incit în cele cc urmc>ază ar fi inutil să mai intrăm, l::i rindu-nc-, în de>talii ; ele aceea ii vom urmări în priilC'ipal cariera sa dregătore:iscă undp
am pu1.ut aduce unple modPste contribuţii.
In vîrstă d<> numai doi ani, pleacă, irnprc>ună cu întrea.r;a familie, în Polonia
(1634). obţinind, alături de ceilalţi fraţi (1638), indigmatul d<> nobil polon. După
moartea tatălui şi în urma participării la lupta de la Berc-stec:co împotriva oştilor
tătaro-cazace (ca nobil polon) 48 ), Miron Costin se reîntoarce în Moldova, prin 16521653'•9). Aici, sub protecţia putPrnicei familii Cantacuzino5 3), începe să se integreze
trc>ptat în rîndul dregătorilor : sluger, 1658 la 3 mai rn54s1) ; pîrcălab de Hotin, 1658
fehruarip 16 52 ) ; slug<'r, 1658 mai 25° 3) ; plrcălab d0 Hotin, 1659 iulie 21") ; fost pîrcălab de Hotin, 1660 ianuari0 20 septcmhrie 16"5). Sporadică, după cum se poate
observa, cariera dregătorească a fost umbrită - prin importanţă - de cariera politico-milit<lră pe care tînărul Costin şi-a consolidat-o in repetate rînduri în acest prim
deceniu de vieţuire> în Moldova">fi).
"l Ibidem,
·'") N. Iorga, Studii şi documente cu pnv1re la istoria românilor, VII, Bucureşti, 1904, p. 315.
33) Miron Costin, Opere, ed. cit., p. ZOl.
"> N. Stoicescu, op. cit., p. 386-387.
") V.A. Urechla, Miron Costin, I, p. 90-91.
39 ) P.P. Panaltescu, Ştiri despre Miron Costin şi familia lui, în Omagiu IUi Ion Bianu, Bucureşti, 1927, p. 280.
"> N. Stolcescu, op. cit.. p. 387.
"> C.A. Stolde, op. cit., p. XXVIII.
"> V.A. Urechla, Miron Costin, I, p. 103.
•3) Ibidem, p. 096.
„) N. Grigoraş, Ştiri noi despre
viaţa şi familia lui: Miron Costin, în „Studii şi cercetări
ştiinţifice. Istorie", fascicula 2, Iaşi, 1965, p. 187.
"> D. Velciu, cu privire la cei mai vechi Costineşti, în Joc. cit„ p. 1449
") C. A. Stolde, op. cit., P. XXIX.
•1) Dicţionarul literaturii române de la origini pină la 1900, Bucureşti, 1979, p. 225-226 (nota
bibllograflcă ce insoţeşte articolul consacrat lui Miron Costin depăşeşte 100 de titluri).
"l Miron Costin, Opere, ed. cit., p. 134,
"> N, stolcescu, op. cit., p. 387.
"> Miron Costin, Opere, ed. cit., p.140.
61 ) N. Stolcescu, op. cit., p. 387,
52
) T. Codrescu, Uricariul, XI, Iaşi, 1899, p. 209.
"> N. Stoicescu, op. cit., p. 367.
"') Ibidem.
55) Ibidem.
„) Ia parte la asediul Sucevei fiind folosit ca interpret de Gheorghe Ştefan (Miron Costin
Opere, ed. cit., p. 159) ; participant la înfringerea răscoalei selmenilor, din Ţara Românească în oastea lui Gheorghe Ştefan, Ibidem, p. 172) ; sol la domnul Constantin Şerban
pentru a stabili o atitudine unitară faţă de otomani (Ibidem, p. 179) ; luptă, în cadrul
contigentului moldovean,
alături ele otomani
împotriva Iul Gheorghe Rakoczi II în
Transilvania (Ibidem, p 184).
1·4
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Căsătoria cu Elena, fiica lui Ion Movib şi nC'poata domnitorului Simion Movilă,
care i-a adus - pc lingă înrudirea cu alte familii inflUC'ntc din ţară - o zestre considerabilă (în special avffea rămasă de pP urma lui Jsac Balica), îi lărgeşte considerabil baza de acţiune. In noua situaţie - cinci capacitatea îi era clublati1 dP o avere
de prim rang - promovarc•a în cadrul iC'rarhiC'i se faCC' într-un ritm VC'rtiginos : pîrcălab de Hotin, 1660 noiPmbrie 2·fi 7 ) 1664 fC'bruarie 29 58 ) ; mare comis, 1664 aprilie'
20 _ 1665 septembrie 8 59 ) ; marP paharnic, 1665 sC'ptemhriP iar.o) - J6(i(i mai 561 ).
mare vornic de Ţara de Sus, 1666 august 262 ) - 1667 martie' 2" 3 ); VPl vornic de Ţara
de Jos, 1667 martie 66") - rn7I iuliP lOu:.), 1674 ianuarie 1966 ) - 1675 septembrie67) ; mare logofăt, 1675, octombrie 468 ) - 1677 iunie 46!1), 1678 aprilie 70 ) - 1683 decembrie 2511). Această ultimă dată înseamnă şi sfîrşitul brusc al carierC'i salP dreg[1T
toreşti. După aproapp 25 de ani dC' activitate
politică
oficialf1 - intNval în carn
Miron Costin a adus prin bogata sa activitate diplomatic;I şi cărtur{1rC'ască numeroase servicii ţiirii72 ) - pkca în Polonia (voit sau forţat e>stC' deocamdată o prohkmă l <'
mai trebuie discuto.tă) - a!.,luri de domnul prizonier, Ghcor;::hc Duca, care-şi va găsi
moartea in această ţară.
Reîntors în Moldova la începutul anului 168fi 73 ), fostul logofilt t•ste ţinut depnrtr•
de Cu~te de către Constantin C:mtPmir care ins<1 îi dn·gătoreştC' fiii7'°). lii-i dă mai
ttrziu stărostia Putnei în care îl aflcim din 25 iunie 1688 75 ). în acmstă drei?t1toriP ii
găseşte urgia domnului, care-l ucide
fără
judecată la Roman - în clPcembrie
1691 '6). In urma sa au rămas imPnsc> datorii pP care copiii (Ion, Nicolae', Pătraşco.
77
Safta, Tudosca, Ilpana, TC'odosie, Joana, Maria) ) continuau să IP achite după 25 ci<'
ani şi mai hine elf' la nefrricitul PVC'nimPnt.
Velicico 0 ). Cd mai mic fiu al hatmanului Iancu Costin, născut după 1638 7 ~). Prima menţiune care o avpm despre f'xistcnţa sa este din 10 iulie 1657w) şi Pstp IC'gată
de împărţirea averii între' fraţi rfectuată la această dată. Primii ani după întoarcerea în ţară i-au fost călăuziţi - ca şi cei ai fraţilor săi - de influ!'ntul Iordache
Cantacuzino, cu a ciirui nPpoată contractPază prima căsătoriC' 80 ).

''·) N. Stoicescu„ op. cit., p. 3R7.
611) V.A. Urechia, Miron Costin, II, p. 518.
"'> N. Stolcescu, op. cit., p. 387.
„) Ibidem.
"'l Paul Mihail, Documente şi zapise moldoveneşti de la Constantinopol, Iaşi, 1848, P. 64.
"'> N. Iorga, Studii şi documente cu privire Ia istoria românilor, V, Bucureşti, 1903 p. 88,
"') N. Stoicescu, op. cit., p. 387
"'> Documente din Basarabia, I, Chişinău, 1928, p. 200,
C.A. stolde, op. cit., p. XXXV.
6") N. stoicescu, op. cit., p. 387,
'"> V .A. t:rechia, Miron Costin, I, p. 219,
"") G, Sulomon, C.A. Stoide, Documente tecucene, IlI, Bîrlad, 1041, p, 22.
"'l N. Stoicescu, op. cit., p. 388.
'"> Ibidem.
''l Biblioteca Centrală universitară din Iaşi, ms. nr. II-22 (!ost 6), f. 62 r.
"l In 1672, cind merge Ia Cameniţa, discută cu marele vizir, răspunzînd la inwebarea acestuia
cu o mare abilitate : „Şi i-au dzis vizirul să-l spuie dreptu : pare-Ie lor bine c-au luat
lmpărăţta Cameni\a, au ba ? Iar Miron au
răspuns că se teme a spune drept. Vizirul
s-au .iîmbit a ride şi i-au dzis s1 grăiască, să nu se teamă. Atunce Mlron au dzisu că sintem
noi rnulrlrivenii bucuroşi să s:i lâţască în toate părţile cit mai mult iar peste ţara noastră
nu ne pare bine s.'\ să 1'1ţască" (Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi o samă de
cuvlntP, ed. Iorgu Iordan, Bucureşti, 1955, p, 134) ; îndeplineşte diferite mlslunl pe lingă
regele Poloniei şi la Constantinopol (Pavel Binr1er, Grigore Topan, Contribuţii la problema
legăturilor cronicarului
Miron Costin cu Transilvania, in „Revista de Istorie şi teorie
literară", XX (IU71). nr. 1, p. 83-80), ~.a.
"> Czeslaw Chowanlel1, !\riron Costin en Polor;ne, in Inchinare Iul Nicolae Iorga, Cluj,
1931, p. l!J-124.
">
Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 85.
70 ) N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, VI, Bucureşti, 19114, p
36.
10) Ion Neculce, op. cit., ed, cit., p. 185-186, De moartea sa se leagă patru aspecte contro-,
versate : vinovat-nevinuvat ; factorul determinant care l-a făcut pe domn să poruncească
executarea ; dinamica aducerii la îndeplinire a condamnării : locul şi data morţii.
Tl) N. Stoicescu, oP. cit., p. 3Ga ; V.A. Urechia, Miron Costin, I, p. 177.
0
Asupra lui Tancu şi Vasile Costin - cellalţ.i doi fraţi nu ne oprim, deoarece Ia succin)
tel::! inforrnntii care se cunosc despre ci nu am avut ce adăuga. Vezi N. Stoicescu,
Op, Cit., p. o9() : C'. ' .. C'to· ~'~. op. ('il,, p, XLV-XLVII ; C. Turcu, Mănăstirea lui Iancu Costin
de la Hotin, Piatra Neamţ, 1941, p. 14.
"> Nu i se acontă indigenatctl polon (1638) cum se întîmplă cu primii trei născuţi ai lui
Iancu Costin.
"'l C.A. Stoicle, op. cit., p. XLVIII.
80 ) N. Iorgct, Studii
~î documente
cn privire la istoria românilor, XV, 1905, p. 166 ; V.A.
Urecl'.i3, Miron Costin, I, p. 105.
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Sprr dcosd)irc ele Miron Costin, Velicico nu ocup<i, multii vrc>m<', nid o drPgă
turii'. intrind în rinclul boi<'rilor divanişti după aproape domlzcci şi cinci tle ani de la
inloarC'Prea in Y..foldova. AstfPl, îşi începe cariera dreg1ltorcască ca al doilea sau al
treih·a iK>Stl'lnic la 15 apl'ilie 16o:i (funcţie în care 1·;·1111inc pînă la 19 frbruarie
1fitlll)H 1 ) Ul'mind ca între lfiG9 martie 12 - Hi74 februarie 2-! să fie spătar al cloilcas~).
Dumitr~1sco Cantacuzino este cel care-l introduce în ierarhia superioară, caci din septembrie 16H apare ca vcl comis83 ) : Din acest moment este regăsit intermitent, semnind cinel Vl'l comis, dnd biv vPI comis. Cert este că d:n martie ]{i77 8"), pină la 10
februarie' rns:1x''), scmncazf1 ca biv vel comis, deţinind însă vornicia Cîmpulungului86).
Sprijinind venirC'a l;:i tron a lui Dumitrao;;co Cantal'uzino este r{1splătit de acesta 1·u
spiitr1ria CC'a marc (168!i febt'uarie 1 - mai 24)87 ). Atitudinea, oarecum diferitf1 de a
fratdui mai marc, Mil'on Costin, faţă de politica lui Constantin Cankmir face să-i
fie incrl'dinţate dregătorii de o impol'tanţ:1 dcosC'bitti: hatman şi pircălab de Suceavn.
în primii patru ani (168!i iunie - 168!1 au.c:ust 22) 118 ), iar din septembrie 1689 şi pină
la moarte (dcc-Pmb2·ic ]{i9 I), vornic de Ţara de Sus~9 ).
Jn l'CC'a C'C' priVC'Şt<' viaţa de familie, ştim că vornicul molclovC'an a fost căsătorit
în două rînduri (cu Catrina, fiica lui Toma Cantacuzino Vl'l vol'nic, care moare în
1685, ~i cu Anita, fiica lui Teodor Palade mare vistiernic)90 ), dar ceea cc n-a fost observat dl' nimeni pînă acum. a fost rezultatul acestor c:ăs;ilorii : copiii
Toţi biografii sînt fermi în a afirma că Velicico nu a nvut rnµii 91 ). Lucrurile nu
stau a-:;a, deoarpcc acestora le-a scăpat o menţiune dintr-un document din 1691
(7199) ap1·iliC' 1:~ - publicat de mult timp 92 ) - care arată că Ion Tălăbescul 93 ) vinde
o p.-irk din satul ZmPiuni „nepoatPi mele Saftei, fiica dumisale' lui Velicico Costin
vd dvornic"!''').
Claritatea afirmaţiei nu lasă loc îndoielii. Intr-adevăr, Ion Tăliibcscul şi Vclicico Costin erau veri - Iancu, tatăl lui Vclicico, era frate cu Dumitru postelnic, bunicul lui Ion TălăbC'scul"") - ; după limba timpului i se putea adresa Saftei cu apelativul nepoată 96 ). Totu~i, ar mai putea apărea o întrebare : dacă actul se reff'ră la
Safta, fiica lui Miron Costin ? Este exclus, deoarece Vclicico Costin este indicat cu
dregfitoria pc care într-adevăr o avea la acea dată - mare vornic. Miron Costin, ciupi!
cum am precizat, nu a primit în decursul domniei lui Constantin Cantemir nici o
dregătorit> de sfat. menţionarea sa făcîndu-sc în această vreme conform uzanţelor.
adică numele ii Cl'a însoţit de indicaţia fostei dregătorii ~ biv vel logofăt. O eventuală scăpare a diacului care ar fi putut omite particula biv - C'ste posibilă, dar
mf'nţionarea ca vcl vornic în loc ele vcl loi::ofăt este imposibilii, deoarece în cadrul
ierarhici rangurilor boiereşti din Moldova dregătoria de loi::ofilt era superioară celei
de vornic 97 ), incit nimeni n-ar fi avut nici un folos schimbinclu-lc. In plus, după reîntoarcerea din Polonia, Miron Costin se afla, practic, în imposibilitatea materială
de a mai achiziţiona bunuri funciare, fiind, aşa cum mărturisC'ştC' cronica, „scăpă
tat"98) Healitatea este confirmat<i de documentele existente care arată că intre 16861691 acesta nu a mai făcut nici o cumpărătură de pămînt, iar datoriile rămase fn
urma sa spun. la rîndu-le, destul de mult în această privinţă.
0

"'> N. Stotccscu, op, cil., p. 389
"')Ibidem.
'3) Ibidem.
"'l Ibidem.
„) N. Iorga, Studii şi documente cu privire la Istoria romAnllor, V, P. 45.
111). Idem, Documente romlneştl din arhivele Bistriţei, II, Bucureşti, 1900, p, 27,
111 N, Stolcescu, op. cit„ p, 389.
•i Ibidem.
"'> Ibidem, p. 390.
'"> Ibidem, p. 389.
"> C.A. Stolde, op, cit„ p. L ; Sever Zotta, art. cit„ p, 77 ; I Tanovlceanu, Marele spătar
Ilie Ţlrescu şi omorlrea lui Miron şi Vellclco Costin, în ;,Analele Academiei Roma.ne.
Memorl!le Secţiunii Istorice•, s. II, t. XXXII (1909-19W), p, 807-844 + Ip!.
") Sever Zotta, Dumitru postelnicul, fratele lui Costin hatmanul şi descendent lui, tn „Revista Istorică", nr. 10-12/1925, p. 260-268.
93
) Despre el vezi articolul lui Dumitru Velclu, cu privire la cel mal vechi Costineşti, ln
Joc, cit„ p. 1 443-1 451,
") Sever Zotta art. cit„ p. 262.
"'> D. Veliciu, art. cit.
"> Vasile Scurtu, Termenii die tnrlurire în limba română, Bucureşti, 1966, p. 102-104.
17
) N. Stolcescu, Sfatul domnesc şi marii
dregători din Tara Românească şi Moldova (sec.
XIV - XVIII), Bucureşti, 1968, p, 17~204.
"l Ion Neculce, op. cit„ ed. cit., p. 173.
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Avîncl în vedere cele' de mai sus, consid!•răm că Vclicico Costin a avut. in dC'<"Ursul existenţei sale, CC'! puţin un copil, Safta. Spcl'ăm că descopet·iri viitoare vor
vC'ni să întărească şi să completeze afirmaţiile noastre.
fon (Iancu) Costin. Primul născut al soţilor Miron şi l':lena Costin - prohahil
născut prin 1651l-1659'l') apare menţionat în doc\lm('ntc> înccpînd cu data ele 16
februarie' 1677, dnd „Ion feciorul dumisali Miron vei logo!ăt" 1 or), primeşte în dnr dr>
la Vasile Cotorcca, fiul lui Gavril Romanescul, părţi în Româneşti. De acum şi pînă
!n 1681 documentde il vor menţiona frecvent, dar, ca şi întîia oară, fără spec:ificarC'a
vreunei d1·C'gătorii ; urmînd ca abia pC' la sfirşitul acestui an - 1681 deCC'mhrie 24101)
_ şi, prnbabil, pinii în _decembrie 168:1 - dc>oarecC' ultima menţiunf' est!' clin l octombrie 16S:l 10~ - să dC'ţll1ă dregătoria de postelnic al doilea.
Plecat în Polonia împreună cu tatăl sciu, sr reîntoarce la sfir)itul anului 1685,
răci la 13 ianuarie 1606 103 ) îl aflăm semnind (biv postelnic) ca martor la încheierea
unei tranzacţii.
Constantin Cantemir, care a căutat si'1 Şi-l npropie pc tinerii fii ai lui Miron
Costin, ii dă lui Ion, după venirC'a in ţari'1, clrC'gC1toria de marc nrmaş. Nu putrm fixa,
<1cocamdati1, data cinci s-a produs această
promovare,
cert
este că
în
decursul anului 1688 fostul post('lnic semna ca ntare 10'-. Din
1689 iunie
06
101os) şi pînă în 1691 ianuarie' 26' , Ion Costin este serdar.
Evenimentele de la sfîrşitul anului 16!ll au însemnat pPntru el întreruperea as~ensiunii dregătorPşti pentru apro<ipf' un dccpniu. lnchis de Cantemir după uciderea
lui Miron şi Velicico 107 ), trimis de Constantin Duca in Polonia să aducă rămă.5iţele
pămînteşti ale lui GhPorghe Duca 108 ); fuge împreună cu ceilalii fraţi în Tam
Românească, la aflarea veştii înscăunării lui J\ntioh Cantemir 109 ). Spre dcosPbire do•
Nicolae, Ion se reîntoarce încă în cursul domniC'i acestuia. căci în 1697 /1693 (i206) era
tn Moldova 110 ).
·,_1
Pînă la a doua domnie a lui Constantin Duca nu deţine nici o dregătoric1 11 ), dar
după întronarea acestuia este făcut hatman şi pîrcălab de Suceava, semnind, la 20
ianuarie 1701, în locul marelui logofăt112). Moartea l-a surprins, probnbil, la puţin
timp după promovarea în noua funcţie, căci la începutul anului li03 (11 februarie)
Nicolae Costin amintea că, după moartc>a fratf'lui mni mic, Pătraşco, „a murit şi fratele meu Ion hatman şi s-a îngropat trupul lui în sfînta monastire Barnovschi 113 ).
Ion Costin este singurul dintre fraţii Costin care a avut urmaşi în linie masculină, împiedicînd astfel stingerea neamului. Cu toate acestea, despre soţia sa nu se ştia
absolut nimic pînă acum11"), cînd două documc>nte inedite ne vor ajuta să micşorăm,
cît de cit, aceast<i lacună. Astfel, intr-un act din 23 iulie 1692 „Ion Costin fost serdar" este menţionat ca „finul de cununie" al domnului Constantin Cantemir 115 ).
Deci, Ion Costin nu numai că era căsătorit la această dată, dar căsătoria fusese contractată de puţin timp, ca neputindu-se încheia decît după întoarcerea familiei
Costin din Polonia (deci, cel mai devreme, în decursul anului 1686)116 ).

">

?:. A. Stolde, op. cit„ p. LUI.

Gh. Ghlbănescu, Surete şi izvoade, V, Iaşi, 1908, p, 34.
101) C.A. Stolde, op. cit., P. LilI.
•'"-) Ibidem.
103) V. A. urechla, Miron Costin, I, p. 712.
ID<) N. Stoicescu, Dicţionarul, p. 391.
•°')Ibidem.
108) V. A. urechia, Miron Costin, I. p. 713.
•07) D, Cantemir, op. cit„ p. 177.
108) Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, Ms. nr. 11-22, f. 86 r.
109 ) Teodor Bălan, Documente bucovinene, III, Cernăuţi, 1937, p. 117.
uo) ASB, M-rea Precista Răducanu, XVIII/4.
111 ) La 19 august 1700 (7208) !şi spune serdar (ASB, M-rea Brazi, IX/25), Iar Ion Neculce, care
pină la nceastă domnie !! spune Ioniţă serdar, îl numeşte ,,Ioniţă hatmanul sln CostlnM
(Ion Neculce, op, cit., p. 221).
mi N. Iorga, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, VII, P. 100.
113 ) V. A. Urechia, Miron Costin, I, p. 716.
III) N. Stoicescu, op. cit„ p. 391 ; C.A. Stolde, op, cit., p.
LV.
115
) Asa, Ms. nr. 629 (Condica Asachi), f. 452.
ln plus, comportamentul domnitorului Constnntln Cantemir, care consimte să fle naş celor doi miri, vine sâ întărească, o dată mai mult atitudinea binevoitoare pe care a avut-o
aceastn faţă de fli logofătului Miron Costin.
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Opt ani mai tirziu - 1700 (7200) august 10 - Ion Costin sprdar şi soţia sa Safta
patru pogoanf' dE" vi!' la Cruc!'a de jos 117 ). ŞtirE"a vin!' să inl<ltur<' afirmaţia
profesorului C.A. Stoici(• car<' arată că : „Din datC'lc cc s-au păstrat SC' vedl' că Ion
Costin a fost c<isătoril cu o jupinC'asă dl' ţarii, sora soţiC'i lui Panaioti Morona"1 1B). Nu
ştim dC' unde dl'ţinC' autorul acC'astă informaţiC' căci nu citC'ază nici o sursă - , dar
in stadiul actual al ccrcC'tărilor putf'm afirma cu convingC're că 1.'Stl' fals<i.
Panaiotachi Morona a fost căsătorit în două rincluri : o dată cu Catrina Cantacuzino, fiica lui Iordache' vei stolnic şi a Ik•nC'i Catarni, iar a doua oară cu o anump
Saftam). Prima soţie nu a avut nici o soră cu numl'le de Saftat 20 J. iar cea dC'-a doua
nu putea av!'a o soră cu acest numC' droal'C'CC' ins<'işi numele său era Safta.
Orei. CC'C'a CC' putc-m afirma sigur clrsprr căsătoria lu' Ion Costin <'St<> di ra s-a
produs in intervalul Hlfl6-1691, hatmanul e[1sătorindu-sr eu fata unui hoiPr moldoVl'nn - Safta - . fiind cununat ele- domnitorul Constantin Cantrmir. Din nc<>ast;-1 lrgătur<i matrimonială au rPzultat patru copii : N:colaf', Miron. Ilinca şi o fat<i al cărui
nume nu-l cunoa5tem, dar dc>sprr. c::irp ştim că a fost soţia mar<>lui pitar Moise Cuco1·anul 121 ).
Pătraşco. OC'sprC' Cf'l mai mic fiu al lui Miron Costin <locumpntf'l<' nu
vorbc>sc
pre-a mult. Cauza, viaţa sa rl'lativ scurtă, ned<'păşind probabil c:u mult vîrsta de 30
de ani.
Născut, mai mult ca sigur, în dPcur<-Ul anului 1G66 122 ), Pătraşco îşi însoţeşte tatăl în Polonin, unclr SC' parP c·;i-şi drsăvîr~"~t<' studiile. Reîntors in ţară, se 101:wdeşt1~
cu Safta 12 J), fiira domnitorului Constantin (' 111te>mir care-i dă - prin 1687 - şi prima
dreli!ătorit': spătărel 12 l). Nu zăbovrştc mult în
acc>astă funcţie, căci în 16ml (7197)
aprilie 19 sPmneazi1 „Pătraşco Costin vătaf de aprozi"1''5), ca, un nn mai tirziu, s.'1-1
întîlnim - lfi90 (7199) spptrmhric 20 - marc căminar126 ). Ev<'nimc>ntC'le anului 1691
ii găsC'sc in aceast<i drc;ogătoriC'.
După prima domnie a lui Constantin Duca timp în carC' a fost logofăt al trC'ilra 127 ) - fUgC' împreună cu fraţii săi in Ţara Românească. Aici, în scurt timp, se
căsătorC'ştc12B), dar moartC'a îl află la puţină vrC'me de fericitul eveniment. Tn 1703,
fratelc;o Nicolae amintpa despre „Pătraşco logofăt pre car<>le însă l-a aflat mo:1rte>a în
Valachia marP" că a murit fără „fii"127).
Cam atît sr ştie astăzi drsprP cel mai mic dintrf' fraţii Costin, carC' sr pare eă
avea un<>le pre-ocupări intC'lectuale> .30).
Nicolae. Studii avind ca subiect aspC'C'tC' legate dp biografia sa sint foarte puţi
ne1J1). Monografii, una singuriil32). Deci, spre deosl'bire de biografia lui Miron Costin,
care a fost obiect de c<>n:etarP pC'nlru zeci dr studii şi mai multl' monografii, aceea a
fiului C'Stc foarte- săriicăcios rrprc>zcntată, fiind, prin acl'asta, incomparabil mai puţi11
cunoscută. ln drcurs de patru drccnii stacEul CC'rcctărilor şi dat<>lor
rPfC'ritoare la
viaţa şi activitatea sa a rămas n<>schimhat. Cînd afirmăm acrasta avem in vedere studiile :ipiirutp la datr pxtrrmc>: monografia lui Ioan St. PPtre (1939), in car<> C'StP adunat tot C<' se publicasp pină Ia acea dată şi capitolul corc•spunzător din Pdiţia opprelor
lui Nicolar Costin, îngrijită dP C.A. Stoidc> (1976), in C<.trC' C'ditorul - forţat de tăcC'rE"a
docUmC'ntPlor - nu arc ce face şi-şi structurează c-xpunerea exact pP aceleaşi date pe
cumpărau

·' • ASB, M-rea Drazl. IX/25.
'") C.A. Stoide, op. cit., p. LV.
N. Stoicescu. op. cit., p. 418.
''°) Ibidem, p. 366.
"') Ibidem, p. 391.
'-") C.A. Stolde. op, cit., p. LVI.
'~') Ion Neculce. op. cit., ed. cit., p. 173.
"') V.A. urechla. Miron Costin, II, p. 560.
""l ASB, M-rea Mavromolu. XJX/l.
"") Gh. Gl11bănescu, SuretC' sl Izvoade, VI, Iaşi. 190R. p. 143.
'-') C.A. St.oide. op. cit., p. LVJTT.
'"') Condica de venituri si chelllliell a vistieriei de la leatul 1:c2 - 7212 (1694-1704), ed. C.D.
AMcescu. Bucureşti, 1873, p. 215.
r'') V. A. Urech;a, Miron Costin, I, p. 716.
"') C'. A. Stoldc. op. cit., p. LVI.
13 ') Mtll prer.is. nu există nici un studiu dedicat exclusiv vreunui aspect al viet.li sale. Mal
informate sint : Ioan St. Petre. Nicolae Costin Viata sl opera, Bucureşti, 1939, p. 9-34 ;
N. Stolccscu, op. cit., p. 391 ; C.A. Sto!de, op. cit., P. LVII-LXVI.
"') Ioan St. Petre, op. cit.
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care le folosise prC'cedentul cu 40 de ani in urmă. La rtndu-ne, nu putem spune, deoi:amdată, mult mai mult decit primul şi, respectiv, al doilea cercetător.
CPl de-al doilea fiu al logofătului Miron Costin s-a născut - după toate probahilitiiţile - în decursul anului I660ll3). Primul document care-l menţionează este
dieta unchiului. său, Iat-..cu - din 22 iulie 1672 - , prin care acesta ii lasă satul Zarojanir „nPpotului micu de frate lui Neculaiu, ficiorul lui Miron vornicul"m). Anii
1674-1676 135 ) sint anii în care Nicolae este dat la învăţătură, urmînd cursurile cole;:iului iezuit din Ja5jl 3G).
Refugiat imprPună cu tatăl său în Polonia - 1684 - î5i continuă, probabil, stu.diile aici. Nu tăgăduim că Nicolae Costin urmase în prC'alabil cursurile unC'i şcoli poloneze, dar tonul categoric al lui C.A. Stoide - „a trecut apoi la colegiul din Lemberg" 1H) - este totuşi nejustificat, mai ales că trimiterea făcută se referă la Pătraş
co, fratele lui Nicolae, care studia in 1680 la instituţia menţionată1 18 ). Nici o altă ştire
rlescoperită pînă în prC'zent nu ne dă putinţa să afirmăm că viitorul logofăt a studiat
in ţara de refugiu a tatălui său1 39 ).
Intors in Moldova (la sfîr~itul anului 1685), este fiicut în scurt timp logofăt al
treilea 1"0 ), clreg;Jtorie în ca:-C' ii găsesc evrnimcntL lP anului 1691. Suferind aceleaşi
rh?ori ca şi crilalţi fraţi - inchisoan>, urmată de doi nni de pl'rsccuţie111) - se hotftrfiştc s<"1 fugă din ţară (martie aprili0 1693). Urmăriţi, fugarii găsesc adăpost in
cC"tatca N0amţ, fiind protC'jaţi de „rornistrul" acesteia,,, 2 ) MoartC"a lui Constantin CantC'mir şi intronarea fiului său, DimitriC" - care>, se pan', i-a protejat totuşi pc fiii loi;rofiitului Miron Costin -. nu-i împiC'dici't să fugi\ în Ţara Românească, de und€', îndemnaţi se C"rec!P - clC' Constnntin Brîncoveanu, rleacă la Constantinopol, contrihuind aici, mai mult sau mai puţin, la neconfirmarea dt> către Poartă a lui Dimitrie
Cantemir şi la confirmarea lui Constantin Duca 1" 3 J, cu care SC' reîntorc în ţară. Ajuns
!n Moldova, noul domn i-;;i îndreaptă recunoştinţa spre Nicolae, dindu-i - o dată cu
dregătoria de hatman şi pircălab de SucPava (prima menţiunP la 21 mai 1693) 11 ~) pc sora sa Ileana 1 ' 5 ). După toate pl'Obabilităţile, domnia cumnatului a însemnat
pentru hatmanul Nicolae Costin o perioadă destul de fructuoasă în ceea ce priveştr
majorarl'a averii,,,.'). Dar perioada scurtă a domniei lui Duca (1693 aprilie - 1695
decembrie) - dublată de amestecul lui Nicolae Costin în udderea lui Cerclwz Aga 117 )
a fost insuficientă pentru a pc-rmitC' refacerea potenţialului economic al Costineşti
lor, atit de grc•u lovit în ultimii zece ani. Faptul că ln timpul acestei prime domnii
a lui Constantin DuC"a, Nicolae' Costin „au vrnitu solu din Moldova" !n Ţara Româneascăl'oa), ni-l arată, o dată mai mult, a fi unul din sfetnicii de încredere ai tînăru
lui domn.
Mazilirea lui Duca şi numirea lui Antioh Cantemir a făcut ca Nicolae Costin şi
fraţii săi să se refugieze din nou la Curtea lui Constantin
Brâncoveanu, răminind
aici timp de cinci ani, pină in septembt·ie 1700, cind domn al Moldovei a devc:>nit,
pentru a doua oară, Constantin DUca. Pe întreg parcursul acestd domnii (care ia sfirşit tn iunir 170:1) Nicola(' Costin a deţinut, ca şi mai înainte, hătmănia 1 " 9 ). După mazilir0a cumnatului scaunul Moldovei a fost ocupat ci(' Mihai Racoviţă care nu era favorabil Costincştilor. De astă-dată Nicolae Costin, protejat de Constantin Brâncoveanu, cu care se afla în bune raporturi, rămine în ţară neindeplinind, însă, nici o
1:1) Ibidem, p, li.
"''I L. T. Boga, Documente basarabene, III, Chişinău, 1929, p. 1.
'"l Ioan St. Petre, op. cit„ p. 12.
""') VI. I. Ghica, Spicuiri Istorice, seria I, Iaşi, 1936, p. 36.
'''> c. A. Stolde, op. Cit. p, LVIII.
P.P. Panaltescu, Ştiri noi despre Miron Costin şi famllla sa, ln
1")
Trebuie reţinută totuşi, cu titlu de Inventar, lndlcaţla lui D.
Miron Costin a fost primul boier moldovean care şi-a trimis
(D. Cantemir D"'scriptlo Moldavie, Bucureşti, 1973, p. 373).
110) Idem, Viaţa Iul Constantin Cantemir, ed. cit„ p, 85.
"') Ion Neculce, op. cit., ed. cit„ p, 186, 183.
1'2) Ibidem, p, 188-189.
"'> Ibidem, p. 191.
IU) ASH, Achiziţii noi, MMDCIX/9.
"'> Ion Neculce, op. cit., ed. cit„ p. l!lt!.
"°) Ioan Şt. Petre, op. cit„ p, 14-16.
"'> Ion Neculce, op. cit., ed. cit., p, 198. Toate datele de domnie
României ln date, Bucureşti, 1971.
"'l Condica de venituri şi cheltuieli, ed. cit., P. 30.
"') N. Stolcescu, op. cit„ p. 391.
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toc. cit„ p. 281.
Cantemir, care spune că
fii să lnveţe ln Polonia

au fost luate din Istoria

tlrc•gătoric iso).

Relativ scurtă (1i03 sC'ptPmbric - I i05 f(•bruaric), domnia primului
rnpmbru al familiPi Hacoviţă ajuns în această demnitate i se punC' cap<"it prin intiirirca în scaun a lui Antioil Cantemir. Cu toate ci1 raporturile lui Brâncoveanu C'U Molrlova căpătasC'ră noi valenţe - în sensul că în intervillul 170:i-1i05 se inclepi1rtasc ele>
Constantin Duca şi se apropiase de partida condusă dP Iordache Rusct, sprijinitor
al CantPmircştilor151) - la auzul veştii, Nicolae Costin fuge la Hangu, intcn~ionind
să se refugiPze în Transilvania1 5 ~). La insisknţa 1·uddor !ii
pril'tenilor - insoţitl•,
mai mult ca si·gur, ele promisiunile domnului - se n•întoarcc la Curte rPstabilind ra15
porturile cu Antioh Cantpmir l) carP-1 face man' vornic ele 'fara ele .Tos (înainte dC'
22 iulie 1705)15{), drPgătoric în care riiminc pină la sfirşitul clomni<'i acC'stuia. După toate apilrl'nţPle - numărul marc ele docunlC'ntc semnate de el, litigiik•
rezolvate şi iscălirea adeseori în locul logofătului - s-ar părl'a că perioada domnif'i
lui Antioh CantC'mi1· a însemnat pPntru Nicolae Costin l'poca cca mai fructuoas<'i a
caricrC'i sale politico - aelministrativc 15 '), contrnstînd cu perioada celei de-a doua
domnii moldovene a lui Mihai Racoviţă (1707-li09), cind cstC', practic, înlăturat din
viaţă publică (n-a deţinut nici o clrC'gătoric).
Mazilirea lui Racoviţă (17 octombrie' 1709) îl găseşte pe cărturarul molclovcan
„şezîncl la casa lui" de unde este chemat la Curte de priC'kni, care sperau într-o t·cvenirc a lui Constantin Duca sau Antioh Cantcmir 1:>ti). Din considerente politice, diplomatice şi militare', Poarta a numit, însă, pe Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul. Ştirea trebuie' să-l fi mulţumit în mod deosebit pl'
Nicolae' Costin Cal'C' se afla în raporturi fo:1rtc bune cu familia Mavrocordat, cu care
intrC'ţinusc, şi poate' mai întrC'ţinea, coresponcl<'nţă1:;;).
O dată ajuns în scaun (25 ianuarie 1710) 1: 8 ) noul domn ii dă caimacalTl1.IlUi său
- Nicolae Costin 1'•9 ) - dregătoria, deţinută anterior, de mare vornic al Ţării ele
Jos 100 ). Preţuirea ele care se bucura învăţatul moldovean în ochii voievodului este
ilustrată pe lingă însărcinările eu caracte1· cultural - de frC'cventC'le misiuni diplomatice. Cca dintîi se leagă dC' numC'le ambasadorului francez Pierre DC's ,\Ueur şi
ne este' relatată chiar de istoricul moldovean : „Trecut-au la Poartă pen ţară şi un sol
franţojcsucu, anume marchez Dczalore, înainte căruia din porunca lui Nicol:H' Vodă,
i-au cşit Neculai, vornicul cd mare dC' Ţara ele Gios şi pentru limba latinca<;C'(1, cşin
du-i mai sus de Copou înainte cu slujitori de l-au pctrC'cut pînă ilici în oraş la
gazdă" 1 " 1 ). Cea ele-a doua, la fel de importanti1, îl are ca protagonist pt> „voevodul ele
Chiov" 1b2) Iosif Potocki „de a căruia sosire, înţc>lcgînd Nicolae Vodă, cu cele ce S-ilr
fi cădzut unui om de cinste şi strein, deplin l-au căutat trimitînclu-1 la gazdil lui de
toate ce i-ar fi trebuitu. Trimis-au pc Niculai vornicul ele Ţara de Gios pentru limba
leşească cu închinăciunea şi cercetarea venirii lui''1 1a).
Tot de cunoaşterea limbii polone - şi, credem noi, a relaţiilor pe care Nicolae
Costin Ic aVC'a ca nobil polon - este legată şi cca de-a treia misiune primită de la
Nicolae Mavrocordat. /\ceastă din urmă însărcinare are un caracter mai pu\in obiş
nuit şi, din cite cunoaştC'm, este prima de acest gen pe care izvoarele intf'rne şi extC'rne o menţionează. Despre ce este> vorba ? In cursul anului 1710, in Moldova se
aflau trupC'le lui Potocki, partizan al rcgdui Stanislav Leszczynski. Cum acestea erau
staţionate de o bună bucată ele vreme, creînd multe neajunsuri localnicilor, rămine
rm în continuare înspmna noi şi noi clif<'rf'nde lntrP locuitorii români şi ostaşii polonezi. Pentru rezolvarea acestora - dar mai ales pentru împiedicarea lor - a fost
crC'iltă o comisip c\C' judc>cată polono-moldovenească „şi alesăsc şi Nicolae Vodă pe
Nicola!' vornicu) de Ţara de Gios, ştiindu limba le~ească, despre partea sa"lGI).
Wl) C.A. Stolde, op. Cit., p, LXII.
Ibidem.
"'') Ion Neculce, op. cit„ ed. cit .• p. 235.
"'') Ibidem, p. 237,
"') Teodor B:l.lan, op, cit„ III, P. 130 ; vezi şi C.A. Stolde, op.
1°') C.A. Stolde, op, cit., p. LXIII.
"'> Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, Ms. nr. rr-22, f.
1°') N. Cartojan, „ceasornicul
domnilor" de Nicolae
Costin
Guevara, Bucureşti, 1941, p. 4.
llPJ Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, Ms. nr. II-22,
"'') Ibidem, f. 167 v.
Ibidem, f. 171 v.
1"') Ibidem, f. 176 v.
'"l Ibidem, f. 178 v.
"3> foidcm, f. 178 r v.
"') Ibidem, f. 180 v:

'">

'"'>
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cit., p. LXIII.
167 v.
originalul

şi

f.

171 v.

spaniol al

lui

srtrşitul anului 1710 a însemnat şi sfirşitul primei domnii moldov<'n<' a lui Nicolae Mavroco:dat (~,'.lz.ilit la ~3 ~oi~mbrif' ~ 710), domn~e ca~·c a. fost, la rî~du-i. perioada deplinC'l _rea!1zan ~ cariere~ d1plom.aticc _a . vorm~ului ~1colae ~o~t1.n. Nou!
domn - Dimitrie Cantf'm1r - deşi l-a înamtat m 1f'rarh1a drC'gatoreasca facmdu-1 sa
atingă treapta cca mai înaltă mare logofăt - I-a ţinut, totu5i, departe de planurile sale 105 ).
SC' pare că situaţia i-a convenit, fiind în consens cu convingC'rile sale politic<',
căci numai a5a se explică nesemnan•a, de către el, a „universalului" prin care Dimitrie Cantemir făcea cunoscută hot{tJ"irca de a lupta împotriva otomanilor alături de
rusiM).
· InfringC'rC'a de la Stănileşti vine să confirme oportunital<.•a orientării lui Nicola<'
Costin, car<', în cea de-a doua domnie moldoveanu a lui Nicc>lac Mavrocordat, a fost
menţinut ca marc logofăt. Din păcate, nu s-a putut bucura mult<i vrcr,nc de preţuirea
învăţatului domn, căci moartea l-a surprins în luna SC'ptembr;,. lîl2 1"'), la numai un
an de Ia înscăunarea lui Nicolae Mavrocordat.
Jn urma sa a rămas o opcră netcrminată, dar îndcajuns de \'aloroasă pC'ntru c-:i
numele să-i poată fi înscris la loc de cinste în cartea de aur a culturii românC'şti.

DONNf:Es HISTORICO-GtNEALOGIQUES CONCERNANT NICOI,AE COSTIN
ET SA FAMILLE. XVll-e SIECLE
RESUME

Nicolae Costin signific pour la culturc roumainC' hcaucoup plus que nous nf'
sommes accoutumes a croire. Son oeuvre attcnd depuis longtemps pour Ol'cuper l:.J
place qu'elle merite dans la hierarchie de nos valeurs n:itionales.
Tout C'n s'occupant de son ocuvrC', l'auteur a cherche d'e>n trouvC'r h' <;C'T'l' q
demarche etant assez difficile, a cause du nombre reduit cl'ctudcs puhli~cs JU'.,qu'<"1
present. D'aici derive la necessitc d'aborder sur des plans multiples la vie C't Ia
creation de l'historien Nicolae Costin. L'aspect genealogique, oulre sa valC'ur intrinsequc, donne une reponse ă pas mal de qucstions concernant sa carriere politicoculturelle.
Dans l'etude que voici, l'auteur s'arretc sur lcs membres de la familie Costin du
XVII-e sicclC', alors que CC'UX du XVIII-e siecle seront prcscntcs dans une elude ulterieure. Cettc etude rassemble toutes Ies donnees connues jusqu'ă prcsC'nt, qu'f.'lle
complete par des informations et des interpretations nouvcllcs.

1") Ion Neculce, op. cit., cd. cit., p, 269.
"") P.P. Panaitcscu, Dimitrie Cantemir, Viata şi opera, Bucureşti, 195<1, p. 108-IG9.
167) Ultimul act care-l mentlonează esle din 8 nugust 1712 (ASB, Ms. nr. G2Jl Condica.
Asachi -, f. 233 v.).
·
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CITEVA ASPECTE DE GEOGRAFIE-ISTORICA
PRIVIND REPARTIŢIA RESURSELOR AGROSILVICE
ÎN BUCOVINA (SECOLELE XVIII-XIX)
EMIL HMN EMANDI
MIHAI CE,\UŞU
A URELIA PETCU

ŞTEFJ\N

„Partea ocupată a Moldovei întrece în
valoare totală cl"ulaW1 p:irtf' a

belşug şi
ţării".

(Ghica-Vodă,
către Poartă,

scrisoarl'
1775).

Studiul resurselor constituie una din preocupările de bază ale geogrufiei-istoricl'.
Aceasta pentru faptul că resursele naturale, atît ca laturi inseparabile ale celor patru
geosfere, cit şi ca evoluţie istorică, presupun nu numai C'ercetareu şi dcscrierN1 lor
~xplicativă interdisciplinară, dar ti·cbuie prezentate în strinsă interdependenţă cu nivelul de dezvoltare ul societăţii omeneşti („sociosfera"). In sensul acesta s-a considl'rat că totalitatea mijloacelor de existenţă oferite omului de mediul înconjurător în
perioade bine definite în timp pot fi exprimate prin noţiunea de n'su1·se naturale.
Intr-adevăr ln sfera noţiunii de resurse' naturale se includ aşa-numitele „produse naturale" şi „patrimoniul natural"!). Cu alte cuvinte. resursele naturulP nu sînt numni
acele forme ale materiei utilizutE' direct de om, ci şi acele forme care asigură indirf'C't
existenţa omului categorie in care sînt incluse şi solurile. Această ultimă categorie tratată in articolul de faţă reprezintă pentru sfirşitul Ppocii feudale şi lncepulul
celei capitalistc> in Bucovina2), atributul esenţial al tuturor categoriilor de resurse.
In acest !'cop s-a avut în vedere : utilitatea acestei categorii (solul), respectiv posibilităţii<' sale de a satisface necesitatea mereu crescîndă de consum (atît pe plan
intern, cit şi extern) ; lărgirea şi diversificarea tuturor structurilor d<' t<>ren folosite
de om ; concentrarea acestui patrimoniu funciar ln mîinile marilor proprietari sau
în proprietatea statului.
In prima parte ne-am propus să tratăm mai mult din punct de vedere statistic
unele probleme de ordin teoretico-istoric, dar cu implicaţii directe, practice asupra
structurii tuturor catc>goriilor de resurse agrosilvice din Bucovina, clasificarc>a
acestora şi importanţa pe care au avut-o utilizarc>a acestora asupra dezvoltării istorice ulterioare a Bucovinei, în principalele salE' etape de după 1775 (sur~P!e princip11le le-au constituit măsurătorile cadastra](' din anii 1818-1B23 şi 1855-1857)~). In
partea a doua ne-am propus să exemplificăm la nivel microgeografic, printr-un
eşantion de aşezări din zona de deal şi munte, structura fondului de rc>sursc agrosilvice şi utilizarea acestuia în funcţie de anumitE' categorii social-juridice.
Pentru o înţelegere complexă a
considerat necesară evidenţierea cîtorva
nului agrar in Bucovina din momentul
gic. In momentul anexării, in Bucovina, cu

structurii

resurselor agrosilvicc> s-a
ale C'voluţiei fC'nomeacesteia la Impl•riul habsburcc>lor trei ora'le : Cernăuţi, Siret

particularităţi
anexării
excepţia

') V. Tufescu. M. Chlţu, Geografia resurselor naturale, Bucureşti, 1973,
N. Grămad~. Sătenii ~i stăpînii in Bucovina, în „Anuarul Muzeului
1944, p. 7-112 ; G.D. Iseru, Introducere în ~tudiul istorici moderne a
1903, p. 36-41.
3) Arhivele s:atului Suceava, fond Inspectoratul cad:?.stral Bucovina,

'>

p.7.
Bucovinei. Cernăuţi,
Romli.niel, Bucureşti,
passim.

183

https://biblioteca-digitala.ro

şi Suc<'ava şi a Ocolului Cîmpulung 1), 1x'imintul se găsea in sti\pînirca Episcopi<'i în

Hădăuţi,

a mănăstirilor şi a boierilors).
_ '?d'!t'.-1 ~ccul~ri~tt' HVerilc> n:ănăstircşli (înccpînJ din 1783 s-au cksfiin\at 22 de
manast1n ş1 sch1tun 6 ) s-:.i creat, in 1786. Fondul religios greco-neunit al Bucovinei7)
care devine cel mai m:ll"c proprietar de pi:imint deţinînd aproape jumătate din su~
prafaţa provincic>i (kritoriul anexat ele impPriu numit Bucovina avea o suprafoţă de
I0-451,5(; kmp, adică 1.044.290 lla)M). In ceea c·c priveşte pămîntul folosit de ţ<iranul
clăcaş. patl'nta din 1786 recunoaşte sateanului dreptul ereditar ele folosinţ{1 a pămin
tului (in schimb. ci nu avea dreptul să-l vinclă, să-l impart[1 şi nici ipoteca)~). Această
măsurii luaU1 de imperiu <ivc>a menirea s[1-l IC'ge pe ţăran de gliC', pe de o parte>, iar
pv dl· altă parte·. statul urmăn•a îmbunătăţirra sistemului agrotrhnic de rxploatare a
resursC'lor agrosilvice şi fixarea impozitelor. In acest sens printre măsurile JuatP ci!'
Administraţia militară a Bucovinei (1775-1876) 10) cu scopul cunoaşterii şi exploatării
cit mai raţionale a resurselor agrosilvice în vederea asigurării unor vc>nituri fiscale
cit mai mari şi mai sigure. s-a iniţiat o seric de acţiuni de cartografiere „gcomclric:o-economice", a tC'ritoriului 11) în cadrul Comisiei instituite la 1781 pentru „ccrcctLlrca şi stahilirPa rC'laţiilor de posesiune funciară"1Z).
Primele măsurători au fost executate de inginerul hotarnic Iohann Budinsky în
zona dintre Nistru şi Prut. unde a hotărnicit şi cartografiat 40 dP sate, întocmind
planuri şi tabele economice• şi demografice. Măsurătorile> au fost executate în anul
1782P). Măsurători mult mai complete' şi mai detaliate, însoţite de o descriere topografică şi rconomici"1, s-au făcut de cătrC' căpitanul Hora von Otzellovitz, în pc>rioada 1788-1790, fie pentru Bucovina (în 55 de secţiuni color) 11 ), fie pc>ntru o zonă mai
extinsă CC' cupt'indea ţinuturile Suceava, Roman, Neamţ, Bacău şi Putna (în 107
planşe color)1 5 ). Lucrări mult mai detaliate şi precise privind resursele agro-silvicc
s-au intt-eprins în Bucovina în perioada 1818-1823, cînd s-a întocmit primul cadastru16), şi s-au creat primC'le terenuri săteşti stabile „rusticale" (pămînt cc intra în
stiipînirea comunei), acestea fiind despărţite de pămînturilc „dominicale" ale stăpî
ni101·17).
Cu toate măsurile întrC'prinse dC' impC'riu, acestE'a nu au avut efectele scontat<',
de a stabiliza populaţia rurală în zonă 18 ). Doar, odată cu legiferarea rc:>formei din
18351~). prin trecerea pămintului aflat în folosinţă, în
proprietate individuală, s-a
creat o oarrcarc> stabilitatr demografică, deschizîndu-sr în acPlaşi timp drumul JJ<ltrunderii relaţiilor capitaliste în agricultură. Ambele categorii de terPnw·i au fost

'>
'>

T. Balan, Din Istoricul Cimpulungului Moldovenesc, Bucureşti, 1900, P. 25-38.
D. Werenka, Topographle der Bukowina (1'774.-1785), Czernowitz, 1895, p. 140-163 ; J. Polek,
Topographische Beschrelbung der Bukowlna mit mllitărlschcn Anmerkungen von Major
F. von Mie;, in „Jahrbuch des Bukowlner Landes Museums" Czernowltz, 1897, p. 12.
'> I. Nistor, Istoria Fondului bisericesc din Bucovina, Cernăuţi, 1921, p. 23-24.
7l Ibidem.
•) A. Zachar, E. Guzman. R. Sperlbauer. c. Homluca, I. Cuparenco, Dle Entwlckelung der
Land - und Forstwlrtschart und lhrer Industrlen sowie der Jagd und Flscberel Im Herzoghume Bukowlna seit dem Jahre 111481, Wlen, 1901, p. 2-3.
"> N. Grămadă, op. cit., p. n : I. Corfus, Agricultura ln ţările române, 1848-1864, Istorie
agrară comparată., Bucureşti, 1982, p. 34-35.
••) T. Balan, Admlllllstraţla şi justiţia ln Bucovina sub generaltl Spl4!ny şi Ezemberg (17141186), în „Junimea literară" 1903, nr. 159-161.
li) P. s. Aurelian, Bucovina-descriere economică, Bucureşti, 1876, p. 28-28.
12~ J. Polek, Dle eukowlna zu
Anfang des Jahres 181()1 in
alpbabetlscher Darstellung, în
„Jahrbuch des Bukowlncr Landes Museums", Czernowltz, 1~, p. 8, 63.
"l J. Polek, Dle Bukowlna zu Anfang des Jahres 1183, Cernăuţi, 1894 ; I. Nistor, Românii şi
rutenii ln Bucovina. Studiu Istoric şi statistic, Bucureşti, 1915, p. 109-110.
"> Biblioteca Muzeului Judeţean, fond hărţi (Topographlsche Bukowlner Krels-carte welche
aus dencn untcr der Dlrectlon des Deutsch Bannatischen Grăntz Reglments Hauptmann
Hora v. Otzellowltz
Oeconomisch aufgenornmen
Original Grundrlfsen reduclrt und
Zusamengesetzet Worden, bestehend ln 55 Sectioncn worlnnen alle Domlnlen Abthelllungen und Grundyattungen erslchtllch (Sc. 1 : 28.800) : Kriegsarchlv, Viena, Karten mit Sig.
B IX a 432).
") Biblioteca Academie! R.S.R„ Hărţi, n IX-2. ms. german 2, partea I şi II, Topographlsche
Beschrelbung der In .Jahre 1188 und 1789 von der K. K. Armee ln Besltz genommen flinf
Molctaulschen Bezlrken.
16 ) C. Gheor~hlan, Registrele foncial"e din Bucovina, vol. I, Bucureşti, 1931, p. 2-5.
11) N. Grămadă. op. cit., p. 42.
"> E. I. Emondl, c. Şerban. Contribuţii de geografie Istorică la runoaşterea fenomenului demogra(ic din nord-vestul llloldovcl la sfirşitul secolului al XVIII-iea ln ,.Anuarul Muzeului .Jude\Pan su~eava" 1983, voi. X. p. 31!-312.
") N. Grămadă. op. cit., p 44-45.
1:
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supuse unui impozit funciar, aplicat pentru tert'.'nurile „rusticalr" prin siswmul „cislei" (cota cc revenea unei comune se rcpar\iza pc flccarc cap de familii> după vechiul
siskm românesc). Ca instanţă tutelară pentru săteni s-a creat, însă din 1786 0 Administraţie districtuală" (Kreisant) 20 ). 'făranul cl<ica5 îşi putea acum vinde păm'intul
oondiţionat însă la cadrul comunităţii săteşti. Le~l'a mai prevedea totodată inclivizibilitatca proprietăţii, gospodăria putind fi moştenită doai· de unul din urmaşi, fapt
cc a t'reat o masă dt- muncitori agricoli. care puteau, de aSl"menc,a foa1·tp ll'sne s.i
mi.ll'rr.w şi la oraşe. fa•gpa din 1835 :i fost desăvîrşită abia in 1848, cînd, prin patt•nta
dată s-a desfiinţat boierescul prin r{1scumpărarc, adică prin despligubirm st<ipinilor21). Ca urmare a acestor noi schimb;iri în structurn proprietăţii, s-au luat măsuri
de reambulare a proprietăţilor intre anii 1654-1657, prin noi măsurători cadastrak22),
cu scopul de a se recalcula din nou repartizarea impozitului funciar pe propriet.:Jri.
Avind în vedrre tocmai acrste considerrnte de ordin istoric rnunwrall' mai sus,
vom încerca să schiţăm in continuare, doar cîteva aspecte legate de structura 1·psurselor agrosilvice din Rucovina în perioada 1711\-J!lOO, bazîndU-nC' in sr)('cial pt>
unC'lc daw statistin" mai puţin runoscute23 ), 1m·<·um 5i pe c<>ll" de arhivăn). Criteriul
de clasificarP folosit de noi a fost CC'l lrgat de importanţa lor prntru economia zon<'i
Jn sensul acC'sta, am deosebit resurse fundamentale (teren arabil, fîneaţil, păşunr,
pădure') şi resurse auxiliare (grf1din<i, livad;i, iazuri, mlaştini, t<'rl'n afectat construrţiilor

etc).

Din cadrul resurselor fundamentale, t<'rcnul agricol şi pădurile au rPprewnt.at,
asa după cum rPzultil clin memoriul generalului EnzC'nheri?. din 25 fohruarie 1îH!i,
di-stinat Consiliului 1\ulic de Război din Viena, principala surs[1 agro-silvică a imp"riului, deoarece „pămintul provinciei era destul ele roditor", ponderea dcţinind-o Cerenurilc arabile şi pădurile. O bună parte a zonelor muntoase C'rau ocupat<' el<' p<i~uni
de munt<' şi poi<•n1, cart> ofereau condiţii foarte hunp pPntru creştrrea vitelor. Pi1d11ril<' cc orupau pt'ste jumătate din suprafaţa provinciei „Prau format<' in marc partr
din fagi, brazi şi molizi clar ~i din carpC'ni, stejari, mc>stPc1'ni, tei şi alt<' <'S<'nţC'" 2 ~).
In pl"ri<Jada 1775-1786, dupf1 datele provizorii ele care dispunem în urma rididirii în plan a provincie>i 26 ), s-a constat:it cii aceasta avi•a un ar<'al total d<' J .ilfi!l.500 h0c·tare, din Cart' 474.549 hcctarr p;idUrf' şi 511.580 lwctarr arf1turi'i, fîn<'aţ{l, pfl<:;Unf'. iazuri (adică 47%) 27 ). Terenul afectat dC' construcţii şi CC') „st<>ril" cuprindC"a ll3.3î 1 hcctare25).
O situ;iţie> mai precis;! a structurii t<>rcnurilor din Bucovina a fost intocmitfi de
Enzenberg la 1786. în raportul amintit mai sus29 ).
Unit:itea de
Districtul

.\rabii

Vijniţa

167.21!1
101.417
82.155
24.3:.l!J
375.729

Cernăuţi

Siret
Suceava
Tot al
Tabt'l I :

Hc~ursell•

NPlucrat
82.~>:lO

37.700
28.151
34.422
183.403

măsură

folositi1 C'Stl' iug[1rul

Pf1~uni

,,

alpinP
powni

37.129
25!)
15.HHJ
152.180
205.487

Păduri

Mh1)tini

97.37:1
5!).430
443.197
26-!.li42

J0.4i"

864.G-!2

u.2a:z
:1-1.4-tb

3.IH9
!:i1 .Uu,,

agrosilvice ale Bucovinei la 111;c..

·') Idem, op. cit., p. 11, 27, 42
Arhivele Statului Suceava, fond Parohia Putna, dosar 33/1848. f. 22 ; I. Dirdală, Desfiiniarea boierescului ln ţinutul Sucevei, in „Anuarul Institutului de istoric şi arheologic
A.
D. Xenopol", laşi, 1972. voi. IX. p. 2.25.
I') A. zachar (şi colab.). oP. cit., p, 22.
"'l C. A. Romstorfcr, H. Wiglilzky, Verglelchendc graphische Statistik in ihrcr Anwt'ndung
aur des Herzogthum Bukowlna und des osterrelchischc Staatsgerlet, Wien. 1~86 ; A. Zachar, Mllthl'l!ungen des statistlschen Landcsamtl's des Hcrzogthums Bukowma, Czernowltz, 1901, Heft VIII, p. 40--431 şi III-XXXJ\X ; vezi şi notele 5 şi 8.
Vezi nota 3.
") E. Hurrnuzaki, Documente privitoare la istoria romiinilor, Bucureşti, 1376, p. 462 : Arh.iveJe Stalului Bucureşti, Direcţia Arhivelor Centrale, fond Consiliul Aulic de R:1zboi. XX '5ti.
"> A. Zachar (şi co!ab.), op. cit., p. 2-3.
'') Ibidem.
"I Ibidem.
E. Hurmuznki, op. cit., p. 453.
21 )

">

"'>
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In pPrioada primelor măsurători cadastrale- (1820), structura resurselor agrosilvice se compunea din : lll0.29:J hectare tC'rf'n <irabil ; I 7Ci.435 Ila fîneaţă ; J.!3.120 ha
păşunc şi 4i6.290 ha piidure::o). In urma cl'lci de-a doua măsurători cadastrale din
1854-1857, P.S. Aurelian, în Jucrama
Bucovina, Desrrirre economică np dă ,.,
statistică pc fiecarp comună în partP, precum şi una grnPrnlă la nivelul întrrgii provincii : tC'ren arabil 521.254 pogoane; grădini 15.6!13 pogoanP; fineţe 320.587 pogoane ; fineţe 320.587 pogoane ; păşuni 229.470 pogoane ; păduri 350.278 pogoanP: tl'ren
afectat ele construcţii 7.515 pogoane; locuri mlă~tinoasC' şi ter<'n neproductiv 50.211
pogoanc 31 )
După CC'a dC'-a dou:1 măsurătoare cadastrală, structura fondului funciar al BucovinC'i pf' districte aclministrntive C'ra următoaITa 3 2J.
Districtul
Ccrnfiuţi

Cîmpulung

Teren ar<!bil %
51,4
1,01

FinC'aţă

12,9

23,4

17.5

65,2

Coţmani

82,7

3,H

Răd[1uţi

18,6

9,89

Siret

66,5
34.3

SucPava

44.9

Vijniţa

14,3

O/o

4,39
56,2

10,9
-·-----

Storojineţ

Păduri

O/o

11,9
--------

12,4
9,31
19,9

41,4
29,9
53,3

TabPl 11 . Structura în procC'ntp a 1·C'sursC'lor agrosilvice ciupii 1857.
După natura solu:ui. terC'nUl dc•stinat agriculturii C'ra concentrat (vezi tabelul de
mai sus} mai ales în cinci zone bine conturate. In schimb, cele mai întinse şi mai
fertilP zone erau celf' cuprinse între Nistru şi Prut, Prut şi Siret, precum şi în Valea
Sucf'vei. Potrivit datelor din 1898, ;:>odişul dintre Pl"Ut şi Nistru cuprindea 9:l.:J01 ha,
adicii 320/o din suprafaţa totală arabilă. Zona dintre Prut şi Siret cuprincka 103.604
ha, adică 360/o iar cpa din Valc>a Sucevf'i şi Moldovei 80.843 ha, adică 280/oll). Terenurile agricole s-au mfirit, fie prin defrişări, fie prin asanarea terenurilor mlă.5ti
noase din va!f'a Sucevei ~i din jurul Rădăuţilor. Din 1810 şi pînă la mf1surătoarea
cadastcală din lll5i s-uu defrişat aproape 37.000 ha ele
pădure 3 ") De asemenea s-a
constatut că dP la lî76 şi pînă la 1897, terf'nul df' arătură a crescut cu 36.235 hal5).

Creşkrc'a intensivii a producţiei agricolr. 36 } poate fi sesizată şi din îmbunătăţirile'
pennanente Cf' s-au adus timp ele aproape 130 de ani structurii modului de folosinţă
a fondului funciar. Cf'ntralizînd în sf'nsul acesta datele statistice pentru această perioadă de timp, obţinf'm următoarc•a structură a rpsurselor agro-silvice din Bucovina, pf' carp le rC'dăm în cC'le două tabelf' de mai jos :

"I A. zachar, 1.andwlr1s„hart und Vlehzueht, in Dle Osterreiehiseh-ungarisehen Monarchle ln\\'ort und Bild, Bukowlna Wien, 1899, p. 420---485.
P. S. Aurelian, op, cit., p. 29-30.
"I C. A. Rom..<1tofer, H. Wlglltzky, op. cit., p. 10.
1 A. Za char (şl colab.), op. cit., p. 4.
"I Wlncen:z Eckl, Forswlrtschan, în Dle iisterrelchhrch-ungarische Monarchle ln Wort un
Bild, BUkOW!na, Wlen. 1899, p. 500-501.
"'·1 A. zachar (şi colab.), op, cit., p. 35.
"I r. Negur~. A."ipecte ale evoluţiei economlre a Bucovinei sub stăpinlre habsburgici, ln
„Anuarul Muzeul ul Judeţean, Suceava", 1979-1980,
voi. VI-VII, p. 11:;..-:wo.
31 1
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In

hectare
co
co
co

Tipul 37 )
resursei

Nr.
crt.

I

"'coco

1. agricol

511.580

lfl0.2!l3

2. livezi şi vii

206.369

9.573

251.874

259.8:19

288 284

6.992

7.1122

8.121

~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~-~-------

3.

fîneaţ[1

176.435

168.966

158.025

159.788

131.755

4.

păşune

143.120

143.691

120.902

11-l.334

129.188

5.

pădure

451.220

476.220

4li6.973

478.099

473.639

56.15~

51.558

25.099

25.026

947

83.371

766

3.154

3.737

3.746

35.71R

1.069.500

1.042.562

1.044.713

1.044.728

1.044.294

1.04-1.289

474.549

6. teren neproductiv

7.

suprafaţă cu
construcţii

Total

Tabel III : Statistica

generală

a resurselor agrosilvice intre anii l 78J-1888.

In procrnte aceste categorii ele
sus se prezintă astfc>l 3B) :
Tipul

folosinţă

a rcsursrlor agrosilvice rnumcrat'' mai

M" ci ia

resur~<'i

an i Jo r

• I

.o

oo

8 7 2

9

Terrn arabil

17,3

24,J

24,9

27,1)

Fineţe

16,9

15,J

15,3

12,6

Păşuni

13.7

12,3

10,9

12,4

0,9

0,7

0.7

0,8

Livezi

şi

1855-1876

1815-1823

vii

Total teren agricol

48,8

51,8

53,4

Păduri

45,7

45,8

45,3

·t:l,2

5,4

2,4

2.-1

2,9

0,1

0,3

0,5

0,5

Terenuri ncproclucti ve
curţi
clădiri

--

52.2
--

Teren ocupat de
şi

Total

suprafaţă analizată

:

1.044.289 h1

Tabrl JV : Strur:turu in procente a resurselor agro5ilvice din Bucovina.
Din celf' f'XpUse mai sus se constată o creştf'rf' a suprafeţelor de cultură (la 'nceputul secolului al XIX-lea s-au luat în cultură noi plante' agl'icole şi furajcrc')l 9 ) de
la 17,30;0 în 1823, la 27,60/o în 1698-1900. S-au redus puţin ~uprafrţPle ocupate dr
pădure in folosul
!ineţelor şi păsunilor, de la 45,610/o cit era la 1823, la 43,200 10 ln
11:198.
Particularităţile privind structura funciar[t JJ<.' categorii de proprif'tari in BuC'ovina rczu!t,-1 din faptul că mnrea proprietate estp df'ţinută ele Fondul bisrrict>se (p<idurea în proporţie de 500/o din întreaga suprafaţ[1 acopc>rită cu pădurC' ; iar din tcrf'-

-------

"'>

C. A .Romstorfer, H. Wiglitzcy, op. cit., p. 11 ; DM! Bukowina, Czernowltz, 1899, p. 341.
"") Idem, op. cit., p. 63, vezi tabelul VII ; Der Grundbesltz im Herzo11tum Bukowlna, czernowltz, 1902, p. 14.
'9) I. Corfus, op. cit., p. 36--4-. : R. Wa~ner, Dle Reisetaa:ebilchcr des ostcrrelcbischen Kaisers
Franz J ln die Bukowina (1.811 und 18i:J), Munchen, 1987, p. 60-61, ij8.
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nui agricol cleţinc>a o suprafa\ă de 9.810 hn) 10 ) cu un procent de 2fl0/o clin întreaga sfercsursl'lor agrnsilvice. Pămînturile Fondului cruu o parte folosite de stat, iar
restul erau arcnclatC' la ţi"trani şi arendaşii străini.
Dacă SC' compară numiirul proprietarilor de pi1mînt impozabili (la sfîrşitul secolului al XIX-lC'a) ~i anunw de J99.18;i, pc de o partt-, cu întrC'aga suprafaţă a Bucovinei ele l.044.28Y ha, iar JX' de altă parte SC' ia în calc:.:.il numai !-.Uprafaţa productiv[1
de I.Ol 1.7ll0 hn şi cu un v0nit mediu net al acesteia de 2.110.330 florini, rc>iese că Ia un
contribuabil prop1·ietar ele pămînt revenea în ml'diP 6,8 ha şi un venit de 13,77
flor)ni 11 ).
Pentru o ilustrare mai semnificativă a categoriilor clC' propriC'tari şi a structurii
n·~ursdor agrosilvice dPţinutC', rccl;·un mai jos clouii tabele :42)
ră :.i

Num[1rul dC'
pro pril'tar;

Miiran0a
pmpnctaţu

o
D.:>

Suprafaţa
() dc'ţin

c' o

(),5 ha

77.165

:l!l.7

lR,431

1.7

I ha

40.814

20.!'>

2!1.121

2,8

:l lw.

48.~2:!

24,B

B!J.977

6,1

;l

5 ha

14.475

7,3

55.9î7

5,4

;,

10 ha

11.060

5,6

7Ci.182

7,3

to

20 ha

4,157

2,1

57.181

5,5

20 -

50 ha

1.902

1,0

55.801

5,;l

:io

100 ha

547

0,3

39.112

3,7

2000 ha

779

o.:1a

312.023

29.9

P<'S tC' 2000 h11'

6:1

0,03

315.485

30.2

100

Total

199.185

1.044.290

1000/o

Tabel V : Statistiu proprietiitilor în procente pe

Catego1·ii ele

proprietăţi

l. '\larc•a propriC"tatf' clin carp :

~

O/o

pc grupP

- Fondul hisl'riccsc
- Proprktari români
- Proprietari stri'iini
---l\lica proprietate clin cart·
- Bunu1·ilf' statului, comunelor
şi corporaţiilor

-------

suprafeţele

Suprafaţa

cc le

in

hectare
469.198
268.495

24.:rno
176.309
575.095

104.188

-

JO()l/.

deţin

in
p1·ocentr
44,9
25,7
2,3
16,9
-----·-------55.1
10.1

----------·-------------~--~

particulară

Proprietatea
or[1şc>neascti

------

\iirimcască

Proprietatea

Total i·esurse agrosilvice
Tabel VI : Categorii de

13.616
457.291
1.04-1.289

1.3
43,8
1000/t

prnprietă\i şi suprafaţa c[pţinut[1

"• S, Gârbu. Monografia Fondului hisericl'sc ortodox român din Bucovina. ms. (din 1934),
Biblioteca Muzeului Judeţean Suceava. p. 2 ; I. Nistor, Istoria Fondului bisericesc
din
e11covlna. Cernăuţi, 1921, p 52 şl urm.
"l C, A. Romstorfer, H. Wiglilzky, op. cu., p. 23.
'2) A. Urbeanu. Deutschlands Wahrhafter Krieg und dle Frage der unterdriickteu Rumiuen
in Osterreich-Ungarn, Bucureşti, 19H, p, 17 ; I. Negură, op. clL, p. 193.
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Din situaţia mc·nţionată mai sus ~C' constatii Cil 111 pC'rioada l!l:20-182:J, n•sursPle
:uirosilvice în propor\iP dC' 660/0 (:l68.000 ha) erau ,clPţinut~· de_ micii p1·~11~riC't<~ri. Ma_rii
proprietari dC'ţineau :l-lNo clin resursp (190.000 lla)' 3 ). Dupa 13J7, stattstic1lc rntocm1te
•onsemnPazăll) că 57,2"; 0 din gospodării erau foarte mici, iar IJ5o,·o dispuneau abia pînă
50 Jrn. CdC' mai înst'mnatc fluctuaţii privind prnpril'tatt'a ele p[unint au avut loc
i;~ Bucovina între anii 18fi1 si J 8Ci6 şi în cC'i următo1·i, cinci o m<ir<' part(• din pi"tmîntul
ţftrănPsc a trecut in miin.1„ marilor proprietari.
Datde lpgate eh• structura catt',0,:'Jriilor social<' clC'ţini'ttoan' de rc~urst' agrosilvice
menţionate în tabclf•le c]p mai sus clcrnonstrPaz[1 în cifre gn•ut:ttca problPmci agrare
în Bucovina, comTPtizaUt in evoluţia propriC't[1ţii agricole' spre cl'le• dou{i C':\trPmc :
gospodăria piticii şi mart'a mo')iP. apoi p1·01l·tarizarPa ţ{1rănimii ~i în~tl';iinan•a marii
propril't{1ti. In cazul acesta constatf1m c[1 Pxploatarl'a ;1;::ricolu pc ca!C'a rclaţiilm· ck
crl'clit a fftcut să cli~pară în scurt timp inconsistl'ntde i)('neficii, car<' :1u fost confC'rite
ţ{iranilor prin împroprietărirea de L1 1848. Numai ciupii 50 ele ani, numftrul \:·1ranilor
care clc\incau pămint pînă la un l1C'ctar, rcpn•zcnta 4.0Gfu clin num[l!'ul pro1,'r1l't::l'ilor,
iar ~uprafaţa totală dcţinut[1 de acP~tia rt'prc•zenta doar un procent d<• -!' 0• 111 timp
Cl' 0,4"/o clin marii proprietari, cc stăpînmu între 100 şi 2000 llcctare, dPţinmu Ci0', 0
din resursele agrosilvice·.
Resursele silvice. lndi clin 17î:'J, din oi·clinul guvernatorului cir atunci, SplcnY, s-a
întocmit primul rcgulanwnt de rxploatarc a accs!t'i C'cl!Pgori i de rcsur\e•. De• ascnwnea, s-au elaborat şi instrncţiuni pentru uzul inspectorilor de• p;lc\uri 15 ).
Din 1î85, în Bucovina a încpput s[t se aplicp n•gulamcntul p<ldm·ilor, întocmit în
1732 iwntru Gali1,ia''i.), rc~ulament CC' era mult mai strict dcdt cl'l clin 1775 ~i can• fusese inspirat clin pn•vccle·1·i1e codului silvic austriac. Pentru paza şi îngrijirea pădu
rilor s-a adus pC'rsonal specializat din Bocmia, Moravia şi Silezia. i\cc•st n·gim a fost
impus clin oficiu şi proprietarilor particulari, care rt1spunclcau ele• toat0 chC'ltuiC'lile
ncazionatp clC' intrL•ţi1wn•a pf1clurilor. Pcnt1·u a acopl'ri co~tul întn•ţinerii pf1durilor ~i
plata pPrsonalului, ele fiecare car dC' lPmnc ~e pc'LTc'pl'a cite' 10 I/:! crciţa1·i, clin can~
4 reveneau proprietarului şi 6,112 crc•iţari crariuluin).

f.

In pl'rioacla administraţiei militare a Bucovinl'i, Enzl•nbcrg în rapoartC'le şi memoriile salC' insist{1 asupra ncccsit[1ţii consc-r\"ftrii patrimoniului forestier al Buc·ovinei
can' cunoştea o pPrioaclă de exploatare iraţional{1. Printre factorii CC' clP!crminau
ac0ast[1 exploatare, pc lîng[1 cerinţa crcscinc\[1 de lemn de foc şi de construc1,iC' clato1·atii creşterii numerice a populaţiei, reţinem : cxploatan•a mincrl'urilor, producerea
;;ticlei şi a rachiului. Semnificativ în privinţa urmiirilor accstl'i l'Xploatiiri ş; clefrişill'i masive de pădure, este raportul din H iulie 1785, în carp guvernatorul militar al
Bucovinei nota ei"1 în ultimii 10 ani pădurile clintrC' Nistru şi Prut şi cele dl' pc valea
CC'l'l'lllU';'UlUi avusesC'ri"1 l'Xt1·pm ele mult ele ~uferit din cauza monctiiriei înfiinţate de
ru~i la Saclagura, a colonizărilor, a povernelor şi a l'Xportului ele lemne ci"1tre clistrictclc galiţi<'ne cil' grani1,ă IIorodcnka, Zalesczyk şi Sniatvn 1B). Ulterior după 1786, au
intervenit numeroase reglementări privind gospocl::irirca acestor resurse, administraţia sti"u·uind mai ales pC'nfru ridicarea în plan a
p[1c\urilor" 9 ). J\stfd, în perioada
1816-1818 s-au întocmit hărţi foartl' detaliate privind acest fond ele' rC'Slll'SC'.
Cel mai marc proprietar de krC'nuri silvirc Pra Fondul bisc•ric-esc. Acesta
52% din suprafaţa pf1durilor5o).

clPţinPa

Cca mai complcti1 statistică privind rcsursck silvice, pe distrietP ~i pe catc•gorii
de deţini"1tori avem clin anii l!l85-18BB 51 ). Fondul forl'stiC'1· al Bucovi1wi a·Jca urmă
toarea structur[1 :
'') A. Morarlu, Bucovina 177J-1916, Bucureşti, p. 89-109 ; I. Negur'1, op. cit., p. 194 ; A. Mo•
rariu : op. cit., p. 91-99.
"> Ibidem.
•·) A. Zachar (şi colab.) : op. cit., p. ~5-47.
•1 Ibidem.
';) S. Gârbu ; op. cil., p. 131-132.
'") Arhivele Statului Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Ri"1zboi, pachetul 19, doc. 56'1785.
'"> .. s. Gârbu : op. cit., p. tJl-133.
"'). I. Nistor : op. cit., p. 52.
C. A. Rornstorfcr, II. Wlglitzk : op. cil., p. 2G.

''>.
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Pădurp înaltă (bătrînă)

Suprafaţa

Pădure

Districtul

Foioase

Coniff'rC'
ha

ha
S
c

totalii acoJlC'rită cu
pf1du1·r.

mijlocie

şi mică (tîni1ră)

ha

ha
:m:i.~ti

10.473,!JO
:rn1,B1
7569,60

2Cl.0\4
p
16î2,o6
------~s=--------·
JO lliB5,K>
Cîmpuluni.? (~
:J0297,35
157.fl!l5
--------------~----------------~
322,:J:J _ _ _ _ _ _ _ __
p
2:1049,48
S
24î!lH,78
6:Jl50,52
92,23
R<"idăuţi
-c"'_---- 762,BB
105.!lO!l
2li3G6,4!1
Cernăuţi

4.î2

---------

1!17.1:0

c

Siret

17,95
5.762
_ _ _ _ _ _ _ _ __

P-----2-:-Ju-2-~-1------------1-ti_0_4~,2-1;

StorojinC'ţ

s
P

- - - - - -s

-

c

Suceava

p

l!l41i:I
---429,71
li41,li4
:1756,87

s
c

Vijniţa

p

26560
12304
Gura2000
llumorului - - - - - p
507
S
:J98,22

s- - - c

Coţmani

3321
88
25485
ICiCi88,8li
1735,5!1

c

41i. I 18

9.2!!0
2708,71

491
234
5:1154
3210
--------------------~
10859

4027
30932
--------------------------1000
179

3G7,92

c

3914

p

1773.05

1536,4R

To ta I

4478G7

Tabe>l VII : Structura pc district(' a rC'surselor silvice la 1888
S = stat + Fondul bispricPsc; C ~ comună; P = propriptate

privată

La incppuiul anului 1888 pădurile ocupau o suprafaţă dP 447.500 he>ctarc. S-a constatat că suprafaţa împădurită a scăzut în ultimii 50 de ani cu circa 3L!'>OO ha, adică
cu J,IO/o 52). Situaţia statistică consemnată în 1895, privind for.du! de resurse silvice
avea următoarC'a structurăSl) :

Anul

Păduri ale

statului ha

1494

189!1

0,3

227.40!1

Tabel Vlfl : Structura
"l A. Zacnar
1
• )

(şi

50,8

supraft'ţ:::'lur

57.liliO

12,s

O/o

O/o

O/o

010

72.9îB

16,3

G:uoo

silvice pc catC'i;orii dC' propriC'tari.

colab.) op. cit., p. 53-59.

lbldem.

1~0
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H,l>

o analiză stafr;tică completă a rf'sursC'lor silvice', privind structura acestora, se
poate face numai pentru Fondul bisericPsc. Fiind ~nul clin mari_i pro~1-·ietari ele pă
!urc Fondul a avut CC'a mai m;irc c-xtmdC're 111 sfir51ul seeolulu1 al AIX-IPa ş1 111~eputul SC'colului al XX-iea!'>'') : tPrcn împădurit 231.:Wo,8-t ha ; p('pin ic'rP 2-t,31 ha ;
linii somiere tli31,19 ha. ln total 232.922 hC'ctarc. Esenţa principalr1 cca mai valoroa~{1
Pra molidul ce ocupa o su praf aţă d(' 116.9fi:l ha (520/o), urma apoi bradul cu o supraf;Jţă de 48815 ha (210/o) şi fagul cu o pondere de 19_o/0 (-t39l6 ha) din ~upralaţă.
Pe categorii de esenţP situaţia f'Ste următoarea"'~).
o.
;O

Suprafaţa

Espnţa

Moliei

116.96:1

Brad

,!8.815

21

Fag

43.916

Hl

52

Carpen

!i.250

2, I

Stejar

:una

2

Paltin

9:l6

Pin

5fi6

0,2-l

:rnu

Frasin
„

o,-to

0,12

____

Tab<'l IX: Principaklc

PSC'nţc'

ll'mnoa'-c'

şi suprafpţdr

drstinntP

StructuratZt pP cdc' două principail' catC'gorii, rC'sursdr silvice' au următoar<'a
ponclC'rP: păclui-ea dP nişinoasp ocupă 720 0 (16li.:i20,21 ha), c<'a ele• foioaSC' 240;0
(54.216,50 ha), iar golurile şi rnri-:-tilr -t% (9.!iH;>. l 2 ha).
In perioada 187f>-188:1, în eaclrul Fondului s-au amC'najat I l!Ui90 ha dC' pădurP,
iar în 1891 au fost rPvizuitP 15-t.063 clC' hPcta1·p·';). Tot în această pPrioad[1 (189î), L.
Dimitz, a cartografiat masiv<' IP „băti-în('" dP pc•stc' 100 dp ani (11 G.5!12 ha) 57 ).
O statistică compl0tă privind proporţia dasC'!or pc virsk, pPntru toate' p:1durik
aparţinîncl Fondului hisC'ricPsc s-a întocmit la începutul '-<'Colului al XX-leass) :
Anul
Supraf.1ţa în
.lwctnrc

Vîrsta
1-

20

21 -

-to

41 -

f>O

Iii -

IJO

lll -

în

ani

100

101 -

120

PPstc 200

Goluri

-----------------·----·------------------·--l!Jl3

60î6

2-1289

1G5î5

TabPl X: Structura !'Psursl'lor

~ilvice

1Hî6

U0811

pe categorii <lP

5088

vîrstă.

Pn•ocupilril0 Fondului privind gospodărirC'a rPsursl'lor silviCl' s-au
matPrinliznt şi în modul de exploatare, prC'cum ~i în rPîmp<"tclurirPa unor suprafeţp. Astfel,
volumul IC'mnului pxploat.at a sporit treptat dP 1n :Jfi:l.OOO ml anual în anii 18ti:!-1871,
la 988.000 ml anual în perioada 1909-Hl!l, deci cu 1800;0 • Unele c!Pspăcluriri masivt',
cai·t· tn'ptat au fost stopat(' s-au datorat fabricării potaspi (în p<'rioada 1863-1882 s-a
produs 90.570 kg potasăf'9 ). Producţia mijlociP în urmf1torii ani (1383-1885) a fost de
25.810 kg anual potasi1, eu un v0nit hrut c!P 23,8 florini pentru 100 kg (din anul 186J,
<•ra folosit p0ntru procluce1·C'a potasPi numai IPmnul din d1zf1turi)';o).

s. Gârbu ; op. cit., p. 1-2.
S. GArbu : op. clt., p. 59 : I. Nistor : op. cit., p. 93.
·~) A. Zachar (şi colab.) : op. clt., p. 117-128 : s. Gârbu : op. l"it., p. 135.
"l S. GArbu : op. cit, p. HR-149.
"l Ibidem : I. Nistor" : op. cit., p. 53 .
.,., S. Gârbu : op cit., p. Hfi : A. zaclrnr (şi colab.) : op. cit., P. 92.
'") S. Gârbu : op. cit., p. 173.
"l

"'·>
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Mari cantit!aţi dl' lemn au consumat rxploat<irilc> mm1c>rc şi topitoriilr lui
Mantztil), fahrira de ciment şi sticlli dC' l:::i Putna, cuptoa1·plc clt> ars var etc. ln schimb
suprafa\a împ:itlurită a crPscut anual de la 155 h:::i ln 11J7:.I, la Hl~n ha in anul
l!H:l" 2).
Un Joc aparte l-a jucat in cadrul Fondului, exploatarea rcsurs<·lor silvice prin
tlistrihuir1•a „lemnului ele foc" şi a c<'lui „dr lucru„. AcPst sistem a mărit fondurile
Fondului hisC'riccsc ele> la 15.000 coroanC' anual, în secolul al XIX-iea, la IO·l.100 coroane la !ncrputul Sl'colului al XX-J<oa"ll. Situa\ia poall' fi ilustrat.i prin următoardi•
două statistici :64).
Lemn cit' foc
ln ml

Perioada
1862

272.000

JllÎI

..

LC'mn de lucru
ln m 3

I I

77

81.000

:

2:1

------

1883

1885

175.000

41

257.000

50

tB9ti

1803

241.000

21l

fi77.000

;,i

J!lO!J

1910

354.0flO

3fl

ti:J,&.000

(),!

Tahd XI : Volumul t't'SUrsl'lor !Pmnoasc> 0xploatatc.

--------------------------------- \'olumul n•zultal

Perioada

Suprafaţa
i I 'I t il I ~ „

Lt•mn de foc

•,,

i,

1880 -

1885

651

14,,I

1892 -

1897

liH

27

l 90(i -

1909

1.07:.1

Tabc>l XII : Supra!C'\e

împădurite

9.450

!)fi

lî.300

80

24.900

75

L•·rnn
ii··

11.:-i·u

'o

25

exploatat('.

O marc> amploare a luat în Bucovina la sfîrşitul sC'colului al XIX-iea, înfiinţarea
de mici „făhricuţc" de chercstPa, care a afect.1t mai alC's r<'sursl'le silvice particulare
şi de stat ; totodat[1 apar şi mari firmP clt' <'Xploatan• 'ii
conwrdaliz:::irC' a lemnului.
dintre acC'Stl'a amintim Firma Gh. Got>tz. care inh'0 anii 1894-1898 posPda în Bucovina patru fabrici de el10restea la CC'rM1uţi, J\'kzebrncly, Vatra Dornc>i 'ii IacobC'ni,
cu :JO gatere CC' avpau o forţ[1 motrică de 5~0 CP ~i cu 515 pinze de> fcrpstrău : capacitatea maximil dt• clC'bitarc a acpstora Pra ele> cca 235.000 ml lemn rotund anual, la o
exploatarp cu o proclucţiC' nnualii cil' cca I ,&O.OOO ml chC'r<'stt•a 60 ). In afara accstPi firme
mai C'Xistau în Bucovina alte• -:;apte• mari firme, cu capacităţi mai rPduse de prelucrare a lemnului"6).
Avind în vt>dl'rc situaţia gC'nl'r~·It1 a l'Pparliţiei rpsursC'lor a;;rosilvicC' Ia nivPlul
întrpgii prnvincii, vom pxemrlifica în continuare' Ia nivl'l rpgional printr-un l')antion
de mjl'zări, fi„ din zona dC' deal, fip clin CC'a el<' mulitc, (vezi anPxa 1) rf'partiţia spaţial[i ~i strut"tura compkxă pc• <"at·,~orii ele propriebtl' la niYl'l microgeografic a r<,sursC'lor din CC'le 15 comunC' a!PsC' 07 ).
In zona df' podiş, potrivit anf'xt•i I, Sf' rPmarcci o clircctil propor\ionalizarC' a rC'partiţici numărului ciP casc clin vatră cu tPrC'nttl afC'ctat părţii constructive. Astfrl,
în cazurik analizat1• SC' pot C"onslata dup;-1 m;-1rinw ~i suprafaţa ocupată trPi tipuri ele-•
vetre: mari (cc cuprinckau :.100-5:'>0 dl' ca~e', cu un !'paţiu cP variaz[1 intre 30 şi 80
iug[1re afretat construcţiilor), mwi l(O.~poclftrit rc>vPnindu-i cca fi00-700 m 2 5i rPspcctiv
"I Ibidem ; A. Zachar (şi coiab.) : op. cit„ P. 94-100.
"l s. Gârbu : op. cit., p. 233.
"l Idem : op. cit„ p. 236.
"l A. znchar (şi colnb.) op. rit, p. 32, ni : nie Hukowina, czcrnowitz, p. 342 ; S. Gi1rbu ;
nP, cit., p. 236.
°') S. Gârbu : 011. cit, p. 242.
•;) Idem : op. cit„ p. 242-246 ; A. Zachar (şi colnb.) : op. cit„ p, 13E-160 ; r. Nistor op. cit.,
P. 54-:i5.

"l Arllivele Statului Suceava. fonrl !n,pectornlul cad;istral Bucovina, mapele 4, 242, 23, G, li.
219, 163, 112, 132, 133, 237, 3il5, 2, 144, 263.
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fl00-850 m2; m~jlocii (cr cuprinclrau_ întrr 1~0-250 1·?s.r, cu ur:

spa\iu cr _variazii
Intre 15-25 iugarr, afretat l'<mstrucţ11lor) unc·1 gospo<lar11 rrv<•ninclu-1 mlr<' ;>IJU-5~10
2
m2 şi 800-850 m ) ; mid (suh 100 dr casr, cu un spaţiu afectat construcţiilor sub JO
Iugăre), unei gospoclă'.ii rt>vcnindu~i int:c• 500. şi 575 m 2 . Toţ din anr;ca I pllt<'m consta~
ta aceiaşi crc•'itC'rP chr<'et proporţionala (ca m cazul anul1znt nrn1 sus a raportulut
dintrr. numiirul clr casc -:;i tPrPn~1l _a~<'ctnt 1·o;stru_cţiilor) a di_fc:ritdor C'at<'i.!Orii c!P resursl' în funcţie de zonn g<'ograf1ca in C'an' <mt situat<': claca in zona ci<' cl<'al prrdo~tinft în proporţie ele cca 70-/50 0 tcrcrul arabil, în schi mb, acda~i proc<'nt aproapP
II avem şi prntru zona montan[1 unclP prrdominf1 tcrc•nul acopPrit c-u piiclurr: atît
in zona de deal cit şi cea montană, în proporţii aproapl' rgalC' dr JOo, o -:;i 15"/o predomină păşunea şi finl'aţa.

Analizincl statistic datrlC' ofc>ritc rlc izvoarC'lP arbivisticr, obscrviun acPiaşi situaprocentual;\ a catf'~oriilo~
c!Pţinători a r<'sursPl?r agrosilvic!' fa nivPI r~·g.ion<il,
ca şi fa nivl'lul întregu provmc11. /\stfl'l marele' proprwtar f'Stf' tot Fondul rchg10nar,
rarc st<lpînf':1 în Cl'le 15 comune cc:i 55-fiO"/o clin rc>sursP, urmînd apoi marii propri<'t:-iri, coloniştii, micii proprif'tari şi comuna.
Din analiza clocumf'ntdor cf'lor şasr mapC' caclastrnll' (18:>5-1857) 00 ) '.:'i a ;i1H'Xl'i
li, rcieSl' CU dC'stU]ă claritatf' faptul Că l'C'SUrsf'lp ckţinutf' elf' l11a\'C"'il propriPtatc Prau
in marra lor majoritate> comasat!' şi grupat!' pc zone clistinctr: Fondul rPligionar
df'ţinca în proporţir elf' f>00/ 0 t<'rcnul agricol şi aproapp 1000 '; p:-iclurc. Marii propri<'t:iri cIPţinc>au in spccial tPrPnul agricol (i0-800/o) şi fînf'ţf'lr. Comuna clPţinf'a în proporţii' de pc>st<' 800/n numai p<"i')Unc>. f'u totul alta f'rn ins;·i situa\ia rrsursdnr :i;;rosilvice clc>ţinute ck• mica propr:ct<Jtf' ţi1rfmpascf1, ru toate' c[1 nu s-a putut urmiiri partirularităţiJp la nivPI d<' fiecare' gospodări<'. în acPst sf'ns prczcntrun situaţia resur„dor
dl'ţinutc> ele mica proprirtatl' român<'asct1. numai clin cinc·i comun<' yi).

el:.

ţie

------------------------------Nr. el<' proprir Nr. total
tari ţ[1ran i ele parcele>

Comuna

Suprafaţa

în

iu_qtu~„„

Suprafaţa din
totalul supraff't<'i cultivat•'

°'o

IIorodnie dP Jos

2fi0

2.7!H

1.877

2f>,fi

Horodnic rlf' Sus

'J77

4.73fi

3.8132

50,fi

Volovăţ

2-17

3.0fiO

2.358

58.:1

Satu Mare

121

1.9.JO

1.372

46,-1

Frătăuţii

41:!

1.973

2.1!J9

45

------------Vc>chi

Tahf'l XIII :

Situaţia statistică agrară

a micii prnprirtiiii clin zona

dPprf'sion.1ră

Rr1dăuţi.

Din acf'Stf' sum<irC' clatl' s-a putut constata c<'i în Cf'f'a CC' priVC'Ştf' rcpnrtiţia rC'sUrsC'lor micii proprif'tfiţi acrstf'a Prau foartf' parcC'latp (divizat") ~i pulvrri:rntP în zonP
rlestul ele înclrpărtatc> faţt1 ci<' vatră, în comparaţie cu tcn'nurilc deţinute dl' marn1
proprietatl'.
Mica proprif'tatr clcţi1wa mai aks suprafpţp ele arătură <;j finaţ. Df' asC'nll'nC'a se
poatf' constata. cil în comunei!' în carr au fost făcutP colonizări cu popula\ir gf'rmană (Satu Mari', Băclf'Uţi şi Frătfiuţii Vechi))' 0 > acestf'a clcţinPau ca pond<'I'<' în >f)('cial
suprafeţe de arăturii si fînaţ (Vf'Zi an<'xa II).
& poatf' concluziona ci1 clf'zvoltarf'a accC'ntuati1 a f'COnomiri a~rat'<' n RueovinPi
::lupii 1775, a atras clupfi sin<' inv<'ntJrif'rf'n tuturor catf'goriilor ck rpsurs<· agro-..ilvice
dr cătrf' noua administraţii'. Invf'ntariPrf'a a avut clrrpt scop utilizarf'n raţionnlă a
acf'stor:i, clivf'rsificarra -:;i intensificarc•a C'Xploat[1rii lor pr elf' o part!', P<' ele' alta. df'Zvoltarf'a l'Conomir•i agrarP, avind c11·f'pt consPcinţi\ rc•strudurarC':i rPla\i iltJr de' propr:f'tatf' şi a catrgoriilor sociali', prpc·urn ~i apariţia prinwlor formr <if' f'Xploat.ll'r capitalistă în agricullurt1. Chiar şi c\up:i 1.8-18 SC' constat:i c<-1 în Bucovina principalii elf'-

">
'">
"'>

M. St. Ceau~u : AspHte privind situaţia proprietăţii fnnl'iare ln zona Rădăuţilor la jumătatea secolului al XIX-iea, în „Anuarul Muzeului Judeţean·•. Suceava, 1983, voi.
X,
p. 571 - 570.
Arhivele Statului Suceava, fond Inspectoratul cadastral Bucovina, mapele 132, J33. 230.
305, 112.
E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit„ p, 331 :
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ţinători ai resursdor agrosilvice sînt marii proprif'tari şi Fondul
bisC'ric~sc. Mica
proprietate ciestul de divizată deţinea suprafPţe mai mari de finaţ, ceea ce indică
predilecţia acestora penh-u creşterea animalelor.
Pornind dC' la analiza statistică a resurselor agrosilvice', fie la ni VC'l macro-teritorial (provincia Bucovina), fie' la nivel 111icro-tC'ritorial (rC'giunf'a de deal şi munte)
trehuip să apreciem faptul că acestea (resursele') reprezintă categorii istorice bine definite în ansamblul pconomiei, cc condiţionează sub dublu asppct ponderea dezvoltării
acesteia şi pC'rspectivelC' ei.
Sesizînd strînsele lC'giituri a!C' acestor catC'JWrii (rPsurselP) cu nivPlul de dezvoltare' a forţC'lor de 1:roducţie, precum şi cu gradul dC' participarf' la activitatea productivei a socictelţii, putPm, dp asC'lllC'l1C':t aprecia, cei rc'sursdC' ai::rosilvicC' rt'prt•zintă in
:~cl'la<:>i timp şi c·ategorii sociale cr justificei în amlwle cazuri (istoric ~i social) studic1·,·c1 101· într-un cadru st:itistic intC'rdisciplinar gC'ograHco-istoric.

SOME ASPECTS OF HISTOIUC:\L GEOGRAPIIV CONCERNING ·nrn
REPARTITION OF THE AGRO-FOREST RESOURCES IN BUCOVINA
(XVIII - XIX CENTURIES)

SUl\11\IAHY
In tlw papei· thr authm·s ha\'f' proposrd to ana!vsC' bv statistica! tnPlhods, the
f'Volution o( thC' agro-forpst rcsources in BuC'ovina in XVIII - XIX centuriPs, consici<'n'd a~ es»cntial for this pC'riod. ThC' work is structurC'd in two parts: in the first
pa1·t. - aft,,r a eoncise preseniation
of the C'voluL1on of the agra1-;:in phC'nomenon i'i Bucovina aftPr its annC'x;1'.ion to tllC' l\ustri;:in F.mpin' - the ai111s arc
thC' C'Volut;on, tilP dassification ancl thC' imporbncc' ;.;ivC'n to thc• agro-forcst 1·L'sourccs
for t11C' economic devdopmC'nt of Bucovin:i du;·ing thc trans;tion pC'riocl from fcoudalisrn to capitalism.
Tlw scco:1d pa1t of tlw work presC'nts - !iy a sarnpk of scttkmcnts in thC' hilly
ancl mountainous zone - , the C'Ssent;,11 •,,ructurl' of i!1C' ag1·0-forC'st rC'ssources ancl
tlwir utiLz~1tion by certain social-juridica! catc~or'<'s \H'll defined, at microgc'ographical kn·I. Bas('d on ;in ample documC'ntaiio11, both from publislwd sources less
known and c•spccially from unpublishrd arch iV<'<; .~ourct'S, the a1'licle prC'sPnts li I<~
dosp rl'lations , lwtWl'Pn thC' agrn-forC'st rr'sourc·c•s and the development lcvC'l of .thc
prnductiv' fmTC's, thc:r ct:1·C'ct implication in the productive> activity of tht• socicty,
as wdl as ti1cir ·dosc intc•rcll'JJC'l1drncr with tlw social frame that l'C'or(!anizes it
accorclmg to historical particulai"itics of development.
,\s a conclusion it is stated that thC' rational and diversified ut;lization, and
r intensificcl L'Xploitaiton of thC' reosourcP~; put in stucly, lr'ad to theo devC'lopmenL o[
tlJ,. cigrarian cconomy in Bucovina, a fact havin,g as an immecliatt• conspquPnce the
d1anging of pro1w1-ty rc>lations and of social catcgoriC's hy pC'nC'tration of ('apitalist
n•lationship-; in agriculturc.

LIST OF TABLl·:S
TablP 1 - A,gro-forc>st rrsources of Bucovina in 1780
TahlC' II - PPrcC'nta::!P structure of the agro-fot·C'st rC'som-cps aftC't' 1857
Table II[ - Gc>nC'ral statistics of the agro-forf'st resources betwC'c>n 1783-1888
Table IV - l'Pt"cl•ntage structure of the agro-forcst 1·esources in Bucovina
Table V - Statist'cs of thc properties (pC'I"CC'ntagC') on the hold sm·facc>s
Tab!C' vr - CatP1Wries of propC'rties and tl1C' hold surfacc
Table vrr - Structure on distriets of thC' forPst resout-ces al 1!188
Table VH I - Structurp of forC'st surfaces on eate'gories of owners
Table IX - Main wooden essences ancl the hold surfacC's
Table X - Strueture of forC'st 1-cso;trcPs on agp catC'goril's
Table X I - Volume of thC' Pxploikd "-oordc>n rf'S..'1UCC's
Table XI I - Ex ploi teci afforestecl surfaces
Table XIII - Statistic ag1·a1·ian situation of the littlc property !rom the dcpresion
zone of R.:id;'luţi
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ANEXA -

II

Statif;tica

resur~elor

agrosilvici' pe categorii de

proprietăţi

Fondul l>is0ric0._s__:c_ _ _ __
Nr.

crt.

Comuna

Fînaţ

:\rătură

p;l!i~

-~;t

<:i

~

,:-;
tt

;:I

f:

Pădure

Livadă

~

,;

<:i

,;

.:

tt

cr,

I~

~

;:I

;:I

Comun

~·

2

4

12

201

180

Î

12î

390

14

Horodnic dt> Sus

400

H

30î

19

24

:1

2215

!)5

li.

Jlorodnic de Jos

124!)

61

386

28

51i

10

2290

!li

-

î.

Sntu MarC'

51

:1

25

5

-

-

-

-

-

8.

Volovăţ

421

lB

25

7

234

431

98

9.

ŞchC'ia

Băd0uţi

2.

Ari:~el

3.

Miineuţi

4.

Frăti1uţii

5.

JO.

Vt>chi

:w
:w

î59

64

:110

02

2ti

12.

Bălşeşti

o

'

116

9

918

33

Î

1

?:l
;:I

-

....

··:":
tt

o

-

;:I

-

166

!l!l

13

5

13

-

-

-

lî

-

3

-

î81

-

4(18

-

530

506

19

--

Bosnnci
Bai neţ

<:i

<:i

....
,=:

o

.:

2

HB:J

--

--11.

îîll4

Păşune

Finat

<:i

;:I

21;

I.

Arătură

oi

6!\
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Comuna1
Pâş~

Pădure
<:.I

""

<:

~

.:

~

93

-

-

~

Proprietari de
Livadă

'

Arăturii

----

„

~

.::?

-

.:

-.

-

-

2i5

:?:~

25

954

20

-

'•
tt

4

~

•::I

tt

Păşunf'

Finat

.:

Pădure>

„t.

i::

·-~

•:'<l

tt
::i

moşiC'

•:'<l

tt
::i

tt

=

Livadă
Observaţiuni

<:.I

.-

c:

;::l
#.·

•:tl

p.,

Colonişti

-

-

-

-

-

-

-

Coloni5ti

40

Colonişti

88

-

~

-90

-

-

-

-
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OsC'c-ki Frantz
1\1. Sturdza
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Smolschi Apolineu
Proprietari asociaţi
V. Mantz
L Pantazi

timpul cclC'i cl<'-a doua domnii a lui Grigore Ghica al 11-ll'a „s-a făcut obiceiul
logofrtia să fie dnstit;.-1 eu toiag dl' sidef, iar vel vorniciîlC' şi hătm{mia cu alttoiege, împodobite cu argint, pi' dnd mai înainte avC'au toiegc de rind ca acecare ll' au vornicii de poartă" 5 ).
Spătarul se iofăţişa la sărb•itori in hainP ţC'sute cu fir de a.ur şi cu turhan cu pietre scumpe 6 ).
ln ecra ce privC'ŞtC' 1)('rsoa1wlC' care' au clC'ţinut acC'stl' dn•gătorii, se poate uşor
observa din listC'lc de mai jos că făCl'ilU parte, in general din hoiC'rimPa pi'imintC'ană.
Numărul boiC'rilor gn'ci C'Ste redus, iar dncl influenţa lor dt'vinP prea. mare' boierii
pămîntc>ni îi sil<'sc pc' domni s{1 t'l'nunţC' la l>i, a~a cum s-a intîmplat în anul lî50 în
timpul clornniC'i lui Constantin CPhan Hacoviţă 7 ).
ListC'IC' nu fost întocmitp pc.· hazu informaţil'i din cronici -:;i prin consultarC'a colecţiilor de documPntC'.
ln
ca vcl
fel de
lea pe

I. MARI J,OG<ffETI
Blll!UŞ SC'pt. liOO
MctC'Ş, Contribuţiuni nouă

- ante 25 nov. liOl, (I. Neculc<:', op. cit., p. 416; Şt.
privitoare Ia familia Huhuş din Moldova, în Ana!C'le
Acadc>ffiiC'i Române'. l\frmoriile istorice, tom. VII, 1927, p. 32-:1: N. Grănrndă,
Cancelaria domneasl·ă în Moldova pînă la domnia lui Constantin Mavrocordat,
în Codrul Cosminului, IV, 1935, p. Hl3 ; Catalogul dor. molei. din Direcţia .\rhivclor Centi·alC', voi. V, p. 26).
NICOLAE DONICI - ant<' 25 nov. 1701 - 24 iulie 170:l, (Cronica Ghiculeştilor,
p. 13, 17 ; Catalogul doc. mold„ V, p. 26; llricariul, XVI, p. 44; N. Grămadă,
op. cit., p. 193).
ANTIOHIE JORA - 22 nov. 1703 - 15 nov. 1705: 24 mai 1705 - iulie 1705, (I.
Neculce, op.cit., p. H7, 458, 41i0; N. Grămad[t, op. cit., p. 193; M. Kogiilniceanu,
Cronicele României, cd. II, Buc. 1872, torn. II, p. 51, 52).
ION HUHUŞ - iulie 1705 - 20 iulie li07, (I. Neculce, op. cit„ p. 460, 470).
ANTIOHIE .JOR_·\ - Hi nov. 1707 - 14 oct. 1709, (M. Kog[tlnicca.nu, op. cit„ p.
56 ; I. NC'culce, op. cit., p. -:174 ; Croni<'a Ghiculeştilor, p. 47).
ION BUIIUŞ - 28 ian. 1710 - 23 nov. 1710, (Cronica Ghi1·ukştilor, p. j/; ~I. Kogrtlniceanu, op. cit„ p. Bli).
NICOLAE COSTI'.\!" - I:l dcr.. 1710 - 16 iulie 1711 : 11 nov. 171 l -- antr 6
nov. 1712, (I. Nc>culcC', oP. cit„ p. 515, li25; Cronica Ghiculeştilor, p. 77, 117, 137;
M. Kogălniceanu, op. cit., p. 172-173 ; Catalogul Joc. mold., V, p. 301).
Al'..TIOIIIE .!OR.'\ - ante' 6 nov. 1712 - ante sc•pt. 171-:1, (l\l. Kogălniceanu, op.
cit., p. 172-113 ; N. Grămadă, oP. cit., p. 19:1 ; Catalogul doc. mold., V, p. 301).
GAVRIL MICLESCU - anti' sept. 1714 - ante 25 oct. 1715, (M. Kog[1lnicC'anu,
op. l'it„ p. 172-17:1 ; N. Iorga, Procesele călugărilor de la Sântilie şi Gheorghe
pisarul ll'şesc, în „1\.na.lelc .\ca.dPmiei RmmînC', MC'moriile scctici istorice", 4/1927,
p. 22).
ILm CATARGIUL - ante 25 oct. 1715 - 25 dec. 1715; 15 fC'br. 1716 - 26 SPpt.
1726, (N. Iorga, Pro1·esPle călugărilor din Sântilie, p. 22; M. Kogălniceanu, op.
cit,. p. 171 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 195 : I. Neculce, op. cit., p. 654, 693).
GAVRIL MICLESCU - 21 dec. 1726 - 1 ian. 1 i29, (Cronica Ghiculeştilor, p.
255, 257. 26:1).
ILIE C.\T:\RGIUL - 1 ian. l 729 - antC' 13 nov. 1730. (Cronica Ghieuleştilor,
p. 263 ; T. Balan, Doeumcnte bucovinene, IV, p. 94, nr. 67).
DARIE DONICI - anti• 13 nov. 17:l0 - ante' 12 nov. 17:l2, (Ooc. bucovinene, IV,
p. 9-1, nr. 67: M. Kog11lnicC'anu, op. C"it. p. 371, III; Croni1·a Ghiculeştilor, p. 343).
CONSTANTIN COSTACHI - ante 12 nov. 1712 - 13 nprilic 1î33; 10 mai 1733
- 16 nov. 1735; 18 d<'c. 17:l5 - 1 martie 1736, (M. KogălnicC'anu, op. cit., vol. III.
p. 371 ; Cronka Ghiculeştilor, p. 343, 347, notn 2, p. 367, nota 1, p. 369 : I. Neculce, op. cit., p. 729-730, 756-758).

l. ION

2.

3.

4.

5.
6.
7.

a.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

') Cronica Ghlculeşlilor, ed. Ariadna şi Nestor camariano,
Dimitrie Cantemir, op t"it., p. 110.
M, Kogălniceanu, rronirele României sau LPtopl'letele
Bucureşti, 1674, tom. 111, p. 221-223.

'>
'>

Bucureşti,

1965, P. 792.

MoJdov~I

şi
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Valahlel, ed. a

n-a,

l5. DARIE OONICI - martie 1736 - 3 oct. 1736, (I. Neculc(), op. cit„ p. 756-758;
Cronica Ghiculeştilor, p. 385).
16. SANDU STURZ:\ - 3 oct. 1736 - 13 sept. 1741; 4 oct. 1741 - 6 iulie 1743; 17
oct. 1743 - ante 6 febr. li44, (Cronica Ghiculeştilor, p. 385, 585-587; I. Neculce,
op. cit., p. 847-848, 860; Uricariul, XVII, p. 2Hi).
17. IORDACHE CANTACUZINO-DELEANU - ante 6 fcbr. 1744 - 14 apr. 1747,
(Uricariul, XVII, p. 216; Cronica Ghiculcştilor, p. 611).
18. SANDU STURZ:\ - 10 iulie 1747 - febr. 1748, (M. Kogălniceanu, op. cit. voi. III,
p. 186, 211).
l!). ANDREIAŞ ROSF:T ap1·i1ie 1748 - antP l marti0 1749, (M. Kogălniceanu op.
cit., III, p. 213 ; Gh. Ghibăncscu, Ispisoacl' şi Zapisl', voi. V, p. 69; Cronica Ghiculcştilor, p. 633).
20. IORDACHI CANTACUZI'.'J"O-DELEANU - ante I martiP li49 - 20 august 1749;
8 dec. 1749 - 22 iunie 17:'i3, (Cronica Ghirulcştilor, p. 633 ; M. Kogălniceanu, op.
cit., III, p. 219; Documente agrare, II, p. 308).
li. MARI VORNICI Al ŢARII DE JOS

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

DUMITRAŞCU

MITRE-.\POSTOL - s0pt. 1700 - ant0 22 mai 170:l, (I. NeculcP,
op. cit., p. 415-416; Uricariul, XVI, p. 44).
IORDACHE RUSET - ante 22 mai IîO:J - 24 iuliC' 170:~; 21 nov. 1703 - 12
febr. 1705, (l!rieariul, XVI, p. 44; Cronica Ghiculeştilor, p. 17, 51).
LUPU COSTACHI - 21 mai 1705 - 20 iulie 1707; 16 nov. 1707 - 14 oct. 1709,
(M. KogălnicC'=inu, op. cit., II, p. 52. 5Ci ; I. Nc•culcc, op. cit., p. 458, 470, 474 - 475 ;
Cronica Ghkuleştilor, p. 49).
NICOLAI<~ COSTIN 28 ian. 1710 - antr 5 oct. 1710, (I. Neculce, op. cit., p. 496;
Cronica Ghiculeştilor, p. 57; N. Iorga, Documente Callimachi, II, p. 173).
GAVRIL MICLESCU - ante 5 oct. 1710 - 22 nov. 1710, (Doc. Callimachi, II.
p. li:J, Cronica Ghiculeştilor, p. 73).
LUPU COSTACHI - 13 dec. 1710 - 16 iulie 1711, (Cronica Ghiruleştilor, p. 77;
I. N0culce, op. cit„ p. 515, (;()0).
GAVRIL MICLESCU - 11 nov. 1711 - dec. 1711. (I. Neculce, op. cit., p. 626;
Cronica Ghiculcştilor, p. 173 ; D. Velciu, Ion Nec·ulce, Bucureşti, 1968, p. 119).
LUPU COSTACHI - dec. 1711 - 25 dec. 1715; 15 febr. 1716 - ante 5 aug. 1716,
(0. Velciu, op. cit., p. lHl ; Cronica Ghiculeştilor, p. 191, 195 : I. Neculce, op. cit .•
p. 654, 656-657).
DARIE DONICI - ante 5 august 1716 - ante 13 ian 1726, (I. Neculce, op. cit••
p. 656 ; Doc. bucovinene, IV, p. 58. nr. 39).
CONSTANTIN RUSET - ante l:l ian. 1726 - 26 sept. 1726, (Doc. bucovinene, IV.
p. 58, nr. 39; I. Neculce, op. cit., p. 692-693).
DARIE DONICI - 21 dec. 1726 - 1 ian. 1729, (I. Neculce, op. cit., p. 696: Cronica Ghiculeştilor, p. 255, 263).
CONSTANTIN COSTACHI - 1 ian. 1729 - I ian. 1730, (Cronica Ghiculeştilor.
p. 263).
ION PALADI - 1 ian. 1730 - 1 ian. 1731, (I. Neculce, op. cit., p. 709 - 711 ; D.
Velciu, op. cit., p. 145).
CONSTANTIN HUSF.T - 1 ian. 1731 - 13 apr. 1733, (D. Velciu, op. cit., p. 145;
I. NPculce, op. cit„ p. 721).
SANDU STURZA - 10 mai 1733 - 16 nov. 1735, (I. Neculce, op. cit., p. 729-730:
Cronica Ghiculeştilor, p. 367, nota 1)
IORDACHE CANTACUZINO-DI<:LEANU - 18 dec. 1735 - oct. 1739, (Cronica
Ghiculeştilor, p. 369, 479).
CONSTANTIN RUSET - oct. 1739 - 13 sept. 1741, (Cronica Ghiculeştilor, p. 479;
I. Neculce, op, cit., p. 846).
COSTACHE RAZU - 4 oct. 1741 - 20 iulie 1743, (I. Neculce, op. cit., p. 847 848, 861).
IORDACHP. CANTACUZINO-DELE.'\NU - 17 oct. 1743 - ant0 6 fC'br. 1744,
(Cronica Ghiculeştilor, p. 585-587 ; Uricariul, XVII, p. 216).
RADU RACOVIŢA - ante 6 febr. 1744 - 14 aprilie 1747, (Uricariul, XVII, p.
216; Cronica Ghiculeştilor, p. 603, 611).
COSTACHE RAZU - JO iuli<' 1747 - f0br. 1748; aprilie 1748 - 20 aug. 1749:
R dec. 1749 - ante 8 dec. 1750, (M. Kogălniceanu, op. cit., III, p. 186, 211, 213. 219;
Cronica Ghiculeştilor, p. 643).
'.!fli
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III. MARI VORNICI Al ŢARII DE SUS
1. PAVEL CIOCIRLAN -sC'pt. 1700 - ;rntC' aprilie 1701; ante 30 iuniC' 1702 - 24
iulie 1703, (I. Neculce', op. cit., p. 416; Catalogul dol'. mold., V, p. 37; Uricariul,
XVI, p. 44; Cronica Ghiculeştilor, p. 17).
2. VASILE CANTACUZINO - antC' aprilie 1701 - ante' 30 iuniC' 1702, (Doc. privind
rcl. agrare, II, p. 94; Catalogul doc. moldoveneşti, V, p. 17).
3. LUPU BOGDAN - 22 nov. 1703 - 12 febr. 1705, (I. NC'culce, op. cit., p. 447; M.
Kogălniceanu, op. cit., II, p. 51 ).
4. NICOLAE COSTIN - 24 mai 1705 - 20 iuliC' 1707, (!. N0culc0, op. cit., p. 458,
459, 470 ; M. Kogălnic0anu. op. cit., p. 52).
5. MANOLACIIE Rl1SET - 16 nov. 1707 - 14 oct. 1709. (I. NC'C·ulce, op. cit., p. 475;
M. Kogălniceanu. op. l'it., II, p. 56. 70).
6. ION STURZI<>\ - 28 ian. 1710 - 4 fC'br. 1710, (Cronica Ghiculeştilor, p. 57; I

Neculce, op. cit., p. 4!li).
BALŞ febr. 1710 - ,intc 213 ;iugust 1710, O '.'leculce op. cit., p. 497; Catalogul doc. mold. V, p. 258).
GAVRIL MICLESCU - ;int0 2R ;iug. 1710 - 23 nov. 1710, Catalogul doc. mold .•
V. p. 258 ; M. Kogălnic0;inu, op. cit., p. Hti).
ION STURZF:A - J:l dec. 1710 - Hi iulie lill, (I. Neculce, op. cit., p. 515; M.
Kogălniceanu, op. cit., 11. 89, 110).
ILIE CATARGIU - 11 nov. lîll - antC' 25 oct. 1715. (I. NC'culcC', op. cit., p.
625-626; Cronica Ghiculeştilor, p. 137; M. Kog[l]niceanu, op. cit., p. 173; N.
Iorga, Procesele călugărilor de la Sântilie .. „ p. 22).
ION BALŞ - ant0 25 oct. 1715 - 25 ckc. li15, (N. Iorga, Procesele călugărilor de
Ia Sântilie ... , p. 22 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 191).
IO:'.'J" STURZF:A - 15 kbr. 1716 - ante 29 sC'pt. 1716, (Cronica GhiculC'ştilor, p.
195; I. Neculce, op. cit., p. 654 : M. KogălnicPanu, op. cit., III, p. 57 - indică intrarea în fo~i a lui Mihai Hacoviţ[i la 24 febr. lîl6; Catalogul doc. mold„ V, p.
378).
GAVRIL MICLESCU - ank ~t) apr. 1716 - antP 16 ian. 1723, (Catalogul doc.
mold., V, p. 378 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 201 : Dor. privind relaţiile agrare, II.
p. 143 ; 149 ; Radu Rosetti, Cronica Bohotinului în „Analele Araclf'miei RomânC',
Memoriile secţiei istorice", BucurC'5ti, 1906, p. 232).
ŞTEFAN RUSET ante 16 ian. 1723 - 2!l SC'pt. li26, (Doc. priv. rel. agrar<', II,
p. 143, Cronica Ghiculeştilor, p. 239).
CONSTANTIN RUSET - 21 dec. 1126 - l ian. 1731, Cronica Ghiculeştilor, p.
255, 339; I. NcculcP, op. eit., p. 696).
ION NECULCE - 1 ian. 1731 - 13 aprilie 1733, (D. Velciu, op. cit., p. 145, arată
că „schimbarea de divan s-a produs către sfîrşitul anului 1730 sau la începutul
lui 1731 - probabil d0 Anul Nou - pentru că la 13 nov. 1730 Neculce' semnn
încă cu titlul de biv hntman, iar la 14 febr. 1731 ii 11flăm p<'ntru prima onră ca
m<:Ire vornic" p. 151 ; I. Neculce, op. cit„ p. 721).
IORDACHE CANTACUZINO-DELEANU - JO mai 17:l3 - 16 nov. 1735, (1. NC'·
culce, op. cit., p. 721).
ION NECULCE - 18 dec. 1735 - ante 2 şcpt. 1136, (Cronica Ghiculcştilor, p,
369 ; D. VC'lciu, op. cit., p. 18:1).
SANDU STURZEA - ante 2 St'pt. 173G - ante 3 oct. 1736, (D. Velciu, op. cit., p
185; Cronica Ghiculeştilor, p. 385).
IOHDACHE RUSET-CTL!BIUL - <1nt0 3 oct. 17:!G
13 sPpt. 1741: 4 oct. lî~' ante 20 apl'i!ie IH3, (Crnnica Ghiculeştilor, p. 385; I. Neculce, op. cit., p. 846, 818;
Uricariul, I, p. 59 ; Uricariul, II, p. 119).
RADU RACOVITA - ante' 20 apr. 1743 - 5 iulie 1743; 17 oct. 1743 - :rntc 6
febr. 1744, (Uricariul, I, p. 59; II, p. 119; XVII, p. 216; I. NC'culce, op. cit., p. 860:
Cronica Ghiculeştilor, p. 585-587).
MANOLACHE COSTACHI - ante 6 febr. 1744 - 14 aprilie 1747, (Uricuriul,
XVII, p. 216 ; Cronica Ghicull•ştilor, p. 603, 611).
HADU RACOVIŢA - 10 iulie 1747 - febr. 1748; aprilie 1748 - 20 au):(. 1749.
(M. Kogălniceanu, op. cit., III, p. 106, 2ll, 213, 219).
ION BOGDAN - 8 dC'c. 1749 - ante 8 dPc. 1750, (M. Kogălnicranu, op. cit., p.
2Hl, 233).

7. ION
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
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IV. llA.TMANI
1. NICOLAE COSTIN -

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

sept. 1700 - 24 iulie 170J, (I Neculce, op. cit., p. 415-416:
Cronica Ghiculeştilor, p. 17).
LUPU COSTACHI - 22 nov. 1703 - 12 febr. 1705, (I. Neculce, op. cit., p. 447;
M. Kogălniceanu, op. cit., II, p. 51).
LUPU BOGDAN - 24 mai 1705 - iulie 1705, (I. Neculce, op. cit., p. 459-460;
Cronica Ghiculeştilor, p. 52).
ANTIOHIE JORA - iulie 1705 - 20 iuliC' 1707, (l. Neculce, op. cit., p. 460, 4i0).
DUMITRAŞCU RACOVIŢA 16 nov. 1707 -- H oct. 1709, (Cronica Ghiculeşti
lor, p. 56, 49 ; I. NPculcC', op. cit., p. 475).
ANTIOHIE JOHA - 26 ian. 1710 - 23 nov. 1710; 13 dec. 1710 - ante 20 mai
1711, (Cronica Ghiculeştilor, p. 57, 93; M. Kogălniceanu, op. cit., II, p. 6li, 69;
I. Neculce, op. cit., p. 515).
ION NECULCE - ante 20 mai 1711 - 16 iulie 1711, (Cronica Ghlculeştilor, p.
9J, 115).
DARIE DONIC[ - 21 iulie 1711 - 31 iulie 1711, (Cronica Ghiculeştilor, p.
119-123).

9. ION BUHUŞ - 11 nov. 1711 - antC' 25 oct. 1715, (Cronica Chiculcşlilor, p. 137;
I. Neculce, op. rit„ p. 626 ; N. Iorga, Procesele călugărilor de Ia Sântilie•.. , p. 22).
10. GAVRIL MICLESCU - antP 25 oct. 1715 - 25 dPcembri.c 1723, (N. Iorga, Procesele călugărilor de la Sântilie ...• p. 22 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 191).
11. DUMITRAŞCU RACOVITA - l~i fpbr. 1716 - 26 sept. li26, (Cronica Ghiculeşti
lor, p. 195; I. Nc>culce, op. cit., p. 693).
12. CONSTANTIN COSTACJII-NEGF.L - 21 dec 172fi - 1 ian. 1729, (I. Neculce,
op. cit., p. 6!l6 ; Cronica Ghiculcştilor, p. 255, '.!63).
13. CONSTANTIN IPSIL.t\NTI - I i.'.ln. 1729 - 1 i:m. 1731, (Cronica Ghiculcştilor,
p. 263, 339).
14. SANDU STURZA - 1 ian 1731 ·- D apr. 1733, (Cronica Ghiculeştilor, p. 339;
I. NC'culce, op. cit., p. 721).
15. "CONSTANTIN RUSET - 10 mai 1733 -- !fi nov. 1735, (I. Neculce, op. cit., p.
729-730; Cronica Ghicull'ştilor, p. 367, nota 1).
16. CONSTANTIN IPSILANTl - 18 dec. 1735 - sept. 1739, (Cronica Ghiculeştilor,
p. 3fi9, 459)
17. COSTACHE RAZU - sPpt 1739 - J3 SC'pt. 1741, (Cronica Ghicuieştilor, p. 459;
I. NcculCT', op. cit., p. 846).
18. IENACHE ŞUŢU - 4 oct 174L - 6 iulie 1743, (l. NeculcP, op. cit., p. 847-848,
860).
19. COSTACHE RAZU - 17 oct. 1743 - ante 31 ian. 1747, (Cronica Ghiculcştilor, p.
603 ; V. Gh. Miron şi colab., Din tl'zaurul documl'ntar sucevean, Bucureşti, 1973,
p. 269, nr. 816. EstP interpsant că în această perioad!t apare indicat în Cronica
Ghiculeştilor, p, 601 Iordache Cantacuzino ca hatman, iar Radu Racoviţf1 apare
ca lrntman la 4 sept. 17 44 în Dor. agrare, II, p. 278).
20. VASILE ROSET - ante 31 ian. 1747 - 14 a;:ir. 1747, (V. Gh. Miron şi colab., op.
cit., p. 269, nr. 818 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 611).
21. IOHDACHE BAŞA-MIHALOPOL - 10 iuliC' 1747 - fC'br. 1748, (M. Kogălnicea
nu, oi). cit., III, p. 166, 211).
22 ION BOGDAN - aprilie l 74B - 20 august 1749, (M. Kogălniceanu, op. rit., III,
p. 213, 219).
23. TEODOR PALADI - 6 dec. 1749 - antC' 8 dl'c 1750, (M. Kogălniceanu, op. cit.,
p. 213, 219).
24. COSTACHE RAZU - ante 8 clC'c. 1750 -- wtC' 15 marfa• 1753, (M. KogălnicPa
nu, op. cit., III. p. 219 ; Cronil:a Ghiculeştilor, p. 643; V. Gh. Miron şi colab., op.
cit.. p. 292, nr R64; Gh. Ghihănc>scu, Surete şi izvoade, XXIV, p. 44).
V. MARI POSTELNICI
J. PANAITE MORONA - sept. 1700 - ante 27 iulie 1701, (I. Neculce, op. cit., p.
4lfi; Catalogul doc. mold., V, p. 17).
2. IOAN VLASTO - antr> 27 iulie 1701 - 24 iulie 1703, (Cronica Ghicuil'ştilor, p.
13, 17; Catalogul doc. mold., V, p. 117).
3. MANOLACHE RUSET - 22 nov. 1703 - 12 nov. 1705, (I. Neculce, op. cit„ II,
p. 51).
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4. MACSUT - 24 mai 1705 - :w iulic 1707, (M. Kogălniccanu, op. cit„ II, p. 52; J.
Neculce op. dt., p. 459. 470).
5. NECULAI RUSET - Hi nov. 1707 - ante 21 iunie li09, (I. Neculce, op. cit., p.
4i5; M. KogălnicC'anu. op. cit., 11, p. 56; Dor. bucovinene, III, p. 150, nr. 117).
6. CONSTANTIN IPSILANTI - ante 21 iunie 1709 - 14 oct. 1709, (Catalogul doc.
mold., V, p. 2:l5; Dor. bucovinene, III, p. 150, nr. 117, Cronica Ghiculeştilor, p. 49).
7. DIMITRIE RAMADAN - 28 ian. 1710 - 28 nov. 1710, (Cronica Ghiculeştilor,
p. 57, 73 ; I. Neculce, op. cit., p. 496).
8. SPRAIOTI DR1\CUMANA - 13 dec. 1710 - 6 iulie 1711, (I. Neculce, op. cit.,
p. 515; Croniea Ghicull'ştilor, p. i7, 105 ; D. Vclciu, op. cit., p. 106).
9. SAVIN ZMUCILA - 6 iulie 1711 - J6 iulie 1711, (D. Velciu, op. cit„ p. 106; M.
Kogălnicl'anu, op. l'it., II. p. 104; I. Neculce, op. cit„ p. 600).
IO. GRIGORE BOZ:\GIU - n iulic 1711 - 31 iulie 1711, (M. Kog[1Jniceanu, op. cit.,
II, p. 112-ll:l).
11. DIMITRIE H:\M.\DAN - 11 nov. Jill - 25 ckc. 1715, (I. NC'cUlce, op cit., p. 626;
Cronica Ghkulcştilor, p. l:lî, 191).
12. CONST,\NTIN JPSIL:\NTI - 15 fcbr. 1716 - ante 13 ian. lî26, (Cronica Ghiculeştilor, p. 195 ; I. NPc-UlcC', op. l'it., p. 654, 849; D. VC'lciu, op. cit., p. 14:1).
13. IORDJ\CHI DULGHERUL (?) - ante 13 ian. li26 - 26 sept. 1726, (D. Velciu,
op. cit., p. 14;1 ; I. NC'culce, op. cit., p. 693, 849).
1-1. CONSTANTIN IPSIL:\NTI - 21 dPc. 1726 - 1 ian. 1729, (I. NC'culce, op. cit., p.
696 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 255, 263).
15. l:\MANDI - 1 ian. l7:W - 13 apr. lî:J3, (Cronica Ghicuil'ştilor, p. 2Ci3; I. Neculce', op. c·it., p. 271 ).
lfl. MIHALACI-IE RUSET - 10 mai li33 - 16 nov. 1735, (I. NC'culce, op. cit., p. 729
-730; Cronica Ghiculeştilor, p. 367, nota 1).
17. GRIGORAŞCO - 18 dec. 1735 - antC' 2 aprilie 1741, (Cronic·a Ghiculcşlilor, p.
369; Doc. bucovinene, IV, p. 183, nr. 121).
18. ENACHE VLASTO - antC' 2 aprilie 1741 - 13 sept. 1741, (Doc. bucovinl'ne, IV,
p. lB:l, nr. 121 ; I. Neculce'. op. cit., p. 846).
19. DIMITHIE MURUZ - 4 oct. 1741 - 26 iulie 1743, (I. NecUlcC', op. cit., p. 847848, 860).
20. ANTONACHI R:\M:\DAN' - 17 oct. 1743-1746, (Cronica Ghicull'ştilor, p. 535
- 587, p. 605).
21 CONSTANTIN IULJANOS - li46 - ante 27 mart. li47, (Cronica Ghiculcştilor,
p. 605).
22. ANTONACHJ RAMADAN - ante 27 mart. 1747 - 14 aprilie 1747, (Cronica Ghiculeştilor, p. 605, nota 1 ; 6ll ).
23. ENACHE HRISOSCOLEU - 10 iulie 17-17 - febr. 1748, (M. Kogălniceanu, op.
cit., III, p. 186, 211).
24. TOADER PAL.'\DE - aprilie' 1743 - 20 august li49, (M. Kogălniceanu, op. eit.,
lIJ, p. 213, 219).
25. IORDACHI GENETU - 8 dec. 1749 - ante 8 dl'c. 1750. (M. Kog[llniceanu, op. cit.,
III, p. 2Hl, 223).

VI. MARI SPATARI
1

DUMITRAŞCU

CUZEA - sept. 1700 - 24 iulie 1703, (I. Neculce, op. cit., p. 415
416; Cronica Ghiculeştilor, p. 17, Uricariul, XVI, p. 44. ln această perioadă mai
semnează ca mari spătari şi Lupu Costachi şi Savin Zmuncilă vezi Calalogul
doc. mold., V, p. 14; 17; M. Kogălniceanu, op. cit., III, p. 114).
ILIE ENACHE ŢIFESCU FRIGE VACA - 22 nov. 1703 - 12 febr. 1705, (I. Neculce, op. cit., p. 447 ; M. Kogălniceanu, op. cit., II, p. 59).
ILIE CANT1\CUZINO - 24 mai 1705 - iulie 1705, (I. Neculce, op. cit., p. 459460 ; M. Kogălniceanu, op. cit„ II, p. 52).
ION NECULCE - iulie 1705 - 20 iulie 1707, (I. Neculce, op. cit., p. 460; 470).
DEDIUL CODREANU - 16 nov. 1707 - 14 oct. 1709, (Cronica Ghiculeştilor,
p. 23 ; 49; I. Neculce, op. cit., p. 475).
ILIE CATARGIUL - 28 ian. 1710 - 4 febr. 1710, (Cronica Ghiculcştilor, p. 57;
I. Neculce, op. cit., p. 497).
DTJMITHAŞCU CUZEA 4 febr. 1710 - 22 nov. 1710, (I. Neculcc, op. cit„ p.
497 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 73).
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8 . ION NECULCE 9.
lO.

li.

12.
13.

13 dec. 1710 - ;intC' 20 mai 171.1, (I. N<'C'Ulc<', op. cit„ p. 515;
Cronica Ghiculeştilor, p. 77 ; M. KogMnicC'anu, op. cit., II, p. 9!1).
GHEORGHITA MILESCU - ante 20 m;ii 1711 - 16 iulie 1711, (D. Vdciu, op.
cit., p. 112).
.
~
.
IOAN P:\LADI - 11 nov. 1711 - 25 dC'c. 171:'1: lo f<'hr. 1116 - 1 ian. 17Hl.
(I. Neculce, op. cit., p. ()26: Cronica Ghicukştilor, p. 137; ~91; 195: Gh. Ghibilnescu, Doc. Răşl'anu, p. R4 (îl indică la 21! nov. 1718 ca VC'l spatar).
.
.
CONSTANTIN COST.\CHI - 1 ian. 1719 - 25 sC'pt. 172li, (V. Gh. ~l!ron ş1 colab.
op. cit., p. 225, nr. 670 ; I. NC'CUlcc, op. cit.• p. 693).
.
SANDU STURZEA - 21 dec. 1726 - ante 30 ian. 172R. (I. NPcuk<'. op. cit., p.
696; Cronica Ghiculcştilor, p. 255 : 261 : Doc. Agrare, II, p. 31 ; l'ricariul, X. p.
170 · M. KogiilnicPanu, op. cit., III, p. HiO).
JOllD1\CHE CANTACUZINO-DELEANU - antP :JO ian. 1728 - 20 martiP 1731,
(Cronica Ghiculcştilor, p. 261, 3:1!1: Doc. agrare, op. dt., II, p. :11 : llricariul, X, p.

170).
14. COSTACHE RAZU - 20 martie' 1731 - 16 apr. n:n, (Cronica Ghiculeştilor, p.
33!1, 347, nota 2 : I. Antonovici, Doc. bîrlădene, voi. III, p. 285).
15. ANDREIAŞ RUSET - 10 mai 1733 - 16 nov. 1735, (I. NC'cUlcP, op. cit., p. 72B7:10 ; C. Erbicl'anu, Istoria Mitropoliei Moldovei, p. H. Cronic-a Ghiculcştilor, p.
367, nota 2).
16. IORD:\CHE C:\NTACUZINO-PAŞCANUL - 18 c!Pe. 173~> - antP :JO iulic 173fi,
(I. NcculcC', op. l'it., p. 752, 755 - inclicf1 sosir<'a lui Gri1:?0rC' al Tl-ka Ghica la
Ja5i pP 15 clPC. lî35, iar clupă 4 zik a dat hoiPriilc - : Cronica Ghiculeştilor, p.
:mg - aratf1 di domnul a sosit în capitala MoldovC'i pP 16 d<'c. 1735 ~i că clupă
dou[1 zile> a clat boicriilP - , p. 37:l : Gh. GhibănPSC'U, lspisoace şi Zapise, V, p. 213).
17. TODl·~R·\ŞCO P:\L:\DI - ante 30 iulie 1736 - SC'pt. 1739, (Cronica Ghieuleştilor,
p. 373, 459).
18. TEODOR COSTACIIJ - sC'pt. 1739 - 13 sept. 1741, (Cronica Ghiculeştilor, p.
459 ; I. NPcUlc<', op. cit., p. 846).
19. MANOLACHI COST \CHr - 4 OC't. 1741 - ante 19 august 1742, (I. NC'culce, op.
cit. p. fl47-848; Dor. agrare, II, p. 252).
20. RADU R1\COVITA - ante' 1!) august 1742 - antP 7 frbr. 1743, (Doc. agrar!', II,
p. 252 ; Uricariul. XVI, p. 227').
21. ARISTARl-f HRISOSCOLEU - antP 7 fcbr. 1743 ti iuliP 1743, (Uricariul
XVI, p. 227 : I. NPr:UlcP op. cit., p. 860).
22. TEODOR P:\LADI - 17 oct. 1743 - antP 8 martie' 1745, (Cronica Ghiculeştilor,
p. 585-587 ; V. Gh. Miron, şi colab., op. cit., p. 266, nr. 80G ; Gh. Ghib<1m•scu,
Doc. Răşcanu, p. 96).
23. ARTST,\RH HHTSOSCOLEU - antP R nrnrtiP 1745 - anti' 23 mart. 1747, (V. Gh.
Miron şi <'olab., op. cit„ p. 26G, nr. 806: Gh. Ghib.:'mcscu, Doc. Răşcanu, p. 96).
24. ION STUHZEA ante 23 martie 1747 - H apr. 1747, (Gh. Ghib5nPscu, Doc.
Răşcanu, p. 96: Cronica Ghirulcştilor, p. 611).
25. ARISTATIH HRISOSCOLEU - 10 iuli0 1747 - frbr. 1748: aprili<' 1748 - 20 august 1749, (M. KogălnicPanu, op. cit., III, p. 186, 211, 213, 223).
2G. DIMITRAŞCU PALADI - fi cl0c. 1749 - ante 8 cl0c. 1750, (M. Kogălniceanu op.
cit„ HI, p. 219, 223).
27. VASILE ROSET -

III, p. 223).

ante R clPc. 1750 -

22 iunie' 1753, (M. Kogălniceanu, op. cit.,

VII. MARI BANI
~t>pt. 1700 - 24 iulie' 1703, (J. NC'c:ulce, op. cit., p. 416;
Cronica Ghiculeştilor, p. 17).
- 22 nov. 1703 - 12 frhr. 1705, (M. Kogălniceanu, op. cit., II, p. 51).
- 24 mai 1705 - 20 iulie 1707, (M Kogillniccanu, op. cit., II, p. 51 ; Uricariul,
XVI, p. 44).
lfl nov. 1707 14 oct. 1709, (Cronica Ghiculcştilor p. 23 ; 49; Cntalogul doe.
mold., V, p. 181, 183, 191, 198, 238).
- 28 ian. 1710 - iulie' 1710, (Cronica Ghiculeştilor, p. 57, 63, „fiind orînduit la
S~c;C'aV~ p:nt:u Strîr:gr•rca rUptC'Î, Şi-a luat Soţia Şi banii domne5ti ŢJP Carp a putut
sa-1 strmga ş1 a fugit în Ţara JeşC'asdi" ; Catalogul doc. mold„ V, p. 253).
2. DABI.TA SCARLF:T - 13 c!Pc. 1710 - 16 iulie 1711, (Cronica Ghiculeştilor, p. 77;
I. Ncculce, op. cit., p. 515, fiOO).

1. SAVIN 7.MUClLA -
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3. GI !F.ORGHI'f A MITHE-APOSTOL - 11 nov. 1711 - ante 8 aug. 1713, (Cronica
Ghkuleştilor, p. 1:17, t5:J ; I. NC'C'Ulcc, op. cit., p. 62fi. In Cronica Ghiculcştilor, p.
15:l şi l!IJ C'Stl' indicat ca mart• han Ioan Bal; ; Dor. bucovinene, III, p. 172, nr.
1:15 ; Catalogul dor. mold„ V, p. 322, 342).
4. IOAN BALŞ - anti:' 8 august 1713 - 1 s0pt. 1714, (Doc. bucovinene, III, p. 172
nr. 1:15 ; Catalogul dol·. mold., V, p. 322, 342 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 153).
'
5. GHEORGHIŢA MITRE-APOSTOL - l !->0pt. 1714 - 25 dc>c. 1715, (N. Iorga, Proces<.•le călugărilor de la Sântilie, p. 22).
6. DIMITHIE MACRI - 15 fC'hr. 1716 - ant0 26 oct. lîl!'l, (I. N0culce, op. cit., p.
(i;"i4; Cronica Ghiculeştilor, p. 195; Catalogul dor. molei., V, p. 455, 383).
7. SANDU STURZEA - ante 26 oct. 1719 - 26 SC'pt. 1726, (Catalogul doc mold., V,
p. 455, 471 ; I. N0culcc, op. cit„ p. H9J).
8. IORDACHE CANT1\CUZINO-DELE.-\NUL - 21 dec. 172fi - ante 30 iunie 1728,
(I. Neculce, op. cit., p. 696 ; Cronka Ghiculeştilor, p. 255, 261 ; Doc. bucovinene,
IV, p. :l!l. nr. 27).
9. DIMiTH!E MACRI - ;:intc> 30 iunic 1728 - 1 ian. 1729, (M. Kogălniceanu, op. cit.,
II'. p. iciq : Dor. bucovinene, IV. p. 39, nr. 27).
IO T' '.Dl~H PAL.-\DI --- 1 ian. 172B - 1 i:tn. 17:1i, (Cronica Ghiculrştilor, p. 2GJ,
;.J:!

ll.

11. COST \CHE RAZU - 1 ian. 17:ll - 1:3 aJ11'ilic> 173:!, (Cron;n Ghirnkştilor, p.
:1:!11, :l49).
12 IORDACHE C\:---l"T:1.CUZINO-PAŞC:\NUL - lD mai 17;;;; - <intr• 20 fc>br. 1735,
(I. N0culcP, op. cit., p. 729-730 ; C. Erbic0anu, Istoria Mitropolici Moldovei, p. 14).
13. Ion C.1.NTEMIR - ante 20 febr. 17:l5 - 16 nov. 1735, (In concl'ea lui Ghc>orgacl1c
sp spu11<· <·j J)(•izadenua Ion, fiul lui !\ntioh (\.1:1trmir, c~;tp nu1~1~t m:.irc ban in
timpul domniei lu; Grigore al II-lca Ghic:i - vezi 1\1. Kog:llniccanu, op. cit., III,
p. :io1-:io2; Cronica Ghicaleştilor, p. 367, nota I).
14. GAVRIL COSTACJII - HI d0c. 1735 - 1 ian. ll:l8, (Crnnira Ghiculrşiilor, p. :rn~.
37:l ; Gl1. Ghihănescu, Ispisoacc şi z::i~isc, V, p. 213).
15. TEODOR COSTACllI - 1 ian. 17:l8 - ~ept. 1739, (Cro!lira G!iiculeştilor, p. 459).
IG. AHISTAHI! - sept. 173!) 13 sept. 1741, (Cronica Ghiculeştilor, p. 459; I. Neculce-, op. r:t.. p. !l4fi).
17. ANDRf.I RDSI·:T-CILIBIUL - 4 oct. 1741 - fl iulie>, 17·13, (l. Neculce, op. cit.,
p. ll-Hl, 8fi0).
18. IORD1\Cll:;; B.\LŞ - 17 oct. 1743 - ;mte 20 ian. 1744, (Cronica Ghiculcştilor, p.
585-587 ; V. Gli. Miron, op. cit., p. 2G3, nr. 79;)).
19. GLIGOH.,\Ş COSTACHI - ante> 20 ian. 1744 - 14 aprilie 1747, ('T' Balo.n, Doc.
bucovinene, III, p. l!J~i : Cronica G!Iicule:Wor, p. 611 ).
20. DL'~.1ITH.\ŞCU CALMAŞlTL - 10 iulie 17-17 - fcbr. 174il; o.prilic l/W - 20 aug.
1749; E dc-c. 1749 - 22 iunie 11;)3, (M. Kogălnicl'anu, op. cit., III, p. 186, 211, 213,
219; Cronica Ghiculrştilor, p. fil5l.

VIII. MARI PA.HARNICI
1. GAVRIL MICLJ:SCU - sept. 1700 - ;:intc 20 august 1702 (I. Neculce, op. cit„ p.
415-416; Cronica Ghiruleştilor, p. 17; Cat. dor. mohi., V, p. 39, indică la 20 au·
gust 1702 ca marc paharnic pc Ilic Cantacuzino).
2. DUMITHU MAVRODIN - 22 nov. 1703 - 12 fcbr. 1705, (I. NE'cUlcc, op. cit., p.
447 ; M. Kogălniceanu, op. cit„ II, p. 51).
3. DABIJA SCARLET - 24 mai 1705 - 20 iulie 1707, (M. Kogiilniccanu, op. cit„ II,
p. 52 ; I. NeculcE', op. cit., p. 458-459 ; 470).
4. ION BALŞ - 16 nov. 1707 - an:c 9 ian. 1708, (I. Neculce, op. cit., p. 475; M. Ko·
gălniceanu, op. cit., II, p. 56 ; Cat. doc. mold. V, p. 180).
5. ION STURZA - ante 9 ian. 1708 - 14 oct. 1709, (Catalogul doc. mold., V, p. 180;
Cronica Ghiculeştilor, p. 47).
G. GHEORGHIŢA MITRE-APOSTOL - 28 ian. 1710 - 4 fcbr. 1710, (C.onica Ghiculeştilor, p. 57 ; I. Neculce, op. cit., p. 495-497, indică de la încc>put pe Gavril Miclescu).
7. GAVRII... MICLESCU - 4 febr. 1710 - 22 nov. 1710, (I. NC>culce, op. cit., p. 496497 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 73).
B. GHEORGHIŢA (MILESCU1• - 13 dec. 1710 - ante 6 iunie 1711, (* D. Velciu,
op. cit,, p. 99 ; 112 ; I. Neculce, op. cit., p. 515 ; Cronica Ghiculcştilor, op. eh„ pag.
515).
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_ CONSTANTIN RUSET - ante' 6 iunie 1711 - lfl iulie 1711, (D. Vdciu, op. cit„
p 99 · I. Neculce', op. cit., p. 600).
GHEORGHIŢA MITRE APOSTOL - II nov. 1711 - ante 1 sept. 17J.t, Cronica
lO. Ghiculeştilor, p. 137; M. Kogălniceanu, o~. cit., II, _P· 173, .„paharnic mare' a p1;1s
pe Grorgie Apostol, clară aproape de sfîrş1tul _anului al :r~ll<'; ·;au pus paharnlC'
marc pe Constantin Huspt"; I. Neculce, op. cit., p. fi26 11 mchca ele la inc('putul
domniC'i lui N. Mavrocorclat pc Constantin RusPt, marC" paharnic, Doc. birlădrnr,
III, p. 27).
11. CONSTANTIN RUSET - ante 1 sC'pt. 1714 - 25 ckc. 1715; 15 fC'br. lîlfi - anti'
13 ian. 1726, (Doc. bîrlădenc, III, p. 27; M. Kogălniceanu, op. cit., p. 173, Doc. bucovinene, III, p. 179, nr. 143, indică, pC'ntru clatn de I apr. 1715, ca vd paharnic
pe Co~tachc Razul; Doc. agrare, II, p. 135, îl indică pC' Iorclachi Loiz clrPpt m:m'
paharnic ix•ntru tlatn c!C" 20 apr. 1718; Cronica Ghiculeştilor, p. 191 ; 195; I. i-< culce, op. cit., p. fi54 ; li:i2 ; Doc. bucovinPnC', IV, p. 58, nr. :1!ll.
12. ? - ante l:l ian. 172fi -- :rn sPpt. 1726.
1;1. GAVHIL COST;\CHI - . 20 dec. 1726 - 13 iulie 1727, (I. Neculce, op. rit., p. 696;
Cronica Ghiculcştilor, p. 255, nota 2; Doc. bucovinene, IV, p. 75, nr. 51 ).
H. ANDRONACI-U: VLASTO - 13 iulie 1727 - antP 13 nov. 1730. (M. KogiilnicP;111u,
op. cit., III, p. 157 ; Doc. bucovinene, IV, p. 94, nr. 67 ; p. 7'i, nr. 51 l.
15. IORD:\CHI C.,-\NTACUZINO-Pi\ŞCANUL - antP 13 nov. 1730 --- I ian. l/Jl
(Dor. bucovinene, IV, p. 94, nr. 67 ; Cronica Ghiculeştilor, n. 3:J!J).
16. IORDACHE RUSET-CILIBIUL - 1 ian. 1731 - 13 apr. 1733; 10 mai 17:13 - rn
nov. 1735, (Cronica Ghiculcştilor, p. 339 ; I. Neculce, op. cit., p. 721 ; 72!l-730 ; C.
Erbic('anu, Istoria MitropoliciMoldovei, p. 14; Cronica Ghicutcştilor, p. :167,
nota I).
17. TO,\DER COSTACHI - 1R dec. 1735 - ante nov. 1737, (Cronica Ghiruleştilor,
p. 369 ; 405).
rn. RADU RACOVIŢA - ante nov. 1737 - anti' 2 apr. 1741, (Cronica Ghiculcştilor,
p. 405 ; I. :\'cculcC', op. cit., p. 802-803; Dor. bucovinene, IV, p. 183, nr. 121).
19. MANOL/\CHE COSTACHE - antP 2 apr. 1741 - 13 S('pt. 1741, (Doc. bucovinene,
IV, p. 183, nr_ 12 ; I. Nl"cUlce, op. dt„ p. 846).
20. ŞTEFAN RUSE'J;'-PHIBAGUL - 4 oct. 1741 - ante> 26 oct. 174.2, (I. NPeUlcC", op.
cit„ p. 847-P.48 ; Dor. agrarl', II, p. 260).
21. CONSTANTIN BALŞ - ante 2G oct. 1742 - 6 iulie I74:l, (Doc. agrare, II, p. 260;
I. Ne>cu\ce, op. rit., p. 860).
22. VASILE RUSET - 17 oct. 1743 - ante 31 iulie 1744, (Cronica Ghiculcştilor, p.
585 ; Doc. agrare, II, p. 275, 2713).
23. DUMITRASCU PAL/\DI - ante 31 iu\;p 1744 - ante 30 mai 1745, (Doc. agrare,
II, p. 2î5, 278, 281).
24. JON BOGDAN - antC" 30 mai 1745 - 14 apr. 1747, (Dor. agrare, II, p. 281; Cronica Ghic11kştilor, p. fil 1).
25. VASILACIIE COST.'\CIII NEGEL - 10 iulio 17·!7 -- fC'br. 1748. (M. Kogt\hicP:1nu, op. cit„ III, p. 211 ; 186).
26. VASTLE STURZA(?) - aprilie' 1748 - 20 august 1749, (Tudor l\fa.tC"c·scu ~i M:ircel P. Dincă, Arzuri ale Moldov<"i către Poartă, în CercC'tări istorice, ~eria nou;I,
III, Ia~i, 1972, p. 346-352 ; M. Kogălniceanu, o!). cit., III, p. 219).
27. JON TODIRAŞCU CANTACUZINO - 8 df'c. 1749 - aprilie 1751. (M. Kog<ilniccanu. op. cit_ IIT. p. 219 : V_ Gh. Miron, op. cit., p. 283, nr. 863).
9

IX. MARI VISTIERNICI
1. GHEOHGHITA MITRE APOSTOL - sept. 1700 - 24 iulie 1703, (I. Neculce, op.
cit„ p. 415--±i () ; Cronica Gh;culcşt:Ior, p. 17).
2. ION PAL-'\ Df - 22 nov. 1703 - 12 fcbr. 1705, (I. NPculcf', op. cit., p. 447 ; M. Kogălniceanu, op. cit„ II, p. 51).
3. LUPU COLIVARU - 24 mai l 703 - iulie 1705, (I. Neculce, op. cit„ p. 459-4GO ·
M. Kog:1lniCPanu, op. cit., II, p. 52).
'
4. ILIE CANTACUZINO - iulie 1705-1706, (I. NcculcC', ori. cit„ p. 460 ; 469-470).
5 ILIE CATARGIU - 170fi - 20 iuli0 1707, (I. Neculco, op. cit., p. 46Q-470).
6. ION PALADI - lG nov. 1707 - ante 4 nprili<' 1708, (Cronica Ghiculcştilor, p. 23;
I. Neculce, op. cit., p. 475 ; Cata:o.;ul doc. molrf„ V, p. 188).
207

https://biblioteca-digitala.ro

7. ;\"lCOLAE BAŞOTA - ante 4 aprilie 1708 - 14 oct. 1709, (Catalogul doc. mold.,
V, p. 188; M. KogălnicPanu, op. cit., p. UO, Ii ; Cronica Ghiculcştilor, ~· 49).
U ILIE CANTACUZINO - 28 ian. 1710 - 4 febr. 1710, (!. Neculce, op. cit., p. 4964!17 Cronica GhiC'ulcştilor, p. 57).
9. 0llEOHGIIIŢA Ml'l'RE APOSTOL - 4 kbr. 1710 - august 1710, (I. Neculce,
op. cit., p. 497 ; 500-50 I).
IO. GHIGOHAŞ .TORA - august lilO - 22 nov. 1710, (M. Kogălniceanu, op. cit., II,
p. 85, Cronil·a Ghkulcştilur, p. 73).
.
11. ILIE CATARGIUL - 10 dec. 1710 - 1 iunie 1711, (1. NeculcC', op. C'tt., p. 515;
M. Kogălniceanu, op. cit., II, p. 100-101).
12. ŞTBFAN LUCA - 1 iunie 1711 - 16 iulie 17I1 (M. Kogălniceanu, op. cit., p.
100-101 ).
IJ. GRIGOHAŞ JORA - 11 nov. 1711 - ante sept. 1714, (I. Neculce, op. cit., p. 626;
M. Kog[ilniceanu, op. cit., II, p. 173; Catalogul doe. mold., V, p. 342).
14. DARIE DONICJ - ante st>pt. 1714 - 25 dC'c. 1715, (Catalogul doc. mold., V, p.
:H2 ; Crnnil"a Ghiculeştilor, p. 191).
J;i CO~STl\NTIN COSTACHI NEGEL - 15 fc'br. 17)() - ante 11 iunie 1719, (f.
J\ic·cui<'(', op. cit., p. (i54 ; Cronica Ghiculeştilor, p. Hl5 ; V. Gh. Miron, op. cit., p.
n:>, nr. liiO).
Hi IOHD/\Clll CANTACUZINO - antC' 11 iunie lil!I - 25 SC'pt. 1126, (V. Gh. Miron,
op. cit., p. ~25 nr.670 ; I. Neculce, op. cit., p. 693).
17 TOADER Pi\LADI - 20 dec. 1726 - antC' l ian. 1728, (l. 1"eculce, op. cit., p.
li9ti ; Cronica Ghil'ult•şlilor, p. 255, nota 2 ; 261 ; M. Kogălniceanu, op. cit., III,
p. 159).

S.\NDU STUHZA - ante 1 ian. 172B - ante 13 nov. 1730, (M. Kogălniceanu,
. op. cit., Ill, p. 159, Documente bucovinene, l V, p. !J4, nr. 67).
l!J 1\RISTAHII HRISOSCOLEU - ant(• 13 nov. lî:JO - 1 ian. 1731, (Documente bucovinene, IV, p. 94, nr. 67 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 339).
20. ANDREI HUSET ROZNOV ANUL - l ian. 1731 - 16 aprilie 1733, (Cronica Ghi('uleştilor, p. 339, 441, nota 2).
2 l TOADI·:R PALADI - JO mai 17:l3 - Hi nov. 1735, (I. NC'culcc, op. cit., p. 729î:lO ; Cronica Ghiculeştilor, p. 367, nota 1).
22 COST:\CHE RAZU - 1B dec. 17:J5 - sc·pt. lî:HJ, (I. Neculce, op. cit„ p. 752; 755;
Cronica Gh:euleştilor, p. 4!'>9).
2:l TEODOR PAL!\.DI - SC'pt. 1739 - 13 SC'pt. 1741; 4 oct. 1741 - 6 iulie 1743,
(Cronica Ghiculcştilor, p. 4:J9 ; f)41, (!. Neculce, op. cit., p. IJ4(i; 847-848 ; 860 ;
Doc. agrare, II, ·p. 222, indică pentru data de 28 oct. 1741, ca vistier P" Ion Cantacuzino).
24 Ji.RIST/\RII IIIUSOSCOLEU - lî oct. Ji43 - M apr. IHi, (Cronica Ghiculcştilor,
p. 585-587 ; (i\ l ; Uricari ul, I, p. 61, Doc. Agrare, II, p. 278, pentru data de 4 sept.
1744 indică ca vei vistiC'r i.;e Vasile RusC't; p. 281, la 30 mai 1745 apar doi vei vistiC"rnici ; !fadu Racoviţ:"1 ~i Teodor Paladi).
25. ŞTEFANUTA HUSET - apr. 1748 - 20 august 1749, (M. Kogălniceanu, op. cit.,
III, p. 213 ; 219).
26 VASILJo: HUSET - 10 iulie 1747 - fcbr. 1748, (M. KogălnicC'anu, op. cit., III, p.
186: 211).
2i. RADU RACOVITA - 8 dec. 1749 - ante 8 dec. 1750, (M. Kogălniceanu, op. cit.,
III, p. 219; 223 ; Cronica Ghiculeştilor, p. 637, 643).
28 TOADER PALADI - ante 8 clC'c. 1750-1751, (Cronica Ghiculcştilor, p. 643; V.
Gh. Miron, op. cit., p. 283, nr. 863).
18

BOYARDS DU CONSEIL PRINCIAIRF. DE LA MOLDA VIE PENDANT
LA PREMif;RE MOITIE DU XVIII-e SIECLE
RESUME
Dans le present article, l'autcur essaie de rC'constitucr la componcnce du ConsC'il
princiaire pPndant la premiere moitie du XVIII-e siecle. Le materiei a etC' redil?e
grâce ă Ia consultation dC's matcricls documcntaires se trouvant dans la collection du
musee, de la filiale de Suceava des Archives de l':E:tat, et des collections de documcnts publies.
La redaction de ccs listes de grands dignitaires met en rdiC'f le foit quP memp
apres l'instauration des regnPs phanariotes en Moldavie, le role dominant a
appartenu dans le Conseil princiaire aux boyards roumains, et non pas aux Grccs,
le nombre de CC'UX-ci etant encore tres rcduit.
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ACŢIUNI,

PRETEXTE, MIJLOACE ALE HABSBURGILOR
PENTRU A ACAPARA NORDUL MOLDOVEI („CHEIA MOLDOVEI").
PROTESTE ALE ROMANILOR
(1771 -

1777)
MIHl\I IACORESCU

După infringerl'a turcilor sub zidurilC' Vienei (1683) la care românii ~i-au adus
însemnată contribuţic 1 ) timp de p<'StC' două vcaeuri Austria şi Rusia au atacat
1mpcriul Otoman. folosindu-s~ d? ~liihiciunile ac<'stuia '='i dC' lupta dC' rlibl'rare naţională a popoarelor clir.i zonii şi reu5ind, ambC'lc. prin forţa şi şantaj, sa-şi sporcas-

0

că necontenit achiziţiile• tcritodall'. In acPst context, ţări!<• române devin „o piatră
de înccrcarc''2) în evoluţia rC'laţiilor internaţionale. Şi, dupli cc au acaparat Transilvania (16!J9), apoi Banatul şi Oltenia (1718), habsburgii s-au oriPntat spre nordul Moldovei (1771 - 1777). Profitind de slăbiciunile Porţii Otomane şi de faptul că, Rusia,
deşi vietorioasă, era ameninţată din interior dr uraganul războiului ţă1·ănesc condus
de Emilian Pugaciov, iar din afară de invidia celorlalte mari puteri. Austria, pentru a împiedica anexarea Moldovei şi Munteniei şi trnnsformarC'a lor Ia sfîr5itul răz
boiului în provincii alf' imperiului ţarist3 ), a încheiat la 6 iulie 1771 un trabt secret cu
Poarta Otomană. După Cl' invoca o „amiciţie" şi „o pace etE-rnă" între c<•lc două imperii, austriac şi turc, tratatul prevedea gi·ăbirca eforturilor pentru în<.:hciC'rea păcii
„într-un chip, car<' convC'nea dcmnitflţii Imperiului Otoman", în c:irc scop, Turcia
oferea Curţii din ViC'11<1: a) 20.rno ele pungi a cite· :JOO piaştri fiC'care pungă, pl'ntru
înarmarea trupelor habsburgice' şi încă alte 2-:1.000 de pungi dacă „anume planuri
secrete o cereau", b) prC'cum şi Oltenia ca rC'compcnsă teritorială") (avindu-se în V<'dere că int1·e 1718 ~i 1739 Oltenia mai fusese dată temporar Austriei). Amlwle prevederi erau iluzorii 1i hazlii : vistieria otomană era goală, iar în problema ced'.irilor
de teritorii, ca putere suzerană, Poarta nu pute-a ceda ceea cc nu-i aparţinea de
drept5 ).
Rusia, aflind despre conţinutul tratatului, face compromisuri : încheie un tratat
cu Prusia, căreia îi cere s-o ajute în timpul tratativelor de pace, promiţindu-i în
schimb o parte a Poloniei : renunţă la anexarea Principatelor, ceea CC' o „imblînzeş
te" pe Austria, căreia ii oferă şi ci o porţiune din Polonia. In timp cr• se pune la
cale problema împil.rţirii Poloniei intre Rusia, Prusia şi Austria, chestiunea Principatelor continuă să fie nodul gordian al relaţiilor ruso-pruso-austriece : un proiect, care
are la bază ideea independenţei Principatelor, este viu discutat şi comentat la Petersburg, Viena, Berlin, Istanbul. Paris etc. Insă, împărţirea Poloniei va aduce implicit concentrarea atenţiei Curţii din Viena S'!>re nordul Moldovei : acaparînd Galiţia, Lodomeria şi Pocuţia, adică 131.900 km 2. Casa de Habsburg ridică pretextul că
1)

Vezi studiile recent publicate în 1983 ;n rcviStele de specialitate şi mai ales volumul
României şi asediul Vienei (1683), culegere de studii, Editura Meridiane, 1983 ; dintre lucrările mal vechi, dr. Ion Grămadă, Participarea românilor la asediul Vie.ne!, Tipografia
regală, Bucureşti,

1915.

A. D. Xenopol, Războaiele dintre ruşi şi turci şi inriurlrca lor asupra ţârllor
române,
voi. I., Iaşi, p. toG-120 ; Nlcola-e llorga Histolre des Roumains des Bucovlne â partlr,
de l'anncxlon austrlchlcnne (1775-1814), Iaşi, 1917 ; România in relaţiile Internaţionale
1691-1939), Ed. Junimea Iaşi, ; Veniamin
Ciobanu, La graniţa a tre! imperii, Ed. .Junimea, Iaşi, 1983 ; Românii în istoria universală, (coordonatori : I. Agrlgoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian), Iaşi, 1986, p. 169-212.
'l A. D. Xenopol, op. cit., p. 107-114.
'l Răpirea Bucovinei, Iaşi, 1G75 (Culegere de documente), p. 1-3.
5
Marx, Jnsemnărl despre români (maJ1uscrlse inedite),
Ed. Academiei, Bucureşti,
) Karl
2)

1966, p. 106.
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arc nevoie de o kgătură între aceste teritorii şi Transilvania. LC'gătura putea fi cfrctuată numai acaparlnd o parte din nordul Moldovei. Pînă atunci Austria rC'fuza sau
cd puţin întîrzia ratificarea actului de împărţire a Poloniei. In fapt, exista o trecă
toare la Kor<'ismezo, intre Gc:liţia si MaramUrC'ş, care putea rezolva legătura întrP
Transilvania şi Galiţia, făr<i ancxarC'a nordului Moldovei 6). Dar, sub acest pretext.
ucaparînd „Cheia Moldovei", cum ci înşişi numeau zona de nord a Moldovei, habsburgii voiau să-şi croiască drum spre ambrle Principah•.
In luna mai 1772 cancelarul Kaunitz şi-a exprimat intenţia de u-si trimite trupc'le
sprC' Galiţia, prin nordul McldovC'i7). Din căl<itor[a pC' care o efcctu:i în Transilv~mia
în luna iunie 1773, Iosif al 11-lca îi scria mamei Sdlc: „Am vizitat chiar acum Ciucul
~i Gurghiul, cu trC'cătorile CC' duc spre Moldova,
precum şi o parte din teritoriul reocupat în 1769. Aceasta <'ste o adcvărat<i pustietate', acoperită cu arbori frumoşi, carp
în;;;i pu[rc·zC'sc fără nici un fC'l d<' folos. Dacă, prin restituir<'a acPstui tC'ritoriu eitrr
Moldova - tC'ritoriu de allfcl destul de întins, dar aprnapc fiiră nici o v2loar<', fiind
nr-cultivat şi nrfolositor - s-ar putea obţine colţul din Moldova, care nt'ngc Transilvnnia şi Procuţia, atunci s-ar face o ispravă utilă" 8 ). Drci „ac!C"vf\rata pustiC't<ltc" nu
r•ra partea d~ nord a Moldovei, cum d<'duc eronat şi azi unii pscuda-istor;ci, spn• a
justifica acţiun('a de colonizarC" a Bucovinl'i. Pcntl"u a acapara no!"dul Moldovei, iniţial Iosif '11 Ii-lea propunC'a, deci, compensarea acestei pierderi, printr-un sch:mb rl<'
tPritoriu. din Transilvania C'Stică, CP<'a ce nici nu s-a mai încC'rcat Jnsii. dP la acpastă
rlată atpnţia Curţii din Vi<'na a rămas definitiv aţintită spre nordul Moldovei!'). Iosif
al 11-l<'a aprC"cia C'ă acest t<'fitoriu, din no„clul Moldovei „valorPază militar şi politir
•·Pl puţin cit Valahia cis-alutană", adică Ol\,•nia 10).
Ins:1. imPdiat după împ{1rţirea Poloni<'i, Vit'na trimisPse deja spioni în ţinuturile
CC'rnăuţi şi Suceava. spr<' a culC'gP date 11 ). La sfirşitul anului lî72, Kaunitz, îi scria
lui Thu_gut, ambasadorul de la Jstambul, cii i-a trimis informaţii şi schit<' de pl<ln.
pC'ntru a prf'găti şi rezolva „ac<'astă afacere", privind tffitoriul „situat la graniţa Pncutiei"12). Thugut îl înştiinţa pe Knunitz d ştie despr<' proiC'ctul lui EnZPnb<'rg, colondul comandant al regimentului 2 de grăniceri din Năsăud, „de~prP o împrC'w1;irp '1
Procuţiei cu Ardealul, prin trupul Moldovei", însă se îndoia dC' posibilitatPn rraliziirii acestui plan : Thmrnt cerpa completar<'a planului lui EnzenbC'rg, trimi .r rea clP
hfirţi mai clare ..o hartă a acelor localităţi din Transilvania şi Vnlahia, d .m;:ireuni<
1·11 însemnarea PXactă a graniţei, atît a cPlei dinaintP, cit şi a cC'lC'i rczultind din opr~
raţiunea cordonului" 13 ). Din aceasti1 scrisoare din 3 februari<' 17î3 ~e deducC" r.ă hahsburgii mai spC'rau să anexPZC' şi Oltenia şi, totodati'i şi nordul Moldovei, sub prf'textul unui „cordon" sşnitar. Pretextul tragerii unui „cordon" sanitar, pen1ru a opri extindl'rea ciumei în imperiul habsburgic Pra expus şi în rnpmoriul înaintat de CurtC':i
rlin ViC"na, Rusiei, în 1774, ţPntru a obţine acceptul ei. Pretf'xtul „ciumei" nu avr>a
însă un temei real. După ce fuses(' semnalată incidental în l\Iuntenia, unde disp2rU"f'
deja, ciuma mai clăinu'a ln !-.Udul Dunării, dar, nicidecum în Moldova. srre frontier·u
austriacă. Curi('a din Vif'na invoca, simultan, si pretextul unor litigii turco-austriece,
de frontieră, carC" se cPrcau „rezolvate""'). Se căuta. ~ub masca acestor pretexte, „un
titlu de• drept", o justificare, „legal<1" 15 ). A fost scornit si prC'iextul că nordul MoMovei apar(inuseră cindva la Pocuţia - ş.i, stăpînind acum Poeuţia. Curtea din Viena
1.ra în „drepl" să acapareze şi nordul Moldovei. O astfel de „argmncntare" trimitea
la JO dccPmbric 1773, la Viena, colonelul Seeger, care participa l'1 ddimitarea tc>ritoriilor poloneze, iar la 23 decembrie, acela.~i an şi maiorul Mir~. carr mituise nişte
boieri moldoveni spre a-i face astfel de declaraţii. Aceste justificări, „lc.i::alc" mergeau
însă şi mai departe : sub pretextul că, odinioară, Ia începuturile evului mediu, cînd
fusc;cni alungnţi tătarii din ţările rom'Îne, acestea stiltuseră o vrelTle sub regii maglii'.1ri, deci, Au<-,[ria. care stăpînea acum toat;l Ungaria, ar fi in drept să revendice
ş1 ţfirile românt", integral 16).
') Ar;1. Muzeului Judeţco:n Suceava, (în continuare l\.1JS), Ion I. Ni~tor, Istoria Ilucc~inel,
mss, inv. 4329, f. 3.
') Veninmin Ciobile1u, op. cit„ p. 22-24.
1) Aril. M.TS, Joc. c!t .• f. 4.
') R. Fr. Kaindl, Gcsc".ir:'~e <'er Bu!rnwina, czernowitz, 1096, p. 5-6.
'") N. Iorga, Istoria rom&nllor, voi. VII, Reformatorii, Bucureşti, 1938, P. 297.
11 ) Veni:omin Cioh~nu, I<~laţillc politic<! româno-poloueze intre anii 1699-1848, Ed. Academiei,
Bucureşti,

'"') Rapirca

1930.

B~'covlnd,

p. 3-4.

") Ibld_,m, P. 5.

") A. D. Xcnopol, op. cit., p. 121 ; N. Iorga, OP. cit., p. 298.
R. Fr. Knlndl, op. cit., p. 10-12.
' o Iilickm, p.
IO şi Veniamin Ciobanu, La granita a trei Imperii, p. 27-28.

10 )
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CarC' din aceste prekxte erau valabile? InvocatP toate dC'odată, ele se anulau de
şi de drept reciproc. Delimitările de frontieră se rC'fl'rcau u arată conflictele
turco-austriec~ antc>rioarp nu la nordul Moldovei, ci la tC'ritorii!C' dinsprC' Moldova
şt Trnnsilvania 17 ). Tez.'.l cordonului sanitar contra riumci d1dea de la sine, de vrC'mP
re nicăieri ii\ Moldova nu se semnalase' nici un caz. „Dreptul" decurgind din „dependenţa" no~dului .Mol?ovei la_ Pocuţia a~ra_ o dublf1 v~lnerah_ilit'.ltC': !'-ustri<_i dobtndi~e numai o par,e din Pocuţ1a. rPstul ramasesP la Rusia, dee1, ş1 Rusia ar f1 fost
în „drept" să cc'ară acelaşi teritoriu 18 ) ; dar acPa~tă „dC'pendenţă" nu putc>a fi justificată legal pentru nici o etapă din istoria cnezatului d(' Haliciu, de car!' dC'pinsese Pocuţia. Intre 1205-12·11 cnezatul Haliciului fusc>sc supu~
Vngariei, iar românii din
Tr;msilvania, M;:ramureş .5i nordul MoldovC'i clc>pinc!Pau de Biserica ortodoxă a cnezatului de Haliciu, pl'ntru că Ungaria Pra catolică. Insă, acc>astă dPpPndenţă relil!ioasă, temporară, nu presupunea şi una politică şi dc> inelată ce s-au creat statele in:lependente feudale româneşti ele şi-au crc>at propriul lor cadru ele organizarc> a Bisericii. Invocindu-se dependenţa religioasă, „eroarea - dPmonstra istoricul Ion Nistor - zace în încercarea de a explica dependenţa politică a unc>i ţări, a unui teritoriu, prin cP:i ;;iscriccn!'că, pc cinci, în c:1z11l ele> fa\[!. rJportul cstP invPrs" 19 ). într-o a
doua etapă, cinu Pocuţia a fost integrată s~atului polunez, c~nd la 1383 domnul Molrlovei, Petru Muşat, l-a lmp:rumutat pc regelP Poloniei, Vlaclislav lagcllo cu suma de
;IO!iO de ruble de argint, el a primit ca z<llog Pocuţia, pinii h t·e~Ltuirea sumei. Pocuţia a rămas a~tfel la Moldova, cu mici întrc>1·upcri, pină la 1530, cînd a revenit PolonieiZ~). Istoria nu cunoaşte pînă acum un alt d'JC'Ument 1-rivitor la Pucuţia decit cel
privind z[:logirca ci, în schimbul acestui împrumut2 •). Folosirea şi a~;tazi a acestui
pretext foră temei icgal de ciiLrc unii istorici es~r' anulat ~i de lipsa 01·icărui documrnt care sii ateste o„clependenţă" a nordului Moldovc>i la Pocuţia, dar ~i de un argument isterico-logic incontr stabil, ~,esiznt prima O;l!'cl dl' istoricul J\. D. Xcnupol :
oarf' românii avPau să-şi aşeze prinwle trei capitale ale ~latului lor, precum şi cca
clintii episcopie a Moldovei, la Rădăuţi, ca şi numcrnasele ctitorii 5i necropole voievodale într-un teritoriu, care nu le aparţinen lor ?~"). Căci uncie oare se întîlncşit•
în Muldova o astfC'l de concentrare elf' centre cultural~. clP c~itorii şi nPcropolc, ca
!n această zonă de norei, pretinsă a fi aparţinînd odinioar<i altora d~dt românilor?
Dac[1 toatp acc>ste pretc>xte erau falsc>, Curtea dm Vi0na nu s-a sfiit, to:uşi, să le
anuleze ea însă~i chiar atunci cinci le ticluia şi punea în circulaţie, fiinclc;·1 mai întîi
au fost intreprinse acţiunile ele acapararc> a teritoriului şi apoi invoc:JtC' justifid"trilC'.
Cu mult înainte de-a îormula o;;i difuza ac0ste pn'kxtc, Curtea clin Vicn:i t.rimhrsr> in
zonă ofiţl ri cartografi să întocmească ridici\ri topografice, iar ambasadorul austriac
la Petrrsburg., Lobkowitz acţiona pentru a cîştig;i bunăvoinţa cercurilor ţaristc 23 ).
Ecaterina a II-a a consimţit ca Austria să ancxew „o fâşie de teritoriu, pe care ea
!nsăşi şi-o va alcgr' clin Moldova" 2"). Insă şi în cazul consimţămintului Rusiei, Curtrn
din Viena avea grij[1 să procedeze astfel incit să pună marile pUtPri în faţa faptului
împlinit : „e,t2 cu mult mai uşor a susţine o luare în stăpînirc imediată, dccît a
ajunge la o cc>sit11Ce din partea Porţii", ii scria Tlmgut lui Kaunitz b 3 fC'bruarit!
1773 2'). Io'.;if al II-lca dăduse şi el dispoziţii colonelului Enzenberg, ca, fără a aştepta
răspunsul şi acceptul mamei sale, Maria Tereza, să treacă în nordul l\foldovei şi
să
culeagă informaţii utile, inclusiv să sondc>ze poziţia popubţiei în ca,·ul un0i invazii
habsburgicr. Drept urmnrc", chiar la sfirşitul anului 1773, Enz0nbPrg r;:porta la Vic>na
că ţinuturil0 Cernăuţi şi Sucpava valorează de peste patru ori mai mult ca Oltenia ;
iar cit priveşte <:titudinea populaţir'i, F.nzc>nbc>rg scr:a cii, aceasta, in totalitatea ei
estc> ostilă unc>i ocupaţii străine>, inclusiv austriece şi mai ales clerul şi hoi0rii SC' clcclară potrivnici schimbării unPi stăpîniri cu alta25).
Pe măsura pregătirii acţiunilor i::cntru acnpararc>a nordului Moldov0i s-a conturat şi rolul Auslrif'i ca aut0-r moral al asasinării lui Grigore al III-lca Gi1ika, domfapt
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26)

Eudoxiu Ilurmuzachl. Doi::umente privitoare Ia istoria românilor, Bucureşti, 1878, voi. Vil,
p. 30, 32, 47, 77 (în continuare se va cita Documente Hurmuzachi)
A. D. Xenopol, op. cit, p. 122.
Ion Nistor, Dragoş şi Bogdan, în „Jt•nimea Literară'', nr. 4.'1904, p. 53.
Ştefan 1 oscu, Ion Ionaşr:u, c. Cihodaru, Gh. Ge::>rgescu-B~.7.~u.
Isteria medie a României, partea I-a (sec. X - sfirşltul sec. XVI-iea, Editura Didactică şi Pedagogică, Buc.,
19G6, p. 283-289.
A.e>. Xenopol, op. cit„ p. 123.
Ibidem, p. 123-124
Veniamin Ciobanu, op. cit., p. 27-28.
R. Fr. Kalndl, op. cit., p. 8-9.
Răpirea Bucovinei, p. G.
Arh. MJS, Joc. cit., p. 4.
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nul Moldovei. La li august 1774, după incheierc>a p<kii de la Kuciuk-Kainargi, Thugut
ii scria lui Kaunitz că Ghika a. fost reinstalat domn în Moldova, din voinţa Ecaterinei
a II-a, în înţelegere cu regele Prusiei, împotriva dorinţei otomane ; dar Ghika rra
spionul H.usiei şi duşmanul Austrici 27 ). Ghika - al cărui tată, Alexandru Ghika Terzimanul negociase tratatul ruso-austro-turc din 1730 şi fusese asasinat clin porunca
sultanului2H) - îi ura pe turci şi ii trădase chiar dr la începutm·ile ostilităţilor rusoturC(', în 1768, cînd, aflînclu-se pP tronul MuntC'niei, ii informase pc ru~i despre toatf!
mişcările turcilor ~i ieşise în întlmpinarm oştirilor ţariste la Focşani, trecînd ele partea acestora; el stătuse cîtva timp în tabăra fC'lclmareşalului Rumcanţev, comandantul trupelor rusr care ocupaseră Principatele>, apoi, împreună cu o parte> a familiei,
Ghika fuscsc> tr'mis la Pc>t0rsburg undf' Ecaterina a II-a !I primi foarte binr J)('ntru
SC'rviciile aduse. Impi1ni.tc>asa ii scria în februarie 1770 lui Voltaire clt>spre Ghika, caracterizînclu-1 frumo~ la trup şi inteligent şi NUdit la mintt•. In scrisoarl'a lui de ri"1spuns către EcatPrina, patriarhul filosofilor îl invidia pe Ghika că an•, „fericirea" si1
stPa, ,,la picioa1·clc>" ilustrei împă1·ătesc. Ecaterina l-a primit pc unul dintre fii lui
Ghika în corpul de cadl'ţi2' ), apoi l-a n~adus domn în Moldova, obligînd Poarta printr-o pr<'VC'drre sp<'cia][i l'a în viitor să nu mai înl;lture ffiră motiv de pc tron pe domnii PrincipatelorlD).
La !ncrput - în timp ce cartografii austrieci pătrunclcau clanclestin în nordul
Moldovei spre a întocmi hărţi cit mai c-xactr prntru partra CC' urma să fie anrxat;.i,
ba, intrau chiar şi dou[1 0scadroanP dP husari suh pretextul cii vin să cumpPre caL !ii
furaje pl'ntru armata habsburgică 31 ) - Thugut s-a străduit din răsputeri s.'i impiP:lice numirea lui Ghika ca domn al Molclllvc1, folosindU-S(\ în acest scop cit> numeroase unPlte cumpi.'iratp cu bani grei, între can' ~i dr 1\lPxandru lpsilanti, ajuns domn
<tl Muntt>niei, „prin stăruinţele Austrici" 3 ~). C1nd s-a convins că Ghika va fi totuşi
instalat clomn al MoldovC'i din ambiţia Ernkrinci şi ci:i Poarta nu poate' face nimic
împotriva acestPi acţiuni, Thugut a cprut întrpgii diplomaţii austriPee să-l sprijine p1•
Ghika, .,cl!nd n inţC'legP, atit lui, cit şi 1·uclC'lor sale>, că, aşteptăm de la noul domn scriG Thugut, la Viena, în 6 septembrie lî74 - să fie mai sincer şi mai devotat
Curţii noastrP" 33 ). Iar cinel Ghika va protPsta contra ocupării nordului Moldovei de
către austriC'ci, Thugut va acţiona la Istanbul pentru a pregăti asasinarea dnli"•nului
Moldovei.
IntrincL în luna mai 1774 în ţinuturile' C0rn[1uţi şi Succ>ava, conform planului S<'crc>t aprnbat de Iosif al II-ka" 4 ), cc>lc doua e<.,caclroanr de husari nu putc•au înainta.
din cauza pn'zcnţei trupt'lor ţariste în Molclova 35 ). DP aceea, a fost trimis la laşi gpneralul de Barco, comandantul trupe-lor din Galiţia, care i-a ofrrit lui RumcanţPv
„5000 de galbeni şi o tabacheră de aur, împodobită cu briliantf'", în urma căreia
Curtt>a clin Viena s-a asigurat de „bunăvoinţa domnului mareşal" rus 36 ). Ca urmare>,
la 31 august l 7H, austriecii au ocupat Cc>rmiuţiul, apoi, pînă la 1 octombrie şi Sirc>tul şi Suceava, reuşind, pînă la 2:> octombrie să ia in stăpînire 270 ele localităţi, din
care: 119 în ţinutul CPrnăuţi, 142 în cPl al .Sucevei şi 9 în raiaua Hotinului3 7 ). Prin
„galbrni lucitori, briliante, cuţitr cu p'.etre scumpe>, oglinzi dP VenC'ţia, porţelanuri şi
alte daruri"l~) a fost cumpărată şi bunăvoinţa unor demnitari turci din Moldova şi a
ofiţerilor ruşi în retragere. Astfrl că, la 7 fC'\iruarie 1775, cancelarul Kaunitz îi putea
seric satisfiicut trimisului său la Istanbul, Tlrngut: „noi ocupi"un o poziţie favorabil.I
1

"'>

RltPirea Bucovinei, p. 7.
>') Ion Nistor, Grigore Ghica la aniversarea a 150 de ani de Ia moartea sa, ln „Codrul Cosminului", IV-V/1929, Cernăuţi, partea I-a p. 399-441.
'.!!1)
A.D. Xenopol, op. cit., p. 113.
3 ) Ion Nistor, op. cit., p. 411.
"l Arh. l\'lJS, loc. cit., p. 4-5.
'') A. D. XenopoJ, oP. cit., p. 128.
''l Răpirea Bucovinei, p. B.
"'l R. Fr. Kaind!,op. cit., p. HJ-12.
~·) Răpirea Bu~ovin~i, p. 8-9.
"') Ibidem, p. 10 ; Documente Hurmuzachi, VII, p. 133 ; A. D. Xenopol, op. cit., p. 115 ;
N. Adi\niloaiel, Despre suveranitatea otomană şi nerespectarea de către Poartă - Ia
1775 şi 1812 - a obligaţiilor de apărare a teritoriilor ţărilor române, ln „Revista de Istorie", 8/19i12, p. 95~953 ; Veniamin Ciobanu, op. cit., p. 30-31 ; Mircea Muşat şi Ion
Ardeleanu. De la statul geto-dac Ia statul român unitar, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 191.
Arh. MJS, Ioc cit., p. 5-6 ; Bogdan Dulcii, Bucovina, notiţe politice asupra situaţiei,
f-a., p. 10.
„) Ion Nistor, op. cit, p. 413.
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P' mnbC'le maluri ale Nistrului, lărgindu-ne graniţele şi luînd în miinile noastre
Cheia Moldovei" (sUbl. n.)3l'). Trupele habsburgice cuprindeau cinci batalioanC' de
infanterie şi două de artilerie, cu citC' patru tunuri fiecare\ 0 ). Ele nu depăşeau ca
efectiv circa 600 de ostaşi'• 1 ). Dar, E>le au avut intenţia dC' a ocupa cit mai mult posibil din Moldova, inaintînd p!nă în ianuarie 1775 chiar şi în ţinutu1·ile Neamţ, Roman
si Botoşani, unde au efectuat în grabă măsurătorile npcesare pentru anexarC'a dPfinitivă"2). In februarie', trupelP austriecP au depăşit apa MoldovC'i în zona satului Baia
şi de acolo au înaintat spre> Slatin:1, pînă la graniţa dinspre Transilvanial 4 ).
Cum inaintarc•a trupdor imperiale în nordul Moldovei dC'păşea mereu limitele
consemnate de Thugut în hf1rţi!c pc baza cărora nC'gocia la Istanbul probler:m cedării zonei, la 17 fC'bruariC' 1775 el raporta la Viena : „nu am nici o SpC'ranţă, că aş
pUtC'a detc•rmina Poarta la o cesiune după !ntindC'r{'a cC'a nouă şi o a'iC'mC'nt'a C'C'rc'rc
a:- putea uşor atrage dupC1 sine compromiterC'a întrC'gii afaceri", sUgC'rînd o tC'mpC'rnrc
4
3 apl:'titului C'Xpansi0 ). Thu.t:ut se temC'a, în acelaşi timp şi d<' ·1 real'ţiC' ostil:i a celorlalte' mari puteri•>).
Faţă de situaţia crC'ată, protestele moldovenilor s-au înteţit, culminind eu mC'moriul adresat Porţii în decembrie li74"u) şi trimiterea unei deputaţii la Istanbul• 7). In
aCC'St memoriu se rC'leva un adevăr elementar : „ocuparC'a părţii de nord a Moldov<'i
nu corespund<> cu asigur:irile de amiciţie, ce s-au dat Porţii, de către Curtea _-\ustriC'i".
Se aprPcia apoi că. „partea ocupat[1 a MoldovC'i, intrC'l'f' în imbl'lşu.crnrc> şi \'aloan•
ct'alaltă parte a ţării". Se insern apoi amPninţarea diredă că, „dacă sultanul, ln C'ontra aşteptărilor genprale, nu va imbrăţi<;a cauza provinciei supus<i SUZPranitf1ţii salP,
moldovenii s-ar afla intr-o marc dilcm<i : ce mijloac<' să utiliZf'ZP p<>ntru a înlătura
primejdia, dacă ar trf'bUi să-şi încerce ei înşişi salvarea cu propriile lor putl'ri, snu,
dacă. nefiind apăraţi de suzeranul lor, să-şi caute sprijin la o altă putf're stri1in•I".
In final S<' rf'leva că, intruc.:ît trupe](' austriece sînt puţine, ele ar putea fi cl1iar lPsne
respinse de către> Poart::i şi molclovC'ni1H). Pf'ntru habsburgi, mpmoriul ofl'rC'a şansa
de a simula o nouă poziţie „amicală şi gPneroasă","~) distră,qind atC'nţia Porţii de la
„însuşi obiectul ce trata memoriul" 50 ) ;Thugut prezenta acl"st act ca fiind total ci~ in!.piraţie ru;;C'ască, aC'uzîndu-1 pP Ghika cum cii îşi trimite corc>spondenţa la Ista ilntl
prin curil"rii ruşi, carC' mai întîi i-o dictează 51 ), şi că domnul Moldovei „îşi <'autu tot
sprijinul într-o depC'ndenţă compldă faţă de Rusia", cem <'C' oblig,\ Austria ~i Turcia
„să stabileasc[1 intre dînselp cc>a mai sinceră unire" 52 ).
In rPalitate. documentul ele mai su<; nu c>ra roclul „înrîuririi" 53 ) ruseşti, ci C'Xpre1'ia nemulţumirilor fireşti ak românilor. Şi nu „clin cauza relei concepp1·i a protestului" va fi asasinat Ghika, C'Um aprecia Thugut5") ci datorită uneltirilor diplomaţiC'i
habsburgicc>. Inc;i de la 3 decembri<' 1774, RC'is Efendi îl înştiinţa pe Thugut că divanul MoldovPi a informat pP larg şi insistc>nt Poarta dc>sprc înaintarea trupPlor austriece'"). Ghika a întocmit el însuşi hărţi precise asupra zonelor ocupatp şi a încercat
să dPtermine menţinerea trupC'lor ruse în Moldova, pentru a
impiC'dica înaintarea
husarilor habsburgP 6 ). Ghika a trimis la Poartă şi copia manifestului baronului
Spleny, prin care se CC'rea populaţiC'i din zona ocupati1 să nu mai asculte' poruncile
Porţii, înaintc> de încl1eierea negocierilor5 7). In paralel cu rapoartolP lui Ghika la IsRăpirea Bucovinei, p 38-39 : Mihail Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei, în voi. Opere, t.r.,
Scrieri istorice, Bucureşti, 194G, p. 695.
"'> Arh. MJS, loc. cit„ p_ 5-6_
11 ) A. D. Xenopol, op. cit., p. 126.
"> Răpirea Bucovinei, P. 27.
") Ibidem, p. 48
"l Documente Hurmuzachi, VIl, p. 142-143.
Răpirea Bucovinei, p. II.
") A. D. Xenopol, op. cit., p. 124-126: Mihail Kogălniceanu, op. cit., p. 695, Veniamin Ciobanu,
op. cit., şi Jurnal Ieşean la sfirşit de veac (1;75-1800), Ed. Junimea, Iaşi, 1980, p. 123
"l Râpirea Bucovinei, p. 13.
"> Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 13-14.
"'> Ibidem.
"l Documente Hurmuzachi, Vil, p, 118.
52 ) Răpirea Bucovinei, p. 14.
") A. D. Xenopol. op. cit., p. 126.
„) Documente Hurmuzac!tl, VII, p. 113_
Răpirea Bucovinei, p. 10-11.
"'l Ibidem, p 15-16, 18.
•;) Ibidem, p. 27.
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tanbul, boierii se plingeau şi ei Porţii, :ivind import.antC' propriC'tăţi în zonC'le ocupate511). Boierii se temPau că îşi vor piC>rclc aceste moşW,()). Ghika propunea sii fie invC>Stit el insU'ii cu puterile necl'sarC> sprl' a reglementa conflictul6c). Apoi a incc>rcat
chiar să propună confr;ia dP dPlimitarc a frontierelor, cePa C<" turcii nu au acceptat,
sub influenţa diplomaţ:E'i viC'neze6 1). Trimiţind Porţii o hartă a nordului Moldovpi
ocupat de trupe austriece, Ghika argumenta că legătura „intre Transilvania şi partea
ocupată din Polonia s-ar putea dectua şi prin cedarea unei bucăţi mai mici, fără a
se aduce o atît de mare pagubă l\foldovC'i" 6 -). In februarie 1775, divanul Moldovei
s-a adrPsat şi Rusiei, ca putere protectoare 63 ). Insă Austria avusese grijă să se asigur<'
şi de bunăvoinţa Rusiei, c:trC' retriigindu-şi trupPle clin Moldova va lăsa Porţii sarcina reglementării acestei ,.afaceri", după cum îi convcne;:i Curţii din Viena 6 ~). Tot în
1775, un grup de boiE'ri moldoveni, profitind de ti·ecerc>a diplomatului rus, N. V. Rcpin,
~prp Istanbul, prin Iaşi, i-au înmînat un memoriu, rugindu-I să-i sprijine la Poartă,
pc>ntru a-şi ::ipiira Moldova „in toată întregimea C'i" 65 ). Cerind retrocedarea Bugeagului. rtipit de turci în 1484, moldovPnii arătau că in problema conflictului austro-turc,
„patria noastră nu-i datoare să facă răfuială intre dînşii, cu dezghiocarm ei'"; 6). Ghika
'1 încercat, pr'n intPrmcdh1l socrului său. Iacovachi Riza, capuchp)1aie la Istanbul, să
salVf'ZP măcar ora~ul Suceava, p('ntru a nu fi indus în zona cPclati\ 6 7).
Prot(•stch• romanilor l 1 Istanbul au continuat într-o astfl'l de m[1sură, incit. lu 17
iunie 1775, în raportul c[1tt"' Kaunitz, ambas:iclorul ThUf'Ut l'ra fo<1rte îngrijornt :
.. moldovPr.Î.i si toate celelalte creaturi ale lui Ghika urmcuză n se folo:;i cu multe'\ înr1;11·ătnicie dp. cC'le mai l x:trf'ffiP mijloace, pentru a deştPpt:t în toate ţărilf' ura contra
rn1~venţiei încheiate cu Poarta", ba, CC:'ea ce era şi mai grav: moldovenii „îşi
dau
toalil sJinţa i! prezenta cesiunea d<' bună voie a unei bucăţi atît de bo.C?ate din ţara
lC'r drrpt cPa mai ncmJipomenită slilbiciunp a Porţii", aducîncl dovezi „despre prPtins~t
corupe-re• cu bani a m:ii multor membri ai ministerului" ; iul'ios, Thugut conchidea
că, „toatr> ocestc lucruri sint dovr>zi despre răutăc10aselfo cugetări ale lui Ghilrn" 63 ). Cu
n lnn•"i inaintr> de a fi asasinat, la 2o şi 29 august Ghika a mai tl'imis douii scrisori
Husiei, cerind proteeţia acesteia, dai' f<:iră niri un răspuns 6 J). Toate acPste fapte las1i.
pc un plan secundar controversa despre pretinsa <iuplicitate a lui Ghika, apr0ciat de
nnii drept „o unealtă oJrbă în m!inile ruşilor" şi care ar fi încercat în final să fie şi
o „slugă" a habsburgilor 70).
0

Cr,rt f",te că în acţiunea lor d0-<1 acap:lra nordul Moldov<'i habshurgii au folosit
deopotriv,·1 amPninţar0a cu forţa, cumpărarea advC'rs;1rilor cu tot fplul dP daruri, miluirea lor, şantajul, linguşeala 7 1) etc. Curt.en din Viena a lmhin;it în stil moichiavelic
11mc>ninţarC'a cu trup!', prin concc>ntrarra unor forţt', fip în zonn Belgradului, fif' spre
Olt<'nia sau spre nordul Moldovei, pe:1tru ca Poarta să fie derutrită şi „adusă la disprrare"72). clar, diplomaţii nustriecl s-au căznit, totorlatii, să facit rledaraţii .. dP amiciţiP" cu „vorbe frumoase şi spp1·anţe nC'determinate"n), dună cum insu~i ThU.<ZUt sP
lăuda. S-au adăufîat cadourile în hani şi lucruri dP nreţ, deo<1rece, dunâ mărturiik
<'xprimate dC' Kaunitz la 6 ianuarie 1775, „la turci, avariţia şi iubirea de argint este
un mijloc aproape sigur, spre a ajunge Ia scop" 7"). Astfel, din vasta rPţea cumpărată
cu galbeni '1i cadouri dP Thugut fac partP : Alexandru It-'silanti, sprijhit dl" habsburgi
la inscăunarC'=i. sa în Muntenia ; el îi comunică ambasadorului austriac la Istanbul
toate ştirile şi actele oficiale din Moldova, infăţişîndu-1 pe Ghika „slugă odioasă" a
ru'iilor ; Tliugut poartă cu Ipsil:mti o neîntreruptă corespondenţă, cerind, de la Vie>·

">
">
"'>
">

Ibidem, p. 26.
Ibidem, p. 27-28.
Ibidem, p. 29.
Ibidem, p. 29-30.
•:) Ibidem, p. 36.
") Ibidem, p. 45.
Venlarnln Ciobanu, op. cit., p. 63 şi Jurnal ieşean, p. 40-42.
06 ) Theodor Codrescu, Uricari ul, t. VI, Iaşi, 1875, p, 457
(în continuare Uricarlul).
"I Ibidem, p. 458.
87) Rlplrea Bucovinei, p, 61.
") I~ldem, p. 67.
"> V.A. Urechla, Memoriu asupra perioadei din istoria rominilor de la 1774-1786, lnsoţltă de
documente total Inedite, Academia Română, Bucureşti, 1893.
70 ) A. D. xenopol, op. cit., p. 133.
71 ) Răpirea Bucovinei, p. 21.
72 ) Ibidem, p. 23.
7.1) Ibidem, p, 31.
"J Ibidem, p. 24.
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na. să-i trimită un cifru francC'z sau italian, pentru a nu Ic fi interceptate' ~crisorilC' 7 ':
Jacovachi Rizo, socrul lui Ghika şi capuchehai<' la Istanbul, primC'şte de la Thugut
lOOO de galbeni, pentru a-l informa pc ambasadorul austri<1c despre conţinutul actc>lor oficiale, pe care Moldova Ic> trimite Porţii sau altor mari puteri; Riza nu-l poate>
salva" pe Ghika in ochii CasC'i de Habshurg 76 ) ; Costache Morazi, marC'lc dragom:m,
primeşte de la Thugut JO.OOO de piaştri pentru a sprijini Vic>na „in afaccrc>a" privitoare Ia nordul Moldovc>i ~i alte planuri, folosindu-se> şi de marea sa influc>nţ5 .,la
toate curţile creştine" 17 ). lnaltul comisar al Porţii pent1·u rc>glc>mrntnrea frontil"'rP!or
turco-austriece, Tahir Aga, ia şi PI din visti«:>ria viC'nC'ză suma de 1000 de galhC'ni,
„J>('ntru bun~voi!'lţa_ arătată în cx~rcitar«:>a a~ribuţiilor" 7 '). Pentru comandantul otom<1n din Hotm ş1 aJUtoarC'IC' acC'stu1a se d<'sch1dC' la -LC'mbC'rl! un crC'd1t elf' 10.0!JO floriniH), Raschid Mehmct, secretarul comisi«:>i. carC' redactează convC'nţia clin 7 mai
1775 prime-:;tC' 100 dP gallwni : Rris Efcndi - un ialagan, cu miner dC' aur, cu tl"'<1ci1
impodobită cu briliante şi un frumos pumnal 60 ) ; kgistul otom
vasp c!C' porţelan
"i oglinzi de Venc>ţia 61 ). Utilizind un limbaj pc>rfid, în care> <"
'.ii ca : „clC'mnitatC'a
;, amiciţia Porţii", sau „interesele reciproce", „cesiunea dC' bunăvoie" revin frpcvent82,) negocierile înaintează in;ţial cu paşi de nwlc. Poal'ta e .(!ata chiar s<i trimiti1
in primăvara lui lîî5 o delegaţie la ViC'na, pC'ntru a cerc rctragcrc·n complPtii a trupelor austriece din nordul Moldovei; pe urmă anunţă, totu5i, accC'ptarf'a .. l'csiunii".
cu excepţia HotinuluiBj). La 3 aprilie 17î5 Thugut comunică la Vi('na că trC'hU;<' s;i se>
n·nunţ<' la Hotin, pentru a se obţine restul. les110 61 ). Se• inc!JC'iC' :1stfcl m::ii multe clocumpntC' : l) convenţia p<'ntru „cr~iunC' şi clC'marcaţiunc'" 65 ) din 7 mai 1î7~ ; 2) conv«:>nţia „explicativă" 81 ') din 12 mai 1775, ambdc la Istanbul ; 3) convenţin clin ~O iunie'
lî76 şi 4) cea din 2 iulie Iî76, incheiatC' „p<' teren", la faţa locului, la carp particip<!
din partea Porţii : Tahir Aga, Malo-Efendi, Emir Efendi, un stegar dC' iC'nicC'ri. demnitari şi militari turc·[ dP la raiau'i Hotinului, iar din partC'a Austriei : genC'ralul b;iron von Barco, adjunctul comandantului forţelor impC'riale din Galiţia, maiorul Mkg,
un „cunoscător" al zonei ocupate, secrC'\arul curţii aulicP,JC'nisch. ca int0rpn•t. Formal au fost numiţi şi reprezentanţi ai domnului Moldov!!i : cumnatul lui Ghika, Luca
rlr la Rocca, boierul Vasile Balş şi Cananău, ispravnicul de Suceava 67 ) - car<' 1 • au
fost ascultaţi şi luaţi !n scamă de demnitarii turci şi austrieci. Prima întiln:rC' î•1tn•
membrii comi!-iilor turco-austi·icce s-a ţinut in primăvara anului I îî5 la Baia. can•
in final a fost hlsată la Moldovao.'). Curtea din ViE'na s-a însiirc:nat cu suportarea
chC'ltuielilor r.ccesar<' comisiilor, aducind bucutari speciali pC'ntru otomani, prc>cum
şi „mici atenţii": inele, bijuterii, podoabP dC' aur şi a1·gint, vas0 ck porţC'lan şi ogl!nzi
rlP Vc:-ieţia, su;:ilimentindu-sc 5i darurile' în bani ; lui Ali-Paşa i <;-au dat încă GOO ck
~~albmi, iar lui Tahir Aga al~i 4000 ele florini, pe lingă sumele oferite' antPrior6 9 ).
Conlucrarea „amicală" turco-austriac:! a eliminat „amC'stc·cul" molclovC'nilor, deciziile'
fiind 1U<1tc exclusiv de trimişii Porţii şi cii Cui·ţii din Viena'~).
Cele patru convenţii se rC'fereau la probleme diverse : inşiruirC'a graniţC'lor şi a
localităţilor cedate, rC'glcmf'ntarea comerţului intre impC>riilc turc şi austriac, judcc;irea pricinilor de graniţă · - de către instanţe formate din rC'prezcnt;:inţi ai domnului
Moldovei, paşei de Hotin şi guvern..itorului Galiţici 91 ). Zona cedată prin convenţia din
2 iulie 1776"2 ) cuprindea trei oraşe (Suceava, Siret şi Cerniiuţi), 22G de sat<' şi 52 de
<:<\tune, adică 10.441 km 2• L'.1 semnarea convenţiei din 2 iulie 1776 la Palamutca, pe
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ibidem, p. 11-12 18, 21, 24.
Documente Hcrmuzachl, II, p. 124 ; Răpirea Bl!covlnei, p. 26-:?.8, 43, 48, 54.
R:lph"ea Bucovinei, p. 37, n-73.
Ibldcm, p. 73.
Ibidem, p. 72-75.
Ibidem, p. 72-73.
Ibidem, p. 72.
Ibidem, p. 58.
Ibidem, p. 52--53.
Ibidem, p. 55.
Urlcarlul, IV, JS57, p. 244-252.
Ibidem, p 254-259.
Arh. MJS, Ioc. cH., p. G ; Răpirea Bucoviael, p. 6~. 60.
UricarluI, IV, 1857, p. 266.
Arh. MJS, Joc, cit., p. 6-7.
Ur!car!ut, IV, 1657, p. 2r.s.
Ibidem, p. 266--269.
Ibidem, p. 254-265.
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Nistru, aproape de Hotin 93 ) asistase şi un trimis al FranţC'i. In timpul delimitărilor
cind moldovenii au încercat să salveze' Suceava, habsburgii au fost siliţi să lase di~
zona ocupată iniţial 38 de sate şi cătune clin ţinutul Sucevei, intre care şi Baia şi 12
localităţi din ţinutal C1·măuţiulu1""). Dar, după semnarea convenţit:'i din 2 iulie 17î6,
austriecii au reuşit, prin corupţie sii mai acapareze încă 41> de sate• din ambele ţi
nuturi"''>·
Domnul Moldovei, Ghika a protc>stat insistent ln paşa de Hotin. L-a reclnmat pc
Mehmet Tahir Aga. A înştiinţat Poarta că ofiţc>rii austrif'ci veniseră în zonă incăr.
caţi cu daruri şi mijloace de corupţie\ 16 ). Vf1zind că Turcia rămîne surdă ln sesizările>
sale, Gliika s-a adrC'sat lui RUmf'anţev şi lui Potemkin. Lui Hum<'nnţcv i-a trimis
două depc!ie printr-un om ele increclere. Prevăzător, Ghika şi-a
depus o parte din
nanii strinşi în anii domniei la VenE>ţia'' 7 ). Asasinarea sa, la 1 octombrie 1777, de căt1·e
Kara Ahmed :Hissarli 98 ), după mai multe tC'ntative care eşuaser[1, coincide cu ziua dc>punerii jurămîntului de crl'dinţă a locuitorilor din nordul Moldovei către noua stf1pinirC'. Autorul moral al asasinatului era imperiul habsburgic 99 ). In inscripţia ce 0
punea alături de capul lui Ghika, bătut în cuie la Constantinopol, slugile sultanului
~crisescră că, dupC1 cc a fost iertat pentru gr~cliiC' făcutf', Ghika i-a supărat şi împovărat de cl;iri JW locuitorii Moklovc>i, „că s-au primit
împotriva lui o mulţime de
jalbe" 111°). Familia domnului c>ra intemniţată, iar unul dintre fii - dccJpitat. Humeanţcv a încercat, fără ~uc·1·ps, sfi salvPze maca1· familia domnului. Poarta a explicat Ecat<'l'irwi a II-a c[1 Glnka fusese ucis, „pentru crimc>le sale" şi că in această pc•dl'apsă Rusia nu trC'buia să vaclii •. nici c<'a mai mica dovadă de animozitate". H.usia
:1 socotit că nu ai·c ce ciştiga din acl'st difC'rend 10 1).
Crima de la Iaşi a avut un profund 0cou în ţară şi în Europa. Românii au imortalizat în Vf'rsuri populare „acC'a -ntimplare f groaznică şi c\0 mirar0" al cărui C'rou,
Ghika, Sl' crezUSl' domn „pus de trd crai" ai Europl'1 1D2). Poporul român a legat jertfa
lui Ghika ele prot0stul său pentru piercll'rca nordului Moldovei 103 ).
ln Europa vestea nsasinării lui Ghika gem·ra în primele zile teama că va încep,~
un nou război ruso-turc, fapt cc dC'termina diplomaţia franceză să împiedice acest
lucru 11Y'). GuvE'rnul ele la Paris scria amhasadorului său de la ViPna că, „Franţa considc1·ă ctistrugerpa imperiului otoman, invadarea lui din partea RusiC'i ::;au împărţirl'a
lui intre Austria şi Husia drept una dintre cel<' mai mari nenorociri politice". Iar ministrul Vergennes, comentind acţiunea Austriei, scria: „nu vrtd cum ar putea justifica această Curte (din Viena. n.n.), faţă de f'a însăşi, monstruoasa acaparare. P<'
care şi-a i:;ermis-o in Moldova". La 19 noiembrie 17îî, „Journal historique Pt littl·rairc" clin Lux0mburg scria : „districtul Bucovinei este principala cauză a morţii
prinţului Ghika", pentru că ci „nu voia cu nici un pr0ţ să
consimtă la cesiunea
Bucovinei în favoarea Austriei". Alt motiv relevat d0 aceeaşi publicaţie era faptul
că, domnul „se conducC'a ca un suvC'ran independent şi luase măsuri pentru a se face
stăpinul absolut al ţării". Din Bruxelles, „Journal de politiquc et de litterature" scria
că „vestea morţii prinţului Moldovei" s-a răspîndit şi în Belgia şi „face mult sgomot". In Olanda, „Nouvelles extraordinaires de LPyda", din 111 octombrie 1777, con.;idera asasinarea lui Ghika „un eveniment dintre cele mai funeste", că „acest prinţ e
foart~ regretat, avea multe cunoştinţe, iubea ştiinţele şi vorbra limbile franceză şi
italiană" ; Ghika, scria aceeaşi publicaţie. dispunea <le o avere ele pC'stc două milioane de piaştri, „pc care avusese prevederea s-o plaseze în statele republicii veneţiene".
O gazetă din Riga scria la 12 ianuarie 1770 cii „<'xecutai·ea domnului Moldovei SC' atri"l Arh„ M.JS, loc. cit„ p. 12-13.
"l Ibidem, p. 7.
"°) Documente Hurmuzachl, VII, p. 215.

"l Ibidem, p. 202 ; A. D. Xenopol, op. cit. p,. 140.

'7>
98

)

V.A. Urechla, op. cit., p. 141-164.
vezi detalii la A. D. Xenopol, op. cit., p. 141-148 ; Ion Nistor op. cit. p. 399-441 ; N. Grigoraş, Beilicul din laşi şi asasinarea domnului Grigore al III-iea Ghika (1 octombrie 1777),
ln „cercetări Istorice" Iaşi, 1975, p. 101-112 ; Vcniamln Ciobanu, Jurnal ieşean •• •,
p. 121-130.

"l

Răpirea Bucovinei, p. 63.
Documente Hurmuzachi, VII, p. 311.
„Codrul Cosminulul", II-llI, 1S25-1926, Cernăuţi p. 460 ; V.A. Urechia, op. cit„ p. 141-164.
'·") Ion Nistor, op. cit., p. 417-420 şi 427-430.
'°') A.D. xenopol, op. cit„ p, 148.
1'") V.A. Urechia, op. cit„ p. 160-166.

''°)
"'l
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buie. din parte~ ~iferitel~r <;>rganc_: dP yubli~it:~~io·s faptului că acest principe s-ar Ii
impotrivit ocuparll Bucovme1 de cati·e unp<'nah
).
In timp cc întreaga suflare românC'aS<'ă şi lumea C'Uropeană ciP~aprobau ('rima
din capitala l\fo~dovei, CurtC'a ~.i~ V!cn_a org~niza in n.or~ul M~l~?.vc;1. cu o dărnicie
rară, ospăţul reg1z:it al depuncru JUra111111tulu1 de „cred111ţa veşnica lQti).
Actul istoric săvîrşit de impe>riul habsburgic a fost aspru infie>rat cir e[1tr<' ePi
mai de spam<i rcprPZC'ntanţi ai românilor. Mihail Kogălniceanu, istoriC'ul, îndrum<'itm·ul cultural, ctitorul Homânici moderne şi al indPpenclenţei ţarii scria că, „luarl'a
Bucovinei C'Stl' un act de spoliaţiunl\ care> in htoria modPrmi nu-şi poatt' găsi o C'omparaţil' dac<'i nu o şi intrf'C'C' - ckcît în impiirţirra PoloniC'i". Dupft opinia lui Koscria el -. „cea mai frumoasă parte a Moldovri, f'U Cimpulungul, vrclwa rPpublică
română, cu Suepava, capitala domnilor eroi, cu cC'lc mai rPnumitc şi bogate mirnăs
tiri cu Putna, pf1strătoarC'a oasC'lor lui Ştefan cPl Mare" 107 ). De acPea, la 1875, în timp
CP curtea din Viena organiza mascarada anivPrs;irii a o suti'1 de ani de „cultur[1 "i civilizaţie austriacă în Bucovina", Kogălniceanu publica o bro5ură despre „răpirea Bucovinei", dczvitluind, printre primii, c.lintrc• mu1·ii noştri istorici, modul în care se! înfăptuisP tirirnl ru)inos al a1wxf1rii, exprimind, totodată, convinUC'rca românilor, 1zvorită din învăţ{1mint<>le i1wxorabile ale istoriC'i, di, în contextul creat dl' rcgC'1wrarea
g!'nerală a românilor după cucerirea independenţei lor politice, „de inelată ce virtutea strămoşil01· no5tri va reînvia intre noi, ne va rC"vC'ni şi dulcea Bucovinc'i, d1ci
minciuna, corupţia şi răpirC'a niciodat[1 nu pot constitui un drC'pt, cf1ci cauzl'lP cele
dn•ptP, întocmai ca şi cln•ptatea ( ... ), nu pi(•r niciodată !" 1 ~ 8 ).
:\el'! „rege-al poc>zil'i", Vasile Alecsandri, puhlica în I 865 în „Foaiu SociC'ti: \ii
p<'ntru Cultura ')i Litc·l'atura Homână în Bucovinu'', ele la Cernăuţi, cPlebra sa pOl'Zil',
Dulce Buc·ovină, <'are pusă pP notr clC' compozitorul Carol Miculi, ajungpa un vc>ritabil „cintec naţional", cum insu'ii o mftrturisC'a ultC"rior poetul1° 9 ) ; dup[t CC' caractPriza acest teritoriu, „dulce Bucovină / vcs<'1[1 g1·ădină I cu pomi rnditori I si mîndri
feciori", J\1Pcsand1·i ff1cca aluziC' şi la celelalte surori ale Bucovinei, adicf1 la Transilvania, Moldova şi MuntPnia: „cu trei alte flori·; a talc surori, I C'le C"ătrc> tine / eati't
cu suspinP" 110 ), lăsînct să se inţPleagă speranţa că Buco\'ina va. impărtii5i soarta comună a surorilor l'i, se va elibera şi uni cu acPstca .. \lături de Kog[!lnicpanu şi ·\lecsandri, alţi stilpi ai spiritualităţii românC"şti, 1\lcxandrn Odobescu, Dimitrie Bolintineanu, Ion Eliadc> Hi'1dulescu, George Ba1·iţiu, TimotC'i Cipuriu, Andrei Şaguna, August Treboniu Laurian, Matf'i M!llo, Agatha Bîrs0scu <·te. s-au legat sufleteşti' de
soarta BucovinC"i, ca de un tc>ritoriu, care a fost şi trc>buiu să rămînă românesc 1 11).
Din clipa înfiinţării salc>, ,\cadC"mia Română va r<>z0rva un număr dc> locuri şi pc•ntru
cărturarii din acest teritoriu si ii va invita încă din 1868 să colaboreze la c>laborarea
„părţii analitice a gramaticii 'rnmâne" 112 ). Din Transilvania, se C'Xprima in 186::! soiidaritatC'a cu românii din Bucovina, prin primirea cîtorva dintre fruntaşii acestora
în conducerea Astr!'i, µ1·in întreţinC'rea unei permanente corespondenţe, iar în 1870
se exprima convini:wrPa că, „o soartă ne conduce şi apasă pe toţi românii din acc•astt1
Dacie Mare" ~i „numai rC"zemindu-ne unul pe altul şi sprijinindu-nP unul pP altul,
atit cu putc>ri spirituale, cit şi materiale, ne vom putC"a croi o soart[1 mai bună"113).
Cel mai mare poet al tuturor românilor din toate timpurile, Mihai EminE'scu,
scria în 18ti6, cinel pf1ri'1sea Bucovina, îndre>ptinclu-sc> spre Transilvania : „N-oi uita
vreodată, dulce Bucovină / Geniu-ţi romantic, munţii
în lumină I Vi'tilr in flori",
mărturisind în închril're : ,,totd0auna, cind gîndrsc la tinP / Sufletu-mi apasă nouri
de suspin!', I Bucovina mea !" 11''). La aniversarea a o sutii c[,• :mi de la r[1pirPa Bucovinei, Eminescu scria plin de consternare': „Dup[1 cP ni Sl' lu:tS(' bucata de p{tmînt,
unde zac oasele domnilor no~tri, de la Drago5 voiC'vod pînă la Petru RarC"ş, dup;i CC'
ni se luase vatra strt1mo5ească, înc0pătura domniC'i şi nramu!ui moldovenrsc ,i în
care doarme cenu-;;a lui Alexandru cel Bun, 10giu~torul <;>i piirintC'le ţării, <;oi 1 lui

'"'>

Ion Nistor, op. l"it„ p. 422-425.

""> lon Grămadă, Din Bucovina. de altă dată, Bucureşti, p. 126, p, 5-41.
°') Mihail Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei, p. 698~99.
' "> idem, Răpirea HU<'OVinel după documente autentice, Bucureşti, 1875, p.

1

XXI.
Arh. MJS, loc. cit„ p, 186.
Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Romănă în Bucovina", nr. - 1, 2,
) „Foaia
J/1865, p. 47.
111
) Documente şi mArturli despre treeutul cultural a.I Bu<'ovlnel, „Almanah Tribuna", 19'i6 p. 94.
11
') Arh. MJS, 101'. elt„ p. 1-2.
Idem, lnv. 4201 ; „Junimea Literară", nr. 11-12/1909, p. 211.
11 ') Mll1a1 Eminescu, Opere complete, Iaşi, 1914, p. 62.
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Nistru, aproape de Hotin 93 ) asistase şi un trimis al Franţei. ln timpul delimitărilor
cind moldovenii au încercat să salveze Suceava, habsburgii au fost siliţi să lase dir:
zona ocupată iniţial Jll dC' sate şi cătune clin ţinutul Sucevei, intre care şi Baia şi 12
localităţi din ţinutal Ct·rnăuţiului\I'•). Dar, după semnarea convenţiei din 2 iulie 17i6
austriecii au reuşit, prin corupţie să mai acapareze încă 4!> de sate• din ambele ţi:
nuturr1r').
Domnul Moldovei, Ghika a protestat insistc•nt la paşa de Hotin. L-a reclamat pe
Mehmet Tahir Aga. A înştiinţat Poarta că ofiţerii austrieci veniseră în zonă incăr.
caţi cu daruri şi mijloace ele corupţic' 16 ). Văzînd că Turcia rămînc surdă la sesizările
sale, Gh'ika s-a adresnt lui Rumeanţev şi lui Potemkin. Lui Rumeanţev i-a trimis
două depeşe printr-un om de încredere. Prevăzător, Ghika şi-a
depus o parte din
hanii strînşi în anii domnic'i la Veneţia' 17 ). Asasinarea sa, la 1 octombrie 1777, de către
98
Kara Ahmed Hissarli ), după mai multe tentative care eşuaseră, coincide cu ziu:-i dPpunerii jurămîntului de crl'dinţă a locuitorilor din nordul Moldovei către noua st<ipinirc. Autorul moral al asasinatului era imperiul habsburgic99). In inscripţia ce 0
punea alături de capul lui Ghika, bătut în cuie la Constantinopol, slugile sultanului
scriscscr[1 că, dupt1 cc a fost icrtat pPntru gr(";iC'lilC' făcute, Ghika i-a supărat şi împovărat clc dări pi' locuitorii Moldovci, „că s-au primit împotriva lui o mulţimi'
dC'
jalbe" 1ou). FmnHia domnului C'ra întemniţată, iar unul dintre fii - d('c3pitat. Humcanţev a incprcat, fără ~UC'l'C'S, s{1 salveze mt1car familia domnului. Poarta a explicat Ecaterinei a II-a că Gnika fusese ucis, „pt>ntru crimPle sale" şi că în această p!'dt>apsă Rusia nu trPbuia să vadă „nici cea mai mica dovadă de animozitate". Rusia
_1 socotit că nu an• ce cîştiga din acf'st difl'rend10 1).
Crima de la Iaşi a avut un profund ecou în ţară şi în Europa. Românii au imortalizat în versuri populare „acpa -ntîmplare I groaznică şi de mirare" al cărui C'rou,
Ghika, se crezuse domn „pus de trC'i crai" ai Europt>i 1°2 ). Poporul român a legat jc>rtfa
lui Ghika de protestul său pentru picrdt>rea nordului MolclovC'i 103 ).
h Europa vestea asasinării lui Ghika genera în primele zile teama că Ya începe
un nou război ruso-turc, fapt cc detC'rmina diplomaţia franceză să împiedice acest
lucru 11Y•). Guvernul de la Paris scria ambasadorului său de la Vif'na că, „Franţa consideră disti-ugPrc>a imperiului otoman. invadarea lui din partea Rusic>i sau impărţirl'a
lui intre Austria !)i Rusia drept una dintre cel(' mai mari nenorociri politice". Iar ministrul Vergennes, comcntînd acţiunPa Austriei, scria: „nu vt1d cum ar putea justifica această Curte (din Viena. n.n.), faţă de ea însăşi, monstruoasa acapararP, pe
care şi-a i.;ennis-o 1n Moldova". La 19 noiembrie 177î, „.Journal historique ('t littt•raire" din LUxPmburg scria : „districtul Bucovinei este principala cauză a morţii
prinţului Ghika", pentru că C'l ,.nu voia cu nici un preţ sfi consimtă la cesiunea
BucovinPi în favoarea Austriei". Alt motiv relevat de aceeaşi publicaţie ('ra faptul
că, domnul „se conducC'a ca un suvcr::m indC'pendcnt şi luase măsuri pentru a se face
stăpînul absolut al ţării". Din Bruxelles, „Journal de politique et de littl'rature" scria
că „vestea morţii prinţului Moldovei" s-a răspîndit şi în Belgia şi „facP mult sgomot". In Olanda, „Nouvclles f'xtraordinaires de Leyda", din 16 octombrie 1777, con.;idera asasinarea lui Ghika „un eveniment dintre cele mai funeste", că „acPst prinţ e
foart0 regretat, avea multe cunoştinţe, iubea ştiinţele şi vorbC'a limbile franceză şi
italiană"; Ghika, scria ac('eaşi publicaţie, dispunea de o avere' de pPste două milioane de piaştri, „pe care avusese prevederea s-o plaseze în statele republicii veneţiene".
O gazetă din Riga scria la 12 ianuarie 1778 că „executm·ea domnului Moldovei se atri") Arh., MJS, loc. cit., p. 12-13.
") Ibidem, p. 7.
"'') Documente Hurmuzacht, vu, p. 215.
96
) Ibidem, p. 202 ; A. D. Xenopol. op. cit. p,. 140.
"') V.A. Urech!a, op, cit., p. 141-164.
"l vezi detalii la A. D. Xenopol, op. cit., p. 141-148 ; Ion Nistor op. cit. p. 399-441 ; N. Grigoraş, Beilicul din Iaşi şi asasinarea domnului Grigore al ID-lea Ghlka (1 octombrie 1717),
ln „Cercetări istorice" Iaşi, 1975, p. 104-112 ; Veniamin Ciobanu, Jurnal icşea.n. • • •
p. 121-130.

"'>

Răpirea

Bucovinei, p, 63.
"") Documente Hurmuzachi, VII, p. 311.
„Codrul Cosmlnului", II-lll, 1925-1926, Cernăuţi p. 460 ; V.A. Urechla, op. cit., p, 141-164.
'°') Ion Nistor, op. cU, p. 417-420 şi 427-430.
1°') A.D. Xenopol, op. cit., p. 148.
1'") V.A. Urechia, op. cit., p. 160-166.
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huie din partea diferitelor organe de publicitate, îaplului

ălnp~trivit ocupării Bucovinei de către impl·riali" 10 s).

că

ac0st principe s-ar

fi

In timp ce întreaga suflare româncas<'ă ~i lumea 0uropcană d(•zaprobau l'rima
din capitala l\loldovei, Curtea ~-i~ V!en_a organiza în n.or~ul M~l~?.vci, cu o dărnicit>
rară, ospăţul rC'giznt al dl'PUneru JUrammtulu1 dc „credinţa veşnica 1°'').
Actul istoric săvîrşit de imp0riul habsburgic a fost aspru infi0rat d0 c;Hr•' cd
mai de s0am<':i rcpr0zPntanţi ai românilor. Mihail Kogălnic:0anu, istori<Ul, îndrumă
torul cultural, ctitorul Homâniei mod0rnc şi al indepcndenţci ţării scria că, „Juar<'a
Bucovinei cste un act de spoliaţiUnt', car0 în htoria modnni1 nu-şi poate .gi1si o c·ornµaraţiC! dacă nu o şi într<'cP cl.Pcit în impărţirc>a Polonil'i". Dupt1 opinia lui Koscria el -, „cca mai frumoasă parte a Moldovei, c-u Cimpulungul, Vl'C'ilC'a r0publidi
română, cu Suct>ava, capitala domnilor eroi, cu cC'le mai n•numite şi bogate miinăs
tiri cu Putna, pf1stri'1toarca oasPlor lui Ştefan cPl MarP" 107 ). De aePC'a, la 1875, în timp
CC' curtc>a din Viena org;miza mascarada anivPr-;ării a o sutii de ani ele „culturii 'ii civilizaţie austriacă în Bucovina", KogălnicC'anu publica o bro'>ură dcsprP „răpin'a Bucovinei", dezvăluind, printre primii, dintn• marii no'itri istorici, modul în care se înfăptuisp tlrgul ru-:;inos al anexf1rii, exprimînd, tot.odatii, convingprca românilor, 1zvorită din invf1ţămintc>lc> i1wxorabile ale istorici, c<i, în contc>xtul creat de rc>ge1wrarca
iwncralii a românilor după cuct•rirca independcnţc>i lor politice, „de indatii CC' virtuwa str<imosilor noştri va r!'invia între noi, ne va r!'veni şi dulcea Bucovină, citei
minciuna, corupţia şi răpir!'a niciodat.:i nu pot constitui un drc>pt, dic:i cauZl'k cdc>
drept!', întocmai c:a şi dn•ptatea ( ... ), nu pi!'r niciodată !" 10e).
Acl'l „rc>gc-al poc.•zil'i", Vasile Alecsandri, publica în 1865 în „Foaia Socic>ti:\ ii
pentru Cultura 'ii LitC'ratura Română în Bucovina'', de la Cernăuţi, cl'IC'bra sa pol'zil',
Dulce Bu1·ovină, care pusă pP note' dc> compozitorul Carol Miculi, ajungpa un Vl'ritabil „dnkc naţional", cum însuşi o mtirturisc>a ultC'rior poC'tul 109 ) ; după ce caracteriza acest teritoriu, „clulcc> Bucovină / Vl'sclt1 grficlină I PU pomi roditori I şi mindri
feciori", Alecsandri f<icca aluzii' şi la celelalte surori ale Bucovinei, aclicf1 la Transilvania, Moldova şi Muntc•nia: „cu tret alte flori'/ a talc surori, I c>le ditre tinc> / catii
cu suspine" 110 ), lăsînd să se inţ<'leagă spc>ranţa c-ă Bucovina vn împărtăşi soarta comun[! a surorilor Pi, se va elibera şi uni cu acesten .. \lături cil' Kogălniceanu şi \lecsandri, alţi stîlpi ai spiritualitiiţii românc>şti, Alexanclru Odobescu, Dimitl'Îe Bol:ntineanu, Ion Eliadt> Ri1dulc>scu, George Bariţiu, TimotC'i Cipariu, 1\ndrei Şaguna, August Trehoniu Lnurian, Matei M;llo, Agatha Birscscu de. s-au lc>gat suflc>testP de
soarta Bucovinei, ca dr un teritoriu, cai·e n fost şi trl'bUia să rămînă românesc111).
Din clipa infiinţării salP, 1\cademia Română va reZC'rva un număr ele> locuri şi pentru
cărturarii clin acest teritoriu si ii va invita încă din 1868 să colaboreze la C'laboran•a
„părţii analitic!' a gramaticii 'rnmâne" 112 ). Din Transilvania, se exprima în 1862 solidaritatm cu românii din Bucovina, prin primirN1 cîtot"va dintre fruntaşii acestora
în conducerea Astrei, prin întreţinerea unei pcrmant'ntc corespondenţe, iar în lBîO
se exprima convingc>rPa că, „o soartă ne conduce şi apasă pP toţi românii clin aceast[1
Dacic Marc" !)i „numai r!'zcmindu-nc unul pc altul şi sprijinindu-ne unul P<' altul,
atit cu puteri spil'itualc, cit şi materiale, ne vom putc>a croi o soartă mai bună" 1n).
Cel mai marc poet al tuturor românilor din toate timpurile, Mihai Emi1wscu,
scria în lBliH, cinci pitri"1sea Bucovina, înclrc>ptinclu-sc> spre Transilvanin : „N-oi uita
vreodată, dulce Bucovin;i / Geniu-ţi romantic, munţii
în lumină I Văile> în flori",
mărturisind în încheiere : „totclPauna, cinci gîndcsc la tin0 / Sufletu-mi apasă nom·i
de> suspine, I Bucovina men !" 11"). La aniversarpa a o suti"1 d,, mi de la ri"1pir0a Bucovinei, Eminescu scria plin d!' consternare>: „Dupi1 cc ni Sl' Juc1s<' bucata ele pC1mint,
unde zac oas<>lc domnilor noştri, de la Dragoş voievod pină la Petru Hares, dupii CI'
ni se luase vatra strC1moscască, incPpătura ctomniPi şi nPamu!ui moldovencs< ,i în
care> donrme cPnu~a lui Alexandru cel Bun, lcgiu:torul ~i pi"1rintdc ţării, ~i , lui
••') Ion Nistor, op. cit., p. 422-425.
'°") Ion Grămadă, Din Bucovina de altă dată, Bucureşti, p. 126, p. 5-41.
Mihail Kogălniceanu, Răpir<'a Bucovinei, p. 698-699.
Idem, Răpirea Bucovinei după documente autentice, Bucureşti, 1875, p. XXI.
1"') Arh. MJS, loc. cit., p, 186.
110
) „Foaia Socletăţll
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", nr. -

'">

"">

31!865, p. 47.

11

")

'">
"'>

"'>

1, 2,

Documente şi m4rturli despre trecutul cultural al Bu„ovinel, „Almanah Tribuna", 19i6 p. 94.
Arh. MJS, loc. cit., p. 1-2.
Idem, !nv. 4201 ; „Junimea Literară", nr. 11-12/1909, p. 211.
Mihai Eminescu, Opere complete, Iaşi, 1914, p. 62.
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cel l\1arC', pa_v<"1za ~t·C'şt_ină_tăţii întregi, dup<'i CC' am _P~C'rdut pămintul nostru CC'!
mai scump, Sl' a;..ismcaza, pr111 111flucnţa morala a J\ustr1C'1, domnul, care a îndrăz
nit a protC'sta contra ncru-;;inatci răpiri". Zona răpită de habsburgi este, după părC'rea
lui F:minescu, prin frumusPţC'a ~i bogăţia C'i, „raiul Moldovei". Eminescu era profund
a·pvoltat d<• modul în cnr<' ocupanţii au sfidat orice regulă şi orice drC'pt al popoarelor: „la 1774 - scria d în 1875 - au intrat oştile austricccşti cu dispreţul oricărui
drept al ginţ'.lor, !n __ pace fiin~I ~u Poarta şi c_u Mold~va, în park';l cea 1r:ai veche şi
mai frumoasa a ţaru noastre' ş1, la acea data, 1mpC'r1Ul habsburg:c, „făra a vărsa 0
picăturii dC' sînge, fără muncă, fă1·ă intC'ligenţă, făra inimă, pune mina pc un pămint
sfint, a cărui apărare nC'-a ~ostat pC' noi riuri de sîngC', veacuri de munc.'i, to:ită inteligenţa now;tră tn•cută, toate mi~c.'iril'.' cele mai sfintP ale inimii noastre". Intocmai
ca ~i Kogălniceanu, marL'lC' poet român, Mihai F:minescu caracteriza cu o justificată
a..;primc evenimentul, acţiunea, pretextul, mijloacdt• uzitate de habsburgi: „fărăde
lPge nemaipomC?nită, uneltire mhelească ... vinzarea BucovinC'i va fi veşnic o pată
pC'ntru împi1răţia vecinu, de-a puru!"ca o durere peontru noi"1 15).
Toţi marii noştri istorici şi cărturari au condamnat Vf'hement actul odios al habshurgilor. A. D. Xenopol, scria la 1880 că tf'ritoriul ocupat prin fraudă, şantaj, corupţiP. amC"ninţarc cu forţa, rC?prC'zintă „partea cC'a mai frumoasă, grădina
Mol<loVPi'"110). In ac('a~tă zonii, scria savnntul Nicola(' Iorga, S(' dl[1 „toată bogăţia miinăsti
rilor ~;tr:iluritoarC', dC' art:i. şi monumcnt<'IC' V('chilor domni şi hoieri" 117 ). ProfC'sorul,
filozoful, e~C'istul şi memorialistul Ion Petrovici, mărturis<'a că, această part(' stră
veche, a spaţiului mioritic, a fost pentru f'l, „cristelniţa de aur", din care a primit
„pentru totdPauna crf'zul dr<igostcoi fanatice de ţară, ata~am('ntul organic de oricf' colţ
1·omâ1wsc" 11 a). Pf'trovici consemna, totodată, că „austriecii au tăiat din trupul Moldov<'i ceea cc din~ii au numit Bucovina, pcnti·u u însemna o frontieră, care, nu numai
moralm<'ntP, dar chiar şi în fiinţa C'i materială, n-a putut să se sprijine', în cl'le mai
multe din punctPlC' sale, pe nici un demC'nt de SC'paraţiC' fireasc[1" 119 ).
Şi tot ;istfC'l în zilele noastre, ccrcPtarC'a ~i reconstituirea lmprPjurărilo1· .5i acţiu
nilor carp au dus la ocuparea nordului MoldovC'i şi asasinarea domnului Grigore al
IIl-LC'a Gliika, generC'ază în pl?nnanC"nţă gînduri şi sentimf'nte, CC' luminează cu noi
dPtalii politica dP fnrţ;i, Jricomi;i, vl?nalitaka, corupţia, arbitrariul mar!lor imperii
VE'cinr, „r:1pir('a BucovinC'i din 1775 mi-a apărut drC'pt una din cel<' mai odioase cpisoad(' în lungul sir dC' ofrnse, ad.usc poporului nostru - mărturisea, în citeva slove
dense, scris.• l"C'CPnt, istoricul Ri1zv;in ThPodorPscu - iar chipul lui Grigore al IJI-lea
Ghika l-am aşezat alătu1·i dC' efigia de martir a Brîncoveanului"12J).
RiipirC':i p<irţii' c!C" ~'ord a Moldovei ele către hahshurgi r('flectă, ca o oglindă ficlehi., pract•.::il<', mijlo;ic, ll-. pr('tC'xtf'lc arhitrarC', specific(', prin care s-a clădit şi înăl
ţat imp....-riul multinaţional al Casc>i de Habsburg. Dar, ca şi alte construcţii artificiale
dr ac<>st frl. impf'riul Jfabsbur1?ic, care' părea închin1?at în fierul şi oţelul unei puteri
„V(')nice„. după cc f'ra gata-_gnta să se prăbu~<>ască la 1848, după c<> a fost salvat tempn•·ar prin intea·vC'nţia trupelor ţari<;tp la 1848-1849, apoi prin compromisul austrour .. ~ar clin 1867, s-a dărimat sub loviturile propriilor popoare oprimate - şi faptul
1·l·pn·zintă unul clin insemnc>IC' sC'mului major al dezvoltării justiţiei implacabil~· a istoriei şi, totod:i.tă, un avertismC'nt pentru orice politică bazată pe mijloace similare.

"'1 Ibidem, p. 421-422.

"'') A. D. Xenopol, op. rit., p. 93.
"") Nicolae Iorga, op. cit., p. 300.
'"I Ion Petrovlci, Raite prin ţară, Bucureşti, 1944, p. 1()7.
11

·~

Idem,

tns~mnărl

1 1 Răz\·an

ceava",

de drum, Bucureşti, Editura de stat, 1983, p. t:i-46.
Theodorescu, C'u„int înainte, la voi. „Sucea\·a - Anuarul Muzeului Jude\ean Su•
\"Ol. XI-Xll, 1936, p. 12.
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ACTIONS, PRETEXTES, MOYENS DES llABSBOURGEOIS AFIN
D'ACCAPARER LE NORD DE LA MOLD.\VIE - „LA CLEF DE LA MOLDAVIE".
LES PROTESTATIONS DES ROUMAJNS
R~SUME

Profitant des conditions complexes de la guC"rre cusso-turquc de 1768-1778,
l'Empirc habsbourgeois - relevc l'autc.>ur - est entre cn transactions sccretes avPc
la Porte, dcsirant accaparcr de nouvl'aux tcrritoires roumains, apres a\'oir anncxc
la Transylvanic (1699) ct le Banat (1718). C'cst ainsi qU'C'n 1771, a travc•rs IC' tratte dc>s
subsides du 6 juillC"t, la Cour de Viennc jl'ta scs rcgards avidcs d'abord sur l'Oltenie,
qu'elle avait posscdce rntn• 1718-1739; C'llc demandait l'Oltcnie eornmc rccompenS{'
pour avoir rnediatisce la paix russo-turque, cn faveur de la Porte. Mais, aprPS avoir
participe a la division de la Poloi::nc en 17î2, i1 cote de la Russie et de la PrussC", la
Cour ciC' ViC'nnC' s'Pst c·oncC'nti·ec sur Ic cote n:ird de la Moldavie, qu"l'lle qualifian.
comme „la cld dr la Moldavit•", cn cspcrant de• se frayc•r un chemin vc>rs lPS bouchl'S
du Danubc et lt>s Balkans, par son annexation.
Afin dC' donner a son action une justification „legale", la Cour de Vic>nnP a
invoque diVl'l'S pretextes:
I) ia nccessitc d'acquerit· un „pont de liaison" C"ntrC" la G11.liciC' ct la Tra'.1sylvaniC';
2) IC' hPsoin d'etablir un „cordon sanitairc>" POnt1·r la pC'ste (laqUf'llc>, f'n I"('aJi:'"
n'avait pas etc signalec, ni cn Moldavic>, ni c>n Valachil');
3) la dcduction de ccrtains „clroits historiqucs" sur la zone cn causc, soit pili'
la clomination hongroisc>. tC'mporairc, sur Ies tPrritoirc's roumains avant la fondation
dC's etats fl'odaux indcpPndants (et la Cour de Vicnn<' SC' prenait pour l'„C'xccutric·I'"
testf'mc>ntaire ele fC'U l'etat hongrois, englobl', a ccttf> dat(', par l'EmpirC' hahsbourgpois), soit par une „d&pc>ndance" dc> la Moldavic envC'rs la principaute dc> IIalic'\
a UOC' epoqUp et SOUS Ullf' fOI'IDl' QUC" Ies „historic•ns" habshOUI'/:(f'OÎS OP pouvaiPnt pas
precisc>r, faut<' ele clocumC'nts.
Invoqut•s simultancmcnt, Ies trois prctc>xtes sans aucunc liaison entrC' C'UX, s'annulaient rcciproqupmcnt, surtout puisQUC" aucun el'Pux n'avait de fondemC'nt legal, iugique ou historiQU<'.
Ensuitc on prcscntc lC's moycns pai· lc>squels ont agi Ies habshourgcois : dC'S mC"naces cnvcrs la Portt', par cles troupes militairc>s concC"ntrec>s dans divc>rs(·S zonC's d<'s
irontieres ; le chantagc sur la Porte : au cas oii le wrritoirf' rrquis nf' sp;·ait pas c1.·dc
ellc sera laisscc> a la discrction de la Russic; la corruption simultancc> clcs clignitairt's
tUrQUl'S (pOUr QU'i}S Cedent) et des generaUX l'USSt'S L'Il l\lo!davie, pour QU'Js SC l'L'tirent de cc>s krritoires, qui seront ensuitc occupcs.
On mPt <'nsuitc cn rpJief : Ies protestations des Î\'Joldavf's ct du pincc GrigorP
Ghica le IlI-<', Ies actiom; oerfidcs de la diplomatie hnbsbourgeoise, afin de compromettrC" c>t d'assassiner celui-ci, !'ceho du crime de Jassy, C"n octobre 1777, la manit'·re
dont les Roumains ont critique cct acte de ln Cour de Viennc, a partir du siedc> pas-,;c.

. l'I

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERAŢII

ISTORICO-GEOGRAFICE PRIVIND EVOLUŢIA
DIN OBCINELE BUCOVINEI

AŞEZAHILOR OMENEŞTI

IO.\N IOSEP

ObcinC'le
Bucovinei
constituie
o
rC'giunC'
de
străvC'che
populare.
Aceasta se poate demonstra nu atît prin cC'rcetări arlwologicP sistematicl'. cai'C' sînt
abia la început, cit prin descoperi1·i intîmplătoarc ele• obil'Ctc dl' silPx la Poiana Mic•ului (3 toporaşc neolitice descoperite la 1886, în pt1clurC'), Cirlillaba (:"> cuţite ele silex)1), D1·agoşa („sflcdP1'" - probabil vîrf ele săgl'atii sau suliţ;l - şi un topor c!P piatră)2), VaiC'a MolcloviţPi (toporaş ele silex, probabil nt•olitic : punct nC'precizat, informaţie prof. O. 'febrC'anu) şi Pojorîta (informaţie lector di-. N. Ursulcscu). Sondajele şi
primC'le cercl'titri C'fectu<1te recent la Pojorît.J, pC' o tl'ras[1 la confluenţa PutnC'i cu
Moldova, în punC'tu) PC'ciştC', au confirmat C'XistC'nţa unC'i aşezliri pakoliticC' (cercetător şt. cir. Maria Ciort<'scu-Bitiri, 1983, CC'ITC'tări itwditC').
Toate aceste dcscopC'riri se co1·C'IC'ază cu spmnalărilp rncutC' în rC'giunilc• din imediata VC'cinătatC' a Obcinelor: Rarău (punctul La BortC')3 ) şi Munţii Stînişoarc•i (toporaş de silC'x şlC'fUit, clin pC'rioacla ele tranziţie nC'olitic-bronz, găsit la GPmenea informaţie prof. D. PaulC'ncu).
Jn antichitate', clupă informaţiile' P<' rare lC' avt•m clC' la PtolPmc>u, în pa1·tC'a norclir[1 a Carpaţilor Orientali erau asezaţi cosloboc'i. care• ff1cc•au partl' clin dacii
magni'•). Din piicatl', şi pentru acl'astii pel'ioadă matC'rialelC' arlwologicc> sînt puţine
sau incf'rtc>. Printi·0 <'lf', amintim o monl'dă clin pc>rioacla roman;l cl0sropprit{1 la
Vama~) şi o alta la Straja, clN~i în localităţi situat<' pe două trasC'l' importante' de travc•rsar0 a Carpaţilor. ln cc> privc>!:>tC' „şanţurile" c\P la Humor şi „zamca" (cc•tatl'a) clC'
la Straja, menţionat<' de> D. OlinC'scu (18!H), cC'rcetătorii nu s-au putut pronunţa asupra
lor întrudt astăzi nu pot fi identificate'.
După părerc>a noastră, o lumină inC'clitli poate' proiPcta asupra ae0stC'i pC>rioacle
studiul toponimiC'i, resµC>ctiv al unor toponim<' care> atC'stă vechi aşC'zări : CC'tăţuia
(Vama. BrC'aza, Gura Humorului, Straja, Paltinu), DC'ia6).
PPntru perioada mC'cliC'vală, ccrcC't<'irilC' - clPsi în marC' parte' tot pC' hnza descopC'ririlor intimplătoarC' - au fost mai fructuoase'. Cc•) mai aclc>sC'a C'IC' cuprind armP,
l•chipamC'nt de război. piCSC' ele> harna<;amPnt (llurghio;.ca - com. Vatra Molcloviţei,
MănlistirC'a Vatra MoldoviţPi, Poiana Micului, Gura 1Iumorului. CirJi.baba, Pojorita,
Sadova, Fundu l\1olclovC'i. Cîmpulung; în apropiC'r<·a ObcinC'lor. matC'rialC' clC' acc>st fC')
au fost descopC'1·itc în Dl'prC'siunC'a Dornc-lor, la Coşna şi Dorna-Arini. şi în bazinul
Suhăi hucovinenl\ la Ostra) dar şi monc•clC' (Pis<·ul
muntc•lui Furcoiu - Suc:c'viţa,
Ciumîrna - Vatra MolcloviţC'i, Cirlibaha, Voronl•\, Putn<.1, Moldoviţa 7 ). InclifC'r<'nt de>
Primele dou11 puncte sint citate după D. Ollnescu, ('harta arheologică a Bucovinei, BSGR,
An. XV, Trlm. I-II, Bucureşti, 1694, p. 64-93.
S. FI. Mart:m. Tradiţii poPorane române din Bucovina, Bucureşti, 1895, p. 7.
") N. Zaharia şi colab., Aşezări din Moldova, Edit. Acad. R. S. România, Bucureşti, 1970, p. 23,
nota 121.
4
) V. Pârvan, Getica, cel. a n-a. Edit. Meridiane, Bucureşti. 1902. PI. II : C. C. Giurescu şi
li. C Glurcscu. Istoria românilor, I, Edit. St. şi Encicl., Bucureşti, 1973, p. 31. 4-0-U : H.
Daicoviciu, Dacia de la Bureblsta la cucerirea romană, Edit. Dacia. Cluj-Napoca, 1972, PI. I.
51 M. IgnaL, Contribuţii la istoria dacilor din nordul Moldovei ln sec. ll-111 c.n., ln „Suceava", 4, 1977, p. 90.
•1 I. Iosep, D Paulencu, Au nls1at in Obcinele Bucovinei aşezări fortJftcate (cetăţui) '?, comunica1·e la cel ele-al IX-iea Colocviu de Geografic a populaţiei şi aşez:irilor omeneşti,
Cimpulung Moldovenesc - Bistriţa, 19&6, publicată in acest volum.
'l Al. Vasilescu, Drumurile „tătăreşti" in lumina noilor descoperb·I din Judetul Suceava, 1969,
p. 43-65 : V. Spinel, Moldova ln secolele XI-XIV, Edit. St. şi Enclcl„ Bucureşti. 1982 :
M. D. Matei. r. F.. Emandi. Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi din bazinul Şo
muzulul Mare, (sec. XI-Xvrn ; D. Ollncscu, Iocr. cit.
1)
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Aceasta se poate demonstra nu atît prin cPrcC'tări arhl'Ologic<' sistematice', care- sint
abia la început, cit prin descoperiri intimplătoarc dP obiectt• dl' silc>x la Poiana Micului (3 toporaşe neolitice descoperitl' la 1U8ti, in piidurc-), Cidil>aba (5 cuţite de silex)1), Dragoşa („sflcclcr" - probabil vîrf cit' s<·1gpati1 sau suliţă - ",i un topor clP piatră)2), Valea Moldoviţei (toporaş ele• silex, probabil nc.>olitic: punct ne-precizat, informaţie prof. O. 'fcbrl'anu) şi Pojorita (informaţie lector de N. Ursulescu). Sondajele şi
prime-le cc-rcc•tiiri pfectuatf' recent la Pojorîta, pP o tcrnsii la confluenţa PutnC'i cu
Moldova, în punctul Pc-cişte, au confirmat existenţa unPi aşeziiri pakoliticc (cci·cetător st. dr. Maria CiortPscu-Bitiri, Hl83, cercetări inedite).
Toate aceste descoperiri se corc-lC'aZ[1 eu sc-mnalărilC' f[1cute în rl'giunill' din imediata vPcinătate a Obcinelor : Rariiu (punctul La Bortc')3 ) şi Munţii Stînişom·<·i (toporas de silC'x şlC'fuit, clin perioada ele trnnziţic- neolitic-bronz, găsit la Geme-nea - inroi·maţie prof. D. Paulcncu).
Jn antichitate', clupf1 informaţiile' P<' c-arC' IC' aV<'lll clC' la Pto!C'mC'u, în part<'a nordică a Carpaţilor OriC'ntali erau asPzaţi
cosloboc'i, carp fftcPaU parte' clin dacii
magni'•). Din piicat<', şi pentru ac<'astii pPrioacl[1 materialele- arhC'ologicC' sînt puţine
sau incerte'. Printi-P <'IP, amintim o monPclă din pPrioncla romană dc-scop('ritft la
Vama 5 ) şi o alta la Straja, cl('ci în Jocalitiiţi situate- pc clouf1 traSC'(' important(' ele traversare a Carpaţilor. I n cc privPştc- „şanţurik" ele la Humor şi „zamca" (cPtatea) ck
la Straja, menţionate- ele- D. Olinc-scu (189-1), cercetătorii nu s-au putut pronunţa asupra
lor întrucit astăzi nu pot fi idcntificatt-.
După părerpa noastră, o lumină inc-clitf1 poate proiecta asupra acestei pl'rioadc
stucl:u1 toponimici, rC'spectiv al unor toponime can• atestă vechi aşezări : Cetăţuia
(Vama, Breaza, Gura Humorului, Straja, Paltinu), Dc-ia6).
Prntru perioada mrdiPvală, cc-rcPt<irilc- - clr~i în marc- parte- tot pe haza dc-scoprririlor întîmplătoare - au fost mai fructuoase-. CC'! mai ac\Psc-a ele- cuprind arme-,
Pchipamc-nt dr război, picsC' de- harnaşamPnt (Hurglfr:-ca - corn. Vatra Molcloviţl•i,
Mănăstirra Vatra Moldoviţc-i, Poiana Micului, Gura Humorului, Cirlihaha, Pojorita,
Saclova, Funclu MolclovPi. Cîmpulung ; în apropic-rc•a Obcine-lor, matC'rialP clC' acC'st fC'l
au fost descoperite in DPpresiunc-a Dorne-lor, la Coşna şi Donrn-i\rini, şi în bazinul
Suhăi bucovinene, la Ostra) dar şi monede' (Piscul
muntl'lui Furcoiu - SucC'viţa,
Ciumirna - Vatra MolcloviţC'i, Cirlibaba, Voroneţ, Putna, Molcloviţa 7 ). lncliferPnt cir
1
)

Primele dou;-1 puncte sint cllate după D. Ollnescu, Charta arheologică a Bucovinei, BSGR,
An. XV, Trim. I-Il, Bucureşti, 189~. p. 64-95.

2) S. FI. Marian. Tradiţii poporane romane din Bucovina, Bucureşti. 1895, P. 7.

"I N. Zaharia şi colab„ A.,e2ărl din Moldova, Edit. Acad. R.

nota 121.

s. România,

Bucureşti. 1982, PI.
şi Enc!cl., Bucureşti,

'I V Pârvan, Getica, cd. a n-a. Edit. Meridiane,

'I

D. C Glurcscu. Islorla românilor, I, Edit. Şt.
Daicoviciu, Dacia de la Bureblsta la cucerlrl'a

romană,

Bucureşti,

1970, p. 25,

l i : C. C. Giurescu ŞI
1973, p. 31. 4-0-41: : H.

Edil. Dacia, Cluj-Napoca, 1972, PI. I.

M. Ignat, Contribuţii la istoria da<"ilor din nordul Moldovei in sec, 11-111 e.n., în „Sucea-

va", 4, 1977, p.90.
'I I. Iosep, D Paulencu, Au e:'llslat în Obcinele Bucovinei aşezări fortlftcate (cetăţui) '?, comunicare Ja cel de-al IX-iea Colocviu de Geografic a populaţiei şi aşezărilor omeneşti,
Cimpulung Moldovenesc - Bistriţa, 1966, publlcat11 în acest volum.
7> Al. Vasilescu, Drumurile „tătăreşti"' in lumina noilor descoperii'! din judeţul Suceava, 1969,
p. f:J--6~ ; V. Spinel, Moldnva in secolele XI-XIV, Edit. Şt. şi Enclcl„ Bucureşti. 1982 :
M. D. Matei, r. E. Emandl. Habllatul medieval rural din Valea Moldovei şi din bazinul Şo
muzulul Mare, (sec. XI-X\'In ; D. Ollncscu, lucr. cit.
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rolul cr l-au jucat - mijloc cir schimb sau c!C' tC'zaurizare - moncdelC' cluc la concluzia unei vi(•ţi f'conomicC' clt•zvcllat<', a pn•zf'nţf'i aşezărilor omeneşti pină în inima
munţilor, iar imprPună ('U crlP!altr matf'riale sug('rează o rC'ţpa c\C'asă rlP drumuri Iocalr şi ci(• tranzit, cari' stnib:1tC'au Obcinele' în lung şi în lat, folosite' şi r.' scopuri militare• sau comr·rciak. :\c(•,tp drumuri C'rau df.'sd1ise şi folositl' în mod obi<:>nuit ele
populaţia localii, şi numai amintirC'a incu1·siunilor semăn;'itoarc de spaim;'i şi moartf'
ale hoarddor cart' s-au sl'urs de·-a Jun.c:ul lor a făcut s[1 li sC' spună „t[1tărcşti". Cfi
f'rau binp întrc>ţinut(' ~i pPrmanPnt folosit<', cu traSC'C' chibzuit akSC', nP-o dovPdeştP,
printn' altPI(', informaţia C"ronicarului Ho;:1·1<us, după care, la 1~41, tătarii au trecut
munţii la Hodna ln numai :J-4 zile>.
O sl'mnifin1ţie apartr an' bogatul invPntar dl' iopoarC' (SC'C. XIII-XIV) .l!ăsit la
Cîmpulun~ MoldovC'nPsc -:;i Vatrn Donwie), earf' atpst[1 importanţa clt>fri~[1rii p[1durii în
condiţii!(• înclf'sirii populaţiPi, a înmulţirii a-:;Pzi1rilor omC'nP~ti, a clezvoltiirii t'conomiC'i pastoralr.
DP<;;i tradiţia loC'al[1 9 ) c·onsPmn1»-izi'1 în mai multe' puncte• ruine' de zic.I (D. OlinC'scu,
189·1 ; S. l'I. Marian, 18!J:'1 ; Em. Grigorovitza, 1908) lăsîncl la o parte> acC'ste excppţii
(el(' altfd nPdatabik), marPa majoritatp a a<;(•z[u·ilor mc>clicvak Prau, IoartP probabil,
simple>, mki, pronunţat clispi·rsat('. cu construl'\ii ridicate> clin lemn, ct'Pa ce C'Xplidi
dp cc•, clc•oc·amdnt[1 cd puţin, nu nu fost intc'l'C'Pptatl' al'IWologiC'.
D(' la înC'Pputul SPC'olului al XV-!Pa, oclată cu cC'IC' clintii actr:- pi1stratc> a!C' cnnC'C'laric>i rnolclovPnPşti, cunoa-:;tl'm ~i primC'lr atC'sl<iri clocumPntarP a!P satf'lor. Aşa
cum rc•zu]t[1 clin contPxt. aproape' întotdeauna c•stp vorha c!P confirmiiri alC' f'Xish'nţC'i ao;;f'zf1rilor l:t o anumili1 clală, <'f'Pa C'P conduce> la ictrPa logică a
<'onstitu•rii lor
într-o rtapă mai Vf'ChC': Vatra MoldoviţPi - 1401, Vama HO!l, Cîmpulung -- 1411,
Mănfistin•a Jlumorului 1428 („sdi'ilPa lui Dobre") şi H90, VuranPţ - 1435, Gurn
Jlumorului - J48D („sC'li~ten Poiana la gura Ilumorului"), Straja - 1490 10 ). Nu intimplător. acPstt•a sînt ast;'1zi c·p](o mai mari a-:;Pziiri alC' rc>giunii. Se poatf' considPra d1.
tot acum sp pl[11ni1clcau şi încC'puturilc satului lknia. despre> care Sl' vorbc>şte Î!l hotarnica braniştii mănăstirii Putna, la H!lO („casa lui BC'nc>a"). De altfel, pînă nu ele
mult, <'r:i vie ti'adiţia dupo'1 <'al'P la BPnia ar fi PXi,tat vC'chi C'Xploatări minif're banya = ba ip mină). Ştirea parc• să fii' conLrmată ele analt>lc oraşului Schemnitz (azi
Stiavnica) din Slovacia, carp lll('nţionC'ază ph•carC'a ciC' aici, pe la începutul secolului al XIII-iea, a unui gruµ ele min('ri „în munţi dc•părtaţi", uncie au deschis o mină 11 ).
Jn spcolul următor, lista satC'lor PxistC'niP se compkt.C'az[1: D<>ia şi Frumosu 1534, Sucf'viţa -:;i Movi!C'anii - 15UJ 12 ). Şi acC'ska sint sate> prPPxistentC' în raport cu
documc>ntul. Doar ultimul, mpnţionat în hotarnic:.1 mfmi•stirii Succ>viţa, ctitorită ele
altfd şi ea numai cu puţini ani în urrn[1 clC' c•itrc famili;:i l\Iovilrştilor, l'StC' precizat
ca „sat nou".
CcrcC'tarc>a colPcţiilor clP clocumPntr nP-a dat posib!lilatC'a să rPlC'văm că !n acC'nstă pl'rioadă Pxistau !ii formp simple c]p aşf'z<iri, ele tipul ~ălaşelor şi gospodăriilor clispcrsatt'. ln aCPC'aşi zonă c·u „casa lui Benf'a" (1490), tot pc marginc>a braniştii Putnei,
in nordul Ohcinei F<'l'f'c!Pului, i:ăsim mpnţionate la J534 „Sălaşul Hlibu" (grC'şit tradus de T. Bi1lan prin „Sălaşul piinii", căci provine> de la grc>bPn, greabăn, hreabăn
culmr, spinarp muntoasă, cunoscut;\ in acf>asti1 zonă ca apelativ şi toponim) şi „ţarcul
Sălaşul Marc", lingă „fînaţul mare"n). Numele Sălaş se păstrează astăzi pC'ntru un
pîrîu din apropiere, aflu<'nt al Brodinei supprioarr, şi pentru un fost sat, azi cătun
înglobat în Uima.
Asemcm•a „caw răzkţitc"' aparţinincl locuitorilor Ocolului Cimpulungului sînt
menţionate> (cc>va mai tîrziu) la poa!Plc Rarăului şi Giumalăului. lnsuşi Cimpulungul.
după tradiţie, şi-ar fi avut iniţial vntra nu în valC'a largă a Moldovei, ci pe un afluent
al acesteia, de> a!tfrl sugPstiv cl(•numit Valea Casdor, carC' î-;;i tra;::c apC'le clin Rarău 1 ').

=

E. I. Emandl, Cercetări privind uneltele de tăiat pe teritoriul României, ln perioada secolelor IX-XVB, in „Şt. şi corn. de Ist. civilizaţiei pop"., 2, Sibiu, 1981, p. 19-65-.
'> Dar şi toponimia : de exemplu, neciurl - Hurghişca (pe hărţile actuale), Spărturi (în satele Paltinu şi Pojorita). In cazul toponimului Spărturi s-ar putea să fie vorba, totuşi, de
pflmint „spart", desţelenit şi cultivat o perioadă, după care era lăsat să se „odihnească",
să se refacă.
I') După Die Bukowlna, Cerni'lutl. 1899 : E. I. Emandl, C. Şerban. Contribuţii de geografie lslorlcă la cunoaşterea fenomenului demografic dln nord-vestul Moldovei la sfirşltul secolu·
lui al XVlll-lca, in „Suceava", X, 19R.1, p, 471-ă21.
"> Em. Grigorovltza, Dirţlonarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 1908, p. 19.
t'l Vezi nota 10.
"'> D.I.R„ A. Moldova, sec. XVI, l, p. 366.
"> s. FI. Marian, lucr. cil„ p. lGO şi urm.
1)

2')'}
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o aşezare medievalii de culme parc să fi fost în Poiana Miirului, la obîrşiilc pîraielor Humor, Suceviţa, Ciumîrna şi D~ago~?· ~cea~t~ inform:iţic ar put~a fi acceptată dacă admitem, a~a c~m _p~occdcaza ~n11 1stonc1, că
t~pon_1mul T1_r(g)~or sa1:1
Tîr.,ciori din documente ş1 hai·ţ1 mai vechi sau recent<', local!zab1l cam rn aceasta
zonă a Obcinei Mari, se rd0ră la un tîrg de !nii.lţimc 15 ).
Prin urmare, pentru qioca medievală, se poate dL•monstra cu argumente existenţa în Obcinele BucovinPi a aproxii:nati v 15 sate şi a cîtor:_va_ fo~mc si1~1ple, dar probabil că numărul lor Pra C"h1ar mat marc, aşa cum rf'zultă, 111cltrcct, d~ntr-o descr~c
rc a Bucovinf'i din 1775-1776 : „culm1lp cdc m~i înalte sint în majoritate acopPritc
cu cele mai frumoasP pă~uni, aşa cum se v[1d şi la f.'oale, pc locurile unde prin munca locuitorilor s-a t!tiat p:'iclurea. Frumoasele şi largile văi ale Dornei, Moldovei şi
Moldov!ţei sînt pline de loruitori (sub. n.) care se întrPţin numai din creştcrPa animalelor, mai ales a oilor" 16 ). "\ş<'zăr:lc rcsp<'ctiVC' formau structuri social-economice
caractPristicP, polarizate în jurul unor cPntrc carp p1·au numite „vcti·<'" 17 ) : Vatra
Cimpulungului, Vatra Moldoviţei, iar la marginPa vcsticcl a regiunii - Vatra Dornei.
Dintr<' ac;-·stea, una cel puţin, şi anume Vatra sau Ocolul Cimpulungului, pc
l'llf'P Dimitrie Cantemir (17 ltl) o considera „un !C'l elf' republică". desei nc!Pa, foarte
pro!>ahll, chntr-o lnn11.,·. U1k pr•·„1.11:11.·1 rl„ Lpul u:111md·>r "'' , .. ll, <k';:d:i·„1,1· ,,1•.1 ('lh'·
t.:lll'lri:- <li• ,.,1)1· ..I\„, 1 ::
,li' 1ti1 d<ini:::··1\t•·l1· in:..·. ·~·· „),. n, ··J11lu1. pllllh .,·. · c::· T. \'.
ŞL1•L11wlli Cl~ll·•I. rx.:~L,:: l;i ;ip.irl•·•)l•n\••1 h ,.v:itr."' •·,I p.1,:r.1< J'':li lll?.11
.:.:.'."!''. '"
<1r.t :<11\f>rj I.I ('10< „I!'.<''.-'.:. dl~\1'11 l!l("o J'l!l

'11

r,v,'

I·:

'.l<I

'<! \ .(.'.'.! ( "'.ll1'llJ'.J!)1"Ult:·, ... ,

întru n(\ITiiCa n-at! !·:•'t ''' dH~I. (:11' I 1l~·f.'1t ~l•)l ,;!·~ .i\'l:l 11:u.,,,1 t~' 11j11 \~ I ·~;.~1"1~: :i1•·.• l':"i
cum ~i Pi aice, şi tot Ulla aU fost Şi ima~urilf' a tuturor'· 13 ).
Yncepînd cu cC'a cir a chua jumi\tate a sc>colului al XVIII-IC'a, n•alizarPa unor
hărţi l::! scară m:.1rc permit<', clac<i nu cli~pensarra ele izvoare!P clocuuwntcir<' cec>a
-cc n-ar fi posibil, în oric·p caz o confruntare' utilCi cu acpstc:i. Mai mult dC'cît atît, în
:1ccast[1 perioadă dispUtlC'm şi de cdc' clintii inrf'gistr{'\ri statistic<' (conscripţii): in
felul acpsta, cc!P 3 categorii ciP surs<' sP pot verifica rpci proc sub raportul preciziei
în red:irea numărului tic aşpzări şi a populaţici 101·.
Fiind antl'rioan· anex<-1rii Bucovinei de ditrc Au..,tria sau avînd practic închciatc
riclic<lri!C' ele tcrC'n în mom(•ntul ocupfirii militarP (1774-lîl:.), licir\ik• la care np vom
r0fC'ri în continuare sînt cu atit mai imporLintC' cu cit înfiiţi5cază imaginea n•ţPlei de
.:; iPZiiri a regi un ii l:i hotarul dintre el ou;{ dapC' istor;c0.
I!arla întocmită sub l'Oncluc0rca ,;enPralului rus B,1wr, int1·c· anii 17fi9-1772 (.sc:ira
1 : 288.000) în timpul ocupaţiei MolctovPi dC' ditn• trupele ţarislC', consf'm1wază 25
aşPzări, aclicft o trl'imc din numărul actual : Cirlibaba,
Ciociinc>şti,
facobPni - pc•
valea Bistriţd ; Colacu, Fundu MolclovPi, Pojorîta, Sadova, Cimpulung, Vama, Bucşoaia pe v11Iea Molclov0i : Argl'l, Ra~ca, Moldoviţa, Vatra Moldoviţei, Frumosu pc>
v11lPa MoldoviţC'i: Izvoarc>lP SucevPi, Uima, Sadf!U, Brnclina, Slr11ja p<' valC'a SuCC'V<'i, la care se• adaugă Putna, Sucevi\a, Mfinăstirl'a Humorului; Doroteia ~i Voron<'ţ
- "ituatc pe viii s0cundare. Prc>ciziim că unelC' clintrp ac0st0a, c!Pşi nu apar cu cJpnumiri distincte', pot fi totuşi identificat(' cu certitucline prin raportare la hărţiiC' actu:ilc>: reprc>zf'ntar<'a gospocl[1riilor prin spmn0 convc'ntionalP adpcvatC' p<'rmitc ac0st
lucru. In ciuda deformărilor cartograficP şi ele l'C'clare a toponimil'i, harta lui Bawr
poate fi considerată valoro:isii.
O situaţie asC'măn<itoarc înfăţiş0az;l şi cc>a mai vc•c-he hartă austriac[1 a BucovillPi, întPcrr.itf1 la 1774 ele maiorul Fr. von Mieg (scara t : 130.900) 17 ). Intocmită tot
pcintr-o ridicarc> expt'ditivă, Pa parc să fie o schiţf1 prPliminarf1, car<' avP:i să stc•a la
haza realizării ulterioare' a unei hărţi mult mai detaliatP, ele către Busch0l. DC' acC'l'U,
nici <'a nu putf'a cuprinde clccit aşezărll<' principale• (24), marc>a majori LatP figurinei
~i P<' harta lui B:iw1·. LipseştP Cirlibaba, în schimb sint rPpr0zc>ntatC' Nisipitu ~i Paltin, iar Anwl :1par<' sub clcnumi1·c propriP, dPci C'a sat distinct. Unf'lP ~atP avc>au
rlom· cîkva go;,podării, ele uncie şi c!Pnumirilc ;,ul> carp apih·t•au : Casele' Bucsoaia,
r'.lsC'lP DorotPia, Cas('IC' Şipot (care îngloba ':ii Izvmrdf' SUCC'V<'Î). Cîmpulungul C'ra
rl:fer0nţiat printr-un S<'mn distinctiv, ca aş0zm·e de tip urhan.
Sl

"'I S. Fi. Marian. lucr. cu„ p. 5-3 : Dle Bukowina, 1899 : Em. Grlgorovltza, lucr, cit., p. 65 şi
89 : C. C. Glurescu, 'J"lrgurl sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea pini.
la
'" mijlocul secohtlul al XVI-iea, Ecllt. Acad. R. S. România, Bucureşti, 1967, p. 74.
I ,J. Polek, TopographlSche Beschreibung c\•r eukowlna von Major Fr. Von Mleg, în „Jahr·
buch aes Bukowmer Landcs Museums", Czernowitz, 1897, p 13-14.
1
·) Termen traco-dacic : cf. şi albanezului vetre (N. Dunăre, ClvlllzaU.e tradiţionali. româncascl.
în cul'bura carpaticii. nordici, Edit. St. şi Encicl., Bucureşti, 1934, p. 11, ID, 117-118.
"I i:. V. Stefanelll, Documente din vechiul ocol al Cimpulungulul Moldovenesc,
Bucureşti,
1915, p. 233, document din 1793.
'"I I. Iosep, Maria Lucacl, Annllza gcografl<'i. a unei vechi hărţi a Buco\•lnel (1774), în „Lucr,
Sem. Geogr., „Dimitrie Cantemir", nr. 3,'1982, Iaşi, 198:1, p, 121-131.
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Indiscutabil, cC'a mai preţioas[l surs<i cartografică pentru analiza n•ţplC'i ele aşr
a ObcinC'lor Bucovinei <IP la mijlocul Cl'lt>i ele a doua jumf1t[1ţi a s1?colului al
XVIll-ka riimînc •. Plans des Bukowincr Districts bPstdwnd în 72 S !''_ion (17731775)", carC'. pP baza unor indicaţii inclircctc~ 0 ). ar putea fi iclcntificati1, dupi\ pi\n•rC'a
noastră, cu harta lui Bihchl'i 21 ).
Scara mai marc (l : 571i00) şi rPprl'zC'ntarea ficlC'H'i a c!C'laliilor planinwtt-icc 0
apropie ele h<lrţilc topografice> moch>rne, inc!Pnlificarca aşc·z[irilor ~i analiza mărimii
şi a structurii lor fiind posibilă dalo1·it;i cartografierii la nivt•l de gospocl;-1ric. AVC'lll
astfel dovada indiseutahilă a existl'nt<>i unui nu111[1r ele> 46 aşezări (01 11/o în raport eu
C<'l actual), clintn• carC' unele. din n1·cunoa'ill'i'Ca don11ncntului cartografic respectiv,
nu au putut fi ml'nţionatc pinii acum în slucliilt• isloricr, monogrnfiilc ~i clicţiona1·clc
i::<>ografice privind Bucovina. lat[1 lista cC'lor car<' - rstr adevărat. format<' unrori
numai din cite-va gospodării - au fost considt'rnk în mod nejustificat ca fiind mai
tirzii : Moldova Suliţa, Bc•nia, Breaza clr Su-;, Breaza, Brnnhtr:i, Botu~. Colacu, Fundu
Moldovci22), Valra Putnei. Argel, Ha!ica. Dcmi'1cu'ia. Ciumirna, Paltinu, Strimtu1·a,
Cirlihaba, Iedu, Bobcica, Izvoarele SucrvPi, Costilcva, Paltin, Brudina, Gura Putnl'i,
Putnhoara 5.a_ Faptul ('[1 mwlr aşez[1ri au puţin<• gospodării nu trr>bUiC' intPrprrtat
neap[1rat în sr>nsul C"{1 abia al'Ulll iau na~trrl': pst<> posibil s;i fi<' mult mai vechi (cazu] BPnid îl considC'nim edificator), stagnînd s:1u chiar rC'grr>sîncl intre' timp.
Unrle salt' au un singur nuclr>u (Valea PutnC'i, Iacuhrni, Ruc)oaia, Vama, Strîmtura, Ulma), în timp CC' la altdf' S<' distinge o structur:i polinuclear[1 (Pojorîta,
Cimpulung, Saclova). Domin[1 nl't satl'l0 c10 valr, cu gospodării riisfil·atC' (Voronrţ,
Măni1stin'a IIumorului, Straja) ~i nu cir puţinr ori chia1· difuz clispr>rsatP (înclrosehi crk dC' pe vf1ilC' sUpl•1·:oarC' alC' Molclovri ~i Moldoviţei, lzvoardc SucC'vc·i. SuCC'Viţa), în timp CC' satC'k Putna, Vama. Gu1·a Humorului, Vatra Molcloviţc>i ş.a. '>!' caractrrizeazr1 printr-o structud1 m:1i adunatt1. Totoclat[1, prin a~0zC1rik• dc culme' sau ele
obirşii (Tcdu, Boheica, l\lolclova Suliţa, Cîrlibaha, Ciumîrna. Izvoarele SucevC'i), plafonul altimetric al popularii SC' apropie> sau chiar clrpt15C'~tc 1000 m.
O semnificaţie apartt• în problrma abordată o arr rC'ccnsftmîntul rusesc clin 20
mai 1774. Chiar dac[1 o sC'ric ele a~rz[1ri a d1ror C'xistrnţă, ciupii cum am arătat, nu
poate' fi pusf1 la îndoială - nu sînt Î!irC'gistratC' SC'parat ori datrlr statistice s-au pierdut (a'iez;irilc c!C' pc valra supcrioar[1 a SucC'VPi, clin amontl' clP Straja ; apoi Suceviţa ş.a.), ;icest reccnsiimint indicînd numărul dr casr, pPrmitP
vPrificarra informaţiilor cartografic<> sub raport statistieo-tlC'mografic. Astfd, .-;e obsC'rv<'.'1 că adesPori numărul populaţiei rccrnzatC' într-o a~C'Zill"C' PSte mai man•
clrcît cel obţinut pe haza
hărţii Bilschd, prin înmulţirra nmrnlrului dC'
gospodiirii (casc') cu 5 - considrrat
media ITIC'mhrilor unri familii. Intrucit, graţie unui document din cokcţia T. V. Şt,?
fanelli, tlispUnC'm ele o clovacUi rxcC'IC'nt;i c<i acPasta Pra. într-ad('viir, mă1·imC'a familiei unui „gospodar dP mijloc'' clin Ocolul Cîmpulungului23), pre<;upunrm c[1 diferrnţelc de altfrl nu prra mari - sr datorC'ază, mai degrabă, modului ele rrcC'nzare:
cătunele, nuclcl'le şi gospodt1riile izolatr Prau înregistrate la aşez[1rilr prindpalr. Cf1
numi11·u1 a.51?zărilor era în rt'aiitatp mai mm·e se poate clC'cluce chiar clin informaţiile
insprate în r(•crns,·unint, can• nominalizcaz0:-1 pPrsoanc „V<'nit<'" din Gura Humorului,
Dorotl'ia, Plutoniţa, Incolwni, Bou (azi Paltinu) 5.a., care nu np:u· totuşi pr lista ele
sate' prnpriu-zisr. 111 plus acC'stC' clifC'n•nţp sînt l?Xplicahile pP dP o parte prin impPrfecţiunilc obi<'divt? alr 1«'cc·nziirii populaţiri. pe de <1lta prin nrcartografiC'rea unor
gospodă1·ii. mai alC's a CC'lor disp<>rsnt<', ca să nu mai vorbim de faptul că valoart?a
de 5 membri / familie' c•stc' un instrunwnt nrccsar, dar totu~i o aproximaţie.
InrC'gistri1rilr stntistico-clemograficr austriPce incPpute în li74, în timpul ocupă
rii BucovinE'i, şi continuatt' în 17î6, 17i9, 1780, 1781, 1784~ 1 ) confirmă în gE'nC'ral rrccnsămîntul rusrsc sub raportul <;lructurii rC'ţrlC'i c!C' a5C'Zări. La 1776, Cîmpulungul
zări

M. Popescu-Splncni, România în Izvoare gcografil'e şi cartografice, Edit. Şt. şi EnclcJ„
Bucureşti, 1978, p. 183.
21 ) Această idee, exprimată cu ocazia uncl discuţii, a fost. acc~ptată ca atare (V._. cuc:u. E. I.
Emandi, Geograria 1storicA. a nordului :uoldovei in lumina iz".oarelor cartografmce, m „Revista muzeelor şi monumentelor", IO, 1981, p. 61-76). Mulţumim tovarăşului lect.o~ dr. Al.
Ungureanu pentru bunăvoinţa de a ne fi semnalat existenta unui exemplar or1gmal, excelent ca Iizibililatc. Jn Arhivele statului BucurC'sti, şi tovarăşului E. I. Emandi pt•ntru :imabiiitatea de a ne facilita consultarea fotocopiilor afiete Ja Muzeul judeţean Suceov:t.
°') Toate aceste sate de pe valee superioară a Moldovei, sint „mascate"
pe hartă sub un
singur nume - al acestuia din urmă.
'') T. V. Ştefeneili. lucr. cit., P. J99
°') D. Werenka. TOpographle der BukOWlna ..• , ('zrrnowitz, 1K9;; ; .J. Polek. Ortschaftsvcneichnls der Bukowlna aus rlem Jahre li'5, in „Jahrbuc11 des Bukowiner Londcs Museums",

20)

Czernowltz.

1893,

p.

27-H.

22-!
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si Vama (J. Polek adaugă şi Gura Humorului) erau tîrguşoarC' (MarcktflC'ck), Ciocă
Frasin, Frumosu, Fundu Moldovei, Mănăstir<'a Humorului, l\lolcloviţa, Pojorita, Putna, Sadova, Stra~a. SucC'viţ~, Vat~·a Moldo".iţC'i şi yoron('ţ - .sat(> .ia.1· Arg<'l
(Arţelile), Brodina (lessm), Bucşoa1a, DC'ta, Dorote1a, Falcau, Iacobem, N1s1p1tul, Paltinu Ulma erau consideratr c[1tune (\\Teiler) sau „grui)<' cir casc". Din pf1c·atP datele
dcm~i:rafice pentru Putna şi Suceviţa s-au pierdut, iar Cîrlibaba lipSL'ŞtC'. In ce priveşte satul Falcău. harta Bt\sch<'I ne ar;:itt1 că estl' vorba ele satul situat astiizi J)l' teritoriul U.R.S.S. : cel dC' pl' tL>ritoriul româ1wsc de ast;hi, situat tot pe p. Falcău, la
confluenţa cu rîul Suceava, C'Stf' mai nou ~i s-a constituit ca
dublC't al cl'lui din
amontC'.
Prin urmare, pe haza tuturor acPstor sursP info1·mativr, se poat.L• afirma că în a
doua jumătate a srcolului al XVIII-lPa reţ<'aua Pra bine închC'gată, numărul aşezări
lor existent(', raportat la c<'l actual, fiind ridicat: 61,30; 0•
Dup;i ocuparea Bucovin<'i (1774-1775), în iclePa C'Xploatiirii C'conomiL:C' cit mai dPplin<' a provinciC'i anC'Xatr şi a crrrrii unPi baze dl'mograficf' care să dPa crrtitudinra
perpetuării regimului dC' ocupaţie, imperiul austriac promov<'ază o politicii activă dr!
colonizare sau dP facilitare a imigrării unor C'lemrntC' Ptnice alohtone' : f:C'rmani, slovaci, huţuli. Ca urmare, în perioada 178,1-1838, vC'cliilor a~l'Zări autoiltmw românc>~ti
li se alătură cătune sau a~Pz[iri propriu-zise noi, ele tip colonil', motiv prntru C<ll"P se
poate prC'ciza mom<'ntul constituirii : MariPnSC'" - 17!13 (azi intPgrnt la Cîrlibaba).
Karlsbrrg (Gura PutnC'i) - 1797, Fiirstenthal (VoievoclC'asa) - 1803, LouisC'nthal (azi
intC'gTat la Fundu Moldovei) - 1805, EisC'nau (Prisaca DornC'i) - lll08, Fr1'UclPnth:1l
(azi Ia Vatra Molcloviţci) - 1809, Pleş (azi Pkşa) - 183:J, Bori (sau BourPni; ultPrior
devine cartirr al oraşului Gura Humorului) - 1835, BuchC'nlrnin (Poiana Micului : !'U
două nuclpe aproape' lipitr, unul c!C' grrmani boC'miC'ni,
altul cir slovaci) - 18:!H"').
Tot o colonie' (cu populaţie' gC'rmană) a fost, la origine, şi Luclwigsclorf (nzi Cîrlib:1' :1
Noui1), situată JX' clrPapta BistriţC'i, in faţa localităţii Cîrlibaba ; dC' aceea, tcmp:>r.t1,
a fost arondată la Arc!Pal, sub numelP dP Lajosfalva. Unl'ori, coloniştii s-au a-:;L•zat in
vetrC'le satl'lor românl'şti C'Xist1 ntC'. clar şi atunci sub forma unor c[1tunc sau nucll'L'
distincte: Iacohl·ni, Pojorita, Bucşoaia, Vamn.
Coloniil<', izolate> în masa a.•wzărilor românC'sti, se clistingPau prin triis;ituri sprcificc: structură aclunatt1, tC'xturt1 mai ordonat;i si funcţii pr<'clominant industriali-.
Atît înainte', cit şi clupf1 ocupan'a Burovin<'i se cunosc şi alte proc·P~L' clC'mogr:ifice cu implicaţii asupra creşterii numărului cil' locuito1·i şi a rcţC'lC'i ele a·wzări: im;.grarea unor „ungureni", români c]p pC'StC' munţi, care s-au stabilit din motive Jpsne
de înţeles, în as<'zf1rilc român<'<;:ti bucovinPne 26 ), şi imigrările lC'nt1• ale liu\ulilor.
Aceştia di11 urmă, datorită ocupaţiilor i::astoral<' şi L1ptului că văilC' mari C'rau bine
populate' la venirea lor, au preforat sau au fost nevoiţi să-şi întemciC'ZC' gospoclării!C'
şi aşezt1rile lor, specific clispl'rsate, pe versanţi, culmi şi la obîrşii ele văi.
Datorită creşterii sporului natural şi a C'XCC'clPntului migratoriu. m şi ckzvolti1rii
economice' tot mai susţinute\ în sPcolul al XIX-lC'a se constată mi1rirC'a simţitoarr a
numărului de aşC'zări. O caradC'rislică evidC'ntă a acestC'i etape o constituie amplifiC'arC'a procc>sului de clispC'rsiC' antropică, paralC'l cu continuarea vechiului proces de
defrişare a pădurilor. Astfel, la sfirşitul spcolului (1890), pc lingă C'C'IC' aproximativ
35-40 dC' sate propriu-zise', SC' distingeau pc>StC' 100 clC' et1tunC' sau „crînguri" de gospodării, formate prin roire. EIC' erau situatP atit în culoarC'le dC'pn<onarr' alC' văilor,
întn• şi în jurul aşl'zf1rilor inni mari. prt>PXistt>nte, cit mai :1k~ pe vrrsanti 5i culmi
reprC'zentind forme de av<tnsJrC' in altitudine a Plem<.>ntului uman şi puncte' de sprijin pentru valor.ificarC'a pcqnomici1 mai intC"nsă a zonC'i înaltP~ 7 ). Unl'IC' dintrr acPstc
<:f1tunC' din comunelr Fundu MoldovC'i, Broclina, Uima, s-au c!C'zvoltat ~i s-<1\1 transformat tr,'pl;it in sate, contribuind la întărirea n•ţclci dP aşcz.-1ri. l\Iăsurilr dv coborire
şi stabilire în vetre grupate a gospodăriilor răzleţite, prC'conizatc atît ciC' unii domnitori: ai Moldovei, cit şi mai tîrziu, cir organt'le austriC'ce („scoatc>n•a la liniC'"), în cnre
Prau intC'resatC' şi mănăstirile (pC'ntru satele aservitr lor), nu nu avut C'f Pctul sconneşti

tat26).
2!)
1

Die Bukowina, 1899 ; E. I. Emandl, C. Şerban, lucr. cit., p. 503-5111.

„

eJ s-a format prin dispersie primară, cum parc sa arate numele, sau prin dispersie
(roire demografică dintr-unul din satele apropiate - probabil Fundu Moldovei).
l .. Iosep, Unele consideraţii asupra rA.sPîndlril în altltudLne a aşezărilor omeneşti din regiunea geogra:flco-economlcA a Obcln"'Ior Bucovlne' in ,,Buletin Şt.", Suceava 1994 p 123-

'1 S-ar Putea ca satul Smlda Ungurenilor să fle o excepţie. ln orice caz, este greu de spus
dacă

secundară

134.

„

'

' .

•) Ibidem, p. 130.
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In _s~colul ?l. X-':'-l~a Sl' obs~rvă tmdinţa unei Îfl:nm_lţi~i .5i i·elative îndesiri a
i:ospoclan1lor 1101 lll lumteh' vech1l01· areale de cl1spcrs1e, mc1t la recensămintul din
J95G acest procps pste rC'cunoscut oficial prin dccla1·arca a 41 de sate noi. Totuşi, multe
din vechile cătune îşi păstrează şi mai departe structura dispersată şi inclividualitatC'a
spa\ială.

In conduziC'. cC'l puţin cu încep<>rP din pC'rioada mccliPvală, cu C'Xcepţia a cîtorva
sate „dispf1rutr" prin mitsuri administrative de concentrarC' (Putnişoara, Siilaş, Jită
·a·ia, nucovi1w-;ti, Buc ş.a.) dar nu şi ca 1·C'alităţi gPografice, evoluţia rcţC'lci s-a df'sfă
'urat în Sl'ns progrpsiv. Chiar cl'lc două „selişti" lllC'nţionatC' în documi•ntc - SC'!işt.~a
lui Dobre (1428) şi SPliştC'a Poiana la Gura Humorului (1-189) nu reprezintă decît întrerupl'ri kmporarp de locuire. ln cp priveştr „satul nou Movileanii", PI apare doar
într-un singur document (158:1) fiindcă, probabil, s-a unit în scurtă vreme cu Sucen\~1. prin C'Voluţia tcritorialCt a ambelor vctrr'.
Prin avantajele de cal'e au lwneficiat întcmeirtorii lor, aşezările - colonii se
apropie de cPea ce însemnau sloboziile în alte regiuni ale ţ[trii. De altfel, una o intilnim \.n documente chiar ~ub acest nume : .Slobozia Putnei (1"18J) - azi Vah'a Putnei.
Datorit;! condiţiilor genPticc specifice (soci<.1!-istorici>, C'conomicf' şi naturale) re\eaua de a~ezări arc caract(•r compll•x.
Satele româneşti s-au constituit in principal pP vid, avîncl la origine structuri
clispC't'sak sau - de c(']p mai multe ori - răsfiratP, can>, în timp, au rvoluat spre
structuri răsfiratp ~i respectiv r<i~firat-<.1dunatC' sau chiar adunat!'. Caracteristică lor,
ast;'1zi ca şi în tri·cut. Psll• prPZl'n\a unei aureole ele risipire prin odfti, cl<1r şi prin gospoclitrii pl·rman(•nle formak pc semna odăilor.
Satele de colonizare s-au format exclusiv pc văi şi au o structură adunată.
Pe versanţi şi pe culmii!' sUpC'rioare (.,platforma MC'stec<iniş" şi „nivdul v[1ilor")
s-au format. predominant, a')ezfiri cu structur[t clispprsatft : în cazul celor româneşti
disprrsia <'Sll' in gcnC'ral ele origine secundară (prin pennaiwntizarea odăilor, în Sl'cold(' XVIII - XX), in cazul populaţiei huţulr, imigrate în Obcine cu încPperc din
secolul al XVll-IC'a, clar mai alC's după ritpi1·ea Bucovinei, clisper»ia este primară.
Structura actualii a rcţC'!ei cfp a')ezări (73 sate ~i 2 oraşe) C'ste rP!ativ echilibrată.
Ca o rdlrctarP a condiţiilor social-politic!' dar )i a celor geomorfolog1cP l!l care s-a
('Onstituit, axa d<' gr!'utate a reţelC'i este dispus[1 <'Xcentric, pe latura sudică a rf'giunii. Aici, pe importanta val!' transcarpatic;i a Moldovf'i, se localizează cl'le două oraşr
- Cimpulung MoldovenC'sc ~i Gura Humorului - si cikv·.1 din cde mai mari l!i mai
v!'chi sate. Pa1·ai<'l cu aePasta se• conturează inc.:i dou[t 2.I niamente de aşezări: unul
Pl' latura nordicii a Obcinelor, urmărind valea Sucevc>i, ~! altul cu poziţie intermccli;1r[1, pc linia localităţilor S<tclova - Paltinu - Vatra Moldoviţei - Ciumirna
Suc'<'viţa. Acestp trei alinimnrntC' transvprsale sint racordate' pl'in 4 aliniamente Ion:.. .. udinalC', suprapuse văilo1· Bistriţei, Moldov<'i, Moldoviţei şi Humorului (ultimul
111ai seurt), de uncie n•zult[t ctt schC'letul reţelei arc o configuratic generală gcomctric[1 rC'ctangulară.
CONSIDER/\TIONS HISTORICO-GtOGR/\PlllQUES CONCERNANT
L'HOLUTION DES llAHITATS !IUMAIN DANS OHCINELE 1n:cov1NE1

RESUME
Le travail soulig1w I'anciennC'te cil' la population ele la region. Pour cc 11ui (':.;t
de la periocle medievalC', on pl'Ut dcmontrer l'existencc clC' qUC'!que 15-18 villages
et de qul'lqUC's formC's simplPs, fol'lnant des structures socio-cconomiques caractcrb.tiqUl'S, polarisees autour cil• cC"nlres appelcs „vctrP" (foyers).
.t\utour de l'annee lîî5, le rcseau d'habitat.'i ctait hil'n forme, c'tant constitue ele
2:> habitats principaux et dc> 20 autrPs en cours de formation ; pPu a pcu, Ic plafond
•iltimcfriqu(' dl' population cll~passc 1000 m, ct au d6but du XVIII-e sieclc di!S
„hourgadcs" commt•ncPnt ;\ prendrc contour.
A rcxception de quC'lques villages „clisparus' p.'.lr des rc-organisations administr<.1tiVC'S, l'evolution des habitats s'cst deroulcc dans un sens pcogrcssif. Refktant
Ies eonditions gco-morphologiques et socio-historiqurs, Ic• squclettc du reseau a une
configuration rect.'.lngulairc: 2 nlig1wmrnt.s trans\•ersaux ct 4 nligm•ments longitu::linaux.

https://biblioteca-digitala.ro

DEZVOLTAREA LEGATURILOR MIŞCARII MUNCITOHE)TI
DIN BUCOVINA CU MIŞCAREA MUNCITOREASCA DE PE AMBELE
VERSANTE ALE CARPAŢILOR ÎN PRIMII ANI AI VEACULUI
AL XX-LEA
PETRU

HUSŞINDlLAR

Pm·tidul Social Democrat din Bucovina a avut de la început strînse IC'~âturi cu
mişcan•a muncitorească şi socialistă din Homânia, şi din toate provinciill' rnmâne~ti
aflate sub dominaţie străină, can', cu trC'cerpa timpului, s-au intPnsificat din cc m ce
mai mult. Legăturile f:reşti care existau dintotdeauna într!' toate ţinuturile românC'~ti
din domeniile vieţii cconomicl', sociale şi culturale, şi-au pus amprenta şi asupra aC'tivităţii mi1:>cării muncitorl'~ti, conll"ibuind la dezvolt.an·a ei, la afirmm·ea
mişc{m i
i;ocialistC' ca cxpo1wntâ a inll'rf'sPlor IUndamentale ale întrl'gUlUi· popor român.
Schimburile de dC'll•gaţii, trimiterea de literatură socialistă, sprijinul n•ciproc în
timpul unor greve şi demonstraţii, colaborarea la presa socialis1.ă a partidelor n•spL'C.:tiv<', delC'gaţiilP ,·omune la congrpscle intPrnaţionale socialiste, ş.a. - toate acpstpa
erau fcnom<'nc 1-1ozitive, progresiste, can', in felul lor, n•pn•zcntau contribuţia dast'i
muncitoan• la pregătirea intregului popor român pl•nll"u rnfăptuirea unit•-1ţii sale na\ional-statak.
AmplificarC'a rPlaţiilor dintrf' socialiştii bucovirPni şi Cl'i din România şi Transilvania, unitatea tot mai strinsă a forţelor proletar~atului de difcritl' naţionalit{1ţi
au fost factori importanţi cart' au favorizat dl•zvollarea mişc~irii muncitoreşti pe ambele vPrsanlC' ale C.wpaţilor, forma1·ea statului naţional unit.ir româ11. St• poatl' afirma c;l mişcurca muncitorPască şi socialistf1 din Bucovina, mai mult decit în orkare
altă parte din ţinuturile româneşti aflate atunci sub dominaţie străină, a constituit un
1~JPment esenţial in mcnţin<'t'l'a p1•1·m;ml-ntă a legăturilor cu toatl' provinciile> romaneşti. In acpst sens, mi~cilrt'a rPvoluţionară de aici şi-a precizat poziţia nu
numai
Caţă de activitatPa mişcării sociali<>k şi muncito1·rşti, ei şi faţă de un cerc lan~ ele
probleme asupra vieţii social-politice din România, !Pgîncl in moc! organic lupta ma:•elor muncitoreşti din Bucovina de lupta intregului popor roman şi contribuind, in
felul acesta, la rPalizarea unl'i educaţii patriotice a an•stor mase. Pc acpastă linie, se
Impune a fi relevat un fapt SC'mnificativ, anume ca tocmai mişcarea socialistă din
Bucovina a fost singura forţl politică din provincie - şi nu intîmplător - care a rn1:ut din cercetarea ştiinţ•f.< .1 a istoriei poporului român o platformă pentru activitatea sa politică, incă din P•. mii ani ai s1•colului al XX-ll'a.
Evocind fapte mărPţc din lupta pPntru dilll'rare socialii şi naţională a poporului
1·omân, militanţii socialişti bucovineni aducmu un pios omai.:iu inainta}ilor l'arP ~i-au
vărsat singcle pentru dezrobin•a poporului nostru. ln această clirpcţie Pste evocată
figura l'roică a lui Mihai Viteazul, sub al cărui scC'ptru s-a rPalizat prima unirl' politică a Ţă1·ilor Românl• in hot.H'l'lf' Cf' cuprindPau cea mai mari' parte a tPritoriului
vechii Dacii. Pentru a ţin<' vi<', în conştiinţa gpneraţiilor, flacăra sp'.ritului dC' Jupui
pentru dreptate socială, pentru unit.1te şi independcn\ă naţionaL.i, socialhtii din Bucovina evocau figurile' lui Horia, Cloşca şi Cri5an - l'onclucâtorii răscoalPi iobagilor
români din 178-l, şi ale l'<'Voluţionarilor clP la 1848. DP fapt, in fipc·arf' an Partidul Social-Dl•mocrat clin Bucovina organiza acţiuni pC'ntru aniv<'rsarea i·evoluţil'i rnmâne
de la 1848, cit şi a altor momrntP importante din lupta pentru t'liherarc· naţională ~i
socială a poporului nostru. A~a. de <'Xl'mplu, in martil' HlOH, C'U prilejul anivPr~ării
revoluţiC'i din 18-18, în manifrstul lansat de P.S.D„ prin cari' aCl'Sla dwma proletariatul să participe la intrunirilC' organizat!' în acest scop, sp ar•Ha : ,.Muncitorilor! Vt>ni\i
la adunarea aceasta cu sutele şi miill', să arătăm ct1 noi sinlem vrC'dnid urmaşi ai
r.r.lor căzuţi in revoluţia din anul 18-lB pentru drept ~i libC'rtate". Dat· nu numni atll.
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Militanţii socialişti au desprins sensul, semnificaţia acestor lupte pC'ntru activitatea
viltoarC', ar[1tînc1 c[1 CC'C'a Ct' nu a putut aduce rC'voluţia din 1848 - adev[1rata şi desăvîrşita dc•zrobirc> „va vl'ni numai prin clasa muncitorilor atit pc>ntru naţia rotnân[1, cit si 1wntru lumea intreagă" 1 ).
Luînd partl' l<t Conft'1·in\a organizaţiilor sindicale şi socialiste din Ro·'~0.nia (131'> august l!lO(i), Gc>orge Grigorovici, dupft ce a adus salutul mişd"irii muncitoreşti
cltn Bucovina ~i a de~cris st;uC'a gcnC'rală a proletariatului de aici, a subliniat: „Viaţa
nouii va izbucni clin inima si din sufcrinţPle clasei lucrătoare. Muncitorii sint aceia
cla~a muncitoare', condusă de lumina socialistă, care va aduce reg0nerarea acestei
Jumi" 2).
St>mnalînd paşii făcuţi spre rC'faC'crea partidului clasei muncitoare clin România,
G··orue Grigorovici îşi exprima, la închciC'rC'a ConfC'r:nţei, bucuria că !ntorcîndu-se
;ica~[1, va put<.>a duce vest<.> bună c!C' la tovarăşii din România. „Proletariatul român
- concl1icka 01 - s-<1 dc>ştc>ptat, sînt fudul (= minclru - n.n.), acum că aparţin
acestui prolC'tariat" 3 ). Iclet'a de unitate' era atît de puternică în conştiinţa p<trticipanţilor la conferinţă, incit d au considt'rat, în chip simbolic, prezenţa delC'gaţilor din
Bucovina şi Transilvani<1 ch·ppt „un moment istoric' pP calea fi'mririi uniti1\ii muncitorc')ti, un important pas spre „întiia unitate 1·0111ână socialistă între C'lementele
111 uncitoare"'').
ConcomitC'nt, un sprijin dirC'ct, nC'mijlocit a primit Partidul Social-Dc>n10crat din
Bucovina din partea mişcării muncito1·C')ti din Homânia, cu prilejul campaniei electorale din l!lOi. Candidaţii burghezi se foloseau de toate mijloacele pentru a infrînge
primul candidat al socialiştilor de aici. Şi aceasta nu era întimplător. Candidatura
"ocialiştilor bucovineni ('Viclenţia „România muncitoare", organul oficial al miş
c{lrii muncitorL·~ti din România - arc o a'ia de marc importanţă care se va răsfrînge
cil'parte în viitor în organizan•a proletai·iatului bucovi1wan - tocmai de acC'ea ea întîmpină mari <1tacuri şi piC'clici din partea advC'rsarilor" 5 ). PC'ntru mişcarC'a munciton·ască ci i n Bucovina cancliclaturn acc<1sta avC'a o marc înspmnătatP. Ern p0ntru prima.
oar[1 dnd un canclicbt social-clC'rnocrat român ~f' prewnt<t la <ilC'gC'ri hotărit să înfruntp atilcuriJc. şi calomnii!(' hurgheziPi ; Pra o problPm;\ „dC' a Sf' dovC'cli că naţiune>a
română nu v;1 pUtC'a fi scutit[1 de acC'astă plant:i „<;tritină", dP socialism ; C' vorba !'Ublinia „Hornân ia muncito<1rC'" - ele> a Sf' ară la c[L socialismul c unul si acC'lasi Ia
toate popoarei(' şi cii riispuncle prPtutinc\cni nevoilor si idPalurilor ce>lor mulţi şt sufC'rinzi"6).
La aCC'StC' atacuri, atit cir mUltC', mişcarC'a soda!i<;t[1 clin Bucovina trC'bUia !';:! răs
pund[1 cu C'rwrgiC'. Aici, îns[1, C'ra partea c!urC'roas{1 a situaţiC'i lor. PC' cinci advC'rsarii
lor aVC'au rnijlo<icc sufîcif'ntC' pc•ntru acC?asta, social-df'rn"' r iţii nu avc•au nici prop<1i:ancli5ti sufici('nti, org<1nizaţiilC' localC' fiind de curînd crC'ate. PC' d<' altă parte-, proP'1~ancla soci<tlistă trebuia făcutft în mai multC' limbi, CC'<'<t ce ingrcun<1 5i mai mult
11h1;1ea 5i chC'ltuiC'lilc 7). ln aC'C'Ste> condiţii clcosC'bit de complexe', mişcarm socialistă
c1
Homânia a sprijinit. nemijlocit, aC"tivitate<i Partidului Social-Democrat clin Buco\"' 'lil in c<impania <1legerilor parlamC'ntarc>, inclusiv cu mijloace' matC'rialP. „România
nrnncitonrc" a aclrC'sat un apC'l călduros către „tovarăşii din ţară (Român!a - n.n.),
dP a trimite oholul lor dC' <1jutoarC'. clr înc!Pmn la luptă. F.i m1 trimis dC'ja pentru
;1ePnsta liste ci(' ~uhscriptii - şi cei ce vor să pună umărul la trimnful socialismului
în Bucovina, arăta ziarul, pot trimite' ajutoarc>le lor sau dirC?ct, sau prin acest0 listC'
di' o;ubsC'ripţii"~). Primii carC' <tU să1·it în sprijinul soC'ialistilor hUC'ovinC'ni nu fost „tovari15ii clin Ia~i. care au pricC'pUt dintr-o dată insemniitatPa luptC'i C'P se dă acum în
Bucovina. trimiţînd imPdiat CC' le>-a VC'nit vestc>a ajutoare şi se gînck~c să mai trimit<\"'). ,,Nu nC' îndoim - "ublini<t „România muncitoare'" - că şi tovarăşii clin cdelal·
tP ora5C? alP ţ[1rii vor tr•mitC' <1jutoarf' tov<irăşilor clin Bucovina, ştiind că lupta cPlor
clP acolo f' lupta noastră p1·opriC' si cii ajutorarC'a lor de asti1zi, va fi <1jutorarea noastni elf' mii1w" 10 ).
11 „Lupta", nr. 10 din 8/21 martie 1909.
=i Documente din Istoria mişcării muncitoreşti din România 1900-191>9, Bucureşti, Ed. Politică
1975. p. 463.
'l Ibidem.
'I „România muncitoare", nr. 25-26 din 20-27 august 1906.
G1 Ibidem, nr. ~ din 25 martie 1907.
•1 Ibidem.

~I Ibidem.
•1 Ibidem.
•1 lb{dem.
Ibidem.
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Fiind împiedicat să treacă graniţa în România pentru a participa la Congresul
de reconstituire a Partidului Social-Democrat, desfăşurat la Bucureşti între 31 ianuarie si 2 februarie 1910, George Grigorovici a adresat acC'stui forum al socialiştilor din
România o importantă scrisoare de salut din partea Partidului Social-Democrat din
Bucovina. „Ca socialist român - scria Pl - sînt mîndru şi adînc mişcat de ţinuta
vrednică şi eroică a clasei proletare din România ... AsemC'nea intregului
proletariat intC'rnaţional de pe globul pămîntcse, care prin ideea internaţională a socialismului dezrobitor a salvat onoarea omenirii întregi grav atinsă prin corupţia capi~
talistă, aţi salvat îndPosebl şi voi, tovarăşi d" luptă şi idei din România, cinstea acestei ţări, pingărită de ciocoimea română". 11 ). El avea în vedere guvernele burghezomo'iiereşti, care în chip bm·bar - au ucis în 1907 mii de ţărani, au arestat sute de
muncitori şi ţărani, iar după înăbu5irca i·ăscoalci au dczlZmţuit o teroare crîncenă
l"ontra mişcării muncitorC'şti. „Proletariatul din Bucovina - sublinia scrisoarea -,
in mare parte român, priveşte cu satisfacţie lupta voastră în contra asupririi şi exploatării şi salută Congresul social-democrat din România, inauguratorul partidului
muncitoresc, ca primul rod al acestPi lupte impuse nouă de clasele stăpînitoare". 12 ).
In încheiere, se adresa indemnul. „Ca să ieşiţi biruitori din lupt<i asta, aveţi nevoie
de o armată modernă, organizat<:'!, şi nu există, după părerea mea, o formă mai petfpctă de organizare decît în cadrC'le Partidului Social-Democrat. 1nainte, deci, pe
calea pornită !" 13 ). DC' aSC'mC'nea, dC'lcgatul sociali,tilor bucovineni la CC'l de-al U-lea
Congres al Partidului Social-Democrat din Homânia (29 iunie - 1 iulie 1912) a subliniat în cuvîntul luat: „Partidul Social-DC'mocrat (din Bucovina - n.n.) vă salută
şi vă priveşte cu drag, citei ştie cr1 însuşi mersul lui cslc împiedicat dacă voi rămî
neţi în urmă ... Vă dorC'sc din toat:1 inima ca partidul vostru să crească şi să se întărească". 1 ~). Mesajele şi scrisorile de salut reprezentau expresia nu numai a comunităţii de interese a clasei muncitoare, de luptă contrn C'xploatării, ci şi a tendinţei ci
de unire, de înlăturare a jugului a<;Upririi naţionale.
Schimbul de delegaţi socialişti români plecaţi sau veni~i din Bucovina la diferite manifestări muncitoreşti reprezenta o coordonată esenţială în stringerea şi dezvoltarea legăturilor· dintre rnmâni. Participarea unor conducători socialişti români
la Congresele sau la întrunirile din _\rad, Timişo'-lra, Cerni'luţi, Suceava, Braşov, ca:
I. C. Frimu, Gh. Cristescu, dr. Ottoi Ciilin, Al. Constantinescu, sau a lui George Grigorovici, I. Creţu, A. Cristea şi alţii la manifestări similare in Bucureşti, Galaţi, Iaşi,
Ploieşti etc., aveau un efect mobilizator, deoarece €'ra vorba de reprezentanţi din conducerea mişcării, cunoscuţi şi aprC'ciaţi pentru eforturile lor pUs€' în slujha intereselor clasei muncitoare, ale poporului român". 1s).
Mişcarea socialistă din Bucovina a condamnat, în mod hotărit, procesul intentat
tn anul 1909 militanţilor socialişti I. C. Frimu, D. Marinescu şi Gh. Cristescu, declarind că „cu cit mai mult ii urmărcştp clasa ciocoilor din România, cu atit mai dragi
ne sînt Pi nouă, ca fraţi de ai noştri de clasă şi de luptă". 16 ).
In acelaşi timp, organizaţiile muncitoreşti din Buco\'ina au desfăşurat, în anul
1909, o intensă campanie de agitaţie şi întrunid împotriva politicii Pxpulzărilor, promovali1 de guvernul I. I. C. Brătianu din România. In cadrul adunărilor organizate,
muncitorii bucovineni s-au asociat la protestul fraţilo1· lor din România conh"a
expulzării unor militanţi sociali.o;ti şi declară că „purtarea guvernanţilor de aici jigneşte greu cinste-a naţiunii române". 17). In cadrul acestor întruniri de protest s-a
subliniat că „actele guvernului român dădeau apă la moară guvernelor vecine, care
suhjugau provincii române~ti, facilltindu-le asuprin•a naţională" 1 B).
In contextul legăturilor pe care mişcarea socialism din Bucovina le întreţinea şi
cultiva necontenit cu mişcarc>a muncitorl'ască din toate provinciile româneşti, relevăm
şi dezvoltarea acestor legături cu mL5carPa din Transilvania. Incepind cu cel de-al
Ii-lea Congres al Partidului Social-Democrat Român din Transilvania, din 24-25 de·
cembrie 1906, socialiştii din Bucovina au pa1·ticipat direct la toate Congresele acestui partid, prin delegaţi desc>mnaţi, sau au trimis mesaje şi scrisori de salut din parDocumente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1910-1915, Bucureşti, Ed, Polltlcll,
1968, P. 113.
12 > Ibidem, p 113.
13) Ibidem, p. 113
"> Ibidem, p. 383.
I.I) Ion Popescu-Puturi, Augustin Deac, Unirea Transllvaniei cu România, Ediţia a n-a, Bucu•
reştl, 1972, p. 319-320.
lt) „Lupta•, nr. 1 din mal 1910.
17> „România muncitoare", nr. 12 din u aprilie 1909.
0 ) Ibidem.
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tea proletariatului bucovinean, tmbărbătindu-i permanent pe muncitorii transilvă
neni în lupta lor de elibcr<1rC' naţion<1lă şi socială. 19 ). Astfel, participînd la Congresu)
social-democraţilor români din Transilvania (septembrie 1908), delC'gatul socialiştilor
din Bucovina, după ce declară că toţi muncitorii bucovineni urmăresc cu atenţie evenimentele din Transilvania, pentru că aici „trăiesc mai mult de trei milioane de fraţi
de slnge, de ai noştri, sub jugul unC'i robii nt•maipomenite", 20 ) sublini<1ză - pc bună
dreptate - că trnsarC'a unor graniţP artificial<' între români face să „nu ne putem
dezvolta nici ca mişcare prolC'tară, dar nici din punct d<' VC'd<'re naţional-cultural". 21 ).
Jn scrisoarea de ~mlut r<'clactată de GC'orge Grigorovici, în nUnlC'lC' Partidului SocialDemocrat din Bucovina şi transmist1 cC'lui de-al lV-lC'a Congres al social-democraţilor
români din Transilvania (ianuarie 1!109), clupă ce mC'nţionează condiţiile grele în carp
socialiştii Î'fi dt'sfă<foară activitatC'a, S<' adreseaz{1 indC'mnuri la dezvoltarea mişcării
socialiste din Transilvania. „Simţi'1mintele de legătură de partid şi de neam - precizează el insistă asupra mC'a cu put<>rc de a vă strînge p<?rsonal mîinilc şi a lua
parte intr-un moment istoric aUt ci<' însemnat la dezbaterile Congresului vostru. Dar
referinţele sub cari> tr•iim 'ii luptăm noi aicÎI, voi însă dincolo de munţi, mă ţin şi pt>
mine Jocului. Una că sînt prPa ocupat cu chC'stii locall' de partid, alta că, dacă chiar
aş putea fi în mijlocul vostru, mi s-ar pune şi mie ... piPclici de a vorbi către tovarăşii mC'i de idei şi dC' neam în limba noastră. l\lă doboară gîndul că poate voi fi
silit să aud din gura unuia din căl;"1ii oficiali ai naţiunii şi clasei noastre' prolC'tare că
cu, ca român şi ca socialist, aş fi ,,stritin" în mijlocul fraţilor mC'i, tot români şi socialişti, şi din cauza aceasta n-aş avea drPpt să vă vorbesc ... UneHirile capitalismului asupritor, spaţiul depărti1rii ne despart. idl'ilc însă ne împreună şi sîntc1:1 <il'd
alături de voi in lupta voas1.ri1 dC'zrobitoare" 22 ).
Atitudinea înaintat<\ a socialiştilo1· bucovineni în problema naţională a avut o
deosebită inflUC'nţi1 asupra mişcării muncitoreşti din Transilvania. La Congr<'sUl al
VIl-ll'a al social-democraţilor români din Transilvania (ianuarie 1912), GPorgC' Grigo.
rovici, refC'rindu-se în cuvintul său la „ce anUmC' trebuie să cre:idă socialiştii dC'SpN'
unitatea tuturor românilor?" preciza că l'l se situa pl' pozi\ia lui Constantin Dobrogeanu-Ghl'rC'a, carr arăta ci1" şi românii, ca şi polonPzii, au avut nC'norocirea de a fi
despărţiţi în mai mult<' părţi, datorită liicomici capitaliste din jurul Rumâniei ..,."
Relevind aceasta, C'l conchidC'a : „Despărţin•a acPasta a românilor c baza nenorocirii
noastre ca naţi<', şi mai ales a românilor din Un.~aria... Acum, cînd facem ascmiinare întrC' socialism şi naţionalism (în SC'ns dC' naţional - n.n.), VC'dC'm ci1 sînt mulţi
care fac o grC'')eală dnd spun că idC'l'a naţionalismului st;I în contrazicC'r<' cu ideea socialistă. Noi trf'bUiC' si"1 stabilim un singur lucru : că socialiştii au un sinl!ur potrivnic,
pc capitalişti, clasa stăpinitoarP, iar nu pe naţionali~ti·).. . Eu vin clin Bucovina,
unele trăiesc în total 300.000 români ... Să nu credeţi că în Bucovina le mergC' mai
bine românilor sub austril'ci ... " 23 ). De aceea, dC'legatul socialistilor bucovim•ni considera că unirPa rnmânilor într-un singur stat ar intr1ri simţămintC'lc lor de naţiune,
sporind posibilităţile cJp dezvoltar" economică şi spirituală, ceea CC' corespunde cu
idealul socialismului. 2").
Participarea rC'ciproc;I la congrC'sele şi manifrst..'irilC' muncitorrşti, in calitatC' de
delC'gaţi, intervenţiile lor în cadrul d<'zhatC'rilor, la elaborarea hotărîrilor şi măsurilor
propuse, au contribuit la cimC'ntar<'a ]Pgăturilor frăţeşti, de clasă, dintre' proletarii
din toate provinciill' românC'şti. DP pr acrstp poziţii înaintate, revoluţionare, mişcarea
socialistă din Bucovina protl'StC'ază împotriva măsurilor tC'roristc luak de autorităţi
cu ocazia alegerilor din 1910 din Transilvania, cinci in comun<'le Rudăria, Margini l'tc.
ţărani români au căzut jertfă şovinismului maghiar. DC' aceea, militanţii socialişti organizează, în unC'l<' localităţi din Bucovina, adun{iri populare in care s-au votat noţiuni de protest contra trimitC'rii armatei <1ustric>ce in alC'geri, cerindu-se rC't.rage1:ca
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ei imC'diată, cit şi împotriva brutalităţilor săvîrşitf' dC' autorităţile ma!:hiarc25). In
dC'sc rinduri, socialiştii foloseau cuvinte-le rrvoluţionarului maghiar. L. Kossuth, care
scria în 1848 : „A pierde naţionalitatea est<' a muri ca popor. DC' aceea, naţionalitatea
si Jimba sînt mai scumpe decit libertatcn, căci libcrtatra pierdută se poate reciştigu,
dar naţionalitatc·u niciodată". 26 ). Şi, firC'~k. socialiştii bucovinrni, nu înţelegeau de
ce ar fi fost fărC1 valoare pentru 1·omâni, cc era aşa de preţios pentru unguri.
Hidicindu-se împotriva abuzurilor şi samavolniciilor practicate de autorităţile
austro-ungare, mişcarea socialist[1 făcea distincţie între' cluscle dominante exploatato::irr <:;i mas('lC' muncitoare. In acC'st cad1·u, avind în VC'derc ~ituaţia specifică din
/\Ustro-Ungaria, socialiştii bucovineni îşi exprimau convingC'rea că numai prin destrămarea acestui imperiu 'ii crearra statelor naţionale, „popoarde de aici şi de dincolo îşi vor putea mai u101· da mii nile, spre a lucra impn:-un.:i în domeniul cultural,
c·c·oi10mic, naţional şi politic ..."2 7). Fonnulat astfC'l, punctul de VC'ckrc socialist,
inaintat şi patriotic, nu clăd•·a naşte1·e la nici un fel de echivoc. Mişcarra socialist~1
din Bucovina a parcurs pînă la capăt prncesul danficări i necesarr, idf'ologicl' şi politice, în problrma naţională, prin adopta1·ea principiului autodctPrminării nuţionale
şi a ohiectivului unirii cu Tara.
O sl'mnificaţil' dC'o~ehită o are participarea, în noiembrie 1912, a lui C. Dobrogeanu-Ghc>rf'a şi Grorgt" Grigorovici Ia Congrt"sul de la R1spl al IntPrnaţionalC'i a II-a,
in calitate dt" clC'lP!:::aţi comuni ai Particldor Social-Dt"mocratc> din România şi Bucovina la lucrărilC' acC'stui forum socialist inU:•rnaţional. carp a întrunit pPstt" 500 de
delegaţi din Europa. 28 ). La mitingul organizat cu prilC'jUI lucrărilor Congresului Internaţionalei a II-a, a luat cuvîntul şi GPorgf' Gri.gornvici care, după cc ~alută IntPrnaţionala socialistă şi pe tovarăo;;ii din Rasei, în numPle prolt"tariatului român,
evictentiaz[1 actiunile antirăzboinice m·ganizutp dC' miscarC'a muncitorească clin România
-:;i Bucovina', spunînd : „Socialistii rnmâni şi-au indc>plinit nu numai datoria lor de
clasă proletară, dar şi de adevt1raţi fii huni ai ţării lor. dacă ~i-au ridic;it dasul în
contra războiului într-un şir într!'g de manifrstaţiun i în toate> oraş<' le mai mari clin
România ... Prolf'tariatul rnmân. alătu1·i de proletariatul tuturor ţărilor - arăta Pi
în închei('re - n-are nici un intC'res să fie vărsat sîngP!e lui pentru întărirea clasf'lor
stăpinitoare. Nici un pic dl• sînge proleta1· pl•nt1·u
prPtl'nţiunile capitalismului răz
boinic. Triiiască pacea înke popoarP". 29 ).
Dezvoltarpa kg[1turilo1· dintr\" socialistii dr pr> amlwlr vr1·santP ale> Carpaţilor
s-a rf'flectat şi în C'olaborarf'a rPciprocă la ziarrlc> şi rt"vistl'IP ~ocialiste carr apăreau
in această pc•rioadf1. Astfrl, GPorgC' Grigorovici a făcut partC', chiar de la prima apariţie (august 1907), din conducrrm revistei „Viitorul social", aff1turi de M. Gh. Bujor,
C. Racovschi şi Ion Sion. Acc>asta a fost prima 1·evistă tporetică a mişciirii noastrP
socialiste de lu începutul veacului al XX-iea care a afirmat ca un punct programatic
nu numai informarea muncitorilor dc>sp1·e „luptele fraţilor noştri din celelalte ţări",
dar şi de a face din aceasta „organul socialiştilor dt" limbă românC'ască". 30 ). Chiar în
primul număr al revistC'i „Viitorul social", a apărut articolul lui George Gdgorovici,
intitulat „Socialismul în Bucovina" 31), în care sint subliniate principalele trăsături
ale mi.')l'f1rii muncitoreşti din această provincie', la incC'putul secolului al XX-iea. De
asemrnea, Tatiana Grigorovici a colaborat lu „Viitorul social" şi la ziarul „B.omânia
muncitoare", iar incepînd din anul 1907, George Grigorovici şi Tatiana Grigorovici
au publicat m·ticole in „Calrndarnl Muncii", care apărea anual şi era tipărit de Cercul
de editură socialistă clin Bucureşti. Concomitrnt. dr. Ottoi Călin şi alţi militanţi ai
mişcării muncitoreşti din Homânia şi Transilvania au colaborat la gazeta „Lupta"
- organul Partidului Social-Democrat clin Bucovina.
Dar, în afara acestor legături, între mişcarC'a socialistă din Bocovina şi era din
România şi Transilvania se statomiciscră contacte' directe'. Astfel, la „România muncitoare" şi „Adevărul" („Glasul poporului") din Transilvania, erau abonaţi numeroşi muncitori din Bucovina, după cum, gazeta „Lupta" avc>a o largă răspîndire in
rîndurilc inuncitorilor din România şi Transilvania. 32) .
.., „Plltrla", nr. 43 din 5 Iunie 1910.
:!"J A. D. Xenopol, Românii şi Austro-Uni;arla, Iaşi, 19U, p. 62-ii3.
=·1 „România muncitoare", nr. 4:; din 19 octombrie lllOll.
"> Ibidem, nr. 91 din 22 noiembrie 1912.
211) lbldem.
"°) „Viitorul Social", nr. 1 din august 1901, p. 5.
'") Ibidem.
S°J) I. Clcală, Mlşearea mu11cU.oreasCA şi soclalistl din Tl'ansU•ania 1.901-1,21, Bucureşti, Ed.
PoUllcă, 197&, p. 132.
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Corespondenţele frecventf', schimburile de
publicaţii şi
literatură
socialistă
dintr-o parte şi alta a Carpaţilor, au reprezentat tot atitea punţi de legătură intre socialiştii români. Nici Carpaţii, nici graniţele artificiale sau acţiunile divet"sioniste naţionalist-şovine n-au constituit bariere de netr<>cut pentru muncitorimea română şi
de alte naţionalităţi. Apropierea clintre organizaţiile muncitoreşti clin România.
Transilvania şi Bucovina s-a rlesfă~urat ascenclc>nt, pc măsura maturizării şi intensificării mişcării socialiste, concretizînclu-sc în ~cţiuni de> sprijin reciproc şi solidarizare în lupta împotriva exploatiirii capitaliste>, prc>cum şi cu ocazia altor evenimente
politice33). Mişcarea socialistii se manifc>sta astfel ca autentică purtătoare a dc>zideratelor nationale ale poporului român. Pe accnstă hază, în cadrul kgăturilur tot mai
strinse dintre sociali-:;tii bucovinPni şi cci clin România şi Transilvania s-a statornicit
o poziţie convergentă a mi~c5.rii socialiste din nomânia, Bucovina şi Transilvania
faţă de marile probleme ale ţării.
Manifestarea proprie, tot mai pronunţată, inclusiv clin punct de vcdere organic, a
mişcării munciton'şti din România, Bucovina şi Transilvania, crea condiţii favorabile
pentru afirmarea rolului l'i activ in lupta de dibcrare socială şi naţională a poporului român, dădea expresie> docventil marilor niizuinţe ale naţiunii şi, totodată, etapei
de dezvoltare a mişcării muncitorc>şti intc·rnaţionak, a cărei carackristică consta tocmai în formarea detaşamentdor proprii ale proletariatului fiecărei ţări, fiecărei
naţiuni.
Legăturile ceciprocC' <1le mişc[1rii muncitoreşti din România, Bucovina si Transilvania au jucat un rol ele st>amă nu numai pc plan social, al întiiririi conştiinţd de
clasă, ci şi în aprofunclarC"a sarcinilor ce rC'Vt'ncau proletariatului român în an·,;unblu în lupta pentru desiivîrşirca unit!1ţii naţionul-politicc a poporului rnrnân.

LE DEVELOPPEMENT DES REL:\TIONS DU MOUVEMENT OUVRIER
DE BUCOVINE AVEC LE MOUVEMENT OUVRIER DES DEUX COTES
DES CARPATES PENDANT LES PREMIERES A:SNEES DU XX-e SIECLE

RESUME
Le Parti Socio-Demoer<itc> de Bucovinr> a entret<'nu. cles lf' ckbut, cl'etroites et
constantes relations avec le mouvf'ment ouvrier (rC'spcctivf'ment avec lc>s partis sociodemocratC"s) de Roumanie et des <1utres provinccs roumaines se trouvant sous clomination etran_c:ere. Ces relations, qui se sont intcnsifiees avec le tPmps, ont etc edifiees ayant pom· appui solide Ies linisons naturellf's qui ont existe d<>puis toujours
entre toutes IC's provinef's roumainf's, QUC'lle que fut la nature ct l'intensitc des intcrdictions imposces par Ies autorites etrangeres tC'mporairPs. Dans I\irticle que voici on
presentc, fJ. l'appui des faits historiqucs incontc.>stablcs, IPs hypostases majeures par
lC'squelles se sont concretisef's Ies rclations dc>s socio-clcmocrates des Bucovinc avec
Ies socio-democratC's des autres provinces roumaniC's : lc>s echanges ele delegations, la
rlistribution de litterature soeialistC', l'<ippui reciproqnl' lors ele grcves et de munifcstations, collaborations rcciproquf's aux publications soci<ilistes editees par chaque
parti, delegations communPs aux congr('s intcrnationaux socialistcs, Ptc. On souligne
que tout le systeme dc.> rcl<itions cntre ccs partis se constitUC', cl::ms la perspective de
l'histoire, en de significativcs contributions de la classe ouvriere â la prcparation du
peuple roumain entier <ifin ele rcalisf'r plcinl'mcnt son unite nation<Jle ct cumme Etat.

1.1)

Constantln-Tltel Petrescu, Socialismul ln România (1835 - 6 septembrie 1940), Biblioteca
:40..-1a11su1, Societatea Naţională. de t·11J1w-tk şi arte grafice ,,u.cia Tralană",
Bucureşti,
p. 310--311.
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ASPECTE ALE REFORMEI AGRARE DIN 1921 lN
CiMPULUNG
OLGA

JUDEŢUL

ŞTEF ANOVICI

Parte organică din trupul Bucovinei răpit în 1774 şi anexat ImpPriului habsburgic, tl'ritoriul la care ne referim a cunoscut la încC'pUtul ocupaţiei un regim agrar
specific Moldovei încă din evul mC'diu, trC'cind trC'ptat la un sistem de viaţă rurală
particular imperiului căruia ii fUSE'sc samavolnic înglohat.
Agricultura, principala ramură a economici, a cunoscut profunde transformări
în urma creării Fondului religionar ortodox român, prin spcularizarC'a averilor mă
năstirC'şti (1783-1785) şi trecerea lor sub controlul statului. In 1783 se vor elibera
robii ţigani, iar prin patenta imperială din 24 februarie' I î84 se vor crea păminturile
rusticale (prin rPducerea loturilor clăcaşilor) şi dominicale (din ceea ce fusese mai
înainte rezerva feudală) 1 ). Cf'le din urmă pf1mînturi C'raU deţinute de Fondul religionar, stat şi feudali. Fondul rPligionar ortodox din Bucovina, cel mai mare proprietar,
deţinea o suprafaţă de 266.352 ha, adică 27,50/o din întreaga provincie. Acesta fusese
creat prin rescriptul imperial din 29 aprilie l 78(i, în scopul administrării averilor
mobile şi imobile ale mănăstirilor şi schiturilor din această provincie şi ale fostei
episcopii a Rădăuţiului.
Ca urmare a situaţiei C'Xistente, va începe un conflict ce va dura aproape 89 de
ani, intre localnici şi autorităţile habsburgice pentru emancipare socială şi naţională.
S-a încercat o rezolvare a situaţiei ţăranilor prin patenta imperială din 1835, dar
rezultatul nu a fost cel aşteptat, măsurătorile arbitrare şi hotărniciile instituite de
Domeniu•) generind mişcări de protest pentru rezolvarea problemei agrare. Acestea
vor culmina cu memoriul deputatului din Cîmpulung, Miron Ciupercovici adresat în
1848 Parlamentului din Viena în care se arată că ţăranii din zonele muntoase au fost
deposedaţi din păminturilc lor şi lăsaţi la voia bunului plac al opresorilor 2) Ca urmare a rPvoluţici de la 1848 în Bucovina se emite patenta din 7 septembrie 1848 17 aprilie 1849 prin care se desfiinţa iobăgia cu toate sarcinile urbariale prin răscum
părare. Patenta nu se atingea de pămîntUl'ilc dominicale folosite pînă atunci de ţă1·ani, scutind de plată pentru desfiinţarea boierescului pe ţăranii care aveau numai
o casă şi un iugăr de pămînt. Prin această reformă, reglementarea raporturilor dintre
săteni şi stăpîni s-a rPZolvat in interesul acestora din urmă „patenta nu a rezolvat problema împămîntenirii ţăranilor, nici nu asigura desfiinţarea reală şi completă a sarcinilor urbariale, neatingindu-se de obligaţiile feudale faţă de biserică" 3 ).
Judeţul Cîmpulung s-a situat intre cele trei judeţe din Moldova, care au cunoscut, alături de existenţa clăcaşilor, şi un număr însemnat de ţărani liberi, cu o mică
proprietate agrară. Spre sfîrşitul sPcolului al XIX-iea, fenomenul agrar se va înfă
ţişa cu trăsături particulare prin alunecarea lentă a proprietăţii agrare în loturi extrem de mici, ceea ce va avea consecinţe negative în evoluţia ulterioară a agriculturii acestor zone. Această tendinţă îşi avea începutul şi în cele două reforme agrare
din 1835 şi 1848-1849 care nu numai că nu au „salvat" situaţia ţăranilor, dar au contribuit în mare parte la agravarea contradicţiilor la sate. Rezolvarea acestei probleIonel Dîrdală, Desfiinţarea boierescului in ţinutul Sucevei, in Anuarul Institutului de Is•
torie şi Arheologie A.D, xenopol, Iaşi, tom IX, 1972, p. 221.
") ln anul 1783 se înfiinţează in Cimpulung un birou administrativ numit cameral-Wlrtschaftsamt (administraţia Domeniului) sub conducerea căruia se aflau terenuMle Statului şi ale
Fondului bisericesc.
2) Teodor Balan, Din Istoricul Clmpulungulul Moldovenesc, Bucureşti 1960, p. 275-276.
'> Ionel Dlrdală, op, cit„ p. 226-227.
1)
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mc se va înfăptui în oarecare măsură prin rdorma din 1921, m.'.li radicală c!C'cit c<'lc
dinainte, trccînd în pniprietatca sfitcnilor o suprafaţă însemnatf1 de pămînt.
Ţăranii din aceast{1 regiune avC'aU o situaţie C'conomică mai grea decît cei din
alte părţi ale BucovinC'i, unde calitatC'a solului C'ra supC'rioarii. Din analiza cărţilor
funciare se constată că din cauza calităţii solului, propriC'tatea piimîntului clin judeţul Cîmpulung era primejduit<i prin datoriile numproase la care erau supuşi ţăranii.
Datoriile' ipotecare impuse de cămătari şi creşt<'ren continuă a rC'ntei anU.'.llc (la începutul sccolului XX, un IH'ctar de pămînt era evaluat cu o rC'ntii ele 2,64 florini)")
vor contribui în marC' mf1sură la agravarea situaţiei ţăr;inimii din judeţul Cîmpulung.
Situaţia propriPtăţii agrare ne pste înfăţişată de datele statistice ale vrcmii. în
timp cc în judeţul Suceava 9500 familii deţineau cite 3-8 ha pămînt fiecare, în judeţul Cîmpulung 6000 familii (aproximativ 35.000 locuitori) stăpîneau insuficient pă
mînt de păşune şi fînaţ şi numai 1855 ha. pămînt arabff') Suprafaţa de păşune, pă
dure şi tcn•n arabil de 13.300 ha o forma proprietatea marC' şi era deţinută in procent de aproape 50% de Fondul religionar.
Nevoia marc de pămînt (in spPcial <IC' păşunC' JX'Htru vitC') va gl'n<'ra in primii nni
ai secolului nostru puternice acţiuni sociak ale ţ[1rănimii din aproape toatP comunl'l<'
judeţului, ce se vor intf'gra în contextul i?C'neral al luptei pentru pămînt şi al rezol\'ării problemei agrare.
Ultimii ani ai primului ri.lzboi mondial vor marca în comunl'k Vatra Dorm•i,
Gura Humorului, Cimpulung acţiuni ci<' soliclarizarC' a ţ;iranilor cu soldaţii pt>nt.ru
împărţirea cu forţa a marii propriC'tăţi st;lpînitf1 clC' Fondul rdigionar.
RC'alizarea marelui act de reîntregire a npamului în 1918 va amplifica eforturile
pentru o nouti rPformă agrar;i, care încearcă să potolPască foamC'a de pămînt a ţ[1rănimii~). Proiectul rc'formC'i, cunoscut sub numele de „Principiile generale pentru reforma agrară", primit cu mult entuziasm dP populaţia rurală din Bucovina, avPa să
liniştească CC'l puţin Pl'ntru un timp şi spiritl'IC' ţăranilor din
judetul Cîmpulung.
Iancu Flondnr. prp~ecl'ntelc guvC'rnului Bucovinei, afirma că C'laborarea acC'stui proiect a fost binl'\'Pnită în satisfac<·rea cer<'rii ţăranilor de a fi înzestraţi cu p;-1mi;1t, ţă
ranul fiind cPI care „a sc·[1pat datinile, legile şi limba strămoşilor noştri" 7 ).
Rdonna a fost anunţată ci(' Congr('SUl GC'nPral al Bucovinei, în Proclamaţia din
28 noiembrie clczvoltînd punctul reformei agrare l'nunţat în Actul Constructiv al
Unirii prin norrne clotaliate rC'fC'ritoare la <'XpropriC'rC' ~i improprif'iărin?, clPvPni11d
PXPCUtoriu la 7 Si;>ptemhriC' 191!), Potrivit decretului-lege din 14 c!Pcembrie 1918
valabil pentru întrC'aga Românie' deci şi pentru Rucovina, exproprierea se făcea
dup;i următoarC'a ordin<' :
a) toate tC'rC'nurilC' cultivabile ce aparţineau Domeniilor Coronnci, fundaţiilor şi
pcrsoanC'lor juridice ;
b) propriPtăţile rurale ale J)<'rsoanclor cu reşedinţa în strti.inătatc şi ale supuşi
lor străini ;
c) proprietăţile rurak al<' persoanelor particulare urmau a li se expropria 2 milioane ha cultivabile8 ).
Pentru obţinerea pămintului nC'C'<'sar în viitoarea împroprietărirP, organC'le local<'
alP judeţului au propus diferite' soluţii pentru expropriere, printre care reducerea
minimului de proprie>tatC' a Fondului religionar şi a celorlalţi proprietari şi expropri<'rea în întrc•gimP a pămînturilor comunale. Din aceste suprafeţe urmau să se distribUip ţăranilor înscri~i în tabelC' loturi provizorii prin intermediul comitetelor locale. Se înlătura în acC'st fPl idC'f'a care mai persista în conştiinţa ţăranului că „reforma agrară f' o tragere pP sfoară şi încă una din multele făgăduieli ce s-au fftcut
pentru îmbunătăţirea stării lui matPriale fără să se înfăptuiască niciodată"9 ).
In Bucovina, unde împroprietărirea a depins într-un grad însemnat de modul
cum se realiza exproprierPa Fondului religionar, judecarea exproprierii s-a desfăşu
rat sub amprenta unei lupte de durată dusă între administraţia fondului şi comunele
interesate în împroprietfirire10).
'l Aurel Mornrlu, ln chestia agrară, în Glasul Bucovlnel, anul r, nr 36, 1918, P. 1.
') Ibidem
'l Vasile Llţu, ln preajma reformelor, !n Glasul Bucovinei, anul I nr. 17, 1918, p. 2.
'I) Ion Nistor, Unirea Bucovinei, Ducureştl, 1928, p. 160.
8)
D. Sandru, Reforma agrară din 1921 ln România, Bucureşti, 1975, p. 43.
'l Reforma agrară, ln Glasul Bucovinei, anul I, nr. 25, 1918, p. 2.
'°) Arhivele Statului Suceava, Fond Camera Agricolă Clmpulung, dos. 14, !Ileie 1-2.
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De cel<' mai multe ori s-a întimplat că riposta hotărîtă în special a Fondului religionar care prin apeluri şi contestaţii repetate către Comisia regională de expropiere Cernăuţi, a reuşit să-şi „salveze" de la expropriere întinse suprafeţe de păduri,
păşuni şi finaţe. Frecvent, Fondul religionar a primit sprijinul comisiilor locale de
expropriere formate din primar, preot, învăţător, reprezentantul marilo1· proprietari.
In comunele Ostra şi Frasin-Vama, preşedintele comisiei de ocol prntru expropl'iere, Nicolae Cortuşan. împreună cu preotul Adrian Bocea. mare proprietar, vur
tergiversa lucrările de expropriere, astfrl, că nici la sfirşitul anului 1923 nu erau încheiate lucrările de împărţire cadastr<ilii a trrrnului 11 ).
Lucrările propriu-zise de exproprirre au încl'pUt in judeţul Cîmpulung în l922,
în conformitate cu le.i?ea pentru reforma agrar<"1 în Bucovina, adoptată la 30 iulie
1!121, hotărîndu-se a se exprnpria pentru cauz[1 dP utilitate publică (conform articolului 1 al lcgii) 12) aproximativ 9000 ha 13). In situaţiile ext1'C'lnC' ~r apela l? rezervele
statului, aşa cum s-a întlmplat în comuna Vama. unde statul a renunţat la pămîntul
său dr 5 ha din rezerva pentru terl.'n industrial din Prisaca, suprafaţă ce a fost dată
pentru Improprietărirea sătenilor. Deşi legea prevedea că exproprierea să se facă pe
cazuri de moşii
0 suprafaţă între 100-600 ha, în judeţul Cîmpulung au fost puţine
expropriate între aceste limite din cauza opoziţiei Fondului rdigionar şi a l~psei dP
pămînt a persoanelor particulare. SP excrptau de la expropriere anumite suprafeţe
clnd proprietarul avea o tradiţie în stăpînirea şi prC'lucrarea pămîntului. Astfel,
agricultorul Ion Cosma Donisă din Dorna Candrenilor va fi expropriat conform artiC'olului 7 al legii agrare, la 4 mai 1!123, doar de l:l:l ht oăşunc>, hisîndu-i-se in deplină
propriC'tate suprafaţa de 51 ha păşune>, pădurea, locul cil· casă şi grădina 1 ;).
Potrivit articolului 5 al legii de reformă agrară pc•ntm Bucovina, se expropriau
în întregime prnprietăţile rurale ale persoan0lor juridice de drept public1 5), parţial
i;esiile parohiale pînă la 12 han;), terenurile coopc>ratorilor pînă la 6 ha1 7) şi moşiile
de arătură, fînaţurile şi păsc~itorile de la munte ale Fondului religionar 16 ). Conform
aceluiaşi articol se exceptau de la cxp1·oprie1·e cea mai mm·e parte a pădurilor Fon1lului religionar cit şi cele particulare, cu excepţia părţilor mărginaşe19). Puteau fi
expropriate parcele din aceste păduri conform articolului 14 din lege, respectiv articolele 9 şi 31 din Regulamentul legii agrare în situaţia în care aceste suprafeţe erau
absolut necesare pentru înfiinţarea sau întregirea păşunilor comunale sau pentru inteme:erea de gospodării ţărăneşti. In comuna Ostra erau necesare suprafeţe mari de
păşune pentru hrana vitelor celor 227 gospodării ţărăn~ti. PrPotul Adrian Bocea se
va opune în 1923 exproprierii parcelelor dC' pădurC' solicitate df' ţărani, răminînd ca
tc>renul cerut să se obţină numai din exproprierea părţilor mărginaşe ale pădurii, după
aprobarea dată de către comitC'tul agrar~ol.
Arh. St. Suceava, Fond Consllleratul agricol Cimpulung, dos. 2, fila 14.
'"I Ibidem, fila 19.
13 ) Dimitrie Dan, Proiect Privitor la parcelarea moşiilor fondului religionar, fn Glasul Bucovinei, anul I, nr. 11. 1918, p. 3.
"> Arh. st. Suceava, Fond Conslllerat agricol CimpuJung, dos. 7.
'-') s-au supus exproprierii loturile şcolilor rurale :
Dorna Candrenl!or (Arh. St. Suceava.
Fond Conslllerat agricol Cimpulung, 5 ha ; Ciumirna, 29 ari ; Breaza 32 ari ; vama
Camera agricolă, dos. 17, fila 6) ; Moldovlţa, 5 ha ; Clumirna, 29 ari : Breaza 32 ari ; Vama
Valea Putnei, Vadul Negrilesel, Pojorita 50 ari (Ah. St. Suceava, Fond camera agricoli,
dos. 17, fila 6) al căror pămint a trecut in „rezerva statulllli".
10 ) s-au supus spre expropriere parcelele sesiilor
parohiale din Capu Cimpulul, Gura Hu- ..merului, Dorotela, Bucşoala, Slătloara, Stulplcanl, Vadul Negrllesel, Vama. Vatra Moldoviţel, Valea Boului, Breaza (Arh. St. Suceava, Fond camera agricolă, Cimpulung, dos. 17,
fila &-7) : Cimpultmg - biserica s. Nicolae 30 ha : biserica lnăJţarea Maicii Domnului
27 ha ; biserica Naşterea Domnului 26 ha (Arh. stat. Suceava, Fond Consllleratul agricol
Cimpulung.
17> S-au supus exproprierii parcelele Jul : Iacob Storfer şi Slegmund Hofman din Clmpulung
(Arh. St. Suceava, Fond Camera agricolă Clmpulung, dos. 17, fila 6) ; L. Schlofer şi coproprietarii din Cirllbaba (Arh. St. Suceava, Fond Consillerat agricol ClmpuJung, dos. 9) ;
Meler F.Jenbogen - 2 Iugăre şi Laufer Wolf - 2 Iugăre din Clrllbaba Nouă (Ibidem) ;
Anna Drukman din Vatra Dornei (Arh. st. Suceava, Fond Camera agricolă Cimpulung
dos. 17, fila 6) ; Ion Cosma Donlsă din Dorna Candrenllor şi Ioniţă Ursache din Fundu
Moldovei (Arh. St. Suceava, Fond Conslllerat agricol ctmpulung, dos. 3, fila 18) ; Solomon
K0hnn din racoben1 şi Rosa Ebner din Valea Putnei - 5 ha (Arh. St. Suceava, Fond
Camera agricolă Clmpulung, dos. 17, fila 6).
IB) Din parcelele Fondului religios au fost propuse pentru expropriere loturi din comunele :
l\rgel - 127 ha ; Capul Codrului, Cirllbaba - 127 ha ; Cirllbaba Nouă - 299 ha ; Cimpulung. Frasin - 36 ha ; Dela ; Dorotela ; Gemenea ; Gura Humorului ; Iacobenl ; Mănăsti
rea Humorului : Negrlleasa ; Ostra - 376 ha ; Pojorita - 611 ha ; Poiana Stampei - 180
ha ; Vatra ~'loldovlţel ; Vama - 638 ha ; Valea Putnei - 28 ha ; Sadova - 43 ha (Arh.
St. Snceavn, Fond Camera ai;:rlcolă Cimpulung, dos. 17, filele 7-9).
19) Ce-1 lipsrşte ţl\ranului român ? in Glasul Bucovinei, anul I, nr. 28, 1918, p. 2.
"'l Arh. St. Suceava. Fond Conslllerat agricol Clmpulung, dos. 2, filele 28-29.
11 )
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Legea de reformă agrară din Bucovina înscria articole speciale ln legătură cu
rural, stăpinit prin embatic*), ca şi cel ţinut de ţărani în arendă de cel puţin
10 ani. In această situaţie exproprierea ţăranilor peste limita de 6 ha se făcea în folosul lor. Comisiile de ocol pentru expropriere s-au abătut de la prevederile articolului 6, înregistrîndu-se plîngcfi a le ţăranilor deposedaţi de lotul pe care-l stăpini
seră în condiţiile înscrise în lege.
In iulie 1928, ţăranii Robnniuc Simion şi Evclochia, din Ostra, cereau sii li se
recunoască dreptul d e embaticari pe cele 7 ha, din care le-a rămns prin e xpropriere
un hectar2 1). !n aceeaşi comună, la 1 august 1928, Coperza Toader înaintează comisiPi ele ocol Stulpicani o cerere prin care roa gă „să i se recunoască dreptul de embaticar şi asupra celor 20 de prăjini de pămînt răma se de la sora care-i murise, teren
ce fus ese înstrăinat prin împroprietărirea unor săteni străini" 22 ). Ţăranii din comuna
Frasin-Vama, arendaşi de aproape 20 de ani ai păşunii de pc muntele Merturi, care
forma hotarul comunei, revendicau în luna august 1923 suprafaţa ce Ie fusese luată
şi care le Pra necesară pentru întregirea păşunii comunak. Aceştia arătau că, dacă
\'a fi necesar, o vor apăra cu toate mijloacel(' 23 ). Rf'volta lor va fi înfrîntă din ordinul
.rntorităţilor „ele jandarmii din Cîmpulung, Vama şi Bucşoaia 2 ''). Situaţii as('mănă
toare s-au întîlnit în comunele Vatrn-Dornri, Prisaca-Dornei, Ostra, Negrilpasa ~i
Cîmpulung .. In Ostra, Sabo Ludwig, Iosefa Hostinger şi Obescniuc Simion Ct'rf'a u
dreptul de embaticari asuµra un or supraff'ţf' de p;imînt C'Xpropriatc în urma aplicăr:i
incorecte a articolului 6 d a legii agrare>. Ţiiranii din comunii erau nemulţun1ili ~i de
faptul ci:'1 exproprierea făcută avantaja pe un oarPcare Al0xh Răcilă, cttre1 J d'e~i 1 s~<)
pînise în arendă lotul de I .a M.a d(>l hl.Irrmi 1c1-ol. mii'; ' <i riîmns 1propriMnr tontrar IHni
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UnC'le tabde cu împroprietăriţi, lntocmitc în 1920, vor fi completate, ln anii
urmăiori, cu tineri deveniţi intre timp majori sau cu voluntari întorşi din război sau
refugiaţi35). In alte comune s-au creat situaţii critice prin PXcluderea din liste a unor
persoane ce aveau drl•ptul conform legii la un lot de pfunînt. In comuna Vatra Moldovitd, din 244 !mpropr'.ctăriţi înscrişi ln tabele au fost excluşi 63 săteni, iar la Valea Putnei, ţ[1ranii Constantin Cozmaciuc, Marcu Ţăranu şi Chiforean Vasile, rămi
nind in afara listelor, vor lnainta contestaţii Comisiei centrale de împroprietărire
Cernăuţi pentru rezolvarea corectă a operaţiilor de împroprietărire. In aceeaşi comună sătenii propuşi pentru împroprietărire şi-au manifestat nemulţumirea faţă de hotărîrea comisiei de a le da pămînt mult mai departe de comnnă, din sesiile parohiale
Moldoviţa .~i Frumosu. Aceeaşi situaţie s-a întîlnit în comuna Clmpulung unde ţăranii
vor protPsta din cauza împroprietăririi cu loturi din finaţurile bisericii Adormirea
Maicii Domnului, care se aflau la Sadova, cătunul Groapa, la distanţă foarte mare
de vatra satu!ul36). La Poiana Stampei, cC'lor 84 de împroprietăriţi li s-au oferit
loturi miC'i (sub 0,5 ha) pe pămlntuJ parohiei ortodoxe Dorna Candrcnilor 37 ). Săteni
lor din Ft·asin, Vama, Ostra, Slătioara li s-au dat prin împropdetărire suprafeţe insuficient<', departe de comună, cu posibilităţi grele de d€'plasare, iar în comuna Ciocă
neşti, ln urma lucrărilor de împroprietărire, 34 persoane au rămas fără nici un lot,
39 îşi µhlrau vechile loturi, mult prea mic~ pentru nevoile lor (pi'lmintul expropriat
va fi dat n zcrvă pl'rsonalului bise-ricC'SC ~i pentru şcoaJM.l 6 ).
Comisiile de ocol însărcinate> cu împroprictărirC'a, vor refuza frecvent satisfacerea cererilor ţăranilor de.> a li se da pămînt din krl•nurill' mărgina5e ale Fondului rc!igion<Jr. Gc obicl'i aceste terC'nUei situate departe de comună sau avînd un sol nl'productiv se vor arenda la prc·ţuri ~căzute (sub 10 Ic! ha), negăsindu-sr cumpărători dintre cei împroprietăriţi. Asemc.>nea :.ituaţi! s-au întîlnit în commrn Molc.loviţa, unde
s-au întocmit tablouri de debit pentru locuitorii care au luat în arendă prin contract
din t!'renurile Ministerului agriculturii - Dir€'cţia reformei agrare. Directoratul ministerial II Cernăuţi consemna în februarie 19:31 n<>mulţumiri ale locuitorilor judPţului Cimpulung, care luaseră loturi în arendă şi, neputînd plăti sumf'lc.> rămase restante pentru cîţiva ani, „erau urmăriţi şi sechestraţi de agc.>nţii fiscali" 39 ). Se cerea
anularea dt>bitelor la arenzi în comunele unde locuitorii au fost nedreptăţiţi.
Preţul pămîntului expropriat a cunoscut valori difcritP în
funcţie de calitate şi
de depărtarPa de vatra satului'• 0). S-:iu ivit conflicte intre proprietari şi stat în privinţa evaluării h<:>ctarului de pămînt. Fondul r<:>ljgionar va înainta o conte-staţie către stat
in 1938, cerind pentru părnintul expropriat plata sumei de 48.688 IE'i, din care după
multe discuţii s-a redus suma de 6.488 lei (51 moşii sub JOO ha cu 12.000 !Pi şi 64
moşii peste 100 ha cu 32.000)" 1). S-au creat nemulţumiri şi la cvaluarPa pămîntulul
persoanelor particulare. Comisia de expropriere regională Cernăuţi, fixa în octombrie
1923 preţul unui hectar de pămînt la 400 lei lui Ion Cosma Donisă, spre nemulţumi
rl'a acestuia, car(' voia 2.000 !Pi /ha pentru pămintul expropriat. Majorarea preţului
peste 100 lC'i/ha CC'rl'a şi familia Stein şi coproprietarii expropriaţi din Poiana Stampei. Preţul pămintului expropriat de la bisericile comunei Sadova, situate in cătune
le Holohoşca, Măgurica, Patului se va faci' cu oarC'care rezc.>rvă. avînd în vedrrr calitatE'a solului şi mai ales a finaţului şi depărtarea de vatra satului. De> asemen<>a s-a
întimpinat şi opoziL1 bis€'ricilor care cPreau majorarpa preţului de Ia 900 coroanE'
la 1600 coroane/ha. Parcdele sesiilor parohiale, al căror pămint s-a supus exproprierii
în comuna Sadova au fost evaluate la 600 lei/ha.
La fixarea preţului pămîntului expropriat pentru cauz€' de utilitate' publică s-a
ţinut scama de arendarea lui în ultimii 5 ani înainte de izbucnirea războiului. In legătură cu modalităţile de vinzare a pămîntului s-au propus soluţii : agricultorii ar fi
trebuit să plătească prC'ţul pămintului în bani gheaţă, soldaţii întorşi din război în
rate anuale ce se vor fixa ulterior, iar invalizii, văduvele şi orfanii de război în rate
anuale cu preţ redus~2).
35

In comuna Valea Putnei au fost înscrise in tabele 14 persoane (Arh. St. Suceava, Fond
Camera agricolă Clmpulung, dos. 8).
La Vatra Moldoviţei s-au completat tabelele cu 2 văduve, 3 Invalizi, 4 foşti voluntar! in
armata română şi 46 participanţi la război (Ibidem, dos. 29).
"l Arh. St. Suceava, Fond Coslllerat agricol Cîmpulung, dos. 16, fila 28
!!!) Arh. St. Suceava, Fond camera agricolă C!mpulung, dos. 17, fila 6
311
) Arh. St. Suceava, Fond Consllierat agricol Cîmpulung, dos. 16, fila 28.
'°) Arh. St. Suceava, Fond Consllicrat agricol Cîmpulung, dos. !(), fila 45.
(In comuna Moldov!ţa Cocerhan Leonte va lua în arendă 60 ha. cu 300 !el, iar Mihai
sauciuc va cumpăra 12 ha. cu 99 lei teren muntos şi neproductiv).
"> Arh. St. Suceava, Fond Administraţia Fondului religionar ortodox român. dos. 8, fila 7.
"l Dimitrie Dan. op. cit. p, 3.
)
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Prin lege s-a fixat p<•ntru toţi cC'i cr urmau să fÎl' împroprietăriţi să achitc 200/o
din preţul fixat pcntru clcspăguhirca proprictarului, rcstul pl[1tindu-se in ratc anuaJE>
in cel mult 10 ani. Mulţi clintrP cei înscrişi în tabclcle de improprictărirc, vor ră
mâne ncimproprictiiriţi, din cauza lipsei smnl'i necesare pPntru răscumpărarea p<'1mintului, iar alţii işi vor piPrde piimîntul, pc parcurs, prin nPachitarea ratelor anualP.
Rezultatul improprict11ririi nu a fost cel aşteptat de mase deoarece suprafaţa
cxtri•m de mică expropriat<i n-a fost dată integral pPntru nC'voia comunPlor sau a să
tenilor, ci a trecut in L"Ca mai marc partP în rewrvele statului, de'ii, sprP dPosebire de
celelaltp zone ale ţării, ln jucleţde Bucovinei acestr r1'zPrve au fost mult mai mici.
Ne1·pgulile produse în timpul lucrărilor de împroprietărire au ge1wrat un şir ck
acţiuni ţărăneşti în intrpg judt>ţul Cîmpulung, dar mai ales în comunele Vama, Iacobcni, Pojorîta, Ostra, Vatra DornPi, Poiana StampPi. In aceasta din urmă, 70 de ţ[1rani consideraţi de oficialităţi „revoluţionari" nu vor fi inclu'li pc listele de împroprietărire. Ca urmart', acP~tia vor trece sin~uri la împărţirea p[1mîntului, conduşi dl'
un locuitor din Vatra Dornc·i, pc nume Samuil Rusoi" 3). In 1929, ca urmare a faptului
că peste 500 de foşti lupt[1tori, invalizi, orfani şi văduve de război au fost rxcluşi dr
pe listele de împroprietărire, are loc o putrrnici1 acţiunp de protest a locuitori101· comunei Iacobeni în faţa pr<'fectului. In comuna Dorna CandrPnilor, făcinclu-sp analiza
rezultatelor impropriC'ti1ril'ii, în mai 1930, s-a constatat câ 412 ţ[1rani cu drept de a
primi pămint au r;imas nr!mproprietăriţi'• 4 ), iar in comuna Vama se îm·pgistrau în
1928, 173 C"ontcstaţii ale ţăranilor rămaşi în afara listrlor de împroprietă1·ire"'').
La 3 mai 1931, Constantin Pfiunrscu, dirc>ctorul Oficiului agricol al judrţului
Cîmpulung, dcplasinclu-sp in comuna !lloldoviţa p('ntru o conft'rinţă agl'icolii, a C'Ollstatat c[1, dc'ii rxpropriPrca se făcuse, ţfll'anii nu au primit definitiv terrnurilc> cuvenite, cu toate că au plătit arenda anual'• 6). Fenompnul era cauzat de faptul că nu se
făcuse defalcarea caclastral[i, ci numai o simpl<1 m{1surătoarP şi tPrenul PXpropriat de
dc> la parohiatul i·ornân ortodox Moldoviţa Pra ocupat de fahrica dC' chcrC'stea şi dC'pozitul d0 matprial lC"mnos al firmri lacoh Schnapp; restul era cle\inut fără nici un
clrC"pt c!P prC'otul Ilarion Prrlici. PPntru rezolvarea acestui caz s-a d<'plasat, în scopul
defalcărH trrrnului C'Xpropl'iat, un inginPr, urmincl ca, CPl tirziu pină în toamnă, să
tenii să intrr in posrsia tPrPnurilor CP li se cuvPncau. Urma s[1 Sl' treacă urg1•nt si la
parcdarea tPrrnurilo1· pcntrn clădiri şi să se atribuie sătenilor lipsiţi de locul'i de
cas[1. TerC'nUl folosit pinf1 atunci dl' p1·t•otul Ilarion Prl'lici va fi. împărţit în parcPIC'
de 2 prăjini pt•ntru fiecare' locuitor şi se va da prin răscumpărare cl'lor ci• nu av1•au
deloc pămînt. P1'ntru împărţin•a µrovizorie a terenului a fo-;t îrisărcinat, în calitate>
de rrprezentant al s[1tcnil01· la împropriet[ir:re pc> terPnul disponibil, din•ctorul 'iCOlar
Andronic Strişcă. Pînă la sfîrşitul anului rn:n, s-a l'Xpropriat o suprafaţ:1 c!C' 222 ha
tcrrn de cultură, restul fiind pădure tinără arendat<\ ca teren neproductiv, primăriei
comunak Moldoviţa cu 20 Ici hl'ctarul'- 7).
Inspectoratul regional administrativ al Bucovinf'i c•ra autorizat in noiPmbriP 1931
să comunice următoai·cle date în lcgi1tură cu mersul lucrărilor de rdorm[1 agrară în
judeţul Cîmpulung :
a) se vor urgenta lucrările de intabulare a proprietăţii ţărăneşti date prin le1wa
agrară de împroprit•tărire ;
b) ar<'nzilr penti·u loturilP ncincasate P<' anii din urmă, vor fi împărţite' în mai
multr raw, care vor fi pli1titc în anii urm1"1tori, incPpînd cu 1932 - în nnul
1931 urma să SP încaseze numai arenda pe acel an ;
c) ţi1ranii urmnu să plătc-ască crlrlalte datorii conform legii conversiunilor datoriilor agricole.
Tot în 1931 se constat;i dr cătrP DirC'cţin aplicării reformei agrare, în urma an.
chetei efectuate', că o marc partP d:n proprietăţile supuse exproprierii mai P.rau in
posesia vechilor proprietari, că nu s-a făcut o generalizare a defalcărilor pe teren,
iar din totalul suprafeţelor arC'ndatr, 78 ha nu se puteau folosi fiind prundiş şi tpren
cu blocuri de pintră, 90 ha erau in curs de arendare şi 215 ha !eren de păşune alpină
nu se putea arenda din diferite motive"8 ).
Din datele oferite de tabelele statistice reiese că în judeţul Clmpulung pînă in
luna ianuarie 1931 s-au expropriat 136 moşii al căror tPren s-a trecut prin despăgubire

"> N. Adănl!oale, şi I. Dirdală, op. cit. p. 877.
") Ibidem, p. 875.
"> Arh. St. Suceava, Fond Consllierat agricol Cimpulung, dos. 3, fila 25.
"> Ibidem, dos. 10, fila 87,
"J Ibidem, fila 88.
'"> Ibidem.
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ln proprietatea a 3984 locuitori, din care in 15 comune s-n făcut o !mproprietărire
provizorie. In comunele Dorna Candrenilor, Coşna, Cirlibaba Nouă, şi Fundu Moldovei nu s-au făcut împroprietăriri.
De5i incompletă, cu limite şi nl:'ajunsuri ivite in timpul aplicării ei, reforma
agrară din 1921 a constituit pentru judeţul Cimpulung, ca şi pentru celelalte regiuni
din ţară, un important eveniment, care a determinat profunde schimbări şi transfor.
mări în structura agrară a acpstei zone. Din întreag:i suprafaţă expropriată în Bucovina (circa 75.000 ha) o parte însemnată a revenit şi judl:'ţului Cîmpulung, contribuind la înfiinţarea unui număr important de noi gospodării ţărăneşti.
In Bucovina, ca şi ln Basarabia, reforma a fost mult mai radicală. Astfel, toţi cei,
care in perioada antebelică, işi arendaseră pămînturile sau le neglijaseră, au fost
supuşi unei legislaţii severe, reducindu-li-se conform articolului 4 al legii fiecare proprietate la 4 ha. Lui Iacob Storfl'r i-au fost reduse proprietăţile din Fundu Moldovei,
Breaza, Pojorîta şi Clmpulung la limita de 4 ha"9 ).
O mare suprafaţă din pămînturile absenteiştilor şi optanţilor a trecut ln proprietatea unui număr însemnat de locuitori români, fie in proprietatea unor instituţii cu
carad<'r social. economic sau cultural. Au fost împroprietărite şcolile primare, secundare c11 internate, spitalele şi armata.
Rt'forrna agrară, în baza căreia s-a expropriat circa 66"'n din întrpaga suprafaţă
de pămint, a ameliorat considerabil situaţia ţăranilor, avînd un rol important in dezvoltarea României după Marc>a Unire din 1918. Aceasta s-a înscri~ in rîndul celor mai
ample mă.,.uri de întărire a statului naţional, fiind cca mai cuprinzătoare intre> rPformelC' agrnrC' adoptatC' în statelC' din Estul şi Centrnl EuropC'i dup<i rt1zboi. Deşi a menţinut, în limite mult mai redust>, marea proprietate, reforma a dat o puternică lovitură mosit>rimii. Aşa cum sublinia tovarăşul Nicola0 C0au5rscu „rdorma agrară din
1921 a dat impuls capitalismului in agricultură, a slăbit puterea economică a moşie
rimii, a redus rolul jucat dP această clasă în viaţa politică şi socială a României"" 0).
Prin într0aga Pi desfăşurare, prin rl'ZUltatcle> înregisfratc, reforma din 1921 a prPgătit t0renul pentru înfăptuirea reformei agrare din HJ45, care a rezolvat pe deplin
„problema ţărănească".
ASPECTS DE LA Ri::FORME AGR.\.IRE DE 1921 DANS LE
DEPARTEMENT DE CIMPULUNG - GUCOVINE
R~SUME

A partir de la rccherche des archives locales, l'auteur analyse la manierP de
realisation de la rcfonne agraire de 1921 dans le d<:!partement de Cimpulung, avec
ses particularites, specifiques de la Bucovine et surtout de cette zone avec un relil'f
plus montagncux.
L'auter prescnte la situation de l'agriculture dans cette zone pendant la periode
antcrieurc a la rcforn10, cnsuite il poursuit la manieere de la realisation de l\,xpropriation et de la distribution des terres aux paysans.
On analyse enfin, les consequenc~s de la reforme agraire de 1921 - la plus ctendm•
jusqu'a cctte date - sur la situation de l'agriculture et sur Ies classes sociales de la
Roumanie.
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LUPTA MASELOR POPULARE DIN BUCOVINA, CONDUSE DE
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN, ÎMPOTRIVA FASCISMULUI,
REVIZIONISMULUI ŞI RAZBOIULUI (1930-1936)
IOAN V. COCUZ
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Partid de avangardă revoluţionară a clasei muncitoare, apărător fidel al intereselor vitale, generale ale ţării, Partidul Comunist Român s-a situat in fruntea luptei
poporului român împotriva primejdiei fasciste, prntru apărarea iutegrităţii teritoriale,
a independenţei şi suveranitătii României.
Iniţiatorul, m·ganizatorul şi conducătorul mişcării de rezistenţă antifascistă, COioană vertebrală a luptei antifascistr, Partidul Comunist Român a desfăşurat intense
acţiuni politice pentru ralierea P<' o platformă comună a tuturor forţelor democratice.
patriotice, a claselor şi grupărilor sociale, a celor mai largi categorii sociale, activizînd
in jurul clasei muncitoare, ţărănimea, intdcctualitatea progresistă, micii meseriaşi
şi negustori, studenţimea democrată, pensionarii, în v('dcrea creării unui larg front
popular antifascist capabil să creeze o opinie de masă împotriva fascismului.
Insuflcţit de un fierbinte patriotism, partidul a pus în centrul întregii sale activiti"iţi demascarea fascismului, a primejdiei pe care politica agresivă a Germaniei
hitleriste şi a aliaţilor ci o reprezenta pentru însă.'ii existenţa României. „Eroica luptă
dusă în acei ani de partidul comunist, în fruntea clasei muncitoare şi a unor largi
forţe progresiste sub steagul democraţiei şi independenţei ţării, arăta tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, atitudinea lucidă a unor grupări politice ale claselor conducă
toare au stăvilit pentru un timp ascensiunea spre putere a organizaţiilor fasciste şi
inrobirea ţării Germaniei naziste" 1).
ln împrejurările istorice complexe pe care le prezc>nta în acea perioadă România,
activitatea partidului comunist a avut la bază o concepţie politică extrem de realistă,
de suplă, concretizată într-o amplă gamă de forme şi metode ale muncii de masă
ilegale, semilegale şi legale, în din::imizarea forţelor progresiste, democratice şi politice româneşti, obiectivele fiind lupta împotriva <;tării de asediu şi a cenzure1, pentru dezarmarea organizaţiilor fasciste şi intcrzicPr<!a activităţilor lor, pentru amnistierea deţinuţilor comunişti şi antifascişti, pentru apărarea fruntariilor naţionale a
independenţei şi suveranităţii patriei.
In întreaga activitate teoretică şi practică, în cuprinsul documentelor programatice, din perioada la care ne referim, Partidul Comunist Român a fost consecvent în
a aprecia, în mod just, că : „Fascismul nu este popular în România şi nu are rădăcini
ln masele populare.·~"· că " ... României nu i-a fost specifică o activitate intensă a
organizaţiilor fasciste" 2).
Mişcarea antifascistă îşi are originile mai îndepărtate în pfervescenţa revoluţionară
din anii postbelici dnd a apărut ca o ripostă împotriva agitaţiilor cuzisle, demascatoare şi protestatară, în acelaşi timp, la adresa fascismului italian în ascensiune.
Faptul că poporul român a fost refractar fascismului, nazismului, se explică şi
prin existenţa unui climat social politic puternic influenţat de ideile socialiste, umaniste, ceea ce explică şi faptul că partidele clasei muncitoare, Partidul Comunist Român. au depistat primele pericolul pe care-l reprezenta fascismul pentru însăşi existenţa poporului român, s-au situat !n fruntea luptei împotriva „ciumei negre>".
ln fruntea luptei tuturor forţelor progresiste din ţară, împotriva pericolului fascist. Partidul Comunist Român a folosit o multitudine de forme şi mijloace. Printre
11
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acestea la loc de frunte se situa demascarea ~i combaterea prin intermediul presei
prin întruniri, conferinţe, manifeste, a caracterului duşmănos, antiromânesc al teo:
riilor revanşarde, naziste şi revizioniste. Semnificativ pentru clarviziunea politică de
care a dat dovadă partidul comunist, pe baza analizei concrete a evoluţiei europene
este faptul că încă înainte de venirea lui Hitler la putere în ianu:-trie 1933, în pres;
muncitorească de la noi au apărut articole privind pericolul nazismului pentru toate
popoarele lumii, pentru poporul român. In acest sens semnificative sînt îndemnurile
lansate de ziarul „Proletarul" : „Azi mai mult ca oricînd, proletariatul orăşenesc, lao-
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vara anului 1934 activau mai multe organizaţii ale tineretului comunist denumite „Ajutorul Roşu" 15 ). In oraşul Cîmpulung Moldovenesc activa o organizaţie locală UTC şi
alta denumită „Ajutorul Roşu" care avea ramificaţii la Gura Humorului şi Vatra
pornei1ti). In strad a Sucevei din Cernăuţi, funcţiona una din tipografiile clandestine
ale Regionalei P.C.R. Bucovina 17). In mişcare a comunistă au intrat şi militari, în acest
sens semnalăm prezenţa solda tului Nicolae Corolciuc care făcea legătura între Regionala P.C.R. Bucovina şi organizaţ ia similară din Bucureşti 18 ). Comuniştii din Bucovin a desfăşurau o inten să activitate de demascare a pericolului fascist, una di n
forme era răspîndirea de manifeste care chemau muncitorimea, poporul, L:i. lupta îm potriva organizaţiilor fasciste. In or aşele Suceava, R:id[mţi, Vatra Dornei, Siret, în
jurul întreprin~erilor şi pc străzile c~le 1!1ai ci.rcul3:te ;,rau răspî~ditc :;1<nJ1.fep_t:: cu
următo.rul conţinut: „Jos..tand:~e ~1tleriste ş1 .cuz1ste , ,.J~s f~SS!i~~!-11 r'i „~Iii:r;~ ,: ~
fascişt11", „Jos cu teroarea , „Traiasca frontul umt"!f.<11, m,unţtt()1A?'-';: .i.'..f 1 L 1
H·;O
Venirea lui Hitler la putere în Ge1·mania., în anul Hl::l..1 1 a , ~lt>tr. rnJtinat i~itcnsificaJ:H •
rea propagandei deşănţate a legiapf!rUor 9are propov[\dulau L<1n1: .n@ o t sfială ;apro„
pierea României de Germania nazişţă merg.Înd pînă hi supordonai:ca, ţării i!il.tcneseloir
imperialismului revanşarid Ri re"Yizionisţ hiile,r~t. ,.t\ctivit~tea de sprijini.re da către
Germania ş,i Italia ă Gărzii de Fie1~ şi a celorlalte organi:zaţi,i; f<1sciste este clemaS<Zată!
de fot'ţE'le democty:ti.cc în f<1ţa 05\iniei public~. Atjtfrl, ,i,n articolul „St~peFUliatii lega„
ţiunilor străine" apărut în ziarul Glasul Bucovin ei sP. arăta : ,.Trinitatea cuzisto-qardiStă"lPglonară pri'n\e!fte bani !)I stlbvenţi i pentru scopurile ei do propagandi1 i;ioliilică
de 'Pa leg aţiun ea germană şi italiană din Bucure";>ti... Oficiosul d~lui Cuza u ,publicat
a~tim citeva zile că printre donatori'i pentru cauza LANC se aWL legq,t[~lit gorman;i
1
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au darul să impresioneze pe unii. Nicicînd însă ambiţiile bolnave nu au făcut prea
mare ispravă ... Acei ce-şi dau seama clC' adevăratul ideal al poporului nostru, de a
trăi in graniţele sal<' firC'şti, în pace şi bună înţelege1·e cu to;:ite ccklalte popoare din
lume nu se vor lăsa ackmeniţi in aceste mreje înşelătoare dirijate de peste graniţă şi
nu vor urma copili in<·onşticnţi porniţi în cruciadă pentru triumful unei ambiţii
străine si dăunătoare neamului nostru. România n-are cc ciştiga nimic de pe urma
hitlerismului şi n-are a primi sugestii de conducere dC' la nici un partid din altă
ţară"2").

Opinia publică din Bucovina lua cunoştinţă de activitatea antinaţională
zaţiilor hitleri~te alC' populaţiei germane din localităţile bucovinene'. Astfel

a organi!n articolul : „Batalioanele de asalt" apărut în ziarul Glasul Bucovinei se arăta : „înarmate
sint aceste batalioane cu un frl dP cuţite care pP o plăsea poartă inscripţia
Dl'utschland rrwacht, adică G('rmania se tr('zeşte, iar pe cealaltă, efigia lui Ilitler în
uniforma de comandant suprC'm ni batalioanC'lor de asalt şi clin România. In faţa
ncestei mob:lizări genC'ralC' a LanclwC'hrului gC'rman din România tr('buic să ne întrebăm contra cui se mobilizC'az[1 tinC'rC'tUl gC'rman din România şi contra cui se indrC'aptă acest asalt? Contra statului român şi rontra hotnrelo1· sale tntrer,itP ?„. Manifestaţiuni!C' acC'stca trebuie să nC' îngrijorC'zc în mod serios fiindcă ascund în ele
;:ermende ele dcscompUnl'rC' a statului în componentele salC' rtnice" 2'').
Cetăţenii gC'rmani rrzic!, nţi !n România C'rau cuprinşi in diferite partide şi organiz.:iţii naziste ce-şi dE'sfăşurau activitatea pe teritoriul ţ;irii. Dintre acestea mcn\ionăm : Nationalsozlalistiche DPutsche Arbeiterpartci - Landesgruppe Humanicn, subordonat N.S.D.A.P. secţia Auslandso1·ganisation, care avea şi în capitala Bucovinei
o .E!rupă locală cu o intrnsă activitatp ce viza subordonarca statului român cdui de al
IIl-lPa Reich, N.S.D.A.P. - LandC'sgruppe Rumanien avPa în capitala provinciei şi o
;:rup[1 localii fcminină sub denumirea de Reichcdt>ttsche Fraucnşchaft in Hilma111en şi
o altă gruoă pentru tineret suh drnumirea ele Hitleryugend 20 ). Un rol important în
propaganda dcsfiişurntă d0 nazişti in România a revenit agenţiilor ele prl'';ă „D.N.B."
~i „EildiPnst" şi a unor ziare g('rm>:1nP dintre care T.:igC'sport~îşi desf<lşura activitatea
în capitala Bucovinei27).
•
Prin diferite mijloacP s-a adus la cunoştinţa opiniri publicr româneşti despre
propaganda hitlrristă în ţară, despre' vizitele unor conducători ai organizaţiilor fasciste şi ale altor clemente reacţionare clin ţară în Germania hitlPristă, dcmascindu-se
totodată activitatea multiplă a organiznţiilor fasciste ale minorităţilor germane în
România, formele şi mijloacele de propagandă folosite de aceştia. Forţele clemocraticP, patriotice s-au pronunţat cu hotărîrP împotriva prop::igandci naziste, otrăvirii
sufletului tineretului român cu miasmC' străine, periculoase pcntru viitorul ţării. J\stfel, în articolul „Nebunia batalioanelor" sp arăta că ,..... nu e o politică eroica, in~
brăcarea în cămă!ii şi înarmarea unui tinerrt care n-nre nici conştiinţa gravităţii problemelor care se pun astăzi statului nostru, nici cuminţenia intrebuinţării armelor ce
li Sp pun în mină ci o marfă primejdioasă de import in contradicţie flagrantă cu !'Uflptul însuşi al naţiei noastre" 28 1. Tinerii sint îndrumaţi la „ ... luptă deschisă dP idei,
dar prin puterea cuvîntului rafinat la luminile culturii nu prin brutalitatea ciomagului" 2!1). Iar mai departe : ,.E semn de tinereţe cînd suflC'tUl unui popor sr zbuciumă
în căutarea ceki mai nimerite aşezări pentru fiinţa sa. Dar nu batjocoriţi acest suflet prin hîzenia culorilor unor cămăşi, care sînt in atît de stridentă contradicţie cu
cPle mai elementare tradiţii ale poporului nostru" 30 ). Jn acelaşi sens, opinia publică
din Bucovina demască acţiunile întreprinse de organizaţiile de extremă dreaptă p<:>ntru atragerea studenţimii la acţiuni nesăbuite : „Este dureros aspectul pe care-l ofrră
o parte a studenţimii noastre. Inrpgimentaţi într-o mişcare fără ţeluri sigure şi fără
program de activitatP pozitiv, tinerii aceştia se lasă lmbătaţi de frazP sforăitoare şi
ie gestul brutal al unor conducători „intPlPctuali" ! improvizaţi care la spatPle acţiunii
studenţimii îşi frrmentează planuri de rapidă ascensiune politică•;J1).
Rezultat al muncii depuse de partidul comunist, de organizaţiile sale dP masă
l<>gale, de alte organizaţii democratice, pentru mobilizarea maselor ţărăneşti şi ridi-

">
">
">

Ibidem din 28 mal 1933.
Ibidem din 4 mai 1933.
Arhiva Ministerului Apărărll Naţionale, dosar 725/J.
27 ) Ibidem
") „Glasul Bucovinei", nr. 4165/20 octombrie 1933.
"> Ibidem.
311 ) Ibidem.
Ibidem, nr. 4188/19 noiembrie 1933.
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caroa acestora la luptă împotriva exploatiirii moşiereşti şi a pericolului fascist. in
Bucovina ca şi în întreaga ţară au avut loc acţiuni ţărăneşti. La 13 mai l!J32 la Capu
Satului - Cimpulung Moldovenesc. peste 300 familii de ţărani s-au n•voltat împotriva autorităţilor cerind suspendarea tuturor rC'strieţiilo1· asupra terC'nurilor ele pă
şunat proprietatea comunei Cîmpulung, încetarea abuzurilor comisiei interimare locale, înlăturarea din posturile de funcţionari de stat a tuturor celor cc simpatizau cu
mişcarea legionară

32

)-

CrC'area Comitf'tului Naţional Antifascist, organism de luptii contra fascismului,
apelul ace~tuia îndemnincl la unirC'a tuturor forţelor muncitoreşti şi intelectuale din
ţară penti·u a Sf' crea prctulincleni, în toate ora!:ielc>, satf'lC', fabricile comitc>te antifasciste, a avut în Bucovina un deosebit ecou. AstfC'l ia fiinţă ComitPtUI rPgional antifascist : „Luînd cunoştinţi1 ele apelul Comitetului Naţional Antifascist clin România se
releva înti--o chemare - un grup de antifascişti din Cernăuţi hotărăsc să adere la
acţiunea întrl'prinsă de Comitetul Antifascist Român, formînd î:1 l'.crniiuţi un a~em('
nea comitet. Comitetul antifascist din Cernăuţi apl'lează la toţi acPia care vor să ducă
0 luptă curajoasă în contra fascismului, să formeze în toată Bucovina, la oraşe şi la
satf', printre muncitori şi intelectuali comitete de luptă contra fascismului. Comitetul
adresează către toţi antifasci5tii din Bucovina un apel călcluros ca sli-1 sprijine în acţiunea întreprinsă. Comitetele formate în provincie î5i vor anunţa constituirea" 33 ) Comiktul n•gional Bucovina primea printre primele acl0ziuni pf' CC'lc ale muncitorilor
tf'xti!i~ti din ora7ul Cernăuii : „Muncitorii din
industria tC'xtil<"1 - SC' sp0cifica in
adcziUilf'a lor - care au asistat la întrunirf'a din 28 august 1933 ce a avut loc la c;iminul muncitorilor din Cc•rnăuţi, exprima prin aceast/1 simpatia lor faţ[1 clc ac\iunpa
voastră şi cerc primirea în rînclurile voastrf'" 3 ~) La 3 decembrie 1913, Comit!'lul antifascist din oraşul Rădi1u\i sr adn'seaZă Comitl'tului Naţional Antifascist trimiţînd un
mesaj şi trPi liste de adeziune : „Stimaţi pric>teni, sînt mai hin0 de două luni elf' cinel
<lflînd dC' l'Xish•nţa dumitale, nm format in ora5ul no~tru un comitet lol'al antifascist.
Acest comitf't a n•u5it s<'1 d~tige prieteni ~i în unl'lc satC' clin jUd('ţ. Vă aWturăm aici
trf'i listf' cu dtc 50 iscălituri autentice ale priPtenilor ~i cunoscuţi lor C'f' au aclf'r:i t la
neţi unea întreprinsă elf' drnnnC'avoastră. Pînă :icum s-au distribuit aiC'' :J nu1nr•1 ,. , !1•
Buletinului. Acest Buletin a găsit răsunC't în localitatE'a noastră -:;i c•stC' cerut" 3''). PI'
lista de adeziune nr. 1 scria: Manifestf11n pf' iscitliturilr> noastrr soliclnr'.t:itea drplinii
cu acţiUnf'a intrf'prinsă de Comitetul Naţional Antifascist şi aderăm cu toată con«tiinţa ]J ncrst comitet" 36 ). Printre semnături Sf' aflau ţăranii Maloş AndrC'i, Bi'idiliţ:i
Alexandru, Lupăştean Efrim, Buliga Toader clin Volovăţ, f'if'vul Buliga Ahim, cism:irul Bnlr:in Victor, tîmplarul Obriu Mihai, curelarul Rf'zU5 Toca, mrcanicul Tu~inschi Leon toţi din Răchiuţi3 7 ). In cadrul, acţiunilor antifascistf' din
Bucovina sf'
detaşf'az<i şi conferinţa antifascistă din
CC'rnăuţi, care a avut loc la 1 octomhrif'
1933 38 ).

Ideea unirii forţelor clemocratice alC' ~tudf'nţimii intr-un front comun ele luptă
pC'ntru cucerirea şi apărarea revendicărilor sale arzătoare a început să
prindă viaţă încă clin primăvara anului 1933 prin crearea la Universitatea din Bucureşti a primului ComitPt antifascist studenţesc şi avf';i să se
dPzvolw odată cu
<"onstituirea în vara aceluiaşi an în celelalte centre universitare printre care şi in
Cernăuţi a cC'rcurilor studenţf'şti unite (unificate în noiembriP 1933 în Asociaţia Studmţilor Uniţi) „ ... organizaţii de luptă cu caractPr eminamC'nte antifascist ale stuantifascistă

denţimii nevoiaşe"l9).

Pentru dezviiluirf'a marilor pericole pentru popor, o seamă de militanţi de
frunte ai Partidului Social Democrat printre care şi Lothar Râdăceanu originar din
Hădăuţi s-au angajat în lupta antifascistă. Astfel în articolul „Fascismul duşma
nul naţiunii", Lothar Rădăceanu atrăgea atenţia asupra necesităţii demascării fascismului sub diferitele lui forme atit din străinătate cit şi de la noi din ţară: „Noi
- declara Rădăceanu - vedem în el nu numai o formă dC' ofensivă reacţionară Ja
cnre lumea capitalistă recurge' disperată în spasmele groaznice ale crizei care roade
temeliile ei, dar în primul rînd chiar un duşman, o abjectă înşelăciune, o diversiune
Ibidem din 4 august 1933.
„Duletlnul mişcării antl!asclste", an I, nr. 2/12 martie 1933.
I<) Ibidem.
30
) Arhiva c.c. al P.C.R., fond 25, mapa 42.
111
) Ibidem.
37 ) Ibidem.
118
) „Clopotul", Botoşani, an. I, nr. 5/5 octombrie 1933.
•) Ibidem.
B'l)
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de cca mai proastă şi detestabilă calitate. Şi dacă exemplul lui Hitler invocat pină
la saturaţie serveşte fasci.~tilor cuzişti şi codrenişti drept exemplu de propagandă şi
garanţie a biruinţei, d ne dovC'deşte nouă, acelora care cercetflm şi judecăm că nimic nu poate fi mai antinaţional dccit hitlerismul, cel german băştinaş în primul
rind si întocmai ca el cd ce se dezvoltă sub forma românească sub ochii noştri în
România"'o).
Concomitent cu manifestările muncitorc~ti contra primejdiei naziste şi dictatorial - fasciste, Partidul Naţional Tărănesc a organizat în cursul lunilor septembrie
octombrie 1935 ample întruniri printre care şi la Rădăuţi, pentru înlăturarea guvl'rnului Ti1tărescu, întruniri care au raliat forţe din ce în ce mai largi. Cu acC'st prilej
vorbitorii au combătut ,,recrudescenţa organizaţiilor de dreapta" şi au dezvăluit primejdia uneltirilor rc>acţionare ale statelor fasciste revizioniste şi revanşarde> şi ale
agenturii lor gardiste. La Rădăuţi, M. Ghelmegeanu s-a ridicat împotriva organizaţiilor dP dreapta, a activităţii lor subversive, periculoase pentru existenţa
statului
român 41 ).
O contribuţie de seamă la clemascarC'a fascismului, la mobilizarea masdor în
frontul comun de luptă pentru democraţie şi pace a adus-o prC'sa antifascistă a
vremii. Astfel revista „Freamăt" car<' a apărut la Siret întrC' anii 1933 - 1936 în C'dilarPa căreia un rol important a revenit profesorului Nicodim Iţcuş, ia atitudine deschisâ împotriva Gărzii d<' Fier, agentura hitleristă în ţara noastră, demascind crimell' legionarilor, pericolul de război, prăpastia spre care se îndrepta ţara. Jn articolul „La moartea lui I. Gh. Duca" se scria : „SC'ntimcntc de unanimă indignare s-au
ridicat de> pretutindeni impokiva sftlbaticului gest care apare cu atît mai monstruos
cu dt c pornit din întunecimile unor sinistre rătă,:iri ale unui tineret cu sufletul
otr~1vit de miasme bolnăvicioase şi dintr-o atmosferă morală primejdioasă pentru ordinea lăuntrică ruşinoasă pentru trecutul nostru de vc>acuri"" 2 ). Arătînd că istoria
poporului român n-a cunoscut crima politică, autorul demască propaganda hitleristă
în România, acţiunea nefastă a acesteia : „A fost răpus de mina unor adolescenţi
care fără muncă, fără pregătire şi fără minte se ridicasNă de pc> mnidande societăţii
de astăzi şi se înţeleseseră sub imobilul unor rcgiserate diabolice, să aplice ţării o
tt•rapic „salvatoare" prin metode sinistre de import"• 3). Presa din Bucovina a fost
unanimă în a condamna noua crimă a Gărzii de Fier, asasinarea primului ministru
al ţi1rii I. Gh. Duca, pe peronul gării din Sinaia. Prin articole ca : ,,'fara în doliu".
„Semnificaţia asasinatului de la Sinaia", ziarul Glasul Bucovinei scria : „Asasinarea
prim-ministrului ţării are în împrejurările în care s-a produs, o cumplită şi ameninţătoare semnificaţie. La înaltul său post de comandă, cade în slujba apărării ordinei,
liniştei şi siguranţei acestei ţări cel mai înalt slujbaş al ei. Căpetenia orînduirii noastre sociale-burgheze şi democratice este victima petardelor şi gloanţelor laşe ale executorilor inconştienţi şi instigaţiilor teroriste' ... Ura oarbă a acestor asasini nu izbeşte
însă la întîmplare ... Aceasta dovedeşte că lupta este pusă pe exterminare, pe suprimarea prin violenţă şi acte de teroare a oricărui s-ar pune in calea celor ce vor să
ajungă
tiranii dictatoriali ai acestei ţări"• 4 ). Făcîndu-se ecoul tuturor cetăţPnilor
cinstiţi, ziarul cerea pedepsirea cu cea mai marc asprime a vinovaţilor : „Acum nu
mai poate fi vorba de nici o cruţare, necum de reconciliere. Nu este cazul unui oarecare asasinat politic. Asasinii ridicaţi la i·oluri de eroi prin criminale VC'rdicte de
achitare, date de juraţii noştri, ameninţă nu numai viaţa individuală dar înseşi obş
teasca noastră înjghebare socială in fundamentele ei aşezăminte. Guvernul ţării va
trebui deci să reprime cu maximum de severitate. Nici o clipă de ezitare în aplicarea celor mai drastice sancţiuni nu este îngăduită. Cu mină de fier trebuie extirpată
fără cruţare întreaga bandă de autori morali şi materiali ai unor asemenea concepţii
şi fapte criminale" 45 ). In articolul „De ce a fost df'sfiinţată Garda de Fier", ziarul
Glasul Bucovinei salută pedepsirea celor care „ . . în loc să-şi apere în fel şi chip
ţara, mizgilesc gardurile cu felurite semne încîrligate şi aţîţă pe oameni să se urască
1i să se omoare""6J.
Perioada la care ne rderim a fost una dintre cele mai complexe şi dinamice din
istoria partidului nostru, plină de eforturi în dir<>cţia realizării unităţii de acţiune
a clasei muncitoare şi a tuturor forţelor democratice, progresiste, împotriva Gărzii

"'>

„Şantier•,

anul I, nr. 4/1 noiembrie 1933.
„Zorile" din 3 şi 26 septembrie 1935.
"> „Freamăt Literar•, Siret, anul II, nr. 1-2 / februarie 1933.
"'l Ibidem.
"> „Glasul Bucovinei" din 3 ianuarie 1934.
"> Ibidem.
"> Viaţa Bucovinei, nr. 2/15 mal 1933.
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de Fier, a pericolului fascismului şi al re\•izionismului. Pe această linie sr inscrie ~i
activitatea 1·evistei Viaţa Bucovinei, care va apare la Cernăuţi la 15 aprilie 1933 !'.'i va
continua pînă în ianuarie 1935 al cărui director C'ra Titus CristurC'anu. Apariţia
acestei publicaţii nu era ceva întîmplător, C'a fiind cp1·ută de însăşi realitatC'a concretă ele la noi, de recrudescenţa tot mai agresivă a mişcărilor ele extremă drC'apt;i.
tn Bucovina acest pămînt de glorie stnimoşească, reacţiunea căuta ln acpi ani, s:1
facă „ ... o citadeli"t ele cuzism şi gardism",
aducînd grave prC'jUdicii poporului
român"' 7).
Impotriva tendinţplor de fascizare a ţării, Partidul Comunist Român a chemat
la luptă, a unit 'ii organizat clasa muncitoare, masple populare de la oraşe şi satr,
intrlectualitatea progresist;i, numeroşi oameni politici democraţi. Toat<> acc>stC'a au
contribuit la crParea climatului antifascist şi în aceast[1 parte a ţării. Chiar clin primul număr, revista Viaţa Bucovinei se va defini ca o publicaţie antifascistă. Titus
Cristureanu, Petre PandrC'a, Pavel Pavel, Nicolae Tatu i.·or scrie articole în care iau
atitudine împotriva expansiunii agresive a celui de-al III-iea Reich, dl'mască activitatea organizaţiei teroriste legionare, fasciste „Garda de Fier", milit<>az[1 prntru dPzvoltarea colaborării cu altC' statr şi întărirea Sl'CUrităţii ţării. Accastt1 rC'vistă nu a
fost o publicaţie condusi'1 direct de partidul comunist, dar s-a aflat în sfrra de influenţă şi acţiune a partidului. Comunişti, socialişti, person:ilităţi progresiste au cohlborat la Viaţa Bucovinei de pe poziţii antifasciste, antirăzboinice, antirevizioniste'.
Campania antifascistă este lC'gată de analiza situaţiC'i social-economici' ~i culturalc
din Bucovina. Reprezrntind atitudinea forţrlor clrmocratice "ii progrC'sistP
din Bucovina şi linia tactică a partidului comunist în pPrioacla rC'spPctiv{1, rC'vista
fi boicotată de unele <'l<'rnente de dreapta care considC'rnu că au „dl'-a facf' cu o n·vistă comunistă""~). VPnirl'a lui Hitler la pUtC'rC', în ianuarie 1933, pril<'jUiC'ŞtC' rPvistC'i Viaţa Bucovinei o pertinent;! şi C'Xtrem de realistă analiză a originilor socialeconomice ale fascismului, esenţa de clasă a acC'stuia, factorii care au facilitat ascensiunC'a lui la putere, consecinţC'le social-politice şi economice ale acestui odios rPgirn
politic. In articolul „llitlC'rismul o eroare' şi o ruşine" ziaristul PavC'l Pavel scr:n în
acest sC'ns : „Mişcarea hitleristă estC' o diversiune' a mnrdui cnpital, c!Up<i. cum fascismul a fost o contrarevoluţie a clasei burgheze in plină c!C'gringolaclă ... ln mişcarf'a
hitleristă şi-au dat întîlnire burghezi declasaţi, financiari fnliţi, foşti ofiţeri imprriali,
lumpm-proletari, preoţi, toatf' cpavPle socialP aruncatr Ia suprafaţt1 dC' război, de
revoluţie şi de inflaţie. Fiindcă în agitaţiile hitlC'riste
fiecare găsC'a CC'C'a ce căuta,
afară de doctrină si de omenie. Fiindcă hitlerismul est" o maladie contagioa<-;·1 carr
antrenează pe toţi oamenii fără căpătîi""~). „în acrlaşi timp, semnatarul articolului
atrage atenţia opiniei publice cr1 „ ... fascismul şi-a avut maimuţoi şi ln noi, dar miş
carPa a eşuat. A urmat apoi maimuţăreala frumosului Adolf „a acestui brutal cabotin
politic. Pleava societăţii româneşti garclisto-cuzistă s-a şi grăbit să-l aplauc!P ca apoi
să se dedea la acte de violl'nţă şi de jaf";o). ConştiE'ntă dP pl'ricolul fascismului, nazismului pentru patria noastră rrdacţia revistei făcPa npc>l la intrC'aga opinir publ~că
din Bucovina, din ţară : „In România „mişcările de clrPapta porPclite •. naţionalistr"
trebuiesc sugrumate în Pmbrion întrucit primejduiesc independC'nţa -;i intC'grit:itea
ţării"-'1) „Articolele publicate în paginile revistei Viaţa Bucovinl'i,
rxcrlraz;i prin
analiza ch1ră. concisă, prin prPviziune politică am zic(\ în aprPciPrC'a E'voluţiC'i fascismului. In acest sens articolul lui Nicolae Tatu intitulat „Tendinţele impPrialismului german în Orient" este deosebit dr semnificativ: „Hitlrrismul este impPriali't. Şi
orice impC'rialism este prin ddiniţif' expansiv. Biroul liitkI"i't dP politică extc>rnc'1
coace în m[1runtaiele lui, măcelul de mîine ! DPmncraţiilP cl<•zorganizatC' intuiesc prricolul ? ... Idolatrii autohtoni ai lui Hitler, această încarnal"t' a bestialităţii, î-::i dau
seama că noi nu vom rămîne neatinşi în cazul unC'i expansiuni a impP1·ialismului
german ?.„ Fapt este că integritatPa statului nostru nu ar răminc ne5tirbitii ... l\oi continua autorul - n-avem nici un motiv de a aproba şi sprijini hitl0rismul. ln
schimb avem toate motivele unei dezaprobări categoricr. PPntru că interesE>le noastre
vor suferi lovituri mortale in urma complicaţiilor dezvăluite de istoria hitleristă.
Numai miopia cuzisto-gardistă este incapabilă să discearnă critic situaţia pc care
ne-o va crea imperialismul german"ă2).
Propngînd în scrisul ei idei dintre cele mai avansatr la timpul rrsprctiv. iclri
tn Sf'rviciul cărora milita şi presa îndrumată de Partidul Comunist Român, revI~ta

,„,

"I Ibidem, nr. 4-5 aprilie -

mal 1933.

18) Ibidem, nr. lfl5 martie 1933.

'9) Ibidem.
'°) Ibidem, nr • .2/15 mal 1933.
"'>Ibidem.
lD) „Doina Nistrului", Cernăull, nr. 1/8 Iunie 1936.
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Viata Bucovinei se situC'az[1 Ia un Ioc de> rinstC' alături dC' publicaţiile ap;.irutc tn
pt·rioada interbelică carl' au îndeplinit un rol important i_n r0aliz<1rea as~iraţiilor democratice, progresiste ale mas0lor populare, pl'ntt"u 1·paJizarC'a celor mm acute pro.
blcmc sociale şi politic<' ale ţării.
Tot în acest front comun de lupti'1 se incadrcază ~i revista „Doina Nistrului''
care apa1·r la Cernăuţi inccpînd cu data de 8 iunie 1936 şi care în contextul ere!?te.
ni pericolului r<'vizionist şi revanşard în fruntea cărui se afla GC'rmania nazistă şi
Ungarb horthystă, făcîndu-se C'COlll dorinţei poporului român dC' a-şi apăra independenţa şi intC'gritatea tpritorială arăta c[1 : „ ... se încadrPaz[1 hotărît, fără şovăire în
t,iga AntirC'vizionisti"i, constituindu-se din acest moml'nt în Comikt al eroicei" Ligi.
Toţi cei ce pulsează viaţa aici, comemorC'azi'1 în această zi, jubileul crf'zului nostru
cart' l''-tC' si crezul croicC'i Ligi, baza idC'ologicC1 a naţiunii întregi - indestructibilitatea fruntariilor noastre. Dl'CÎt o brazdă, df11n vesC'ii sîngdc nostru, al tuturnr. Declaratia noastră constituii' un jurf1mint so\C'mn ... SolC'mnitatea jurămîntului nostru se întăi·c-;;tl' azi şi prin comC'morarC'a tuturor tnartirilor uniti"iţii noastt-e naţionale din
toate vremurile, în acC'astf1 măreaţă zi de unire a tuturor romanilor sub un singur
scC'ptru, în hotarC'll' lor istoricc":.l).
PrC'sa comunistă a circulat intens în Bucovina. Astfel la Suceava, una din celulele uteciStl' ele' aici a dus o intC'nsă muncf1 de răspîndirP a prC'sC'i comuniste ilegale,
printre c;.u·p ziarul „Cazarma - organ antihitlc>rist al C.C. al U.T.C„ „Descătuşarea",
„Tînărul leninist", etc.:"').
Jn luna iulie 1936 ia fiinţă la nivel de ţarii „Comitetul tineretului pentru paeP"
din care f;.'a"eau parte reprezentanţi aL organizaţiilor Blocul cl0mocratic (dizolvat), Tineretul sociali,t, Frontul Studenţesc DPmucrat, Tineretul radical-ţărănesc, Comitetele ceL-tţene.~tP '). Hep1·ezcntanţii tineretului din Bucovina participă la o consfătuire
a Comitetului ti1wretului pentru pace care arC' loc la BucurC'şti, cu care prill'j se ho.
Lărăşte intcnsificarC'a activităţii acestuia, mobilizarl'a a cit mai mulţi tineri la lupta
pt·ntru pace. La scurt timp iau fiinţă comitPte ale tinC'rC'tUlui pentru pace la CC'rnăuţi,
R.Jdăuţi ~i Suceava. Rl'ferindu-se la act'asta, întt--o moţiune a tineretului bucovinPan
si• m·ăta că : „Numai concetrarca forţelm· tinl'reşti democ1·aticC' într-un puternic front
d<.~ lupti'1, menţinerea pf1eii, mai poate zădărnici planurile meschine ale provocatorilor
fa.-.;ci-;; ti " 56 ).
SindicatdC' clin oraşC'lc Cernăuţi, Cîmpulung Moldovenesc, Hădăuţi, Suceava acti vcază intens în cursul anilor 1936 şi 1937 pentru crearea Frontului păcii, dindu-şi
dc•plina adpzium• la Apl'lul luptei pentru pace5 7).
Intelectualitatea progresistă din Bucovina se însc1·iC' cu o insC'mnată contribuţie
alături ele clasa 1nu11, .~oare avind în frunte comuniştii, la lupta penh'u democraţie,
împotriva fascismului, a revizionismului, a rf1zboiului. AstfC'l profesorii univC'rsitari
j.i studenţii reuniţi la HI fC'bruaric 19;14 în aula UnivPrsilăţii din
Cernăuţi, prin cuvintul pl'OfC'.~orilor Stoilov, Bădărău, Dimitrie Marmeliuc, Jun Nisto1· şi al\ii şi-au manifl'stat sentimentul dC' simpatic, ele solidaritate faţă de Franţa a cărei orientare reali,L[1. democratică, antifascistă (•1·a, sufleteşti', atît de apropiată românilor'").
In primăvara anului 1936, ia fiinţă Comitetul rE'gional Bucovina al „Grupului
avocaţilor dC'mocraţi" clupă care iau fiinţă organizaţii în toate judeţele
bucovinenr..
Activitatea a fost organizată în sensul luptei hotiirite „ ... împotriva oricăror fonnulE'
obscurantiste şi rC'acţionarl'" 59 ). Intelectualii făcind parte din Grupul avocaţilor democrnţi au participat la activitatC'a Ajutorului Ro~u şi a Patronajelor populare, organizaţii democratice antifascis~c conduse şi
îndrumate de P.C.R., avind drept scop
sprijinirt•a morală şi matC'1·ial[1 a luptătorilor antifascişti şi comunişti din inchisori 60 ).
DcosPbit de active s-au dovedit masE'lC' populare din Bucovina, mişcm·C'a democratică şi antifascistă în c01nbatC'1·ca tendinţelor revanşarde şi revizioniste alt> GC'rmaniC'i hitlC'riste, Ungariei horthystC' şi al<' altora, tPndinţe CC' puneau în pC'ricol integritatea tC'1°itol'iali"l a Românid, indc•pC'ndcnţa şi suveranitatl'a naţională. Astfel, constitui1·C'a „Ligii antirevizioniste" în România a fost salutatfi cu entuziasm in Bucovlna.Incepînd din luna aprilie în judeţele' din Bucovina au loc adunări de constituire
a secţiunilor judeţC'nc ale „Ligii antirevizioniste". In cuvintul său la constituirea

„., Ibidem nr. 211 decembrie 1936 ..
"• „Lumea Nouă" din 30 august 1936.
„Horia" din 2' august t93G.
"I „Lumea Nouă" din 4 octombrie 1936.
67) „Viata Bucovinei", martie !934.
'°I „Buletinul Grupului avocaţilor democraţi", 10 martie 1936.
'"l „Atlas•, din e aprilie 193G •
.., „Glasul BucovlneJ• din B mal 1934.
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Ligii la Suceava, profesorul Dimitrie MarmPliuc ;mita că: „Rf'vizionism însemnează
război. Noi nu-l dorim. Dar dacii ni se va impune ii vom purta cµ aceeaşi demnitate
şi vit<'jie, care a fost şi rstc in tradiţia poporului românf'sc ... N-avrm de t:Pdat nic-i
un petec de pămint" 61 ). In moţiunC'a votată cu prilejul constituirii „Ligii antirPvizioniste" in judeţul Rt1dăuţi, la 6 mai 19:.14 se !<punea : „CPtiiţPnii ora'iului şi judeţului
Rădăuţi... avînd în ved<:>rc uneltirii<:> can· tinei să readucă în discuţi<' drPpturile noastre româm~ti pecetluit!' cu jertfa crlor 800.0UU t•rni căzuţi pl' cimpul de onoar!' !;ii consfinţite prin tratatPle de pace, urmîncl chem[irii pentru mobilizarea con)tiinţl'!or român<:>şti ele pretutincll'ni„. ~i impus[1 d 0 impn·ativelC' noastre naţional<' din acest judrţ unde zac osemintde voievodului dl'scălicător )i intl'meif'tor ele Tm·ă, Bogdan cC'l
Bătrîn, al viteazului voievod Ştefan cel Marc„. prc•cum -:;i ale altor voit'vozi moldoveni. clcclar;im hotărît că nu vor tolL'ra să se atcntl'ze la intPi::ritatl•a Homânil'i Mari
şi că vom face zid ele apărare în contra cC'lor cc ne prC'giltC'sc din nou jugul el<' robic"62). Astfrl de adunări au avut loc în toatp jUdPţcle din Bucovinali3)
In anul 19:.14, mari manifestaţii antirevizioniste au avut loc în toatf' oraş<'le re~C'
dinţă de judc>ţ din But:ovina. La Suceava, populaţia istoricl'i cetăţi a lui Şwfan l't'l
Mare, tntr-o entuziastă aclunarc> patriotică a dat r[1spunsul sf1u celor ce rivrn•au la pă
mîntul strămoşesc : „C<•i cc rivnesc la hotarele noastre.„ ne vor afla la caz de nevoie„.
strins uniţi intru apărarea tlrl'pturilor sfintc> asupra tl'ritoriului naţional. J\cC'asta să
se ştie. Românul c blind, tolerant şi paşnic. Vrea pacc>. E bun în pace dar e bun şi
ln război. Acca~ta să nu se uite! Iată cuvintul carc>-1 trimitl'm din atlunarP, guralivilor rc>vizionişti. Trăiască România în hotarele ci c>tnice şi istoricc"h). ln cuvînU1rile lor participanţii la marea adunan• antirl:'vizionistă ele la Ccrn;iuţi şi-au manifestat ferm hotărîn•a dc> a apăra hotarele ţării, de a tr•U în pace cu toţi vecinii. Nn tarie, mitropolitul Bucovinei spunea în acest s<"ns : „Prestigiul Românil'i prstt• hotan•
rstc in vădită crc>ştere. Guvernul ţării inregistrcaz[1 astăzi rc>zultate dintre• c<'l<' mai
frumoase şi_ in politica c>xtcrnă. Activitatea compctc>ntrL a d-lui Titulcscu ne-a crt'at
ţării un credit marc extcrn„." 6'). In cuvîntul său profpsorul universitar Ion I. Nistor
arată că : „Sintcm datori de pace şi colaborare cu toţi vecinii. Nu provocăm pe nimeni dar să ni se rc>spcctl' hotarcll'"!i6 ). ln moţiUIH'a votată cu acl'st prilc>j S<.' spunea ·
•. Populaţia oraşului şi judC'ţului CPrn;iuţi... îşi c•xprimă credinţa nC'strămutatt1 c;i
orice acţiune de revizuire a hotardor sfintPi noastl'L' Patrii se va izbi totclPauna de
cc>a mai enC'rgică !.mpotrivir<' a braţl'!or şi sufletelor tuturor fiilor Românil'i într•'l!itc ~i
liotărîrca fl'rmi"1 de a apăra cu toatL• forţde graniţe!P 'Firii, fixatr prin tratatPle rle
pacl'"" 7). Rftspunzîncl printr-o trlcgramă moţiunii antirPvizionistl' a r[1<loiuţC'nilor, Nirolac Titulescu spunc•a : „V<i mulţumC'sc din toati1 inima JJC'ntru sc>ntimrntel<' l'Xprimatc> in numrlr populaţiunii din Rădi1uţi, care nu poate clecit sii mă înti"ll'<'ască în împlinirea sarcinii mrlc".
Prin întrraga activitatf' cl0sfăşurată sub conducl'rra Partidului Comunist Român.
masei<' popularc> clin Bucovina, intdectualitat<'a, forţc>IC' democraticc>, ~i-au adus o
importantă contribuţie la crc>area unui climat antifascist în această parte a \ării, J.i
lupt<t împotriva fascismului, rc>vizionismului şi ri"1zboiului.

LA LUTTE DES MASSES POPULAIRES DE BUCOVINE, DIRJGf,ES PAR
LE PARTI COMMUNISTE ROUMAIN CONTRE LE FASCISME, LE
REVISIONNISME ET LA GUERRE (1!130-1!136)
RESUME
.'\u cadrc> ele son article l'autcr p1·esentc> Ies piu<; :significatifs aspPcts dc> la IuttP
d<:>s massc>s populaires de Bucovinc>, drs forces dernocratiquc>s dr cc>ttl' r(•gion du pays,
dirigt•es par le Parti CommunistC' Roumain, contrl' l'Pxpansion du fasdsme, du n~
visionnisme, pour la sauv<'gardc> de I'integrite tPITitoriale du pays, dr Ia souvcrainl't~.
contre la guerre qui se preparait.
Un ('Spacc important, au cadre elf' l'articll', C'St dc•stine a prcscntl'r l'activitc cl&ployep c>n ce sc>ns par Ies cc>llules communistrs et d·~ l'U.T.C. (Organisation d<' J;1
.Trurwss1~ Communistc>).
") Ibidem din 9 mai 1934.

~Ibidem.

"'I lbldem din 17 mal

193~.

"I Ibidem din 12 mal 1934.
"'I lbldem, nr 433~/19 lunle 1934.
a;) Ibidem.
·
"I Ibidem.
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DIN ISTORIA CULTURII SUCEVENE

CARTEA ROMÂNEASCA VECHE TIPĂRITA !N TRANSILVANIA
AFLATA lN COLECŢIILE JUDEŢULUI SUCEAVA
OLI~v'IPL\

MITRTC

Fişarea cărţii vechi româneşti pflStrată pe tc-ritoriul judeţului Sucmvn n0-a prilejuit identificarea a 146 de tipărituri trans~lvăncne (pîn(1 la anul 1830), prov0nind
din tiparniţele de la B<llgrad (9 ext'mplare), Bla.i (96 exem~larc), Rra~ov (5 exemplare) şi Sibiu (36 exemplare). Datoria noastră estp elf' a l<' face cunoscut(', cu puţim•
excepţii, pentru prima oară, specialhtil01· preocupaţi de circula\1a lor şi dincolo d4i>

C;1rpaţi 1).

Cercetarea întregului fond de cnrtC' aflat în cvidl'nţa noastrf1 ne-a oferit i:;i posihilitatca descoperirii unui exemplar nespmnalat pină în prPzent în bihliol?rafia dP
spc-cialitate, cc a constituit obiectul unei comunic<"ll"i susţinute la Colocviul Naţional
„Valori bibliofilc din patrimoniul culturnl na\,ional ·- Cl'l"cctarl' şi valoi-ificarc" IV,
Sfîntu Gheorghe, 14-16 mai 1982. Este vorba de un Ceaslov tipărit la Sibiu, in anul
11104, a cărui prezentare o facem la momentul respectiv. De asemenea, să aducem
completări, în ceea cc priveşte paginaţia, la două tipărituri cunoscute: Evanghelie.
Sibiu 1806 şi Catavasier. Blaj, 1824.
Analizind însemnărilf' de pc fildl' cărţilor, am constatat că, de cele mai multe
ori, au ajuns aici prin cumpiirare. Spre' surp1·indC'rr.'a nonstră, mult prea puţine sînt
i;ituaţii!c cinel de ne
lilrnurcsc şi asupra itincrariilor parcurse de curţi. Avem
exemplare cc, la puţini ani după tipiirirc>, se aflau deJa în zonă, fără să ştim cine lC'-a
adus şi in cc împrejurări. DP pilelii, în anul 1777, locuitorii comund Straja cumpă
rau un Octoih, tipărit la Blaj, în 17î0~). La numai doi ani de la apa1·iţie Grigorii
Mihălaş şi soţia sa, Gasia, din satul Brăeştii, Bucovina, cump<ir[1 un P0nlicostar şi au
dăruit-o bisericii în Brăeşti, la anul 1807, octomvrii J3l). Locuitorii acelea~i localităţi
sint în anul 1811 în posesia unui Strastnic apfo·ut la Blaj, în anul 180-1, dar, ce-i drept,
dupi1
aştPptări
maî îndPlungatc clatoratP, dr> dnta ace-asta, vînzătoruluL
C"UIHhcutul tipogrnf cc1·năutPan Petru Eckard. Această carte s-au cumpărat prin Gavril llisăi la anul 1807 de la tipografu Petru Ecard din Cernăuli. la casa lui, cu H
lei. Şi fiindcă nu era încă legată nu s-au luat la mina cumpărătorului îndată, pînă
să va lega. lare tipograful Ecard vrut a tăgădui primire banilor, n-au vrut să dea
carte aceasta nicel'um şi s-au prilunjit vremea de la 1807 an pînă la 1811 deche(m)v
(rie) 4 şi apoi cu mare greu o au scos Gavril Ilisăi de la acel vînzător„.").
CitPva însemnări ne informează asupra circulaţiPi c[1rţilor in 'Transilvania, inaintP de> a trece munţii. In anul tipiiririi, 1770, un Octoih este cumpiirat cu florinţi
şase, chiar din tipografia Bunl'i vc>stiri din Blaj. ele> călrP „Paştu diacui din sat Să13:J""). Grozav Ion t•umpără un Penticostar cu 7 florini şi patru şuştal'i de la popa
Lmntie din Bistriţă, în luna lui martie, în 13 zile, anul 17876),
O altă moclalitate d0 pătrundere a cărţilor este acPC'a a daniilor fftcute unor biserici. Astfel, în anul 1787, bisc>rica din Dorna Canclreni primeşte de la Lupul Zaharie din Birgău un exemplar din Noul Testament de Bălgrad 7 ), iar bisericii din Ia•) Vezi, Ioana Cristache-Panait Circulaţia in 1'Ioldova a cl.rtll ln limba români\ tlpil.rUA în
sec.
al xvm-Iea, in „Mitropolia Moldovei şi suceveiu, anul XLVIII, nr. 5-6,
1972,
P. 415--432.
2 1 Muzeul „Telmlcl populare bucovinene" din Rădăuţi, inv. 10371.
3 ) Penticostar. Sibiu, 18'0:i ; Depozit, inv. 68:!.0.
•1 Depozit, tnv. 6821.
Depozit, lnv. 488.
"I Penticostar. Blaj_ 1788 : Depozit, tnv. 485.
'l M-rea Dragomirna, inv. 1666.

»
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cobeni Iani, feciorul răpăusatului Constantin grecul, neguţitor din t(îrgul) Soce\•ii, la
unul 1820, dimpreună cu soţul meu, Ileana, fiica logofătului Simwnu Romanu dă1·ui~t1? un Apostol tipărit la Blaj, in anul 18028).
O singurii inSt?mnan• dC' P<' un 01·toih s-ar părC'a că atestă Iolosin'a lui in procesul de tnvăţămint: Să să ştie de cînd am învăţat copiii preotului Ioan din llişeşti,
in anul 11101 ••• Grigoriu).
DC'sigur, nu putem trC'CI' cu VC'clC'rC'a pt•stc relatarPa lui GhC'orgachi, logoffltul:
~ă să ştii cind s-au dus boil'rii la Ţarigrad : dumnalui Andrieş Ruset, vei vornicu.
Munolachi Costachi, vei vornicu, Costachi Ra;r.u, hatman, i (şi) dum(ncalui) Toadir
Paladl', vei vist(icrnic) în zilile Mării Sale Ion Ion Neculai Voevod, cînd imbla veletul 7254 (= 1746), ap(rilie) 3 zile. Au trl'cut Dunărea la Galaţi, în zilile lui Sultan
Mahmud, cînd era vizir Hasan Paşe, .Şi eu, Gheorgachi, am scris aceste 12 rînduri
ca să să pomenească 1D).
Prezenţa acest01· tipărituri, alături de cC'IC' bucurC'ştcne sau 1·îmnict'l1C', în localităţilt> judt•ţului Suceava, duci• la concluzii f"<'V<'latoare în cePa cc priveşte' circulatia
ct'1rţii ve•chi şi unitatt?a poporului român prin carte, în ciuda desC'lor masuri de r~s
tricţic. Deşi n-am intilnit întreaga varktaw dC' mijloace prin
car<' aceste cărţi au
ajuns pină in cele mai izolate' localităţi. sintPm convinşi c;l au existat şi ll'gături
directe cu ac!'ste centre tipogrnficC', ale căror imprimate au fost prl'ţuite de către cei
care şi-au „adfipat sufletul ele' multe dulci invt1\ături".
ln cel<' Cl' urmează, prl'zentiim aria dl' r;ispîndire a tipăriturilor transilvănene pe
titluri şi locaJil;·1ţi. Jn dr!'apta fit>cărui titlu cli'1m: anul de apariţit•, numi.irul total de
exemplare, loc.:alitiiţile cl!'ţimitoarl?, numen•)p de• inv<'ntar. PrC'cizăm c;i, titluri)!' sînt
trl'cUt<' in ordin<' cronologici'1, pc tipografii, în forma cunoscută nouă din lucrările de
referinţă folosite şi pentru id<'ntificarc'a 101· 11 ).
BALGRAD (ALBA-IL'LIA): !J ex<'mplar<'
I. NOUL TESTAMENT, lli48: 5 <'X<'tnplare
Cîmpulung Moldovenesc (Muzeul „Arta IC'mnului", inv. 5i0), Dragomirna (m-r<'.
inv. llili6). Frătăuţii Vechi* (ph. „Sf. 1\rhanghcli", inv. 2764), Pocni-Solca"' (ph.
„NaştPrea 1\1. D.", inv. 2914), R<icli1uţi (Muwul „Tl'linici
populare' bucovinPne"
inv. 1043).
2. MOLITVENIC, 1689 : 2 exPmplare
Panaci• (ph. „Sf. Ap. Pl'tru şi Pavl'I", inv . .J:lil), Slobozia SuccvC'i• (ph. „Sf. Nicolae", inv. 2742).
3. CHIRIACODROMION. 16!J!J : 2 exC'mplarc'
Suceava (M-rea „Sf. Ioan cel Nou", inv. R2B; MuzPUl juc!C'ţean de istoriL•.
inv. 2432).
BLAJ : 96 exemplare
1. PENTICOSTAR, li68 : :l C'Xl'mplar!'
Frătău\ii Noi• (ph. „Na".'tl'rl'a M. D." inv. 2800), Likni'' (ph. „Sf. Nicolae", inv.
485), Rotopănf"iti• (ph. „Sf. TrPimc", inv. 62:!5).
2. OCTOIH, 17î0: 5 exemplare'
LitC'ni· <rh „Sf. Nicolae•", inv. 4B8), Putna (m-re, inv. 915, 915 J\), Ri1di"iuţi (MuZC'ul ,.T<•I nici populare' hucovin<'nl'", inv. JO:H), Valcn Putnei• (ph. „Sf. Arhangh0li", inv. H96).
3. TRIOD, 1 iîl : 1 e'Xl?mplar
Jlirtop• (ph. „Sf. Vo:evozi", inv. 6243).
4. PSALTIRE, 177:! : l l?XC'mplar
Suceviţa• (ph. „Sf. Ioan Botc•zătorul", inv. 2214).
5. F.V ANGHELIF., 1776 : 5 C'XC'm piare
Corocf1irşti 0 (ph. „Sf. TrC'imP", inv. 2!Jl), Df1rmăne:;;ti" (µh. „Tnălţar<'a Domnului".
inv. 2440), Putna (m-re. inv. 1285, 1285 A), SucC'viţa (m-rP, inv. 2-l 1l.
6. CAT A V AS I EH, 1 îi7 : 3 <'X<'mplare
Bosand" (ph. „TăiPrl'a capului Sf. Ioan Botezătorul", inv. 12fi4), Frătfiuţii VPchi'
(ph. „Sf. :'\rhangllf•li", inv. 2i62), Lămii~e·ni" (ph. ,.Sf. C-tin 'ii El<'na", inv. 642î).
1)

Depozit, inv. 4024.

•1 Octoih. Blaj, 1792 ; M-rca Dragomirna, lnv. 1710.

'°I Noul Testament. Bă!grad, 1640 : Depozit. inv. 2914.
") Ioan Bianu, Ncrva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia româneascll. veche, vot T-Ii.".
Bucureşti, !898-19H (abreviat B.R.V.) ; Daniela Poenaru, Contrlbutll la Bibliografia rom:ineascA veche, Tirgoviştc, M11zeul jucle\ean Dimbovlţa, 1973.
"l Se păstrea:ză in Depozitul centralizat de ca11.e veche.
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7 OCTOIH, 1783 : 4 C'xemplare
Călineşti Vasilachc• (ph. „Sf. Dimitrie", inv. 2384), Grămcşti• (ph. „Sf. Nicolae",
inv. 2153), Voitind* (ph. „Sf. Ilic", inv. 2403) Sf. Ilic (ph. „Sf. Ilic", inv. 4).
8. MOLITVF.:NIC, 1784: 2 C'Xemplare
Dărmăneşti• (ph. „!nălţarea Domnului'', inv. 243:1), Dumbrăveni• (ph. „/\dormirea M. D.", inv. 373).
g, CE/\SLOV, 1786 : 1 exemplar
Voitinel" (ph. „Sf. Ilic", inv. 2663).
10. OCTOIH, l'd. IV, lî92 : 3 cxemplal'e
Dragomirna (m-re, inv. 1710), Ioneasa• (ph. „Sf. Nicolae", inv. 6526, 6552).
11. CATAVASIF.H, 1793: 2 exC'mplare
Oniceni• (ph. „Sf. Nicolae", inv. ti285), Văleni Stînişoara• (ph. „Adormirea M. D.",
inv. 6655).
12. BIBLL\, 1705: 9 exemplare
Cîmpulung MoldovenC'sc (MUZC'Ul „Al'ta lemnului", inv. 496), Fălticeni (Muzeul
orăşenC'sc, inv. 888), Pojorîta• (ph. „Sf. NicohlC'", inv. 4020),
Putna (m-rt', inv.
1286), R[1dăuţi (Muzc·ul „Tehnici populare bucovinC'ne", inv. 1825), Suceava (Biblioteca Institutului de Invăţămînt superior, inv. 108.224), (m-rca ,.Sf. Ioan cel
Nou", inv. 554, 20fl5 ; ph. 0 „Sf. Dumitru", inv. fnJ).
13. TRIOD, 1800 : 4 t>Xcmplare
Fălticeni• (ph. „Sf. Voievozi", inv. 6205),
Ioneasa• (ph. „Sf. Nicolae", inv. 6539)
Panaci" (ph. „Sf. Ap. Petru şi Pavel", inv. 438li), Suceava• (ph. „Sf. Invie1·c",
inv. 6J).
14. APOSTOL, 1802: 7 CXC'mplare
Bălineşti• (ph. „Sf. Nicolae", inv. 2897), Gemenca• (ph. „Sf. Ap. P0tru şi Pavel",
inv. 4827), lacobeni• (ph. „Sf. Gheorghe'', inv. 4024), Poiana• (ph. „Sf. Arhangheli",
inv. 945), Poieni-Solca• (ph. „Na~terea M.D.", inv. 2916) Slatina• (ph. „Sf. Voievozi", inv. 6JB:J), Slătioara• (ph. „Sf. Mihail şi Gavril", inv. li51l5).
15. STRASTNIC, cel. III, 1804: 9 exemplare
Rrăcşti* (ph. „Sf. Arh. Mihail şi Gavril", inv. ()821), Corni* (ph. „Sf. Voievozi",
inv. <H93), Fălticeni• (ph. „Sf. Voievozi", inv. 6205), Horodnic dC' .Jos• (ph. ,..'\dormirea Sf. Ev. Ioan", inv. 2222), Ionl•asa• (ph. „Sf. Nicolae", inv. 6539, 6542), Mihoveni• (ph. „Sf. ArhanghC'li", inv. ,125), Poieni-Solca'' (ph. „Naşterea M. D.", inv.
2922) Prcuteşti• (ph. „Intrarea M. D. in biserică", inv. 6345).
16. LITURGHII, 1807 : 4 C'XC'mplare
Brăil·~ti• (ph. „Sf. Arhangheli'', inv. 6817), Horoclnic de Jos• (ph. „Sf. Dumitt·u",
inv. 2248), GrănicP.şti* (ph. „Sf. Arhanglwli", inv. 228(;), Putna (m-re, inv. 832).
17. PENTICOSTAR, 1308: 8 C'XC'mplarc
Corocăic>şti• (ph. „Sf. Treime". inv. 2!15), Gcmenea* (ph. „Sf. Ap. Petru şi Pavel"
inv. 4828), Grăniceşti>i: (ph. „Sf. Arhanghdi", inv. 2274) I·Iorodnic de .Jos*, (ph.
„Adormirea Sf. Ev. Ioan", inv. 2228), Măncistioara• (ph. „Sf. Onufrie", inv. 2855),
Poeni-SoJca• (ph. „Naşterea M. D." inv. 2922), Valea Putn~·i" (ph. „Sf. Arhanghc>li", inv. 4495) Vlill•ni-Stinişoara• (ph. „.-\dormirea M. D." inv. 6635).
18. TRIOD, 1813 : 3 cxC'mplarc
Benia• (ph. „Cobol'in•a Sf. L„11", inv. 4413) Horodnic ele Jos• (ph. „Adormirea
Sf. Bv. Ioan", inv. 22:.lli), Prisaca Dornei• (ph. „Sf. Arliangl1C'li", inv. 4651).
19. APOSTOL, 1814 : 6 exemplare
Corocăieşti* (ph. „Sf. TrPime", inv. 2!l6), Gura Humorului* (ph. „Sf. C'-tin şi Elena", inv. 1284), Holda" (ph. „Adormirea M. D.", inv. 4528), Suceava (Filiala Arhivelor statului, inv. 193), Ţibcni (ph. „Naşterl'a M. D.", inv. 143, 2028).
20. EVHOLOGHION, ed. III, 1815: 8 C'XC'mplarc•
Arbore• (ph. „TăiC'rea capului Sf. Ioan BotC'zătorul", inv. 2516), Bosanci" (ph.
„Tăierea capului Sf. Ioan BotC'zătorul", inv. 1268),
D:lniJa• (ph. „Sf. Cosma şi
Damian", inv. 2530) Rădăuţi (MUZl'Ul „Tehnici populare bucovinene", inv. 1039),
Sadova• (ph. „Sf. Gheorghe", inv. 4269), Siret• (ph. „Sf. Ioan Bokzătorul", inv.
2100).

21. EVANGllELIE, ed. III, 1817 : 5 c>xemplarC'
Găl[mcşti* (ph. „Sf. Arhangheli'', inv. 2896), Gt·ăniccşti* (ph. „Sf. Arhanghpli" inv.
2276), Horodnic de Jos• (ph. „Adormirm Sf. gv. Ioan", inv. 2226), Mămlstioara•
(ph. „Sf. Onufric'", inv. 2851), Suceviţa (m-re, inv. l:Jfl).
22. STRJ\STNIC, 18li : 1 exemplar
Dragomirna (m-t"e, inv. 136:.1).
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ŞTIRI

NOI DESPRE NICOLAE ISTRATI

ŞI

FAMlLIA SA

GHEOHGHE SIBECHI

Scriitorul şi omul politic Nicola<' Istrati „stC'garul partidei antiunionistilor",
cum ii aprecia, pc temeiul strictei realiti'tţi, M. Kogf1lniC'<'anu 1), a suscitat atC'nţia
mai multor cercetători, contribuţiile lor de pină acum rdiefînd citf.•va laturi progrcsistf' ale activităţii salc2), intre aceştia dctaşindu-sc indl•oscbi Paul Cornl'a 3) C'arr,
fn studii fundamentalE' pe o competentă analiză, a r<'u-:;it să conturt'Z<' <>figia cărtu
rarului, după decenii de nemeritată uitare, la locul cuvenit in pantlwonul litC'raturii
române. Aceeaşi probitate' ştiinţifiC<l, sic ira ct studio, manift>sta rC'ct:'nt ':'i florin
Faifer, ope1·ind necesara disociC'l"l' intre opera şi activitatea politică a autorului carl'.
se ştit>, datorită c>rorilor politice fundamentale, comise în ultima parte a viC'ţii dPvenist• indc>ziclerahil, iar după dispariţia-i fizicii s1·1·ic>ril<' sale> fusl'st>ri1 condamnat"
Ia o nedreaptă ignorare'•). In acC'st cont<>xt, actuala intf'rV<'nţi<' nu-şi propun<' ,;,
transpună in prim plan noi aspecte axiologice ale
scrk•rilor lui Istrati ci, fondata
pc noi mărturii scripturale, incf'arcă să aprofundeze unc>lc coordonat<' de bază alf'
biografici acestuia, dc>zv;Uuind fnţete mai puţin cunoscut<' şi totodată, în virtutra
menţiunilor documentare induhilabile, si'l contureze unC'lc
prccizfiri şi corPctivl' la
scrierile cc i-au fost consac1·atc pînă acum.
Sesizăm,
ca prim punct de plecare, opiniile contradictorii dcspn_• ascPn<lenţii
după tată ai scriitorului. Bunăonră, Sion arhondologuJ considera că lstriitt>stii au fost
vechi mazili şi <'a atare, tatiil scriitorului, Gavril Istrati C'l'a neam ele „răz[1ş ele la
Serbeşti ce se numesc ai lui Istrati, <lin ţinutul Ncam~ului". Această apreciere, coroboratU, din cite intuim, şi cu alte izvoar<' informa\ionalf' autentice>, îl determina recent pC' ŞtC'fnn S. GorovC'i să opiniC'ze că Istrătestii au fost componC'nţi ai caracudei
boiert-şti, dintrC' ei distingindu-se do;ir Gavril Istrati paharnicul - prin declan5area unor acţiuni anticteriste la 1821 5). Paul Cornea prin valorificarf'a altor surse
ioformaţionale, neconcrc>tizate însă, nega aserţiunea contcmporanilo1· scriitorului potrivit căreia, Gavril Istrati ar fi fost intcnclt>nt al familiei Balş. In plus, statornicea idcia că, unul din ascC'ndmţii familid ar fi fost inobilat dl" ciitrc Ştefan CC'l Mare
iar un descendent de-al acestuia s-ar fi înrudit cu Eustiltie Dai>ija"). Evident, vechimea nobiliară a familiei scriitorului nu-i conferă nwritc amplificate după cum
nici s01·gintca sa de factură mai mo<ll'stă nu-i de natură si'1-i climinut•w valoarea
scrierilor sale ori să proif'c'tc>Zf' un con cit> umbr:i p<> acţiunii!' sale congruente cu
tendinţl'le progrc>sistc alt• < l ncii. I n dC'mersurile noastre am dl'pistat, la 8 i uli<' 1692
un Istrati din Serbcşti (.l-<c,u1iţ) CI' a curnp[1rat b data respectivă, o ocină de la un
Ioan şi sora sa Floan•a, nPpu\ii lui Trohim;). Am insistat asupra acf'stui dt>laliu, infntrucît ofc>ră ipotf'za ca acest Istrati s[1 fie> unul din anonimii stri'1mo":-i ai scriitorului. investigaţii prelungite în timp urmin<l să materialiwzc verigile infonn<..1ţionale
neccsarC'.

'>

„Steaua Dunării", II, nr. 35, 19 Julie 1056, p. 140_
~ Bibliografia opNel, cit şi a scrierilor ce i-au fost consacrate sînt prezentate în Dicţionarul
literaturii române de la origini pină la 1900, Bucureşti, Ed. Acad. R. S. România, 1979, p. 467.

'>

'>
'>
">

'l

Paul Cornea, Un scriitor moldovean puţin cunoscut : N. lstrali, !n „Studii şi cercetări de
Istorie literară şi folclor", VII, nr. 1-2, 1950, p. 153-li3. Aproximativ acelaşi text, pe care
s-au operat unele completări şi modificări, i11 „Studii ele literatură română modernă",
Bucureşti, Ed. pentru literatură, 1962, p. 321-353. Ici. N. Istrati ln Istoria literaturii rom!\·
ne, II, Ed. Acad. R. s. România, l9ii8, p. 581-5U3.
Florin Faiter, Nicolae Istrati în Dictionarul literaturii române de la origini pină la 1900,
Bucureşti, Ed. Acad. R. s. România, 1979, p. 465-467.
Constandin Sion, Arhondologia !\loldovei, Bucureşti, Ed. Minerva, 1973, p. 91-92.
Paul Cornea, Un scriitor moldovean •• „ p. 155.
C. A. Stolde şi c. Turcu, Dorumente şi regeste din ţinutul Neamţului (sec. XVII), extras
din „Anuarul liceului de băieţi din P. Neamţ, 1934/35", p. JO.
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Pentru îmbogăţirea paktei cunoştinţelor despre paharnicul Gavril Istrati instrumc>ntul indubitabil care> c•xplică argumentat, convingăto1· cine a fost acesta, rămin~.
dupf1 opinia noastră „foaia sa de calităţi", 1·cdactată in anul 1935, garantată fiindu-i
ohiPctivitatPa, devansincl cu clouf1 dC'ccnii acerlwle biitftlii pentru unire. Acl'St documPnt inedit asigu1·ă relcvarC'a că, Gavril Istrati s-a născut - aşa l"Um afirma in dcplinft cuno')tinţf1 de cauză paharnicul Sion - în anul 17i0 în ţinutul Neami la ,.moşia
:;;tu·beşti ai lui Istrati". S-a familiarizat cu descifrarea slovelor şi „şcoala
moldovenească" şi „au slujit făcînd cetatea Akermanului şi alte slujbe ale patriri cu nf'contPnirc", dai·. de ce natură sau ierarhi<', documentul nu menţionează. In schimb redt1
dai' aspectul mult controversat şi anume că a fost „1nsărcinat cu particularnice
tr<>hi a ci. baş boi0rului T<'od01· Balş di la mo<:;ăi"~), adicf1 rdevă cu alt<' cuvinte că a
îndl•plinit funcţia d<' int0ndent. llC'zultf1 indubitabil cft aserţiuni!P lk pl' Ia 185() h
aclrPsa lui Istrati, privind 'indPIC'tnicirile tatălui sau nu erau aberaţii calomnioase,
1·[1uvoitoarf', ci se aflau p0 tpn•nul sigur al adevărului. Probabil cii în pl•rioada cînd
unioniştii erau plenar angajaţi în băt<1!ia pt>ntru unirP cineva să fi răsfoit acest dosar
şi, pe baza menţiunilor prezentat<' să fi făcut dezvfiluiri!P ci<' rigoare"). Concomit<'nt.
in cuno5tinţă dc cauză erau şi alţi contPmponmi, hunăoarc'1 Thc>odo1· CodrPscu care
lansa. <' drl'pt mai tirziu, dar fără a mai urmări vr0un scop politic ori de altă factură, că Nicolae a fost „sufleţelul lui Fric\('ric Ral)" 10 ). Jn fin<', o altă probă de netă
J,(ăduit care convt:'rge spre obîr-;;ia modestf1 a Istrătc>~tilor l'StC' afirmaţia consulului
WallPnherg, la 28 decembrie 1835, dC'ci cinci obiectivitatea si autPnticitaka sa este
inatacabilă. In raportul respectiv consulul informindu-şi superiorii despre o anume
st;irc> de lul'ruri din Moldova notează si că Gavril Istrati a fost ajutor (Bestc-IHer) al
111ardui loi?of<it Theodor Ral5 JI). In virtutC'a acestor dovPzi se proif'cteazft clar sor~intC'a sc1·iitorului.
J\lt0 mi"irturii au menirea so'.i asigure unele clrtalii clin viaţa tatălui scriitorului.
Astfel, în anul 181!i, posibil sp căsătorisp între timp, p1·a stolnic .~i avea ca proprictatf'
satul Coşukni, cu 18 familii, din ţinutul Aoto~ani. In acela-;;i an, la l!l clrrembrif'
primpa caftan de paharnic, contra sumei d0 20 Ici 12) Dupt1 derlan'jarea C'\"C'nimentelor
din anul 1821 s-au păstrat d<'spre el clou[1 rnf1rturii contradictorii : potrivit uneia
dintrf' ele, Gavril Istrati s-a nrnnifC'stat ca unul din promotorii unei acţiuni antirteristp din nordul Moldovei, soldat<·1 cu elibrrarca Aoto'ianilor, în timp CC' a doua, dC'
fac turf1 autobiograficii, îl prezint{1 pt> Istrati în altii ipo~tază: sprf' a-si salva viaţa s-a
1·C'fugiat 'în l\u-;tria. Conform primei. în 1821 paharnicul I">trati si căminurul Ştrfa
nachi Ght>rg!iel, plc>cînd la Zvori-,te, locul uncl0 Sf' întruneau boiPrii plănuind mobilizarr>a satPlor P"ntru izgonirra 0tPrÎ'';tilol', au rc'U~it să ridic0 Ia armc> circa :moo de>
sr1tc•ni „prop[1-;;ind tot pe malul Sirf'tului în jos". Incura.Jnţi cil' gC'~tul lor temE'rar, hoto~t11wnii s-au riclicat la armP, rînduincl ispravnic pe PC'l: ,; Vîrnnv în locul stolnicului Grigon• Rizu. Alarmaţi, c>tC'ri~tii s-au repliat pînă Ia Tuţora iar cei doi lideri
Chr1·ghel ~i Istrnti. climprPună cu sătl'nii înarmaţi, au aşteptat trf'i zile la illOl';ia
~;'. 11c0şti „hrană şi povăţuiri" clP la boi0rii din Botoşani, dar nf'priminclu-Ie oamC'nii
·--:iu împrăştiat pe la casel0 lor", consl'cinţa acţiunii rezumînclu-se doar la „slobozi1-c·a Rotosanilor" 13 ). Din a doua sursă informaţională rezultă că, la 17 m<..1i lfl23 G<..1vril
Istrati recla111{1 pe Glworghe Cantacuzino pentru pagubele CC' i le-a provocat cu ewri~tii, intre' car0 „răpire in vitele de tot frlul cc> am avut, stricarp c·'lsîi mde clin Boto')ani şi prădarea lucrurilor cc aveam înfmntru" prPcum şi „arclirea aci înadins a
hirtiilor cir socoteli ce aveam cu unii şi alţii", toate• acC'stP vc>~rnţ1uni, sp jeluia paharnicul „in slnuJ famelii rnC'li au tipărit o n0~tParsă s;1rf1cii". zu_grcivinc\ daunele grave
CC' i-au fost provocate', conchidea că „111-ar fi lovit în vi;1ţă dacă eu nu m-a~ Ii apărat
cu sc[1par0a in hotarul ,l\ustril'i" 14 ). Nu este exclus ca iniţial Jstrnti să se fi rf'fugiat
în Bucovina, clupf1 carP, diind de soarta bunurilor "a!f' rămase la Boto~ani, să nu fi
ezitat de a devl'ni unul din liderii locali ai mişcf1rii antif'teristc>. Propria-i afirmaţie
„m-aş fi apfirnt cu scapan•a" punC' totul, sub semnlll incPrtitudinii dimensiunile rroismului s<-tu, a Wriei de a df'Vl'ni lil:er al luptei antieterist0, incit pC'ntru statua1·ea unei concluzii certe s!nt m•cc•sare noi rC'pere docunwntare. Pe~tc un decf'niu, C4a-

'> Arh. Şt. Iaşi. Tr. 1aa2, op. 1560, dosar 746, f. 368 v - 369.
•1 Acte ŞI cl.orumente relative la Istoria renaşterii României, voi. III, Bucureşti, 1889, p. 1044.
'"I Uricari ul, IX, p. 277.
11 ) DocumrnLe privitoare la Istoria românilor. Colecţia E. de Hurinuzakl, voi. XXI, p. 631.
"> Corneliu Istrati, condica visteriei Moldovei din anul IBlG, Iaşi, Ed. Acad. R.S. România,
1979, p. 9G ; v. A. Urechia, Istoria românilor Buc., Gobl, tom. X, partea B., p. 188.
"> Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Tip, Saldman, 1928, p. 21.
"J Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, Bucureşti., Ed. Acad. R.P.R., 1960,
p. 287.
260
https://biblioteca-digitala.ro

tagrafia din anul .1832 ni-l. p~ezinlă ca locuind lot în Botoşani, împr;ună . c~ un
_Agachi monah" ş1 Necula1 fml d-sale 15 ). 1n anul 1835 CusC'sc propulsat m activitatea
funcţionărească, probabil de Balş, aj.ungi~d pre~idC>nt l~ „giudc~ătoria. agiutăto~~e"
din Iaşi1ti). lnaintat in vtrstă, s-a stms dm viaţa la Iaşi, la 18 ianuarie 1838, f11nd
lnhumat in cimitfrul bisericii Banu 17 ).
Ultimele investigaţii prilC'jUiC'sc concluzia că mama scriitorului ar fi fost contesă poloneză, EcatC'rina Ilschi, asprţiunc care se suprapune doar parţial pe terenul
realităţii. Or, pomelnicul familiei româneşti Ilschi, r0dactat in anul 1835 asigură relf'varea că mamn scriitorului s-a numit Catrina Ilschi 1H). lncontest..'lhil, numele de familie arC' o cvidC'nţă rc>zonanţă polonezii, ascendentul cunoscut fiind, într-adevăr, polom·z
dar urma~ii siii, odată cu scurgerPa timpului, s-au naturalizat. Pentru amplificarea
cunoştin\C'lor despre ascendenţii lui Istrati vom
contura succcsiunf'a genC'raţiilor
clupă mamă ai acestuia. In virtutea consemnftrilor documentare ascendentul cunoscut
al familiei a fost căpitanul Alexandru Ilschi, polonez din ora~ul Grodno 1' 1), căruia i
s-a confl'rit stărostia tirgului Horodinca. S-a căsătorit cu Mm·ia, fiica lui Teodor Petriceicu, nepoata de frat0 a domnitorului Moldovc>i, ŞtC'fan Pf'triceicu. Din convieţui
rea acestora a rezultat Nicolai Ilschi, o fată căsătorită cu Miron Gafcncu~ 0 ~i alta,
Maria, căsătorită cu un Dediul2 1).
Neculai Ilschi şi-a întemeiat o familiP prin mariajul cu Elena. fiica lui Iordachi
Flonclor22), avînd ca urmaşi pc Alexandru, Maria~ 3 ) şi Sanda Volcinschi 2'). Alexandru
Ilschi şi-a unit destinul cu Ana~ 5 ), fiica lui Teodor Curt2" şi a Mariei, fiica lui Teodosie Başotă. La 11 martie 1762 cind s-a ('fc>ctuat clelimitar<'a ~atului Crasna între
ieromonahul Iftimie, rPprczentantul mănăstirii Putna şi Alexandru Ilschi, acc>sta era
prezentat în documentul finalizat ca fiind mazil~'>· Ulterior, catagrafia ţinutului Sucevii. redactată in timpul ocupaţiC'i ţariste', la 28 1unif' 17î4 îl prezintă pe Alf'>xandru
Ilschi drept „mazil Ilinschi" - evident, formă co1·uplă pc>ntru Ilschi - ca proprietar
al satului Crasna. ce număra U familii~ 8 ). Mai tirziu, la 1~ aprilie 1796 autorităţile
habsburgice din Bucovina f'l.iberau o mărturil' din care rezulta că, Alexandru IJschi
mazil era nobil şi achitase' darea mazililor 29 ). Mai adăugăm că a ctitorit biserica din
Crasna (25 sept. lî93) şi a înnoit-o pc cea clin Sarafincţ S-a stins din viată la 2:'1. mai
1800, fiind inhumat în ctitoria sa din Crasna30)_
") Artur Gorovei, op. cit., p. 128.
"> Arh, Şt. Iaşi, Tr. 1382, op. 1560, dosar 1H6, f. 368 v-369, 197 v. ;
"> Ibidem ; Colecţia de stare civilă oraş Iaşi, Morti. 1805-1865, indice supllminet, 1838, bis
Banu ; G. Călinescu, Material docu1ne11tar, in „Studii şi cercetări de Istorie literară şi folclor", X, 1961, p. 121.
18) Din tezaurul documentar sucevean, 1393-1849,
Bucureşti, D G AS , 1983, nr. 1906, P. 601.
Spre a se primi rangul de baron ern necesară, conform legislaţlel Austriei, probarea unul
venit anual de 3000 florini (cf. „Arhiva genealogică", I, 1912, p. 66~7).
I•) Alexandru Ilschl a cumpărat o jumătate din satul Crasna (ţin. Suceava) de Ia biv vei slugerul Dumitraşco Ursachie, cu 300 lei, Ia 1 mai 1696. De acum încolo Crasna va fi
Jocul
de baştină al familiei Ilschi. Alexandru a ctitorit biserica din Horodinca din Deal şi cea
din Sarafineţ (T. Bălan. Documente bucovinene, Cernău\l, Tip. Glasul Bucovinei, 1937, voi.
III, p. 88 ; „Arhiva genealogică", I, nr. 4-6, 1912, p. 69).
"> Miron Gafencu era fără rang Ia 30 mal 1720 (Catalogul documentelor moldoveneşti din
Direcoa Arhivelor Centrale, Bucureşti, D G As. 1975. voi. V. nr. 1689, p. 4G3). ln 1742,
ca
biv stolnic era proprietar al Crasnel, Hillşău (Dorohoi) şi Bănlla (Cernăuţi) (Documente
privind relaţiile agrare in veacul al XVIII-iea, voi. ll, l\loldova, Bucureşti. Ed. Acad. R.s.
România, 1966, p, 288. ln anul 1749, ca biv vei stolnic semna actul de desfiinţare a vecinei
(ibidem, p. 288). La 26 aprilie 175'1, probabil nu mai era ln viaţă, căci ginerele său, neguţătorul Afendull, se judeca pentru moşia Sllişău (Dorohoi) cu Ieromonahul !onichie (N.
Iorga, Studii şi documente, voi. XVI, p. 400-107).
21 ) A avut o fată, Antlmiţa, căsătorită cu Vasile Tăutu. Urmaşul lor a fost Toader Tăutu (T.
BA lan, op. Cit., VOI. VI, p. 42).
"> Pentru neamul Flondor vezi „Arhiva genealogică·-, I, nr. 12, 1912, p. 203-204.
23 ) Maria Ilschl s-a căsătorit cu Gheorghe Galer. fiul Iul Lupu Galer.
Au avut urmaşi pe
Ioniţă, Costachi, Ştefan. Toader şi Iordachl Galer, dup!i cum rezultă din testamentul
acesteia, redactat la 20 mal 1798 (T. Bălan, op. cit., voi. VI, p. 43).
"> Sanda Volcineasa vindea la 15 decembrie 1787 fratelui ei, Alexandru Ilschl, o treime din a
patra parte din Crasna. Era ln viaţă şi la 10 fElbruarie 1796 (T. Bălan, op. cit„ p, 43). Pentru
familia Volclnschi vezi „Arhiva genealogică". nr. li. apr-iun. 1913, p. 88-91, ll!>--122.
25) Din tezaurul documentar sucevean.,., nr. 1906, P. 600. s-a stins din viaţă la 23 august 1831
T. Bălan, op. cit., voi. III, p. 89).
"> 1'eodor (Toader) Cort „au fost om strein den Butgarie" (T. Bălan, op. cit., voi, III, p. 89)
27) N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, Bucureşti, Minerva, 1903, voi. II,
p. 185.
2') Moldova in epoca feudalismului, Chişinău, ed. Ştiinţa, 1973, voi. VII, partea II, p. 53.
"'> N. Iorga, op. cit., p. 206.
"'> T. Bălan, op. cit., voi. III, p. 89.
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AlPxandru Ilschi, bunicul scriitorului şi Ana Curt au avut următorii urmaşi :
Iordachi 3 1). 1lif'l2), Neculail 3 l. Marian), llcana3:'l, Nastasial6), Safta 37 \ Paraschival'>.
Casandra 39 ) şi Catrina - mama lui Nicolae Istrati. Această genealo.1?ie dezvăluie apartenenţa familiei Ilschi la boierim<'a mi1runtă şi evidenţiază că bunicul dinspre mamă
al scriitorului nu a fost conte polonez şi ca atare nu putea transmite acest rang numeroşilor săi descendenţi.

Parcun::ind mllrturiile informaţionale, reţinem că mama scriitorului, Catrina (in
actul de naştere a lui Nicolar redactat în anul 1812 e numită Ecaterina) în anul 1835
era eălugăriţă"O). Se poate deduce că îmbrăcase rasa monahală înainte de 1832, devreme ce, la data respectivă, dupii cum stipula calagrafia menţionată anterior, nu
mai locuia cu soţul său, la Botoşani.
A~a cum s-a mai arătat'' 1 ), Nicolae Istrati a văzut lumina zilei la 26 octombrie
1812 la Iaşi, fiind botezat la 30 octombrie la bisnica Banu, avind ca naş pe unchlul
său, clUC('f"Ul Iordachi Ilschi"2).
Copilăria şi adolescmţa şi le-a ]X'trf'cut, după toatC' probabilit;iţile la Iaşi şi la
Botoşani 48 ), cit şi ln compania tntălui său, la moşiilf' lui Balş, unde a funcţionat, cum
a rezultat cu ce11:itudine, ca VC'chil. Instrucţia acumulată în această pPrioadă a fost
f;Umară, Th. Codrescu afirmînel ci1 nu urma<;p studii rf'gulatf', cunoscînd doar, „Ceaslovul, vieţile sfinţilor şi psaltirea". Ca atan•, la înCl'putul anilor '40 „pentru complc-tarea pregătirii" a solicitat lecţii ele !rancezi'1 ele la acf'la';'i Coclre>scu"'). Motivaţia nu
se cunoaşte, dt>ocamdati'1 cu cf'rtitudinf'. A.snţiunf'a vehiculată în clivC'rse scri('ri, potrivit căreia instrucţia i-a rămas clP!icitară întrucit ar fi riimas de timpuriu oi-f 1r1 de
tată, impre>ună cu fratele> să Melctie, ajuns f'piscop dr IIuşi, şi a unei surori, ckv 'llit;i
călugăriţă nu concordă cu rf'alitat1•a căd, la df'cPsul tatălui, Nicol:w Istrati avea 2&
de ani, vîrstă la care de bună semn•i, orice tinfir, se poatf' :iprecia c;i a finalizat prf'gătirea, depăşind etapa acumulărilor ele cunoştinţe am d(' culturii gene>rală cit şi de
speciali tate~ 0 ).
Din p:ircurgerea tezaurului de rlocumf'ntaţie la inclC'mină r('zUlt<'1, dc>ocamd:ită că
Nicolae Istrati s-a inrolat, ca funcţionar, la I dccPmhric 1833, l'lnd a fost numit ca
căsătorit cu Zoita, fiica stolnicului Neculce. La 1816 era clucer, proprietar al satului Todlreni (ţin. Cirligătura) şi a moşiei Mlşăştl din ocolul Copou (C. Istrati, op. cit., p. 1116, 119). s-a stins din viată în anul 1817, probabil în Iaşi (T. Bălan, oP. Cit.,
voi. III, p. 89 ; Din tezaurul documentar sucevean, p. 600). A avut un fiu, Dumitrachl, năs•
cut in anul 1800 (Arh. Şt. Iaşi, Mitrici, 1839) şi o fată, Profira, căsătorită cu serdarul Gh,
Negruţi (Uricarul, XVI, p. 247).
r1 Ilie Ilschl s·a născut în anul 1769. A fost căsătorit cu Elena, fiica Iul Dumitraş Gheorghiu
şl a Zoiţ!I, fiica şetrarului Ioan Arbure. ln anul 1814 era inclus in rindurlle nobilimii din
Bucovina semnind „von Ilsky". IDocumf'nte privind Istoria României, Colecţia Eudoxiu de
Hurmuzachl, serie nouă, voi. II, Bucureşti, Ed. Acad. R. S. România, 1967, p, 233-234). S-a
stins din viaţă la I ianuarie 1H44 Iar solia sa, Ja 7/19 august 1865 ('r. Bnlan, op, cit., voi. I.II,

"l Iorl'.lachi llschi a fost

p. 89).

• l Neculal Ilschl s-a stins din viaţii prematur, in anul 1796, !n timp ce se afla la studii la
Lvov, fiind lnmormintat in biserica Sf. Onofrei din acelaşi oraş.
") A fost soţia lui Dumitraş Cracalie, neam de rllzeşi (N. Iorga, op. cit., indice). In anul 1835
era călugăriţa.
''l Soţia vornicului de poartă Gh. Ti\utu (decedat la 27 lu11c 1802) mama Comisului Ionică
Tăutu. S-a stins din viată ln anul 1813 (Ionică Tăutu, 1795-1830, Scrieri social-politice, Bucureşti, Ed. ştiinţifica, 1974, p. 10-11). Aşadar Nicolae Istrati a fost văr de mama cu Ionică
Tăutu.

'"l S-a căsătorit cu Vasile vasl\lco, probabil la 14 Ianuarie 1i81, cînd era înzestrata de, A~
lexandru Ilschl cu unele lucruri din casâ (T. Bălan, op. cit., voi. VI, p. 42). Nu este exclus ca acest Vasile sa fi fost flul lui Alexandru Vasilco, mazil la 30 Iulie 1761 (N. Iorga,
op. cit., vol. II, p. 183).
"l A fost soţia Iul Gheorghe Stirce. Acesta, in anul 1826 era arendaş al comunelor suceveni
şi Carpaciu pe Siret (Din tezaurul documl"ntelor sucevean, nr. 1855, p. 585).
Căsătorită cu un Ioniţă Perjul (Ibld~m), nr. 1906, p. 601)
"'> Soţia lui Ilie Calmuschl (Ibidem) Despre familia Calmuschi unele date in „Arhiva genealogică", I, p. 123.
'°) T. Bălan, op. cit., vol. III, p. 89.
''> D. Ivil.nescu, Virginia Isac, Alexandru Ioan Cuza. Acte şi scrisori, Iaşi. Ed . .Junimea, 1973,
p. 152, nota 1.
"'> Arh, Şt. Iaşi, fond Mitropolia Moldovei, Mărturii mitrlcale, dosar 611842, f. 172. Documentul.
datat 13 decembrie 1842 este semnat de 2 preoţi şi poartă ştampila bisericU Banu. La H
dec. 1842 Istrati se adresa decasteriei „să ml se sloboadă o formala mitrică pe baza adeverinţei menţionate" (Ibidem, f. 171).
i') Presupunerea fondată pe faptul că, in ani! 1821 şi 1832 aşa cum am vi'.\zut, tatăl său a locuit ln Botoşani.
• l Uricarul, voi_ IX, p. 277.
''> Paul Cornea, Un scriitor moldov<'an pnlin runo<cut ~icolae Istrati, în Studii şi cercetllrl de
istorie literară şi folclor", VI, 1958, nr. J-2, P. 155.
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,ajutor p1·ocovistului", post în care se găsea instalat şi în anul 1835'-r.). Aceasta nu
~xclude posibilitatea ca şi anterior să fi practicat unele mărunte îndeletniciri, fie în
campania şi sub îndrumarea tatălui său, fie aiurea. ajutind cine ştie ce boier ori
funcţionar. In acelaşi an 1835 a devenit „s~riitor la logofeţie", indeletnicire pentru
care i s-a conferit rangul de treti postelnic"'> La scurt interval de timp, in anul 1838
ocupa postul de samiş la nazîria ţiganilor 4 ') şi era răsplătit, prin ofisul 650, din iunie,
cu rangul de sluger'• 9 ). Toate acestea generează opinia că a reuşit să se ridice la înăl
ţimea exigenţelor ce le incumba slujbele respective, oferindu-i, ca atare, perspectiva
ascensiunii rapide în ierarhia funcţionărească. Explicabil, căci, în pofida unei instruiri sumare era înzestrat, după aprecierea lui Codrescu, cu o vie inteligenţă, cit şi
de dol"inţa statornică de a cunoaşte cit mai mult din diverse domenii de activitate.
Merită relevatil dorinţa sa de afirmare, sesizată oportun de superior care, la scurt timp,
în anul 1841, l-au promovat, încredinţindu-i postul de samiş şi locţiitor al naziriei.
La 17 mai al uceluiaşi an, prin decretul 1334, a devenit căminar"o).
Racordat la prnhlematica fundamentală a epocii. care polariza valorile vieţii politice i;;i culturale dar şi masele.încă din anul 1843 Istt·ati s-a manifestat ca adept al
ic.leilor unioniste, fiind alături de colegii de genernţ1e (şi e suficient să amintim pe
Negruzzi, G. Săulescu, T. Ri'icanu) in omagierea pulllică a lui G. Bariţiu, la a cărui
gazetă se manifesta ca un susţinut colaborato1· cu preocupări culturale polivalente 51 ).
In perioada prr>mergătoarP rc>voluţiei, Istrati atinge in anul 1846 momentul
de apogeu a atitudinii sale protestatare faţă de re~imul lui Mihail Sturza. Mai intîl
trebuie marcată atitudinC'a sa din Juna mai, de susţinPrC'a cauzei oamenilor simpli,
obştea din mahalaua Păcurari adrPsindu-i mulţumiri pentru ajutorul acordat în pro·
cesul cu logofeteasa Anica Ros<"t-Rozno\•anu:'2 ). ln toamna aceluiaşi an Istrati apare
in ipostaza de aderent activ la mişcarC'a cunoscuUi ~i sub denumirea de Asociaţia patriotică, alături de T. Răşcanu, Costache Racii-,, V. MălinPscu. Ocîrmuirea, înştiinţată
despre demersurile sale, a dispus privarea sa de libertute, de la 8 octombril'.' 1846 fiind
internat în cuzarma din Iaşi"• 3 ). La 11 octombrie ministrul de interne înştiinţa Hăt
mănia că Mihail Sturza a decis ca Istrati să-şi CO!ltinuie dC'tenţia la cazarma de 1.1
Galaţi"') măsură trnnspusă în practică la 12 octombrie. fiind escortat în oraşul de pc
Dunăre de către cornetul Păcuraru 5 :'). Nu-şi dezminte nici cu acest
npfcricit prilej
firea laborioasă, în timpul detenţiei, după cum r;:iporta cu meticulozitate cazonă colonelul Mişcmko din Galaţi, Istrati, căruia i s-a îngăduit să aibă la dispoziţie hîrtie
ca să 1·edacteze „oareşcare compun<'ri"' a realizat piesa Cornetul, despre al cărui destin nu au rămas relatări, prPcum 5i cîteva fatiulP 5 ~). CC'rcelărilc finnlizalc la 2fl octombrie 1846, relevau că Istrati s-a intilnit în mai multe rînduri la Holmu, cit şi într-o
pădure a spătarului GrigorP Carp, cu unii din membrii Asociaţiei. contribuind
la
<:onfecţionarea de gloanţe 5 î). In virtutea relatării lui
AlPxandru Savu, secrrtar al
(;;onsulatului Austriac din Iaşi, mobilul reţinerii lui Islrati l-a constituit livrarea de
către acesta lui Rîşcanu a cantităţii de 2 oca de praf de puşcă:.s).
Probabil că, în urma unor intervC'nţii, Sturza a aprobat la 7 noiemhrie transferarea lui Istrati dr la Galaţi la mănăstirea Rişca 59 ). La trecerea deţinutului prin
oraşul Iaşi au urmat alte demersuri în favoarea lui Istrati, concretizate prin stabilirea exilului la mănăstirea Slatina, unde fratele s.'iu, Meldie, era arhimandrit. Gestul
lui Sturza n-a trecut neobservat în rîndul contemporanilor care „toţi se> miră de
această uşoară infrînare" 60). Se poate deduce că, domiciliul
forţat al lui Istrati la
Arh. St. Iaşi, Tr. 1382, op. l;;Go, dosar n6, f. 156, verso.
Documente privitoare la Istoria Românilor, Colecţia. E. de Hurmuzacbl, supl. I, voi. V,
Bucureşti, 189~, p. 489-502.
"> Despre această institutle ce a funcţionat in Moldova intre anii 1830-1044 vezi Gh. Ungurea•
nu, Arhiva naziriei ţiganilor domneşti, ln „lndrumător in Arhivele Statului din Iaşi", II,
Bucureşti, D.G.A.S., 1956, p. 16-62.
"l Arh. Şt. Iaşi, fond secretariatul de stat al J.loldovei, dosar 345, f. 143, verso, nr. 88.
>o> Ibidem.
11 ) Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea naţională, 1834-1849, Bucureşti, Ed. Acad.
R. s. România, p. 47, 249-251.
52) ,.Gazeta Transilvaniei", IX, 1846, p. 262.
"> Documente privitoare la anul revoluţionar 1818 in '.\toldova, Bucureşti, DGAS, 1960, p. 50-51,
51) Ibidem, p. 53.
SO) Ibidem, p, 54.
s-> Ibidem, p. 58, 62-63.
57 ) Ibidem, p. 59-60.
W) Cornelia Bodea, 1818 la români, Bucureşti, Ed. ştiinţifică şi enciclopE:dică, 1982, voi, I, p. !79.
"'> Documt>nte privitoare la anul rcvolu!lonar 1848, p. 6l-62.
Cornelia Bodea, op cit„ p. 279.
18)

4'l
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Slatina s-a p1·clungit pînă la 17 februariC' 1847 căci, dinlr-o relatarP a sa la 15 fC'bruarie, adresată lui Bariţiu, rezultă ci1 „peste 2 zile călătorea la Iaşi" 61 ). Interesant de
::;emnalat e că detenţia nu i-a anihilat cariera funcţionărească, dimpotrivă, se poate
lesne deduce că, la scurt timp, s-a coni;urnat o concilierp cu M. Sturza căci, !n 1848
Istrati era „prezident" la judecătoria ţinutului Iaşi 6 ~). DC' acum activitatea lui Istrati
arareori va fi in consens cu cPrinţl'le d<'zvoltării politico-sociale a societăţii. Astfc>l,
din documentele supuse analiZl'i rl'ZUlt~i indubitabil că Istrati n-a participat la acţiu
nile paşopti~tilor iniţiate in capitala Moldovei, cart• ating momentul de virf în martie
1848, cca mai concludentă mărturiP în al'est sens C"onstituind-o ofisul domnC'sc publicat la 8 aprilie 1848 prin care i se r<'levnu merit<'l<' „tlc•zvăluite într-o scurtă vremP
in slujba ce au fost încredinţat ca prezidrnt a giutlC'cătorici ţinutului Iaşi" şi, în consecinţa „unor aşa merite", domnitorul s-a grăbit si1-l promoveze in postul de candidat
la Divanul apelativ 6J). Ceva mai tîrziu, la 9 mai, i SP <'lihrra permis de slobodă intrar<' în oraşul la5i 6''). In aceea~i Jună, la 20 mai, prin drrrptul 3276, <'ra înălţat la
rangul de spătar6 5 ). Estp posibil ca în tPm1•iul acC'stc-i suite> de ntc>nţii consistente
Sion, arhondologul, susţin0a că Istrati s-a dov0dit a fi spion al lui Sturza şi al consulului ţarist din Iaşi ')i a fost răspltttit cu gratificaţii ca atare'"'>· De la această dată r<'laţiile lui Istrati cu Sturza ~i acoliţii săi cunosc mutaţii greu de pr<'vi1zut
:interior.
Astfel, la 19 iunie, Secrc•tariatul d<• Stat cra informat că Istl'ati se afla în ţinutul Suceava, unde „ar fi adunind oan1f'ni înarmaţi p<.>ntru scopuri neiertate" 67 ). A fost o încercare dc aderare la idealurile• revoluţi<'i sau o simplă încercare de dPnigrare? Faptul că, la 1 iulie i s-a fixat domiciliu forţat la mănăstirea Slatina'.x) pledeaz;I pPntru
prima alternativă. Spre aceasta convPrgl' şi opinia poetului Sion de la Cernăuţi, unde
se afla exilat, exprimată la 6 iulie, conform cărPia Istrati era căutat pentru a fi expulzat din ţară. In pofida acţiunii şi zvonurilor lansat<' în diverse metlii, a aderării
sale la grupan•a de revoluţionlh <iflaţi în ţară intre eare era şi Grigore Cuza, Istrati
n-a inspit·at încrederca nPccsară n•voluţionarilor <'Xilaţi. Bunăoară, la 27 iunie, in şe
dinţa Comitetului revoluţionar de la Ct•rnimţi, N. Pisoschi propunPa să se ia lPgătura
cu partida revoluţionară din Iaşi, al cărei litler p1·a Istrati care „a1· lucra tot in scnzul patrioticuc,9 ). Propu1wr<'a n-a întrunit adeziu1wa participanţilor „ridicindu-se
oare care presupusuri asupra caractt•rului lui Istrati";o). Considl•rindu-st' că prezenta
ln capitaU1 ar fi periclitat ordin0a stabilită de regimul sturzist şi trupele ţariste de
ocupaţie, ce invadează ţara, la !I august 16411 Pra rdnoită măsura ele a avea domiciliu
forţat la mănăstirea Slatina; 1). In v 1ra acPluiaşi an
Istrati dezminţea prin intermediul prC'sei aprpcien•a că ar fi redactat, împreuna c·u Mihail Kogălnicranu, o broşură cu caracter antisturzist, pusă în C"irculaţic clandestin în Moldova şi carp purta
P<' copertă iniţiakk CPlor două personaliti1ţin). Cu toatP acestea, majoritatea cercet<irilor nu contl'stii paternitat0a lui Kogiilniceanu şi Istrati asupra broşurii incriminate
la vremea respectivă.
Odată cu venirea la domnie a lui Grigor0 Ghica se poate constata creşterea
popularităţii lui Istrati matPrializată, in anul 1850, prin alrgerea sa ca preşl'dinte al
l'fori0i Iaşului73 ), post ce-I dPtermina să doneze de la Copuu, o importantă suprafa\ă
de teren pentru soluţionarea unor imperative urbanistice7•). In ianuarie 1851 a prrluat postul de prezidrnt al eforic>i 75 ) pentru ca, la sfirşitul lunii mai 1851, in urma demisiei postelnicului Costache' NPgTuzzi, Grigon• Ghica să-l numească director în De1iartamentul lucrărilor publice, p;-1strind postul gratuit de prezident al municipalităţii ieşPne 76 ). In acC'laşi an, la 15 iulie, i s-a M1scut fiul Titus, din căsătoria sa cu
1
• )

IO.Lupta românilor ••. , p. 303.
Iaşi, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 342, f. 143, v. nr. 88.
"'l „Albina Românească", XX, nr. 29, 8 aprilie 1848, p. 115.
«) Documente privitoare la Istoria românilor Colectia E. de Hurmuzachi, supl, I, voi. VI,
p. 6-02.
.
.

"l Arh. St

"') Arh. St. Iaşi, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 345, f. 143, verso, nr. 88.
C. Slon, op, cit., p. 92.
°') Documente privitoare la a.nul revoluţionar 1848 „., p. 248
Ibidem, p, 256.
l'J) Cornelia Badea, 1848 la români, voi. II, p. 796.
7°) Teodor Bălan, Activitatea refuglatilor moldovenJ fn
Bucovina, 1848, Sibiu, Tip.
§ Drotleff, 1944, p. 15, 64.
''l Documente privitoare la aoul revolu\lonar •• „ p. 278.
7'> „Gazeta Transilvaniei", XI, 1848, p. 319 _ 320,
:-:ii „Gazeta de Moldavia•, XXII, 1850, p. 343.
1.1 Ibidem, p. 148.
7') Ibidem, XXllI nr. B, 25 ianuarie 1851, p. 29.
76) Ibidem, nr. 43, din :n mal 1851, p. 175.
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Savastia Ciudin 77 ). Anul 1853 i-a adus, la 28 iulie, prin decretul 915 rangul de postc>lnic78). In acela5i an i s-a oferit postul de director în Departamentul _Cultelor, ministru fiind, după expresia unui contemporan, „fanariotul" NicolaP Şuţu• 9 ).
In ianuarie 1854, în urma inspecţiei făcute de> Urusof spitalurilor din Iaşi, s-a
i:ăsit într-o situaţie nc>corespunzătoare spitalul evrl'iesc. PPntru arnpliorarc>a situaţiei
fost numită o comisie în componenţa căreia a intrat Kogălniceanu şi Istrati. In
scopul adunării de fonduri cc>i doi au ofPrit cite 50 de gallwni, gestul fiind urmat si
.,Ir. alţi binevoitori, in final colectindu-se suma de 980 galbeni, utilizată la îmbunătă
ţirea instituţiei respective, amănuntul evidc>nţiinct spiritul organizatoric a celor două
personalităţiBll). ln acc>laşi an, la inc"putul lui martil', a demisionat din postul de dirpctor de la Culte avîncl ca succesor pe Iancu Cantacuzino~').
Demn de reţinut este faptul că, în fpbruarie 185H, imprc>ună cu Kogălniceanu,
Alecsandri, Russo, Donici, a sc>mnat petiţia pentru unire~~). fiind ultimul său gest proitresist, ulterior dezertînd ele la probl<'ma cardinal[1 a epocii, mai mult, dpsfflşurind o
înverşunată activitate antiunionistii. In decembrie 18~iU reulizeazit aspiraţia de a fi
ministru, prin încredinţarea portofoliului lucriirilor publice, deţinut doar pînă în februarie 1857. A considerat necesar să dPmisionl'Zl' „spn• a putea da votul său la alPi:erca viitoare" prikj cu care>, înainte de> a se> stinge> din v:aţă, la 1f> februarie 1857.
caimacamul Balş, Pxprima rC'liC'fant „de-plina mulţumire> pPnti"u activitaka, zelul şi
acurateţea" în timpul slujbPiij 3). Apropic>rC'a tot mai c>vidC'ntă. pP tărim
ideologic si
politic de Asachi e dc-zvăluită şi prin ncl'Pa că în martie. împreunf1 cu acesta anun~ă
colPctarea de fonduri pentru rc-alizarea mwi statui a lui Ştefan cel Marew.), măsurii
iniţiată de antiunionişti spre a compromite- cauza unirii. La a\egc-rilr din iulie, la <1
căror măsluire se pare că a participat nf'mi.ilocit. i s-a încredinţat, la 8 iulie, mandatul de deputat în Divanul ad-hoc. impreună cu ag-a Alecu Botez, de către marii pro·
prietari de la Fălticeni~ 5 ). 1n toamnă ît1să n-a mai întrunit adeziunea corpului decto1·al. In mai 185î, considerat de Laurian drept „caimacamul cel nevăzut", înainta comisarului turc o pC'tiţie antiunionistă, sc-mnată şi de alte personalităţi ostile uniriili6).
Cu toate că a desfăşurat fă1·ă răgaz o fet"vcntă ;:;i agresivă activitate antiunionistă,
încă din anul 1856, i s-a încredinţat în dc>cl'mbrie 1858 mandat de deputat pentru
adunarea electivă a Moldovei. Devorat de mari ambiţii a comis imprudenţa, ca şi
alţi deputaţi, de a-şi pune candidatura la tronul Moldovei, gest care a il'itat la apogeu pe contemporani. La aceasta s-a adăugat lipsa completă de tact de a nu participa la şedinţa din 5 ianuarie 1839, izolindu-se total de personalităţile vieţii politice
Convins poate> că rolul său pe arena politică s-a încheiat. a demisionat la 25 ianuarie
retrăgindu-se la conacul din provincie. S-a stins din viaţă la 15
noiembrie 1861 la

„

Fălticeni~ 7 ).

lncercind crc>ionarea coordonatdor de bază ale biografiei lui Istrati persistă o
intrebare esenţialâ: care a fost motivaţia activităţii sale ostile unirii? Dovedindu-st>
deficitară depistarea unor mărturii certe răminem pe terc>nul ipotezelor : poate neînţelegerea momentului de importanţă crucială pPni.ru existenţa românilor sau promisiunea dobîndirii tronului Moldovei, ori ofc>rirea unor substanţiale avantaje materiale. Alte investigaţii vor explica argumentat şi convingător dacă Istrati a fost
animat de autentice sentimente patriotice dar n-a intuit pulsul istoriei, ori devorat
de interese mărunte. a optat pentru ralierea cu duşmanii ţării.
DU NOVEAU AU SUJET DE NICOLAE ISTRATI ET DE SA FAMILLE
RESUME
Ayant pour appui Ies donnees publiees dans ccrtains articles et etudes, Ies informations recueillies dans Ies periodiques de l'epoque, dans Ies documl'nts edites ou
inedits. l'auteur apporte une serie d0 precisions sur cette famille, dont ii essaie de retrouver par des reconstitutions genealogiques Ies origines les plus eloignePs, en vertu
des donnees qu'il a extraites des sources documentair!:!s.
Arh. St. Iaşi, Colecţia de stare civilă, mitrica bis. Sf. Spiridon, născuţi, Act. 110/1851.
Ibidem, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 1742, \itera N, nr. 61.
Iosif Pervain, Ioan Chindriş, Corespondenţa lui Alexandru Paplu llartan, Cluj, Ed. Dacia,
voi. I, p. 62.
"'11> „Gazeta de Moldavla". XXVI, nr. 6, 21 lan. 1854, p, 21.
) Ibidem nr. 20, l i martie 1854, p. 77.
"> Paul Cornea, Un scriitor moldovean puţin cunoscut N. Istrati în „Studll şi cercetări de
tstorie literară şi folclor•, VII, nr. 1 - 2, 1958, p. 158.
83 ) „Gazeta de Moldavla", XXVIII, nr. 14, 18 feb. 1857, p. 54.
w1 Ibidem, nr. 20, 11 martie 1857, p. 78.
85) Ibidem, nr. 54, 11 Iulie 1857, p. 214.
"'I George Bariţ şi contemporanii săi, Bucureşti, Ed. Minerva, 1973, voi. I, p. 183.
87 ) P. Cornea, op. cit,, p. 160.
77)
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BOTANICA POPORANA ROl.\1ÂNA UN MANUSCRIS PE NEDREPT DAT UITARII
BRANDUŞA

STEICIUC

Privat de tmplinirC'a editorială, prim moartea prematură a autorului său in l!l07,
manuscrisul Botanica poporană română 1 ) impărtăşC'~le, alături de alte proiecte nerealizate, inerţia manuscriselor „de depozit".
O cercetare amănunţită dC'notă nu doar volumul uriaş de muncă depus de Simion Florea Marian pe pat-cursul a aproape patru decC'nii pentru adunarea şi sistematizarea datelor, ci şi CC'rta valoare a manuscrisului, Cat'C' ar fi meritat drept de cetate
in universul bine închegat al Cf'lorlalte monografii tematice ale lui Marian.
Devenirea proiC'dUlUi (de la varianta incipientă, consemnată de Flora română 2 ),
pină la faza de manuscris quasi-finisat) poate fi urmărită pe parcursul divC'rselor redactări, note şi însemnări succesive, păstrate în corpusul de
manuscrise alcătuind
laolaltă Botanica. Se poate astfel constata că -într-o variantă iniţială, în 1870, tînărul şi
ambiţiosul „studinte gimnazial" sub impresia Unf'i lucr<'l.ri omonime a lui C. Negruzzi3, a unui articol al lui G. Bariţiu"). prC'cum şi a altor două lucrări în care gă
seşte nume româneşti de plante">. intenţioneaz[1 să realizeze un
studiu intitulat
Flora română, un fel de imagine in nuce a viitoarei Botanici. In prefaţa 6 ) la această
lucrare de tinereţe el nota, ingemănind entuziasmul specific virstei (avea 23 de ani !)
cu acela al generaţiei de folclorişti deschizători de drum : „De bună samă că nu în
fiecare parte locuită de români numele plantelor e tot acela, ci una şi aceeaşi plantă
poate să aibă în unele părţi un nume, iar în altele altul, şi despre acestea sunt cert
din experienţă, pentru că chiar in Bucovina românii dintr-o parte numesc o plantă
aşa, iar ceilalţi din ceea parte, tot aceeaşi plantă o numesc altfel. E greu a da nume
unei plante amăsurat celui latin, ca să fie cunoscută acea plantă sub acel nume în
toate provinciile locuite de români. E greu, zic, însă dacă noi vom lăsa lucrurile de azi
pe mîine şi nu vom scoate o Floră română, unde să fie nume de plante din toate
provinciile româneşti, atunci desigur nicicind nu vom putea avea indăminire cînd
am voi să traducem atare botanică sau altă carte" 7).
O dată cu trecerea timpului şi în paralel cu elaborarea altor tomuri care-i poartă
semnătura (dintre care, majoritatea, apărute sub egida Academiei Române, al cărui
membru era din 1881), folcloristul bucovinean işi stabileşte o manieră de lucru
care, pe de o parte urmează tiparul celorlalte monografii cu subiect din lumea păsă
rilor, insectelor, animalelor (denumiri ; obiceiuri şi crc>dinţe, legende, balade, doine,
1)

Nr. inv. 431-556 din Fondul memorial-documentar „Simion Florea Marian".
broşura prima, a doua şi a treia Suceava, Noemvre
1870, manuscris nr. lnv. 112 din Fondul „s. FI. Marian", lucrare de tinereţe a folcloristului, păstrată ln cadrul corpusului Botanica şi alcătuită din 46 de pagini manuscrise,
cuprinzlnd : o prefaţă (datată Suceava, 4 Dec. 1870; 3 pagini), o „notiţie" (jumătate d~
pagină, datată Suceava, 8/12 1870), un indice alfabetic de plante (31 de file manuscrise)
un prolog intitulat Domeniul vegetalelor.
Publicată ln Foaia societăţii pentru llteratura şi cultura româ.UA în Bucovina, no. 3. 4, 5
anul V, Cernăuţi.
Vocabulariu de numele plantelor trainsllvane, românesc latinesc (dupll sistema lnl Llnn6)
nemţiesc şi unguresc, 1858 şi 1859.
Dicţionarul românesc, latinesc şi unguresc, editat de Ioan
Bobb, episcopul Fllgllraşulul
ln 1822 la Cluj şi Catalogul oficial al esposiţlunel naţionale din 1865 ln Iaşi, publicat de
Ion Ionescu.
Vezi şi Paul Leu, s. FI. Marian, Prefaţa la Botanica poporana. română tn „Pagini bucovinene" 1983, cu rezerva că prefaţa aparţine doar studiului din 1870 (Flora română) şi nu
amplei lucrări care ar fi trebuit să fie Botanica poporana. romAnll.
Din prefaţa la Flora românii., P. 2-3.

'l.. Flora rominl de Slmeon Fl. Marian,

I)
1)

'l
')
')
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zicători, proverbe ; întrebuinţări magice sau terapeutice ale fiecărei plante), iar pc ele
altă parte sistematizează elatelC' în funcţie de specificitatea subiectului. Iată cum îşi
structura Marian viitoarea Op<'ră : „La compunPrea întregci botanice poporane se va
vorbi întîi în introduceri' despre rădăcină ( ... ) tulpină ( ... ) ramuri ( ... ) pui ( ... )
mugur (.... ) frunză (.... ) floare, bub!lşlue, mîţişoare ... " 8). A'iadar, şi în Botanil'ă, la
fpl ca în Ornitologie sau în Inse<"te, etnograful nu s-a lăsat sedus de „fantazări", ci

cu limpPzimea-i cunoscută, consacri1 fiecărei plante citf' un capitol, mai scurt sau
mai amplu, în funcţie de importanţa acordat..'i plantei respective de poporul no<;tru.
(bunăoară, capitolul Viţa-de-vie, adevărat micro-tratat de viticultură populară, ocupă
72 clP pagini).
Cit dc>spre provenienţa informaţiei, sistematizată mai apoi de Marian, acc>asta î~i
arc originea în trei principale surse eulC'gerea directă, în cursul peregrini1rilor autorului prin Bucovina natalit ; sonclarC'a şi extragerea materialelor cu tematicf1 etnobotanică din publicaţiile vremii ; bog:1ta corespondenţă întreţinută cu un număr mare
de colaboratori din difl'ritelc zone locuite de români şi cnrc' ii furnizau informaţia în
urma „apdurilor" lansate ci<> el în publicaţiile> vremii~). Dintrc aceştia, vom numi in
cap de listă pc Artur Gorovci şi Mihai Lupescu, cPi carp au predat chiar la Succava
un întreg manuscris de botanică populară, manuscris care, se pare, nu le-a fost ri>stituit ; alţi doi folclorişti ai epocii, Elena Niculiţă-Voronca şi Tudor Pamfile ii comunică date, prima din zona Boto~anilor, al cloilea clin jUdC'ţul Tecuci de atunl"i. PP lingă aceştia, trimit material mereu şi mcn'u aceia~i „lumin;Uori" ai satelor românt•-:;ti,
învăţători sau prc>oţi, bucuroşi să
contribuie la o operă de asemenea proporţii:
T. Bălăşel din zona Drăgăşani, Th. :\. Bogdan din Cimpia Transilvaniei, Enea Hodoş
şi S. Măngiucă din Banat, Aureliu Jana şi Sofronie Liuba din Oraviţu.
De pe parcursul celor 12 volume de fişe, referindu-s€' la aproximativ 500 de
olantc şi aflate într-o fază foarte apropiatiL ele tipărirea CC' n-a mai avut loc (desi
un€'le clin eapitok, „Ckoar('a", „Macul", „Piperul", „Bradul", „Lemnul domnului" au
apărut 1:r• măsură ce erau redactate în publicaţii d:verse, ca: „,\}bina Carpaţilo1·",
.. Familia", „Junimca Literară") am ales capitolul inc•dit „Cucuta", rC'prezent;1tiv pentru modul 'in care Marian şi-a gînc!it şi rcdactat această operă urmăritt1 ele lll"'.<tnşă.
/\ducînd la zi ortografia, dar păstrînd particularităţi lexicale specifice> textului
111anuscris, publicăm, a~a.dar, din marele corpus o parte, care fără a se substitui in1.rcgului se circumscrie unui - sperăm - oportun demPrs rf'cupcrator.
SIMION FLOREA M,\RIAN
BOTANICA POPORANA ROMANA
Cap. C U C ll T A
Cucuta, numită şi Cucută-mare, spre deosebiri' dP Cucuta-mică sau Cucuta-de-apă,
Cucuta-înveninată, Cucuta-veninoasă, Buciniş-de-apă şi Buciniş-de-baltă, lat. Cicuta
virosa L. 1), cinel e tinără ~i mică samănă întrucitva cu Pătrunjelul. Din cauza aceasta se numeşte în unele p{1rţi din Moldova, precum bunăoară în judeţul Tecuci, şi
Pătrînjelul-ţiganului-). Iar dnd e dC'plin dezvoltată, atunci se numeştC' mai ales
fn
Transilvania, Buciniş, Linckt1 cotorul ei pe din nuntru e dC'şert ş1 Dudău, pi. Dudac
1
şi Dudce ), pentru că uneori cTeşte aşa de buiacă, ele 'naltă şi de deasă, că ţi-i teamă
să te bagi prin-trînsa, ca nu cumva s;i ţi se-ntîmple ceva.
De la imprejurarea din urmă se vede că vim• apoi şi credinţa românilor 'i a
copiilor de prin unek părţi ale Moldovei, precum bunăoară a celor din jud. Tecu,·i,
că şcrpoaicl'lf' se ouii în Cm·ută si cit timp P ace;ista verde puii de şerpe cresc \ntr'însa. Din cauza aceasta se şi fl'n•sc t•i foarte mult rle locurile mrăniţoase, pe unde
cre~tc multă Cucută, ca nu cumv;1 să fie mu~caţi d€' vreun şcrpe").
') Nr. inv. 546, fasc. 110, p. 1, Fondul „Simion Florea Marian•.
•) Despre modul de lucru al Jui Marian, cit şi despre bogata corespondenţă profesională a
lui, vezi şi Mircea Fotea, Simeon FJorea 11-larîan, folclorist şi etnograf, ed. Minerva, coL
Unlversitas, 1967.
'l Panţu : Vocab. p. 11 şi 12 ; corn. de dl. P. Oltean.
2) Corn. de dl. Tud. Pamfile
3) Panţu : Vocab. p. 12 ; - corn. de dl. P. Oltean : „Cucuta in Haţeg se numeşte Buclniş".
4) Corn. de dl. Tud. Pamfile.
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Cu tonte acestea insă, copiii, !Iii mai ales băiet.ii. Cf'i mai înaintaţi în vîrstă, nu Sf'
răbda. de.-a nu face din Cucu.tă, cind aceasta e verdP, ţicnale, iar cind e coaptă, şr
uscată tehnc1, flueraşe, proaşte ş1 puşcuţe.
Ţicnalele Ic fac copiii astfC'l : rătează frunza de la suhţioar<"i, iau peţiolul cu nudul lui îl dPspică în partea aclincă şi apoi, puind capătul <kspicat în gur<'i, suflă inpot

trinsul: Dac;1 partea dintre noduri P lungă, atunci ii fac şi găuri ca la fluerl'.
Telincele şi fluerele sau flul'raşele le fac ca şi cdea din Treshe sau din rămurel<'
de Soc, atîta numai că spre scopul acesta se intrebuinţeazii mai mult Cucuta uscati1
şi nodurile ci în loc de dop.
Proaştele Ie fac din Cucută groasă astfel : tac 1111 intC>rnod cu nod la un capăt, în
care fac o mică găunie sau găurire. In int<:>rnodul a~Psta bagă apoi un b<'1ţ infă:;;uriit
la un capiit cu o cîrpă sau cu diţi, numit feleşteu ; bagă proaşl'a astfel alcătuită ru
feleşteul în apă, trag feleşteu pe-ncetul înapoi, pină ce proaşca se umple dP apă ~i
dnd viră iară~i fdc~tPul înăuntru, atunci apa ţîşneştc şi împroaşcă pină cine ştiP
unde 5).
De multe 01·i însă un~i biieţi, cînd Cucuta c groasă şi destul de uscată şi tare, iac
dintrinsa si un fel de puşcuţe, adică tae un intprnod fiiră a lăsa la capei< vreun noei :
fac după aceasta doi plumbi de cilţi sau de pl"tică, viră pe unul înăunit·u si-1 ap:isă.
ptnă la un capăt, bagă apoi şi celălalt plumb şi apăsindu-1, plumbul dl' la
cd[1h1lt
capăt fiind împins de a('r, iese pocnind afară şi zboară pină cinP şti<> unde 1;).
Acl"astă clatină a băiPţilor de-a face puşcuţe de Cucută şi-a împuşca cu dinscle,
a dat mai pc urm[1 na5t<'n' la mai multe> chiuituri sau strigături, cu cari se iau în
ris şi batjocură feciorii cf'i cc SP tPm sau nu le place cătănia.
Iati1 una dintre aceste chiuituri şi anume din Bucovina, com. Pătr<"iuţ, clistr. Sucevii :
Bucuros a5 fi cătană,
De-ar fi pu5ca de tocană,
Patronla~u plin de za111[1.
DC'-ar fi pw;ca de eul'ută,
Patrontasu plin dP urdă,
Cutell"lP dP răchită,
Patrontaşul plin cil' pitii').
Alta, clin Transilvania :
DP-ar fi puşca dl' tocană,
M-aş facp ~i eu cătană.
DP-ar fi puşca din cucută
M-aş face şi cu răgută.
S;:ibia de> crastavete
Şi-o companiP de fctP~).
A treia şi ultima, tot din Transih·ania :
DP-ar fi pu~ca de cucută
Bucuros aş fi răgut.ci. ;
DP-ar fi puşca de tocană
Bucura<; aş fi cătană ;
J)(•-ar fi pu.5ca de hămei,
RPgimPntul ele> fc>mPi,
Şi tisturi de pătrinjei
Bucuros aş cătăni
La compani::i mîndrii !~)
Cucuta e o planti:i. nefolositoare care creşte de regulă pe locurile gunoioase şi
grase, cu deosebire însă prin grădini, pe lingă locuinţele omeneşti, pe lingă g::irduri
şi pe lingă şan iuri.

">

Dat. băieţilor din Ducovina, precum şi a celor dln Moldova, jud. Tecuci, corn. de dl.
Tud. Pamfile : - cf. de acelnşi şi „De ale coplllora publ. !n „ŞczAtoarea" voi. IX, Fâltl•
ceni, P. 75 : „Proaşca nu-i altceva decit o pompă aspirătoare-resplngătoare. se face
din Cucuta groasă. se la un internod şi se rătează de sub nod, la un capăt şi deasupra
la altul, aşa că avem un fel de prubetă. In mijlocul nodului l se dă o gaur!l, Iar !n
ţavă Ee bagă feleşteul, un băţ care este înfăşurat la capăt cu petlcă. Avem un corp d~
pompă !n regulă. Se trage !eleşteul !n sus şi se bagă proaşca !n apă. Jar apa lntr!I !n
proaşcă !n virtutea presiunii aeriene şi ţ!şneşte apoi cu putere c!nd se apasă pe piston.
(feleşteu). Atunci băieţii împroaşcă".
'l Dat. băieţilor din Bucovina.
'I Corn. de George Ign!ltescu, stud. gimn.
8) Tomul liric, p. 28.
'> Jarnlk-Bârsan, op. cJt. p. 299.
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l)('ci, cind un fecior nu caută ca grădina şi curtea părintească să fie îngrijite şl
de toate gunoaiele, ci le lasă, să crească Cucuta unde-i place prin-trinsele,
atunci nu o fată şi nu o dati1 îl ia in batjocură, cintindu-i :
Prin grădina cu cucute
Ion cu drăguţe multe.
Pînă vine pe la mine
11 apucă ziua bine;
Pînă ITIM"P pe la toate
Il apucă miez-de-noapte !10)
Sau:
Badea IDC'U s-a lăudat
Că e putred de bogat.
Mă duceam la el în curte,
Curtea-i plină de cucute.
Mă sui in pod făr' lumină,
Nu mă loveam de slănină,
Mă suiam in pod desculţă,
Nu mă loveam de grăunţe1 1 ).
Tul ;1<;;a fac şi fC'ciorii cu fetele cele leneşe însă lăudăroase.
Iată ce spune un fC'cior din Transilvania mînclrei sale :
Mindră, mîndruleana mea !
Mii uitai din dC'al la voi
Viizui casa grajd de boi
Şi tinda ocol de oi,
Iar prin curte tot cucute,
Tu zicC'ai că-s vite multe 12).
Am spus mai sus că o samă de români cred că in Cucută s-ar împuia şi înmulţi
curăţite

şerpii.

Deci dacă pe unul sau pe altul l-a muşcat vreun şerpe, atunci, voind a se vindeca de muşcătura lui, se spală bine cu zamă fiartă din frunze de Alun, sau cu
Cucută ori Măsălariţă fiartă, din care se amestPcă Lamă de olC'i şi se spală rana mu5căturii.

acela~i timp însă i se dcscîntu muşcatului astfel :
Se fac din trei frunze de Alun sau de Cucută trei chiti (buchete) cu care se trage
peste muşcătura de şerpe, zicînd :
Riz,
Pariz,

1n

Zatcă,

Batcă.
Meduşului

Şerpc le

pocnii.

Anţer,

Panţer.
Şerpc galben,

Ce-ai umflat.
Ce-ai gimfat,
Ce-ai veninat ?
Cu băţ de alun,
Care ţi-i naşul tău ăl bun,
Te-am ucis, te-am despicat.
Capul ţi l-am crepat,
Cu frunza lui te-am dPscintat,
Cu zama ei te-am spălat
Şi de la N. te-am stricat
Amin !13 ).
"1 MAadrescu, op. cit., p, 17.

1

">

Din Bucovina, cam. Braşca, cam. de Anton Roşca, stud, (lnte) glmn. (azlal).
Gr. Slma a lui Ion : Cintece pop, din Ardeal (Bucium-Poieni) publ. in Familia an
p, 293.
11) S. Lluba şi A. Iana : Medicina pop. publ. în Familia, an XXVIII, p, 40-42.
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XIX

Pe lingă aceasta SC' mai întrebuinţează Cucută încă şi spre vindecarea durerii dC'
_. _
.
Pentru durC're de şeic se în Cucuta, se pisează l.11ne, se îngroaşă cu fama de griu,
cu oţet şi cu unt-de-lemn şi apoi, făcindu-se legătm-i dintr-însa, se pun la şele 1 \).
Pentru \'ătămătul'ă se !ntrebuinţeaza Cucută, asemenea pisată1 5 ).
Cind zace cineva de lungoare, i se pune pe furiş, fără să fie văzut de bolnav, o
cucută sub căpătii şi apoi îi trrce 16).
Pentru umflături prrcum şi pentru altr abcese, se fierbe Cucută cu frunze cu tot
şi se fac din~r-~nsa _obl<?je~e. ~u care se oblojC's~ _apoi umflăturil? ş_i abcr~ele 17 ) •• _
Pentru g1lcl' se ia sammţa de Cucută, se praJeşte cu său, se mtmde pe o pet1c<1 ~i
cu petica aceasta se înfăşoară apoi gitul 18).
In fine, trebuie să mai amintesc incă şi aceea că Cucuta a dat naştere în decursul
timpului şi următoarelor ziC"<ile şi asămănări :
Ai să cinţi din cucută,
adică : ai să baţi din buze, n-ai să te alegi cu nemică.
A fi cucută
sau
A fi înalt şi săc ca o cucută,
adică : a fi înalt, slab şi fi1ră vlagă 1 0).
Iută o fată din Transilvania îşi descrie drăguţul său astfel :
Cit c> satul de mrreu,
Nu-i drăguţ mînclru c'al meu,
Că-i înalt ca şi-o curută,
L-aş cunoaşte dintr-o sută.
Şi-i înalt ca şi-o trcstil',
L-aş cunoa5te cllntr-o mie ;
La obraz ca rujele
La huzC' ca frunzclC',
Şi ii sărut cit voi vrea ;
La obraz picat cu singC',
Cînd îl văd inima-mi plîngc20).
şele, a vătămăturei, a lungoarci, a umf~ăturil~r şi a S'.lcilor.

LA BOTANIQUE POPULAIRE ROUMAJNE OUBLIE A TORT

MANUSCRIT

RESUM!::
L'auteur se proposc dc> restituer un chapitre d'un grand ouvrage inedit de Simion
Florc>a Marian, dont le manuscrit est garde dans le cadre du Fond „S. FI. Marian" ă
Suceava. Fruit de plus de 4 decennies de travail, La Botanique populaire roumaine
renfel'nw des informations concernant approximativemcnt 500 plantcs, analysec>s sous
le rapport ethno-botaniquc; ă chaque plante est reserve un chapitre, structure d'apres
le suivant schema general : denominations de la plante ; materiei folklorique,
coutwnes concernant cette plante; son utilisation a des fins magiques ou therapeutiques. On suit l'evolution du proj~t de Marian depuis la phase de Flora român"·
jusqu'ă celle de rnanuscrit tres pres d'~tre publie, tout en mcntionnant, la source de
ses informations ethno-botaniqucs.

">
15)

"l
11 )

li)

"'l
:IOJ

Dat. rom. din Moldova, jud. Tecuci, corn. de dl. Tud. Pamille.
Tot de-acolo, corn. de dl. TUd. Pamfile.
Dat. rom. din Ţara-romăneascâ, jud. Vllcea, corn. de pAr. Th. Bll11şel.
Dat. rom. din Moldova, jud. Tecuci, ,corn. de dl. Tud. Pamflle : - a celor din Ţara-romA
nească, jud. V!lcea, corn. de pi!.r. Th. Bălăşel ; cf. şi dr. N. Leon, Illt. nat. med. p. 35 :
„Oblojelele de fr11Dzc de Cucută slnt reputate fn popor ca calmante, se oblojesc mal cu
seamă abcesele".
Dr. N. Leon : Ist. nat. med., p. 35.
Dat. rom. din Moldova, Jud. Tecuci, corn. de dl. Tud. Pamflle ; a celor din Ţara•rom:'l
nească, jud. Vl!cca. corn. de păr. Th. Bălăşel.
N. Petru Petrescu : Clntcce poporale publ. ln Familia an VI, p. U7.

271
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

UN IZVOR DE ART A ŞI PATRIOTISM
„ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII"
DIN
ClMPULUNG MOLDOVENESC
VALERIU MARICARIU

In istoria invăţămintului românesc- din Bucovina în prima jumătate a secolului
nostru „Şcoala de Arte şi Meserii din Cîmpulung Moldovenesc", ocupă un loc aparte.
lncă de la înfiinţare şi mulţi ani după ace>ia, această instituţie a fost unica şcoală de
meserii cu limba de predan' română din întreg IrnpPriul Austro-Ungar. Pe băncile şi
fn atelierele ei s-au pregătit şi s-au format oameni, ca meseriaşi destoinici şi ca
artişti numeroşi fii ai Bucovinei. La această şcoală au servit ca
dascăli şi maiştri
dţiva oameni deosebit de talentaţi şi pricepuţi in arta prelucrării artistice a lemnului, artă pc carp au transmis-o elevilor cu dăruire, pasiune şi dragoste părintească.
Şi astfel, ca toţii laolaltă maiştri şi ucenici gene>raţiile care s-au perindat
pe la an'astă ~coală au transformat pădurea bucovineană în muzică şi poezie, in
bijuterii de artă şi mobilier din lemn ce au stîrnit şi stîmesc şi astăzi admiraţie atît
în ţară cit şi peste hotare.
Articolul de faţă îşi propune a fi doar o scurtă sinteză a monografiei : „Şcoala
r:le Arte şi Mes<'rii din Cimpulung Moldovenesc" aflată în faza finală de elaborare.
Şcoala de Arte şi Meserii din Cimpulung Moldovenesc, a luat fiinţă la data de 10
noiembrie 1895 sub denumirea de ,,Şcoala Specială pentru prelucrarea lemnului" 1)
Şcoala a fost înfiinţată în urma luptei intense dusă de cîmpulungeni de-a lungul mai
multor ani pentru a avea aici o şcoală de prelucrare a lemnului, în limba română.
Şi, într-adevăr, in întreaga perioadă 1895-1918 ea a fost unica şcoală de meserii tu
li!nba de predare rnmână din întreg Imperiul Austro-Ungar 2).
Şcoala a fost înfiinţată cu scopul declarat de a întemeia o activitate industrială
intensă, bazată pe bogăţiile esenţelor lemnoase din Bucovina, de a incuraja industl"iile casnice bazate pe prelucrarea artistică a lemnului3). Incă de la înfiinţare şi
apoi de-a lungul anilor, şcoala a întimpinat multe dificultăţi materiale în ce pri vP~
te dotarea ·cu uneltele necesare şi cu o clădire corespunzătoare. Dar cimpulung€'nii
vor suplini aceste lipsuri prin con tr1buţia benevolă. Chiar încă înainte de înfiinţare,
locuitorii Cîmpulungului împreună cu biserica şi cu Comitetul Tării adunaseră suma
de peste 6.000 florini necesari construirii edificiului viitoarei şcoli 1 ).
Pînă la 1918 şcoala şi unele cadre ale ei au suportat numeroasele încercări
ale
autorităţilor austriece de a înlocui limba de predare română cu cea germană. AcestP
încercări s-au izbit de
rezistenţa îndîrjită a marilor patrioţi care au fost
dascălii
Ioan Pîşlea şi Ion Ştefureac. Dar cu toate dificultăţile întimpinate, mai ales cele ler.ate de lipsa unui local propriu adecvat, şcoala a prosperat mereu, iar pe la 1900
avea deja localul ei propriu. In anii 1910-1911 si> construieşte un nou edificiu al
şcolii (actuala clădire a liceului industrial) în stil românesc „prima clădire în acest
stil din Bucovina"s).
In toţi aceşti ani a crescut mere>u prestigiul şcolii. In anul 1912 cu ocazia inaugurării noului edificiu la care au participat reprezentanţi ai tuturor şcolilor de meserii
1) Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1922, dosar nr. 2.
'l Ibidem, dosar nr. 4.
3
) ibidem, 1928-1937, dosar nr. 21.
1) Şcoala de 1emnll.rlt din Cimpulung, ln „Gazeta
Bucovinei", 4, nr. 78 din 1/13 octombrie 1895.
'l Ion I. Nistor, Istoria Bucovinei, p. 322.
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din imperiu, şcoala dol>indisc un prestigiu mare prin producţiile ei „clastnd-o cei ln
drept printre şcolile de frunte din vest" 6 ). In anul 1914 şcoala urma să fie transformată într-o şcoală superioară, dar izbucnirea războiului a împiedicat acest lucru. In
J!ll7 localul şcolii este incendiat, clădirea şi inventarul parţial distruse nimicindu-se
astfel nu numai cca mai frumoasă clădire din Ctmpulung, dar şi roadele unei munci
de apr~apc un sfert de veac•'i) In anul 1919 şcoala se redeschide în vechiul edificiu
care fusese reparat provizoriu, funcţionind sub vechea denumii·e pînă în anul 1927,
cînd primeşte denumirea oficială de : „Şcoala de i\rtf' şi Mcserii"H), nume sub care
va funcţiona pină in 1936, cinel intră în catC'gorin gimnuziilor industriale de b[Lieţi'').
In urma luptei duse de cadr<'k şcolii, rle autorităţile oraşului şi de cewţenii lui,
gimnaziul se va transforma în l!l-10 în LicPul Industrial de băicţi10), denumire sub
care va funcţiona pînă în 19-18-19-lY, cind se va de;,fiin~a prin mutarea şi contopirea
lui cu o Şcoală tC'hnică din SUC'C'ava.
De-a lungul existenţei sale> 5coala a dat posibilitate elevilor ce o urmau să se
perfecţionPze în numeroase şi variate mesPrii )l'gate de industriile casnice şi mai ales,
tn cele ale prC'lucrării lemnului. încă de lu înfiinţare în 1895 şcoala uvea următoarE'IP
c;ecţii :
a) sculptură în lemn şi artă dPcorativă :
b) tîmplărie pentru mobilii dP artă românească ;
c) binale;
d) curs de perfC'cţionnre pC'ntru llle!)tPri ;
e) cioplitori în piatr[1 ;
n curs de sC'zon pentru zidari şi dulgheri :
g) secţie ţentru industrie' casnică ;
h) împletitură artistidi ;
i) strungăria !n lPmn 11).
De-a lungul anilor numărul şi natura s0cţiilor 5i a meseriilor ~-au mai modificat,
nnelc desf!inţîndu-se tC'mporar ori definitiv sau infiinţindu-se alte secţii noi în funcţie de nevoile' locale, de numărul de amatori pPntru o mC'seric sau alta sau de alţi
factori. In 1906, de pildă, urma să se înfiinţeze „secţia pentru clădiri" pentru care
i'Xista un post vacant de inginer arhitect 12 ). Pc lingă secţiile de bază ale şcolii. instituţia mai avea şi cursuri publice unde se puteau pregăti cetăţenii oraşului în <liferit.P
Industrii casnice. Astfel, în anul şcolar l!lOfl/1910 pc lingă secţiilP de bază mai functionau trei cursuri ·
- şcoala de progres industrial-universal ;
- cursul public de desen pentru maiştri şi calfe ;
- cursul public de dcsC'n pC'ntru fctr şi dame ;
toate acestea dind posibilitate locuitorilor oraşului Clmpulung, bărbaţi şi femei să se
perfecţioneze în confccţionarC'a unor variate obiecte casnice, în desen, picturii .5i alte
lucruri m<inuale 13 ). In 1920 la şcoală funcţionau şi cursul de coşărit şi cel de cizmă
rie. Pe data de 1 noiembrie 1934 se înfiinţează atc-lierul de instrumente muzicale prin
gri.ia noului director al şcolii, sculptorul Ioan H Sirghie, atelier care va fi condus cu talent şi pasiune dC' meşterul lutier Roman Boianciuc. Motivaţia înfiinţării
aC'estei secţii era aceea că „lemn de rezonanţă se găseşte mult în regiunea noastră şi
Pste considerat CC'l mai bun din lume, şi că la nici o şcoală din ţară nu se C?i1seşte o
astfel de SPcţie" 1 •). ln deceniul patru al secolului nostru clmpulungenii au făcut mai
multe memorii pentru înfiinţarea unei SPcţii de lăcătuşerie mecanică, sPcţic cc se va
Tnfiinţa abia în 1940, în cadrul liceului industrial. ln anul 1925 şcolii de arte şi me"erii i se ataşează şi „Şcoala industrialii pentru ucenici şi ucenice" carC' va avea
f'Ursuri serale. Impreună cu acE"asta din urmă Şcoala ele Arte şi Meserii număra în
Hl25, 15 clase cu peste 300 C'levi n).

'>
'>
'>

Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala Specială pentru lucrarea lemnului, dosar 10.
Ibidem.
Arhivele statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1928-1937, dosar 21.
'l Gimnaziul Industrial din Clmpulung, în „Glasul Muntelui", 4, nr. 122, din 18 martie 1937.
1") Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1928-1937, dosar 23.
11 ) „Glasul Muntelui", 4, nr. 119 din 4 martie 1937.
12 ) Biserica şi şcoala, ln „Gazeta Bucovinei", 7, nr. 3 din 13/26 aprilie 190'6.
13) Şcoala Specială pentru lucrarea lemnului Cîmpulung, raport pentru anul şcolar 1909-1910,
aflat la Muzeul Judeţean Suceava, Fondul „s. FI. Marian".
11
) Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi
Meserii, 1922, dosar 3.
15 ) Ibidem, dosar 10.
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durata studiilor, <'a a fost la incept!t d~' 3 a111, inr din Hit'.! Sf>
la 5 ani, clasele I-V 16 ), pentru ca odată cu transformarea şcolii în liceu
industrial durata lor să fie de 8 ani, clasele I-VIII
OhiPctC'l0 de studiu ce s-au predat au variat dC'-a lungul anilor în funcţie de catrgoria în care c>ra clasificată şcoala într-o anumită perioadă de timp sau de secţiile
ş<'olii. Ele se împărţenu în două mari categorii : materii de cultură generală comune
pentru toţi elevii (limba română, istorie, geografie, aritml'tică, geometrie', fizic<l,
chimie, desl'n liber, liniar, ornamental şi caligrafi<;>, desen gcometl'ic, limbi moderne,
economie industrială, contabilitate, igienă, educaţie socială şi civică, muzică, educaţie
fizică) şi materii de specialitate (desenul de proiecţiune, desenul ornamental şi noţiu11i
de stiluri dr mobilier, desen special, tehnologia lemnului, istoria artelor, pictura,
sculptura, strungăria etc.) 17 ). Din obiectPle enumerate mai sus ne dăm seama că elevii
erau instruiţi atît pentru specialitatc>a aleasă, cit şi pentru a deveni cetăţeni posesori
ai UnC'i teml'inice culturi g0nerall'. La ~fîr~itul fiedirui an şcolar C'levii dădeau examene teoretice> şi practice. Examenele teoretice se dădeau la majoritatea obiectelor
mai ales în primii ani de studiu, iar în anii terminali predominau obiectele de spc>cialitate şi lucrările practicc 18 ). Examenl'le se dădeau în faţa unei comisii formate
din toţi profesorii ce au predat la clasa rE'spcctivă, prezidată de directorul şcolii sau
de şeful de clasă (dirigintel€') 19).
Numărul elevilor înscrişi la şcoală s-a modificat de-a lungul timpului, cunoscincl
o creştere continuă în perioada 1896-HJ14, scăzind apoi în timpul războiului pc>ntrn
ca să ~unoascf1 iar o crl'ştcre sensibilă in p<'l'Îoada intC'l'bC'lică. Dacă la înfiinţare în
1895, şcoala număra 14 dcvi, numai după ;; ani, in anul şcolar 1!)00/1901, au fost înscrişi 119 elevi din care au promovat 89 20 ) ln anul şcolar 1909-1910, au fost inscri~i
192 elevi, pl'ntru ca în anul şcolar 1919-l!l20 să fie înscrişi doar 25 elevi, număr care
a crc>scut însă rapid astfc>I că în anul şcolar HJ27-1928 C'raU înscrişi 134 clevi21). In
preajma c0lui de al doilea război mondial şi în timpul acestuia numărul elevilor a
s('ăzut tot mai mult ajungind în anul şcolar Hl4-1-W45 la 5-70 e1Pvi 22 ). Ca stare socială majoritatea elevilor care au urmat şcoala de arte şi mC'serii din Cîmpulung
au fost fii de ţiirani din oraş şi din ţinutul SuccvP.i. 1n anii de după primul război
mondial foarte> mulţi elevi rrau orfani de rf1zboi. AcE'ştia primeau intreţinPre completă de la Societatea „Ocrotin•a Orfanilor de> Război", f1hala Ccrn;luţi. care ii trimitea la şcoală şi le plătea taxc>lc de '.intrcţinf're2 3 )_
Corpul didactic al şcolii era format din profesori şi maiştri. In decursul celor
aproape 55 ele ani de existenţă Şcoala ele Arte şi Mcsprii din Cimpulung a fost slujită de numeroşi profc>sori şi maiştri care şi-au pus sufletul, prc>gătirca, capacitatf'a
şi takntul in slujba instruirii şi educării elevilor. ln continuare> se vor reda foarte
sistematic viaţa şi activitatea citorva dintre cadrele didarticc ale şcolii care !'-au remarcat în mod deosebit.
ION ŞTEFUREAC s-a năsrnt la 17 ianuarie 1871 la Rădăuţi şi a murit la 4 septembrie 1920 la Cernăuţi. După terminarea Şcolii normale din Cernăuţi (1!390-1893)
t'stc numit învăţător la Bilca - Rădăuţi. Intre anii 18!17-1900, urmează cursurile a
două mari instituţii de etnografie din Viena, făcind în 1899 o călătorie de documentare în Italia, Tirolul de Sud şi la Milnchen, iar în anii 1903, 190~ (vara) frccvc>ntează
cursurile de spC'cializare în acelaşi domeniu la Salzburg. In 1901 este numit profes0r
la Şcoala Specială pentru prelucrarea lemnului din Cîmpulung 24 ). La această şcoal<-L
va preda următoarele obiecte : desenul tehnic constructiv, desenul arhitectonic, istoria artelor, tehnologia. Va sluji cu credinţă şi devotament şcoala timp de aproape 20
de ani. Marea pasiune a lui Ion Ştcfurcac a fost l tnografia, arta popularti bucovine:;nă şi mai ales mobilic>rul ţărănesc din această zonă. Incă din pnmii ani ai tincr<~ţii
şi apoi în întreaga viaţă va umbla prin satde Bucovinei şi va aduna sau fotogralia
numeroase obiecte de artă populară şi în spPcial mobilier ţărănc>sc. Aceste obiC'cte 10
va oferi şi elevilor săi drept modele pentru desen şi sculplur:i. Cu obiectele adunate>
In cc
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Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1922, dosar 3.
Ibidem, 1931-1937, dosar 42.
Ibidem.
20 ) Şcoala
Specială pentru lucrarea lemnului Cimpulung, in „Deşteptareau, Cernăuţi,
IX, nr. 56 din 22 Iulie I 4 august 1901.
21 ) Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte ş! Meseril, 1928-1937, dosar 21.
"'> Ibidem, 1931-1937, dosar 66.
23 ) Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1928-1937, dosar 23.
") Emil Satco, Arta ID Bucovina, VOI, I, Suceava, 1984, P. 214.
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anul

fn rnulti ani de trudă Ion Ştefureac îşi va alcătui o colecţie personală cit şi o colectie la şcoală. După incendierea acesteia în timpul primului război mondial, colecţia
~ pcrsonal•1 va fi donată şcolii şi va sta la baza înfiinţării muzeului etnografic din
Cimpulung în 1936, actualul muzeu al art<'i lemnului. Din. colecţia ndunată de Ion
Stefureac amintim : lăzi vechi de zl's~rc.• m0se, colţar5>, ~u.1ere, f:l d_e fi:l ~e ?bil'~~
casnice din lemn, unele sculptate artistic, ştergare', cama51 femeieşti, nafram1, bn1P.
c~ 0 mare vnloarc artistică şi istorică 25 ). Colecţia lui Ion Ştefurcac cuprindea aproape
400 obiecte după cum urmează : 127 - mobilier şi alte obiC'cte ţărăneşti din Bucovina· 175 clişee fotografice rcprezentînd mobilier ţărănesc, casC', biserici, iconostase
etc.26i. Ion Ştcfurenc a alcătuit şi un „Album de art:i nnţională româncnscă" carC' cuprinde'1 100 de planşe lucrate în tuş, la mărimea de 40/30 cm., album care a obţinut
Ia expoziţia jubiliară din 1906 de la Bucure'iti, toate medaliiJe2 7). Ion Şt<>fw·Pac a
scris şi numeroase studii despre arta populară, articole în prc>sa vremii, a ţinut numeroase discursuri prin sate cu tema: „Despre însemnătatea mr<;1'riilor la români" 28 ).
Desprc valoarea deosebită, artistică, istorică şi educativă a a1·L, i noastre popularcneobositul etnograf spunea: „Privind acPste comori de artă populară, privind ace~te
odoarP vechi, de o VPrgură originalitate ni se va părea că auzim ecoul unui vcchi şi
frumos cîntec bătrînesc pP care l-am dori să-l auzim din nou. ln aceste vrch!turi vom
afla expresia unei bune părţi din gîndirC'a şi simi1rca poporului român"~ 9 ). Prin intrC'aga sa activitate' pusă în slujba artPi, a şcolii 'ii a limhii românrşti Ion Şt('fUrPac
a fost, mai presus dP orice" un om bun şi un fiu folositor ni n<•nrnului siiu" 30 ).
IOAN PJŞLEA s-a născut la 24 scptC'mhrie 1869 în comuna Bozovici, jud. Caraş
Scv<'rin. După nbsolvirca Şcolii normale din CarnnsC'b<'ş (1879-rn33) urml'az[1 Ş!'oala
de arte şi mcsC'rii din Timi5oarn, apoi Şcoala Spccialf1 pentru sculptori şi mocll'licri
din ViPnn. Sc vn pcrfccţiona în artn sculpturii Iucrînd timp de trC'i ani în atdierelc
unor mari artişti din Viena intre 1886-18893 1). JntrC' anii 1889-1895 funcţionează ca
sculptor diecezan la Mitropolia greco-orientală din Cernăuţi şi încC'pind cu 1 octombrie 1895 este angajat, în urma unui concurs, ca maistru clP sculptu1·ii la Şcoala Spc•cială pentru JucrarC'a lemnului din C!mpulung, abia înfiinţată 32 ). Aici, sculptorul
'i
pducatorul Ioan Pişlca va sluji cu crC'dinţă şcoala şi arta român cască timp dr aprr· .. ,.
40 de ani, pînă în 1934 cînd se va pensiona. Ca artist Io:m Pîşlea, a inwstrat cu
sculpturi!(' nC'cesare vreo 35 de biscrici din Bucovina. A exrcutat husturi-portrct
(S. FI. Marian, Eudoxiu Hurmuzachi, Traian Dada, Ghe"orghe Asachi rtc.). portrrtC' dP
oamcni simpli („Paznicul", „Muzicantul"), scenr din istoria patriei (,,Pr aicra nu <;e
trece") etc. Impreună cu <>lcvii săi a exrcutat sculptura dP la castdul turistic clin
Valea Putnei. Lucrările salc, fir cPIC' C'XPcutate singur, fiE' cu PIPvii săi, nu primit
elogioase apr<>cieri încă din primul an dP funcţionare ln şcoala clin Cîmpuluni:;. La
expoziţia 'iCOlii din 1896 lucrările de sculptură rrnu apr<'ciatP ca : „frumos şi artistic
exc>eutate sub conducerC'a tîni:irului profesor Ioan Pî!;>lea cart' e sufletul acC'stei ~coli
de lemnărit" 33 ).
A pHrticipat apoi la numProase <>xpoziţii al<' şcolii, la Ccrntiuţi sau în alte oraşe.
In 1906 a participat cu sculpturi şi mohilicr în stil vt>chi rornânC'sc la Expoziţia jubiliară unc!C' de asemC'nea a primit aprPcirri rlogioasC'. Un număr dP 28 dP sculpturi ale
sale se află la Muzf'ul lemnului din Cîmpulung MoldovPnesc 3').
Ioan Pîşlea C'ra un om de o rară bunătatn şi modestie. El însuşi spunPa cii : „mic
îmi place să sărbiitorcsc pe alţii, dar mă supării cinci aud vorbindu-se dcsprc mine"' 5 ).
Dar, mai prPsus de toate, Ioan Pişlea a fost un marP patriot român dind şi prin aceasta elevilor săi un marr exemplu de dragoste de artă. In timpul sti:ipinirii austroungare a fost tot timpul un înflăcărat luptător pentru păstrarea limbii române în
şcoală, pentru menţinerea a tot ceea ce era românesc. Chiar clin primul său an de
2s) Graţian

Jucan, Ion Stcfurcac, tn „Revista Muzeelor", 4, nr. 6/1967, p. 518.
Şcolîl româneşti de pe Plaiurile Sucevei (1174-19-14,
Bîrlad,
1971, p. 39, manuscris la Muzeul lemnului din Clmpulung.
"> Ibidem, p. 40
28 ) Teodor Balan, Muzee locale, !n revista ,.Şcoala", Cernăuţi, nr. 4-5 din 1943, p. 76.
"> Ion Ştefureac, Muzee locale, !n revista „Şcoala", Cernăuţi, nr. 4-5, din 1907, p. 99.
"°) Gavrll Rotică, Un om bun mal puţin : Ion Ştefureac, în
„Glasul Bucovinei", 3 nr. 513
din 9 sept. 1920.
"l Arhivele statului Suceava, Fond Şcoala Specială pentru prelucrarea lemnului, dosar 2.
"> Arhivele Statului Suceava, Fond şcoala Specială pentru prelucrarea lemnului, dosar 2.
33 ) Cronica în „Gazeta Bucovinei", 6, nr. 59 din 2.5 Iulie / 6 august 1896.
11 ) Emil Satco, „Arta ln Bucovina", voi. I, Suceava, 1984, p. 182.
I') Graţian Jucan, Cimpulung Moldovenesc - Pagini
culturale, Editura Litera,
Bucureşti,
1979, p. 54.
2') Nicolae Slmionovîci, Memoria
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tnvllţămint Ia Cîmpulung, tinărul patriot hănăţcan îndeamnă elevii de sub îndrumasă poarte tricolorul sub formă dP hrîu peste cămaşa naţională. De o dărnicie
proverbială, sculptorul va cumpăra, ani de-a rîndul, din banii săi aceste hîrneţe tri-

rl'a sa

colore la elevii mai nPvoiaşi. Din cauza acestui p:itriotism ferm, Ioan Pîşlea va
avea de suportat de-a lungul :inilor multp şicane din partea autoriti'1ţilor austriece.
In anul 1896, numai după un an de invăţămînt, în urma unui denunţ anonim, care
era o minciună, scornită de autorităţi36), Ioan Pîşlea estf' destituit din funcţia ce 0
deţinea pe timp de 2 ani, pină in 1898. Motivele scoaterii sale din SC'rviciu erau :
- opUnC'rl'a sa la interzicerPa purtării tricolorului românesc fn şcoală şi în afară
dP şcoalii :
- opuncra sa la intenţia de a se înlocui limba română cu limba germană în
şcoală 37 ).

Destituirea lui Ioan Pîşlca a provocat mare vîlvă oglindită în presa bucovineană
a vremii şi o putermcă reacţie din partea opiniei publice româneşti care nu erau de
acord „cu prigonirea d-lui Pişlea care e singura puterP didactică românească între
pereţii tinerei şcoale de lemnf1rit" ... „D-l Pi5lea trebuie să rămină la postul său .-x:clamă azi toţi oamenii de bine. Dacă d va fi dcpf1rtat ele acolo strigă părinţii
.-Ievilor - noi niciunul nu ne vom mai da copii la şcoala ccea" 31), In 1898, la intervenţia energică a deputatului dr. Ioan
Ţurcanu în parlamentul de la Viena, Ioan
l'işlPa va fi i·C'inkgrat în post. Dar după aceea şicanele autorităţilor austriece asupra
lui Pîşlea vor continua, d va rezista cu dîrzc-nie. Cînd în 1899 inspcctorul austriac
Oscar Bayc-r ii reproşa lui Pîşlca că se opune introducerii limbii germane în şcoală
şi că ele-vii săi poart[1 tricolorul, el i-a răspuns : „Da, d-le inspector, eu chiar pedep"f'SC pP elPvii ck naţionalitate' română care îmi calcă pragul casei mele şi nu au trirolorul", continuînd", „iar limba germană, cit voi fi cu la această şcoală nu se va întmrtuce"39). Iar cinci prefectul judeţului a trimis într-o zi un tinichigiu ca să coboare
tricolorul de pc turnul cas!'i salC', Pîşlea i-a spus celui trimis : „Să nu te atingi, că te
împuşc ca pC' o cioară". Ulterior C'levii lui Pîşlea au fost eliminaţi, dar,
datorită
orolestului enC"rgic al profrsorului măsura a fost revocată chiar a doua zit, 0).
Intr-aclevăr, drapclul tricolor a fluturat ani de-a rîndul pe acoperişul casei sa.le
din Cîmpulung, iar camerele a.ccstPia. purtau în zugrăveala lor un frumos tricolorH).
Căci Ioan Pîşlea sculptor, dascăl şi cetăţean a fost, mai presus de toate, un
marP patriot.
ILIE VESLOVSCHI - proksor şi etnograf, intemE'ietor al şcolii alături de Ioan
Pîşlea, director al şcolii intre 1897-1932, cind s-a pensionat, s-a născut la Siret în
1867. A absolvit Şcoala Normală din CPrnăuţi în 1890. A urmat cursuri de perfecţio
nare pentru desen la şcoli industrialP 'ii la Muzeul tC'hnologic din Viena. A făcut că
lătorii de studii tehnice-artistice în Austria, Italia !il Germania'• 2 ). Ca profesor a predat desenul, aritmetica, contabilitatpa, arta gravurii etc. Ca etnograf a publicat mai
multe articole şi studii. A întocmit şi un album : „Motive decorative româneşti" ce
cuprindea desene şi explicaţii despre gravuri şi sculpturi în lemn. A fost membru corespondent al Muzeului de artă populară din Vicmn. membru al Muzeului industrial
din Cernăuţi şi al altor instituţii şi societăţi culturale, precum şi cetăţean de ouoare
al oraşului Cimpulung Moldovenesc. A întocmit şi un manual de contabilitate industrială43). A ţinut numeroase prelegeri în oraşul Cîmpulung şi in împrejurimi, despre
istoricul caselor ţărăneşti, despre sculptură in diferite epoci. despre curiozităţi din
oraşele: NOrnberg, Rothenburg, Londra, Paris, despre
călătoriile sale de studii în
străinătate"~). Pentru întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică depusă timp de 40
de ani ca profesor şi 30 de ani ca director al şcolii de arte şi meserii din Cimpulung,
tn 1929, Ilie Veslovschi primeşte distincţia : „Răsplata muncii", clasa 1~ 3 ). Ca profesor şi ca director, Ilie Veslovschi f.'ra un om foarte priceput, sever, dar drept, dup:'I
cum susţin şi astăzi foştii lui elevi. Dragostea lui faţă de şcoală şi dorinţa de a face
") Din districtul lui Wolfartb, tn „Gazeta Bucovinei", 6, nr. 58 din 21 tulie / 2 august, 1896.
) Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala Specială pentru prelucrarea lemnului, dosar 2.
"'> El trebuie să răminl, ln „Gazeta Bucovinei", 6, nr. 60 din 28 Iulie f 9 august 1896.
'") Ion Luţa, Sculptorul Ion Pişlea, în „Revista Bucovinei•, 6, nr. 60 din 28 Iulie 1896.
'°) Ibidem, p. 243.
"> Stela Ciubotaru - fiica Iul Ion Plşlea, convorbire din 1978,
') Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala Speclald pentru prelucrarea Jemnulul, dosar 2.
~1 ) Şcoala Speciali
pentru prelucrarea
lemnului Cimpulung, Raport
pentru anul şcolar
1909-1910.
") Ibidem.
"') Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1922, dosar 4.
37
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cunoscute elevilor şi cetăţenilor comorile de <irtă i:>tnogr::iiică de pe acC'StC' m<'ka;_·~rJ
1-<iu făcut pe Ilie Veslovschi să renunţe la propria !>a locuinţă din 5coalii p<' care o
cedează în vederea aclcipostirii Muzeului de artă şi etnografie română, intemei2.t de
el în mai mulţi ani de trudă"o).
IOAN H. SIRGIIIE s-a născut la 8 martie 1893 în Pîrtc~tii de Jos - Suceava. l;1·.,.
mcază 2 ani la Liceul „Ştefan cel Marc" din Suceava, apoi liceul „Aron Pumnul" clln
Cernăuţi (1905-1908). Intre anii 1908-1!)12 urmeuză Şcoala
Superioară de at·te ~i
meserii d:n Bucure~ti, specialit<itC'~l „sculptură în lemn". Intre anii 1912-1914 facr;>
practică la Faţ>rica de mobi}ă. fină Portoix-f~ix _clin \lipna. In 191~ se înrolează ~a voluntar în contmgentul romarnlor bucovmeru dm B·1curc~l1. Dupa un an de pribegie
în Moldova şi la Odesa, în 1918 se reîntoa1·cc cu întreaga familie fa Ili~C'şti (Suceava).
Intre 1924-1926 funcţionează ca profesor maistru de sculptură în lemn la Şco:ila de
Arte şi MC'scrii din Timişoara. Intre l!J26-1934 funcţionează ca profrsor de sculptură şi ca director la şcoala ele arte şi meserii din Vijniţa - · nacovina. !n 1934 si>
transfC'ră la Şcoala de Arte şi Meserii din Cîmpulung, undP v , , uncţiona ca profr~or
şi director pînă în 1948. Se stinge din viaţă în 1971 la Cîmpulung Molclowncsc 1i).
In calitate de m<iistru sculptor, Ioan Sîrghie s-a dăruit misiunii nobilf' de a-i
invăţa pe elevi meşteşugul artPi sale - arta sculpturii în lPmn. A sculptat în diferite
csenţP : nuc, paltin, stej<lr, ci1·Pş, păr, dar lPmnul în care a pntut să exprime cel mai
bine talentul său a fost lemnul de brad. A sculpt<it basoreliefuri, portrete, busturi,
caricaturi, ornamentaţii. Portretele sale în lemn de braci, repreZl'ntincl fi.r:ul'ilr• mal'ilor noştri voievozi, oglindesc talentul ~ău deosebit şi concepţi;: sa artisticii. Cind
marele istoric N. Iorga a privit chipurile voievozilor sculptate ele Sîrgi1i<>, a exclamat : „Maestrul Sîrghic scri0 istoria neamului C'U dalta. Noi o scriC'm cu pa11a" 1 ~l
Opera sa cuprinde sute de sculpturi cu o tematică foarte variată, răspind:t<' în ţzir;j
şi peste hotare, dar dintre toate se i·ernarc;i galeria sa de portrct0 sculptate, mai al0s.
în lemn ele braci. Sculptorul însuşi afirma : „Nimic nu poatC' 0xprima mai bin0 o
personalitate decit ridurile fPţci""n). Ioan Sîrghic a t1pă1·it în 1924 un „1\lbu111 cu motive rnmâ1w~ti clin Bucov~na", iar în 1934 publică mo.nualul „Sculptura în lemn". '.inic
pc atunci în ţară şi care a scTvit mult timp ";Colilo!' ele arte' ~i mcserii 50).
Sculp',or remarcabil, dascăl pasionat şi bun cPt{1ţean, Ioan Sîrghie <;i-a pus i11tn><1g,1
operă în slujba artei şi şcolii româneşti, în slujba patriei salP. Înlrea1w sa activ1tatP
si-o caracterizează el însuşi în indemnul re care-l dă tinerilor al"ti~ti : „Iubirea dr
patrie să fie evidenţiată prin lucrările tale"5 1).
ROMAN BOIANCIUC s-a născut la 1 noiembrie 1912 la Văşcăuţi - Storojinc·ţ
IU.R.S.S.). A urmat Şcoala de Arte şi meserii din Vijniţa - Bucovina intre Hl27l!l:l:t, la secţia sculptmă cu Ioan Sîrghie.
Incepînd din 1934 este numit maistru şi şeful 'ltelierului de instrumente muzical<>
nou înfiinţat la Şcoala de Arte !ii Meserii din Cimpulung unde va funcţiona ncîntrPrupt pînă la d<>sfiinţarca ei 52 ). Cu multă răbdare şi pasiune, acest îndrăgostit de muzica lemnului de rC'zonanţă, timp de 15 ani îi învăţa pt" elevii săi să descopC'l'C' tainele
sonore ascunse în fibra lC'nmului. In acel<işi timp, c>l însuşi se va perfecţiona necontenit în construcţia de instrumente muzicale <ijungînd la o desă"in;ită m[1iestric. Jmpreună cu elevii săi <i sculptat iconostase, troiţe, dm· mai ales, a confeclionat variate
instrumente muzicale (viori, violoncPle, mandoline\ chitan'). O trăsătur;'i a pprsonalităţii sale artistice era căutarl'a continuă a noului in artă. în arta de lutiC'r indeosC'bi.
A construit împreun[1 cu c>levii săi toate' instrumentele muzicale ale orchestrei şcolii
tn care funcţiona, acest0 instrumente „fiind chiar superioare, după aprecierea experţilor, instrumentelor muzicale sosite din străinătate5 3 ). Roman Boianciuc a participat cu lucrări la expoziţia şcolară organizată la inaugurarea festivă a „Lunei Ccrnău
ţilor" din 15 iunie 1936 şi apoi şi la alte cxpoziţii5 4 ). 1n anul 1951 Rom;:m Boianciuc
se angajează la l.P.L. Reghin unde se înfiinţează fabrica de instrumcmte muzicale
unică în ţară. In anii socialismului artistul a crC'scut aici numeroşi lutieri care sub Îl'ldrumarca sa au realiz<it instrumente muzicale deosebit de apreciate in întreaga lunw.

''>

Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii 1922, dosar 10.
Stela Serghie, Tainele lemnului, Bucureşti, 1980, p 12-13.
„) Ibidem, p. 192.
411 ) M.I. Pascu, D. Bondoc Pe urmele stră.moşilor, Editura Politici, Bucureşti, 1974, p. 20.
"'> Stela Serghie, op. ctt. Bucureşti, 1980, p. 32.
61 ) M.I. Pascu şi D. Bondoc, op, cit., p. 20 şi urm.
S'l) Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1934-1935, dosar 80.
a.i) Din Clmpulnng, in „Gnzeta bucovinenilor", nr. 52-53 din 1 mal 1937.
llA) lnaugurat"ea festivă a Lunci Cernluţenllor, !n „Gazeta bucovinenilor", nr. 3, 34-35
din
25 Iunie 1936.
17 )
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Dintr<>

numC'roşii absolvenţi

pc carC' i-a dat

Şcoala

dC' Arte

şi

Meserii din Cimpu-

ll~ng M:o~dovenesc în cc! ~? de ani ~c C'.x.istc~ţ~, mulţi dintre. ci. au ~cvcnit adevăraţi

v1rtuoz1 m arta prclucrar11 lemnului, dm munilc cărora au 1eş1t obiecte de mobilier
de o mare fineţe artistică. Dintre aceşti meseriaşi amintim : Ioan Uriciuc, Gh. Mtndrilă, Andrei Burduhos, :\nton Ungureanu, Arcadie Maricari, Traian Sabie, Emilian
Lacatiş, Nicolae Lacati). Gh. Cimbru etc. Din şcoala iscusiţilor maiştri Ioan Pişlca şi
Ioan Sîrghie au ieşit de-a lungul anilor o pl<-'iadă de sculptori din care unii au
ajuns la o adevărată miiiestrie artistică consacrindu-se deofinitiv !n arta plastică româneasc[1. Amintim pe : lftimie Bîrleanu, Gh. Bilan, Ioan Gheorghiţă, Gavril Covalschi,
Dumitru Căileanu, MPrită mf'nţionaţi şi srulptorii : N. Cernuşcă, Gh. Crîşmaru, Patnpi
Ciupcrcovid, Ilie Vodf1, EUgC'n Dorofteoi, Petru Lesenciuc etc. Dintrf' absolvenţii şcolii
unii s-au perft'cţionat apoi şi în domeniul picturii : HaralamhiP McrchC"ş, Arhip
Roşca, Nicolae PPntpleseu, PC'trc Poi<-'naru, Aurelian Buci1taru, Ilarion Şulian, Alexandru Pleşca, Grigore Ursu etc.
IFTIMIE BIRLEANU (1916-1986). A absolvit Şcoala de Arte Frumoase din Ia5i.
lnvăţînd întii sculptura în kmn, I. Birleanu şi-a perfecţionat apoi mereu arta ajungînd să sculpteze şi in bronz şi piatră. A n•alizat numeroase busturi de ţărani dar şi
personalitiiţi („M. Sadoveanu", „I. Crl·ang[1", „N. Iorga" etc.). A sculptat impunătoarp
monumente în bronz şi în piatră din care amintim : „N. Iorga" - Boto'iani, „Do1;oftci" - Iaşi, ,,D. Cantcm 1·" - Iaşi, „I. NPculce" - Iaşi. Dar opera care constituie
o culme a carit'rei salP artistice o constituie monuml'ntala statuie ccvC'stră a lui
Ştefan cel Mare, turnată în hronz şi care domină maiC'stuos, dP pc dealul Cetăţii ele
Scaun, întreaga panoramă a Sucevei. Pentru munca şi talPntul său puse în slujba artC'i
Ion Bîrleanu a primit mai multe p1·emii şi titluri de artist emerit.
GHEORGHE BILAN originar din Stupea-Suceava, a absolvit Şcoala de Arte şi
McsPrii din Cimpulung şi apoi Academia de Arte Frumoase Bucureşti, sub îndrumarea lui Oscar Han 5:i). A sculptat în bronz, piatră şi ghips, dPşi ucenicia şi-a început-o
in lemn sub îndrumarea lui Ioan Pîşka. La Şcoala de Arl(' şi Meserii din Cîmpulung
s-au păstrat, pînă în 1950 numeroase sculpturi ale lui Gh. Bilan, exC"cutate pe cinel era
elev. Cei ce l-au cunoscut susţin că a fost unul din cei mai talentaţi elevi ai şcolii.
A sculptat mai ales portrctC' de o deosebită expresivitate. In urma unui concurs a primit dreptul să execute bustul lui S. FI. Marian pentru grădina botanieă a liceului
„Ştefan cel Mare" din SucC'ava, pc carC' iI va r<'aliza cu o deosebită măiestrie, bustul
fiind dezvelit la 12 octombrie 1!)3~;:,1;). A executat -:;i bustul marelui C. PorumbC"scu.
Despre această operă se afirma că : „Gh. Bilan a intuit ca nimeni altul, expresia lfiuntrică a genialului compozitor C. Porumbescu" 5i). A mai sculptat bustul lui Ştefan cel
Mare - Suceava, a maestrului I. PîşlPa cit şi opC're inspirate dm pove11tile noastr<>
româneşti sau chipuri de oameni simpli, de ţărani de o marC' expresivitate. Lucrarea
„Sfarmă piatră" era apreciată ca : „Polifemul le!:endelor noastre, prins in clipa supremului său efort de prăvălirP a stîncilor" 38 ), iar lucrarea „Chip de expresie" era
apreciată în presa vremii astfel : „Priviţi chipul chinuit al acestui biet robotar al pă
mîntuluî. Este gata să-şi strige durerea. Cioplită brutal de vinturile sorţii, faţa acPstui
anonim mucC"nic, este parcă icoana vie a chinului dureros, nPmărturisit, care mistuie
inima şi viaţa'°'il). Datorim talentului său deosebit şi operelor sale numeroase şi pline
de originalitate sculptorul Gh. Bilan s-a bucurat de deosebite aprecieri încă din tinereţe.

IOAN GHEORGHIŢA (1686-1952). A fost absolvmt al şcolii speciale pentm lucrarea lemnului din Cîmpulung şi al Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi. Format tot
sub îndrumarea lui Ioan Pî~lea, Ioan Gheorghiţă va realiza in nuc, abanos, stejar, tei,
paltin, păr, măslin,. nu111:eroase lucrări de o deosebită valoare artistică. A sculptat şi
in bronz, ghips şi f1ldeşij 0 ). A realizat : portrete („Ştefan cel Mare". „Mihai Viteazul",
„Vlad Ţepeş", „Tudor Vladimirescu", „Vasile Alecsandri", „Mihai Eminescu",
„Nicolae Iorga", „Hamlet şi Laerte"), lucrări satiricP. („Daniil intre lei", „Toiagul lui
Moise") 61 ), capete de expresie („Cap grotesc", „Cap de copil", „O idilă la ţară", „Petrecere"), basoreliefuri istorice („Ştefan Vodă ~i arcaşii", ,,Dragoş Vodă şi zimbrul",
„Jurămîntul lui Horea") 6 2). Dar, Ion Gheorghiţă se va specializa şi în multe alte inele-

"'>
">
">
"'>
'">

Un bust a Iul S. FI, Marian, !n „Gazeta bucovinenilor", nr. 18 din 25 Iulie 1935.
Ibi<lem.

TudOS€: Dracea, Gheorghe B!lan, in „Gazeta bucovinenilor•, 4, nr. 60-61, din 1 sept. 1937.
Ibidem.
Ibidem.

I. GheorghlţA, ln „Gazeta bucovinenilor" nr. 6, din 13 lan. 1935,
Grigore Foit, Sculptorul I. Gheorghiţă, ln „Suceava•, X, 1984, p. 803-804.
""'> Em!J Satco, Arta ln Bucovina•, voi. I, Suceava, 1984, 93-94.
60 )
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)t"tniciri migăloase care CC'reau rl'tbdarC', talf'nt, şi trudă. In at<'liC'rul său din Bucur~ti
(unde se va stabili dC'finitiv) I. Ghcorghiţ[1 va mai cxC'cuta : sculpturi in fildC'5, medalii în bronz şi fildc>ş, gravuri în lemn si linolf'Um, i mprimatC' p~ plnză, mătaSC', catifea, cu motive naţionale româneşti, gravuri pictate pc pinză, iconnC' pictatf' pr sticlii,
picturi variate in ulC'i. 63 ) Artistul Ion Gheorghiţă a abordat şi teoria artf'i scriind
două cărţi din carC' amintim : „Tiranul şi ~ll'tistul", BucurC'şti, I92R 61 ), in care i5i C'Xprimă concepţiile salC' artisticr.
NICOLAE CERNUŞCA născut în l!Jl4 la CC'rnăuţi, a nbsolvit Şconla de Artr şi
MC'Sel"ii din Cîmpulung în anul l!J33 .. \ sculptat în lc>mn tle brad paltin, t<'i, păr, busturi (Ştefan cel Mare), statuiete („Pe aicea nu se trC'cc", „Pitic", „Maica VC'ronica",
„Arhimandritul Sidorovici" C'tc.), basorC'lif'fUri (,.Cerb", „Ciobănaşul şi oile", „Ll'genda
lui Dragoş Vodă"), alte lucriiri : un baston cu capul lui Const. Tănase, „Vultur răpitor
de miE'i", „Vultur răpitor ele 'iPrpi" Ptc. A mai executat sculpturi la diferite tipuri d,~
mobilier in Cîmµulung şi în imprPjurimi. Sculptorul N. Cernuşcă locuieşte în Cimpulung şi la cei 72 dr ani ai săi continut1 să sculpt<'ze. ln prezent, printre alte lucrări,
execută un nou bust al lui ŞtPfan cel Marc.
GHEORGHE CRlŞM1\RU născut în 1914 în Măzăn<ie<;;li - SucC'ava, a absolvit
Şcoala de Arte şi Meserii din Cimpulung în 1931 sub îndrumarea lui I. Pi~ka, AcadC'mi.'.l de Arte Frumoase din Iaşi în l!J40. A fost prnfcsor dP desen şi caligrafic la sPmin.Jrul „Vcniamin Costache" din Ia5i (1941-1948). A sculptat in lemn .5i bronz basorC'liefuri simbolice şi istoricC' : „1907", „Geneza", „Pădureanc.'.l", „Palatul culturii clin
Ia~i", „Horea, Cloşca !)i C1·işan", alte opPre, ca : „Cap de stilµ", „Chemarf'a", „Stîlpul
Iaşului", „Drumul marilor niizuinţi", ,.Cap de zimbru" ~i „Cap de căpriociră'', un cand1'labru din lemn dC' păr cu cele 12 zodii ale anului, C.Jsa Dosoftei clin Ia-;;i, scaUnP
sculptate etc. 6:;). Asti1zi în virstă de 72 de ani, sculptorul Gh. Crişmaru, în locuinţa
sa dC' pC' str. M. Eminescu nr. 5 din laşi. continu;i să sculptt'Zf', amintindu-şi l'U
nostalgie de anii copiliirit>i 5i ai Ucl'niciei cinci proksorul său I. Pişlea i-a pus dalta
tn mină şi 1-.'.l învăţat primele taine ascunse în fibra lemnului.
Aminteam mai sus că dintre absolvenţii Şcolii de At•tp şi MPscrii din Cimpulung,
unii s-au afirmat apoi !)i în domeniul picturii. Acest fapt se PXplică prin aceea că .-i
au dPprins primC'le tainP ale picturii încă de pC' bfmcilc şcolii fiicPaU p<' lingă pictură
şi desen artistic temeinic. Dintre absolvenţii Şcolii de ArtC' ~i MeSC'rii clin Cimpulung pe carp i-am amintit mai sus merită si't insistf1m dtcva rinduri .Jsupra unuia
dintre cei pe care cineva, pe bună dreptatee l-a numit : „un pictor uitat"
HARALAMBIE MERCIIEŞ, născut la 12 februciric 1888 în Fundu Molclov<'i SucC'ava, a urmat Şcoala ele ArtC' şi MPsPrii din Cimpulung (1901-1 !JO!:>) Ici ~pPt'iah
tatea S€Ulptură, cu I. PîşlPa. După CC' in 1!105 va fi respins la C'xamPnul ci<· admite-re ele la Ac.idrmia de pic·tură :.lin ViPna uncie va lucrn intn• 1905-1907, timp in
carC' v.i urma şi cursurile SC'ralc> la : „StaatsgewerbrschulP" Vit>na. Dup[1 mai mult"'
călătorii in străinătate (Tirol, Budapesta) intre 1908-1909, urmează doar un nn la Şcoa
la df' Arte Frumoasp din Iaşi. A ocupat apoi mai multe posturi el«:> funcţionar şi clc!:oen.itor. Prin J!l20-Hl21 renunţă dC'finiiiv la sPrviciu si se dedică exclusiv picturii. A
fncetat din viaţii la 13 decrmhric> 1940 la Fundu !\foldovei. 1;6 ). Incă de pC' btmcil<' şcolii
din Cîmpulung, (']evul H. MercllC'ş se va dovPdi df'osebit de talrntat. atît ln sculptură
cit !)i în pictură. Intr-o convorbire cu sora pictorului, din 1952, Ion Pi-:;lea afirma c<i :
„Haralambrie mi-a fost la sculptură şi pictur<I cd mai talc>ntat dintrP toţi f'levii mPi
ln tot timpul funcţionării melr ca profesor la Şcoala de Art<'
;\if'sf'rii" ,;,). De altfel.
lmpreună cu maestrul său I. Pîşlea şi cu colegul său viito. ul µictor Petre PoPnaru
- a sculpt.it iconostaself' bisericilor din Vatca Dornei şi Sadova. Dai· H. Merchf'-; se
va consacra definitiv în pictură unde va obţin«:> rPnlizări c!Posrbite. A pictat pC'isaje,
bisPrici, clopotniţe, case vechi, compoziţii alegorice mspirntP din mitologia antic{• c:ou
religioasă, portrPtP in care> pictorul a dezv11luit cu măiPstrie sufletul pc>rsonajelor tr<'1săturile lor de rnraetpr, fri"imîntarea lor interioară. Dintre picturile sale amintim :
„AutoportrC't", „Ioniţă Mrrch«:>~". „Vasile Al<>csanclri", .,Mihai Eminescu", „M;in{tstirea Zamca". „Biserica Vc>chP din Fundul Moldovf'i". „Pastorală - ln amw·g.", „Pic-·trele Doamnei", „MuntC'le .'\dam şi Eva", „l\1inunata pescuire", „Nud" etc.'") 1\!are
I. Gheorghlţău in „Gazela bucovinenilor", 2, nr. 6/13 Ianuarie 1935.
<"ii., p. 93-94.
°'l Convorbire cu Gh. Crişmaru din B sept. 1986.
91 Eufrosina Llpeţchi, pictorul H. Mercheş, 1969, manuscris la Muzeul lemnului din Cîmpulung Moldovenesc.
"l Ibidem.
"'> Album „Pictorul Haralambie Mercheş••, 1974, manuscris la Muzeul lemnului, Cimpulung
Moldovenesc.
11
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pat·tc din picturile sale se află la Muzeul Arta lC'mnului din .cî:11pu~un?, _alt~le se află
la membrii familiei. De~i a creat open~ de o mare valoare artistica ş1 ongmahtate, pictorul H. M(•rchcş nu s-a bucurat în timpul vieţii de preţuirea cc i se cuvenea. A murit
uitat în casa părintea:.că din Fundul Moldovei la numai 52 de ani, răpus de cancer.
De abia în zilC'le noastre, pictorul a înc'C'put să primeascr1 ap1·ecicri postume din caro
nmintim : „Munca lui depăşeşte net artizanatul sau amatorismul ; ea se înscrie ln
spc1ţiul artei de marc forţă de transfigurare. Pînzele lui tulbură şi conving, trezesc
cm'Jţia estetică şi o ridica la trnsiunc înaltN' 69 ).
Am încercat să creionez succint profilul artistic al cîtorva dintre absolvenţii Şco
ILt cic J\.i:tc> şi Meserii din Cîmi:;ulung, sculptori şi pictori, neavînd prrtcnţia că lista
lor este epuizată. Despre alţii cărora le-am amintit doar numele, s-a scris deja în alte
lucrări dedicate artei plastice bucovinene 70).
Fiind înfiinţată cu scopul de a valorifica în mod superior bogăţia de esenţă lemnoasă din Bucovina, Şcoala dr Arte şi Meserii din Cimpulung îşi va cîştiga an de an
\ot mai mare prestigiu datorită obiectC'lor dC' artă confecţionate aici pe baza prelucră
rii a1·tistiCC' a lemnului. Tocmai de aceea, :;.coala a fost solicitată şi a participat cu
obiecte variate la numeroase expoziţii organizate în ţară şi străinătate. Astfel, şcoala
a organizat numeroase expoziţii în localul ci propriu înceP.,ind cl1iar cu primul ci an
de existcnţii71). La expoziţia şcolară din Hl03 s-a remarcat o cameră realizată după
mobila tradiţională românească 72 ). La expoziţia generală din Bucureşti din 190ii, şcoa
la a obţinut medalia de aur 73 ). Cu prilejul expoziţiil.Jr şcolare organizate la Cernăuţi
ln iunie 193:'>, despre şcoala din Cîmpulung, un ziar bucovinean scria: „aici la
Cimpulung este adevărată artă"; 4 ). ln l 937 aceasta era solicitată să trimită obiecte la
expoziţia de 1<1 Paris7s). Calitatea ireproşabilă a obiectelor exl'cutate aici a făcut ca
numeroase alte şcoli şi in~tituţii din ţară ori din străinătate, cit şi diferite personali~ăti sau simple pC'rsoane particulare să facă clifPritc comenzi 76 ). In l!J27 Casa ŞcoG
lelor din Bucure~ti comanda 30 de războaie de ţesut covoare. Şcoala din Cîmpulung
a mai executat mohiliC'r la casa lui N. Iorga de la Vălenii de Munte, o p<1rte clin mobiliernl şi toată sculptura castC'lului clin Valea Putnei - Suceava (ars prin anii 1970).
Iar în 19:36, şcoala a executat o troiţă pC'ntru monumentul rroilor din Pojorîta - Suce.Jva „de o frumuseţe impecabilă şi de o C'Xf'cuţif' nf'întrecută"i 1 ). RenumPle crf'scind
de care s-a bucurat Şcoala de Arte şi Meserii din Cîmpulung Moldovenesc este oglindit şi în alte numeroase ap1·ccicri făcute de presa vremii. Astfel, în 1920 şcoala era
apreciată ca o „instituţiune de eminentă valoare pentru întreg nC'amul românesc" 711 ).
Tot în 1937, .)Coala era aprC'ciată drept „cea mai veche şi mai completă şcoală de artă
Şt r:IC'scrii". iar în iul · 1938 ziarul „Glasul Muntelui" scria: „această
şcoală, care
C'stc un exemplu de 1:rn.1că, cinste şi credinţă - unde vorbele sînt fapte" 09 ).
Crcînd opere de marc virtuozitate artistică, formînd cadre bine prC'gătitc, dispun ind de profesori şi maiştri care dohîndiscră un mare renume, Şcoala de Arte şi Me" . ~ din Cîmpulung a polarizat de-a lungul vremii atenţia multor personalităţi de
s,.'..imă româneşti. Incă din 1912 şcoala este vizitată de actorii Aristiza Romanescu şi
Petre Liciu însoţiţi de poetul Gavril Rotică8 0). Incă din anul 1903-190-l şcoala a fost
vizitată de peste 500 ele persoane printre care : dr. Iancu Flondor, Dionisie
Bejan,
Ilaric Onciul, S. Fl. Marian 81 ). Au căkat pragul şcolii şi alte mari personalităţi poli'"l

Dragoş

Vicol. Un poet al penelului - H. l\lercheş, 1974, manuscris la Muzeul Arta lemnului, Cimpulung Moldovenesc.
'"l Emil Satco, op. cit., voi. I, 1984.
•· • cronică, in „Gazeta bucovinenilor•, 4, nr. 54, 15 iulle 1896.
"> Şcoala Specială pentru prelucrarea lemnului Cimpulung, in „Deşteptarea", 11, nr. 58
din 17/30 iulie 1903.
··, ln atenţia d-lui ministru al Ed. Naţionale, in „Glasul Munte~ui", 4, 119, 4 martie 1037,
71 ) Inaugurarea Iarmarocului din Cernăuţi in „Gazeta bucovinenilor•, 2, nr. 17 din 5 Iulie 1935.
75 1 Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şl Meserii, 1928. dosar, 23.
:., Arhivele Statului Suceava, Fond Şcoala de Arte şi Meserii, 1928-1937, dosar 14, 80, 90.
111 •• Glasul Muntelui", nr. 112, din 25 Iulie 1937.
7'1 Informaţiuni, „Glasul Bucovinei", 3, nr. 512, 8 sept. 1920.
70 1 Capitala jud. Cimpulung in niare sărbătoare, in
„Glasul Muntelui", 5, nr. 157, din 31
iulie 1938.
'") Graţian Jucan, cio1pulung l\loldovenesc - pagini culturale, Editura Litera, Bucureşti,
8 '1

Şcoala Specială

197;;, p. 28,

pentru prelucrarea lemnului din CimpuJung, tn
din 8-21 august 19().t.
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„Deşteptarea•, 12,

nr.

81

tice şi culturale din care amintim : N. Iorga, N. Filipescu, O. Tafrali, M. Sadoveanu,
Ionel şi Dinu Brătianu, I. Nistor, Petre Andrei ctc.~2 ).
Privită în perspcctivă istorică, acum la pc>ste 90 de ani de la infiinţarr, Şcoala de
Arte şi MesC'rii din Cimµulung Moldovc>nesc capătă pentru gcnt>raţiile de astăzi v<iloare de simbol. Pc>ntru că a fost o instituţie ce a simbolizat dragostea de muncă .5i
draiostea de artă. Pc>ntru că aici s-a format 11 pleiadă de iscusiţi meseriaşi, maiştri şi
nrtlşti în prelucrarea lrmnului. Pentru că a prl'!uat străvechi tradiţii romimeşti, le-a
dat o nouă dimc>nsiune şi le-a transmis mai dc>parte ajungind pină la noi. Pentru C'ă
ea a fost, in condiţiile grele ale st.."1pînirii străine, un atlc>vărat lăcaş de educa\ie p<itriotică.

UNE SOURCE D'ART ET DE PATRIOTISME - „L'ECOLE D'ARTS ET
MF~TIERS" DE CIMPULUNG MOLDOVENESC

RESUME
L'ouvrnge presentc un brcf aperc;u h:storique de l'Ecolc> d'Arts ct Meticrs de
Cîmpulung Moldovenesc, fondec en 1895. On mel en rC'licf l'activite didactique, C'ivique et artistique de certa ins profcsscurs (I. Ştefureac, I. Pişlea, Ilie Vrselovsc 1 , "
I. H. Sârghie, R. Boianciuc). On prescntc>, cgalem<'nt, de brevcs caractcrisations de
queJques anciens cleves de l'Ecole>, qui se sont voucs a la crcation artistique (I. B1rleanu, Gh. Bilan, I. Gheorghiţă, N. Cernuşcă, Gh. Crî'jmaru, II. Mcraş).

"'>

„Glasul Muntelui", 4, nr. 119 din 4 martie
din 1 mai 1937.

1937

şi

„Gazeta bucovinenilor", 4, nr. 5Z-5J
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O VECHE FAMILIE DE

lNVAŢATORI

BUCOVINENI
MIRCEA MARV A

Atc>stată docunlC'ntar încă din 1840 ca existentă în vechiul sat român0sc Roşa deve>nit mai tîrziu suburbie a capitalei BucovinC'i de pe vremuri - familia Avram
este mult mai veche pc aceste melC'aguri.
Tradiţia familiei afirmă că un Gheorghe Avram,
dasc<il, ar fi emigrat în Bucovina - parc-se din cauze politice şi confesional0 - V<'nind din At·deal, de prin păr
ţile Bârgăului, încă la sfîrşitul secolului al XVIIl-J0a. Politice sau conf0sionale, cconomic0 sau sociale, cauz0lc au fost, făr[t îndoială, aceleaşi cu ale miilor de arddeni
care au prib0git peste munţi în Bucovina sau Moldova, aşa cum reiese cu limpezime
din numeroase studii dedicate acestei probleme 1).
Fapt este că in „Consignaţiun0a e>migranţilor transilviinPni care s-au aşezat în
districtul bucovinean" pc care Ion I. Nistor o rcpruducp în lucrarea sa Bejenarii ardeleni in Bucovina2) - consignaţiunc făcut<"t de autorităţile austriece la '.3 noiembrie
1778 şi semnată de generalul Enzenbe1·g, guvernatorul militar al Bucovinei - se afla,
pc lingă alţi Avrami, şi un George AYram, dar originar din Nimigea, de lingă Năs~\ud
(deci c0va mai la apus de Bârgău), car0 ar fi emigrat cu 20 de> ani în m·mă şi s-a
aşezat în Chilişcni (sat fiicînd parte azi clin comuna Udeşti), pc moşia
boieroaicei
Ruxandra Ştirbăţoaia.
Ţinînd sc>ama de afirmaţia lui Ion I. Nistor că ,Jnc0pîncl cu Dorna, bC'jC'narii pă
trund încet şi sistematic spre nord, ajungînd µînă in yaJ0a Prulului"l), se prea poate
ca acel Georgc Av1·am - car0, clupc"1 cum se văd0şt<' în Consignaţiunc - av<'a doar
1/8 coreţe pămînt arabil (10 prăjini) şi nici un fînaţ, să se fi dus, cindva, mai către
miazănoapte şi să S(' fi aşezat la Roşa. D0 altfel, o statistică clin acPlc vremuri consemnează faptul că, dacă în 1774 la Roşa se aflau 111 familii, în 10i9 - deci cu numai
cinci ani mai tîrziu - numărul lor creşte Ia 204.
Oricum, în 1840, fiul acestui sau altui GhcorgllC' Avram, pc numele său Dumitru,
se afla la Roşa, fiind - cit se ştie - dascăl şi învăţător la şcoala de cintărC'ţi din
Cernăuţi, căsătorit cu o Casandra Ciuntuleac, car0, în acel an, ii dărui pl' unul din
CC'i doi fii ai săi, Vasile 5).
DP aici înainte docum0ntel4? sînt tot mai numProase ~i trasează cu prPcizie dC>stinul acC'stei familii de înv<lţători şi p1·oft>sori, aflată - prin unii descPnde>nţi -.
n0curmat în slujba şcolii româneşti, pînă în zilel0 noastre.
Oe>spre fiul - parP-sP - mai mar0 al lui Dumitru Avram, Al0xanclru, nu ştim
rlecit că - după o viaţă cam sturlubatecă - s-a ~{1lu~i1rit si, cu nume)•' ck monah
Antoni0, şi-a sfirşit zilPIC' prin anii 1!100, probabil la mănăstirea Dragomirna, după
ce în lfl81 - 1885 se afla ca novice la Putna şi la Suceviţa4 '). •
VasilC> Avram - sau Basil Avram, cum ii cons011100ază uriclC> clocumentf' -· nu
ştim unde îşi va fi f<lcut „şcoala trivialfi", cum i s0 spun0a cu un t0rmC'n om·0cum
improp1·iu, provenit din latinescul „trivium" - trei căi - şi folosit în evul mr>diu

'>
'>
'>
1
)

'>
6

)

Ion I. Nistor, Bejenarii ardeleni in Bucovina, extras, Cernăuţi, Editura „Glasul Bucovinei", 1928, p. 445-533 ; Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania ln sec. XW-XX,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, etc.
Ion I. Nistor, op. cit„ p. 458.
Ibidem.
Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowlna, CernăuU. 1893, p. 14.
Diferite acte cu specificarea loculul şi anului naşterii lui V. Avram aflate !n arhiva fa•
mlliei prof. Sultana Avram şi cercetător ştiinţific R. Avram-Mihu.
Schematlsmus der Bukowinaer gr. or. Dlocese fQr das Jahr 1881, p. 33 ; 1882, p. 195 ; 1883,
p. 29 ; 188~, p. 31 ; 1885. p. ~1.
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pentru şcolile miinăstireşti în carc> se învăţau „cele trei ştiinţe" : gramatica, dL:ilectica
retorica. Jn anii 1855-1858, însă, îl aflăm ca el<'V în clasele I-III ale Obergymnasiului ccrnfmţpan, al cărui dircctor provizoriu C'ra pc> atunci dr. A. Kahlcrt şi unde _
pe lingă alţii (lliuţ, Simiganowicz, H<'rzik ctc.) îl av<'a ca profpsor - l'C'l puţin 'i n
1855 - pe Aron Pumnul. dup<l cum rPzult;i din semnătura acC'stuia, pusă pe certificatul cla1>Pi I-a, păstrat alături de celelalte', în arhiva familiPii).
Rczultatl'lc la inviiţiitură (Aron Pumnul îl notea ză cu „Pmincnt") îl dC'SC'mnc-.1z~i
drept un elev sîrguincios şi disciplinat.
După 1858, Vasile' Avram părăseşte' gimnaziul s pr<' a Sf' înscrie la Şcoab normală
greco-oriC'ntală
(Gricchsich
orientaliscl1C' Ll'11t·C'rbildungsanstalt). Este anul
[n care VC'chea „Preparandie", înfiinţat[1 înct1 în 1848, cu scopul de a pregăti învăţă
tori pC'ntru ~colile ortodoxe - „se unC'şte cu vc·clwa ~coalii moldovC'nească a lui Grigore Vodă Ghim de la lî66" H) şi devine o şcoală normală cu două clasl', condusă cir>
clerici şi mircni 9 ).
Notat tot cu „emi1wnt" la pedagogie', la limba român;i ş.a., dar numai cu ,.mulţumitor" la limba germană şi ucraineană, Vasile :\vram
absolvă
această şcoală în
1860, conform n•rtificatului cc i SC' Plihf'n'az;1 suh SC' Innătura directorului Illasicwicz.
Cf'rtificat care îl atesUi ca apt „spce a fi î1wiiţ:itor la ~colilc> triviale cu limba de prC'darc• română şi germană"lo).
Nmnir<'a sa ca învăţător ar(• loc însă nhia în 1862 la şcoala din Horodnicul de .los
(înfiinţată în 135î" 11 ) după cum rezultă din Schematismul pe 186312) ca şi
dintr-un
Rct autograf paslrat în arhiva famili Pi .
Actul - un „Revers" - constituie o c!C'claraţif' de fidelitate, un fel de jură nint
scris, a5a cum erau obligaţi să-l fa c<i nu numai învăţătorii ci şi ceilalţl slujbaşi ai statului austriac.
Scris în Jimba român<\ cu cnractC'rf' latinf' si cu ortografie' pumnuleană, „RevC'rsul" acesta evidenţiază şi alte aspcck ak' stiipînirii austriece în Bucovina, fapt pentru
care' crPdem ci1 mc>t·ită să fiP n ·proclus în intrPgime. aşa cum l-a aşternut pe hirtie, cu
un S'Tis caligrafic irPproşabil. aci>] fidPI discipol al lui .l\ron Pumnul, cum pare a fi
fost înviiţfrtorul Vasile Avram. Iată deci tf'xtul „RC'vPrsului":
.,DC'numit fiind PU subînsC"mnatul pr<>n înnaltul D<'cret Consistorial dC'n 12/24 DccemvriC' 1862 Nro 1141 de învaC'taetoriu la 'il"Oala tl"lvialap a dreptcredincioasei parnhiei elen satul Horodnic de jos in ţinutul Protoprc~\'i tC'riei HaPdaruţilor şi introdus
fiind cu în SPrviciul învacţil'torial în dioa de astac-di p1·c·n PreacucC'rnicia Sa Privillhitoriul ţinutal de şcoak şi Prntop1·<'svit<'rul Dl. Nicolai Dra l"inski, c!Pcicr cu aceasta în loc cip juraemînt cumcaC' nici am luat nici voiu lua parte la vrC'-WlP soţ1ctatr>
Sr>CrPtae încontra Guvernului ci voiu 1·;;pmÎnC' nC'rla0tit întru cr<'clinţa caetrae a Sa c.r.
npostolicc•ascac Maj0state prealuminatul împ0rat al i\u striC'i Francisc Josif I şi caetrac dreptcred incioasa Bc·sC'ric;w a raf'sa<'ritului, dC'asc>mPnPa c!C'ci er şi p1·omit ca<'
voiu împkni toate claC'torinţf'le mek ca înval'tiaetoriu cu sîrguintae şi cu baerbaetiP.
ca sac sporC'ascac creştrrea C('a hu n;w a tinC'rPtului. pr<'curn întru buna crcdintae
uşa şi întru buna vietuire ; în urmap promit ~i mac ohlcg a fi ascultaetoriu
întru
toate cc!P ce sP vor c!C'mac·n cb ckn partC'a prn pU) ilor mei, adccae a parochului Ioc<Il,
a Privigitorului ţinutal şi a mai lnaltf'lor scaune• bisC'riccşti şi Guvernaemîn ta!P. fiin1iu-mi purm·<'a aminte' a pct1·pcc în pacp şi r·u lal'l'Ui tori i satului earae mai a les cu
pa er inţii pru 1- c·i l ur de ~c oalac . .-'\cC'asl<tC' saPrbaeturialae promisiune o înta f!'esc prPn
fn sn-mi a mea subscri e re. H onJclnic de jos la 30 /1 l Ianuarie' Hl63. Vasile 1\.\Tam, învactiactoriu" 1").
CrC'clC'm ca nu mai P n<'cps;1r <> subli 1' iPm grija clPOSPbitii a autoritătilor ca învăţătorii s1l nu fad\ p arte', cumva. din vreo sociel<ltc „sccrettt în contra Guvernului",
înscrii nd aceasl<-t o b l iguţie pc pr imul plan .
I nti·PbarC'a carf' SC' punt\ in s:-1, e ~; tc cu m n r t1mas ac C's t ,.Revers" în arhiva lu i Vasile Avram 5i n u a fost r!C' pus l 1 :llltoritliţ i le rPS pl•ctivP '? Dup[t părerea noastră, lu·
cruril<' se po t Pxpl iC'a în tr-un si ngu r f: I.
şi

Certificatele , :~ ab~o lvire a el. I-I II cu nr. c 'l8 55. nr. 58 / J!loB, nr. 1318 din 11358, aflate în
arhiva fam iliei prof. S . Avra m şi cercct . şt ii:ii. R u xandra Avra1n -Mihu.
') Ion Nistor . Is!uria bosPricii din Di;covina, Bucure>ti . „Carl G o bl", 191G, p. 59.
'> Ibidem
1'') Lehrern1cfă h igungs-Zeugnis, n r. 1, d i!1 12.2 4 iulie lG GO, i n a r:1 iv a îa n1. prof. S.
Avram.
U) Ion I. N istor, Zece ~ni de la lJnir e , Cer năuţi, T ip. „G las u l B u covinei", f.a., p. 294-295 .
12 ) „Schematismus [ ... ] 1363''", B ucJ1dcucl:er !Oh.li. R. E e kha rdt, in Czernowitz, p. ]11.
"> Originalul în arhiva familiei , p rof. S t:l •ann Avram ş i c"rcct. ştiinţific R. Avram-Mil1u.
1
)
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Este cunoscută atitudinea du~mănoasă faţă de scrierea cu caractere latine şi
de cei cc o foloseau, a episcopului de atunci Eugenic lli.1cman, care, încă în 185~,
ii scrie lui Iraclic Porumbcscu - cînd acesta îşi „permise:,c" sfi-i trimită un rapo1·t
caligrafiat cu litere latine - că „samavolnicie este, care o oprim, a scrie raporturile
şi cele ale slujbei sale cu litere care num:ii in~1·euiazf1 ~i nu înlesnesc cctirca şi care
la Consistoriu nu se întrcbuinţcază"l"), atitudine pe care o păstra şi în d~ccmbrie
1871 într-o rezoluţie pus,"1 )"cererea unui alt preot, redactată în acelaşi fcll').
Comcntînd această ati•udine a lui Eugenie Hdcman, Lconida Bodnărescu noteazr1: „Dojana aceasta ni arată chiar (clar n.n.) cu cite grl'utăţi aveau a se lupta şco
larii lui Pumnul, cari vrnlră să înlocuiasc:1 cirilica cu litcrC'le latincl 6 (înlocuire pe
care 0 va c-fcctua mitropolitul Bendeila înc~i clin primul an al păstoririi sale).
Sc1·ierca acestui „Revers" cu carackre latine va fi fost poate şi prima greutate
pf' care o va fi întimpinat Vasile Avram, „Hcversul'' fiindu-i înajJoiat sau nciiindu-i
primit, urmînd să-l transcrie cu chirilice - ceea ce explica, după părerea noastră,
prezf'nţa originalului în arhiva familiei.
Numit deci învăţător la Horodnicul dC' .Jo.~. Vasile Avram va rămine nici pînf1 în
noul UW6, avînd un numă1· variabil de elevi, de la 2u pînă la 44 1i).
ln 1864 - cinel abia implinC'a 24 c1e ani - tînf11·ut înv;lţător se cf1sătoreşte cu
Otilia Mtintzger - şi Pa num::ii de :w dP nni - fiica cuno<;cutului mGistru armurin
rădăuţl'iln Josef Mi:mtzgC'r, pc~ care ii mPnţionpază şi EmGnuil Grigorovitza în amintirile sale printre f1·unta-;ii tîrgului „mmdri de mcsc>1·ia 101"', care ştiau „s<l petreacă
cu lumea, dar nici nu se ruşinau să muncPasc,-1, cinstindu--;i mesl'ria lor" L8).
Lucrurile' n-au fost dC'!oc sim1'll' şi de vor fi pricinuit probabil ~i unele
ncînţelegc-ri în familia
OtiliC'i, carp, spr0 a Sl' putea căsători cu alesul ei ..
trece la ortodoxie', clcclarînd în pr0zenţa mamf'i sale, Amctlia, născută Simater (tatăl
îşi manifestă probabil protf'stul, prin abs:>nţă) si a parohului rornano-ccttolic Johann
Zukicwicz, că face acest pas clupă „o matur.I chibzumţă de doi ani"' şi că „nu rcgrPtă
şi nu va t't'i;reta niciodată această trecPrc'" 1").
AcPasta, bindnţeles, nu a fost suficient, Vasile -\vram cC'rC' la '!.7 octomhri<' 18fi4
Consistoriului episcopesc - de care depindea ca învi1ţător - aprobarC'a necesară
l'fectuării acestei căsăto1·ii, aprobarp cilr<' i :;e aco1·d.:i prin aclrc-sa nr. 938 din 2B oct./
!I nov. a acduiaşi an, sub semnătura vicarnlui gp1wral TPofil BcmclC'lla (viitorul n1itropolit), dacă, aşa cum sppcifică acln•sa „înscrierii aCL'stC'i căsătorii nu stau împotrivă oarecare' canonice sau politice împicclic5.ri" 2 ~).
N-au fost se vede nici politicl' ~i nici canonicC' împiedicări, iar că.,111cia încheiată
la data de 11 nov. 186-1 la bist>rica pJrohială a R{tdiiutilor" 1) (diiruit{1 cu nu mai put!i1
de şapt<> copii crC'scuţi mari - şi spr<' lauda Otiliei - :n spi1·itul române.~c al soţului
ci) •ivea să ţinii toată viaţa, în ciuda nu puţindor ~l'l'U',ă\i prin c.tre aveau să treacă.
Bucuria naşterii primului copil - Titus, probabil în 18G5 - avC'a să fie întunecatti ci" nenorocirile care au urmat. ""\nii 11JG5 si 18!1G ;iu fo,t ani ele grea urgiC' pentru
Bucovina în gpne1·e şi pPntru ţărănime în gPncral" - notl'azi1 C. Loghin într-una Llin
lucrările sa!C'. O holf'ră grozavă
a bintui t în sate!C' bucovi1wnP, iar o SC'CC't<-1 îndclungati1 a adus foamc>tea. Bieţii oameni se hriinC'au cu buruieni şi ciociihii 2 ~).
Cumplitei molime avea să-i cadă victimă - la Ro-;;a - şi tatăl lui Vasile Avram,
dascălul Dumitru, ceea cc' va fi constituit o grf'a lovitură pt'ntru tînărul ;iflat departe
d<> casă. Şi - desigur - îl va fi mîhnit ~i veska n1orţii prnfPsm·ului său ,\ron Pumnul, întirnplată şi ea în ianuarie lll6G.
Jn aceste imprpjurf1ri Vasile Avram păr;\spştC' Horodn1cul de Jos ~i St' mută cu
toată familia 1:1 Volovăţ, ca învăţ'\ tor la -;coala dl' acolo, care luase' fi; '\ ;i cu eîţiva
ani în urmă, în 1!160 23 ).
faţă

">
1')

1')

17 )
11 )

"')
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2 'l
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)

"'l

L. Bodnărescu, Scrierile lui !racile Poruml:lescu, partea I, Cernăuţi, soc. Tipografică Bucovineană, 1898, P. 10.
Ion I. Nistor, Istoria bisericii din Bucovina ... p. 118.
L. Bodnărescu, op. cit„ p. 10.
„Schematismus [ ... ] fur das .Jahr 1803", p, 111 : 18Gj, p, 39 : 1866, p. 39.
Em. Grlgorovitza, cum a fost od""tă, Sehiţe din Bucovina, Bucureşti, Ed. Librăria Naţio•
nală, 1911, p" 25.
Adeverinţă eliberată de parohia rom. - cat„ arhiva fam. prof. S. Avram.
Adresa nr. 983/LlG4 a Cons:s1oriului episcopesc, arhiva prof. s. Avram.
Certificatul nr. 73/1864, orig, in arhiva Iam. prof. S. Avram şi cercet. şt. R. Avram-Mlhu,
C. Loghln, La 80 de ani, Istorie şi realizări, Cern<,U\l, Ed. Mitrop. Silvestru, 1913, p, 171.
Em. Illuţ, lnvăţămintul primar şi normal în Bucovina, in voi. Zece ani de la Unirea
Bucovinei ...
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găsim fn 1867 şi lfl68, avind 65 şi - rC'spectiv - i8 de C'lC'vi 21 ). Şi tot aici
la 22 decembrie 1867, crl de-al doilea fiu, Eugen.
Jn octombrie 1868. Vasile' Avram cere aprobarC'a de a se supune unui examen în
vedC'rC'a trC'cerii sale la „şcoală de căpetenie'". Cu :idresa nr. 5225 din 27 Sf'pt./9 or.t.
1868 Consiliul Consistorial C'piscopesc îi comunică: „cu privirr la tpmeiuri!P ndusi:inainte, aflăm a considera cC'rerea din 2 octombrie 1868 sprijinită de către Inspectoratul ţinutului şi a-ţi fmpiirtfişi invoirra de a depune esamenul pentru şcoalele cit'
căpetenie la cursul prcpărindalu dC' aicc". _·\d1·<'sa C' Sl'mnatft de „Eparhialnicul Arhimandrit BendC'lla"2r').
Trri ZilC' mai tirziu, la 30 sept./12 oct., VasilP .\vram !;<.' şi supune examenului,
iar peste o zi - la 1 /13 octombrie - Institutul pr<'parîndal gn'C'o-oriC'ntal ii elibC'rC'azf1 cu nr. 124 „AtC'statul" prin carr se constată cft „Vasilr Avram, născut în Roşa
(Bucovina) dC' Rclrgiunra gr. or .• aşcdat invaC't..wtoriu la 'iCOala triviala din Volovaetiu s'au subtras intr'a 30 SC'pt./12 Oct. 18G8 la C'samin scrisunl şi oral din obiepklc
şcoalei prcpacrîndalC' şi au dat dovada cai• cstC' dC'rnn d<' învaC'tactoriu la o şcoală dC'
caepitC'nip cu limba române si gf'rmînac"' 26 ) • .'\tC'statul !'StC' SC'mnat de Samuil Andri!.'viciu „Consiliariu mns(istorial) (viitorul mitrooolit Silwstl'u AndriPvici-Morariu) si
de Ioan Drogli „dirPctor pr. şi invart. prl'paC'rlnclal", (autorul primului abC'Cl'dar
limba română tipărit în Bucovina, viitorul cumnat al lui EminC'scu).
Ca urmare acrstui fapt, sp parC', VasilC' 1\vram pl<>acă la şcoala din Rădăuţi.
Priviiihetoria l!r. or. a Scoalplor Tînutului Rădfmţilor. sub SC'mnăturn Inspectorului
şcoalf'lor, RC'nnC'i, adcvf'rf'"ite în acest scop, prin aclrPsa nr. 2:16 clin 2/14 noiC'mhric>
1868, funcţionarea sa încklun1wt.:'l ca învăţător tlC'finitiv la Volovăţ, recunosdnc?u-i
totodată „ZC'lul pPntru cauza învăţ,!mtntului scolariu, buna cuviinţă întru vieţuire• 'ii
inţălPpciunr intru acomoclarC'a clupre prefrrinţple faţă cu prostosit (superiorii -- n.n.)
şi cu comuna"2 7).
Se pare c1i acest Vasik Avram a fost un om merC'U dornic ele lnvăţătură. df' pPrfecţionarC'. Astfel clin aC"tC'lP piistratC' în arhiva familiC'i - aflâm că, în 1869, îşi exprimă dorinţa dC' a participa la un curs dC' pC'l'ff'cţionare in C'conomie agrară, organizat la. Vi<'na, anumC' pentru învăţători, de cătrC' ministC'rul austriac al agriculturii,
in care scop .• A~ociaţia pPntru cultura pămîntului din ducatul Bucovina" (Vc>r<'in
ft'lr LandC'skultur in Herzogtum Bukowina) prin ndrC's;:i nr. lRI clm 25 iuliC' 18(i!J, SC'mnat{1 de prC'sedintC'lP acC'StC'in, O. PPtrino (fratPle lui l\lC'xandru PC'frino, singurul
român ministru al agriculturii din ,\ustria, !n anii 1870-lllilf~) îi acordă o bursă de
80 elf' florini2 9 ).
Ca urmare, feciorul dascălului clin Roşa ia drumul capitalC'i habsburgici', undC'.
in pC'rioacla !) august - 2-! s<'plC'mbriC' 18ti!l, aud1nzu cursuri de fizică, chimie', ştiinţpJe
naturii, C'conomie agrară, silvicultură. pomiC"ultur<l, kgumiC"ultura, viticultură şi apicultura. - a~a cum rrzultii clin cl'rtificatul care i se cliilc•rpază la 2-! se>ptembrie 186!1,
de cfttrC' numitul ministC'r 30).
Se parP că nu a fost singura clat<'i cinci Vasilf' Avram s-a aflat în capitala impl'riului. Tradiţia familiri afirmă c·[1 VasilC' Avram ar mai fi fost odată la ViC'na, fără
a se putC'n srx•cifica pn•cis chita. ,\cC'ast[1 dilătoriC' nr fi întreprins-o însf1 din cauza
unor nC'cazuri şi anumC' pl'ntru faptul di, refuzîncl primirra corpspondC'nţei oficiale
carC' îi C'ra aclrC'sat;:i pe num<'lC' clC' Basil Avram sub motivul că pC' d nu-l chC'ma
Basil Avram C'i Vasile Avram, autorităţii<' şcolare austriC'cr au dispus inc!C'piirtan'"
sa din SC'rviciu. Protl'stul s<'iu pP plan loC'al nefiind luat în seamă, Vasile' Avram nr
fi luat drumul ViC'11t'i ~i ar fi ajuns la insu'ii î111p[1rntul Franz Josef, căruin, la întrebarea c;:l!"C' îi <' clol<'anţa, i-ar fi spus :
- PrC'a în[1lţatp împ[1rntC', sînt <;Upusul M<iri!'i TalC', Vasil<' Avram, invăţf1tor în
Bucovina. Dar impill'ittC'scul ~i n·r:c<c'Ul po11sili11 scolar al Rucovinri îmi tot trimite
corC'sponclC'nţa pr num<'lC' de• B:1<;i( Avram. Nrfiind ('U nasil Avram ei Vasile .'\vram,
am rC'fUzat-o, iar împfir[1tPsc-ul si r!'l!<'scul consiliu scolar m-a scos din învăţămînt.
- Şi cr clorcsti - l-a1· fi întrebat împ[tratul.
- Dorc>sc s{1 r;imîn cl'l Cl' sint : Va<;iJf' An·am, invfiţător in Bucovina.
- Binf', vei 1·itmînr, ar fi zis Franz Josef.
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")„Schematlsmus [ ... I fur das .Tahr 1867". p. 37 ; 1068, p. 37.
Originalul în arhiva fam., prof. S. Avram şl cercet. şt. R. Avram-Mihu.
:ci Originalul în arhiva fam„ prof. S. Avram şi cercet şt. R. Avram-Mlhu.
27) Originalul in arhiva fam„ prof. S. Avram şi cercet. şt„ R. Avram-Mlhu.
"> Ion I. Nistor, Istoria bisericii din Bucovina, p. 1118.
"'> Adresa nr. 181, originalul în arhiva fam .. prof. s. Avram, şi cercet. şt. R. Avram-Mlhu.
11~ Certificat eliberat de K.K. Akerbau-Ministerium,
datat 24 nov. 1869, original în arhiva
familiei, prof. s. Avram şi cercet. şt. Ruxandra Avram-Mihu.
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ŞI fntr-adC'văr,

a rămas.
Anecdota e credibilă, căci, intr-ndevăr, dncă ln începutul nnilor '70 clocumrnk'le aflate în arhiva familiei li stnt adrC'sate, UnC'ori Basil Avrnm, dt• atunci încolo
mumele îi e caligrafiat tn ortogrnfiC' gC'rmană, dar „Wassilic Avram".
După intoarcc>ren de la Viena, ele la cursurile urmate in 186!}, Vasile' Avram continuă să rărnlnii la Rădăuţi, trăind schimbări)(' care intt>rvin in viaţa 5colilor prin
trC'Cerm lor de suh tutC'la Consistoriului ortodox sub cea n autoritiţilor ele stat. ca urmare a Legii tnvăţămîntului din Austria, promulgată în 186!1.
Un documC'nt aflat în arhiva familiri, semnat dt• Consiliul şcolar crzaro-rc>~rsc
al Bucovinei sub nr. 894 din 11 iunir 187:l, şi semnat dP „pr~<'dintPI<' T<'lrii", Pinu,
confirmă al<'gerea lui VasilC' Avram de către' autoritntC'a localfl, ca tnvăţiitor sUpC'rior
şi din•ctor al şcolii de 4 ani dl• băieţi din Rădăuţi ,,cu un salar anual d<' fiOO fi., o
indemnizaţie de chirie de 120 fi. anual şi sporul decimal dl' 100 fi. anual pentru fic>carl' Zt'CC' ani clc> serviciu"ll. DocumPntul poartă şi cons<'rnnnr<'a autografa a lui Orest
Rcnney, prC'fC'ct ~i consiliC'r şcolar districtu;:il, prC'cum că, VasilP J\vram a elC'pus în
fata sa lt>giuitul jurămînt în noua sa calitate. In acdaşi an, 1873, ln 15 iUliC', din iniţiativa lui D. Isopescul, ia fiinţii „Foaia pedagogică bucovinC'ană" (Bukowinacr PPdagogische Blattar), organul oficial al „Asociaţiei învăţf1torimii bucovinC'nr", infiinţată cu un an în urmă tn 1872. Cum LC'onida BodnărcsC'u îl consC'mncază 1w Vasilp
Avram în repC'rtoriul său „Autori români bucovinC'ni" cu un arlicol clin cl1m1C'niul
pt•dagogiei J 2 ). Incă din primul an de apariţif' a publicaţiC'i, e c)(' pr<'supus c:ă Vasile
Avram era şi membru al „Asociaţiei învăţătorimii hucovinenC'", rC'clac·torii acPsld
reviste apelînd, probabil, în primul rinei la mC'mbrii săi spre> a colabora la acC'asti\
primă foaiC' pedagogică din Bucovina, carC', sub un titlu nC'mţ!'sc, avc'a să publicc 'i
artiC'ole în limba românf1. aducind „nC'spus dr multe.• şi mari foloase şcoalri prim:1r1•
din Bucovina şi corpului ri didactic" 31).
Nu ştim car<' vor fi motiVC'lC' pentru carp Vasile Avrmn pf1răseştP la un momPrt
dat Rădăuţiul şi sr mută la Storojineţ. ln orice caz, Jn clecembriC' 1876 C'ra elc'ja acolo,
după cum confirmf1 „AtC'statul de• moralitate'" C'lib<'rat la 15/2î
dC'cC'mhrie a <H'C'IUi
an, sub srmnf1tura parohului grc'co-oriC'ntal Iii<' Filipovici şi cc>rtifir:it cfp autoriLltea locală, în vrdC'rea „dohindirii postului vacant de• oficial la Consistoriul .\r1'iPpiscopal den CPrnăuţiu"l4) Din atestat rC'iese că la acra clată Vasi)C' Avram, „clirPptoriul amheJor şcoal<' elen StorojC'nl'tz a araC'tat ră în tot timpul pC'treccrii salic aicP o
putarC' atît dC' lî!')ralar> şi soţiai corectaC', incit parofiatul subsPmnat nu pI"C'i!l't:JP a
adevC'ri aceasta prin tC'stimoniul prC'sînt, cumca<' a siC'rvit cie moclC'I erc)tinPsc nu
numai tinC'rPtului şcolar ci şi cC'lorlalţi concc>t<iţC'ni" 34
Nu ştim ck CC' nu a dobfndit postul p<' car<' 1-a "olicit;:it . .Tucil'rincl clup:i stmnplla
aplicată pe timbru ~i care poartă inscripţia „Consistoriul BucovinC'i", CCl'C'rc>a a fo~t
prezentată
acpstui consistoriu. Fapt rstC' că şi pt'ste un an - 1n 18i 7 - Va..;ilr
Avram era tot în Storojin('t şi tot tn aceeaşi calitate'. AcPasta sP dC'<,princlP tlintr-o
adres~1 a Consiliului şcolar c.r. al :lhtrictului StorojinC'ţ, clin 22 cic'C'C'lllbric> 1B77, prin
care i se aducl' la cuno)tinţă c<i „rerunoscînclu-i-SC' C'XCPlC'ntdC' r<'aliz<iri in serviciu"
dr. către> Consiliul c.r. )Colar clin Bucovina, a fost trecut c!C' C'ăti·c' acPsta - în baza
DPcretului 2055 din 15 ciPc. 1Ai7 - întrC' „acPi invăţfttori car<' în anul trecut s-au
c>vidC'nţiat în moci deosebit prin renlizări cxcl'lPntl', h;irniciC' ~i zd în "<'rv1C'iu" ~i prC'miat cu suma clc 40 ele' flori1,i3'').
Abia în lf!B2 SP pare' ci1 VasilC' ,\vram r{'UsPo;;tc> să S<' aproµie - penlru un timp
- dc satul său natal. In ;;cel an la 8 aprilie', cc•zaro - J"C'r!l'sc·ul Con,1Jm -:;colar al Bucovinei, cu aclresa nr. 522 îl instiinţează că - în urma numirii lui ~?tdan R{1ri>uk ca
inspector şcolar al districtului Suceava ~i Cîmpulung - cstC' dC'ta,at, P" timpul dt
at-esta va îndrplini funcţia rcspecti vă, la şcoala primarii gn co-oriC'nt;l),-1 cl:n Cl'l"·
năuţi3 6 ).

Nu ştim cit timp va fi răma:.; în acest post ca ~uplinitor al lui Ştefan B.:il"IJU\;-,,
dar in anii 1884-188;"> îl aflăm amintit ca director al amhdor ':'Coli clin Sir:>t: ~coala

">

Originalul în arhiva familie!, prof. s. Avram şi R. Avram-Mihu.
Bodnărescu, Autorii români bucovineni, Repertoriu de ••. , Cernăuţi, soc. Tipografică
bucovineană, J91l3, p. 30.
S. Rell, Un mare llascăl bucovinean : Dimitrie c. Jsopescul, ex1ras din „Revista de pcdagogle", Cernilu\i, 1933, p. 34.
(a, b,) Atestat de moralitate, nr. 61/1R76, original în arhiva familiei, prof. s. Avram.
Adresa Consiliului c.r. scolar districtual nr. 835/1877, original în arlliva familiei, prof. S.
Avram şi R. Avram-Mihu.
Originalul în arhiva familiei prof. s. Avram şi R. Avram-Mihu.
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cu patru clase', ciC' hăiC'ţi ~i ~coala rlC' trPi cla.:;p c!C' „copilc" 17 ), fiind şi memoru al
.Consiliului ~col•11· districtual. SC' p::irc că şi ş('dC'n'a sa la Siret ;1 .tost scurtă, ţinincl
,;;cama de faptul că, începîncl clin anul 1837 şi pină pr.in 1894, . este documf'ntată prczcnţa sa la Vatra Dornei. E perioada în cat·e d<'vinc şi ITIC'l11bru al SociPlăţil ,;Şcdalh
Român[1" din Sucravalll, înfiinţată în 1883 din iniţiativa lui T. V. Ştf'fam'lli ~i Ştcfah
· :;;ţC'furcac, al cărPi scop era - aşa cum spC'cifică statutf'lP - „lnnilintnrC'<t 'in:văţă
'tnîntului la popora\iunPa românf'ască din Bucovina" 39 ), Vasil<? Aivram actiVC'a'ză f.h
·c<1drul fili<1l!"Î din Vatra DornC'i a SociC'tăţii înfiinţatii la 10 august!· 1HS4" ·:...r..
care a fost .. una din cdC' mai mari, mai hogatC' si active fili<ile alC' SociC'tăţii" 4 '1 ).
VechimC'a şi cxpl'rienţa sa inclelungatD., ca şi stima dC' carf' se va fi hucurat·între
'.colPgi, vor fi cleterminµt şi alegerea sa, in cadrul confPrinţf'î învaţăton:>~ti a distrl1''tului Cîmpulung, ca mC'mhru al c.r. Consiliu ~colnr ai acC'stui district, pC' termrn rk, s;ise ani, încC'pînd cu I ianuarie' IR94 - ao;a cum atpstă adresa nr. 3734 din 22· di;sc.
18fl:I a Consiliului şcolar al Bucovin!.'i, carC' confirmă alege'rea eonform paragraflrlui
22 din Ll'gf'a învăţămîntului, intrată în vigoarr la 8 ff'bruarip l8fl!t' 1).
AcC'la1i an îi aduce şi cd ele al patrn!C'a adaos dC' serv;c!U 40 ). La expirarcia pC':rioaclci pl'ntru care a fost ales ca l11C'mb1·u al consiliului districtual - sau poate chi'a'r
mai devreme - Vasile Avram SC' aflil clin nou la şcoala primară din CC'rnliuţî, căd.
conform actrcsPi c.r. Consiliu şcolar al districtului „în inţelC'gerC' cu Consistoriui l?r.
or. din CC'n1ăuţi" e însărcinat ,,pînă la noi dispoziţii" cu „prC'darPa subsidiară n rPli,r:iei gr. or. la ~coala primară clin loealitatP" 11 ). '\sta in 1902. pentru ca, irr · 1\)0\
clupă Cl' C' din nou menţionat într-o mulţumită publicc'"1 pC'ntru o donaţie în hani iti<:Ulă în sprijinul int('rnatului de hăi('ţi din CC'rnăuW"l. să aflăm dintr-o rC'latare u
şPclinţci Consiliului şcolar al Bucovind, puhlicată în ziarul „Dcştt'ptarea", că Vasile
Avram „lnvă\ător sup!.'rio1· în Corovia, la cerrrca proprir. a fost trecut ln ·statul
p('nsionarilor"" ').
Şi astf('l, după mai bin(' c((' patruwci ele' ani dC' pc>regrinări prin ,;colii!.' clin satC'lC'
~i tîrguri!C' Bucovinei, Va~ill' Avram s(' stahilc~k la CC'rn[1uţi, undC' va mai trăi cinci
ani (, 1908).
N-a fost un trai uşor C!.'l pc carp l-a ctus, n-a fost o muncă uşoa1·ă cC'a pc cart' a
d ('pus-o a tîtm ci cccn ! i.
RC'fC'rinctu-sr la viaţa pc carp o duceau învi'1ţ,Hori i din Bucovina sub stiipînirra
hahshurgic[1, învâţiitorul GllcorghC' Br[1i1Pan clin Bdca arăta într-un rC'il'rat ţinut la
confC'rinţa anual<! a învăţătorilor din ţinutul Ri'1dii11ţilor, la 2î
mai 13îfl. că. ,;i „un
vizitiu ele hol'r" si „un jandarm" ,;i „o Sl'lltinC'l~i la calea florată" (cantonier n.n.) au
~<tlarii mai mari dC'cît un hi('t învăţător". „CC'rinţl'ie faţi1 cu clînsul sint ioart<' mari"
continuă rl'feratul. „TrC'hUic sc'"1-şi procure' Cl'l puţin dC' ~'l ci<' florini opuri, \Te-o 2-.l
foi ca să ~tip cc• SC' lucră în lutm', vre-o 50 de florini îl mstă hainele' ~i încă tot c.·
fhmind -;i gol. înfrigurat şi b[1tut el<' ploail' 'ii d0 vînturi. CC'-i mai r[1mînC' spre
1~ut1·pmintul său ~i. în cele mai mult<' cazuri, al unei familii
numC'roasc? Pămînt
P-<i1'0 nim;c. o vac;\ cu lapte nu-,;i poate ţinea. Toate neajunsurile îl apas[1. iar orPtt·nsiunilP faţă dC' el sînt mari. Căci după datorniţa ce>-o arC', trC'bUir să pă)ească cu
cultura timpului, trebuie s[1 studieze', să-şi cultiv<' copiii ~i să-~i ţie casa amăsur,1t
stării învăţător!.'~ti. Durere însă, că nouă învăţătorilor nu ne C'Sk dat pc acPastă lumC'
să ne bucurăm clP cclC' mai necesare ..."'-î).
RC'fcorinclu-s(' tot la situaţia învăţătornlui din acele timpuri, Vasile Zopa, institutor în SueC'ava, seria: „Cu aclC'vărat o situaţie' ele paria. 11wăţf1torimC'a e tratată
în mod dispreţuitor cu privire la Litluri şi la mijloacP. Se poate deci Cl re de la învă\ă-
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„Calendariu pe anul 1985. Redigeatu de Calistrat Coca, secretarul Societăţii pentru cultura
şi literatura română ln Bucovina", Cernăuţi, Tip. Arhiepiscopală, p. 85.
Raportul Sodetăţ!I „Şcoala Română" in Suceava, al. VII-iea an ad-tiv, sept. 1889 _ sept.
1890. Suceava, Tip. H. Belner. 1890. P. 31.
Iorgu Toma G., Şcoala română. Monograrie Ilustrată, Suceava Editura şi tip. Soc. Şcoala
română. 1908 p. 36.
Ibidem, p. 122
Adresa Cons. şc. nr. 3734/ 1893, originalul în arlliva fam. prof. s. Avram.
„Gazeta Bucovinei", IV, nr. 39, 19/31 mai 1894, p. 3.
Adresa n,·. 4545.'!902 a Cons. Şcolar districtual Cernăuţi, originalul !n arhiva fam. prof1
S. Avram şi R. Avram-Mlhu.
Vezi şi „Aurora română", II. nr. 12, 15/Xll 1882, p. 199 ca şi altele.
,.Deşteptarea", XI, nr. 16, 23 febr. / 8 martie 1903, p. 3.
S. Re li. Un mare dascăl bucovinean : Dimitrie S. Isopeseul (1039-1901), extras, Cernăutl.
1933, p. 40-41.
Ibidem, p. 31.
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torul care se luptă ITIC'rcu cu miwria ca să-şi privească chemarea nu numai clin punct
de vedere practic, ci şi idC'al '! Nu ! Nu-i posibil. Căci această put<>rC' dC' înving<'re u1>
sine e hărăzită numai unor puţin(' fiinţi p[unîntcşti"'·~).
Vasile Avram se parc a avut această putere „de inving<'re de si1w", fiindcă nu
numai că a colindat satele> şi tîrgurile bucovinene făcindu-şi, după cum am văzut,
din plin :latoria ele înv;iţiitor, clar - în ciuda marilor grcuhiţi cu car<' şi-a purtat
<·opiii pe la şcoli - i-a îndemnat spre a<~Paslă nobilă profC'siune pe ePi mai mulţi
dintre eL
iha, Eugen Avram (ni'tscut la Volovăţ în 22 d!'cembrie 186î) urnwazi1 aeela~i
drum ca şi tatăl său. Dupi1 terminan·a ~colii primare se înscrie la gimnaz:ul cernău
ţean, după carP, într<' anii 181lti-1889, urnwază Şcoala normală pc care o absolv;i,
obţinind la 5 sept. 18119, sub nr. 4, Ct•rtificatul clC' capacitale pentru şcoli
primare,
semnat - intre alţii - cil' din•ctorul şcolii D. Isopl'scul şi ele proksorii săi E. Luţia
(limba română şi germanii), Calistrat Coca ş.a."'').
Indatt1 clupă terminarea studiilor, cu adresa nr. 463 clin l l sept. LB89, Eugen
Avram estp r.umit „învăţător provizor" la şcoala primani clin Poian<1 StampeiSD),
unde rămînc pînă în octombrie 11:!92 51 ).
In acpastă perioadă o cunoaşte pe Natalia, Iiica prC'otului VasilP Şolcll'mt•scu'2>
clin Fălticeni, sora apr<'ciatului pictor Şt0fan Şoldănt>scu, profl'sor la Liceul Na\ional
şi la Şcoala ele BellP A1·te clin Iaşi şi a lui Gh<'orghc Şoldănescu „po<'t, vîniitor 'ii
făuritor ele vise", unul clin învăţătorii lui Mihail Sadovea.nu 53 ).
Căsătoria a avut Joc la sflr~itul anului 18fll, cinci ollţinC' aproban•a inchei<'rii ei
de la c.1'. Consiliu şcolar al BucovinPi, clupt1 cum i st' comunil'<i d<' cătrC' Consiliul
şcolar districtual Cimpulum:, C'U adresa nr. Jl54 din 17 nov. 189l"d ).
In 1892, Eugc•n Avram trC'C<', tot ca ,,invăţ<itor provizor" la Şl'oala clin Jacoi>t'ni.
De aici se prC'zinti1 la cxamC'nul de definitivat, obţinînd la 17 mai 1893, eC'rtifieaiul
nr. 1 (LehrPrPfăhigungs-ZPUgnis !Ur All1.wml'ine Volk9scl1ulPn, elilll'rat de „Prufungskommision flir AllgC'meine Volks-und Bt:1rgerschulen)~' b ). ŞL tot aici, la IacobC'ni
i se naştp la 30 c>dmnhrie 1892 singurul s[1u fiu, ŞtC'fan.
De acum înainte încpp pC'regrinările prin satelC' bucovinene. la Valea PutnC'i
(1894-18!-19), la Straja (11199-1904), la Zaharcşti ca învăţător ~i apoi director ~colar
la Carapciu pP Siret, de uncie SP p<'sionC'azf1 la l septc•mbdc rn31s 1 ~ )
Comunicinclu-i acordul MinistPrului dl' a-şi aranja drepturi!<' la p<"nsiC' c·u data
de 1 sept. 1931, He vizoratul şcolar ele can' cll'pindea îi seri<', între' altPle: „Cu acPastit
ocazie, dupi1 un '"'rviciu nt•intrc•rupt ele 41 ci<' ani închinaţi numai învt1\ămîntul11i.
fiind un sffituitor şi înclrumf1tor nu numai al copiilor P<' care i-aţi l'onlucrat şi pe
care i-a\i iniţiat în secn•tl'lc> serviciului acestuia. ţinem să vf1 mul\umim din aclîncul
inimii noastrC', rugînclu-v[1 ca pe viitor să conlucra\i şi să ne indruma\i cită nt'\'LH<t
(o) va cere. Aceasta este n'cuno5tinţa pe care' V-o poate' cla un birou rii::id. dar recunoştinţa vie este a atitor i;:Pncraţii de l'levi C'rescu~i şi inv{1ţaţi ck Dvs. can• V{1 '-'Or
pomeni cu drui:: numele, numindu-Vii : „Bunul nostru învăţător ~i indrumi1tor"5.I <.I )
EU!'.l'n Avrnm nu s-a mulţumit doar sii-~i fa.di datoria de în' ăţător. Numeroa~e
~tiri ap.'irute în presa vn·mii nP semnalează şi o bogată activitatf' cullurarn pc care
a desfă~urat-o în afara şcolii.
Astfl'!, în perioada anilor JB!J4-1903, în Bucovina s-a cksC1şurat - la în<lemnul
Societăţii pentru litPratui·;~
cultura română - o inten~ă muncii de in[ii11\;1rc a as:i.
numitl'lor „cabinl'te c[p kc ::·ă". ,\ccsk cabinC'tC' d<' !Pctur<1, ciupii cum mt'n\io1H"1ză
C. Loghin, erau „casil în ca1·c sP adunuu ţăranii comwwi pPnlru a cPti sau pC'ntru a
li se ceti gazetP, cărţi l'tc„ pPntru a se sfi1tui unii cu alţii („.), în /::<'11l"n' prau „ca~a
în care sp concentra toat{1 viaţa spirituală a salului, cam ce1•a ce ar fi asti1zt c,·1minul cul~ural. Cu alte cuvinte, cabi1wtl'le ele 1Pcturi1 au Just ~coala cl'lor vir.,rn1ci" -).

.„

") Fapt atestat şi ele un Certificat de aver<', eliberat la 27 apr.
7 mai 1869. de Primăria
Dornei şi de parohia locală, cu scopul de a i se acorda, fiului său Eugen un sprijin
b:'Jnesc.
") Original/Ul în arhiva familiei lect. univ. dr. V. Avram.
""> lbid„m.
••) ,.Schematismus [ ... ] 1891 ", p. 90 ; 1892, p. 93.
61
) Eugen Dimitriu,
Pictorul Ştefan Şoldânescu. Contribuţii biografice, „Suceava.
Anuarul
Muzeului Judetoan", VI-Vil, I9n-1980, p. 381 şi Şuţu R„ laşii de odinioară, Tip, Lumina,
Moldovei. 1923, p. 101.
°') A.G. Stino, Grădina liniştii Amintiri şi scrisori, laşi, „Junimea", 1974, p. 92.
°') (a, b, c, d) Originalele în arhiva fam. lector univ, dr. V. Avram.
C. Loghin, La BO de ani, 1943, p. 196.
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Numai între anii )1384-1903 în Bucovina iau

fiinţă

Sî de astfel ele

kc~uril 56 ).

cabinete r1„
•

Un apel aptu-ut în „De';>teptarpa" 57 sub sf'mnătnra membrilor comitetului de conducpn• al cabinetului dp kctură, cu acelaşi nume, din Valea Putnei (Costan Hău
pr(''-l'clinte 1i Eugen i\vram sC'cretar) care eC'rca tuturor bincvoitorilo1· „a sprijini
duµ{l putinţă cu c:ărţi hun(' 5i folositoare şi cu gazete, nou înfiinţata societate', _
dovPdt•şte implicarea lui Eugen i\vram 5i în munca culturală a satului. Tot implica1·c>a )colii în viaţa ele> toate zill'lc> a ... :1tului, îl face> s[1 r,ublic(', în l!J02, unele a1·t1cole pe
tema „In cr mod ar pUtl'a lucrn şcoala poporală contra lf1ţirii (oi::>icciului) de a chinui animalele"s.~).
Pc> cind se> afla la Zaharc>şti, ii VC'dc>m activind
în cadrul Ligii Românilor dln
Burnvina'.;;9 ), iar în 191-l particip[t ca „oaspete" la şc>dinţa comitetului central al
„.-\sociaţiei corpului didactic român din Bucovina" al cărei membru era 6C).
Dt•sigur, nu sînt singurck nctivitiiţi c>xtra-şcolarC' P<' care> l<'-a clC'sfă5urat. Rapoart<'IP dC' inspPcţiC' - ciupit cum aflăm dintr-o adresă a Consiliului şcolar judeţc>an,
datat{1 8 mai 1920 şi semnată de prC'ş<'dintC'le Consiliului _iudc>ţean, D. 'J'arangul, constat[i la Eugen i\vram ,.o activitate demnă", „sîrguinţă" şi succt>se în clasa şi
şcoala pr carC' o conduce. socotind acPasU1 activiLILe drC'pt „model", care contribuie>
„la dragostea din partea poporului cătrP şcoala şi învăţător" ( ... ). „Activitatf'a
D-Voastră extra-şcolară e 1·odnică conchide un ascmcnt•a raport - fiind că manifestaţi cu viu intC'rcs zl'iul l'(•c:crut în cîntări (coruri), şC'zători şcolare etc.
care,
toate, dovC'desc pc deplin drago<;tl'a şi simţul naţional ce-l arătaţi faţii de şcoală, comună şi poporul nostru" 61 ).
Că Eugcn i\ vram s-a simţit intotclt>auna legat d,~ sat ~i dC' ţ;:irani rrzultă şi din
faptul c{1 şi dupi1 p('nsionarc el a rC11nas în satul în care a fost învăţător aproape 20
<le ani, la Carapciu p(• Sir<'t, iar fraţilor şi surorilor can• îl îndemna să sc mute la
m·a~. rC'spC'div la Cernăuţi, IC'. răspundea in-.rariabil -- mai în glumă, mai în serios
„nu pot, 111{1 dor tălpile călcînd p!' caldarimurilc şi trotuar('le voastre".
Implican'a sa în toatc laturile vieţii de la ţară îşi are poate' rădăcinile şi în intPcesul manifcstat încă din tim•n•ţp pcntru o activitate t0t mai comp1<'xă, CC'ea CC' ar
explica şi faptul că „Certificatul dc capacitatc pPntru ş('Oli primare'' pe care i l-a
C'lihl'rat Şcoala normalii în 1889, mC'nţioncază că a făcut sluclii şi la un obiect neoblii:ator şi anump la „Mctoda pC'ntru instruirea orbilor şi surdo-muţilor"G2 ).
In 19-15, cînd - în împrC'jUr[1rilc create' clC' cl'l dC' al doilea război mondial - se
stingr dcpa:-tl' (Ip locurile natale, la Buzia~. Euizcn ,\vram putl'a avea conştiinţa da·
toriri împlinitc cu prisos.
Si Sidonia .·\vram - una din c:•lc cinci fiice alP lui V<1.,Je i\vram (născută la Vatra Dornl'i în I!I frhruaric l 8î!l), v·1 clt>veni în văţătoarc. Studiill' şi le-a f<Jcut, pro!: t' 'I. Ia Şcoala normală de învăţătoare, înfiinţată d,1torită lui D. Isopescul. în 18î2°'}.
1 .:·ic(' caz, în I!J02, tînăra invf1ţf1toare îşi lua în primire postul în Stupea lui Ciprian
Porumhrscu - tatăl Vasilc Avram, încă activ. ţinînd să-şi inso\uiscă fiica şi să parl.icipc• la instalar('a sa în primul t>i post de dăscăliLă, după cum Î';ii amintea cu emoţit' Sidonia Avram.
Drumul C'i pdn <;;colile satelor hucovin('ne a fost mai puţin întortochiat : de la
Stupea la şcoala din Capu Codrului, apoi ca invăţ;1toarC' c!C'finitivă Ia cc>a din Mănil:;
tir<'a Humorului (und«:> girC'ază. un timp, <;i postul eh' dircc-tor) 64 ), ~i unei<', în urmă cu
1:-,-20 clc ani, se mai aflau c:îţiva bătrîni carC'-:;;i aduceau aminte cu :Jlăccre de invă
ţătoarpa lor „clomnişo11ra Av1·am".
Dupft ce timp cip I !l 11ni a funcţionat la acc>ast:l şcoală. în anul Hl2f> se transfC'ră
la şcoala din Carnpciu pc Siret, de unde şi iese la pl'nsie în 193î.
La pll'carca din Mfmăstin•a Hu:11orului, dircctorul şcolii primar<' mixte din loc11Iitatc, Filip Cârclc·iu, înştiinţîncl-o ele această mutar1>, ţinc> să adauge: „Cu această
ocazie îmi permit a V[1 l'Xprima în numele şcoaki, pentru munca, sîrguinţa, destui-

„.

Ibidem, p. 201-2CH.
"'I „Deşteptarea", VI, nr. 11, 1/lJ ian. 1898, P. 94 .
..,., „Bukowinaer Pedagogische Blătter•, XXX, 1902, p. 278 şi l!99.
„Viitorul", V, nr. 21, 1/H nev. 1908, p. 164.
'°) „Şcoala", v, nr. 1-2, ian. febr„ 1914, p. 42.
• 11 Originalul în arhiva familiei lect. unlv. dr. V. Avram.
•'1 Originalul în arhiva familiei lect. univ. dr. V. Avram.
<') S. Reli. t;n mare dascăl bucovinean I . . I. p. 8.
°'l Adresa nr. 711~/1906 a Cons. şcolar al Bucovinc.l, arhiva fam. Avram, S.

„,
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nicia şi zelul depus în serviciul !)coalei
şi recunoştinţele cele mai cordiale" 6j).

acesteia prin decursul de 19 ani,

mulţumitele

Dăscăliţa modestă, necăsătorită, s-a clC'dicat cu totul şcolii şi s-a străduit să-şi
datoria cit mai bine.Aşa clP pildă, cinel, spn• a contracara tC'ndinţa ele dC'znaţio
nalizare practicată de autorităţile' austriece. „Societatea pentru literatura şi cultura
română în Bucovina" iniţiază o largă campanie elC' înfiinţare a unor ~coli particulare
româneşti, apdînd la toată suflarPa românea~că sa sprijinC' nu
numai moral ci şi
material această acţiune, tinăra învăţătoare' Sidonia Avram din Mănăstirea Humorului înţplegC' să-şi facă şi în acest fel datoria, in<>criindu-se cu o contribuţie de 120
coroane (cite 2-l cornane pe an), ceea ce nu va fi fost puţin pC'ntru salariul ei 6';).
facă

De altfel, datorită modului în care românii hucovineni - şi mai ales învăţăto
rimPa - a răspuns acestui apel şi în ciuda nC'număraklor 5icane ale autorităţilor
austrieceHi), „SocietatC'a pPntru JitC'ratura şi cultura română în Bucovina" a putut intrC'ţine în anii 1911-1914 un număr dP 14 şcoli particulare rnmâneşti,
frC'cventate
de 1400 de clC'vi şi încadrate cu 25 de inv1'iţători romani'")
Şi Sidonia Avrilm, ca şi fratelP său EugC'n. s-a stabilit în cursul cC'lui dC' ill cloika
război mondial la Buziilş, unde a rămas pînă 11:1 sfirşitul zilC'lor sale. In 1979, la cca
de a 100-a o.nivC'rsare a naşterii s1:1le (a dC'cedo.t în 1~80, în virstă dP 101 ani), Sidonia
Avram a avut bucuria ele a primi în mica ei ocl.:iiţă, florile şi fc>licitărilC' unui grup
de Pleve de la şcoaln primară din localitate', însoţite' dP invăţ;ltoarea lor, CPL'a ce a
constituit poate clipa de cea mai marC' bucurie a b[1trineţii ~ale.
Cel de al treilC'a copil al lui VasilC' Avram - ele fapt primul născut - care a
fost şi el învăţător (deşi numai cîţiva ani, devenind pe urmă funcţionm· în domeniul
forestier) a fost Titus Avram.
Nefiind c1:1lificat pC'ntru învăţămînt, Titus .·'\ vram C'StC' totw;i numit în noiembrie
1889 - din lipsă de cadre cliclacticC' - învăţ[1tor ajutor în s1:1tul ArgC'stru, a cărui
şcoală o frecventau şi copii clin satele BulicC'ni, GC'orgiţC'ni şi Ş1:1rul DornC'i"9 ).
In aceeaşi calitate şi în acelaşi loc îl aflăm şi în anii 1890 - 1891 7C) după care,
probabil, a părăsit invăţămintul. Dai· după părăsirea invăţămîntului, Titus Avram
rămîne implicat prin activitatea sa C'xtra profesională - în viaţa culturală şi
şcol1:1ră din acrastă parte a ţării. Astfel, din presa vremii aflăm că subscriP, alături
t'le alţi concetăţeni, la susţinerC'a „intC'rnatului de studC'nţi din Cernăuţi" 71 ), iar în
1898 se află printt·C' cei ce donează pentru „Fondul de teatrui1aţional român" 72 ).
Cind arc loc amintita campanie a „Societăţii pentru lilC'ratura -:;i cultu1·a română din Bucovina" în vederC'a înfiinţi1rii .. cabinetelor de !Pcturf1", îl aflăm pP Titus
Avram ales în comitC'tUl unui astfC'I ck cabinC't carC' se numea „SociC'tatea dC' cultură
Ouşorul" (după numl'll' muntc>lui din apropiC'rC'), cabinpt
înfiinţat în anul 1898 la
Dorna Candreni7 3) - calitate în care îl confirmă şi adunarC'a generală a 8ocietăţii d!n
anul 1900 74 ).
In anul următor, HIOl, Titus Avram contribUiC' şi C'l la colecta făcut;i pPntru
Palatul Naţional'">. dupi1 cum, în 1903, dPşi locuia la Vatra Dornei, ::>e află din nou
pe lista donatorilor pentru „internatul roman de băic>ţi gr. or. din Sir('t"• 0 ).
Intr-o vreme, cinci SC' punea şi problem1:1 promovării C'conomicC' a românilor bucovineni - şi m1:1i 1:1lcs 1:1 ţărănimii - Titus Avram se implică şi în această actlritatP,
fiind, în 1912, SPcrctar al a~a numitei ,,Peăvălii românc>şti pentru Vatra Dornei şi
lmprejurimi", în care calitate semnC'1:1ză convocarea unei adunări generale a
acesteia77).
65

)

16)

">
'">
60 )

70)
1
"'l

71

">
1
7)
7

'>

">
71)

Adresa nr. 245/1925, originalul in arhiva familiei prof. s. Avram.
Raportul Societăţii pentru cultura şi literatura română in Bucovina, pe timpul de Ia
5.III.1911-31.XII.1912, p, 57.
„Viaţa nouă", I, 1912, nr. 50 din !4 dec. 1912, p. 1-2.
C. Loghin, La 80 de ani / , •• /, p. 46.
I.V. Goraş, Invăţămintul româ.ncsc in Ţinutul Sucevei 177r-l.918, Ed. didactică şi pedagogică, 1975, p. 68.
„Schematismus [ ... J fur das Jahr 1891", p. 89.
„Gazeta Bucovinei", VI, nr. 43 din 30.V. / 11.vr. 1896, p. 3.
„Patria", II, nr. 181, 23 sept./ 5 oct. 1698, p. 3.
„Patria", II, nr. 195, 25 oct./ 6 nov. 1898, p. 3.
„Patria", IV, nr. 366, 5/17 ian. 1900, p. 3.
„Deşteptarea", IX, nr. 16, 1/14 martie 1901, p. J.
„Deşteptarea", XI, nr. 12, 9 febr. 1903, p. 5.
„Viaţă nouă", I, nr. 46, 16 nov. 1912, p. 4.

293
https://biblioteca-digitala.ro

DC'sigur, acţiunile şi activit<iţile la care a participat vor fi fost mai numrroasi> şi:
mai diverse, dar şi crle amintit<.' aici sînt suficientC' sprC' a ne incrl'dinţa că feciorul
cel mare al lui VasilC' Avram - chiar dacă, neavincl, poatr, chf'marC'a necC'sară, a
părăsit invăţimintul s-n simţit dator n fi mrrl'U prewnt în viaţa naţională, culturală a orăşelului în care n tri1it pinii la sfir-:;itul viPţii ( + 1934).
Un al patruka copil al lui Vasil<' Avram can• s-a clcdiC'at învăţămintului a fost
mezina Maria (n. la CPrnăuţi în 15.IX.1889).
Puţinele date pc carC' lC' cl<'tinl'm din informaţii' directii sau din unC'le acte
originale - atestă că Maria c\vram a tnminat ŞC'oala normală clin Cernăuţi (Lehrebildungsanstalt) şi şi-a dat maturit::iwa în anul J!JO!l.
In 1923 - la doar ciţiva ani de la Unire - o aflăm ca profesoară suplinitoarP b
Şcoala normală de fete din CC'rnăuţi'~). Exammul dl' capacitate (definitivat) îl dă la
Bucureşti in anul 1924. FuncţionPazfl la acePaşi şcoală pină în l!J29-19:JO, ani în care
- afectată de un început de surwniP - îşi petrece aRro<1pP toate vacanţele la Vit>na.
urmind un tratament m<'dical.
ln aceste condiţii, cunoa~tc ln eapitala Austril'i pc func\ionarul superior vamal
Friedrich Eschclmi.ilcr cu cari' SC' c{1sătorPŞk, renun\ind la învăţămînt şi părăsind
ţara.

Revenirea ei în patrie - şi inaintp şi clupa cel de al doilea război mondial pe care o întrC'ţine cu familia din ţară, vorbC'sc dl'spre clorul ei după
meleagurile natale părăsite cu mai bine clC' o jurnătatP de VC'ac în urmă, clor cure se
accentuează parcă tot mi.li mult la cei 98 dC' i.!ni (pc> care Maria Avram-Esdwl:ni1ler
i-u împlinit în 1987).
Dintre cC'ilalţi trei copii ai lui Vasile Avram, doar unul - fiica Valeria :\vram
(n. la StorojinPţ în 12 apr. Hlii), nu va fi în nici un fel lc>gată clc> lumea invăţtitoreas
că. După tprminarca şcolii primare la Siret (intre anii 1884-1385) 'ii la Vatra Dornei (1890), uşa cum rezultă dintr-un cC'rtificat, scmn;Jt, între alţii, dC' invi1ţiitorii Vasile Zurcan (Ţurcan) şi Melania Leuci1;!'), absolvă, în 1913, la Cernăuţi, o şcoal(1 cor.dusă de o anume Helene \\'eiss, după cum rC'zultă din CC'rtificatul pc care i-l c>libcr4?ază acC'asta, sub nr. Iî:1, la data de 30 octombrie HIJJ~ 0 ).
N-a exercitat nicioclat[1 acf'astii profPsiune. Datorit;! unui accidc>nt în urma ciiruia
a pierdut un ochi, a tri1it împreună eu una sau alta dintre• surnrile ei, cărora le
conducea menajul, pin[1 la sfir'iitul vieţii (-1- Buziaş, !96J).
DC'spre cea de a p/tra fiicii a lui Vasile Avram. Olga (n. Storojineţ, 2 ian. 1880,
dc>cedată la Braza, 1965), dC'ţinem celr mai puţine date. E de presupus că a urmat
şcoala la Vatra Dornei şi C0rni1uţi. După primul război mondial Pra funcţionară la
Po'ita centrală clin Cernăuţi. cflsătorită cu dirigintl'lc acestC'ia, Cu>?niriuc-Cojocaru.
Rămasă văduvii, se rect1s1Hor0şte cu profesorul ,\}('xanclru Vitencu rămas ~i
01 văduv - director al Lic1·ului „Mitropolitul Silvestru" 'ii, ani la rind, al Societi1ţii mazililor şi răzeşilor bucovineni.
Cel mai mic dintre fii lui Vasile Avram, Claudiu, s-a născut la Cernăuţi în J!>
apr. 1883 ( + la Sibiu, în 9 august J!J56). După tcrminarc>a şcolii primare, tatăl, aflnt
pe atunci la Vatra Dornei, ll trimite să-şi urmC'ze studiile' - ci11e ştie ele ce? ! tocmai la Blaj, unde îl af1[11n în anul 11Hl6-l89i ca dev în clasa I-a a gimnaziului
gr. cat., după cum rezult<'1 din cc>rtificatul nr. 3 eliberat sub semnătura directorului
gimnaziului Iosif Hossu şi a ,.profesorului de clasă" Gavril Pcc>cup~ 2 ). 1n anii urmă
tori însă (1898-1900) îl aflflm l'kv la gimnaziul evanglwlic din Bistriţa (Evangclisch-::s
Obcrgymnasium A. B.)83 ) undc> îl avea director pc Gc•org Fischer.
corespondenţa

După

-

terminarea

îniii în dom0niul

şcolii,

Claudiu .·\vram va urma însă o caric>ră
bancar 85 ), iar 3poi, clupă criza

forC'stiC'r~'') şi

funcţionărească

economică

din

") Cerere originală către Prim:\ria oraşului Cernăuţi şi adresa nr. 5170/1923, în arl1lva familiei prof. s. Avram şi R. Avram-Mihu.
) Certificat de absolvire a şcolii primare din 15.VH.189() original în
arhiva familiei prof,
S. Avram.
Originalul in arhiva familiei prof. s. Avram
81
) C. Loghin, La 80 de ani [ ... ] , p. 74 ; Da.re de seamă jubiliară, Cernăuţi, 1938.
'·> Testimoniu scolastic nr. 3/1987, orig. în arhiva fam. prof. s. Avram.
8
") Certificate şcolare originale din anii 189R-1900, în arhiva fam. prof. s. Avram.
"> Bukowlnaer Holzlndustrle-Geselschaft Lowy-Langenhan-Anhauch & Milch., ca şi Soc. anommă pentru exploatlirl forestiere .. Cosmin ul" •..
") Banca Franco-Rom:1nă, Sucursala Cern:"1uţi.
79

">
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1929-1932 - cind nevoia aflării unui loc de muncă l-a dus pînă la Galaţi - ca
funcţionar de stat, fiind, aşa cum atestă actC'le, cont_ahil autorizat, membru al „Corpului contabililor autorizaţi şi al experţilor contahili''lll•).
Legătum cu lumea învăţătorească din care pwvC'nea s-a rC'alizat însă prin că
sătoria sa cu învăţătoarea Maria Terlifai (n.
Cernăuţi 1879, decC'dată Sibiu l!)fi4l.
fiica lui Frantisck Terlifai „custos penes viam ferrC'us (cum sună atît de impresionant
umila slujbă dC' cantonier de cale ferată, menţionată in acel „Testimonium Baptisimi"
al fiicei sale, eliberat de parohia romano-catolică a Cernăuţilor sub nr. 1270 în „AnnCl
Domini Millesimo Octogentisimo Septuagesimo Nono, hoc est 1879, die 18 Novembris") şi al Elisahetei născut[1 SzczC'rba~ 7 ).
Originar din Hustopec na Bccve, din aşa numita „Valnhic 1\1ică" din l\Ioravia,
tatăl ei va fi vf'nit la Cernăuţi odată cu construirea căii fC'ratc în Bucovina (1866-18G9),
n:imînînd pe aceste meleaguri, unde i s-au născut şi cei şase copii (Elisabeta, învăţă
toare, căsătorită Kapel, ucisă de homhardamentul aviaţiC'i i:wrmane asupra Buhu~u
lui în HJ17; HC'IC'na, învăţătoare, călugăriţă în ordinul „Sf. Maria", cetiiţC'ană română, rC'zidentă în Polonia, la Ciechocinek, unde a fost starE'ţa mîniistirii respectiv<'
şi conducătoarea orfC'linatului pP care-l patrona, pînă la moartea sa întîmplată în 1:iunie 1957, cum comunica familiei într-o scrisoare, maica LC'ontina Croitoru, originară din HălciUcC'ştii Moldovei, mPmbră a act'luia~i ordin călugărPsc 68 ) ; Roman, arhitect, căsătorit cu o tirolcz[t - Gaschler - pe carp a cunoscut-o în timpul războiului
cind a fost pc frontul italian, dar stabilit la Vatra Dumei undC' a şi murit în 1940 sau
1941 ; Anton, topometru, stabilit şi ci la Vatra Do1·1wi undC' a 5i murit in 1940 sau
Leon, dispărut în Rusia, la Astralnn, in 1917). Cu oarC'cari înclinaţii litPrare (publica
in presa locală versuri în limha polonă, suh pseudonimul „Dolorosa"89 ), traducea
din limba gc1·mană cîntecc pcntt·u copii, îşi scria singură, în limba română, textele
unor scenete pE'ntru serbările şcolare), Maria Avram a funcţionat ca învăţătoare Jn
Şcoala primară nr. 3 „Gh. Tofan" şi la Şcoala primară
de fete nr. 19 „.Julieta Popescu" - toate din CC'rnăuţi - pcnsionîndU-st', ca institutoare, în 1938, cu care prilej Direcţiunea învăţămîntului primar normal din Miniskrul Educaţiunii Naţionale'
- sub semnătura ministrului secretai· de stat Toni - îi „aduce mulţumiri pentru
munca depusă (timp de 32 de ani) în folosul culturii şi al educaţiei" uo), după cum îi
mulţumesc şi Revizoratul şcolar tl 1), şi Consiliul invăţătoarelm· de la Şcoala primara
de fete m'. 19, sub semnătura directoarei V. Guga ;i~). Ar mai fi de adăugat ca, deşi
nu a lucrat nicicînd în domeniul culturii ,Claudiu Avram a ţinut totuşi să participe
la viaţa culturală bucovineană, fiind memb1·u activ al „Societăţii pentru lil<'ralură şi
cultura română în Bucovina". !ll).
Cea de a treia genc>raţic descendentă. din învă\<ltorul Vasile i~vram care a slujit
şcolii româneşti, e 1·cprczentată p1·in nepotul acestuia ŞtC'fan, fiul lui Eugen Avram,
-care continuă tradiţia aCC'Stf'i familii. Născut la IacobPni în :io oct. 1892, Ştefan Avram
- dup[t terminarea şcolii primare' - urmează între anii 190î-1910 trei clase la gimnaziul inferior din SucC'ava, dup[1 care se înscrie la Şcoala normală din CC'rnăuţi, P"
care u absolvă în 1915, obţinînd certificatul de maturitate pentru şcoalde primare,
nr. 32/1915, semnat, între alţii de dirC'c.:torul şcolii, Buliga, ca şi de GhC'orghe Ciupărcă, Eugen Botezat, I. Abageriu, Nicolae Tcaciuc ~.a. !V.).
Inviiţător provizoriu, întîi la Suceveni, apoi la
Carapciu pc Siret, înccpi.nd
din 1918, învăţătm· definitiv la Iordănc>şti (1921-192:.1) şi la Adincata (1923-1931) şi din
nou la Carapciu din 1932 pînă în 19H (cu o întrc1·upcre de un an - 1940-1941 - cind
funcţioneaz[1 la Cîmpulung MoldovenC'sc), Ştefan Avram învăţător gr. I cu gradaţii ajunge în împ1·ejurările create de război, la şcoala primară din comuna

"'>

Legitimaţia

nr. 186/1931, ellb. de Ministerul de Interne, Corpul contabililor •• „ originalul
ln arh. ram. prof. s. Avram,
") Originalul în arhiva fam. prof. S. Avram.
18) Originalul !n arhiva fam!Uei, prof. s. Avram.
111) „Glos pravdy" săptăminal subintitulat „organ al cercului polon din România Mare", Cernăuţi, nr. 117, 127, etc. din !927.
"'> Adre~a nr. 82368/10 apr. 1939, originalul !n arh. fam. prof. S. Avram.
11 ) Adresa Revlzor. şc. Cernău\I, nr. 5395/2.X.1938, orig. !n arhiva familiei.
12) Adresa nr.
1112/7. oct. 1938 a Şc. prim. de fete nr. 19, originalul in arhiva fam„ prof.
s. Avram.
1
t. ) Raportul general al Societăţii pe anii 19li/3:> şi 1936, p. 71 şi 80 ; ca şi Darea de seami\
jubiliară şi raportul Com. pe 19J1, p. 209.
M) Copie legalizată în arhiva fam., lect. unlv. dr. V, Avram.
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Popeşti (Hunedoara) unde ii aflăm in ;mii 1944-1946, pentru ca apoi, pină in 1949 ,..,....
clnd a decedat 1n urma unei boli necruţi1toare- să se transfere la Deva r').
Preocupat şi de viaţa culturală a meleagucilor sale natale, a cerut .,..... şi ţn şedin
ţa din 31 martie 1928, Comitetul „Societăţii
prntru literatura şi cultµ.ra rolllână în
Bucovina" a aprobat ccrer.ea, primindu-l în rindul membrilor săi activiq~).
O dovadă a dorinţei sale de a sprijini viaţa culturală, o constituie şi faptul că amna din prc!jp despre infiinţarcp. MUZC'Ului din Fălticeni - se adresează prof. V.
Ciurea, dirC'Ctorul acestuia, înştiinţîndu-1 că este în posesia mai multor documec~
şi acte originale ale unchiului său, pictorul ffllticcmean Ştefan
Şoldănescu (lt:atele
mamei sale, decl'dat.ă la Carapciu pe Sirrt la 9 august 1924) precum şi a unui număr
de nouă tablouri semnate de acesta, pc care ar dori să le doneze mu~ului.
Un răspuns al prof. V. Ciurea, din 2 iebr. l!l40 97 ), ne arată că - la acea dată donaţia nu em înc;l perfectată. Nu ştim dncă
după luna iulie 1940 cind ŞtC'fan
Avram se evacuează împreună cu familia ~a la Cîmpulung Moldovenesc - documentele şi tablourile au fost trimise la i',ălticc>ni. Fiul lui Ştefan Avram, Vasile, îşi
aminteşte doar că la evacuare, unrle tablouri fări1 rame '>i f;icute sul i-au insoţit pc drumul făcut cu căruţa, piM1 la Cimpulung. Nu-şi umintf."şte însă a le fi vă
zut mai tirziu. Poate au fost trimise la FălticPni, poate au rămas la Cîmpulung nu mai putem şti astăzi. Timpurile carr au urmat acelor ani, n-au fo<st propice un 1r
'1Stfel de preocupări. De altfel, fiul lui Ştefan Avram, Vusilc (n. Ia 2 febr. 1927 la
Adincata) era prea mic pe atunci sprP a se intC'rC'sa de asemenea probleme, iar drumurile sale de şcolar (cinci la liceul din Storojinrţ, cind la cel clin Cîmpulung. iar la
cel din Storojineţ şi in sfirşit la Liceul „l>c'cPbal" din Drva) nu C'rau de natur;i să-i
lase timp pentru asemC'nca pr<'ocupări. După terminarea liceului dC'van, Vasile 1\vram
s-a inscris la facultatea de ştiinţe juridice a UnivPrsităţii din Cluj, iar la absolvil"Ca
acesteia, optîncl pentru !nvăţămînt - ca şi tatăl. bunicul, străbunicul şi stră-străbu
nicul său.
De altfC'l, dintrl' CC'i şapte copii ai învăţătorului Vasile Avram, doar Eugen. Maria
şi Claudiu au avut descrndrnţi, cPilalţi răminîncl nC'căsătoriţi (Valeria, Sidonia) sau
fără urmaşi dirt.>cţi (Titus, Olga). Iar dintre cei doi fii ai lui Claudiu Avram, Radu
(născut la CC'rnăuţi în 1911. clcceclat Sibiu 1986) şi Mircea (născut la Crrnăuţi, 1923)
nici unul nu a imbrăţi5at cariera didactică.
Dintre copiii lui Radu Avram (Raluca, născut11 Sibiu 1945 şi Dana, născută Braşov 1952), numai prima, Raluca a fost scurtă vrrmr, învăţătoare in satul Blibor (jud.
Har'1hita), părăsind apoi învăţămîntul. Iar clintrP crle dout1 filee ale lui Mircea
Avram (căsătorit cu Lucia-Maria Damian. n. la Drj ln 4 upr. 1923, în familia căpita
nului Grigort• Dumian si a IuliPi născută Morariu). tot numai una. mezina Sultanu
Avram (n. la Sibiu la 20 martie 1952) s-a dedicat învăţămlntului, drvrnincl profrsoară df' istorie-rngleză la o catcdr[1 mai aproape ele locurile ele ba':'tină a inaintaşilot•
ei, pe meleagurile moldovene. Cralaltă fiicu, Ruxandra-Miruna \11. Sibiu în 14 SPpt.
1948, căsătoritu Mihu) a îmbră\hat altă carirră - cc.>rcC'larca în domeniul matematicii.
Sinuosul -:;i lungul drum al acl'.'stei familii ele slujitori ai şcolii - străbătut timp
de mai bine dP un S('COl <:>i jumătatP - cu plr61ri si intoarcPri la locurilP dl' ohîr~it'.
se împleteşte, implicit, cu istoria meleagurilor unde s-au născut, au tri1it ~i au
muncit.
Avrămrnii dintîi ai acestui neam de clasc;'\Ji ~i Gheorghr, şi Dumitru, şi Vasile
- n-au avut bucuria cir a trăi acel 28 noiembrir l!JIB, carr, C'Xprimîncl voinţa „d<'trunchiaţilor", avea să-i unPa~că prin hotărîrra Consiliului Naţional Român clin Bucovina, cu ţara mamă. Dar copiii si nrpoţii si strănepoţii lor, avrau să trăiasc[1 sun
semnul acestei reîntoarceri la veehilP hotare.
Lrgea pentru învăţ<Jmîntul primar din 26 iulie 1924, va aduce şi bucovinenilor
nu numai gratuitatC'a şi obligativitatea acestui învăţ<lmînt, ci - mai ales - le va
readuce în ~:;poalt1 limba pr care stăpînirea străin(1 s-a străduit timp de aproape un
secol şi jumătatr s[1 k-o furC'.
Iar înv;1ţ[1torimra lrncovinean<i. s-a !rncurat - din p;icatc, nu mull:J vrC'mP ·de o anumită stabilitate la catedri1, aşa cum rC'iC'sc şi din datde cuprinse în acestf'
pagini.

"'>
">
''>

Datele extrase după „Certificatul de funcţionare" eliberat de insp, şcolar al Reg!un!l Suceava, sub, nr. JH64 din 25 sept. 1946.
Adresa Comitetului Soc. pentru literatura şi cultura română în Bucovina din 15 aprilie
1928, in arhiva fam. lect. univ. V. Avram.
Scrisoare '•riglnală, cu antetul muzeului, in arhiva familie! lect, univ„ dr. Vasile Avram.
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Cele două decenii care s-au scurs între cele două războaie mondiale n-au fo!'t
decenii de bunăstare materială pentru urgisiţii dascăli de totdeauna. Lovită de
criza economică cc s-a abătut asupra ţării întregi, învăţătorimea şi-a dat şi ca obolul :
„curbele de sacrificiu din decembrie 1930, septembrie 1932 şi ianuarie 1933", care i-au
adus în prag din nou nesiguranţa zilei de azi şi de mîinc - dar nu şi lc>pădarea de
profesiunea pe care şi-au ales-o.
Adunaţi la un loc, dascălii din această familie au stat la catedră
peste 250 de
ani prin satele,tîrgurile şi oraşele bucovinl'ne, ardell'll!' sau moldovene. Au cunoscut
asupriri străine, molime şi războaie, calamităţi ale naturii, sărăcie şi nedreptate, dictatură şi foamete dm· au stat mereu la postul lor, spcrînd şi insuflind speranţa în
.zile mai bune.
însă

UNE ANCIENNE FAMILLE D'ENSEIGNANTS DE BUCOVINE

RESUME

On poursuit, a l'appui des documents (de familie) et d'une ample bibliographie
(publications periodiques, tires a part, livres qui n'ont pas etc rcpublics ces derniers
temps) le pcriple professionnel de gnelques gcnerations d'enseignants appartenant a la
ml!me familie: Avram. On souligne que. mis ensemblc, Ies enseignants de cette famille ont passe a la chair plus de 250 ans, dans Ies villages, Ies bourgades et Ies villes
de Bucovine, de Moldavie et de Trnnsylvanie et que, malgre Ies vicissitudes de toute
sorte, ils se sont trouves a leur poste, esperant et insufflant l'espoir en des jours
meilleurs. Le sinueux et long chemin de cettc famille qui s'est mise au service de
l'ecole va implictement de pair avec l'histoire de l'enseignement et meme avec celle
de la terre ou ils ont vecu, ont rempli lcur dE'voir ct sont morts.
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CURSURILE UNIVERSITARE DE VARA
DE LA DORNA CANDRENILOR
DR,\GOŞ

CUSIAC

Sint bine cunoscute cursurile univC'rsitarC' dC' vară organizate de către Nicolae
Iorga la Vălenii de Munte începind din anul 1908. La aceste cursuri au participat,
încă de la deschiderea lor, numC'ro'ii intl'IC'ctuali bucovineni. Mai puţin se cunoaşte
însă despre contribuţia proprie pC' care şi-au adus-o intelC'ctualii clin această parte a
ţi'trii la organizar<'a unor activităţi ascmănatoarc în Bucovina şi chiar la înfiinţarea
cursurilor de la Vi1lenii dl' Muntl'.
Se afirmă că GC'orge Tofan „suiwrează in revista „.Junimea literară" nr. 8-9 din
1906) ideea înfiinţării cursurilor de vară pentru cadrele didactice, aşa cum erau ele
organizate de N. lorga la Vălenii dC' Munte" 1). Rezultă din această afirmaţie că în
1906, cînd George Tofan a sugerat această idee, la Vălenii de Munte erau organizate
cursurile universitare de vară alC' lui Nicolae' Iorga. Realitaka este că N. Iorga a organizat cursurile d<' la Vălenii de Munte la id('('a lui George' Tofan. IdeC'a a fost lansată în anul 1906, iar cursurile' de la Văleni s-au deschis în anul 1908. Aceste cursuri
îşi au originea în raporturile lui Nicolae Iorga cu intelectualii bucovineni, care s-au
întărit cu prilejul vizitC'lor pc care marele istoric le-a făcut în 1904 în Bucovina, participînd la măreţele sC>rbări de la Putna prilejuite' de aniversarea a 40cde ani de la
moartea lui Ştefan cel Mare 2).
In 1906 românii din Bucovina organizează o excursie la Bucureşti pentru vizitarea expoziţiei jubiliare, excursie la c<1re au participat p<'Ste 2.000 de oameni. Iniţiatorii
şi organizatorii excursiei au fost membrii societăţii „Dacia", avîndu-i în frunte
pe
George Tofan şi pe colegii săi Filaret Doboş, C. Lungoci ş.a. Cu acest prilej intelectualii bucovineni au avut din nou ocazia să intre în legătură cu Nicolae Iorga, George
Tofan împărtăşind întru totul gîndirea şi ideile marelui savant 3).
Ideea unităţii culturale a tuturor românilor era pentru George Tofan ca şi pentru Nicolae Iorga unul din crezurile lor măreţC'. „Tofan împlinea cu sfinţenie rolul
de discipol al marelui său dascăl atunci cînd se străduia să aducă pe Românii bucovineni în sinul marii comunităţi culturale române.~ti""· George Tofan dorC>a să vad<'i.
înfăptuită această idee cit mai curînd. Participînd la cursurile germane de vacanţi:i
de la Salzburg, el scrie un articol în „Junimea Literară" în care propunea organizarea unor cursuri asemănătoare, adaptate ln specificul nostru românesc, subliniind
că „trăim în era conştiinţei naţionale, cele mai îndepărtate vlăstare ale unui popor
trăiesc din lumina răspîndită de ceata neamului. Unitatea culturală e steagul sub
care se adună toate neamurile". George Tofan propunea ca asemenea cursuri să fie
organizate „undeva în România, într-o localitate cu poziţii frumoase ..., ln care toţi
fruntaşii celor două universităţi (din Iaşi şi Bucureşti n.n.) române, ba chiar şi alţi
bărbaţi cu nume în mişcarea literară sau ştiinţifică ar contribui cu ştiinţa şi dragostea lor", urmînd să ţină cursuri sau să facă comunicări din toate domeniilt:' culturii
noastre noţionale. In felul acesta contactul între români se va face de la om la om,
lnvăţătorii, profesorii şi studenţii români vor nuzi µropovăduindu-se cuvintul viu, iar
aceasta valorează „mai mult decît o lectură intreagii" 5).
') I. V. Goraş, lnvăţămlntul românesc in ţinutul Sucevli, Bucureşti 1975, p. 162.
2) Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1986, p. 192-194.
3) Filaret V. Doboş, Arcaşii, Cernăuţi, 1940, p. 82-104.

'J Teodor Balan,

Corespondenţa lui George Tofan, Cernăuţi, 1943, p. 15.
') George Tofan, cursuri universitare feriale, în „Junimea literară•, III, 1906, 8-9, p. 134-136,
Vezi şi revista „Şcoala", IV, 1913, 9, p.209-212 ; T. Balan, op. cit., p. 15-16.
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Din iniţiativa lui Samuil loneţ s-au organizat la Dorna Canclreni, în vara anului
19t:i, „un curs universitar analog celui din ViilPnii de Munte al d-lui Nicolae Ior;::a.
S-au pn•zentat peste 100 de cursanţi din toate clasele SOC'i'11<' din toată Bucovina. Ca
profesori i-am avut pe dr. Iancu Nistor, George Tofan şi Eugen Botezat" - notea 3 ă,.
modest, Samuil Ioneţ.
De fapt, problema p<•rfC'cţionării ştiinţifice a cad1·elor didactice a preocupat Yn
permanenţă Asociaţia corpului didactic român din Bucovina, în frunte cu preşedin
tele ci, Gl'orge Tofan, asociaţie clin conducrrca căreia făcea parte şi Samuil lonPţ.
„i\cPastI1 pl•rkcţionarc era pc>ntru învăţătorimen românii de neupărată trc>buinţă ... ,
cleoarecc• învăţătorimea română ieşită din Şcoala Normală mai VPche, primise mai
puţini' cuno5tinţe din istoria şi litc>ratura nnţionaH'i" 20 ).
George Tofan menţioneaz[1 că mai ales din rindurilc învăţătorimii „s-a accentuat
mai adesea tn•buinţa unor cursuri care să dpa acestei pături posibilitatea să se perfecţioneze, rcimprospătîndu-şi cunoştinţele cîştigatC' şi adăugind şi altele nouă, ţinînd
astfC'l p:'s cu progresul precum c şi nccC"sar pentru o pătură cc are să crească pe cetă
ţenii v:itori, inzcstrîndu-i cu tot ce cultura omenească are mai de seamă". 2 1). La rindul s;-1u Samuil Ioncţ notează că „învăţătorimC'a satelor D. Candreni şi Poiana Sta..nJlf'i, la '' um:,:· Yreo 12 persoane au înjghebat cam prin anul HllO un cerc culturnl inv[1ţăton: c ... Mcnirca acc-~tui cerc era : creştcrpa înv[1ţătorilor la •;ivăţători adE'vă
raţi ai poµornlui, lfirr.irea ştiinţelor învăţătorilor pl' tot tcrcnul culturii moderne, patrioticc 'ii 1wţionale, rrcştcrC'a copiilor de şcoală după nonnl'IP 1x.•clagogice celr mai
nouii ~i pia; bun" •:ii c1·cştPrea poporului pc tc>rcnul cullural <;;i economic. Spn~ scopul
accst:i sc pro<ur;! din partca cC'rcului pentru mcmbri vro 15 gaZC'tc şi rcvi<;te, sc ţi
neau cam în fiecai·e săptămînă !ceţii practice C'U copiii de şC'oală, Sl' ţineau confFrinţe
poporal<', se inkc>prindcau chiar si cu copiii de şcoală clifc>ritc excursii şi se aranjau
pPtn'rf'ri poporalc cu teatru. ckcla1rniri, cîntări şi dans. Scurt zis, acest ecre a devenit,
într-un timp foarte scurt, vestit în toată ţara. Văzind invf1ţătorimea CE'rcului amintit
cit prin colegialitate ')i lucrătivitatc bine chibzuită se pot obţine succese atit de frumoase\ 'ii-a pus de gîncl să trczeasc[1, printr-o acţiune oarecarP, din ktargie, toată invăţătorimP;t ţ;irii !ii s-o Indemne la muncii şi prin muncă la dezvoltare. Sprc scopul
acc>sta a înlrc•prins un membru din ecre o călătorie pc la cPk rcuniuni invăţătorP~li
din ţarii indC"mnîncl invăţ;itorimpa română la fonnarea ct'rcurilor culturale după tipicul celui din Cand1·eni. In accst cerc a răsărit ideea de a înjgheba şi aici în ţară
cursuri dl' var[1 pl'r.tru invăţăto1·i, carc irlC'e a şi avut succese minunate, căci încă in
vara anului .l!ll:J s-au şi ţinut cd<' dintîi cursuri dc vară pc•ntru învăţători în ţara
:iccasta (în Bucovina ,n.n.). Primele cursuri învăţătoreşti de vară au fost ţinute in
~omuna aceasta şi aceasta din cauză C'ă iniţiatorii cur:-urilor erau din Candreni ~i
Poiana Stampei şi din cauză că Candn•niul fiind loc balnear, pm·ticipanţii la cursuri
vor avea posibilitatea de a sc recrea şi trupcşte 22 ).
Iniţiativa a fost sprijinită de Asociaţia invăţătorilor români din Bucovina, prin
filiala sa clmpulungeană. In revista .,Şcoala" c>ste publicat un anunţ invitaţie, ca supliment, din c<1re rPţincm : „Asociaţia cîmpulungeană a luat o holărirl' frumoa~ă : ,,,J
organizeze în vacanţrlc anului acestuia, încPpînd cu ziua de 3 august, în localitatPa
h::ilneară Candrl'ni, <czată într-o regiune din cPle mai piton'şti, o sPrie de conferinţe
istorice, ştiinţifice şi litPrare, care să fie un început pentru viitoarele cursuri de Viicanţă din Bucovina.„ Salutăm cu satisfacţie ac€'astă inimoasă hotărîre a 1\sociaţiei
cîmpulungcne şi invităm pe toţi colegii şi cokgcle noastre să participP în număr cit
mai mare, răsplătind munca Asociaţiei şi a conferenţiarilor ... Pentru !ncvar~iruire> si
masă participanţii se vor adresa comitetului local în
fruntea căruia stă 111v. sup.
Ioneţ din Candreni 11 2l).
Cursurile s-au organizat !n perioadLi 3-17 august 1913, la ele

participind nu-

meroşi învăţători şi profesori din toate districtele româneşti. Publicul era entuziasmat. avînd „o plăcere să asiste rPgulat şi cu interes la toate confrrinţf'le ce s-au

ţinut, în tot timpul cursurilor a dominat o armonic şi o animaţie vr€'dnică de to;ită
lauda, cei vro cincizeci de frccvt>nl.'mţi şi frccvpntantc stabile deveniseră o familie
nedespărţită la cursuri, la excursii, la discuţii serioase, la plimbări, la distracţii nevinovate în dntece şi dans. Dacă acesta ar fi unicul folos al accstor cursuri, ci ar fi

Ghedeon Bu::dugan, George Tofan in lumina unul sfert de veac, in „30 de ani de organlzatle românească a lnvăţătorilor dm Bucovina", Cernăuţi, 1935, p. 29.
"> „Şcoala", IV, 1913, p. 210.
'-) Samull Ioneţ,
Cronica şcolii din Dorna Candrcnl, ms. ln arhiva Muzeului Rădăuţi. lnv.
'°)

76, p. 10-11.

13)

„Şcoala",

IV, 1913, 7-8, su;:illmcnt.
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destul ele marC'„. Dar cinC'-1 m stare să arate cite foloase aduc astfel de cursuri : cite
idc:>i nouă căzute pe un cimp bun, dtc:> îndemnuri binefăcătoare, cile indicaţii utilt·.
dtf' hotăriri de folos nu SC' ivesc pc urma unui contact intim de săptămini" _
spuni:> George Tofan.
Confrrenţiarii acestor prime cursuri de vacanţă de la Dorna Candreni au fost
profesorii universitari dr. Iancu I. Nistor, dr. Eugrn Botezat şi George Tofan. Ei au
<·aptat atenţia participanţilor prin faptul că nu şi-au stabilit dinainte un program
ril?id ci „considerind organizarea cursurilor, tim;ml cc le sta la dispoziţie şi caracte1·ul l?C'nC'ral, popular ce trebuia să dec confc:>rinţclor au ales din sprcialitatra lor 0
scrie de probleme care meritau să fie discutate, ţinind mai mult să dea îndrumări "Î
s[1 popularizeZC' idei generale dccît să se piardă in amănunte şi să discute prea ştiin
ţific chc:>stiuni de specialitate".
Cursurile de ştiinţi:>le natut'ale ale profesorului dr. Eugen Botezat „cunoscut ca
autoritate P<' tPrenul specialităţii sale" au avut un caracter practic. A făcut experienţe la microscop, a dat explicaţii asupra organismului uman, a demonstrat originea
geologică a munţilor noştri, a organizat excursii în împrejurimile Candrenilor. „Dr.
Botezat a fost, dimpreună cu d. Ioneţ un perfect cunoscător al regiunilor carpatine.
organizatorul ')i conducătorul excursiilor noastre ... , dintre care cca mai frumoasă şi
instructiYr1 a fost cca de la Poiana Coşnei (în Ardeal). uncie am putut gusta cel mai
admirabil burcut din toat;'.'t împrejurimea şi am studiat un mofct... Dar şi urcuşul pe
0u')or ~i Pxcursia în incintătoarea vale a Săcului şi vizita la Moara Dracului, o inh•resantă rc•giune cu formaţiuni :maloage
Carstului, mf'rit<.I să fie amintite. Micii<'
plimbări din împrejurime, scalclele în riul Dornei şi băile ele bun:ut ale comunei au
întrpgit plăcerile cdor doritori de recn•aţie". Excursiile şi vizitele trebuiau să fip
mai multe, dar un<.>le au fost amînate „din cauza nccontc-nitf'lor ploi ce-au ţinut
s;.-1ptiimini de-a rîndul".
Cunoscutul istoric dr. Iancu I. Nistor a ţinut un ciclu de cinci conferinţe in care,
„cu com1x•tenţa-i cunoscută şi într-un stil plăcut a tratat citeva probleme de acmalitatc'. dintrf' car<.> amintim : Pacea de la Bucureşti, Provincia Dohrogm, Din istorll·ul
~l'Oalelor din Bucovina şi un rczum:it al istorici poporului român''.
Despre el însuşi. George Tofan mărturiseşte foarte modt'st că a avut fericirea să
vol'bească unui public entuziast" şi gata de a trecc:> cu vedc:>rea ncprf'gătirea, apreciind
numai bunăvoinţa, despre unele chestiuni litPrare şi limhistice. Intr-o desfă~urare
scurtă am arătat clC'zvoltarea litPraturii române de la început pînă în zilele noastre,
am vorbit despre <.>poca cronicarilor citind mai multe pasagii alese clin Ureche, 1\1.
Costin, N<.>cUlcC' şi Cantemir, am atins în trl'acăt importanţa Şcoalei ardelene, am
vorbit despre Caragiale, Cerna, Iosif şi Chendi, despre Sadoveanu şi Goga, despri:>
Eminescu şi Vlahuţă. Apoi într-o confC'rinţă am căutat să prind în liniamente generale mişcat·ea literară actuală insistînd şi asupra rătăcirilor aşa numiţilor decadenţi ; într-o conferinţă specială am vorbit despre scriitoarele române. In trei conferinţe consecutive am arătat cu exc>mple cari sînt greşelile de limbă ce le întîlnim
mai des in vorbirea şi scrisul Românilor bucovineni".
Prin modul în care au reuşit să se adreseze ascultătorilor, prin competenţa pregătirii lor şi prin bunăvoinţa cu care au răspuns tuturor solicitărilor, profesorii Iancu
L Nistor, Eugen Botezat şi George Tofan şi-au atras simpatia, stima şi preţuirea tuturor participanţilot· la cursuri. Efortul pe care l-au făcut aceşti oameni de mare
competenţă ştiinţifică, didactică şi profesională, care „acum ca şi altădată au răs
puns cu deosebită grabă la chemarea învăţătorimii, li-a cîştigat un drept de rer.unoştinţă la toţi cei ce ştiu preţui darurile culturii naţionale, pe care cu desinteresare
o propovăduiesc ... Astfel din dragostea şi entuziasmul publicului ascultător şi a conferenţiarilor s-a pus fundamentul unei opere, care continuată şi ferită de orice amestec ce ar putea fi stricăcios, poate aduce roade frumoase. Dorinţa mea e ca acea!ită
speranţă să se realizeze" - conchide George Tofan 2'').
„Inceputul cursurilor a reuşit de minune - notează Samuil Ioneţ. Nu numai
învăţători ci şi alte clase de intelectuali. ba chiar şi gospodari au participat in număr
mare la conferinţele ştiinţifice şi cu aceasta s-a pus bază trainică viitoarelor cursuri
de vară" 25 ).
Cursurile universitare de vară de la Dorna Candreni au debutat cu mult succes,
ele urmind să se desfăşoare şi în anii următori, organizatorii şi animatorii lor, inimoşii Samuil Ioneţ, George Tofan şi alţi intelectu.:ili bucovineni urmărind transformarea lor într-o tradiţie, fără însă a încerca să le concureze pe cele dP la Vălenii de
Munte ale lui Nicolae Iorga. In numărul din aprilie-mai al revistei „Şcoala" sint pu-

">

George To fan, loc. cit, (vezi nota 6).
Ioneţ, loc cit.

16) s.
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'blicate două anunţuri în legătură cu aceste cursuri. Din primul aflăm că la Vălenii
de Munte cursurile de vară din anul 1914 vor începe la 1 iulie şi vor trata despre
„progresele făcute în ultimii ani în toate domeniile ştiinţei aplicale la români (istoric, istorie literară, geografie, geologie, etnografie etc)" şi că înscrierile pentru aceste
.cursuri se fac „de acuma la redacţia foii pentru a se putea opri gazde şi a se da
informaţii".

Din cea de a doua ştire aflăm că „biroul AsociaţiC'i corpului didactic român din
Bucovina şi Comitetul Asociaţiei învăţătorilor români din Cîmpulung fac pregătirile
necesar(' pentru cursurile de vară ce se vor ţinea şi în vacanţa anului acC'sluia în
·Candreni". După ce se aduce' la cunoştinţă că pC' ling[1 conferenţiarii de anul trPcut
care au răspuns invitaţif'i. cele două comitc>tf' „Sl' ,;tr{1cluit•sc să ciştigt• şi alţi conf<'l'l'nţiari pt>ntru cursul'ilP din Candnmi. CrPdc>m că coll'gii şi colegl'IP noastre nu vor
pierde> ocazia ele a se recrea în natura încîntătuare cit> Ia Candrcni şi a asculta confcrinţclf' anunţate" 20 ).

In

)C'gătură

cu organizarea cursurilor din cel de al doilea an Samuil Ionel con-

semnează : „Tot astfC'l de cursuri au fost dt>schise aici in Candrem şi în vara ~nului
1914. Participanţi s-au anunţat deo;tui, dară n-au apucat a sosi căci. .. a fost declarată mobilizarf'a generală şi toţi au căutat ori
să plece la trup:1 ori să rămînă
b

veu·elc lor. Odată cu dPcretarm mobilizării s-au sistat şi cursurile şi toţi participanţii precum şi profesorii au părăsit satul CandrC'ni, carf' părăsit fiind i:;i de voinicii
care au plecat la concC'ntrare, a devC'nit un sat simplu şi părăsit de orice bucurie.
De atunci încoace nu s-a mai auzit pc uliţi, codru 'li uliţe chiote> şi veselie, C'lc toate
s-au prefăcut lacrimi de jalC'"27).
Deci, cu toate că prC'gătirile C'rau făcut(', cursu1·ilc din anul 1914 de la Dorna
.(~andreni nu s-au mai pu',ut ţinc din cauza izbucnirii primului război mondial. După
rf1zboi, în anul 1920, cursurile au fost reluate> la Cîmi:;ulung Moldovenesc. Samuil loneţ notează : „2 august am aştc>ptat să ne viziteze cursurile
universitare' în\.ăţăto
reşti din Cîmpulung cu profesorii universitari Cîndea, Gusuleac. Procopovici etc., căci
am fost înştiinţaţi că vor vizita expoziţia de cusături româneşti de la şcoala noastră
(din Dorna Candreni, n.n.) ... Mă bucură că cursurile universitare descilise aici în
Candreni în anul 1913 şi 1914 sînt urmate tot în munţii Bucovinei. In ciuda unor
greutăţi am deschis în 1913 în Candreni un al doilea Văleni de Munte unde> toţi participanţii au fost întăriţi în credinţa că idt'alul nostru se va împlini peste timp. Aşa
a fost" 28 ).
Cursurile nu au mai fost reluate în anii următori şi astfel s-a pus capăt unui început de frumoasă tradiţie, care avea toate şansele să transforme Dorna Candrenilor
într-un al doilea Văleni de Munte al României pc> planul culturii noastre spirituale.
După încetarea n\zboiului George
Tofan s-a stins din viaţă în anul 1920, in
floarea vîrstei de numai 40 de ani 29 ), iar Samuil şi Eugenia lonf'ţ au fost transferaţi
de la Dorna Candreni la Rădăuţi, astfel incit iniţiatorii, organizatorii şi animatorii
.cursurilor de la Dorna Candreni nu au avut posibilitatf'a să mai continue frumoasa
şi valoroasa activitate pe care au inceput-o într-un mod atit de strălucit. Dar contribuţia pe care şi-a adus-o generaţia de intelectuali bucovineni din prima jumătate a
secolului nostru la dezvoltarea şi perfecţionarea invăţămintului românesc, la răspin
d1rea ideilor generoase ale culturii spirituale prin toate mijloacele, rămînc> însc!'isă ca
·O pagină luminoasă în istoria învăţămintului, culturii şi civilizaţiei româneşti.
LES COURS UNIVERSITAIRES D'ETE DE DORNA CANDRENILOR
R"f:SUME
L'auteur presente Ies circonstances dans lesquf:'lles on a organise en Bucovine,
Dorna Candrenilor. un cours d'ete ressemblant ă ceux de Vălenii de Munte, inities par Nicolae Iorga. Le cours de Dorna Candrenilor, deroulee pendant la periorle
3-17 a01it 1913, avait pour but le perfectionnement sc1entifique des enseignants, mais
aussi la cultivation des ideaux nationaux des Roumains de Bucovine. Les organisateurs du cours ont ete Samoil Ioneţ, Ghf'orghe Tofan, aicles par de nombreux
autres intellectuels de Bucovine, qui desiraient rendre permanentes ces manifestations, mais le debut de la premiere guerre mondiale Ies en a empeches.
ă

''>
:7)

"'>

"'>

„Şcoala", V, 1914, t-5, p. 12&-127.
S. Ionet,loc. cit.
Ibidem.
Vezi Marta Mărgineanu, Cezarina Avădănll, George Tofan, !n „Suceava", IX, 1982, ln care
nu mentionează însă despre această latură a actlvitătii lui George Tofan.
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eenetică, antropometrie, serologie), cadrul istoric (trecutul comunei, participarea ei la
evenimentele istorice) şi cadrul psihologic (trăsăturile sufleteşti, felul de a fi, de a se
lnfăţişa de a se purta şi manifesta al locuitorilor, temperament, caracter, emotivitate,
inteligenţă, mentalitate, dinamism, năzuinţe, militantism5).
O dovadă că D. Gusti ţinea să aibă specialişti pentru fiecare domeniu de cercetare
e şi scrisoarea trimisă din Fundu Moldovei (6 iulie 1928) lui G. Breazul, în care ii scria
din nou, invitindu-1 insistent, la campania monograiică de aici : „Stimate Domnule
Breazu. Nu mi-ai răspuns la scrisoarea mea, trimisă acum cîteva zile. Vii ori nu vii,
după cum o dorim şi poate o aşteptăm! Vor fi împreună cu noi şi 6 doctori în frunte
cu Prof. Rainer ... Dacă nu poţi veni (să fie posibil ?), atunci te rog comunică-mi pe
cine trimiţi în loc. Cred că este in interesul mişcării conduse de dumneata pentru culegerea de folclor muzical ca să nu ne laşi în suspensie I ...
Sigur I G. Breazul a venit la Fundu Moldovei, O fotografie ni-l înfăţişează înconjurat de săteni, culegind cu aparatul cintece. Iar într-un studiu,') prezintă fonograma
unui cintec, cules de aici, menţionînd informatorii şi celelalte date necesare.
„La Fundu Moldovei - insista Traian Hcrseni - {D. Gusti) a vizitat personal
aproape fiecare gospodărie şi a stat de vorbă cu oamenii. In prima duminică după
sosire, a organizat o întrunire, la care au fost chemaţi toţi locuitorii, în frunte cu autorităţile locale, cu preoţii, învăţătorii, studenţii şi elevii, dar şi ceilalţi, indiferent de
virstă, sex, stare socială.
La această întrunire, D. Gusti a expus pe larg, pe înţelesul tuturor, de ce a venit
in comună, ce arc de gind să facă, la ce sp1·vcsc asemenea acţiuni şi a cerut concursul
fiecăruia din participanţi .•." B)
In această frumoasă şi convingătoare expunere, D. Gusti, ln un moment dat, a spus
„Şi aşa trece viaţa prin faţa omului", idee reţinută de Nistor Andronicescu, ţăran, care,
in cuvîntul său a replicat : „Cred că domnul profesor a greşit cind a spus : „Şi aşa
trece viaţa prin faţa omului". Nu viaţa trece prin faţa omului, ci omul trece prin faţa
vieţii. Viaţa este veşnică, omul este trecător ... " Această remarcă a uimit pe D. Gusti
şi întreaga sa echipă, pentru inţelepciunea acestor ţărani, pe
care el i-a lăudat
întotdeauna. 9)
In primele zile ale cercetării s-a efectuat o statistică completă a satului, după care
grupul de cercetători a fost împărţit în echipe, studiind amănunţit domeniul specialităţii fiecăruia şi aduntnd un bogat material faptic, ilustrat cu texte, melodii, fotografii etc.
Obiceiurile, de pildă, botezul, nunta. inmormintarea au fost înregistrate cu exactitate, iar cele de iarnă (Crăciun şi Anul Nou) au fost reconstituite, respectindu-se
unitatea artistică nediferenţiată în estetica populară: cintec - poezie - joc. Folclorului de toate tipurile : muzical, coreirafic, iconografic i s-a dat o mare atenţie,
stl'îneîndu-se un imens material.
Rezultatul imediat a fost alcătuirea unui muzeu de artă populară cu obiecte din
Fundu Moldovei. El cuprindea : crestături in lemn, mobile vechi ţărăneşti, icoane,
instrumente muzicale populare, covoare, cusături, costume locale etc.
M

')

•) „Echipa gigantu era formată dln 6() de cercetAtorl, dln care 17 specialişti de lnaltA pregătire ştiinţifică. Au publicat articole şi studii : Traian Hersenl, Individ şi societate
ln
satul Fundu Moldovei, în Arhiva pentru ştlmţll şi reforma. socla!A, X, 19:t!, 2. p. 135-158
(şi rezumat în 1. francezA, p. 8-9) ; Şapte ani de cercetlrl monografice, ibld„ X,
1932,
nr.
p. 573-587 ; Stinl bucovinene, în voi. Probleme de sociologie pastorali, Bucureşti.
1911, p. 96-153 ; Campania monogratlcll de Ia Fundu Moldovei (1928), in mss. 1980 ; H. H.
Stah!, o vizionara. bucovineană, in Soclologle romAneascl, I, 1936, nr. 1, p. 48-53 + foto ;
Campania din Fundul Moldovei (1928), !n voi. Amintiri şi glndurl din vechea şcoa!A a
„monografiilor soclologlcew. Editura Minerva, Bucureşti, 19111, p. 95-116 ; Asociaţia românii.
de monografie socialA, O Noul cercetare monografici, în Arhiva ..• , VIll, 1929, nr. 1-3, P.
490-492 ; Floria Capsau ( - Florica Constantinescu - Capsau )Jocurt din comuna Fundul
Moldovei, ln Arhiva ••
1932, nr. 1-. p. 413-426
figuri ln text şi planşe hors texte :
Mircea Tirlung, Fundul Moldovei _ sat de plstort tnatlrlţl, ln sociologie româneasca., IV,
1942. nr. 7-12, p. 504-505 ; Ernst Bernea, „Buhaiul" la Fundu Moldovei _ Bucovina, ln
Revista de etnografie şi folclor, 1967, tom. 12, nr. 4, P. 309_3!9 [Cercetare efectuatA !n
1928] ; Alexandru scrlpnic, Plaiurile Bucovinei : Fundul Moldovei, ln Curierul Serviciului
Social, V, 1939, nr. 11 (20 aug.), p. e. Imensul material strtns de „echipa gigant" s-a pierdut ln timpul celui de al doilea război mondial.
8) George Breazul, Aportul lui G. Breazul Ia dezvoltarea folclorlaticll romAne,tl, ln Revista
de etnografie şi folclor, 1986, tom. 11, nr. 5--6, p. 528.
'7) George Breazul, Arhiva fonogramici, tn Boabe de grfu m, 1932, nr. 8 (aug.), p. 321-341
+37 figuri.
li) Scrisoare, I, 1979 (tn mss.).
'> Nichlfor Domean, Amlutlrl din Fundu Moldovei (tn mss.),

1-.

„

+

308
https://biblioteca-digitala.ro

într-una din siililP df' clasă ale
dintîi ~uzcu al nostru". Era prima
- continua f'l - a fost prC'zent.at
şi la C"xpoziţia intC'rnaţională c!C' la BarcC'lona (Spania), cu un deosC'bit succPs (i s-a
acordat distincţia Grund Prix a ExpoziţiC'i)"'I).
De asemenea, s-a creat un focar de cultură: biblioteca comunei, cu 553 de cărţi,
alese cu grijă, şi predată localnicilor, într-o şezătoa1·e specială, in mijlocul entuziasmului general şi în prezenţa unor oameni iluştri. 12)
„D. Gusti - arăta Traian Hers0ni - n-a intreprins el însuşi cercetări pe teren,
dar a organizat şi îndrumat, cu pricepere şi folos, cercetările altora. FăcC'a in fiecare
seară şedinţe cu colaboratorii, la care erau invitaţi să participe şi intelectualii din
sat. în general, oricine dorea acest lucru. Sprf' surpriza foarte plăcută a tuturor, unul
care a ţinut să fie dC' faţă, ba chiar să participe activ la acest0 Şl'clinţC' de lucru, a
fost primarul comunei, Gavril Frîncu, un om extrem de înzestr<it ~i. în plus, un vorbitor de mină întîia.
rJa ac0ste întruniri serale se făcC'a „raportul", fiecare „monografist" spunea ce a
făcut, ce a găsit, ce dificultăţi a întimpinat etc., iar prof. D. Gusti analiza, îndruma,
ajuta. La Fundu Moldovei intervenea rC'gUlat primarul G. Frîncu, lămurea, informa,
~prijin0a. Pot spune' di nic.:iiC'ri n-•lm fo'>t mai binC' primiţi şi tl'ataţi ca la Fundu
Moldovei. ..
Jn C'C'll'lalt0 duminici s-au organizat dif<'rik „.~<'zători C'Ulturalr". c·u program
de răspindir0 a cunoştinţelor şi programe artistice (teatru, cîntec0, dansuri). la care
participau şi săteni. în special din rîndurile tinerC'tului, în afară de cei car(' asistau
ln număr foarte mare". 13).
Despre acC'ste cerc0tiiri sociologice, prof. univ. cir. doc. Mihai Pop a r0Jatat (În
,,In Fundul Moldovei, -

spunC'a l'. Gusti -

şcolii .d~ acol?, în .a~ul 1928, am ~~ganizat noi ce~
cxpoz1ţ1e soc10log1ea 'O) .• ,Muzeul ,. undu-Moldovc1

1978)

următoarC'le:

„Am reYăzut Fundu Moldovei după cinciZC>ci de ani şi mi-am dat seama că ct"'ea
cc s-a petrecut în 1928 în ac0astă comună a fost un început, fiindcă şcoala sociolo.!!idl
românt"'ască condusă cl0 profesorul Dimitrip Gusti, care făcuse mai înaintC' citr\·:1
1·cetări pentru studierea satului românesc, a ajuns aici într-un sat de mar0 tradiţie, într-un sat ele oameni libC'ri, într-o ţar<t clin cel0 citC'va ţări de ba~tin<'1 al0 părnintului
românPsc. Aici cu un grup mare de <:0rc0tători s-a d::iborat în nopţi lungi dC' cl0zbat0ri
la şcoala veche ce era într0 „salul de sus" şi „satul de gios" teoria monografică soci<r
logică a şcoalei de la Bucureşti.
Şi aici a fost un început şi pentru cE'rcetarea folclorului muzical românesc de că
tre C. Brăiloiu . . . 14 ). Intr-o altă scrisoare, prof. univ. dr. doc. Mihai Pop mărturi
SPşte că Constantin Brăiloiu „a fost la Fundu Moldovei în cadrul cf'rcetării monol!rafice sociologice a profesorului D. Gusli („.) :;ă culeagă folelor. El muzical. r~u
lite1·ar. A venit cu un fonograf Edison cu care înregistra cîntec0 pe cilindri de ceară.
Dorea să aibă pe cineva care să notew textele în scris şi în intrC'gime, fiindcă nu
putea înregisti·a decît fragmente, avînd puţini cilindri.
Eu eram acolo singurul folclorist literar in domC'niu, deci ne-am cunoscut şi
ne-am apucat la treabă împreună.
'°)

Apoi la Universitatea din ~ucureştl, ln localul Seminarului de sociologie, echipa de cer-

cetători monografici a organizat muzeul sociologic al satului Fundu Moldovei (şi al alto a)

fiind o expoziţie de metod!\, prin felul cum a fost clasificat materialul. cu această oc:zl~
s-~ tipărit ş! Catalogul materialului sociologic privitor la cercetările monografice fntrepr1nse ln comuna Fundul Moldovei din Bucovina, in anul 1928. (Cu 0 scurtl\ prezentare a
metode! ~I a planurilor de_ lucru). Exponatele de alei şi de Ia Nereju-Vrancea au fost
uUllzate m standurile romaneşti din Expoziţia Internaţională de Ia Barcelona (Spania)
(1929), unde au primit Medalia de aur.
' '
"> Apud : Traian Hersenl, Şapte ani de cercet4rl monograrlce, ln Arhiva prntru ştiinţe şi
reforma socială, X, 19~2. nr. 1--4, P. 586. tn Condica chronlcala. din Fundu Moldovei slnt
notate o serie ele rlate privind această cercetore monografică complexă. Filon o. Lucău,
Dumitru Rusan CentPnar : Dimitrie Gust!, ln Cronica, XV, 1980, nr. 26 (752), (27 funie),
p. 8 + foto şi Energii - magazin pionieresc _ 1970, nr. 4 (aprllle), p, 6-9 [Revistă dactilografiată] : Elena ~l Filon Lucău-DăntlA, Dimitrie Gust! la Fundu Moldovei, !n Tribuna,
XXX, 1986, nr. 13 (1527). (27 martie), p, 7.
Asociaţia românii de monografie socialii, o nouă ccrcrtare monografică, !n Arhiva pentru
ştiinţe şi rerorma socială, VIII, 1929, nr. 1-3, p, 490-492 şi Condica chronlcalA citată (Se
menţionează că, pe Ungă blblloteca înfiinţată fn comună, D, Gust! a inm!nat unul co~itet
local şi suma de 5000 lei Ia 29 Iulie 1928).
13
) Scrisoare. III, 1979 (fn mss.) şi Condica ~hronlcală citată menţionează aranjarea unei şeză
tor!, unde a vorbit D. Gust!.
14
) Graţian .Jucan, ClmpulunguI Moldovenesc. Pagini culturale, Editura Litera, Bucureşti, J979,
cap. Fundu Moldovei,

.„
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La şcoala dintre cele două sate, satul de sus şi satul de jos, unde era centrul
monografilor şi unde seara se discuta teoria şi metoda de cercetare, noi doi, Brăiloiu
şi cu
mine, înregistram ziua cinteccle. Trebuiau găsiţi cintăreţii cei mai buni, trebuia participat la vi:1ţ:1 muzicală a satului : obiceiuri, nunţi, hore etc. Participam
împreună, iar despre bt.:nii ctntăreţi şi evenimentele interesante, ne informau şi ceilalţi colegi. Informatorul nostru cel mai la îndem!nă era tinărul Filaret Mindrilă, care>
ru căruţa lui <'ra angajat la monografie. De 111 el am cUlf's unul dm cintccele noi ·„Cinteeul grănicf'rului", pc> care îl adusese de la serviciul militar. Mai era o bătrină
cu un minunat repertoriu de cintece vechi, Parasca Grămadă, şi un cimpoier, şi, fireşte,
alţii.

Brăiloiu era un om ordonat şi în fiecare zi făcea un bilanţ a
Cf'<'a ce aduna.
Atunci am eoncf'put şi primul catalog al eulegerii, scris de mina mea, fiinc:ă n•i
avC'am încă în această etapă de început imprimate standardizate. Am continuat apoi
să colaborez eu Rrăiloiu (. . . ).
Şi la Fundu Moldovei am mai fost o dată, cred în casa lui Gavril Frîncu, primarul în satul de jos (. . . ). Atunei, munca cu mai multf1 C'XperiPnţă, era mai tem<'inică,
mai selectivă în ce priveşte alegerea cintPcelor. Căutam să consemnez repertorii complete ale cintăreţilor buni pr> earc i-am întilnit în 1928. . . " 15 ).
O fotografie ni-l arată p<' Const:mtin Brăiloiu la Fu:ldU Moldovei. cukgînd cintece d<' la un cimpoier. 16).
Aici, la Fundu Moldovei, i-a apiirut, pe ecranul minţii, lui D. Gusti ideea alcă
tuirii unui muzeu al satului „în aer liber" - embrionul Muzeului Satului de la
Hucurr<;ti. Organiz<irc>a unui astfel dr muzru !'-a matrrializat după cerr:r>t{irile fă
cute a.ici, fiindcă toate campaniile> ele monografie sociologică pentru cultura satelor
ţintrau către aecst muzeu. In viaţa aceasta de prPocupări privind alcătuirP:i monografiilor siitC'~ti, D. Gusti îşi ;:unintPa cu dr;i~ dP satul <>rr>sta : ., ... pn1·că viid camera luminoasă din Fundul Moldovei. ... " zicea el, si uimit de cele constatate aici,
a scris : „E extraordinară puterea dC' creaţie materială şi spirituală a oamenilor de
la Fundu Moldovei şi tara ar trebui s-o cunoască în amănunt" 1 ').
O serie de cercetări s-au concretizat în articole şi studii despre acest sat. In
contribuţiile lor tipăritC', aceşti specialişti au descris satul, raportul dintre individ şi
colectivitate, păstoritul, obiceiurile de iarnă, jocurile şi muzica populară, specifice
locului etc.
Colaborarea apoi a lui D. Gusti cu antropologul Francisc Rainer din „1928 in
Fundul Moldovei - Bucovina" şi in alte părţi - „unde am lucrat împreună" - cum
singur spunea - s-a dovedit preţioasă pentru cercetările sociologice. „Cine - se
întreba D. Gusti - a uitat frumoasa, clara şi simpla expunere a profesorului Rainer
ţărnnilor din Fundu Moldovei prin care li SP explica de ce se fac măsurătorile antropologice şi CE'rcetăril(' sanguine . . .
Cercetările din Nereju, Fundul Moldovei şi r-răguş au apărut în 1937
ca un
omagiu pentru Congresul Internaţional de antropologie, arheologie şi preistoric din
Bucureşti, sub titlul „EnquetC's 'lnthropologiques dans trois villages roumains des Carpathes".
Pentru meritele sale, comuna Fundu Moldovei a conferit, în 1928, lui D. Gusti
Diploma de cetăţean de onoar(' „ ... ca omagiu pentru munca depusă cu seminarul
său de sociologie la alcătuirea monografiei acestei comune".
După terminarea lucrărilor, cu ocazia plecării cercetătorilor din sat, Gavril Frincu
a spus următoarele:
„Ca primar al acestei comune pe care o rPprezint, vă rog să-mi permiteţi a spune şi Pll cîtf>va cuvinte: „Intrea.sa populaţie a comun.2i noastre se simte foarte fF'ricită (. . .). Aţi venit in mijlocul nostru, aţi vizitat toate instituţiile comunei. aţi vorbit
~ătrnilor '!SCU!tîndu-le păsurile şi riîndU-lC' sfaturile nPcesarc în orişice privinţă. Este
ceva rar ca un profesor de la Universitate să plece din capitala ţării la o depărtare
aşa dP marf', să sr> coboare într-o comună spre a veni în contact cu sătenii şi a vedea
la faţa locului, starpa reală a lucrurilor, pentru a se lua măsurile necesare de îndreptare. Intreaga populaţie a comunei noastre vă mulţumeşte din suflet atît d-voastră cit
şi însoţitorilor d-voastră pentru vizitâ ce ne-aţi făcut, pentru cuvintele ce ne-aţi spus
şi pentru sfaturile ce ne-aţi dat". 18 ).

Scrisoare către Graţian Jucan (20.IX.1982), (!n mss.), !n posesia autorului.
") nevista de etnogrnfie şi folclor, 1968, tom. 13, nr. 6, p, {67.
">A pud : Ion. Prerfa, Comuna dintre douii obclni, în România pitorească, VII, 1978, nr. 8 (8-0) ,.
p. 12_13 T foto color : Dragoş Spiţeru.
Traian Hersenl, Şapte ani ele cercetări monografice, în Arhiva pentru ştiinţa şi reforma
soclaJă, X. 1932, nr. 1-4, p. 581.

15 )
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In anii următori, D. Gusti a mai vizitat acest sat, singur, ~ întreţinut 12gături şi
a purtat corc>spondenţă cu unii localnici. Pc> Gavril Frîncu l-a invitat ia Bucureşti şi
Drăgw:; (Făgăraş) la cercetările sociologice de acolo, unde el s-a dus cu drag.
Din Fundu Moldovei, D. Gusti a dus în „Muzeul satului" din Bucureşti o veche
casă ţărănească. 19 ). Pentru rc>construcţia casei, primarul Gavril Frincu l-a trimis la
Bucureşti pe meşterul Niţucă Mindrilă, care, fiind odată in stare de ebrietate, s-a
Juat la harţă cu ceilalţi meştc>l"i. D. Gusti i-a trimis atunci lui Gavril Frîncu o seri~
soarc plinC1 de reproşuri şi imputflri. Era întrl'bat Jp cc i-a trimis un astfrl de om ia
BucurPşti. La acc>ast<i scrisonr<', Gav1·il Frîncu i-a
r;ispuns: „ ... Cînd J-al!l tl'im;s
pe Niţucă Mîndrilă, eu nu l-am trimis pentru Bucurcşti, ci pPntru sat şi în sat aşa
se intimplă. Oamenii cînd bc>au prea mult, S<' mai iau la ceartă şi chiar la bătaie".
D. Gusti a rămas mulţumit ele răspuns şi citea scrisoarea în faţa studenţilor săi, subliniind că acc>astă scrisoarc 1-a ajutat să cunoască ..iclevărata rc>alitatr.• a sutului"2°).
Fundu MolrlovC'i ocupii un Joc important in htoria mhL:-1r:1rir 1110110.~raficC' ; a
fost locolitat<' n cercc>tărilor ştiinţifi-:C'; aici s-a constituit „Aso<":;1ţia monografişlilor" ;
s-a iniţiat primul muzeu sociologic"; s-a organizat „un muzeu in apr liber, din care
s-a dezvoltat actualul Muzeu al Satului (. . . ) Materialele expoziţiei de la Fundu Moldovei au fost transmise apoi acestui mare muzeu în care ele reprezintă, împreună cu
o gospodărie întreagă (locui11ţi1. mobilil'r, UI1C'ltl', vasc>, îmbri1cămintc, poci'."Jahe de).
cpca c0 a fost satul an•sta frumos clin Bucovina în anii dintre cf'le două războal„
mondial<', ('U numeroase mo,tc>niri dm pC'rioacle istorice mai Vl'chi" ... -').

După CC'a de-a patra campanie monografică de la Fundu Moldovei clin 1928, Dimitrie Gusti s-a indrPptat tn 1934 spre satul Sadova (jud. Cîmpulung Moldovenesc),
înzestrată vatră etnocultural<i, cu cercetătorii din echipa sociologică, profesori şi studenţi ai Institutului Social Român, cit şi ai Sf'minarului de> sociologir. nl Universit:iţii
din Bucureşti.
In trf'i ani : 1934, 1935, şi 1938, vara, echipa de studenţi (cu profesori, inginPri, medici etc., ultima d&tă o C'chip[1 de studente) a Se>rviciului social din Bucureşti, sub
conduccrc>a istoricului Antonian 1\forinc>seu-Nour, nu Vf'nit în satul S'lclova. cu scopul
de a cerceta şi ridica sntul din punct dc> VC'clC'rc cultural, sanitar şi edilitar (îndiguirl'a
pîriului Sadova. ridicarc>a unui pavilion pentru horă, un terf'n de sport. o baie populnră etc.). Intelectualii satului au ,prijinit acţiunii<' echipf'i şi la 15 nu;::ust 19:.14 nu
inaugurat Căminul cultural „Zorile", 22).
D. Gusti, în calitate de dirf'ctor general al Fundaţiei culturale, a vizitat satul.
Descins in Sadova. !'] şi P<'hipa sa au fost primiţi cu marC' bucurie de localnici fiind
lntimpinaţi de un brîu de flăcăi călări şi în sunet de trîmbiţe. 23 ).
In sat, D. Gusti a organizat o înb'unire cu oamenii satului, in frunte cu âutorită
ţile săteşti,
unde a expus pe înţelesul tuturor scopul cPrcetărilor sociologice, solicitind sprijinul tuturor crt<iţmilor.
In expunerea sa, C'l a lăudat portul şi gospodăriile lor'alnicilor, fiind mulţumit şi
tncintat de felul cum se prc>zPnta acest sat, cu gospodării chibzuite şi oamrni deosebiţi. Echipei studenţeşti df' cc>rcetări sociologicr i-a rPcomandat „să
facă in amllnunt monografia satului cu toate datinile, obiceiurile etc., să fotografieze tot ce e de
reţinut : săteni, locuinţf', mobilic>r, vite" etc., să col!"cţioneze obiecte pentru expoziţia
ce avea de gînd s-o realizeze. 24 ).
Cercetătorii au c>fectuat o statistică complPtă a satului. făcînd o dr'scriPrf' a lui,
şi au cercetat : cadrul geografic şi biologic ; istoric şi psihologic ; activitaLea economi·că ; manifestările spirituale, etico - juridice şi politico - administrative ; unităţile,
relaţiile şi procesele sociale. Echipa a înregistrat avutul localnicilor, făcind observ:i-

"l

Existentă şi azi în Muzl'UI SPtulul din Ducureştl,
"') Nichlfor nornean, ArD.lntlrl din Fundu Moldovei (!n mss.).
"> Traian Herseni, Campania monograficii. de la Fundu Moldovei (1928), Cin mss. 1980).
22 ) Traian Şuhan. Monografia Ş<"olll generale de 8 ani din comuna Sadova, 1966 (in mss.).
1') Inf. Vasile Ru~u. 82 de ani (1982). din Sadova, fost primar al satului.
"> Din Cronica Şco:ilcl poporale din Gura Sadovet pe 1934 (ln mss.) şi Sociologie roml.neascA., I. 1936. nr. 1 (lan.), p. 35 : I, Sadova (.Tucl. C!mpulung, Bucovina) : Graţian Jucan,
Cimpulungu1 Moldovenesc. Pagmi culturale, Editura Litera, Bucureşti, 1979, p. 99 ; Idem,
Dimitrie Gustl şi cercctA.rlle sociologice complexe din JocalltA.ţlle Fundu Moldovei şi Sadova, ln Revista muzeelor şi monumentelor IPW nr. 2, p. 6l!-70+ 2 toto ; Idem, D. Gusti :
la Sadova, fn Pagini bucovinene, 1982, aug„ p. 31 + toto.
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ţii as•1pra felului de trai, a vieţii sanitarc şi a felului de a se
manifesta al oamenilor, firea lor, adunind un bogat material faptic, ilustrat cu texte, melodii, fotogra25
fii etc. ; au strins unelte şi obiecte, ţesături şi cusături etc. ).
Pentru meritele s:i!C' şi pentru întocmirea monografiei satului, D. Gusti a fost
ales cetăţean de onmm· al Sadovei. El însuşi a conferit lui Vasile Rusu, primarul comunei, diploma „Meritul C'ultural", pentru fC'lul cum a sprijinit acţiunea cercetării
sociologice.
Despre Leon Cchovschi, folclorist şi om de cultură. directorul şcolii din Sadova,
D. Gusti a scris în l9:i-1 următoarc>lc: „Sint incintat să fac cunoştinţa valorosului dn.
dirPctor L. Cehovschi, carp în lun1rn ~i fructuoasă sa carier[t şi-a cîştigat mari merit<'
pentru şcoala românPască şi în împrejurările grele istorice dinainlt> de unirc"~6).
ln memoriile sale, adrpsîndu-se ţăranilor şi muncitorilor, D. Gusti spunea : „Vou[1 ,
iubiţi ţărani, ţărance, şi muncitori din cele 626 de sate, oraşe şi regiuni unde au lucrat, conduşi de mine, echipele studenţeşti şi tehnicieni ai Institutului Social Român,
ai celor patru institute regionale. ai Seminarului de sociologie de la Universitatea
din Bucureşti, ai Fundaţiei şi Serviciului social şi, mai ales, vouă, locuitorilor satelor,
cărora le aparţin ca al lor ales ct'tăţPan dP onoare din Goicl'a Mare (Oltenia), Ruşcţu
(Muntenia), Drăguş (Făgăra~). Nereju (Moldova), Sadova şi Fundul Moldovei (Bucovina), Voşlobăţ, (Ciuc), Şanţ, (Năsăud), vă adresez întreaga mea iubire, curată, sinceră
<;Î dezintPrPsată şi toată rc'l"Uno~tinţa pentru cele mai frumoase momente din viaţa
mea petrecute în mijlocul vostru". 27 ).
Legăturile lui D. Gusti cu Bucovina au fost multiple. Mai ales cu Fundu Moldovei şi Sadova. Datele furnizate dC' satele cercetate stau la baza generalizărilor şi
o;intezl'lor sale teoretice', intrucît el lC' menţionează în studiile sale. Afabilitatea omului
de ştiinţă se unea cu dragostea lui neţărmurită de a ridica satul românesc, izvor de
energie şi vitalitate, dorind „să pună viaţa oamenilor la adăpost. . . şi sA-i ajute să
aibă din ea toate binefacerile şi bucuriile". 28).

DIMITRIE GUSTI EN BUCOVINE
RgSUME
L'auteur presente certains aspects des recherches sociologiques effectuees par
l'equipe dirigee par Dimitrie Gusti a Fundu Moldovei et a Sadova, villages de Bucovine, ayant un riche heritage ethnographique et folklorique.

25 )

">
">
'">

Tot materialul s-a pierdut (ca şi ct:I. de la Fundu Moldovei) in timpul celui de al doilea
război mondial. Am prjmit informaţii şi de la localnici.
Graţian Jucan, Cimpulungul
Moldovenesc. Pagini culturale, Editura Litera, Bucureşti,
1979, p, 99.

D. Gust!, Opere, V. Fragmente autobiografice, Autosoclologla unei vieţi 1880-1955, Texte
stabilite, comentarii, note documente de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu, E.A.R.S.R.,
1971, p. 23-24.
D. Gust!, ln soclologÎle românească, I, 1936, nr. 5 (mal), p. 2. tn satul Sadova a-au păstrat
două fotografii cu D. Gust!.. Aceea pe care o reproducem e făcută ln faţa cooperativei
„Muncelul" din Sadova. Se văd ln primul plan ; D. Gust! şi Vasile Rusu, primarul Se,-,
dovel, !n costum naţional, apoi se disting profesorii şi studenţi!, ce formau echipa cercetătorilor ; Graţian Jucan, Constantin Brăllolu la Fundu Moldovei (Bucovlnal, in Transilvania, XVI (XCJD), 1987, nr. 4 (aprilie), p. 41-42.
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ACTIVITATEA LITERARA A LUI N. TCACIUC-ALBU
TRAIAN CANTEMIR

Istoric literar ~i scriitor de învederate posibilită\i artistice, Nicolap Tcaciuc-Albu
lşi fact> debutul tirziu. J\ctivitatt•a <T<'atoare şi-o inau_gurcază la virsta de 50 de ani.
Datorită faptului că nu s-a afirmat odată cu 1wneraţia dC' scriitori bucovinC'ni căn•ia
li aparţin<', Antologia scrisului bucovinean pină la Unire a lui C. LoghinJ) nu-l menţionează. II rC'ţinC', în schimb, Mircea StrC'inul în a sa Poeţii tineri buC'ovineni-). Aici

însă e un anacronic. Intre <'l şi tim•rii scriitori ai antologipi e o diferenţă ele dtcva
dc-cenii. Şi aceasta, nu numai ca vîrstă biologică.
Născut la 11 noiembrie 1885 în comuna Rogojeşti din fostul jucleţ Sin•t, a ffu ut
parte dintr-o familie' de truditori ai pămîntului. Cursurilt• primare le urmPază în comuna natală şi în Siret, iar licPUl la Cernăuţi (18Y7-1905). Pentru studiilP univPrsitare se înscrie la Facultatea dP filozofie şi litct·c> din acc•eaşi localitate. A avut ca profc>sori pc I. G. Sbicra, Sc>xtil Puşcariu, O. Zingc•rle von Summersbc>rg, M. Frit>dwagner, W. Kosch, Richard Wahle3 ).
După cxamenul de licenţă (!!JOB) c>str numit profp<;or dP limba română şi grrmană
la una din catedrele liceului ,,Aron Pumnul" din Cc•rnăuţi, unde> rămîne pînă la
pensionare. In primul război mondial, intrP 1916-l!Jl8, a fost mobilizat şi trimis la
serviciile auxiliare ale armatei austriece. Timpul liber şi-l pclrt'CP pn•gătindu-şi tezJ
de doctorat. L-a susţinut în 1920 la CC'rnăuţi. RC'intors clP la Viena, dC'ţin<' funcţia ele
inspector şcolar al rPgiunii Cernăuţi în două etap1.•, prima ele la l!Jl8 pînă în 1920, iar
apoi din l!J27 pînă în 1929 1).
Predispoziţii litPrarP manif PstI1 din licPu. J_,pctura şi-o inaugUrl'ază C'U po-,;eş.til~
poporale româneşti ale lui I.G. Sbiera5 ). TPntaţia :;l'risului o încearci1 C'Urîncl dupf1
parcurgerea lor. Planurilc> unor epopPi şi romane istoricC' pc care if' făurP~tC'. IP abandonează curînd. Işi dă seama de dificultăţile pP care IP-ar avea de surmontat clacă
s-ar angaja la realizarea unor ascmc1wa construc\ii Ppicc de proporţii'). Locul înaripărilor juvPnile îi iau recenziilc> şi articol<'le d\• cuprins cultural. A colaborat la
Analele Romanului şi Covorbiri literare, sub pseudonimul D. Timot<•i, apoi la Făt
Frumos, Glasul Buc·ovinei, Luceafărul, Neamul românesc, Orion -;;i Plai. U!timl'le articole le Sl'Imwază în Revista Bucovinei.
Scriitor bilingv, îşi profilează activitatc>a pc> VPrsuri, proză, studii dc> litPraturi1 si
traduceri. lncC'putul îl face cu Istoria liteniturii române apiirută în doua PdiţiF) E ·0
schiţă succintă car<' porncştE' de la cele cîtc>va versuri „Hai, f1·aţi, hai, fraţi / La nf1vală daţi !'' atribuitp lui Ştefan cel Mare ~i ajung<' pînă în c 0·1tc•mporanPitate. Epoca
veche c superior tratată perioadelor ulterioare. Privc·~te evoluţia culturii naţiona!C' ~i
apariţia cărţii româneşti clin perspcctivă istorică. Urm{U'ind c>vcnimentc•lp politice ':>i
1
)

C. Loghin, Antologia scrisului bucovinean pini la Vnire, vol. II, Proza, Editura „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi, 1938.

"l Mircea Streinul, PoPţll tineri bucovineni, Cernăuţi, 1B37.
'J Corneliu Tarnavschi Nota. biografică, ln N. Tcaciuc-Albu, Versuri de lot felul,
4)

~)

'J
7)

Brad,
1944, Ti[Jografia Compactoria mo;ilor, p. fi2.
Ibidem, p. 62.
„Pentru scriitoru! acestor rînduri /adică pentru N. Tcaciuc-Albu !, cartea aceasta înfăţi
şează o duioasă amintire, căci e prima carte de literatură cu care s-a intilnlt ln viaţă",
extras din N. Tcaciuc-Albu, Făt-Frumos in frac, Cernăuţi IB44, Col~ţla scriitorilor bucovineni, [J. 73.
Corneliu Tarnavschi, :>."otă biografică publicată la sfirşitul
volumului : N. Tcacluc-Albu,
Versuri de tot felul, p. 62.
Nicolae Tcaeiuc-Albu, Istoria literaturii români', Cernăuţi, 1923. Ediţia a doua „revăzută
şi lărgită"', C<'rnău\1, 1937.
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r<'ligioasc carp s-au concurat în cuprinsul ţiu·ilor române', autorul 1·cţinc
pPntru apariţia scrisului române~c propriu :tis, ci ~i pcntru cea
a imprimărilor. Inrcgistrincl atît motivl'lc pC'ntru carC' tiparniţele îşi schimb[1 adesea
rC'giunilc de lucru, cit şi discontinuităţile intervcnitc ln activitatC'a lor, N. TcaciucAlbu sp dovrclcşt0 a fi binc informat.
J\kritul lui ckoscbit c că nu so limitl'azii numai la stri1daniilP culturalo ale CC'lor
trd ţi'H·i românc')ti, ci-şi C'xtinde µrivirC'a şi dincnlo ele fruntariile lor, prczentind
re:1Jiz[1rilc de carte ale fracţiunilor românC'şti de dincolo dC' Nistru şi Duniin'.
Inovaţia pc care o introduce in prPwntarC'a literaturii dl' după 1800 e cii 0 fra.i:mC'ntPa?.<-l pP dPCC'nii. c\nticipPazf1, în fC'lul acosta dicţionar<'le cronologicr actuale.
Sistemul art' avantajul c<-1 marcll('azii mutaţiile nwsajdor literare şi ascC'n!,iUnca forrnr'lor artisticP etapă cu C'tap:1. Şi dr a~t[1 claW sc> insistă a~upra factonlor intPrni si
PXlC'rni carC' au contribuit la apariţia curentC'lor litC'rarP 5i la succcsiwwa creaţiilor
lot· l'C'j)l'C'ZPn ta ti VC'.
Laturn dcficitar[1 a sistemului decicnal al lucrurii const{1 în faptul că activitatfoa
scriitorilor nu C' urmăritt1 întotdeauna în plenitudinea C'i. FragmC'ntarC'a pc clC'cenii ii
intt·rrupe continuitatC'a. DispersarC'a aceasta n-ar incomoda dacă autorul ar face 0
lrgt1tură mai Yizibili1 între' părţile componcntc> ale prczcnttlrii. Or C'a nu e întotclcauria
rc·alizat<-1. La inconvenientul menţionat sp adaugă în plus rPpartizarca unui spa\iu
tipografic c•gal tuturor sintrzl'loi· carp prC'zintă activitat<'a scriitorilor trataţi. Lui
EminC'scu, Crpani.iă, Caragiale - r10 c•xrmplu - li SC' pune la dispoziţie doar cite o
singurr1 pagină ca şi cC'lorlalţi sc1·iitori de importanţă minoră. In cadrul acestor dimensiuni rl'c!Usr. considPraţiilc• cl'itice cc li se acrcditC'ază sint sumare' şi nC'sC'mnif1cativc. Faptul P C'Xplicabil, dar nu si justificat. Autorul n-a avut la dispoziţie, pentru pc>rioada contemporanii, un model <lupii care st, sp ghidC'ze în toată extrnsiunC'a
lui. Istoriile' literare alC' lui N. Iorga si E. LovinC'scu, apărut0 atunci avc>au caracter
sintPtic. Nu IP putPa folosi biografic si intC'rprC'tativ, pC'ntru că nu se raportau s0parat Li fiC'care opC'ră a scriitorilor· analizaţi. De acC'ea ultima parte a lucrării c' de natură pur C'nunţiativii.
Observaţiile ce sr impun la capătul istoriC'i litC'raturii lui K. Tcaciuc Albu sînt că
autorul 11cordi1 un plus c!C' atenţie Hucovinri. Ea SC' datorC'ştC' apartenenţ!'i '.>ale natale.
ln cadrul acC'stPi pvidPnţiC'ri sporite a vieţii eultura!P din rPgiunc, istoricul litrrar consic!erf1 pr Ion Budai-DC'lc•anu „crl mai însemnat rrprrzPntant al litC'raturii românPşti
din Bucovina" 6 ), clin C'poca rc>spcctivă. Afirmaţia nu corespunde' adevărului, pentru
că scriitorul <.1parţin<' iluminismului transilvănt>an si nu lit("'raturii bucovinene. Indc
plinind funcţia de cow i lic>r la Curtl>a clC' apel din Lvov, va fi fost desigur şi în Bucovina atît din ohliga1„ i t~,. SC'l'viciu, dt şi pC'ntru a-.5i publica traducerea unei pravili
apărută în lBOî la Cl'măuţi 9 ). Scjurnl petrPcUt acolo, în Bucovina, insi1. oricît ar fi
fo~t de• lung, nu-l poate „decreta·• hucovint'an.
DPsi Istoria literaturii române i-a servit autorului ca teză de doctorat, rralizarea
c '-a clovPdit utilă nu numai pc•ntru uzul pC'rsoand proprii, ci şi pc>nti·u „corpul diclac·tic minoritm-, în VC'dert'a examenelor" 10). Cum, după Unire'. acesta avPa nevoir de
o lucrare' succintă earC' să prezintf' evoluţia literaturii române de la prim(']P ei inee-puturi pi11[1 în contpmpornm'itatc>, bro~ura a răspuns din plin C'C'rinţC'lor timpului. Măr
turir aduce faptul că nu pPste mult ea a fost rppuhlicată într-o C'diţie „revăzută şi
li1n~ită" 11 ). Apariţia lucri1rii €' acceptată favornbil nu numai dr marca masă a cititorilor. ci şi de oamC'nii de 5tiinţ[1. Făcîndu-i recenzia, Sextil Puşcariu considrră realilizarc•a „o scurti1 schiţă dC' istoria literaturii române'. Izbutind să scoat;i la ivC'ală păr
ţile' e<>Pnţial0 în clC'zvoltarpa litC'raturii noastre şi să fixeze' în cîteva cuvinte partea de>
contribuţip cP-o aduc scriitorii noştri mai insc'mnaţi, pin{1 în zilele noast1·C', autorul a
alci1tuit o cartp car0 SC' citeşte> u-:;or şi cu folos" 12 • Conţine idei noi şi îndrăzneţe. Nu
toate' însf1 pot fi luate> în considC'rar<'. S. Puscariu rPspin1w, în special, opinia cil limba
rornân;i ar fi încercat s[1 pătrundă în cuprinsul cărţilor bisc'riccşti incă de pc vremea
lui _\l!':\andru cd Bun. Or se ştie că primC'le încercări ele tt'<mspuncre în 1·omână a
textelor slavone religioase se fac abia în secolul al XV-lra, în Tran.~ilvania. Cu toate
nu numai

consecinţa

'> N. Tcacluc-Albu. Istoria literaturii române, ed. II, p. 27.
'l Al. Piru, Literatura română, 1964, Editura pentru literatură, p. 90.
lextll . p /, Dr. Nicolae Tcacluc, Istoria literaturii române, Cernăutl ,Cooperativa de ed!··
tura. 1923. 32 p, Preţul 2 lei, recenzie publicata in Dacoromania, an. Ill, 1922-1923, Cluj.

"> s

1924, p. 847.

">

''>

Prima ediţie apare Ia Cernăuţi ln 1923, a doua, ln aceeaşi localitate, „revăzută şl lărgită",
în 1937, Editura autorului.
s 1 extil ; p / uşcariu, Dr, Nicolae Tcacluc, Istoria literaturii ro111âne, In Dacoromania
III, p. 811,
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antedatările> lui N. Tcaciuc-Albu. provenit<' dintr-un
bucură atît de aprecierea lui. N. Iorga, dt şi de cea

se

sPntim1>nt patriotic, cart<'a lui

a lui Em.

Bucuţa.

La curent cu problemele literare ale timpului, N. Tcaciuc-Albu PStP unul dintre
istoricii noştri literari care se angajează şi el în disputa suscitată de Cintan·a României a lui Al. Russo 13 ). O face nu ;JPntru a susţine> patPrnitatea scriitorului moldovean, care i se pare „deplin lămurită", ci pentru a stabili „împrcjur~1rile în care s-a
scris şi s-a publicat opPra" 1''). In scopul enunţat. aminteşte intîi dP in!,Ckgl'rea care
a avut loc la Minjina întrC' V. Alecsandri, N. Bălcescu şi Al. Russo de a se c>labora un
poem Cîntar<'a Români<'i şi apoi su,•1:n0 că cel carp i-a dat viaţii a fost /\I. Rus.~o. V .
Alecsandri şi N. B:1kt'scu n-au riim:1 -., indifNcnţi faţ<1 de> lucrare>. Ambii au contribuit
fie la şlC'fuirc>a Pi artistică. fie la rubiicarea acPstC'ia Lui N. B<ilc0scu îi revin0 meritul
major de> a fi intervc>nit in manuscris, c>liminînd moklovenismelt• n<.>litc>rarP. amputind surplusul frazeologic inutil şi introducînd citeva datP C'XplicativP mc>nitP să •• limpezească
ici colea unc>le locuri din Cîntarea României" 10 ). Meticulos şi at0nt, N.
Tcaciuc-Albu comparf1 cele două variante a!P poemului, apărute la intPrval de cinci
ani, pentru a scoat0 în evidPnţă difC'rc>nţa stilistic<i pc> carp o rPalizPază N. B[1lcPs<·11
tn definitivarPa oper<'i. Dup{1 p;irc>rc>a lui. N . Tcaciuc-:\lbu, în rc>clacţia lui i\l. Russo
„vN'setul <' obositor. cu imagini neclar<>, PC' cînd la BăkPscu e plin elf' PnPrgic, dind
poemului un sfirşit de> în;:iltf1 frumuseţe" 16).
Pentru a-l completa pe N. Tcaciuc-Albu. trebuie mpnţionat ci'1 tot N. BălcPscu
e acela care-l publică în 1850 în România viitoare. Istoricul se gr<ib<'a să sc achitl'
df' obligaţiilt> CC' !;'i Ic> luase la 21 mai !G·lG, căci î~i diidPa scama că boab avansPa?.tt
merl'u.
V. Alecsandri nu se lasă nici el mai prPjos d e prietenul siiu muntPan, scoţir.d ~i
C'l la lumina tiparului mesajul r e voluţionar al lui Al. Russo. Redacţ i a incrt•dinţat{1
rC'vistei România likrară, în 1855, c!if(•r[1 de> cc>a a lui N. BălcPscu, ea fiind traducl'n ·a
bruionului conceput de Al. Russo în francc>ză.
Tratind prob!Pm:i rntr·1·n it"t i , 1 · · i .\ ; l~n•ni'\"i"; N. Tcaciuc-Albu nu se limitcaz{1 numai la rpconstituin•a drumului parcurs c!P poPm în cksăvir~irPa lui artbtică,
ci trece in revistă şi bibliografia afc>rc>ntă subiPdului. O r<'vPde pîn<i în l!JJ:l, cina a
fost rC'dactată lucrnrea. N-a publicat-o atunci din cauza PvenimPntelor istorice. Imprimînd-o abia în HJ27, nu-i aduce modificări. ConsidPriI ci't rczulta~ul la C'ilr<' a
ajuns antPrior, rărnî1w valabil ~ i 1-wntru mai tîrzi11. ,\ a\'Ut dn·ptatc>, \Y·ntru cC1 istoricii literari d<' dup:1 ci nu l-au putut dPpi1~i. i\l. Dima. (' : irt' e o autorilnl<• in malPriP
si unul dintr<' ultimii isto1·ici litrrari carp se> preocup[1 ele patc-rnitat<'a Ciniării Ruinâniei, nu cmitE' opinii r.oi. CC'ilalţi. care' îl urmcaz[1, p[1şesc pc poteci biit;-1toritc'.
Confirmarea o acluc0 si Teodor /\ . Naum în rcccnzia pt• care o semnează cu aC('<'aşi
ocaziP a apariţic>i Istoriei litl•raturii române a lui N. Tcaciuc-1\lbu 1; ).
Bilingvismul, N. Tcaciuc-Albu l-a concrPtizat prin studiul s<!U Heinrich Jfrine
in der rumiinischen Literatur 1R). Lu :'rarca a fost claborat:1 în !!)1:)19).
Bucovina Pra pe atunci sub dominaţie habsburgică. Faptul trebui<' rC'ţinut. p<'ntru
că el explică nu numai haina germană a tC'xtului. ci ş i interesul pc carl'-1 manif<'st(1
autorul pentru opPra bardului dc la Diisscldorf. Nu 0 singurul care> se m:mifPstă în
fclul acesta. Ceilalţ i scriitori transilvăneni şi hucovinPni proPcd<'ază la frl. Instruiţi
la şcoli!(' gprman p clin Im periul ,\u·.;triac, Hei nrkh Hcinc dPVPnisp pPntru ti n cl'ii r omâni unul clin poeţii favoriţi. Nemulţumindu - se m11m1i cu rPC0ptar0a s piritualii a op('rei lui, unii dintr<' ei au încerca t s-o transpun<! în grai matC J"' . lntîieta tPa acC'asta le-a
reven it sc riitorilor d e la Familia orădcană, prPcum ' i cC'lor ci • h Rindu nif'a din B r.1 şov. Lipsa lor de tal(•nt şi de C'X perienţă însă n -a dat road C'le ;15tep taiP. Traducc•ri ~u 
pe1·ioare rE'n lizc>ază Nicolae> Sch clctti c!P la Junimea din In şi . Din p iic:1te în•it ('}
moare curînd. C'rPa ţia literară a lui H . HPinc răm îne astfC'l p0 s0a m a celor lalţi juni mişti : Grigor0 Granclca. Tht>oclor Ştcfan e lli, Dim ltriC' PPtrino 5i Iacob NPgruu i.
"') Nicola e Tcaciuc-Albu, Cintarea r.omâniel, Studiu istoric-literar, Editura autorului, Cernăuţi,
1927, Institutul de arte g rafice ş i editură „ Glasul Bucovinei".
"> N. Tcaciu c-A!bu, Cintarea României, p. 3.
"> N. Tcaciuc-Albu, op. cit., P. 28.
••) Ibidem, p. 29.
") Teod or Naum, Nicolae Tcaciuc-AJbu, Cintarea României, Studiu istoric literar
Cernăuţ i ,
Editura autorului. Tiparul „Glasul Bucovinei", 1927 în Dacoromania an
1927-1 92JI,
p, 6-14.

">
19)

'

Heinrich Heine în der rumănischen Literatur, von
Druck vo n grapl1isc h e n Institut „Glas ul Bucovin e i".
op. cit., p, 3.

Dr. phil N. Tcaciuc,

•

v.

C er năuţi, 1936,
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Parcurgîncl tradUcC'rilC' sc1·iitorilor citaţi, N. Tcaciuc-Albu le însoţeste de ful!nrn oe
S<'rvaţii menite să stabileasc;i rruşita transpunerii.
._
1ntrucit către sfirşitul secolului al XIX-lm pleiada scriitorilor dC' la Junim"~
încC'pe să cC'deze, locul C't îl ia o nouă generaţie ele tracluc[1tori. Din componenţa arp-,_
tc1a fac parte Tlwodor Şerbănescu, G. D. Pencioiu, A. StC'uermann. O. Cr1rp, Ion Gorun, Gheorghe' clin Moldova. Cel c<1rr SC' impune> prin calit<1t<'a superiom·ă a transon.
nerilor, prin acuratpţe<1 conţinutului şi fluiditate<1 liricii lui H. HC'ine est<' Şt. O Iosif
Aducîndu-i C'logii pentru performanţa realizărilor, N. Tcaciuc-Albu rC'procluce „j
citcva pasagii laudative clin critica timpului.
·
Odată ce H. HPill<' s-a bucurat c!C' o largă primire ln 1·indul literaţtlor români
era nornrnl ca traelucPrile l'C'alizate să nu rămînă simple esantioane alC' unei OPPr~
rt'pr('Zt'ntative pentru Ppoca respectivă, ci s[1 aibă influenp -:;i asupra structurii poeziei
noastre. AmprentC'le versurilor sale sP rC'cunosc, în special, în lirica ele dragoste.
U1w!P dm poeziile t11npu!ui SC' inaugurpază cu aceleaşi fonnulări verbale> ca şi cele
ale lui J-I. I kine. Păcat că N. Tcaciuc-Al\Ju n-a cJ(•păşit rînduril!' iniţialP ale po<'ziilor
coilorînd mai adînc cu analiza întreprinsă pentru a stabili exact pină la ce straturi
compoziţionale a ajuns influenţa cîntăreţului german. In felul acesta, lucrarea ai· ii
chtigat în importanţă. i\şa cum s0 prezintt1 în forma actuală, ca nu satisface exigenţC'l0 unui studiu închegat, mulţumindu-se st1 treacă în revistă doar poeţii români afectaţi cit' lirica lui II.
Hcin0. Enumprarea lor limitează lucrnrC'a la un singur aspect.,
facil 'ii comod. Paupertatea cl'lo1· dteva clatl' hio;:rafice care li s<' anexează, nu-i poate
salv-;1 lucrarC'a ele la ariditatea prezentării. De opinie similară este ~i I. Gli('l';:;hel.
Dl'clarindu-s(' nemulţumit ele felul cum a fost concl'put[1 lucrarea, considr.•ră că studiul întreprins de N. Tcaciuc-Albu conţine „un material pr0ţios" care n-a fo::;t prPlucrat cum se cuvinc 20 ). Sinteza aşteptaU1 lipseşte, ele asemenea aprecierile referitoar0 la opt'1Tll' poeţilor.
Pe lîngii Heinrich lleinc in dcr rumânischcn Litl'ratur, N'. Tcaciuc-Albu abordeaz<.'1 problema influenţei gennanC' şi in alte studii. Unul din de 5.e ocupă de Lenau,
podul n•vo!uţionar democrat 21 ) care n-a rămas nici C'l str[1in poeziei româneşti. Metoda d0 lucru a autorului e aceea~i. P0ntru a o utiliza eficient, N. Tcaciuc-i\lllu rel'Ut·ge la alăturarea particularităţilor oper0i scriitorului gPrman de cele ale poeţilor
no~tri pînă la cel0 mai mici amiinuntc. ParalC'lismcle întreprinse n-au întotdeauna
acopPriri aşt0ptate. Autorul forţează uneori aprop1·iE'rile, încercind st1 dea extcnsiu:'lE'
influenţei. Urmărind-o .dP-a lungul istoriei noastr0 litl'rare, se opr<'şte şi la lirica lui
Emi11C'scu cu intl'nţi<1 dC' a depista şi în cuprinsul e1 amprentl' ale creaţiilor străine.
In scopul dat, întrepr;ndC' doui'1 studii axate pe aceen~i temă: Goethe şi Emincscu 21 )
şi Schiller şi EmineSti.1 :). Conţinutul lor analiwază opera marelui bard şi tematic şi
stilistic. De~i asement'a sondaj0 s-au făcut şi anterior, N. Tcaciuc-:\lbu nu-şi abandonrază inknţiile. Arc impresia cr1 poatC' veni cu dt·zv[1luiri noi. Intrucît ac<>stra se
!asa a')tcptate, considC'ră c[1 pC'ntru a contribui la inţC'lC'g-erea operei Pminescicne e
suficient să stabilească în CC' literaturi străine s-au dezbătut probleme similan'.
Dacă în Istoria literaturii române, N. Tcaciuc-Albu e reţinut in ceea ce priv('5te
volumul datPlor oferite, nu aceeaşi parcimonie o m<1nifestă şi în Viaţa lui Tudor
Flonclor~ 1 ). Depăşind el<' astă dată limitde restrînsc ale studiilor s;ilc, se lansează într-o lucrare dl' dimensiUni sporite. Deşi n-a fost un devotat al muzicii, l-a t(•ntat
totu-;;i monografia compozitorului Tudor Flonclor, pentru că întîmplat·ea i-a oferit un
bog<1t material hihliografic. I l-a pus la dispoziţie un descl'ndent al compozitorului
ean'-'ii ducea l'Xistpnţa la conacul clin Rogojeşti. Localitatea deţine calitate dublă,
fiind în acC"la~i timp atît fosta moşie a lui Tudor Flondor, cit şi comuna natală a lui
N. Tcaciuc-Allm. La datelp pe carp acestn le-a extras din ar biva de la conacul compozitorului, autorul a acliiugnt şi pr C€'lc adunate din investigarea presei CC'rnăuţene,
indiferent că acl'asta €'ra redactată în română sau gC"rmană.
Luc1·area n-m·0 profil de strictă specialitate. Conţine o frl'scă largă a l'C'alităţii
timpului. La ilustrarC'a Pi contribuie nu numai evocan'a C'Vl'nimentelor istorico-politicL', ci şi a celor culturall' ele atunci. La unele din ele participă însuşi autorul. .t\utPnticitatPa 101· capătă astfel o potenţare în plus. Ea se cvicil'nţiază în special atunci

'">

I. Cherghel, Dr. phll. N. Tcaciuc, Heinrich Helne in der rumănischen Literatur, Cernllutl,
„Glasul Bucovinei" 1926, p, in Dacoromania IV, voi. II, p, li204-1208.
Vezi Convorbiri literare, 1939, nr. fi-9.
Tl) Goethe şi Eminescu, Cernăutl, 1942. Lucrarea a apârut !ntil în Revista Bucovinei, an
I,
nr. 5, cernauţ1, mal 1942, p, 219-245.
'·'l Schiller şi Eminescu. Mit kurzer Wledergabe in deuscher Sprache, Cernăutl. 1943, Edi-

•'>

'>

tura autorului.
Via1a şi opera lui Tudor Flondor, Cernăuţi, 1934.
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cinel N. Tcaciuc-.'\lhu notC'ază ff'lul în c:arf' s-au clC'sfflsurat rf'prC'ZC'ntaţiil<' opc·rC't(•lor
lui Tudor Flondor dirijat<' de haghC'ta compC'tPnt<'i a compozitorului. Cu ocazia :1c:Pasta. relatările mprg pină la amănunt<'. El<' sînt dC' i rnportanţ[1 nu numai pPn t1·u biografia lui Tudor Flondor, ci şi prntru viaţa ciC' altă data a Buc:ovin<'i. Din cons(•mnarea lor rczulti1 atît divPrsitatea manifC'<>ti1rilor artistice înscris<' în ac:tivitah•a societatilor cultural-ştiinţifice' alr BucovinC'i, cit 5i lista p<'rsoanC'lor can' au contribuit la
rPusita lor. Una clin de a fn,t Aglaia Drng!i, sora lui EminC'sc·u, car(', între IBfl:l-1885,
a deţinut mai multP roluri în pirsl'IP juC'atP atunci. Elaboram cu intPnţia dC' a
salva dC' la clispariţiP un matC'rial documrntar ck valoare', Viaţa şi opera lui Tudor
t'Jondor nu C'Stc numai o primit monografif' a compozitorului clC' la flogoj05ti, ci si o
nostalgic~i evocare' a ţinuturilor sale natale care i-au k1;::111at lui N. Tcaciuc-:\lbu nevinovatele visuri al<' unei copiliirii sitnt('C'.
BC'lctristica scriitorului bucovinPan sc rczumă la un volum de vPrsuri şi altul
de prnză25). PoPziilP nu ('Xcl'lează prin fluicliialPa caclpnţei ~ilabl'lor ')i mei prin pro';pcţimca imaginilor. Scdsc fări1 sclntC'iC'ri Ycrb:ilc,
transpun povara anilor carc se
aclau.q[1 mC'rc'U. Din cauza aceasta nu an.l!a,iC'az[1 cloc:otul vic•ţii cliunw, nici dr;i;nalismul confruntt1rilor sC:1părătoarc. Coborîtc la tcmpPr,1turi sc[1zutc, 'C' clPclau la rdlPctii filozofic(' µro>·Pnitt> clC' pe urma unor lungi cxp<'rit•nţC' dl' viaţă. i\u tonalitatr închisă, pcntru că N. Tcaciuc-,\lbu a vt1zut cxistPnţa în nrgru !\ fo..,t un pesirni-;t, un
nemulţumit. N-a cunoscut explozia euforiei. NiC'i a clra.c:ostci tiiwrcşti. VC'1·surill' lui
sînt asl'ntimC'ntalc>, faclc. într-unul din sonc•td(' saL· autobiografic(' clc·darii : „Eu
n-am iubit p€' nimPni, nici pP mine>". ln aspmrnPa condiţii stillu1·iic lui Iunn~:·1 tăcutl"
în cadc>nţă monotonă. Singura datii cînd pt"•tc> f'IC' trPcc> un <;Uflu dc înviorare <' atunci
cinci poetul facC' portrl'tul mcmbrilor dC' familiP. Sui> vraja n·mC'n10rărilor cC'lor drngi,
vcrsurile dcvin mai dinamice', mai înclwgatl':
Tu le-ai condus cu mîn<'1 blindă,
Căci drag ti-a fost „i om 51 cal ~i-albin[1.
lţi infloreau macstn' gindun somnul.
In viaţă, munca nu ţi-a fost O<;inclf1.
Luccfcri ai ştiut ~ii scoţi din tini1
Şi <ii murit ÎJ1(TPz[1tor în Domnul.
(Tata)
Dcficil'nţcl" ele carc sufcr<i poezia lui N. Tc:1ciu~-:\lbu sînt lii~sa u1wi pc·rfrl'tc altrrnanţc silabiC(\ improprictalPa tcrnwnilor utilizaţi, intcrvc'ntia unm· c•pitctc nC"<'Orcspunzătoare substantivC'lor carc SU<;ţin !nţclcsul wxtului. Toate' accstea prC'supun
c·ă podul n-a frPC"VPntat suficicnt clomc'niul liriC'ii, c<i nu i-<1 µutut descifra
ll'hnica
intc>rioar[1 pînci în aclînc, C'<i n-a trăit scntimcntC' Ia intcnsitfiţi riclicatc. Posihi!it[1ţi exprl'sivP a avut suîiciPnt<', clar accstl'a au r<'1111a, Ill'C'Ultivatr. Din cauza nwnţionată
C'XC'l1, ,uJ poC'tic c st<'rs, an('miC'. Nu sc riclic{1 '-Pn' zo11cJp supPrioan• alP art<'i, ci pla-

nC'az{1 Ia altitudini prozaicc.
Epica lui N. Tcaciuc-.1\lbu c matc>rializati1 în volumul Făt-Frumos în frac -l).
SchiţclC' ce> lC' cuprind!" au t'Xtracţip dublii. O part" SC' inspiri'i clin C'xistcnţa c('nUsiP a
lumii rurale, cC'alaltă r tributară vacarmului cl'tăţii. ln am!JC'IC' cazuri, autorul reînvie
viaţa Bucovinei cit" la sfii·şitul secolului trC'cut şi înccputul cl'lui actual. Acccntul i1
punC' pi" latura socială şi pc prczt"nţa unor ohicciuri pc' calc• elf' uispariţic. Lc reţine
urmind exc111plul lui. E111. Grigorovitza şi LC'Ca Morariu, can' au imprC'gnat lu<'r<'irile
:·u rc•mcmon'i1·i c!P ascmC'nca gcn.
Ca să nu i·cpditczc subicctc tratate, N. Tca('iuc„,\]lrn aclucC' pc scL•n,-1 boit•ri111c>a
cernăuţcană clin ppoca ci clC' clestrjmarp ca cla;.[1. Prezcntînclu-i locul'ik cil' riisfilţ clin
imprl"jurimilc oraşului, ,1utorul facc rc•u-;;itP c!PscTicri dP natur[1, dt'monstrlncl C'ii, arfo;_
tic, proza lui l' ;.upcrioa1·ă poC'ziPi. K1 se distnnţcazfi clP vp1·su1·i nu numai prin disponibilităţile slilisticP dr carc cU1 clovad;-1, ci şi prin
atituclinca critid'i ce-o adoptă
faţă de huzurul protipC>ndadei infatuatt" La acl'ast[1 lua1·p dr poziţil' se adaug;\ clctcstarea unor manitTI" comportamcntaJp c:1zutc în clc;.ul'tudinC', cum c cluciul. DP~i confruntarca cu martori şi mC'clic a<;i<;tcnt cra intPrzis[1 JW vrPmc·a autorului, în 1·calitate
ea s-a practicat la CPrnăuţi, plnă în dC'cPniul al patrulea. Bun cunosciitm· al 1ncn1cis[1rilor dc sahiC', N.TC'aduc-Albu semncază cclc mai clocumentatP pagini ak• accstui
„sport" din Iitcratura noastr;-1. Pe 1ingf1 terminologia spPc:ifică fazc>lor de lupt1i, ele
prezintă şi consrcinţl')e ncfaste ale unor asc111cnca
ul'tl' c[p cavalerism mC'C!ieval.
,-,) Versuri de tot felul. Brad, 1944, Tipografia şi compactorta moţilor.
""l Făt-Frumos tn frac, Cern/Iuţi, 1944, Colecţia societâ\il scriitorilor bucovineni.
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Excmplelr ofc>ritc corC'spund unor rralitaţi impresionante, cunoscute- ele mm·C'le oublic. Ca să poată descrie intreai:?a desfăşuran\ a duelului autorul pupe faţă în faţă. petat<i şi fiu. Scena respinge, pC'ntru că incalcă legile statului, apoi îl pr0zintă pc tinăr
intr-o postură conclamnabilă. ln loc să-şi respC'cte păl"intcle şi să-l apt'l"P la nevoie, el
ii periclit!'ază viaţa, Atitudinr.a subliniată e posibihi, pentru că autorul nu ţine cont
ele sentimente. Sfidarea aceasta riu-i singulară. Se \ntîlneştc şi în schiţa Ucenil"ul de
tâlhărie. Inspirată parţial din proza lui Iraclie Porumb!'St'U, autorul supune pc un
canclic!at la hoţie la mai multe prob0. ,.Exam0nul" n-ar0 loc în condiţii echitabile>, pentru că victima vizată ele hoţ nu-i un om valid, în d0plinătatPa forţdor lui fizice. ci obabf1 săracă şi npputincioasă. Furinclu-i capra şi crunaşn, autorul nu r'rovoacr1 rîsul
scontat al 10ctorilor, pent1·u că fc>meia năpăstuit<i pr·:ivoacă mai cki:rahă un SC'ntimr.nt
de compi1timire dccît unul advl'rs. E ac!C'vărat că subiectul e cil' prov011 il'nţit folclorică, clar c!P aici nu rezult<i că poate fi prC'luat oricum. O selecţip se impun0a. Aceasta cu atit mai mult, cu dt variante!<' naraţiunii înlocuipsc hi1tdna cu p1•rsonaje în
plinf'1 maturi tatc şi vigoare. ,\şa proc0dcază autorii anonimi ai pov0stirilor istroromâne.
Schiţa cpa mai împlinită compoziţional est0 Boţul de aur.
E o pov1•stp elf! clragostP ele un romantism nostalgic. Conţine' Pchivaknţa : munca c aur. Ca să-l obţU
se crre prrseverPnţă şi condiţia de a tC' bizui numai pc forţele proprii. Altfrl r0uş!ta
e îndoielnică. Naraţiunea e bine condusă. Are un stil ale1·t, antrenant. ksC' din sch0ma obişnuită a prozei lui N. Tcaciuc-.Albu, amintind de romanul Lovc story.
AngrC'nat in îndrumări de ordin etico-pC'dagogic, scriitorul nu se muJţumC'ştC' numai cu recomandările incluse în Bo\ul de aur, ci le <;uplimentPaz:i, trc>cîndu-IC' în schiţa Norocul lui Gavril. După 01, condiţiile ce sl' cer unui om ca să-şi păstreze ckmnitatca e să-şi onorC'ze obfo:aţiilC' cr şi le-a dat. în caz contrar, piC'rde erC'clitul în faţa
semPnilor .. Avînd structură ck fabulă, lucrarra, cu n'zonanţf1 folC'lorică, atc-stă şi ea
predispoziţiile scriitorului pC'nlru o.ubi0ctr l'ticr spt'cifice vîrstei împovăratl' ci,~ ani.
Celrlalte schiţ0 sint închinate' copiilm·. ElP nu rxaltă iure~ul jocurilor 11Pbunatic<'
:'lin perimetrul curţilor pf1rintc>şti, nici bucm·ia primelor victorii obţinut0 la şcoalft.
Plutind într-o atmoskră apf1sătoarc>, de intrrnat provincial, prozl'le lui N. TcaciucAlbu transfigurPaz<i frinturi din rxistc>nţa crlor mici, fără să le anC'xczr afecţiunea
aştPptati1. D0notii r.ă N. Tcaciuc-Alhu n-<1 înţl']cs clocotul anilor tint•ri, nici clrilgălăşe
nia naivităţii nevinovate, pentru :::[1 a privit fiinţelr zglobii ele pc> pic>clt>stulul singuriităţii sale de celibatar.
Pasiunra pPntru kcturii n-a fructificat-o num:ii in scopul cll' a-şi Iă1•gi cunoştin
ţrlr, ci prntru a reţine şi traducr clin lirica străină crea CC' i-a plăcut mai mult. Cum
limba germanf1 îi era familiaru, s-a oprit asupra (TPaţiilor unor poeţi ca Go0th€', Schiller, Lenau transpunînd clin lirica lor poezii care l-au atras. Intcrrsanl c c:i traducerile
efcctuak clin scriitorii menţionaţi sînt sup('rioare, prozodic, vc·r~urilor proprii. InSC'amă cu N. Tcaciuc-1\lhu avea 1wvoie ele un îndr0ptar
carp sii-i clirijc1e munca.
Constatarra f' valabil{\ nu numai p0ntru literatura gPrmană prop1·iu-zis[1, ci şi pentru
traducerile făcutr clin chinezit. PPntru c1i n-a cuno~cut limba în mod cEr0ct, a rPcurs
la interm0cliari germani. Po0tul s;-1u prrfrrat a fost Li-Tai-Pr. Primul grupaj ele traduceri din oprra aerstui inspirat al ckpărtiirilor orientale le-a publicat în : Li-Tai-Pf',
Flori din răsărit 27 ) • . \1 cloilea volum, mai copios, conţinîncl traduc:C"ri şi din alţi porţi
Ji marelui imperiu poartă titlul Poezii chinezeşti l!!!).
lntrucil tr:1clucPrik sint mai mult sau mai puţin lilJPrc„ <' grpu s;i-ţi faci o imagine
rxactă a originalului. Totu5i e)p inh•r0s0ază, pentru că reţin atît tPmatica ahonlat;i
aura sentimentl'lor implicate, dt si plastiC'itatea figurilor ele stil. D<'si N. Tcaciuc-Albu
n-a traclus open• în intl'gritatca lor, ci cloar pies0 selt>ctat0 clin cliv0r~i autori, clin totalitatea ac0stora rPies totu~i tpnwlr major0 ale liricii chinPzc. în fruntea su1Ji0ctdor
de circulaţie frecvent:1 se situează dorul. E vorha cir clorul soţiilor clupr1 CC'Î pkcaţi
la fruntarii. Subirctul nu-i nou. Cirrulă ~i la alt<' popoarr. La noi Pxc0knză ~n I iteratura folclorică. Aparţinr însă tinerilor, nu celor care s-au juruit pr viaţ!\. Faptul cii
N. Tcaciuc-Alhu acordă atentit> acestui sentiment cl0 clevoţiun<>. traclucincl un întrP!:!
evantai cir asr1nr'n<'a poPzii, clov0clr5tC' că a fost impresionat ele g:ingă')ia şi fin0ţra
mijloacC'lor exprrsi\'r în carr a fost pr0Z<'ntat.
Al cloil<'a motiv litcrnr c:iruia autorul îi clii atenţi<' PStc vinul. Licoarea arnmat{t
nu-i reţinutf1 pl•ntru virluţilf' Pi bahice, ci ca remediu, al uitării. Li-Ta1-PP a sufc•rit
rigorile unui 0xil injmt şi de durată, ca ~i Ovidiu la Tomis. _,\runcat la distanţe incumensurabile ele casă, s-a zbucium:it <·umplit, a~t0ptincl cu înfrigurare ndicarea oprr'~l Li-Tai-Pe. Flori din răsărit,
"JPoe:zli chinezeşti, Cernăuţi,

Cernăuţi,
19~3,

193J.

Colecţia

Societăţii

scriitorilor bucovineni.
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Jiştdor. Poeziile lui sînt numai durere şi lacrimi. Ca 'ii lrist<>ţea lui Ovidiu, ele constituie jurnalul intim al unui suflet chinuit, ajuns la marginea disperării.
Din moştenirea literară a celorlalţi poeţi chinezi, N. Tcaciuc-Albu a mai scos la
lumină motivul condamnării războiului. Este un subi0ct pe cit de VPchi. pc atit de
actual. Aparţine literaturii universale, pentru că nimfmui nu-i pot plăcea aspectele
de apocalips ale confruntărilor armat0, distrugerile de bunuri ireparabile, spectrul
morţii extins peste întincl(•1·i pline de viaţă.
In urma analiz<'i fugitive a lucrărilor semnate ele N. Tcaciuc-Albu, r0zultă că
munca lui literară, deşi s-a desfăşurat în ultima parte a existenţei sale, a fost rodnică
şi valoroasă. CompPnsînclu-i începuturile Urzii, ea a surprins atît prin varit•tatea formelor, cit şi prin div0rsitatea subiectelor abordate. In istoria literaturii bucovinene,
scriitorul deţine un loc de frunte, impunînc!u-sc nu numai prin angajarea sa in cle;:batcri literare ele anvergură, ci şi prin tendinţa ele a prezmta particularit[1ţilc artistice ale crmţiilor noastre spirituale în comparaţie cu cele ale liricii străine.

L'ACTIVl1"E; LITTERAIRE DE N. TCACIUC-ALBll

HESUME
Parmi Ies ccrivains ele Bucovinc penclant l'C'ntrc - dt>Ux - gu<:>rrcs, N. TcaciucAlbu a eu un r6ie important. Ses oeuvrcs sont variec;; contenant des probl~m0s c1·11istoire littcrairc:>, prnsc et des pocsics. La partic rcmarquablc c:>st c01le qui fait de succintcs consiclcrations concernant l'evolution ele la litlc;!raturc rnumainc.
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DOCUMENTE

CATALOGUL DOCUMENTELOR DOMNEŞTI DIN COLECŢIA
MUZEULUI JUDEŢEAN SUCEAVA (sec. XVIII)
II
PAVEL BLAJ

Prezentăm în continuare documcntC'lC' C'misC' de cancelaria domnească a Moldow·i,
ln a doua jumătate a Sl'Colului al XVIII-ll"a, aflate în cokcţia MuzPului judt'\<'<m
Suceava - 32 documente.
PartC' din docmnentC' se rC'frră la mi5carC'a dC' propriC'tatC', altPk la imunităţi fpudale, iar un loc aparte> îl ocupă cl'lc CC' se referă la conflictul clintrl' Mănăstirea Sf.
Ilie şi orăşC'nii armC'ni din SucC'ava pentru stăpînirra unei bucăţi clin ţarina tirgului,
numită Gropile-.
Interesant C'Ste şi faptul că apar sigiliile' cu stC'mdc reunilt' alC' Moldovd -:;i ~Iun
teniei la domnitorii Matri Ghica şi Mihai Şuţu.
27. - 1753 (72fil) iulie 25, laşi - Căimăcănia Moldovei trimitl' pC' Lupu Bal~. ban
să curnw conflictul dintrC' MănăstirC'a Sf. Ilic şi armenii clin SucC'ava. Al'l'~tia
din urmt1 SC' întinseră pl' moşia mănăstirii, lJ3nul urmincl să rt'(lPa acPstPia vt>nitul de pP acC'a bucată dC' moşiP imprcsurahl cip către armpni. Spmneazit :
Iordache' Cantacuzino, marC' logofăt, Dumitraşco Paladi, marC' spf1tar.
Fond. doc. Muzf'U, nr. 208G
Orig. di folio (329 x 213 mm), filigran, df'tcriorat la îndoituri. Nota tC"rgală.
CarU> de la căimăcani pentru ca să se implinPască dijma cJp lu armenii cip
pc moşia Gropilor. 7261 iunie 25.
Cu un rC'z. i:wrm. cu anul grp~it „1723" de Moldovan tracluct1tor.
Ed. mC'nţ. E. CostC'a, Mănăstirea Sînt Ilie, p. 35 ; tPxt. T. Ri1Ian. Doc. bucovinene, IV, p. 85-86.
28.
1754 (7262) feb. 1, Iaşi - Matei Ghica, domnul Moldovd. hot;lră'itC' ca lotul
numit Gropile clin hotarul tirgului SucC'ava s;l aparţină l\fani1stirii Sf. Jlip 'li
nu comunităţii urmenC''iti din SucC'ava, întrucit armC'nii nu avP<JU nici un act
doveditor. In urma jalbei C'gumC'nului Lazăr ele Ia Mf1n<"istirea Sf. IliP, împotriva armenilor din Sun•ava : Gligorie Pruncul, Ivan D1·{1ghici, CirstP Clwlealbă, Ivan fiul lui 1\1 <·sin Botăşan, Toma Găină şi C'piscopul armcrwsc carf' nu
l<"isau mănăstirPa s[1 ,,lăpincascit o. bucatt1 de loc cP avpa claniC' dP la Mihai
Vodit Racoviţt1 din unul 172G în carC' sp ar[tt:l că s-a dat danii• l\1ănf1stirii Sf.
IliC' o bucati\ dC' loc clin hotarul tîrgului SucPava, Joc CC' a fost hot[m1 iut dt>
ŞC'rban Cantacuzino, stolnicul 'ii Adam Luca, sulgC'r in prPzt'nţa tîrgovPţilor
moldoveni şi armeni imprC'ună cu vornicii de la SucC'uva Ciudin comis ,[ Ilie
ŞC'ptilici stolnic şi ToadPr BftdPliţă.
Hotarul acl'lui loc începea de Ia fîntîna ArPnilor in su<; pin<! ln piriul Şch<'1i si
ia1· din fîntina An•nilor spre apus, paralel cu drumul cd man' C'C' mprgp la C'impulung
şi alăturea cu hotarul satului ArC'n i pînă la Frumoasa, la podul dr piatri\ si in continuare' tot alăturPa cu cl1·umul Cimpulungului pină pC' clmlul clC' la ho~m·ul Litt'nilor,
Zaharrştilor şi Stroe'itilor, iar clupă cc dC'păş(•5te hotarele acPstor satC' ajungp Li hotarul satului Şcheia nwrgînd alături cu aceasta pînă unde „cadp iai·il în hotarul lui
Sfetc Ilie şi mprge insprf' tîrg tot alăturea cu hotarul lui Sfl'te Ilie pinii i~ll'ih1 în
vilcPaua ce-i clrC'pt fintina :\rC'nilor".

ln afară c]p acC'st act de danie-, C'gUmC'nuJ a ai·ătat si ispisoacp cic la Gligori<' Ghica
al Ii-lea din 1728; de la Constantin Vodă Racoviţă din 1751.
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. Arnwnii au prczf'ntat un sUrf't de pr ispisoC'ul df' la IC"rC"mia l\lovi!ă clin. 15'.li_
sens clC" popa Hadul şi tot cil' d isc[tlit în can· SC' ariita c[1 i s-a i11ti'11·it Tul 'Boifd~f\
Danovac, ,u·nwan clin Sucpava casP!p lui din tîrg şi tn•i m0sPrniţ0 şi un loc cil• finat
„rnr0 ajungp c·u un cap[1t în fînaţul Zahar<":;tilor, car0 iastr într0 finaţC'lc• armPnesti
şi alt loc cil' finaţ sub podgorie' la fintin;i şi o prisac{1 CC' iast0 în \'~110 ~uptu
mfi1/n[1 stin• pn•sfinţii Bo;::orocliţă 5i clou{1 hPk·ştcc c0 sînt tot pP ac0a \';tic <;i sesii
fâlc~ cip vie la Cotnariu".
Au mai pn•zl'ntat arm0nii C'{1rţi clomn0şti de la Ştl'fan PC"triccicu din 1634, de la
/\ntoni[• llusl't. Duca vodă C'l'l bătdn, DumitraşPu vodft Cantacuzino, Vasilif' vodi"t
p1·in c~re sin t scutiţi .d0, c\ări µoslu-:;nicii episcopiei ;u·me1w~.ti, iar. clijma ce ,lUjl domnict dl' pC' un IOC' al ttrgului i s0 da acC"stC"ia.
ln timpul 'domniei lui Constantin vodă Raco\•iţ[1, „umhl~nd· · '<trnknii C'U muhc
mc•.)tPşuguri" au determinat P<' hotarnicii trimişi dC' domn, Mihalache Sturza, pah;ir11ic. Vasile Ba!',oti1 meddnicl'r ~i NC'culai Tirnn vornic de poartă să rupă o bucatf1 din
mo'iia rnt111ăstirii.
In urma Ct'l'CPti'irii făcut<' s-a constatat di artnl'nli „n-au nici o mo<:>i0 daniC" nici
de l<l un domn, nici au a1·[1tat ci nici un ispisoc de clanif' sau di cump{1rătur<i, cc nurnai
ca alţi tîrgovcţi au locuri de casă în tîrg şi in afară pc lo<·ul domnt'sc al tirgului au
locuri d<' finea\ă şi de prisăei pentru hrana lor, dar inoşia C'Sle domnească".
Prin Urlllal't'; dotrinul sf;Ituinc!U-sp l'U tot divanul int;ll'P':'lC' Mărn1stit·ii Sf. 1Jl~~I acea
bucată de moşif', numită GropilC',' clat-Z1 ei danie" dr Mili<ii Racovi'ţfi' tn anuJ!· tî2fi., 'i'li
l10tarPle fixatp dl' ŞC'rban Cantacuzino, stolnic ':'i Adam Lucn, sul;t<'t'~ A rC'C'itit Ha'ltu
Rocoviţă; marolc Jogofftt. ·
'Fond tl()('. Muwu, m·. 1!182
•··"
OrDt difolio '(531 x 398 nin'l.). rupt la "îndoituri, afr~t<1t \>ar\ial şi textul •.··;:,_
voC'aţia simbolicf1. in_titulaţia ~i majusC'uli'lP frumos caligrafiatC' cu chî'il'Ovar; sC"mniitura domnului, <.!giliu inf'lar ~>ctogonal (2Ci mm.) cu stC"mC'IC' rC"un it<• si anul I î50.
..: ·
"
N"Otl' tl'rgalC' : S-au trC"cut la conclică. Mo~ia din locul tîrgului 726~ fC'bruaril' I. DP la Maki voiC'V()(l.
l~cl. nwnţ., - E. CostC";1, Ylănăstirca Sînt ·Ilic, p. :15 ; rez T. Biilari, Doc. 1.Jucoviricne, Iv', p. Ci5.
·'·
:
ti55 (721l3) feb. 15, Iaşi - MatPi Ghica, domnul MolctoVl'i, sc:UtC'stC'.· dC" folărit,
solăi·it, C'onacC', podvC"zi, cai dl' olac, gloabp dPşugufi'i'ni, satul Cu<"iurul Mare
din ţinutul CC'măuţi, al Mtmf1stirii Putna. La frl sînt <icUtiţi poslu~nicii care
''
Prau în ;H·c•st sat. J\ n•citit mm•c>Jc logof<iL
Fond doc. IVIUZC'U, nr. 2053
Orig. clifolio (:1:12-21î mm.), filig1·an, deteriorat Ia îndoituri, si;;iliu octogonal (2Ci mm) aplicat în C"hinovar:
Notf1 tC'i'ga!ă : Cuciurul. PC"ntru foHirit il solărit 'i2r.3 fC'hruari0 115.
l·:ct. tC"xt. G. Popovici, Opt documente..., în Candela, 1386 p. 56:).
1755 (7263) iunie 25. - Mat<'i Ghica, domnul Moldovei, scriC' boiC"rlior Vasile
JO.
Bah, fost marC" stolnic. TC"oclorache CiurC", fost marC' sulger, ispravnici de tinutul SUCl'VCi 'ii lui VasilC' Ba'jotă, fost marp mC'dclnicC"r,. să CC'rcPtPz<' pricina
dintre MihalachC' StîrcC"a, gi1wrPlc lui Varlaam Ursac:hi şi Ursul David<'l pentru un schimb c!C' mo'jii : Varlaam a dat moşia Giulniţii din ţinutul' Dorohoi
şi a luat clC' la DavidC'l mo)ia MPreşti, ţinutul SucC"VC'i, pc carl' însă ·nu 'o pUtC'a
stf1pîni clin cauza cl'iorlalţi propriC"tari carl' o împrPSUrasC"ră.
Fond. doc. l\luzc•u, nr. 4833.
Orig. difolio (317 x 21i mm), filigran, sigiliu inl'lar octogonal (25 mIP \
aplil'Ht în d1inovai· cu stC'mC'lc> rf'unitc.
Nott"t tPrgalft : Carte• clC' giudC"cată pentru Mcreşti cu DavidPl în ţinutul Sul'l'Vii lîngi1 Giuri:cşti P<' izvodul domniei talp s-au dat.
1757 (7265) ian. 17 - Constantin Hacoviţ[1, domnul .Molclovei, sC'Uk~t0 de plat.a
31.
unor biruri Mănăstirea Solca (100 stupi dC' dl'SC'tină, la oi clC' gor':'tină. la .vite
rll' \"~1!'f1rit, şi tot vădri"tritul pe cit vin va iC'şi din 6 pogoanC' dC' vil' ce arc la
Ocloh0~ti). La fC'l sint scutiţi 4 liuzi străini ce s-ar gftsit fftră bit• la vistil'rie.
J\ !'<'Citit ŞtC'fan Buhăic•..,cul, al trPilra logof.:it
Fond. doc. Muwu, nr. I !l!l 1
Orig., filigran, semnătura domnului, capitalde şi intitulaţia scrise' cu chinovrn-, sigiliu octogonal (29 mm) aplicat în chinovar avînd în cîmpul ,sjgi-
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Iar un scut oval cu capul dr bour cu st<'a intre coarnc în drcapta 5i acvila
cruciată în stînga, în partca
supc-rioară
soart'lc si Juna, buzduganul in
dreapta şi sabia in stiniw fland1cază o coroană df'schisii cu cinn flPUroam>,
cr timbrraz[t scutul susţinut clc Jambrcchinuri. In părţi, Icg0ncla p1·pscurt;;ti1 cu iniţiakl0: .,+ N - K. MX - li. P - BB", cu anul Jî5;J
Nota t1•rgală : S-au tr0cut la condică.
Ed. trxt. T. R;Han, Dor. bucovinnH', V. p. HiO.
32.
1761 (7270) dec. 4 - Grigori0 Callimachi. domnul Moldovei, <lup;\ jalba lui
Mihalachc Stircca împotri\'a lui Erl'mia Bot0z, ambii mazili dl' Suceava, în
care sr arftta c;i ac0sta clin urmă nu vroia sft s1• p1·0zint0 inaintc>a i~pravnicu
lui ţinutal Manolachc, cu scrisorii<.• satului M1•reşti, trimitl' aprod să-l ia pe
Ercmia Bot0z şi S.-1-l ducă la ispr[1vniC'Ît' cu loatc :snisorilt• de propriet.-itc .. \.
recitit marC'lc logofăt.
Fond doc. MUZf'U, nr. 41J37
Orig, difolio (281x19!1 mm.). filigran, s1,:iliu oval aplicat în chinoY:1r
(29 x :.l:l mm.), la anul lî6 l
33. - 1762 (7270) iunie 25 - GrigoriC' Callimachi, domnul MoltlovC'i, int<ir!'~t0 lui
Ion Zosin, fost mare' sulgcr anafor<ma din :1 iuni0 1762 dată <10 Mitropoli~ul
Gavril, Ion Bogdan, mare logofăt, :\ndronachc, marc vornic dC' Tara dC' Sus
prin carr i sc da chtig clc cauz;i in conflictul cu nepotul său ele• soră Radu BotC'anul, postclnic carc susţinea cii unchiul s[1u sWpinPa zpstrPa manwi sal1'. Au
recitit Ion Bogdan, mar0 logofăt şi Constantin Grcc0, al trl'il!'a Jogofftt. Cu
insemnan•a : S-au trPcut la conclic[t tlc Simion Ilurglwli.
Foncl doc. MUZ<'U, nr. 4!335
Orig. di folio (-150 x 290 mm.), Ciligran, deteriorat la îndoituri, fil;i a doua
ruptă trci sferturi, scmnătura domnului, invocaţia simholic;i ::;i inlilulatia
scrisr 1·u chinovar, sigiliu oval (W x :l2 mm.) aplicat în chinovar. avîncl în
scutui oval capul dl' bour cu stc•a intre.• coarn0 o coroanft dc•sC"hisă cu l'inci
fll'Uroane flancată dt' buzdugan şi iatagan timbn•azi1 scutul care este• susţinut de doi Ici, iniţialC'le domnului şi anul : 1 P l 17111 RB.
34.
1764 iulie 25, Iaşi - Grigorie al III-iea Ghica, clomnul Molclovf'i, '>1·utr':'if' mi1năstirf'a S'llC'~ de goştină, dc.•st•tină şi vădrărit, pentru 200 oi, 200 stupi şi 200
vedrr d0 vin. Df' asrmc•nca dispune s;i i SC' d!'a clou::i ocf1 di' ur.tddf'mn. l
litră dP ti1mîiC' din vrcmca c0a rnarp a clom:ii<'i. A rPcitit Lascarad1r Ro:-.iit. :11
trl'ilC'a logofăt. Cu însC'mnarca : S-au trPcut la condică.
Fond. cioc. MUZC'U. nr. inv. 199:1
Orig, difolio (501 x :rno mm.), fi!ii.:ran, scnrnfitura domnului 1·u 111s1p aun11,
sigiliu inelar oclogonal în chinovar. Invocaţia simbolicf1 'ii intitulaţia in
chinovar.
Nota t0rgală : JI1·i·sov cl0 miluire' pc 200 oi ck i:ioştină, P<' 200 stupi, mascuri
ele dcsetină şi P<' 200 vPdr0 vin s[1 nu cl0a viiclriiritul, 1164 iulie 25.
35 - 1765 feb. 3 - Grigork• al 111-IP:i Ghica. domnul Molclovl.'i, seri<' lui Constantin
Adam, fost marc stolnic şi lui PPtrr Chf'şcu, fost 111:1r0 ':'l°trar s{1 m0m·gă la
moşia :\ntileşti, ţinu 111 Suc0ava '.'f1 hotiirnkr>asc[t par~t·a stolnic1'st'i Safta B:1şătoaia clc cpa a lu: '\'pculai Tiiutul, part0a ck• jos a mo)iC'i irnprl'llnii ru un
hrlr':'tcu să fic cl:nr1 .,tolnic!'SC'Î. ia!' c0a cl0 sus împrl'Unf1 1·u dou<i hPlt·~tC'l' lui
Neculai Tf1utul. A recitit marclr logoftit.
Fond. doc'. Muwu, nr. 48:!8
Orig. clifolio (:113 x 217 mm), filigran, si;:iliu octogonal inc•Jar, apliC'at in
chinovar (17-Hl mm).
Nota tergală : Carte go/s/p/o/d dc sat l\ntilPşti pentru trri hl.'lf'ştei.
Ed. rez. A Goro\'ei, Foltkenii .. „ pag. flii
36 - 1767 apr. 1 - Grigorir Callimachi, domnul Moldovci, însărcineaz<'t pr' Co1.stantin Canano, fost marf' paharnic, ~i rP ManolaC'ill' fn"t man• stolnic, ispr;n·nicii ţinutului SucC'ava s;"i C'PrcC'tcw jalba stolnicP'<l'i Safta R•-1~<H1F1ir• împotriva lui Neculai Tiiutul pl.'ntru mo~ia 1\ntil0<;ti ~i s;i fad\ impiirţirc'a 111rhi1•i nu1·
trivit actl'lor de proprietatp pe care IP aV<'•lll cei doi . .-\ rl'citit matTlc lo_:zoL!t.
Fond. doc. Muz!'U. nr. 483!J
Orig. difolio (29!i x 212 mm.). f'!igran, sig;liu oval (JI x 1U mm) in cili110\·1r,
avind pl' scut oval capul dl' hour cu st1•aua într0 coarnl'. O 1·oroan{1 dl'~
chis[1 cu cinci flcuroan0 flancam d0 iatagan <;i huzdugan, sus\mula ele doi
~23

https://biblioteca-digitala.ro

lei încoronaţi cu capPklC' î1.toat'SC', timhl'ează scutul. De o parte şi de alta
a stPmC'i iniţinlC'k domnului, iar în pai·lea inferioară anul : 1761.
Nota tprgali't : Cark gospod. p<• pol satu AntilC'stii. .. vel vornic. Vnsili Milu.
Ed. rPz. A Gorovei, Foltiecnii ..•, p. 86.
3:- 1767 mai 20 - Grigoric Cnllimachi, domnul MoldovC'i, scrie lui Manolache,
fost marc stolnic 'ii isprnvnic de> ţinutul SucPava şi lui Constantin Cog;llnicc>anul, fost man• stolnic sa ccrcetc•zp plîngcrea egunwnului de la MănăslirPa
Solca ca1T arii.ta <:il o ţiganc[1 a rnănăstil'ii s-a măritat cu un ţigan de la Mă
năstirC'a Sf. Ilie 'ii au avut şase copii, dar toţi erau în stăpinin•a sintilPnilor,
Domnul prC'ciwazt1 să nu fie despărţiţi copii de părinţi : „să socotiţi dumnPavoastră dţi ţigani să vine în partf'a ţigăncii să-i faceţi săln'i si să nu-i dC'spăr
ţiţi dC' părinţi. CîtP s[lla'iC' să vine în partea Solcăi s[t se dm la .Solca şi si ciţi
vor r<imîne în partC'a lui Sktc IliC' vor riimîne la SfC'k IliC' '. A recitit hatmanul.
Fond doc. MuzC'U, nr. 20î6
Orig. difolio (295 x 11 mm.). filigran, uzat la îndoituri, sigiliu oval în chinovar (:t!l x 31 mm.). cu anul Iî61.
Nota tcrgală : pentl'U ţiganca C<' iastC' la .Sîntilia. 1767 mai 20.
38. - 1768 - ian. 3, Iaşi - GrigoriC' Callimachi domnul Moldovei, trimite' pc spăta
rul Iordachp Cantacuzino să rezolve conflictul de hotar dintre Mănăstif'C'a
Solca şi SimionC'l Tăutu pPntru moşia Cajveani, ţinutul Su<:evci, în favoarea
mănăstil'ii, intrncît Simiond Tăutu nu arl' nici un drept.
Fond. cioc. Muz<'U, nt'. 1985
Orii.:. difolio (28(i x 200 mm.). filigran, uzat la îndoitul'i, sigiliu rotund aplicat in teară l'O'iiC', pC' scrisoarC'a închisf1, c\C'teriorat.
Notu tC'l·gală : Cinstit şi cn•clincios boC'rul domnii mC'lc dum/n<'alui I Iorclachi Cant biv vc>l sµătar. is/pravnic I ţinutului Sucevii clati se zdraviem.
Procitoh \'Pl logofăt. Cajvana i Boto)ana -. 1768 ianuaric :1.
39

!), Iaşi GrigoriC' Callimal'hi, domnul MolclovC'i, întărC'ştc
RuxanclrC'i Murguleţ jumătate' din moşia Mihalcea, ţinutul CC'rnăuţi, stabilit;!
prin hotarnica fflcută ele către Ioan Iamandi, fost jitnicl'r şi Şerban Flondor,
meddn iC<'l', în anul 1755. Hotare' : pîrîul Iablonovăţulu1 (spre hotarul Cf'r11[1Uţiului). rnuchC'a dPalului din clrf'ptul n·cliului O<"ruhu, matca pîrîului Corogii" cP <'Urge prin mijlocul s;rnştii Mihălcii", piriul Cobila. marginC'a p;iclu1·ii Cobila, zan•a c!C'alului Cobila. Au rC'C'!itit A Hah, marC' vornic şi Antohi
Zosi"un. al trC'ilf'a logofi'1t. A scris Simion Burglwll' în anul al doilm al cl'lei
dC' a doua domnii.
Fond cioc. MuzC'u, 111'. 1984
Orig. difolio (4ci0 x :11:1 mm.), filigran, pi'itat, dC'tC'riorat la îndoituri, intituJaţia şi invocaţia simbolică scrisl' cu chinovar, sigiliu oval aplicat în chinova1· (26 x 29 mm.), avînd în cîmpul sigilar capul ele boul' cu stc•ma întrC'coanw flancat ck doi lC'i cnrC' susţin o coroană deschisă formată din cinci
flpuroane. DC' o parte• şi dC' alta a coroanei iataganul şi buzduganul. în partc•a infrrioar[1 cstc înscris anul 1761. Totul rste încadr;:it dC' un cel'c perlat
şi unul liniar.
Ed. n•z. T. Bălan. Doc. bucovinene, IV, p. 111.

41)

2-1 iunie 17Cill, Ia~i - Grigol'iC' Callimachi, domnul Moldovci. întăreşte Mfmăs
tirii Sf. Ilic' 1110,ia Gt'opilC', arătînd că PH a fost d;;ruit<i mănc\stirii dC' Mihai

1768 (i276) apr.

RaC'oviţ{1, iar arnwnii clin SucPava nu avC'aU nici un drPpt asupra acPsteia întrucît nu c•1·au clin npamul lui Danovici care ar fi stupinit acC'st loc în timpul
domnil'i lui IrrC'mia Movil[1 şi nici nu dC'ţineau nici act de proprietate'. A r<'citit Antohi Zosfun. al tl'C'ilC'a logofăt.
Fond doc. Muzeou, nr. 1981.
Orig, clifolio c:J95 X 280 mm.). deteriorat P<' margini, sigiliu oval aplicat tn
cl1inova1· (::!!'> x 2î mm.), avîncl în cîmpul sigiJar capul de bour cu steaua
întn• eoarnC'. Dl' o partl' si de alta doi lei susţin o coroană deschisă cu cinci
fleuroane', flancati'1 c!C'xtra ck ~padă şi sC'nC'stra ele buzdugan. Coroana şi
capul dC' hout· dPspart iniţialdc domnului. !n cxrrgă două cercuri pC'rlate.
Notp tC'rgale: DP la măria sa Grigorii Callimah voievod pC' Gropi. Gropile
clin locul tîrgului Sucevii 1 îGB, iunie 24, î2î6.
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U. -

1775 sept. 24. - Grigorie al III-IC'a Ghica. domnul MoldovC'i, cC'rC' lui Ianache
Kant. fost mare stolnic si Iordache Canano, fost marC' medelnicPr să hotăras
că părţile stolnicesei Safta Băşătoaia şi ale lui NC'culai .Jljiianu din satul Antileşti. A recitit hatmanul.
Fond cioc. Muzeu, nr. 4846
Orig. difolio (338 x 209 mm.). filigran, sigiliu oval (25 x 28 mm.), în chinovar.
Note trrgale: S-au trecut la condic<i divanului de Andrei condicar. Carte
g/os/p/o/ scrisă la knachi Cant biv stol nic/ i Iordaclli Cannano med/elnicPr/ ca să aleagă partea stol/nice/sei/ Saftei Bă-;ătoai din Antileşti.
1775 săpt/embrie '23. Vasili Mi lu.

42.

1779 iunie 9, Iaşi - Constantin Moruzi, domnul Moldovei, cere guvernatorului Bucovinei să amine termenul predării moşiei Gropile cătrC' comunitatea
armenească din Suceava întrucit ca aparţinC'a de drC'pt Mănăstirii Sf. Ilie.
Fond. cioc. Muzeu nr. 1987
Orig. difolio (:HO x 205 mm.), semnătura domnului, sigiliu inC'lar octogonal
aplicat !:n ceat·ă roşie, desprins.
Nota tergală : 1779, 9 iuni.

43.

1779 iunie 12 - Constantin Moruzi, domnul Moldovei, cerc lui Ştefan Goe şi
fostei sale soţii Aniţa şi lui Constantin Volcinschi din Cernăuţi să se prezinte
la divan pentru a judeca nC'inţelC'gerea dintn• ei pentru nişte scrisori de moşii
care le deţinC'a Ştefan Gor. A rC'citit marele loioffit.
Fond doc. Muzeu, nr. 203
Ot•ig. (163 x 220 mm.), filigran. sigiliu inelar octogonal în chinovar (18 x
19 mm.).
Nota tergală : S-au trC'cut la condică.
1779 nov. 13 - Constantin Moruzi, domnul MoldovC'i. porunceşte ca Ioniţă
şi Neculai, fiii lui Dumitraşco Şeptilici. mazil din ţinutul Sucevei. să se prPzinte pe data de 15 ianuarit> 1780 la jUctPcata divanului întrucit sînt acuzaţi de
cumnatul lor Constantin Volcinschi, mazil din ţinutul CC'rnăuţilor, că stăpî
nesc fftră drept o partC' din moşia numită Poiana lui Şc>ptilici. A recitit marele
logofăt.
.I
Fond doc. Muzeu, nr. 199
Orig. (312 x 213 mm.), filigran, sigiliu octogonal mic aplicat în chinovar
(18 x 19 mm.).
Nota tC'rgală : S-au trecut la condică.
1779 nov. 13. - Constantin Moruzi, domnul Moldovei, porunceşte ca jitnicerul
Ioniţă AndriC'Ş să SC' prezinte la judC'cata divanului pe data de 15 ianuarie
1780 întrucît este acuzat de C"ătre Constantin Volcinschi, mazil din ţinutul Cernăuţi, că stăpîne';>tf' o familie de robi ţigani ai acestuia. A recitit marele lo-

H.

45.

gofăt.

46.

47 -

Fond. doc. Muzeu. nr. 303
Orig. (310 x 215 mm.), filigran, deteriorat la îndoituri sigiliu inC'lar octogonal în chinovar avînd în rîmpul sigilar capul dP hour cu coroană deschisă
cu trei fleuroane in partea superioară, flancată dC' buzdugan şi sabie. De o
parte şi de alta a stemei iniţialele' domnului : IW - KS DM - BB, iar ln
partea inferioară anul : 17-77.
Nota tergală : s-au trecut la condică.
1780 feb. 24. - Constantin Moruzi, domnul Moldovei, C"ere guvernatorului
Bucovinei rejudecarea procesului dintre Mănăstirea Sf. Ilie şi comunitatea armenească din Suceava pentru moşia Gropile.
Fond doc. Muzeu, nr. 1983
Orig. difolio (345 x 24'.! mm.), filigran, detPriorat la îndoituri şi pC' margini,
semnătura domnului.
1786 mai 9 - Alexandru Mavrocordat Firaris, domnul Moldovei, trimite pe
foştii mari vistiernici Ianacache Cantacuzino şi Ştefan Hurmuzachi, ispravnici
de Suceava să hotărnicească moşiile Spătăreşti şi Antileşti ale lui Matei Milu
împresurate de către ceilalţi proprietari. A recitit marele logofăt.
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Fond clor. Muzru nr. 4876
Orig. difolio (313x215 mm). filigran, sigiliu oval în chinovar (28x33mm).
Nota krgală : S-au trc•eut la condic;i. Anclrci condicar.
Ed. rrz. A. Gorovri, l'oltil'enii .. „ p. :11.
48. -

1786 iunie 17 - Al<'Xandru Mavrocorclat Firaris, clomnul Moldovei, scrie lui
Ştcfanacl1i llurmuzachi, fost man• vistiernic:, i<-.pravnicul ţinutului Sucevei,
lui Petru Cheşu, ~etrar şi lui Constantin Pc·r.iu vornic de poartă ră moşiile
paharnicului Mutei Milo, Sp{11fir<'şti şi jurn;Hat<' din AntilPşti sint irnpresurate ele vc'cini şi-l însărcinPază s[1 le hoU1rnil'cască. Cu insemnan•a. S-au
trecut la condică. AndrC'i condicar.
Fond cioc. Muwu, nr. 4Bii
Orig, clifolio (333x215mm), filigrnn, sigiliu oval (32x27 mm) în chinovar.

,9, -

1786 oct. 25 - Alexandru Mavrocordat, Firaris, domnul l\foldovC'i scrie lui
IanacllC' Canta, fost man' vistiC'l'nic, lui Iordache Canano, marc paharnic şi
vornicului d<' poart{1 Constantin PC'rjul ci1 stolnicul Matei Milo cerc să i se
hotărniCPuscă mo5iilP sale din Spi"1t:.irl"'Şti şi Antilcşti, ţin. Succ'aVa, prin
urmare' ii trimite să trasC'ZC' hotarrlP acC'stor mo~ii. .-\ recitit m;irple logofftt.
Fond doc. MuzPu, nr. 48i!l
Orig, clifolio (312x218 mm). filigran, sigiliu oval (3h:28 mm).
în chinovar.
Nota tergală : Tr<'cut la conclic;i.

50. -

1792 iulie 27 - AlC'xandru Moruzi, domnul Moldov!'i, rcr<' lui Ianachi Cant.-icuzino, fost mare visti<'rnic, ca urmare a jnlbri banului Mat<'i Milu, s[1 hot:'.irniccască moşiile arC'stuia Spi1tărC'5ti şi Antilc'şti ci<' moşia Dumbrăviţa n
lui
Costache Pătraşco iridohodar. A r<'citit mar<'le logof<it.
Fond doc. Muz<'u, nr. -1898
Orig. difolio (31Ix215 mm), filigrnn, sigiliu inC'lar octogonal în chinovar
(23x25 mm), av!nd capul de bour eu o coroană dcschisi1 cu cinci flc>uroane,
flancată de buzdu1wn şi iatagan, de o partc> şi de alta douf1 ramuri de laur
unite în partea inkrioară, iniţialC'le domnului şi anul 1792.

51. -

1793 mart. 28 -

52.

1793 august 11 - Mihai Şuţu, domnul MoldovPi, chcam~i pc Matei Millo, fost
marc ban si1 vină la judrcnta clivanului c·u Costaeh<' Pi1traşco pentru a se lă
muri neinţC'lcgerilc dintre Pi ('U privire la hotarul dintre moşiile Dumbriiviţ<i

Mihai Şuţu. domnul Moldov<'i, cPrc lui Innachi Canta!'Uzino,
fost mare vistiC'rnic, să facă hotilrnicia moşici Spătăreşti a banulm MatC'i Milo
care SC' plîngc cir imprC'surarr clin partrn lui Costach<' Pătraşcu, iciciohodar,
proprietarul moşid Dumbrăviţa. c\ recitit mar<'lf' logofăt.
Fond doc. Muz<'U, nr. 490-l
Orig, difolio (317x214 mm), filigran, detC'riorat la îndoituri, sigiliu oval în
chinovar (26x33 mm), cu stemele rPunitc.

şi Spătăreşti.

Fond doc. Muzeu, nr. -1907
Ori.I!. difolio (:llO x 212 mm). filigran, sigiliu oval aplicnt în cPară roşiP cu
stcmdP unit<'. Pr scutul oval rnpul de bour şi acvila cruriatf1 conturntă cu
soardc şi lun<1 ckasupr<i, o coroană c!Psrhis<\ cu cinci fi<'Uronne avind în
părţi o sabie şi un buzdugan. timbrrază scutul care csl<' flancat d<' două
ramuri clE' laur si initialele domnului : I - MX K - CT BB„ iar dPdesubt
anul li03".
N"ote tcrgalr: Cinstit rr<'clincios boE'riul domii ml'le dum/ncalui / Matei
Milo biv vC'l ban cu siin~1tatP st1 se ele. Costachi Piitra~ro biv iciciohod:ir.
Tr!'cut. 1\ recitit marele logofăt.
53 -

1794 Martie 20 - Mihai Şuţu, domnul Moldovei, seri<' lui Iancu Racoviţă, fo~t
mar<' spătar şi lui Vasile ::"kculce, fost marr ban, i~pravnici ai ţinutului SuCPava să cE'rcetPze plîngerca lui Mihalachc Stîrcl', fost vornic de Cimpulung
RusPsc carr pr<'tincka că _jumf1tntPa sa de moşic din satul Merl'şti, ţinutul
SucPava C'Stc împresurată de ci1trc vecini. _·\ z··-·citit mareic logofăt.
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Fond doc. Muzeu, nr. 482"
Orig. difolio (313 x 215 mm.). filigran. sigiliu oval (28 x :n mm.) aplicat în
chinovar, avîncl rw scutul oval capul dC' bour cu stc-a lntrr coarne şi acvila
cruciată, scutul E'Ste timbrat dc:> ~ cor.oanâ desc~usă cu cinci fleuroane. De
o parte' ~i ele alta a scutului ra1i)uri c!C' laur 'ii iniţialdc domnului.
Nota tcrg<ilă: T1·ecut in condiC:1. J\.frrE'stii.
1

54. ....::.

v

1795 au~ust 25 -

Alf'xanclru Cal\imachi. domnul MoldovC'i, seric lui Dimitrie
Ghica, fost mare spătar ~i lui .'\nnangu Rabii. fost locofăt .al trE'ilea, ispravnici dP SucC'ava, dC'Spl'l' jalba lui Ioniţă Ganc>a in cill'c' se> arăta că a avut o pricină tlC' hotar cu mPclclnicen•asa Smaranda Bokz si că s-a hotărnicit mosia
de trpi ori dar lllC'clE'lnicerC'a~a n-a fost mulţumitt1. solicitînd o altu hotarnică
care' să fie făcut;=i de banul Matei Milo ~i slugC'rtil Ioniţ[1 Negrc>a, clar nici pe
ace~tia nu-i primC'a. Domnul Cf'I'<' ca ispravnicul să strîngă dijma ele pP locul
în dispută i;înă ce Sf' va stabili al cui f'Stf'!
Fond doc. Muwu, nr. -191-1
Orig. di folio C:ll 1 x 209 mm) filig1·an, sigiliu oval aplicat in cC'ară ro5ic (26:lO mm) pc scrisoarC'a inchi~.
Note tergalc : Cinstiţi credincio~i boierii domnu meii dum/isali I Dimitrie
Ghica biv vC'l spătar i !\rmangu Rafail biv treti logofăt, ispravnici de ţinu
tul SucC'vii, cu sănătatP să să de. ClucC'nul GanC'a, Procitoh vel logofăt,
CartC' dC' Ia domnul t\IC'xandru Ion Calimah v/oiC'/vo 'ct cf1tră is/pravnicii I
ţinutului Suct•vii s[1 oprC'ască dijma dP pC' locul cu pricină. 1795 august 25.
S-a trE'CUt la condică.
1796 mai 17, laşi -

55.

AIC'xandru Callimachi, domnul Moldovf'i, scriC' mrdelniceresC'i Smaranda Cant în legătm:ă cu pricina de hotar ce este moşia Mădt>r
jC'cii, ţinutul Suceava ~i moşia Cimnule,'iti a clucC'rului Ioan Ganea· şi: .a slugC'rului Mihai. Ganea şi fixează zj de judecat<i la divan, in caz de neprezentare
partea în disput!1 va fi dată Gi'inC'ştilor.
Fond doc. MUZC'U, nr. 49lfi
Orii?. difolio (314 x 212 mm), filii;:ran, sigiliu oval aplicat în ceară roşie
25 x :JO mm), la anul l 795.
Nota tC'1·1?ală : CartC' dC' la domnul Ioan i\IC'xandru Calimah voiC'vocl cătr<'i
mC'delnicC'asa Smaranda BotczoaiP câ nefiind pîn[1 la 10 iuli/e I să va '.la
carte de stăpinir<' c\UCNUlui Gane 1796 mai 17.
Scriem domnia nwa la dumnPaC'i mC'dC'lnicPasa Smaranda Cant să se t!C' cu
sfmătatC'. C!ucrr Ioan Gatwa slui.:c•r Mihai Ga1wa. S-au tl'C'cut / lu condică I
M,'atci condicar. A recitit marC'le logofăt.

56.

.'\lC'Xandru Ioan Callimachi, domnul Moldovei, tnt<ire~tc anaveliţilor boiC'ri din I:J octomb1·ie 1791i r<'fPritoarr la împ<irţirca moşiei
Pătraşcu Catargiu într<' fiii s[1i
Ioan stolnic, Dinu! fost marc vistiernic si
Costin logofăt (Mără~cştii, ţinutul Putna. CobîlC'11ii, ţin. Soroca şi Cocorcnii,
ţinutul Botoşani) ..'\ rC'citit marC'!C' loi::ofăt
1796 oct. 23 -

roraua

Fond doc. Muwu nr. 612
Orig, difolio (337 x 245 mm), filigrnn, sigiliu oval în chinovar (26 x 31) mm),
sC'mnătura domnului.
Nota tcrgală : S-au trecut la conclic[1, Mat<'i condicar.
Ed. rez. N. Iorga, Documente privitoare la hlmilia Callimachi, Bucureşti,
1902, voi. II, 476, publică rezumatul unei -:::opii.
57. -

1800 iunie 22 - Constantin lpsilanti, domnul MoldovC'i, poruncC'şte lui
Mihalache Rafail, fost marC' mC'delnic(•r şi lui Iordache CrupC'nschi, fost mare
i;tolnic să facă hotărnicia moşiilor Ilişeşti şi Ilămcimii din ţinutul Bacău. fă
cînd pm·tr dreaptă Ancuţei Voinpasa.
Fond doc. MuzC'U, nr. 1061
Orig. difolio (261x255 mm), filigran, detc·riorat !:i îndoituri, lipsă o bucată
din µartC'a inferioară, sigiliu oval aplicat în ceară ro-:.ie aplicat pe scrisoarea închisă, deteriorat parţial.
Note tC'rgale: CrC'dincio5i hoerii domnii meii dumisali Iordachi CrupL•nschi,
fost marc stolnic i dumisali Mihalach i R.1fail, fost mai·c mPdelnice1· să se
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de cu sănătate.
cond\cll.
tiB. -

Ancuţa

VoinC'asa. A recitit marC'le

logofăt.

S-au trecut la

l800 nov. 6 - Constantin Jpsilanti, domnul Moldovr!, rinduieşte pe Iordachi
CruJ'><'nschi, fost mart' stolnic şi Pl' Mihalachr Tofollă. fost mail' medelnicer
să cerceteze jalba Ancuţci Voinc>asa care arată că nu a primit partea ce i se
cuvenea din moşiile Ilieşii şi Hămirnii, ţinutul Bacău, pr<'Cum şi din „uiumul
morilor".
Fond doc. MuzC'u nr. 1772
Orig. difoHo (372 x 233 mm), filigran, dC'teriorat la îndoituri, rupt pe margini, atac11t de ml,Jcegai, sigjJiµ în cear[1 roşie aplicat pe scrisoarra închisă,
deţeriorat. Nota tergală :
CrC'dincioşi
boierii domnii mC'le Dum/nC'a/Iui
Iordachi Crupenschi biv Vf'l stolnic şi Dum/nralui Mihalachi Rafail biv
vei medelnicer eu sănătate să se de. Ancuţa Voineasa. S-au trC'cut la condică.

LE CATALOGUE DES DOCUMENTS PRINCIERS DF. LA COLLECTION
DU MUStE DtPARTEMENTAL DE SUCEAVA (XVIII-c SIECLE)
Rt.SUMlt
Dans le presc>nt article l'aulC'ur continue> la publication du catalogue ele ducuments princiers se trouvant dans ks collections du Musee DepartC'mental de
Sueeava.
Iks 32 docllmenLo; concernent dPs aspects sodo-economiqUC'S Pt politiques du
Nord de la Moldavie p<'ndant la secondc moitic du XVlII-e sieclc.
Une bottrie partic d'<'ntrc> c>ux ~·occupc>nt de la lutte des habitants de Suceava
contre les immunites feodales.
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CONTRIBUŢII LA 1NFIINŢAREA TîRGURILOR DIN MOLDOVA ÎN

PRIMA JUMÂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA. HRISOVUL DE
INFIINŢARE A TlRGULUI BRATENI, ŢINUTUL SUCEAVA
VASILE GH. MIRON

Destrămarea feudalismului şi dezvoltarea noilor relaţii de producţie capitaliste,
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, favorizate de
slăbirea monopolului turcesc asupra economiei româneşti după pacea de la Kuciuk Kainargi (177~) au dus la lărgirea pieţc>i interne, la dczvoltarc>a tirgurilor existente

la

altora noi.
In ţinutul Sucevei, partea rămasă la Moldova după incorporarea la Austria a ţi
nutului Cernăuţi şi a unei mari părţi din ţinutul Suceava şi ocolul Cimpulung,au
luat fiinţă tîrgurile Fălticeni (1780) şi Burdujeni (1792).
La cererea lui Costand Negre> biv spătar şi Ioan Pătraşcu biv vcl ban, stăpînii
mo.5iei Brăteni, ţinutul Sucevei, Ion Sandu Sturctza. domnul Moldovei, prin hrisovul
din 4 septembrie 1825, dă ,.slobozC'nie pentru alcătuire de tîrg pe moşia arătată" pentru folosinţa vistieriei şi alijverişul ţării.
Documentul pe care-l publicăm mai jos prezintă interes pentru cercetarea istorică
prin aceea că scoate în evidenţă politica inţc>leaptă a domnului Ion Sandu Sturdza de
a înfiinţa noi tirguri în Moldova în contrast cu împotrivirea unor boieri, aşa cum este
cazul lui Stavarachi Bosie, stăpînul moşiei vecine, Sireţălul, cit şi prin modul de organizare a tirgului care a servit de model, în privinţa încasării bezmenului, la înfiinţarea altor tirguri ca Tirgul Nou sau Vlădeni, de pe moşia Rogojeşti din ţinutul
Dorohoi").
Hrisovul domnesc reglementează relaţiile dintre proprietarii moşiei şi viitorii
tîrgoveţi, stabilind zilele de ţinere a tîrgului, organizarea administrativă, cu 12 pîrgani
din „oameni de piste hotar", organizarea unor stabilimente industriale (velniţe şi
berării), stabilirea locurilor pentru dughc>ne, tîrgul de vite> şi a produselor ce urmau a
fi desfăcute în acest tîrg. Pentru vitele cumpărate la zilele de tirg ca şi pentru vitele
tîrgoveţilor se stabileşte suprafaţă de loc pentru imaş şi obligaţiile faţă de stăplnul
moşiei pentru folosinţa acestuia. Acest hrisov de înfiinţare a tirgului Brăteni, prin
stipulaţiile sale care prevăd obligaţii ferme pentru tirgoveţi şi proprietari, reglementînd natura acestor relaţii numai în manieră bănească, dovedeşte pătrunderea accentuată a relaţiilor capitaliste în economia Moldovei.
şi infiinţa1·c>a

1825 septembrie 4, laşi. Hrisovul lui Ioan Sandu Sturdza voievod dat boierilor Costaud

Negre şi Ioan Pătraşcu pentru a organiza tîrg pe moşia Brăteni în ţinutul Suceava.
Copia vidimata
Cu mila lui Dumnezău, noi Ioan Sandu! Sturza v(oie)vod, domn al Moldovei. Pretutindene oraşăle şi tîrgurile au slujit spre folosul şi întemeere stării noroadelor căci
fiind sălaşurile unde se înstatornicesc învăţături(le) 1 ), meşteşugurile şi toate celelalte
î?deletni(ci) 1ri a iscusinţii, acolo şi lucrare neguţitorilor să (în)1fiinţează in tot chipul
ş1 cu aceasta dimpreună sporire bogăţiei. Apoi acolo şi plugariul şi p(ă)lstoriul iş(i)
află preţul ostenelilor şi a sudorilor feţilor şi de acolo să răvarsă înlesnirile in care
să închei fericirile noroadelor.
•) Documente privitoare la Istoria economică a României, Oraşe şi tîrgurl (1776-1861), Moldova, seria A, voi. II, p. 121.
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Domniia me, rivnitoare fiind intru toate cele privitoare spre inbunătăţire stării
acei obşte a patriei şi acei in parte a fieştcciiruia, după cuviinţa dreptăţilor celor
cunoscute, nu ne-am apiirat de a arăta şi cu fapta aceasta rivnă a noastră intru prilejurile ce ni s-au dat şi intru cele ce au fost prin putinţa noastră fiind dar că după
jalohft di mai înainte CC' np-au clat ai noştri cinstiţi şi crC'dincioşi boieri clum(nea)lui
Costand Negre biv vel spătar şi dum(nea)lui Ioan Patraşcu biv vel ban, cumnat
dum(i)sale spătarului, făcind rugăminte ca să aibă voc de a face oareşcare alcătuire
de tirg pe moşie a dumilorsale Brătenii, de la ţinut Succvii, prin carte Domniei mele
din 1825 iunii 1 s-au dat clum{i)lorsale această slobozenie pentru alcătuire de tirg pe
moşii:1 al'ittatii, găsindu-sit această a fi numai fără nici o supărare în vreun chip, ce
m~1i vîrtos încă el<' folosinţa ~i pentru visteria şi pt•ntru alijvl'rişul ţ[1ri1.
Şi fiindcă ln urma s-au înfăţoşat cu jaloba dum(nea)lui Stavarachi Bosie, fiiul
dumi~;llf' a.<?l1i Nicolai Basic, stiipînul mo'?ici Sircţălul, ce să nwgicşpşte cu Brătt>nii, este
de foarte simţitoare p;iguhin• 'ii pentru venitul moşi<'i Sirăţălul şi pentru acplorcfalte
moşii megieşite, Domnia mP, sprP a lămuri adivărul şi a să afla de iaste cu cuviinţă
alcătuirp dl' tîrgu pc moşiia numită, am
odncluit să si1 înf<iţoşPzi ~i o ;x1rte şi alt.1
înaintp dumilorsale vdiţilor bnel"i ca să CC'rceteze lucrul s[1 pi1i(rundă) in) 1 ar[1tărilf' dC'
1
jalobă şi de cPrire şi a unii păr(ţi) şi a altiia şi precum vor găsi că urmează dreptate
şi cuviinţa, prin anfora, să fac[1 înştiinţare Domnii meli.
Deci, prin anfora din 1825 iulii 18. făcindu-mi clumnralor cunoscut că cuvintC'le
după care dum(nea)Jui Stavarachi BosiP au cerut ca să s<' opn•ască alcătuire a tirgului
di pi moşiia, pomcnitr1 Brătrnii, nu IP-au găsit a fi nici cu un temri destoinic pC'ntru
ca să cunoască a avl' dreptate' la cPrirC'a sa, an•st(a) ce m;:ii virtos clupa o m;:ii cu lu<m'
aminte' socotinţă ci o au făcut dum(nC'a)lor. au găsit c;i aşPzarC' di tirg pi mo~ih
RrătC'nii urmează a aduce şi oarf'şcari adăogiri încf1 de folosinţă pC'ntru moşielC' mC'gicşite, că pentru c1ikarl' moşiei sali Sirăţălul dispre vitE'lc di pi moşiia Brătcni, ce au
arătat dum(nea)lor lui Bosie că urmează a face. '.lceasta
dum(nea)Iot· o au găsit
c:u totul afar<I din pricin[1, di vrenw ce dupi1 rinduiala obicinuit[1 a p[unintului dum(nea)lui volnic iasti a-'1 inl!r<idi moşiia, prPcum şi alţii dt•spre hotarălc megie~itl', care
voC'sc <t-şi apt•n• Jl10'iil'lt' dr citlcarr vit<>lor străini.
Dar apoi şi arătare• ce au mai făcut pl'ntru scădere ce urmC'ază să să pricinuiască
vinitului orinzii de pi moşiia sa cu alcătuire acestui tirg şi acesta s-au găsit a fi iarăş
fără nici un temei, JJ('ntru că pildă sint atite alte moşii ml'gicşiie cu tirguri aice în
ţarf1, a cărora venit a orinzilor nu urmează a avea nici o scădf're sau p1igubire, căci cu
a<'daşi prl'\ cP s[1 vînd orînzill' moşiilor celor mai dipă(r) 2 tate de tîrguri tot cu acele să
vind şi orinzile celor mrgie~itP [i) cu tîrgurile şi ci1 nici acest cuvînt din partea dum(i)sale Sta\'arachi Bosie nu-l găspsc întemeiat pi vreo dreptate di a sfi fa(ce) 1 oprire alcătuirii de tirg dt> moşie' Bri1tenii, că (Încă) 1 mai virtos şi ciţva din boerii stf1pini a
moşii(lor)l dinprC'giurnl Brătrnile 3 prin înadinsu jalobi ci au dat cătră Domnia me fac
nu numai arătare că alcătuire de tîrg pe moşia aceasta li iaste priimită tuturor, clar
şi ceriri cu cug[tmintl' ca s{1 sii întPITil'CZ<i slobozcnip acC'ştii alc;ituiri di tîrg găsindu-o
a fi di folosul şi însuş pl•ntru a mo)i ilor sali înlesnire' ele alijvC'ri5.
Am socotit şi după cup1·indPrc anaforalii aceştiia a dumilorsali veliţile" boieri că nici
un cuvint de drcptatC' nu s-au i::{1sit dr n să împiedica alcătuire de tirg pe moşiia pomenită Brătenii după slobozenia dată di mai înainte prin carte DomniPi meii, am giudecat
şi într-o unită socotinţă fiind şi noi şi cu toată cuviinţa găsind de a să întemeia încă
slol1ozc•niC' a alr<ituirii di tîr.l! pi acrasti1 m~iP întărind anaforaoa clumilorsali veliţilor
bt>Pri iati'i s-au dat şi hrisovul acPsta a Domnii meii clumisali sp{1tar Costand Negrp ~i
dum(i)sali banului Ioan Patraşcu, prin care întărim ~i mai cu dC'adinsul instatornicit
voc şi slobozenie de a faci dum(nPa)lor alcătuire dP tirg pe moşiia dum(i)lorsalr Rră
tcnii, întărind şi alcătuire această, mai gios arătată, de aşezare în scris şi iscălit[1 CP
o au făcut dum(nca)lor din 1825 iulii 2 cu o samă de jidovi neguţitori cari s-au g{1sit
să-şi facă dul!heni şi aşăzfiri de lăcuinţa pi moşiia arătată spre a ave intocma urmare
şi lucrare întru toată cuprintl!'rr ci, adică :
1-tli din tot st!njenul d<' dugheană sau drciumă i casă cei ce vor prinde Ioc Ia uliţă
să ai hă a plăti pr> tot anul dti pntru lr'i bezmen, cari bani să-idei două vadele giumă
tate la Sfintul Dumitrie şi giumătate ln sfintul Gheorghie, măsurindu-se cu stînjenul
g(os)p(o)d. însă di plat(ă)1 (a) 1re să fie numai faţa uliţii.
2_-Ie Lungul locu_l~i dughenilor are să fie de noasprezeci stinjeni şi giumătate
socotindu-să optsprezac1 stinjeni din talpa dughenii cu ograda din dos şi un stinjen şi
şi

giumătate

şandramaua.

3-le Pentru vin, rachiu, păcură, pitării mumgerii acei ce vor ave dughenile lor şi
vor vo~ a faci alijveriş cu acPsti, pli'ltind bc>zmenul numai pE' dugheni, cu alt huvact
să nu fie supăraţi şi alijverişul cu aceste să Ie fie slobod.
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4-le Acei ce vor fi Ia mahala rnr plăti bc-zmenul cite doi lei stinjenul, şi lungul,
din talpa casii din faţa cu ograda din dos, va fi de şasă stînjeni.
5-le Făcind oricine binali pi locurile ce vor prinde, volnici să fie a li vinde Ia
alţii cum şi, ferească Dumnezeu, de s-ar intimpla vreo ardire de foc şi ace-I nenorocit
ncguţitori nu va mai pute să-ş facă alt<'i bina în loc, volnic s[1 fie a-~ vinde- locul lui
prin ştire dum(i)lorsale stăpinilor tîrgului.
6-le Căsăpiele, cite scaune vor fi, giumătate să fie a nC'guţitorilor şi giumătate a
stă pinilor tirgul ui.
7-lc Velniţi şi berării, dC' vor ave stăpinii moşii Ioc ca să dei neguţitorilor, li vor
da douăzăci stînjeni în lat pi cari s<i ai hă a plăti citi clui Id pc un ~tinjcn di lăţîml' pi
an, ori locul în lungime să fie triizăl'i de stînjeni.
8-le Venitul cotului să fiC' a sti1pînilor tirgului pi cari să aibă a plăti pi vasăli ci
să vor coti, cite triizăci parali de bute şi cinsprezăci parali de poloboc.
9-le Imaş satului cu locul tîrgului ari să fie- din locul tirgului ci iaste acum şi
pină in hotarul moşii Sărăţălul şi a Dolhasciii. Or înplinindu-să una mie stinjeni de
plată in bC'zmen să sloho(a) 2 dă stăpinii tîrgului şi ţarina ci au din sus, care se numeşte
Livezile, pîr(<1) în SirPtiU. Insi1 mai mult dC'cît pîn(ă) la cinci vitP l1C'z viţi:il şi minzat
nu sînt volnici neguţitorii a ţine, din care pe patru vite nu au a plăti nimică, iar pi al
cincile, cine va ave, va plăti şasăzeci parali pi an.
10-le Vitele de căsăpie păscîndu-să pi imaşul tîrgului, cum şi vitile ce vor cumpăra neguţitorii, ţiindu-li pi imaş di la o zi di tirg pîM1 la alta, să nu fie supăraţi cu
vreo plată.
11-le Pantru scoală i doă casă dl' ohştiP. loc di monnint1iri, frrpdeu, toatf' aceste
au să fie din dosul uliţălor, pi cari nu au a plăti bezmen.
12-le Patru epitropi ci să vor alC'gi din brc>aslă jidovască pentru trebuinţile tirgului să să aleagă şi prin ştire stăpînilor tirgului.
13-le In plaţul tîrgului di viti arc să fiC' casa căpitănii, iar alti hinali de alijveriş
nu sint volnici a faci, nici nc-guţitorii, nici stăpînii tirgului, decît numai un scrinciobu
carele va fi pururea a stăpinilor tîrgului.
14-le Acei ci nu vor avC' du.gheni în uliţă nu sînt volnici a duci băutură la zilele
de tirg decît numai la zilele iarmaroacilor.
15-Ie Dum(nea)lor stăpînii a tirgului să nu fie volnici a lua cai din tirg fără voe
neguţitorilor in vreo trebuinţă a dum(i)lorsali.
16-le Care din neguţitori nu va urma cu plata bezmenului in vadclili hotărîti,
volnici să fie dum(nea)lor stăpini ai tirgului unora ca acelora a le scoate dughenile la
mezat şi a li vinde.
Deosăbit întărim Domniia mea şi zilele de iarmaroace, ci prin carti Domniei meii
mai din nainte s-au hotărit ca să ăsă facă în număr de doă pi an la acest tirg, adică
unul la Săntămăria Mari, avgust 15, şi altul la Sfîntul Ioan Botezătorul. ghc-nar 7,
precum 5i zioa dP tirg, pi toată săptămina, lune. Şi vinitul mortasăpiei de- la vitile cr
să vor vinde la acest tîrg, atit in zilele de iarmaroace cit şi in zilele de tîrg, să fie vecinică danie şi m(i) 2luire a clum(i)lorsali luîndu-1 acest venit după hotărire condicii ci
iastc în visterir cu pecrte g(os)p(o)d. Adică citi doăzăci şi patru bani di toată vita mal'P: bou, vacă, cal, iapă cr să vor vinde, din cari pc giumătatc- (să ci) 8 cli la (vînzători
şi giumătate de la) 8 cumpărători fără să superi a ceri de la cineva un ban mai mult
piste hotărirr aceasta.
Să aibă a scuti stăpinli tirgului acestuia şi 12 oameni străini, supt numi di pirgarl
a tlrgului. Cari oameni găsindu-i de acum înainte de piste hotar şi incredinţlndu-i
prin mărturia dregătorilor marginii, că sint cu adevăraţi străini, iar nu din lăcuitorii
ţării acii strămutaţi di la un loc la altul, să-i facă cunoscuţi visteriei spre a lăsa cu
totul în apărare di bir, de havaleli şi de oriei alte angării a ţării ca unii ci au să fie
di apururra în slu.Jbă pentru ap;1rarea tirgulu cli foc 5i prntru oriei alti intimplătoari
trebuinţe a tirgului.
Spre aceasta dar s-au dat domnesc hrisovul nostru acesta, întărit cu a noastră
domnească iscălitură şi pcccti, ctum(i)lorsali numiţilor hoeri, stăpinii pominitii moşii
Brătenii, că să aibă vecinic şi fără strămutare vreodinioară privileghiul pentru întemeere de tirg pe moşia aceasta precum şi cuprindere miluirii ci li s-au făcut de cătră
Domniiil mC', ca să o aihă i<lrăşi întru vecinica nl•strămutare.
Poftind Domniia me şi pc luminaţii domni, fraţii noştri, carii din proniia dumnă
zălască să vor orindui în urma noastră oblăduitori pămîntului acestuia, nu numai să
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nu strămuti sau să inpuţinezi ceva din aceste, ci mai virtos să întărească şi să adaogă
celi di cuviinţă pentru a Domniilor sali pururea fericită pomenire.
S-au scris la scaunul Domnii meli în oraşul E'iii '.intru ce clintii domniia noastră
la Moldavia, in anul al patrule, la let 1825 septemvrie 4.
Ioan Sandu Sturza v(oie)v(od)6 •
Vel visternic protocolist.
S-au trecut in condica vistc-rii de hrisoave[i].
Costand . . .
paharnic.
Collationirt und obige Abschrift mit dem ungestempelten Originale wortlichen
gleichlaut<>nd befunden zu haben bestătti(gen) 1• Von Suczawa er k(aiserlichen) k(Oniglichen) Districtsgerichts Registratur am 18-ten Februar 1835.
Jgnat Kance(list) Registrator m. p.
Vidimations Tak bczahlt.
Jo/hann /
Onczul m. p.
Tălmăcire

cu

Poslăcluindu-să copiia de mai sus însiimnată
orlghinalul scris pc hirtic fără
şi aflinclu-să clin cuvint in cuvînt să înC'rPdinţPază ele către'
rPghistratura
c(răit>.7tii) Judec;Horii din Suc<'av[v]a la 18 fevr(uarie) 1835.

stt>mp<'l
c(ezaro)

Stărostiia c(ezaro) c(răieştii Agenţii din ţinut)ul Succv[v)ii, ln urmarea adresului
ţinutalii .Judecătorii clin 29 octomvriP 1840, n(r) 403:J, tălmf1cincl întăritura registraturii
c(ezaro) c(răieştii) Judecătorii din Suceav[v]a întocmai clin cuvint in cuvînt. Drept
aceia să încredinţază eu iscăliturile> cuvenite şi punerea peceţii pontului Fălticeni, 1840

octomvrie 29, ad n/r. 1399.
Ballomir starostr m. p.
Secretari stărostiei,
Allecu Balomir m. p.
Arh. St. Sucmva, cok!'ţia Documente, X/60,f. 1-4. Copie autentificată cu un sigiliu
in ceară roşie, deteriorat, al Judecătoriei districtuale Suceava şi un sigiliu oval ln tu,
negru, cu legenda: K.K. AGENZIE - STAROSTIE ZU FOLTICZENI (CEZARO CRAIASCA AGENTIE - STAROSTIA DIN FALTICENI).
EDIŢII:

Din t<>zaurul docum<>ntar sucevean, p. 580-581, nr. 1839 (rez. dezv.

după

copie).
CONTRJHUTJONS A LA FONDATION DES BOURGADES EN MOLDAVIE,
PENDANT LA PREMrnRE '10TU: DU XIX-eme SU:CLE. LE DOCUMENT
DE FONDATION DE LA BOURGADE DE BRATENI, LE DISTRICT
DE SUCEAVA
R'E SUME

On fait publler le document de 1825 par lequel on [onde la bourgade de Brăteni
(localite appel&e Lespezi de nos jours, le departament de Iaşi). On met en evidence la
mani~re dont de tels centres economiques etaient organises.

1)

Loc rupt.

'l Om.is.
In loc de : „Brătenilor".
') In loc de : ,,veliţilor•.
•) Scris ulterior de altă rn!nll. şi cu aUâ cerneală.
6) Urmează menţiunea coplstlilul : „L I acul Ip/ cceţlJ I •.
1)
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OONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA SITU A ŢIEI
ADMINISTRATIVE, ECONOMICE ŞI DEMOGRAFICE A ŢINUTULUI
SUCEAVA PINA LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA
GAVRIL IRIMI:SCU"

Dacă
în
istoriografia
românească
prcocuparC'a
pcntru
problC'matica
economica, politică şi social - culturală a suscitat •10 interes deosebit cea legată de
organizarea administrativ - tcritorială, cit şi cea privind demografia a rămas undeva
la periferia cercetării ştiinţificC'. In ultima vreme însă intrrcsul pentru cunoaştc>rea
şi acestor forme de manifcstarc umană li se acordă un interes evident 1 ).
Descoperind, în Arhivele Statului
Suceava, un document privind organizarea
administrativ - teritorială a Moldovl'i, întit'"llat : Tabla satilor din Prinţipatul Moldovii după inrătundirea făcută la anul 1834 2) şi un altul in Arhivele Statului din laşi :
Tablou lămuritor de toate propietăţilc de moşii particulare, monastireşti şi răzăşeşti
şi numărul fameliilor vieţuitoare prin tîrguri ..• din 20 aprilie 1857 3, le fac publice
în prezf'nta imprC'jurarc*).

Problema onianiziirii tC'ritoriale a Moldovei. clupă raptul produs în anul 1774.
prin convenţia austro-turcii din 7 mai 1775, dnd Austria inl'orporC'ază in
propriul impr.riu 277 localităţi ~i 55 cătune> moldovC'ne 1 ), adică acC'a partP carf',
după mărturisire-a domnului Moldovei Grigore al III-lc>a Ghica, „întrece in imb<>lşu
i::are şi valoare totală cealaltă parte a ţării"~'), intre care>, chiar şi fosta rc~l'clinţă voi<>voclală a Moldovei, Suceava, int0rescază în moci dco~C'hit. In organizarC'a administra..
tiv - teritorială care a urmat, ţinut'"Jl Sucevc>i apare într-o arondare clif<'rită de cea
consfinţit

') Vasile c. Nicolau, Priviri asupra ~chil organlzllri administrative a Moldovei ; Paul Negulescu, Istoricul judeţelor diD Romănla, în .• Revista de drept public", nr. 1-2. XVII. 1942;
p. 82-105 ; Constantin c. Glurescu. Principatele Române Ia inoeputul secolului XIX, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1975 ; Şt. Şt.efănescu, Istorie şi demografie, tn .,Studii'', Hucureşt1,
111'67, tom. 20, nr. 5. p, 933-946 ; Adrian Macovei, Organizarea admlnlstratlv-teritoriaJA. a
Mbldovel Intre anii 1832 şi lll62, I, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D.
Xenopol", XIX, Iaşi, 1982, p. 353_374 ; II. XX. 1983, p. 153-173 ; şi III, XXI, 1984, p. ~03_2.J.li ;
Gh. Platon, Populaţia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-iea, ln „Carplca•,
III, Bacău, 1970, p. 5-32 ; Idem. Lc>s statlstlques de Moldavie et leur lmportance pour la
reconstitution du procesus hlstorlque, !n „Populaţie şi societate", IV. 1980, p. 52_56 ; EcaM!rlna Negrutl. Factorul demografic urban şi dezvoltarea economică a Moldovei la mijlocUI
secolului al XIX-iea, in „Revista de Istoric". Hucureştl, 1975, nr. 8, p. 11113-1196 : Idem,
Situaţie demograrlcă a Moldovei în secolul al XIX-iea. ln .,Revista de Istorie", Bucureiiti,
lRRI. XXXIV. nr. 2. p, 2~3--2.57 : Idem, Cercetări privind evoluţia demografică a Moldovei
ln secohl) al XIX-iea, ln „Anuarul Tnstltutulul de Istorie şi arheologie .,A. D. Xenopol",
Iliş!. XIX. 19112, p. ~5--4.1· : Ecatf'Tina Negrutl. Ion PrellpcPnnu. Date cu privire la evol•tita
demografică a unul sat burovlnr.an ln ~rcolr.le al XIX-iea sl al XX-iea, tn „Suceava" Anuarul Muzeului judetf'an, !';uceava, VI_VII. 19~1900. P. 247-:a&ll : Ecaterina Negrutl, Satul
moldovenesc ln prima jumătate a secolului al XIX-iea "ontrlbuţh demografice,
Ia,1,,
1948 : Emil Ioan Emandi. constanltn Serban, Cnntrlbutll de 1:eografle l!lfonrl la cunoa~~
rea ftmomenulul dl'mOJ:"rarlc <lln nord-vegtul Moldovei la srtr~ltul secolulm al xvm-1„a.
în ,.Suceava" Anuar.ul Muzeului judeţean, Suceava, X, 1983, p, f71-521.
2J Arh. st. Suceava, Colecţia de documc-ntf', P. XI/37, f 6-7.
'l Arh. St. Iaşi, fond Vistieria Moldovei, tr. "Li&'i. op.. JI 2035. dosar 39, f. 87-95.
•) Comunicare susţinută ln sesiunea ştiinţifică organizată de Institutul de subingineri Suceava
la 13-14 octombrie 1984.
•) Johann
Polek, Orschaftsven:elcbnls der
Bukowina dem
Jabre 1775, în Jahrburh
des Bukowlner Landes - MusM1ms 1893", Cernowltz, 1893, p. !!li.
1) Mihail Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei după docu.mente autentice, Bucureşti,
18'15, p. de
titlu.
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anl0rioară 6 i

cuprinzînd satPlC' ce-au rămas din vc>chiul ţinut complctntc cu nitele
luate dl' la ţinuturile Neamţ şi Roman. „D"1pă cc au regulat adică statornicia hota1·ului între Austria şi Moldova în unnarC'a convenţiei din 13/15 februarie 1777**)
ce au p1·ccurmat d0finitiv chC'stia Bucovinl'i «Constantin l\loruzi, domnul Moldovei,,'
au impărţit ţinuturile după cuviinţă cum treb·1ia să fie pc forma cca nouă in urma:
n'a nl~luirii pămîntului d0 cătrP 1Hmţi, întrpgind ţinutul Sucevei C'U părţi clin c0lclaltl' şi statornicind rl'zidenţn sa în FălticPni, un tîr.c:u)or mic"7).
Noul ţinut avea o formă curioasă. Hotarul plC'ca din Buneştii Sucevei la Horodniceni şi Găineşti, peste munte la Crucea, Neagra Şarului, Păltiniş, la Broşteni şi
Bon~a. apoi peste Stînişoara, la Rişca, Brusturi, Cristc5ti şi Mirosloveşti, la Todireşti,
Lespezi, Sireţel şi Tudora, la Corni, apoi pc fişia de-a lu;1gul ri·1Iui Siret, cuprinzind
sat<'it• din fostul ocol BerhotnC'te, la Sinăuţi, Vlăcleni (l\lihăilcni); Lozna, DPrţc~i'. Cîndeşti, TurC'ntca. Verpolca, la Grămeşti, Bălineşti, Botoşănita,
Zamostca. Zvorlşt<'a,
Adîncata (Poiana Pusti0), la Corocăcşti şi Hreaţca, ajungea din nou la Buneşti. Cu
acest prilej, :işa cum am văzut, i s-a fixat o reşedinţă nouă - tîrgul Fălticcni9).
L\ceasb împf1rţirc administrativă, cu unele mici modificări din anii 1803?), 'ii 181610),
s-a nll'nţinut pînă la 11 iunie 1835, cinci, ca urmare a noii împărţiri aclminislrativtC'ritori;ilC', localit<lţile: Tut·eatc:i, Stărn:>şlii, Sănăuţii, Vlădenii, Pirîul NP,e:ru, Cîndeştii, Slobozia lui Talpă, Călineştii, Bcreştii. Zrnrî'ite<l, Zamoska, Ruşii lui Ciornîrtan, Botoşăniţa, Bălilcştii, Verpolea, Grărneştii şi RudC'ştii, dP h ţinutul Sucevii,
şi Şărbăneştii şi Slobozia Şărbăneşti, de la ţinutul Botoşani, formind ocolul BerhomctC'lc, sint trecut!' Ia ţinutul Dorohoiului"); Poian:i Pustie, Mitocul, Burrlujănii,
Plopenii. Salcea, Fintbelcle, Roşcanii, Litenii, Rătunda, Cornii, Hancea, Băneştii,
Bălo~enii, Corăcăeştii, DumbrăvC'nii cu cotunurilc şi Siminicea, formînd ocolul SirC'tul·1i, trc>c la ţinutul Botoşani1 2 ); iar r orna-Şaru, Crucea, Chirilu, BroştC'nii, Holda,
Cotin:a~ii, Pîrîul Cîrjii, M<i.clf'iul, Borca, Socii, Stc>jarul. Sabasa, Pîrîul Pintii, Fărca~ii
şi Crăpăturile, forrnînd ocolul Bistriţii de Sus, rcYin ţinutului Ncarnţ' 3 ).
In anul 1835 ţinutul Succvii av0a 3 tirguri şi 140 salf', împărţite' in patru ocoak,
fiind considerat printre ţinut'"1rilc mijlocii 14 ), vezi anexa 1.
Documentul din 27 aprilie 1857, descop0rit în Arhivele Statului din Iaşi, prC'zintă, la rindul său, difrrenţC' esenţiale faţă de împărţirea administrativ - tC'ritorial<\
din 18:14. aplicată cu 11 iunie 1835, analizată mai sus, rnnţinînct rnorlificărilP făcut" p<'
parcursul aproape unui sfert de secol în arondarea administrativă a teritoriului. Deşi
ţinutul arc aceleaşi patn ocoale: Muntple, Şomuzului, Siretului şi Moldovii, localităţile din teritoriul ocoalclor sint schimbate. Pentru c;:onomia lucrării dăm doar două
exempk, al ocolului Munte-le şi ocolului Şomuzului.
In documentul din 1834, ocolul Muntele cuprindea satele de pc .Valea Moldovei (!): Ciumulf'.5ti, Spătfireşti, Boroaia, Baia. Rîşca, Mălinii ş.a., în documentul din
aprilie 1857, ocolul cuprindea într-adevăr satele> de munte: Mălini, Drăceni, Găineşti,
Borca, Sabasa, Fărcaşa, DornC'lc, Crucea, Chirilu, Broştenii ş.a. Excepţie face doar
ocolul Şomuzului, în care, din cele 35 sate existente, 20 se regăsesc şi în documentul
clin aprilie' 1857 15 ), Cf'Pa ce denotă că în cei 25 de ani s-a „umblat" la adecvarea ~i
Îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului. Această stare s-a menţinut,
'l

Amănunte in
rina Negruţi,

Iegătun) cu lnllnderea şi împărţirea adtnlnistratvă a Moldovei, vezi EcateSatul moldovenesc in prima jumătate a secolului al XIX-iea - contribuţii
demografice, Iaşi. 1948, p. 7-10 : Moldova ln epoca feudalismului, voi. VII. P. I, recenslimlntele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774, Chişinău. 1975, publicate de P. G.
Demetrev.
~.) Greşit, n-a existat o astfel de convenţie. Ceea ce se cunoaşte este ci „întreaga reglementa're a graniţe! cu Bucovina s-a !ncheiat la 2 iulie 1776" la Palamutca. Vezi Daniel We·
renka, Omcr die Grenzregullcrung der Bukowlna zur zeit dier Vereinlgung mit Osterrelcb,
ţn „Jahrbuch. desBukowlner Landes Museums" III 11895, Cernowltz, 1895, p. 5.
1) ManoJache Drăghicl, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani p!nă in zilele noastre, tom. II,
Iaşi, 1857, p. 45.
"I Artur Gorovel, Folticenil, cercetiri Istorice asupra oraşului, Filticenl, 1938, p. 47.
'> Th. Codrescu, Uricarul, vot. VII, Iaşi, 1886, p. 242-256.
") Corneliu Istrati, Condica Vistieriei Moldovei din anul 1816, Iaşi, 1979, p. 1-6.
11 ) Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, P. XI/37, f. 3.
"> Ibidem, f. 4.
~, Ibidem, f. 7.
"> Ibidem, f. 6--:-7. Ţinuturi mari erau Boto_şanii cu 184 sate şi 7 tlrgurl ; Dorohoiului cu 175 sate
~1 I ttrg_urt , rntnu cu ~68 sate ş1 5 tirgu~i şi Bacăului cu 160 sate şi 5 t!rgurl ; mijlocii
- ....vil 1 u 140 sate şi 2 t1rguri şi Nea~tulw cu 126 sate şi 2 tirguri, iar mici erau Tecuciului cu 122 sate ş1 4 tlrgun, R1mwculu1 cu 124 sate şi un tirg şi Covurluiului cu oo sate şi
2 urgun. Ibidem, f. 7-18.
"J l\rh. St. Iaşi, fond Vistieria Moldovei, tr. 1785, op. II 2035, dosar 39/1837, f. 89-95.
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mici ajustări clin anii 1892 1';) şi 190-1 17 ), pină Ia rl'forma aclminislrntiv-tcritoria-'·
din anul 1925' 8), cini:I, ca urmare a co:1stituirii statului naţional unitar român, s-a'
impus o nouă organizare administrativ - tPritorialf1.
Ip sus-menţionatul document se găsC'sc datP C'xtrC'm de valoroase şi pentru cercetarea economică, in sensul că sint nominalizate toate moşiile existente în ţinut, mă
rimea lor in fălci , cu arătarea propril'tarilor lor: moşii mănăstirt>~ti, boierPşti şi ră
zăşeşti. Gheorghe Ungurc>an"J, care dC'scopC'ră clocumC'ntul în anul l!JG3, afirm[! cit
„este poate singurul document dC' acest gen care ne dă propriC'tarii de moşii din acea
vreme (st.Jtul, boiC'rii, clerul şi răzeşii), suprafaţa fiecărei mo~ii şi numiirul familiilor
care locuiau pe ele in satele rcspe<:tive' 9). Vc•zi Anexa 2.
Astfel, in ţinutul Sucevei existau un număr de 130 mo-:;ii, din care, î9 proprietate•,
boierească, 39 măn[1stireasc:ă şi 15 rilzeşcască, în suprafaţă totală ele 289.269 fălci. Cd
mai . mare propridar Pra l\lănăstin•a Slatina care dPţinea -12.990 falei, cuprinzind sa.tdp: Mălini, Vf1l<·ni, PăisPni, Drăc:Pni, Găinc~ti. Piriul Cîrjii, Barca, Socii„
Sabasa, Prputeştii - Aclămoaf'i, Răd1işPnii ~i Opriş,'nii cu un numi1r de 1965 familii dc- ţărani clăca~F'll). cu aproximativ 9.825 suflet<'. Mfm;)stirea Rişc:a deţinC'R pC'StP
l 1 sate: Pîrîul Pîntii, Stejaru, Fărcaşa, Crăpăturile Tîrzia cu Graşii, Moişa, Boroaia,
Bogdăneştii, Cotur Rişchii şi Hărmăneştiî cu 10.963 fălci şi p<.•stP 1.3!}0 familii de ţă
rani clăcaşi 21 ), aproximativ 6.950 suflete. Marele boier AlC'cu Bah stLipi1wa BrostC'nii,
Cotirgaşii, Crucea şi Chirilu în suprafaţă de 36.000 fălci,
locuite de 500 familii d~
ţiinrni dăusi, cu <'irca 2.MO st:fktP 2 ~) Mihail Sturza, fostul
domn al MolclovC'i, stilpinPa, in ţinutul Sucl·vii, 10 sat0: C'ristC'ştii, Homiţa, Bourenii, Socii, Năvril.pC'ştii, Mimslovcştii, Ciohorănii, VPrişănii, Cozmeştii şi l\litcştii în suprafaţă clP 12.000 fcilci
cu 1.357 familii de ţărani d;icaşi~'), aproximativ 6.785 sufl('te. Nicolnr Rost1t-Rozno\'anu
..;tJpîm•a Pn~c;rnii, Br5lc:tii şi Conţlistii în suprafaţ;i clC' 9.000 fălci. cu 1.:3:15 familii
ţărani crnc:a~i 2 4), circa 6.G75 suflC'tC'. ln ţinut mai C'Xistau incă 3:l mari boiPri cu propriC'tiiţi intre 500 şi
10.000 fălci, t~Jm Pra marchiza Luţira de BPclmar cu 10.300
fiilci si cin·a ·Hl5 familii dl' ţf1rani clăC'aşi: urma~ii logofătului Costaclw Sandu-Sturza
cu 6.G89 fiilci ; comisul Costach(' Bosi(' cu 3.920 fălci ; vornicul Iorgu Vîrnav-Lit('anu
<·u 3.000 făki ; comisul CostaC'h(' Nicolau cu 2.7:12 f;iki ; vornicul AIC'cU Botez-I· orăscu
cu 1.700 fălci ş.a.2S).
Cînd este vorba dC' moşiile răzeşc-şti, dintr-o analiză oricît dr sumară SC' <IC'sprinde nuanţa sub\it•rii sul'ccsivc a păturii r<izl'sl'Şti produsă prin acap;irarc·a prnµriC'tăţilor lor ele c:<itre marc-a propri<'tatC'. In spC'ţă este vorba de moşiile
Drăguseni, ·
Aîr.1?i1eni ~i Rrost0ni în sup1·;1faţi1 d<' 2.JOO fălci, oropriC'tatea prinţului :'\l0x;mdru
Callimachi. DocumPntul rC'dă ipost.1za de la 1857 cinci „în cotuna Bîrgăeni mai sint
răzeşii aceştia: Dimitrie• !.imitriu care> arc 15 fălci şi Ioniţă Dimitriu la fel cu 15
fălci"26). Răzeşi existau şi in ŢolC'şti, carf', clupă c>xprPsin din document, „stăpinesc
in comun 590 fălci, din carP, Nicolai Oşlobanu 33 fălci iar Vasile şi Costache Popovici şi Iancu Ştefanovici cite 12 fălci.'27 ). Pe moşiile Pănureşti şi Şoimăreşti, pitarul
Nicolai Tiliman deţinea 150 fălci, Tănase Frunzeti 50 fălci, Catinca Mişoglu 70 fălci,
Eni Placa, „sup-1s C'linrsc", 30 de fălci, iar alţi opt răzeşi cite 15, respt•ctiv, 10 fălci28).
In Brusturi, cu 386 fălci, „cucoana Profira Anghel stăpinra 190 fălci" 29 ), restul, cite
10 pină Ia 30 fălci, alţi opt răzeşi, dar numărul lor, în comparaţie cu inc€'putul secolului, C'StP mult infPrior. Exc>rnplul cC'l mai elocvC'nt ni-l furnizează satul LămăşPni.
care, Ia 1803 era sat răZPşesc• 0 ), la 1816 numai jumătate era răzeşesc, jumătate era

C'tl, unele

Iă

„) „Monitorul Oficiat·•

nr. 169 din l/13 noiembrie 1892, P. 4991-993.
Itiidem, nr. 26 din 1/14 mat 1904, p. 1092-1093.
") Impllrţlrea administrativă a României, Bucureşti, 1!!26, p. 41, 73, 86.
"') Gh. Ungureanu, Docum"'1te statlstlre din anii 1820-1859, aflate in păstrar.-,a Arhivelor Scatului dai la I;aşl, în „Revista Arhivelor•, an VI, nr. l//1963, p. 219-220.
Arh. St. Iaşi fond Visterlri Moldovei, tr. 1785, op. II 2035, dosar 39/1857, t. llS-90.
li) Ibidem, f. 89, 92, 93.
"> Jliidem, f. 89.
1:1) Ibidem, f. 93.
"> Ibidem.
15 ) Ibidem, f. 90, 91, 93 : vezi şi „Buletinul oiicial extraordinar a Principatului Moldovei", nr.
2 din 31 mal 1875, p. 9.
Ibidem, f. 92.
Ibidem, f. 90.
Ibidem, f. 92.
l!') Ibidem.
„) Th. Codrescu, op. cit„ p. 252.
17)

"'>

'">
"'>
'">
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al s1-1gcrului Fotache Ci urc (Lămăşănii Ciurii), l•), iar la 185î era complet acaparat
de marca proprietate : jumătate fiind al „paharnicului Ioniţă Sacară (Lărnăşenil lui
Sacară). aiar cc>alaltă jumătate» a băesei
Anasta~ia
Cichirdic'"'J), (Lămă.'icnii lui
Cichirdic).
Din document se dt~sprinde însă şi un alt aspect, cu adinci rezonanţe in viaţa social-economică a ţărănimii, acela al răscumpărării propriilor moşii de către răzeşi.
Exemplul cel mai concludent ni se pare a fi acela al răzeşilor dorncni. Moş.ia răze
şească Doma (Dorna cu Gura Negri, Şarul Dornei, Neagra Şarului şi Păltinişul), in
S"Jprafaţă de 100.000 fălci, căzuse în mina lui Constantin Ipsilanti, domnul Moidovei,
pe motiv că este „o domenie venită ţării", 33 ). ln anul 1800 acesta o dăruieşte fiului
său Alexandru 34 , care, la 13 octombrie 1809, o vinde, cu 8.000 lei, logofătului Constantin Balşil!i). Răz<!şii domeni întorc banii moştenitorului moşiei, logofătului Alecu Balş,
răscumpărînd moşia. Documl"ntul din aprilie 1857, consemnează starea în care „meşia
Dornelor, moşie de munte, a fost răscumpărată de sătenii bătrini, care pişte tot să
socot a fi pişti' 350 sin părtaş cu părţi şi mici şi mari" 36). Un alt exemplu este acela
al moşiC'i Fălticenilor Vechi, care, spune documentul, a fost „răscumpărată de cătrtt
insu~ lilcuitori fiind numai vatra satului de 35 fălci. parte este supusă plăţii de bnmen C'iitre către dumnealui serdar Vasili Demitriu"l7 )
J n ct' priveşte structura şi evoluţia proprietăţii funciare documentul este de o
valoare iiw~•imabilă intrucit pus în legătură cu condica liuzilor clin 1803 şi condica
Vistierei MoldovC'i clin 1816 se poate lesne constata, pc cleop...•rtC', stratificarea proprietăţii funcia1·e, în perioada de pină la 1857, in sensul creşterii succesive a marii
propl'ietăţi mănăstireşti şi boiereşti pe smma celei răzeşeşti, precum şi evoluţia ei pe
o perioadă de jumătatP de secol, iar pe de altă parte, surprinderea situaţiei proprietăţii funciare inaintc>a marei reforme rurale realizată de Alexandru Ioan Cuza în
anul 1B!i4.
Un capitol c•xtrem de interesant se referă la tîrgurile existente in ţinutul Sucevii : Fălticeni, Paşcani, Lespezile, cu numărul locuitori101·, naţionalitatea, categoria
fiscalii ~i îndeletnicirea lor. Un singur exemplu. cel al tirgului Fălticeni. Aici viC'ţuiau 1.5-14 familii clin care „60 familii bocri, 12 de preoţi, 46 în clasa ncluţătorilor
patc•ntari, 100 a meşterilor patentari, 254 din clasa birnicilor şi căpătăif>rilor, 40 dezrobiţi noi şi vC'chi, 30 catolici (aclC'cf1 «zice documentul„ nemţi, armeni şi lipovPni) şi
1.000 evrei"lB). Dacă înmulţim cu coeficientul 511H) ne dă o populaţie de 7.720 locuitori,
comparabil cu jumătatea populaţiC'i ora~ului Fălticeni din anul 1956 (in anul 1956
ora5ul Fălticeni avea 13.005 locuitori 40 ).
Izvorul statistic cuprinde date numC'rice ale familiilor existente la sat,e, precum
şi starea lor socială.
Totalizind numărul familiilor a rezultat cifra de 16.899 pe care înmulţindu-le, cu
acelaşi C<!X"flcit>nt de 5, rezultă că in satele ţinutului Suceava trăia o populaţie de
aproximativ ·U4.495 suflete. Populaţia urbană se> redică la 2.052 familii sau 10.260 suflete. Din caleul rezultă constatarea că în preajma marelui eveniment al Unirii
Principatelor Române peste 88'/o din populaţia ţinutului locuia în mediu rural şi
numai 120/o in mediul urban, prin urmare. sub media calculată pe întreaga Moldov;i,
unde la aceeaşi datft. aproape „un sfert din populaţie era „urbanizată" (21,75°/o), în
timp ce populaţia rurală reprezenta 78,250/o'' 4•)'
Jată numai citeva i;><>sibile reflecţii pe marginea acestor două documente, recent descoperite, şi implicaţiile ce le-ar putea avea in adincirea cercetării adminis-

">

">

Corneliu Istrati, op. cit., p. 4.
Arh. St. Ieşi, fond cit„ f. 90 ; Ana
reşti,

1981, p. 212-214,

Nlculălesa,

Ml·hel Nlcu!Alesa, Zona FAlticenllor. Bucu-

George Ioan Lehovarl, Merele dicţionar geografic al Roml.nlei, [[I, Bucureşti, 1900, p. 196.
"> Th. Codrescu, op. cit., p. 255.
35
) N. Iorga, Studii şi documente privitoare Ie Istoria Românilor, VI/II, Bucure~tl, 1904, P. '1.
10, 530 ; Corneliu Istrati, op. cit„ P. 5.
"'> Arh. St. Iaşi, fond cit„ f. 90 ; Amănunte vezi, G. T. Kirlleanu, in revista „Arhive soclet&ţ!l
Ştiinţifice şi Literare din Ieşi", Iaşi, an XV, 1904, p. 450.
"'> Ibidem, f. 90.
"> Ibidem, f. 94.
Pierre Guileume, Jean - Pierre Pousou, Dt!mographle historlque, Paris, 1675, p. 41-42 ;
Ştefan Pascu, Demografie istorică, tn „Populaţie şi societate~, voi. I, Cluj, 1972, p. 42, 67 :
Ecaterina Negruţi, op. cit., p. 18.
'°) Recens&mintul populaţiei din 21 februarie l!lj6, p, 135.
"l Ecaterina Negruţi, op. cit., p. 27 : Arh. St. Iaşi, fond cit„ f. 18. 24.
1')

„,
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trativ - teritoriale, socio-economice şi demografice a ţinutului Suceava pină la mijlocul secolului al XIX-lea.
Pentru completarea informaţiei despre fostul ţinut al Sucevii redAm ln anexa 3
situaţia demo - economică a satelor din ocolul Siret. ţinutul BotoşaniiZ) şi în anexa 4 cea a satelor din ocolul Berhometcle, ţinutul Dorohoiului 43 ). desprinse d.in ţinu
tul Sucevei prin reforma administrativ - teritorială din anul 1834.
Anexa l
TABLA S,\TILOR LIN PRINTIP/\TUL MOLDOVEI
DUPA lNRATUNDIREA FACUTA LA ANUL 1834
Nr. 3.
N(um[U'Ul)

1.
2.
3.
4.
5.
6·
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

<'.Zăincştiiu)

Suha şi Mălinii
Sasca
Baia şi Bogata
Jihalea

2~

Mf1nrştii

25.
26.

Ciomulcştii

Niamţului

30.

Spătărcstii

Rişchi.i

:n. Ioniasa

Prisăcii

32. Roşiorii
33. Negotcştii
34. Cămirzanii
:15. Movilenii

Rîşchii

Dumbrăviţa de Jos
27. Dumbrăviţa de Sus
28. Cotul Băi
29. Blăgeştii şi Fîntina Mare

Bogdăncştii

Boroaca
Moişa

Orţăştii
Giuleştii
Bercştii

şi Mestecănarii

Drăgăneştii
N(umărul)

1. Horodnicenii cu cotunurile
2. Rotopăneştii cu cotunurile
3. Lămăşănii lui Sacară
4. Lămăşănii Ciurii
5· Rădăşăn ii
6. Buciumcnii
7. Oprişănii
8. Timpeştii
9. Satul Fulticcnii
IO. Şoldăneştii
11. Huşii
12. Leucuşăştii
13. Manolea
14· Preuteştii Brăescului
15. Preuteştii Adămoai
16. Ţoleştii
17. Basarabiia
18. Arghiri
'-") Arh. St.
'3) Ibidem,

">

I. Ocolul Muntelui

23. Oniccnii
24. Filipeştii

Slătioara

Tirzia
Tirzia
Poiana

Succvii

19. Si'IVeştii
20. Şoim<ircştii cu cotunurile
21. Sirbii

Drăcenii

Cotul

Ţinutul

Iaşi,

2. Ocolul
19.
20.
21.
22·
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29·
30.
31.
32.
33.
34.
35·

Şomuzului

Heciul
[ olheştii
Hirtopu
Hraţca

Pleşăştii Săniascăi
Pleşăştii

Ganii

Pleşă.ştii Hermezăului

Liuzii

Tăbirţoai

Săliştea

Valea Glodului
Giurgeştii
Vultireştii
Ştirbăţul
Mc·reştii

Onceştii

Pctiia
Buneştii

fond cit„ f. 18, 2.4.

t. 45--46.

In document

„Băneşti",

.l37
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N(umărul)

3. Ocolul Siretiolui

1. Cornii Băloşoai
2. Poiana Răhtivanului
3. Dolhaţca şi Buda

4. Guliia
5· Probata
6. Brătenii• 5
7. Todireştii
21. Boldeştii
22. Stolnicenii şi Sloboziia
23. Hirtoapile
24. Crivcştii Pităriţii

25·

Crivt>ştii

Ciurii

18. Movilenii
8. Zberenii
9. Cirjoaea
10. Horodiştea

(a aparţinut anterior

] ]. rJaiul
Vascanii

12.
13·
14.
15.
16.
17.
19.
20.
26·
27.
28.
29.
30.
33.

34.
35·

"

(a

aparţinut

ankrior de

ţinutul

(a

aparţinut

anterior de

ţinutul Neamţului}

Romanului)

CostC'ştii

Dăclr5tii

Crive5tii lui
Ruginoasa

Buhuş

Hărmăne~tii
Heleştienii

Oborocenii de.Sus
Oborocenii de Jos
Fărcăşanii
Jiăh[15ă~tii

Fedeleşănii
Schiolcţul
Voluntireştii

N(numărul)
Graşii

4. Ocolul Moldovii
(a

aparţinut

anterior de

ţinutul Neamţului)

Prcukştii

3. Timişăştii
4. Pctricanii
5. Urichenii
6· Rădenii
7. Capul Dialului
8. Păstrăvenii
9. Spieştii
10. Davidenii

">

ţinutul Hîrlăului)

PC'tri5ul de Sus
Pctrişul de Jos

31. Ghine5ti
32. Brătuleşti

1·
2.

de

..
..
..

„

„
•

Prin documentul din 4 septembrie 1825, Ioniţă Sandu Sturza, domnul Moldovei, fntăreşte
boierilor Costand Negre, fost mare spAtar, şi cumnatului sAu Ioan PAtraşcu, fost mare
ban, „slobozenia pentru
alcAtulrea de tirg pe moşia lor BrAten11u. Denumit Lespezile.
Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, P X/60 ; Arh. St. Iaşi, fond Vistieria Moldovei.
tr. 1185, op. Il 2035, dosar 9/1857, f. 05.
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•

"30. Brăteştii
11·
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miteştii
Verişanii

Miroslăveştii

Socii
Bourănii
Crîsteştii

Homiţa Lipovănii
Str(){'ştii

18. Cotunu
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26·
27.
28.
31.
29,
32.
33,
J4.
35.

Dr<"1guşimii
Căbujii
Lcţcanii

Birg[1mii
Săcucnii
Forăştii
Tc'"1taruşii
Conţăştii

Paşcanii

cu cotunurile
Stolnicenii
CozmP';;tii cu cotunurile
(a

Purceleştii

aparţinut

anterior de

ţinutul

Romanului)

.,

Muncelul

„

Ciohorănii

„
„

Mogoşăştii

Hălăuceştii

Adunarea ocoalelor
N(umărul)

1.
2.
3.
4.

sate (lor).
ocolul Muntelui

35
35
35
35

Şomuzului

Siretiului
Moldavii

140 adică una sută patruzeci fac satele (ţinutului) Sucevii.

Tirgurilc
1. Fulticenii

2.

Lespizăle.

3.19
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Anexa 2.

$

Ţinutul

Sucevll,

T A B L A
lămuritoare

de toate

propietăţile,

de moşii particolare, monastireşti şi răză~eşti i fameliilor vieţuitoare prin tirguri, in scopul
cerut de Ofiţia Departamentului de Finans nr. 28!18 la 2o aprilie 1857.

cu

.„.,,.

.2 ~

·-"8-"5

E~

Numlrea
moşiilor ~i

a

tlriurllor

..:-

z

CJ
.„ ....
cu

-~'§

;:E:;::
„cu

c.

1

2

3

.....,,.
...
:;;
~

V:

cu
c::

o

E

4

.....CJ„
cu

c.

......,,.

''":r.·
''"„
''"
N

5

cu

~cu·--

E ·c .:!

--~·~
.... tJ ....

_

::E ....
.„

)~

a cui

~ 2:: ~

QJ

i::

6

propietăţi

_

===~â
:= ~ tJ

sint

s ::l·-....
~·- CJ

~ -~ CJ

~

~

:> c.

7

R

-

9

Ocolul Munlilc
1

Mălinii

2

Vălenii

2

-

3

Păisanii

3

la 24971

47

4

Drăcenii

4

Gălneştii

5

-

277

5
6

Pinu CirJii

6

-

-

235

7

Borca

-

15223

122

-

113

-

59

şi

3()5

Socii

B Sabasa

7

•B

-

10 Stejaru

10

11

Farcaş a

11

-

12

Crăpăturile

12

-

9 Plrtu Pintii

13 Cornacu cot un urile

9

1

la 3554

-

inlr-un
hotnr

A monastirii Slatina atirnată
de Depart.(amcntul)Cultului

163

213
Idem
1

40

82
55
246
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2

Intr-un hotar a monastirii Rtşca
atimată de
Departament(ul >
Cultului

1

2

14 Dorna cu Gura Negri
15

Şaru

Domil

16 Neagra

Şarului

4

3

-

-

-

17

Pllltlni,u

18

Broştenii

1

19

Coturgaşii

2

-

-

-

20 Crucea

3

21

Chlrilu

4

-

22

Negrişoara

5

-

5

6

2

-

3

100.000

386

4

-

203

-

69
105

36000

94

5

-

-

0000

Ocolul

7

8

9

162

3

Moşii de munte răscumpărate
de săteni, bătrini, cari pişte
lot se socot a fi pi ş te 360
sin partaş cu părţi şi mici şi
mari.

134
231

nelocuită

1

---

-

204
90

2

Unceştil

2

-

-

700

53

3

Hreaţca

-

47

Buneştii

cu

-

-

1

a dumisali) boeriu(lui)
Alecu Balş!.

făt

5

a dumisale slugerului
Nicolai Marcovici.

6

a dumisale

7

a dumisale comis Dimitrie
Codreanu.

Io;; o-

Şomuzului

Petia cu
Ţarina Mare

1

4

34
nelocuită

300

spătlreasa Safta
născută Ciudin şi
a dumisale spătariului Grigori
Răhtivanu soţul cucoanei.
Răhtivanu.

însă:

8

a dumisale spatar Grhiori
Rărtivanu.

105

9

a dumisale stolnic Lascar
Răhtivanu.

70

10

130

11

a dumisale demoazela
Aristiţa Răhtivanu.

..."'
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a dumisale fraţilor
partea din Unceşti .

Săneşti

cu

„

t..

2

~.,;

3

4

5

6

7

105

9

8
12

zăstrea

dumisale stolniceasa

Profira

Ghiţăscu, născută
Răftivanu

13

35

a soţului dumisale stolnicul
Costache Ghiţăscu (ambi) din
Buneşti.

4
5

Luizii-Tăbirţoai
cu locul de lingă

6

Pleşeştii-Săneascăi

7

Pleşeştii-

B

Mereştii

tirg

Hermeziului

42

14

a sfintei monastiri

3

80

17

15

4

220

42

lG

5

195

37

17

~ ctumisalC' s;irdăreasa, Maria
Gonciu, născută Manoliu şi
cuconul dumisale siirdar Nicolai Gonciu.
a dumisale dr. fraţilor
Pleşăşti Gheorghie col??
Costantin şi s!uger Matei.
o dumisale paharnic
Costantin Hermeziu.

37

6

9

Giurgeştii

7

la 1400

71

10

Giurgeştii

8

280

27

11

Ştirbăţul

12

Săliştea şi

18

19

a dumisale leitinant
Mihail Botez.
pitar Annstasie Necolau sau
ginerului dumisale comis Dimitrie Gavrilaş.

zăstrea

53

9

20

a dumisale aga Lupu Botez.

59

21

a dumisale comis Lupu

137

22

a dumisale
Grecea nu.

23

a dumi~ale vornic Iorgu Vfr·
na\·-Litcanu.

10

!500

77

13 Poiana- Răhtivanului

11

300

14 Valea-Glodului

12

BOD

13
14

3000

Runcu

Nc>amţu.

200

Pleşeştii-Gani

Răftivanu.

15 Liteni
16 Cornil

şi Rătunda

248
76
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vornicesăi

Nastasia

1
17

2

3

Preuteştii şi

15

Vlădeştii

zis Argherea
Basarabiea
l!l

Şoldăneştii

19

Dolheştii

21)

16

4

5

6

7

9

B

-

-

-

-

-

-

1700

135

1400

71

25

379

26

a monastirilor închinate Sfintului Mormint.

':t.l

a monastirii Slatina atirnată
de Departamentul Cultului.

28

a dumitale
Nicolau.

-

24

a dumisale vornic Alecu
Botez-Forăescu.

a dumisale cucoanei Ralu Botez, născută Baştă, soţia dumisale vornic Alecu Botez - Forăscu.

...

c.>
<.:

-

2

-

1900

Preoteştil-Adl!imoai

-

3

-

645

95

21

Preoteştii

17

-

400

50

22

Huşii

18

55

Hirtopu

19

-

580

23

-

1100

120

29

a sfinţii sale iconomu Iftimi
Stamate.

24

Spătăreştll

20

-

-

650

45

30

a dumisnle

25

Horodnicenii

21

-

--

2800

384

26

nmpeştli

22

-

384

21

31

a dumisale marchiza
de Betmar. (Bedmar)

27

Rotopăneştil

23

--

-

1664

140

32

a dumisale
Istrate.

polelnic Nicolai

28

Lămăşenli

24

-

-

370

81

33

a dumisale
Sa cară.

paharnic

29

Lămăşenii

lui Cichirdic

25

-

.

300

78

34

a dumisale
Cichirdic.

30

Rădl!işenii

31

Oprişl!inii

35

a monastirii Slatina
Departamcn tul
de

32

Făl tlcenil

Vechi

-

36

răscumpărată

Mari

şi

Mici

Brăeascăi

lui

Sacară

-

4
5

-

-

-

265
2151

2

35

40
36
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cuitori
tului.

aga Costandache

spătar

Alecu "\Iilo.

bănesăi

Luţica

Ioniţă

Anastasia
atîrnată

Cultului

de cătră lnsuş lăfiind numai vatra sa-

j

w

~
~

1

3

2

-

33 Buci umenii

4

5

6

3

10

-

Buneşti şi

35

-

-

Podeni

Ciudineasăi

Petia

26

fără

8

235

9
căminar

37

a dumisale
povicl.

54

38

să stăpineşti tn comun de citre
săteni dupre bătrlnii satului.

31

39

34

40

a dumisale Ecaterina Ciudin
sau a fiilor dumisale, dumnealor pi tar Alecu şl pitar Costachl Ciudin.

41

a cucoanei
Sturza

42

a cucoanei marchiza
de Betmar.

locuitori
80

34 Petiea lui Virnav
cu partea din

7

a dumisale
Vîrnav.

Ioan Fili-

aga

Iordache

115

27

-

-

234

Ocolul Moldovei
1

-

-

121

2

-

393

6

-

-

Fin tina-Mare

7

-

-

la 820

84

43

a dumisale spatar Vasile
Cantacuzln sau a cucoanei
dumisale Profira născută Roset - Bălănescu.

Ciwnuleştii-

8

-

-

560

115

44

a dumisale
Gane.

9

-

-

404

37

45

şi

1 Sasca
2

Baea

3 Bogata

3

4 Jihalea

4

Băii

5

Cotul

6

Slătioara

7

Blăgeştii şi

8
9

5

Ganii

Ciumuleştii-

Beldiceanului

vorn!cesăl

Catinca

101
7500

47

Luţica

79
56
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spătăreasa

Zolţa

a dumnealor căminar Dimitrl
Costache Mlrza.

1

10

-

2

3

Movilenll

10

-

-

11

-

13 Unicenii

13

14

14

-

15

-

-

-

11

12

Dumbrăviţa

de Sus

Dumbrăviţa

de Jos

Nigoteştii

15.

Cămfrzanii-

16

Cămlrzanll-Marţuneasăi

Htrlescului

5

4

12

6

7

200

23

9

8

46

a dumlsal~ gostelnic
Matei Gane

47

a dumisale
Moruz.

48

a casă! răposatului
Constantin Hirlesc\L

54

-

1

700

43

137
1200

cucoanei

Marla

77

262

22

-

23

tnsă:

164

-

49

120

-

50

aga Emanoil

25

-

51

a dumisali

a

casăl

căminar

rllposatulul Vasile

Morţun.
Morţun.

Profira, născu1ă
dumisale Alecu

Morţun, soţia

Lupu
17

Leucuşăş tli

18

Lcucuşăştii

lui Softa

1I)

-

-

250

17

-

-

250
125

19

.......w,

Forăştii

18

-

-·

900

38

52

40

53

101

5-i
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a dumisale sărdar Vasile Dimitriu şi a cucoanei dumisale
Soltana, născută Ltnt.
a dumisale fra\ilor căminar
Petrache Softa şi căminar Nicola.e So1ta.
a dulllJlealor fraţilor comis
Ştefan, vornic Alecu şi aga
Costache Botez Forăscu cu
deopotrivă părţi, adecă cite 300
!ălei fiecace .

l;,,I

~

1

20

:i

:.!

-

Ţoleştii

4

s

6

7

2

590

95

-

. 9

[l

55

număr necunoscut de răzăş
stăpinesc in comun din
care,
dupre relaţiile ce slnt:

un

1. Nicolai 0-;;lobanu
33 fălci

ar

aVP

1. Vasile Popovici ar ave 12
fălci

1. Costache Popovici ar ave

12

fălci

1. Iancu Ştefanovici ar
12 fălci.

21

Ioneasa

22

Roşiorii şi

Filipeştll

ave

19

-

-

400

48

56

a dumisale colonelului Nicolai
Singurov.

20

-

-

900

87

57

aga Iancu Botez şi a cucoanei
dumisale acum trecută din
viaţă.

24

Tătăruş ii

25

Să veştii

-

26

Drăguşănii

21

23 Manolea

27

Birgăenli

cu

Broştenii

22

1

--

500

77

2

-

2000

333

3

-

340

48

-

2300

-

58

a monastirilor închinate Sfintului Mormint

59

a prinţului AIC'xandru Caiimah, iar în cotuna Bîrgăenii
mai sînt i·ăzăşi, aceştia :

291
77

2, dumnealui Dimitrie Dumitriu care arc la Ir> fălci.
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2. dumnealui Ioni\'1: Dumitriu
~are are 1• JO 141d.

2
28

Drăgăneştii

29 Poeana

Prisăcii

30 Brusturii
31

Giuleştii

32

Orţăştii

33 Boroaia
34
35

Neamţului

Neamţului

Pănurcştii

Şoimăreştii

3

5

4

6

7

4

-

74

-

5

-

88

-

fi

-

-

7
8
R

-

8

-

9

42

3200

-

100

60

a sfintei monastiri

Neamţului.

69
59
3

4

part aş
cu

86

a

moşii răzăşeşti

la care sint

părtaşi:

40

150

-

-

1. dumnealui pitariul Nicolai

50

-

-

2.

15

-

-

3. Io1·su

15

-

4. Marghioala

JO

-

-

5. Nicolai Zugravu

10

-

46

-

-

7. Nicolai Moţoc
din Brusturi.

30

-

-

8. Eni Placa, supus elinesc.

12

-

17

-

70
50

-

-
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-

-

-

Tiliman
Tanasă Frunzăti
Frunzăti

Frunzăti

6. Toma Gavrilescu
cu

parte

9. Costache Singlu
10. [iumitrache Ghiorghiu,
supus elinesc.
11. Catinca

Mi~oglu

12. Epiti:~pia .?is~!·icli Sf. Pro-

,...
~

1
3u

2
B1·usturii

răzăş

4

5

--

fi

3

-

o

7

-

77

190

-

8
G~

9
răzăşască

la care s'înt

partaşi

nr.

-

1. cucoana Profira Anghel din
Beserabii iarăş clironoama răpasatului spatar Alecu Adam

30

2. dumisale Iordache ManQ_liU

22

3. dumisale Scal'lat Manoliu

24

4. dumisale Costache Rafoila

30

5. dumisale Dmitrie Mo\oc

28

6. dumisale Dimitrie

Aştefă-

nesăi

37

Bărăştil

38 Tirziea

şi Graşii

39

Moişa

40

Boroaea-Rişchii

41

Bogdăneştii

42

Cotul-Rîşchii

43

Tonţii

23

-

-

-

10

-

11

-

12

-

13

30

7. dumisale

10

8. dumisale Dimitrie

22

9. dumisale

550

57

63

Petrache

Moţoc

Borş

Gheorghie

Moţoc

a Sf. (sale) iconom Iftimi
Sta mate

100
2500

70
300

-

14

-

4000

24

-

-

200

G-!

într-un
hotar

1 monastirii Rîşca
atîrnată de Depar-

amentul Cultului

302
250
26
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G5

a dumisale
Radu

comis

DlmJtrJe

2

1

3

4

5

6

7

9

8

Ocolul Siretiu

1 Ho miţa

1

CristC'ştii

2

3 Bourenii

3

~
5 Năvr~eştii

4

2

-

502

-

88

158

69

6 --~!:._oslă veştii

6

-

Ciohorănii

7

-

8

-

9
11

-

-

12

--

-

13

-

-

3920

2GG

68

6689

725

{i9

a dumisale comis Costache
Bosie.
a dumisale clironomilor răposatului boer logofăt Costache
Sandu-Sturdza.

70

a dumisale boeriului vistier
Nicolai Rosăt - Roznovanu.

7
8

Verisfmii

9

Cozm<'!)tii

5

10

Miteştii

11

StolnicC'nii

12

BrătC'nii

13

SireţPlul C'U

H

Ruginoasa

14

-

-

15

Paşcanii

15

-

-

lG

Brăteştii

16

-

17

Conţăştii

17

-

10
şi Purc<'IPştii

LC'SpC'zii

18 StolnicPnii lui Goian
19

""'~

-

20

Criveştii
Crivcştii

18
19
20

-

la
12000

62

66

70
112

171
24
2200

152

(i7

a

1102
9000

41

192
2732

163

71

--

-

dumisale vornic Ionn

Prăjescu.

43

-

toate într-un hotar; a tnălţimil
sale fostului domn Mihail
Sturdza.

101

600

a dumisale nga Constnndache
Nicolau.

29

72

a dumisale spatar Dimitrie

Borş.

25

73

a casei banului Petrache

Borş.
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ti
o

1

4

3

2

5

-

6

21

Hirtoapele

-

1

22

Heciul

-

2

2J Prol>ota

-

3

24 Gulia

-

4

-

-

5

-

-

6

--

2500

7

-

909

25

Colhasca

26 Buda
27

Hărmăneştii

-

28

Vaţscanii

21

Bolclt";;tii
-----

22

'.!!l

30 Todire!-itii
31 Laiu sau

-

23

-

-

Stroieştii

8

J2

Petrl'ştii

de Sus

-

-

1

33

Petreştii

de Jos.

-

-

2

9

8

Borş

74

a casei banului Ioan

75

a casei cluc('rului Dimitrie Borş

76

a monastirii închinate Sfîntului
Mormlnt.

77

a monastirii Rlşca atlrnată de
Departamentul Cultului.

711

a dumisale

43
98

79
80

56

81

44

82
83

a monastirii Zagaviea
a dumisale comisoaie Smaranda
Stamate, acum soţia dumisale
Mihălache Costin.
a dumisale comis Dimitrie
Brânză, cea mai mare part(',
a dumisale pitar Costache
Gheo1·ghe Gosa.
casăi 1·ăposatului slui::1?r Filip

900

107

1300

281

1600

317

800

124
281

-

--

7

171
133
71

HiOO
148

700

35

780

comisoaei Elcncu

Fe>ştilă.

Secară.

84
85
llti
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casăi

rflposatului slUgf'r. \ntohi
Teodor.
a dumisale Anica Vrînceanu
alţi vreo dţiva răzăş cu foartemici părţi.

3

2

„

5

i

li

g

B

Tirgurile
1

Fălticenii

-

-

-

-

la 60

famelii boc:'ri

12

preoţi

48

în clasa
tari

100

Idem a

254

Idem a birnicilor

neguţătorilor

meşterilor

pa ten-

patentari
şi

căpă-

tăeri(lor).

40

dizrobiţii

30

catolici, adică
şi lipoveni

1000
1544

2 LPspczii

1

-

-

22

to>

tJ1

35

Paşcanii

Adunare
moşii la ocol (ul)
Muntile ln
la ocolul
Şomuzului

2

-

5

12

27

5

~

3

anume

nemţi,

armeni

evrei

15

Idem a

90

Idem a birnicilor

la particla
ocolului.
Idem
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arătate

vechi

famelii în clasa
pa ten tari.

150
2!36
20

-

şi

30

3

3

noi

nf'guţiitorilor

meşterilor

patentari.

preoţi

evr('! ·
evrei, afară de numărul fameliilor creştine care s-au urătat
la ocolul Siretele, satul trecut
la nr. 15.

w

tJ1
~

1

2

3

4

5

6

.7

43

la ocolul Moldavii

24

14

5

Idem

33

l~

23

8

2

Idem

7!)

39

15

-

-

-

133

ocolul Siretului

moşii

1

din ca1·e

tîrgu!

Fă!licenii

-

g

9

parte răscumpărată, iar parte
supusă plătii de bezmen către

15-&4

dumnialui serdar Vasili Demi-

triu.
lirgul LP!.pPz1)('
tirgul

288

Pa~canii

20

J;JG
moşii,

piste

7!J

din care
două

şaplC'zeci şi nouă

mii cincizeci

proprieta'e a durni1-ale
'llis Costache Bosie.

şi două

39

15

particulare, trizeci

fameli

vistiC'rului Nicolai Roset - Roznovanu.

2052
şi nouă mona!.lireşti,

co-

cincisprizeci

adică
răzăşăşli şi
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sută

trizeci

'i tri

tri tirguri. ln care Urguri pot fi

vieţuitoa1·c.
Sameş

una

Romano (m.p.)

f'ltlUtul Boto$anl

Nr.

Numrl"

ert.

m0911lor

l':'um;'inll
JAcouitorilor
pt-tttd torI
pc lalt'

Nr. f:ilcllor
!iOCoU\«'
oproxlmntlv

Numil"t'a ''
pronumin'n
propirt.,rilur

Oeolul Sfret

144 Salce:i

73

1200

I~

Plopc'nil

9~

1000

HG

Sllmmlrea

112

1000

147 BUr!IUC'(!O li

i2

~I)

llliO

' umbrlh'c>nll

4!'>0

4000

1~2

f1ntln<'lllc

l!'>.1

1100

\·o:-nit ul l..:1•.1•lr 1 ·.,·1taco.1ir.o

r~p.'luo;.,lulul n;ulvornol
,.owtnk C(}S\.:whl Bat,

..
po.;\<'lnl<'t'•"l'•a (';itlncn
Canan<\u,

lr.3 Canx-:IL.,.UI

H7

Gri~tH

·~
160

Burdujrnil

110

l'ZOO

71

c:a'i.O rl1pllu..atului v«nir
Scarlat Midf'SC'U.

ag!l lonrn Rnle-t şi po-.tt·lnicul Va'iilt• C.1n:1n<\u.

OOO

-

I

m·~uţâtori

p:itrnt.iri t'\J

-

41

lk'1:U\~lr.m

l)i.1trn\.nri 'I-i rnc-.,.\t-ri. molduvt'fli, rlil"11 111-a.

-23

mUr.

-

m~lt-ri

12

3

(lot.al

!l:'lll

1200

84JK-.;li I ru <'ii tu na
ffoOl"C.'3

Burdujcnl

60

lor t•alfr, moltb\·,·nl

drirrobtţl.

c-J:is.'I 111-a.

rnlft>.

I

moizlll

11~

Jidovi

236

p.,tf"ntnrl

:i

familii to:

~ -

1180 „urlt•lt•),
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dJ~

ll·a

Ţinutul

Dorohoiului

Anexa 4

Numirea mosiei
şi ocoalclor

A cui anume
propiC'tari este

Stabila locuinţă
a propietarilor

Ocolul Berhomctele
__ _R~d_eştii_______199 ___ 1_7_ _a_~umisale A. Stîrc_e_a___l_a_moşi_e_ _
Botăşaniţa

3G8

21

a dumisale Costachi
CiornC'i ~i alţi răzC'şi

Ruşii

279

15

523

18

206

16

665
338
500
1000

50

a clumisalc TC'odor Chiriac
a dumisale spatar, C.
Ciomîrtan
a
dumisale
clucer
Ciomîrtan
a monastirii Varaticul
Proroc Ilie
Tcodorcni

lui Chiriac

Rw'ii
Osăbiţii

din

Ruşi

Bălineşti

Verpoka
Mitocul
Adîncata
Hinţcştii din
Deal şi Vale
Bereşti

2000
500

30

55
142

la

Botoşani şi

acolo

[lSC"JTiillf'i.l

a casc•i ri\po.~atulni
vornic T0odor Sîlion
a dumisale Ghiorghi

28

24

Calmuţchi.

în Basarabia

Slobozia Serbă
neşti i cu Zvo-

a dumisale cn0az All'cu
Moruz.
în Zvorîşt0a
120
a casC'i răposa~ului vorHînţă5tii din Deal
nic (TC'odor) Silion
142
1000
a
clumisale cucoanei
în capitalie
Grimeştii
(Iaşi)
Catinca Mavrocni
Zamostea_ _ _ _ _ _2_;-_)0_0_ _ _2_0_6_ _a_m
__
o_n_a_st_i_r_ii_R_i~ş_c,_a_ _ _ _ _~~~~

riştea şi Şcrbăneştii

Zvorîştea

4000

281

a clumi'>ale cneaz A.
I\Ioruz, aice.

72

CONTRIHUTIONS AL.\ CONNAISSANCE DE LA SJTl'ATION ADMINISTRATIVE,
ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE DU DISTRICT DE SUCEAVA JUSQ'AU
MILIEU DU XIX-e SIEC"LE
RE SUME
A forc·r• d0 dccouvrir deux documents incdits concPrnant la division adminisb"ative-territoriale de la Molclavie cn 1834 et un auti·e concernant Ies proprietes des
monastl'res l't franc-allPu.~. contenant le nombn• cles familles habitant ces domaine~
cn 1857, qu'il fait publicr, l'autcur contribuc par ceci a l'l'largiscml'nt de l'inform:ition conccrnant l'evolution aclministrative-tcnitorialc, socio-cconomique ct demographiquc de l'ancicn district de Sucea\·a.
l.-.~
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SCRISORI INEDITE :
lON PAŞLEA CĂTRE LECA MORARIU
PETHU FROJCU,

EUG

E~

DIMITRIU

ln .acţiunC'a de valorificare a moştC'nirii culturale pC' plai11rile nurovinC'i, am
avut deosebita satisfacţie să găsim clouă ample scrisori ale lui Ion Pi~lea, sculptor
din Cîmpulung-Moldovenesc, datate 17 iunie 1945 şi august 194:i, trHnisc profesorului univ. dr. Leca Morariu, stabilit, după cel de al doilea război mondial, la Rîmnicu _ Vilcea. Aceste scrisori, pUSC' cu multă mnahilitat<' la dispoziţil' clC' cloam11a
Octavia Lupu-Morariu, soţia profesorului, - azi rezidC'ntă în SucC'ava - cuprind
preţioase date dC'spre viaţa românilor din Impt:riul Austro-Ungar, la sfîrşitul veacului trC'cUt şi începutul acC'stui secol.
Ion PâşlC'a s-a născut !n 24 SC'ptembrie 1869 în comuna Bozovici, jud. Cara~
Severin. TalC'ntul i-a fost remarcat dC' tinăr. A urmat Şcoala de ArtC' şi Mesl'rii din
Timişoara. ln 1886, comitetul expoziţiei dC' la aeC'astt1 şcoală, ii confC'ră diploma de
onoare şi medalia de aur. ln capitala Banatului, a lucrnt în atelkrul seulptorului
Franz WcigC'I.
Prezcntîndu-sc generalului Traian Doda în octombrif', acelaşi an, acpsta i-a spus
că nu poate înfiinţa şcoli de mest'rii cu banii românilor oe aveau să dC'vină unguri,
pentru că nu lt' Pra îngăduit să vorbească dC'cît ungur<";>tC'. GenC'ralul a ales allii
calc: să trimitii tineri la Viena, în şcolile austriece. Printre aceştia s-a aflat şi Jon
Pâşlea, care s-a specializat la artişti renumiţi din capitala imperiului.
Timp de 6 ani a fost sculptor diecC'zan la CC'rnăuţi, după carC' ajun;lc la Şcoala
de Arte şi MesC'rii din Cîmpulung - MoldovC'nesc, lnfiinţată în lll95, singura din
impC'riu, cu limba de prC'darP în română.
Anii, mulţi la numiir, n-au estompat amintirile. EIC' sint vii şi nC' transpun in
C'pocă, .ele parcă am fi chiar noi martorii întîmplfirilor. Ion Pâş!C'n este' un. hun povestitor. Tonul glumeţ cu care relatează ef'le trăitC' dP C'l, dau mai mult<i savoan:
acestor pagini. Prin faţ:.i ochilor trec nume ele ,<;l•amii ca N. Iorga, T.V. ŞtC'fanelh,
Mitropolitul Silvestru-Moi·ariu, Ep. Bucevschi, sculptorul Archip Rosca, Dr. Dimitrie
Cioloca, pol'tul Gavril Rotică ş.a. St• dau şi nume ale stăpînitorilor, întrC' care contele Bdlcgardc, baronul Wohlfart sau ofiţeri elf' jandarmi n'-)i manifC'stau pe faţă
ura împotl'iva românilor ţin11\i cu forţa sub jugul h:ih~bUI·gic.
Sînt evocate întîmpli'm plinC' ele tilc lC'gatP dC' lupta pC'ntru păstran•a limbii
române, pentru introducerea acesteia in trPburilC' uncr instituţii oficial!' din Bucovina (Cîmpulung şi Vama) pPntru
purtarea tricolorului la piept şi la păliirie.
Aflăm date interesante despre creaţia artisticii a lui Epaminoncla Buccvschi
~au
despre cariera lui Archip Roşca. AcPsta din urmă şi-a putut împlini dC'stinul de
sculptor, graţie lui Pâşlea.
DC'spre Şcoala de Arte şi Mescr:i din C1mpulung, profesornl aclucf' -:;tiri noi, CP
vin să se adauge celor cunoscute azi. Aflăm concliţiil<• de angajarC', titlurile avu 1.e
de dasci1li şi maiştri, numele unora dinfrP ci, al citorva dintrP P!evii cf' s-au
distins şi au ajuns arti~ti de seamă. Autorul scrisorilor nu-i erup pc' cei r<irf' ~-il'.J
arătat prea sPrvili cu ocupanţii, dcvE'nind chiar filoaustriC'ci.
Ne slnt prezpntatf' imprC'jur<irilP ce au dus la infiinţarf'a Şcolii clin Cimpulun,::,
care trC'buia să-i înveţe meserii pC' muntrnii locului. .'\semcnca nwscria~i c·e-şi d~
tigau existenţa lucrîncl iarna piPse dP artizanat ce lC' vinclC'aU prin ora~Ple imp.'riului, au apărut acolo undC' munţii prau săraci. în Bucovina, îndPosPbi în zona
Cimpulungului, abundenţa lemnului şi a altor bogăţii au lngăcluit localnicilor să
se descurce in vrC'muri de demult şi fflră meserii ...
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Ion Pâşlea a fost un patriot în adC'v[iratul sPn<; al cuvintului. PrPocupat de
reînviC'rea vechiului stil românesc al mobilierului din zonă, cutreiera satele împreună cu T. V. ŞtC'fanelli, pe atunci judecător la Cimpulung. Unul căuta prin podurile
casPlor, mobil<' uitate', iar c0lălalt documente istorice. Strădaniile n-au fost zadarnicl'. In 1901i, Şcoala din Cîmpulung trimite la Expoziţia din Bucure~ti mobilier în
stil românesc v0chi, luC"rat de Pâşlea şi ele elevii ,săi.
Ik o rnră moclf'stie, sculpt01·u1 a avut de înfruntat de-a lungul anilor multe
animozităţi, mai
ales în pC'rioada sU1pînirii habsburgice', cind n-a ales drumul comod al supunerii oarbe' CC' i-ar fi u~urat ascC'nsiunPa. Dimpotrivă, s-a dovedit
un patriot care n luptat clin grC'u pentru afirmarPa C'iC'mentului românesc. Oficialităţi IP i-au recunoscut valoarpa ::;i a1·tistul a parcurs b·eptele sociale cu sufletul
im µăcat că n-a făcut compromisuri de conştiinţă.
Lf'ca Mornriu îl cuno~tea în di din pC'rioada cind trăia în Bucovina. El s-a
adresat lui Pâ~lea pC'ntru acC'stp Pvocări, clf'oarcce voia să redact<'Z<' un Lexicon
al personaliti1ţilor bucovinene'. AsemenC'a corPsponclenţe, primite din întreaga ţară,
abundă în arhiva familiei.
Ion Pâşlea este un transplant fericit pe pămîntul Bucovinei. Românul din
Bozovici, de la sute kilomf'tri dep:i.rtare. s-a simţit hinC' printre românii din celă
lalt c<ipăt de> ţară. A muncit cu sîrg; a lăsat P"Stf'rităţii multe opere de artă ce
se p;'istrează la Cîmpulung. D<ir, ceea Cl'-i mai imporlant, a educat şi format - ca
oameni şi artişti - atît('a generaţii. de tineri ce i-au admirat talentul şi caracterul
desă vîrşi t.
In 1945 Pr<i singurul suprnvil'ţuitor ni corpului didactic de la 1895 care putea
s:1 asiste la Semicentenarul Şcolii. S-a stins în ianuarie 1953, ingrijit de fiica sa
mai ma1·e, Stela Ciubotaru.
CelP două scrisori rc•prezintă o prPţioasă crnnici1 de l'pocă, CC' ofc>ră posteridate pierdute în npgura vrPmii. Mulţumind şi pC' această cale doamnei Octavia
Lupu-Mornriu p<'ntru bunăvoinţa cu care ni IC'-a pus la dispoziţie, dăm mai jos
conţinutul lor
tăţii

Cîmpulung Mold„ la 17 iunie 1945
Mult stimate D-le> Profesor,
rată c.:i vin şi eu cu puţinl'lp
pooli(•nţă, clup[1 cum văd, durează

ml'le amintiri. RegrC't in:--ii că l(•găturile de corC'stocmai o lum\,' clupă data poştei din R. Vilcf:i„2

1' , '-Lung. Molei.
I
Stricarea rdaţiilor N. Io1·ga şi contl'lP Bellegarcle3, a avut următoarea povestP.
hoi cei clin comitetul Societăţii „Şcoala Română" 4 Dr. Emilian Criclevicl, eu
Hoticu .-, şi alţii ne-am hotărit să invităm pe marC'iP nostru cărturar Dr. prof. N.
Iorga la C.-Lung să ne ţină o confc>rinţă cu subiectul din trecutul Cimpulungului,
la care D-sa a rt1spuns c[1 vine'. Aflînd contele BellegarclC' de această sosire', şi cum
noi tocmai rugaspm pC' BE'llegardC' să intervină la Minister in Viena pentru obţi
nerC'a unC'i parcde clin ,partl'a Fondului Bisericesc pentru clădirea unui internat
al LicC"ului „Dragoş Vodă", Bellpgarde intervine la p1·c~edintc>k Societăţii, Dr.
E. Criclevici : „Oare cum sp potriveştP asta ca eu Bellegarde să intl'l'Vin la Minister
pentru o parcC'iă în Cî1npulung, cinci voi invitaţi pc> N. Iorga la C.-Lung, care
iată Cf'-a vorbit Iorga în Parlamentul Român în Bucureşti (despre) impC1ratul cu capul
strimb şi cite altc>le la adresa M(njf'stăţii) Sale (scoţînd din buzunar un ziar cu
articolul vorbirii sale). DPci, din două una : sau îmi luaţi sarcina intC>rvenţiei melr
'l Datorita

războiului,

serviciile

poştale

erau îngreuiate.

Aşa

se

explică

intîrzierea cores•

pondenţei.
2

DLtpa refugiu. din 1944, prof. unlv. dr. Leca Morarlu s-a stabilit la R. Vilcea, unde a locuit
pinâ la mo'>rtca sa, la 15 decembrie 1963. ln 1968 a fost reînhumat în cimitirul din Suceava.
Fondul ct0cumentar al proresorulul a fost donat Sucevei de soţia sa, Octavia Lupu Morarlu
şi se afl'1 in păstrare la Muzeul Judeţean.
3 > Contele Bellcgarde era guvernator al Bucovinei.
'l •• Şcoala Romirnă" - Societate culturală înfiinţată la Suceava !n 18!1~, din Iniţiativa lui
T.V. Ştefanelli şi Ştefan Ştefureac, pentru promovarea tinerilor români ln şcolile din
Bucovina. Printre preşedinţi, a fost şi s. FI. Marian.
5 ) Rotlcă, cavrll (1886-1951), poet, prozator şi gazetar din Bucovina. Membru al Societăţii
Scriitorilor Rnmânl. Participant activ la viaţa politică şl culturală, pentru realizarea visului unităţii naţionale.
)

351i
https://biblioteca-digitala.ro

la Minister, sau abzicerea venirii (lui) Iorga la C.-Lung" Doctorul Criclevici a
convocat comitetul Şcoalei Române şi mai mulţi intelectuali la sfat, ce-ar fi făcnt
tn această afacere atît de încurcată. Majoritatea a fost de pă1·ere ca să abzicern
venirea lui Iorga la C.-Lung. Eu mi-am -dat părerea ca să nu facem un asemenea
pas. că ar fi o ruşine ca o societate culturală cum este Şcoala Română să invit<!
pe cineva şi tot ea să abzică. Sunt sigur c{1 Iorga dacă vine:> la C.-Lung nu va vorbi
nimica rău, dccît din trecutul acestui C.-Lung. Că şi la Sihiu au fost oameni foarte
îngrijoraţi, cu atît mai mult că stăpînirea înconjurase clădirea cu 200 jandarmi.
La urmă s-au retras blamaţi, că nu s-a vorbit nimic rău, dccit (de) istoricul acestul
centru cultural român.
BellegardC' luase şi el partC' la acC'astă convenire. Spre mirarC'a mea, după plecnrC'a sa la Viena, mă trezesc cu o scrisoare adrC'sată mic, se vede din cauza proµunerii mC'lc ca Iorga să vie. Mi-a impărtăşit Vl'dC'rile salC', am răspum ~i cu
cu vederile melc:>, la urmă a intervenit la Minister, sprC' mirarea mea, ca ~ă fm
numit dC'finitiv în serviciu, că nu sînt iredentist, nici antiaustriac - cum sînt
descris de baronul \Vohlfart -, clC'cît un bun român.
Mai tîrziu, a mai avut Iorga o rugăminte spC'cial la persoana mea. A trimis
pe secretarul său cu o scrisoare, uncie mă rnagă să primesc pc fiul său Petru la
secţia de sculptură. Directorul Ilie Veslovschi (... ) n-a fflcut cum am primit şi pp
alţi elevi străini de ţară ; am primit clin Vechiul R{·gat, din Ardeal, din Banat.
numai cu Petru Iorga mi-a făcut greutăţi. A întrebat Ministerul ori să-l primească
sau nu în şcoală ţa elev pe iiul lui N. Iorga. Iorga este act'la ca1·e a fost oprit la
Iţcani prin prefectul Sucevei, Dr. Tarangul, ele a intra în Bucovina. A venit răs·
punsul de la Viena ca să fie primit. Eu în inkrval am înştiinţat pp D-na Iorga
că pe Petrică l-am
a~ezat la un absolvC'nt dC'-ai mei, Ion Tîmpescu (cu) ateliC'r de
sculptură, pînă va veni aprobarC"a primirii sale în şcoală. Dară Doamna mi-a răs·
puns ,că renunţă, dacă se fac atîtea marafeturi.
II. - Cramerius (n·a) un ceh filoromân, car0 după pC'nsionarc
SC' aşezase in
Clmpulung. Eu legasem prietenie intimă cu el. lntr-o zi, venind in oraş de la o
baie în Moldova noastră, ne abatem !n palatul comunal. unele era o şedinţă comunală. Ne-am aşezat mnindoi în lăiţile ultime•. Ne-a fficut o impresie destul de
dureroasă şi proastă : o sală întreagă <lC' ţărani în cămaşc şi bundiţă, munteni chipeşi, akşi pc sprînceană :
se debata româneşte, se scria şi celea nemţeşte. Cramerius scrie un articol că ele la 0.-Lung pînă la Pcaga, poporul să-5i dc:>a sama
şi în consiliul comunal, numai în limba poporului băştina5 să se scrie; destul cu
germanismul, din care consili0rii nu pricep nimica ce li se ccteşte.
Pe această scîrbă m-am hol<"irit s[1 fac propunerea ca colegul meu Ion Ştefu
reac să c;:indidcze în consiliul comunal. „Eu voi vorbi cu toţi învăţătorii, preoţii,
intelectualii, ca să facem să reuşC'şti, dai·ă (cu) o condiţie : dacă rC"uşim, să ceri (ca)
limba română să se introducă în afacerii<• comunale•". Aşa că comuna C.-Lunf('
a fost prima primărie cu limba oficială română. Apoi sccrc:>tarul Vasile Ionaşcu a
introdus-o la Vama şi s-a intrnclus pe rinei în mai multe comune.
llI. - Am înfiinţat o Socil'tat0 culturală cu numele „Deşteptarea", pentru popor
şi intelectuali (că prea e1·am despărţiţi de popor), cu statut0 in r0gulă întărite şi cu
steag tricolor acceptat. Ca pre.5edinte am ales pe TPmistocle Bocancea. judecător.
Am hotărit să dăm o petrecere ma1·e, cu fanfare şi steagul tricolor, înainte, ·pe
muntele Runc. S-a întins o petrecPre de minune', ca fermecată. Cam după 2 ore
aflu că Baronul Wohlfart a trimis jandanni să confişte steagul. La început mă
gindeam să mă opun (că) doar cu încuviinţarea legii aveam steag, nu se poate confisca. Dară cu nebunii nu-i bine să te joci. Am aflat de bine ca să nu observu
nime, să nu facă impresie proasUi asupra poporului. Un sc:>mn, în tăcerE"', elevului
meu Roşca, care locuia Ia mine şi steagul a dispărut. Au venit jandarmii şi au
stat ca proştii. N-au văzut nici un steag. Mai prost a stat domnul căpitan, care le-a
zis că el singur a văzut cum urcam pP Runc cu steagul tricolor. Sărmanii, jandarmi, nici nu visau că steagul a trecut pe lingă ei, şi l-a ascuns Roşca acasă la
mine, în iC'slea dobitoacelor. ln acea zi am aflat şi ura acestui funcţionar, că s-a
exprimat faţă de D-na preoteasă Popescu cu care călăton•a în tren că „Ich ha"ise die
Rumănen" (Urăsc pc români, n.n.).
IV. - Cum am ajuns la Roşca Arhip 6• El VC'nise la CC'rnăuţi să se înscrie la
Şcoala cantorală. Nefiind primit, părintele Calancea îi atrage atenţia că în Prezbiter este un bun român, îl cheamă Ion Pâşlea, sculptor, ~i în curînd plC'acă la
6)

Roşca,

Archip (1877-1926 ?). Pictor, sculptor, grafician bucovinean. Profesor la Liceul
fan cel Mare" din Suceava (1906-1916). Studii şi specializare la Viena şi Roma.

„Şte

357
https://biblioteca-digitala.ro

C.-Lung şi va deschide o şcoală de meserii. „Mergi şi întreabă-l". Arhip Roşca
se prezintă la mine şi-mi spune amarul că n-a fost primit la Şcoala cantorală.
L-am reţinut la mine in Reşedinţă pînă la plecare. I-am dat un boţ de lut şi 5
lemnişoarr de modelat, atita trl'buie la modelat cu 2 capete şi fiecare capăt are
altă formă. Face 10 forme şi 10 degete care fac alte 10 unelte, asta-i totul şi, care
are talent, face minuni clin nimica. Aşa am adus pe Archip Roşca la Cîmpulung.
A locuit la mim• cu alţi 15 elC'vi. Aveilm -l camerC', bucătărie.>, eram burlac. Masa o
aveam la restaurant. BăiC'ţii îşi făceau singuri mincarC'a. · Le cumpăram cite un
sac de făină de pnrumb, din cinci în dnd le cumpăram cite un porc, toate se
puteau cumpăra cu bani puţini ( ... ). Am trăit cu C'i cum am putut. Din acei
elevi de la început, puţini mai trăiesc. Am deschis Şcoala de Meserii ru 32 elevi.
Petru Bub<i din Monastirea Putna i-a fost coleg ele şcoal<i lui Ro5ca.
După terminarea şcoalei am luat cu mine la Borgoprund (Pruncl11l &îrgăului,
n.n.) pe Roşca, Bubă şi alţi 6, cu care am terminat interiorul acestei bisrrici. I-am
introdus cum se ciştigă hanul. Le plăteam 2 fi. pe zi. Ei au format un cor plăcut.
Cîntau dumineca şi sărbătorile în hisl'rică. l-a inclrăgit poporul, aşa că le aduce.:i
mîncare ( ... ) fiecare zi altii familic.
După terminarea lucrului la 12 august 1898, am intervenit pC' lingă Dr. Gheorghe Popovici, care le-a esoperat citC' o bursă lui Roşca şi Bubă şi aşa au ajuns
in septembrie 1898 elevi ai lui Anton Hrenek la Viena. Am mai trimis ulterior
pe Petru Bălan la arhitt>ctură. Jon Ştefureac, pC' dC'vul PC'tru Poenar clin Fundu
Moldovei la Bellearte pcntru pictură şi am exccutat cu el iconostasul din Gura
Sadovei ; Gheorghe Grosar, Haralambie l\lerchcş şi alţii pc care i-am mai anlt.
V. - Friedrich SchillC'r. - Mitropolitul Silvestru s-a exprimat faţă ele consilierul Guvernial Pompe că clacă va da pictura bisericii Sf. Nicolae din C.-lung
lui Schiller, cit va trăi C'I biserica nu se va sfinţi. A insistat mult ca să-l numească
pictor diecezan ; doară clupă moartea lui Silvestru, Mitropolitul Ciupercovici de-I
va fi numit, nu ştiu. SchillPr de mcsel'ic era fotograf. Picta destul de bine, concura
cu E. Maximovici. Drept pină la monrtea lui Bucevschi. Maximovici era profesor
pentru desen la liceul clin Rădăuţi. Ori şi cum, în C.-Lung am lucrat cu Schiller
la Sf. NicolaP, şi cu Maximoviei la i\dormirca Maicii Domnului şi pictura lui
Schiller este superioară ( •... ).
VI. - Timpul cit a fost D-nul Dr. Dimitrie Ciolaca în C.-Lung a fost mare
forfoteală naţională. M-am aşteptat cil clacă V<1 \'Pni la Caransebeş, acest om va
fi un al doilea Traian Doda. Aici a fost mare român şi iubitor de popor. Era
jucăuş, învir!:c-a horele> cu muntc>nii noştri, Vama, F11nd«1 Moldovei, Cimpulungcni.
mă întreabă şi acuma (ele) mai trăieşte Dr. Ciolaca. Sosind din rdugiu, crecl toţi
c-am fo5t în patrie (În ţinuturile natale ale lui Ion Pâşlea, n.n.), dară n-am ajuns,
călătoria este un chin, gr0u am ajuns acasă.
D-rul Dimitrie Cioloca este aceln care 11 intărîtat românismul la purtatul
tricolorului
El a început a împărţi, în casă la mine cocarde tricolore, a plecat
la Cernăuţi, dar oamenii VC'neau m11i dcpartc la mine. Acum i-am luat eu locul,
comandam panglicele tricolor0 clC' la Pardini şi am tot împărţit la fiC'care o bucă
ţică, ca să po11rtc> pP pălărie şi fctcle în păr sau pc> piC'pt şi aşa s-au răspindit de
tare, că toată Iuml'a purta tricolorul, ha şi preoţimea a avut neplăceri. Socoteau
că preoţimea aţiţă poporul si au fost invitaţi la preşedintele ţ;1rii, făcîndu-Ie rc>proş
că lumea este aţiţată la purt<irf'a tricolorului. .•\ utorit;iţilc C'rau vinovatf'. D11c[1 un
nebun ca Baronul Wohlfart n-m· fi provocat, nu s-ar fi silit nime să-l poarte, deci
vinovat era D-rul Cioloca, al doilea Pram ru.
Daţi-mi voic> să vă povestrsc un caz întimplat pr tren. Am plecat din C.-Lung
la Cernăuţi. ln D<lrmănrşti se urră în tren un prpot ( ... ). La Dorneşti se urcă
o domnişoară şi avPa tricolorul pe pillărie. J\jungPm la Grădina publică, ne dăm
jos din tren, aleri::iim sfi ocupi1m un Joc în tramvai. J\ceastf1 domnişoar<i SC' aşează
drept între noi. Părintele îi zicP: ,,D-r;i sc veclc că merge ( ... ) la rude (... )". Răs
punde : „Ich kann nich rumiinhch'' (Nu stiu româneştf', n.n.). „Cum aşci? Văd
tricolor la pălărie !". „Da, il port, pentru cf1 c modE'rn".
VII. Pe timpul cind Pra F:paminonrla Bucevschi 7 la Viena, E'ra la modă pictura
pp sticlă, Ia usile de Ia intniri, pc> uşile dula~urilor, crc:_d:nţ:Jor. Firma !~uct:v1;:
aranja diferite expoziţii în Viena, Londra, BPrlm cu noutaţ1 vieneze, cu figuri ş1
'l Bucevschi, Epaminonda (1643-1891). Pictor bucovinean, cu studii la Viena. CăU'1torll de
documentare in Germania. Franţa şi Italia. Premiul I aJ Academiei de Belle Arte dm
Viena (1872). Membru al Societăţii „Albrecht Durer" din capitala imperiului. Cel mal mare
pictor al Bucovinei, cunoscut restaurator de pictură murală.
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ornamentică

(in das neue Wiencr Barok) (în noul baroc vienez, n.n.). Bucevschi a
lucrat mult în acC'astă branşă (.. ). ln felul acesta, prin fmna Ludwig, au luat drumul Angliei multe lucrări de ale lui E. Bucevschi (... ).
VIII. PărintelC' Sava Popovici era confesor militar la regimentele româneşti
cari se aflau în Viena. De origine ardC'lcan din Acun, sat lingă Sibiu, l-am intilnit
în Sibiu cu ocazia chemării mele de căti·c Dr. Miron Cristea, pe atunci asl.'sor
conzistorial (... ) ca să iau parte la interiorul lucrărilor la catedrală. M-am retrns,
nu-mi convenea depărtarea. Doar dacă aş fi rc>nunţat la serviciul şcoalei.
IX. - Atelierul sculptornlui Franz Weigel e1·a în Timişoara.
X. - Diploma de onoare şi mc>dalia de aur am primit de la comitetul expoziţiei al Şcoalei de meserii, cu finl'a anului 1886 în Timişoara.
XI. - Prezcntîndu-mă generalului Traian Dada în luna octombrie 1886, s-a
exprimat: „Mai bine mă las păgubaş de şcoală decît să fac şcoală de meserii pc
banii noştri şi să cresc unguri din Români dacă n-am voie să introduc limba
română. Mai bine voi trimite în fil'Care an cîţiva băieţi la diferite şcoli in „Austria".
XII. - Am fost trimis ca bursic1· la Viena, adresindu-se gcnC'ralul Dada că
pitanului Pavel Zmc:>u, care SC'C'VC'a la MinistL'rul dl' R[izboi în Viena, ca să m{L
inscrie la o şcoală de sculptură şi să frecvpntez o şcoală bună spre perfecţionare'.
Acesta m-a înscris la Şcoala specială pentru sculptoi-i şi modelori a profesorului
Anton Brenek. Şi totodatii m-a introdus şi la sculptorul Franz Ritt!'r von SchOntaller, cu atelierul în strada BC'lvederC' 4 B. uncll' am lucrat în timpul liber un an,
un an la sculptorul Tăll<'r, un an la sculptorul Kopfstein. Aşa că prin părintele Sava
Popovici am ajuns la Cernăuţi, unde am petrecut de la 20 iulie 1889 pină la I septembrie 1895, cinci m-am mutat la Cimpulunl? şi am deschis Şcoala de mesC'rii care împlineşte la 1 septembrie 1945, 50 de ani de existPnţă cu limba de
predare română.
Sînt mîndru c-am ascultat sfatul Mitropolitului l\Iorariu in afacC'rea limbii române; am învins. Edificiul actual (al) acestei şcoli estP dC' mulţumit doctorului Flo1·i.:ă Lupu, iar crearea acestei instituţii marPşalului ţării, Iancu Lupu.
Scuzaţi-mă de proasta scrisoare>, dară văd n-iu şi trC'mUră mina. Mă mir singur
că mai pot şi atita. Aud ci'1 Rotică nu VC'dc deloc. Nu-i mi1·are, cu împlinesc acum
76 -~ni._ Pină_ anul trecut. m-am .simţit binP. La 15 Faur 19-14 am piC'rdut o fiic{i,
o f11nţ<1 buna („.). A vcmt refugiul, car<' mi-a dat altă lovitură la etatea mea.
Rămineţi cu hine şi sărutări de mină stimatei doamne.
Ion

Pâşlea

(P.S.) Mai am o sociPtate cu păcate, nu ştiu or de vă interesează sau ba dar aducindu-mi amintP, să vă povl'stcsc şi naşterea ei, că-i tot din păcate născ~tă.
Venind eu la Cimpulung, nu exista nici o societate românească. Am aflat numai
Beam ten Casino (Cazinoul funcţionarilor, n.n.) ( ... ). Toţi funcţionarii, invăţătorii,
preoţii, tot ce era intelectual
trebuia să facă parte din această societate mai mult
politică, deoarece statutele Pi sunau că preşedinte putea fi ales numai căpitanul Judeţului. Eu ştiam că o asemenea gobaie putea fi numai un străin de neamul nostru_
ln luna decembrie 1985. se convoacă adunarea l?Pncrală, sP trecP la alPgPrPa comitetului.
PreşedintelP nu se alege, că aşa sunau statutele', numai pref!'ctul .Judeţului este' acela
care-i pe totdeauna. Vine alt prefect, ii ia locul. Cum şi Wohlfart f'ra de faţă, m-am
exprimat că aceste statute sint intenţionat făcute şi păgubitoare societăţii, trebuie
schimbat statutul, ne trebuiC'sc alegeri libere. Şi pînă la schimbai·ea statutelor, fac
propunerea să fie ales preşedinte Tudor Ştefanelli, 8 ), care era încă de faţă. Se înţe
lege, am picat cu propunerea mea. Se sfiau domnii in faţa domnului prefect să se
aleagă altul. „Atunci, domnilor, daţi-mi voie să vă spun că noi toţi românii ne vom
retrage din această societate şi nf' vom forma una a noastră, românească". Am cîşti
eat ca aderent pe părintele Volosciuc, ne-am compus statutele şi aşa s-a născut Clubul Rarău. Ca prim prC'şedintC' am pus pe avocatul Dr. E. Criclevici. Membrii Clubului de astăzi nu cred că mai ştiu de naşterea lui. Şi aici s-au petrecut multe. Am
mai înfiinţat o societate, a Meseriaşilor Români. dar deocamdată cred că aveţi des~.
tul.

'>

Ştefanelli,
şi

T.V. (18t9-1920), Istoric, membru al Academiei Romane, publicist ; prieten, coleg
biograf al lul M. Eminescu,
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(Cîmpulung), august 1945
Domnule Profesor,
Vă mai trimit aici cîteva nimicuri. La anul 1091 am vizitat orăşelul Berchtes2aden ln Bavaria, aflînd că toţi locuitorii acestui orăşel sînt sculptori. Aveau şi in
Viena o prăvălie cu diferite lucrări executate de ei. Un orăşel mic, de 2-3000 locuitori, cari toţi se ocupf1 cu sculptura, introdusă d0 călugării catolici. A devenit industrie casnic<!. Vin mulii străini în aceste regiuni admirabile. Au cîtcva prăvălii
ln Berchtesgaden, unde se vînd lucrurile lor executate în decursul iernii, lucruri
mici decorativ0, pin<\ Li cele mai mari obiectr din scene de vînătoare de mare valoare şi admirabil executate. Ei vînd vara în diferite localităţi balneare. I-am aflat
şi în Austria - Z;1lzcamergut, Konigssec, strigau „Kaufţ. kaufţ" ... ). Imi aduc aminte de pictorul E. Buccvschi po\·estindu-i aceste intîmplări, mi-a povestit şi el una
românPa~că, aclecă : tr!'ce un moldovPan cu cu5ma subsoară, oamenii, întreabă : de
ce umbli cu capul gol, ţi-a murit cinPva? Nu, am icoane sfinte-n traistă. Aşa? Ia
să le V<ld. Isus Hristos co~>t<l 5 lei. Sf.
Nicola!' tot un cirac!... dar omul noslru
evlavios cum !'sle. umbră cu capul gol, cloarii are icoane sfinte ln traistă ...
In anul 1893, Iancu Lupu a vizitat oraşul Cîmpulung - Moldovenesc. A chemat
la otelul comunal pe primarul oraşului, Andrei Flocea şi-l întreabă cu ce se ocupă
iarna muntenii no.ştri. „Cu nimica" - i-a riispuns. „Poate lucră în pădure la butuci... .. ". ,.Nu, fiindcă firmele accstra sunt străim, .~i toţi aduc mazuri din Galiţ' ., Lucră ieftin şi vlid că-i bine aici la noi şi nu se mai duc. Din contra, tot vin mai mulţi
din an în an". „Ştii la ce te-am chemat? S<i convoci pc mine sară consiliul comunal, să stăm de vorbă. Aice trebuie o şcoală de meserii, ca muntenii noştri să cişti
ge iarna bani, să nu piardă timpul degeaba".
A. Florea convoac{1 o şr'dinţă comunal<i. Iancu Lupu îşi spune părerile, consiliul
primeşte propuncrra, ca să facă o şcoală la care să se !nvcţr sculptură, strungă
rie', tîrnplărie, clulgherir, c·o5ercărie, dogiirie. Consilirrii comunali ( ... ) se obligă a
dădi un edificiu pentru acestă şcoală. Ne mai obligăm a da lemnele ( . . . ) pentru
încălzit şi vom pune servitorii necesari şi lmninatul. Statul să îngrijească a numi
maiştrii necesari la fiecare meserie, a le plăti leafa şi a îngriji de uneltele necesare.
„Vă rog, domnilor consilieri a adresa o crr€'rc Di!'t€'i Tării a motiva necesitatea
unei ascmenpa şcoli şi ce obligaţiuni şi sarcini va lua primăria asupra sa. Dară totodată să nu uitaţi a cer€' limba română ele predare la această şcoală. şi la ocuparea
locurilor, cu profesori cari posedă limba română".
ln iarna anului 1894 intPrpclPazC1 mareşalul Lincu Lupu în Dirta Tării npccsitatca
unei şcoli ele mpserii la C-lung, cu limba de prrdare română. S-a adersat Ministerului Instrucţiunii la Vi('na, s-a aprobat şi, în luna martie 1894, s-a scris concursul
pentru ocuparea unui loc pentru sculptură. La indemnul Eminenţei Sale, m-am hotărît să competez.
Am spus : „nu se poate, Emincnţ<i, d1 ru s!nt supus ungur şi
şcoaln va fi a statului şi se va ocupa cu un supus austriac". „Da, adevărat, mine vC'i
merge la Hohozna cu nepotul meu Costică Berar. Vă dau trăsura mea şi o scrisoarP
primarului Miculi -:;i preotului să se convoace o şedinţă comunală, unde> se hotărăşte
că imC'diat după ridicarea clin cetf1ţcnia ungară, vei fi primit ca cetăţean în comuna
Rohozna". Şi aşa am devenit cetăţean austriac. Am fost cel clintîi numit la acPastă
fCoală, care nu şi-a împlinit dorinţa ca muntenii să înveţe meserii, cum sc
credea,
ci şcoala s-a dezvoltat în a-:;a mod, că a fost frC'cventată de elevi români din toate
unghiurile ţiirii, clin România, din ArdPnl, din Banat, din toatp ţinuturile româneşti,
fiind unica şcoală cu limba de prC'dare română din Austro - Ungaria (. . . . ).
In luna Faur 1897 a fo<;t numit învăţătorul din Siret, Ilie Veslovschi pentru obiecte
teoretice, în mai 1898 - Franz Franceschi, italian, pentru desen. In anul 1902 a fost
FranCC'<;chi mutat şi, la intervenţia Dr. Gheorghe Popovici pe lingă Minist('!'. să fie
Ion Ştefureac numit pentru desen. Ştefan Şesan - obiecte teoretice. La I septembrie 1934, urma~ al mC'U la sculptură - Ion SîrghiC', în 1932 ca urmaş al lui Ilie Ve~
lovs~hi, dirrctorul Spinu. I. Vcslovschi a servit 7 ani la Şcoala primară clin Siret
:;;i 37 ani la Şcoala de meserii. I. Pâşlea, 6 ani sculptor cliC'crzan şi 41 ani şi B luni
la Şcoala de meserii.
Va să zică, această şcoală nu şi-a ajuns scopul dorit, cum se credea, ca în timp
să se dezvolte o industrie casnică pentru munteni, ca în alte
ţări, de
exemplu
BerchtesgadPn. Să vă explic şi cauza : !n alte ţări, în munţi, sărăcia c mai maM:'
şi clrC'pt că, daC'i'.1 nu s-nr oC'upa cu o mcsprie,
n-ar avra cu cc trăi. La noi, un
gospodar, dacă are o coadă dC' cal, el trăil•şte boiert>ştc şi anume cum ? Pădurile noastre
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swit bogate în lemn butuci. Toată inrna ~ cară butuci la diferite ferestcie. Noaptea
taie, tot noaptea se cumpără butuci la diferite firme. Cunosc gospodari care toată viaţa
lor cară lemne de construcţii, la Suceava, la Fălticeni, în diferite localităţi la sate şi
oraşe şi le vînd cu prpţ bun. Vin înapoi şi cu bani şi cu porumb, griu ~i altele de la
ţai·ă. Am întrebat: „Bădişorule, de unde ai atîtea lemne, că de c!nd tP ştiu, tot comerţ cu lemne faci". „Am pădurea mea". M-am inkresat de pădurea gospodarului
meu. Am aflat că drept are pădure vo 10 copaci. din care toată viaţa lui cară birnuţe pentru case, pentru şuri, şărămpoi dC' gard, ci1priori la acoperiş şi aşa o duc bine
cu sutele de aceşti negustori şi-mi zic : ţară binC'cuvîntată de tat;il ceresc, că are
.irijă de oameni harnici cari şi noaptea lucră . . .
AltcPva ce-am observat în Berchtcsgaden. MergiPd cu trenul de> la Salshurg, se
vede in pădure că fiecare copac arC' un briu alb, însemnat, numărat, calculat, aşa
că se ştie pe fiecare kilometru de pădure cîţi metri cubi sint in fiecare raion, cu ntîta
preciziune, că nu-i posibil să dispară un singur copac. Altă lume ! La noi se poate trăi
mai uşor, şi fără mC'serie. Să vă povestesc un caz ce mi s-a întîmplat. M-am dus
la un vecin care-l văd că vinde din cind în cînd şi lemne de foc cu stînjenul.
,.Ia ascultă, vecine, n-ai vo 2 stinjeni de lemne şi pentru mine?" ... Da cum nu, vecine!". Ne-am învoit cu preţul : „cit să-ţi dau, că ţ-a trebui bani pentru taxă la comună". „Ce taxie, domnule? N-aş fi vrednic să mă ţină pămîntu\, dacă eu aicea în
marginea pădurii, cu pădurea mai că pină-n o.i;?radă la mine, să plătesc taxie. Doară
încă n-am nebunit !".
Acestea sunt cuvintele vecinului meu Nicolae Tivodar şi-mi zic : cit timp vor
dăinui timpuri atit de roditoa1·e, nu se va prinde meseriaş în munţii noştri. Doară
la m:Jţi am văzut în 0€va, cum vin cu ciuherc:>le atît <l<' frumos lucrate, câ de cei mai
iscusiţi maiştrL Aduc munca lor încărcaţi pc> micii a'iini. Acolo poate s-ar
prindC'
uncie mesPrii a la Berchtesi;:adC'n, cum gîndea Iancu Lupu.
Am mulţi absolvenţi împrăştiaţi în toată ţara. Au ateliere, sunt şi vo 10 profesori la diferite şcoli. Numai industrie casnică nu s-a realizat, ba, din contra, lucrurile vechi cari mi-au servit ca model după care am introdus stilul românesc, după
mobila aflată prin podurile caselor, lucrate de ciobani, nu se mai fac. Acuma le avem
numai in muzeul D-lui Constantin Brăescu 9 ). Am introdus citeva mobile originale,
pe care le-am ~ăsit la diferiţi gospodari aruncate în pod. Nu le mai ştiau valoarea.
LP-arn găsit în anul 1895. Umblînd cu Tudor Ştefanelli, el căuta hrisoave VC'chi eu
mobile vechi. In privinţa ca muntC'nii să aibă ocupaţiune, m-a trimis şi pe mine l.d
Zacopane, unde polonii au o şcoală veche şi lucră şi ei in stilul lor - Zakopanski
stil ( ... ).
Iată-mă, D-le profesor, cu un car de nimicuri, din care nu cred că Vf'i av0a C'<"
alege de folos. Vă rog să mă iertaţi că vă trimit maculatorul, că mina tremură. Mi-i
greu să mai scriu ridată în curat, ba mă tem că şi a doua scrisoare va fi mai cu
coarne, că-mi lipseşte răbdarea, aşa sunt bătr!neţele.
Titlul de profesor, puţini l-au obţinut la această şcoală. Numai Jon Ştefureac,
Alexandru Moroşan şi Ion Pâşlea. Ilic Veslovschi s-a adresat Ministerului cu rugă
mintP d:> a-i ricorda acest titlu şi nu ştiu din ce cauză, că pînă la pf'nsionare nu
l-a obţinut. Titlurile erau : Vorarbeitcr, 10), avansa la Werkmeister, 1 1), Fachlehrer ' 2), rar Profesor. Directorii erau numiţi, mit d0r Lc-itung betraut Fachlehrerll}.
Angajamentele se făceau în calitate provizorie. După un timp - d!'finitiv, în rangul X-IX. I. Pâşlea, Ion Ştefureac şi Moro.5nn, Ilie Veslovschi ca fidel austriac rangul VIII. cu r:!Uler de aur, mare fală (... ). Anul acesta, la I septembrie 1945 se
va serba jubileul de 50 de ani a acestui institut, aşa aud vorbindu-se, de cei cari
azi muncesc in această Şcoală.
Barrmul Karl Wohlfart a fost prefectul judeţului Cîmpulung. Gazeta Dcştep
tarea"'4) a scris despr~ mine ş! despr~ ~o.hlfart, nui;1indu-I Banfi al Jud.„Cîmpul~ng, adecă pe. v~emun cel m~1 ma~e m1m1c al Romanilor era Banfi, urmaş a fost
T1zsa, mare m1m1c al neamului romanesc (Tata Dv. in 1896 sau 1897). c acă nu mă
Brăescu, Constantin, întemeietor şi director al Muzeului dln Cîmpulung Moldovenesc
p:irtlclpant activ la viaţa culturală a oraşului şi a zonei. Cercetător ştiinţific fn cor
:
denţă cu personalităţi marcante ale Bucovinei.
•
espon
1
' J lndrumător de practică (germ.).
11
) Maistru de lucrări (germ.),
1
'> Profesor de spe.cialitate cgerm.).
1
) Profesori însarcinaţJ cu conducerea (în germ.).
"> „Deşteptar.ea" - gazetă pentru popor (1/13 Ianuarie 1893- 7/20 nov. 19-04). Cernăuţi. sufletul aceste:a a 'ost c. Morarlu, tatăl prof. unlv. dr. Leca Morariu.

'>
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înşel, informaţiile erau date D-lui C. Morariu, de administratorul Spitalului Judeţean,
Victor Boca (... ). Redactorul Pipoş, de la „Gazeta Bucovinei" pe anul 1892 sau 1893,
a scris unele despre mine. Aici vă trimit un exemplar din „Buciumul" 1s, tocmai
azi m-am luat a căuta prin gunoiul adunat movilă, de germanii care au locuit în absenţa mea. Vă mai trimit unele date despre Şcoala de Arte şi Meserii, dacă v-a inte1·esa întemeierea ei. Din corpul didactic cei de la început, au trecut toţi la cele
eterne. Eu, ca cel dintii numit de ei, mă mai cruţă moartea, se vede că vrea să mă
lase să văd jubileul.
Sărutări de miini mult stimatei doamne şi cu profund respect,

Ion

ION

Pâşlea

LETTRES INf:DITES :
ENVERS LECA MORARIU

PAŞLEA

R.eSUM.e
Les auteurs prcsentent deux amples lettres envoyees par le sculpteur Ion Pâ~lca
de Cimpulung - Moldovenesc, le 17 juin 1945 et en aoilt 1945, â son ami, le pro[ess€'Ut·
universitairP dr. Leca Morariu ă Rîmnicu - Vîlcca, ou il a vecu apres la secondc guPrn•
mondiale, pendant 19 ans, mourant ici en 1963.
Fidele fresque d'une epoque depuis longtemps passee, Ies lettres cn possession de
la femme du professeur, Octavia Lupu Morariu â Suceava, comprenncnt d'important<'s informations sur la vie culturelle de la Bucovine ă la fin du siecle passe ct
;iu commPncement de ce sieclc sous la domination de Habsburgcs On evoquc d<'s
moments de vivc luttP pour la conservation de la langue roumaine, etant connuc
l'intc-ntion dC's forcps orrupantC's de germanisC'r la population de cette partie de la
Molda vie.
Les Jecteurs apprC'nnc-nt quclqups dates biographiqu<'s sur IC' sculpkur J!âşlea,
ne en Banat, Ici, pn Bucovine, ou ii s'etablit, il a connu de rema.rquables personnalites, parmi lesquelles N. Iorga, T. V. ŞtefanPlli, le Mitropolite Silvestru Morariu,
Arhip Ro~ca. Epnminonda Bucevschi, Dimitrie Cioloca, G. Rotică etc.
Un large espace et dedic a l'ecole pour l'usinage du bois de Cîmpulung-Moldovenesc, qui a eu des prolPsseurs doues ; ceux-ci ont surveille â beaucoup de generations l'education morale C't le pPrff'ctionnement artisliquc des eleves.
Les lcttres mettent en mi!mc temps en evidence le travail d'information de Leca
Morariu, qui, C'n utilisant avC'c patience un grand nombre de corrcspondants du pays.
acumulait dC's datC's pour d'amples travaux
voucs ă la province natale - la
Bucovine.

") „Buciumul'" (I feb. - aug. 1908).
de avocatlll Temistoclc Bocancca.

Revistă

polltlcA, llterarA, editatA Ia Cimpulung - Mold.
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DOCUMENTE LITERARE INEDITE, REFERITOARE
LA DEBUTUL DRAMATURGULUI ION LUCA
NICOLAE CARLAN

Făcînd parte din pleiada de dramaturgi în care se includ : G. Ciprian (1883-1968),
Al. Kiriţescu (1888-1961), Camil Petrescu (1894-1957), Lucian Blaga (1895-1961), V. J.
Popa (1895-1946), G. M. Zamfirescu (1898-1939). Tudor Muşatescu (1903-1971), Mihail
Sebastian (1907-1945), faţă de care, prin creaţia sa durabilă, manife>stă mai mult deos0biri decît afinităţi de structură temperamental-artistic<\, Ion Luca (n. : 1894, Homan m. : I!J72, Vatra Dornei), şi-a consacrat (caz rarisim). întreaga capacitate de creaţie,
in exclusivitate, unui singur gen lite>rat· - dramaturgia. l\foştenire>a sa literară, publicată
sau inedită, finisată sau nu, cuprinde peste 50 de piese de teatru şi scenarii (radiofonice, cinematografice, de balet etc.) - ilustrînd toate speciile genului - inegale însă ca
valoare artistică şi diverse ca arie tematică, orientare ideologică şi modalităţi de creaţie. In orice caz, despre cîteva dinti·e piesele sale de teatru (Amon-Ra, Icarii de pe
Argeş, Chiajna, Rachieriţa, Alb şi negru ) se poate afirma cu ce1·titudine că sint în mă
sură să înfrunte cu succes acţiunea erodantă a timpului, rPzistînd nu numai judecăţii
estetice, ci şi mutaţiilor ideologice determinate de modificarea structurilor socialeconomice.
Deşi autorul şi-a tipărit o parte (vreo 16 piese) din producţia dramatică (in regie
proprie, la Bacău ; la Casa $coalelor ; la Cartea Românească ; la Fundaţia pentru Literatură şi Artă, iar după 23 August 1944, în două ediţii, reprezentative în felul lor,
la ESPLA şi EPLA in 1963 şi, respectiv, 1969 - postum editînd'J-se încă un volum la
EPLA, în 1976 - , aceste ultime trei ediţii avînd in cuprins piesele: Amon-Ra, Cele
patru Marii, Icarii de pe Argeş, Chiajna, Rachieriţa, Alb şi negru, Cuza-Vodă, LC'ana
vrljitoarea, Pelina, Apele în jug, Morişca) şi cu toate că a cunoscut o oarecare audienţă în lumra criticii (despre el au scris intre alţii : $Prban Cioculescu, PC'tru Comarnescu, G. Călinescu, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Al. PirJ, Valeriu Rîpeanu, Ovidiu
Papadima, N. Barbu, Teodor Vîrgolici, George Genoiu, George Muntean, Dinu Săraru
ş.a.), istoriile literare s-au dovedit circumspecte sau de-a dreptul reticente in a-i înregistra şi evalua corespunzător creaţia. G. Călinescu, ele pildă, abia dacă ii reţine, h
Bibliografie\ cu cinci titluri, în vreme ce Ion Rotaru 2 nici măcar nu-i pomeneşU>
numele, la fel ca şi Virgil Brădăţeanu care mizează pe Bogdan Avram, Felix Aderca
şi Ion Sava sau pe Claudia Milian-Minulescu. Lucreţi.a Petraşcu, Coca Farago şi N. D.
Cocea,l dar nu găseşte oportun să se refere la nici una dintre piesele lui Ion Luca,
dramaturg de departe superior celor menţionaţi. Să notăm tot"Jşi că după ce-l găsim
prPzentat într-un articol de dicţionar\ Ion Luca mai întruneşte (cu rezerve justificate) sufragiile lui Al. Piru, c::ire, în raport cu dimPnsiunile şi ţdul Istorie sale, ii
acordă atenţia cuvenită, plasîndu-1 în capitolul Orientări noi după 1930 5• Nu

Istoria literaturii române de la origini plnA ln prezent, ediţia a II-a.
de Al. Piru, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 1028, p. 1031.
'> Este vorba de o Istorie a literaturii române, II, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
') Virgil Brădăţeanu - Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, p. 369-371 şi 372-377.
'l Dicţionar de literatură români contemporană, edlUa a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Albatros, 1977, p. 318-319.
6
române de la origini pinA azi, Bucureşti Editura Minerva,
) Al. Piru, Istoria literaturii
1981, p. 465. De reţinut şi următoarele sinteze : Al. Ciorănescu Te~trul românesc ln
versuri sl lzvoareLe Iul. (Bucureşti], Casa Şcoalelor 1943, p. 247-250; G. Ciompec - Motivul creaţiei ln literatura romăneascA, Bucureşti, Editura Minerva, 1979, p. 146-149 ; Elisabeta Munteanu - Motive mitice in dramaturgia românească, Bucureşti, Editura Minerva,
1)

G.

Călinescu

Ediţie

şi

-

prefală

1982, p. 227-229.
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este aici locul să analizăm cauzC'le acestei precare şi nedrepte cariere istorico-literare
a clramaturgul·1i nostru, dar enunţarea citorva dintre ele ni se pare necesară :
- o parte clin piesele lui Ion Luca (publicate p!nă în 1947) au devenit ,,inaciual<'"
din punct de vedere al orientării ideologice : cele de factură religioasă (luda, devenită
Salba reginei, in varianta din 1947), sau cu implicaţii metafizice (Femeia cezarului,
Năframa iubitei, Javra pămîntului) ori întemeindu-se pe teorii metaştiinţifice (Femeia
fiica bărbatului) ;
- preferinţa autorului pentru modalităţi de creaţie tradiţionale, cultivate totu.~i
[n manieră personală, însă fără tentaţia inovării ;
- tratarea liberă a subiectelor luate din istorie, autorul r1tilizind lndeobşte realitatea istorică doar ca pretext sau ca punct de plecare, ceea ce pentru adepţii reconstituirilor fidele constituie un „sacrilegiu" de neiertat ;
- lipsa funciară de preocupare pentru destinul propriei creaţii in contextul
criticii literare ;
- izolarea (uneori totală) in care a trăit şi a scris toată viaţa, dramaturgul ne!nregimentîndu-se în nici o grupare literară, ca să nu mai vorbim de neirC'cvcntare.i
culiselor vieţii literare, repudiate ostentativ ;
- un anume mod de a fi, ca om, constant, dacă nu progresiv, incomod, ba chiar
dificil, derivind, dintr-o megalomanie (poat<', pină la un punct, intemeiată in felul
Pi) care, numai agreabilă nefiind, trebuie să fi atras clupă sine, odată cu ignorm·c.i
omului, !:'i indiferenţa faţă de opera sa. „Personalitat<'a lui Ion Luca era devastat•!
de orgoliu radical", acesta reprezentind .,infirmitatea capitală a lui Ion Lurn", notC'ază Valeriu Anania în Rotonda plopilor aprinşi, p. 208.
Jn orice caz, nu greşim de loc dacă afirmăm, fiC' ~i fără a eluda prC'zcnţa ir.termitPnt{i a unora dintre piesele sale pe scC'nele teatl'dor noastre mai mari sau mai mi('i,
eă Jon Luca a rămas totu~i un mare nC'cUnoscut sau că puţinul care Sl' ~tip clespn
viaţ,.1 !)i activitatea sa litl'rară a fost
privit nu tottlC'auna clin cca mai corect{& pC'r
spectivă.

In cele ce urmC'az.f1 ne propunem să prezentăm debutul lui Jon Luca in dramaturgie pe haza a clouă documente literare' inedite (o scrisoare şi un memoriu). cordate
cu mărturii autentice şi cu informaţii cuprinse in Istoria teatrului românesc, de Ioan
Massoff, acC'stea din urmă integrate in note.
Se ştie că Ion Luca a debutat in dramaturgia noastră cu piesa, inspirată
clin istoria biblică. Iuda din Cariotr'), începută prin 1929 şi încredinţată Teatrului Naţional din Bucureşti în anul 1932. După ce o respinsese, Comitetul
de LPdură, la
propunC'rC'a lui Octavian Goga, o va accepta sprP includere în r<'pC'rtoriu, cu condiţia
de a fi rC'structurată prin „colaborarea cu un om de teatru", sugerindu-se, pentru
aceasta, aportul lui G. Ciprian, membru în Comitet7). HotărirC'a i-a fost comunicată
lui Ion Luca de însuşi G. Ciprian prin următoarea scrisoarP., 8 necunoscută pînă acum:
Bucureşti

11. 10. 932

Prea Sfinte,
Jn comitdul trecut s-a dtit pil'sa sfinţiei tale.
A citit dl. Octavian Goga ~i lucrarea a făcut o impresie excelentă.
Astfel vechea mea crcdintt1 s-a vPrificat. Totuşi, din pricina limbajului şi a unor greşeli de tehnică, comitetul iţi înapoiază iarăşi tragedia (!) recomandindu-ţi colaborarea
cu un om de teatru.
Verbal mi-au dat mie acest mandat - bineînţeles sub rezC'rva aprobării d-talr.
') Refăcută. şi publicata sub titlul Salba reginei (Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură .şi Artă), din pricin!i că G. Ciprian nu a respectat consecvent convenţia de a opcr.1
rectlf1c!inle, cerute de Comitetul de Lectură ni Teatrului Naţional, cu acordul autorului.
C.f. Valeriu Anama - Jon Luca, ln Rotonda plopilor aprinşi, Bucureşti, Cartea Românescă,
1983, p. 211.

7

Iniţial.. Comitetul de LecturA a considerat-o „ca total lipsită de concentrarea

necesarii.
operei dramatice, cupr_inzlnd discursuri prea abundente, stil grandilocvent, suferind mal
ales de llpsa unităţii ş1 a tchmcll". (Apud Ioan Massoff - Istoria teatrului românesc, VII,
Bucureşti, Editura. Minerva, 197R, p. 30). Ulterior, într-o all!i şedinţă, Comitetul (Al. Mavrodl, Ion Pet.rov1ct, Octavian Goga, G. Murnu, Simion Mindrescu, Scarlat Fodra, G. Ciprian), dup~ ce constată C<l „lucrarea în forma ln care e prezentată nu e jucab!lă'', apreciază că „piesa cupnnde un mat('rlal preţios care, folosit cu o mîn!i dibace, ar putea să
ajungă la o operă de valoare". Ca urmare „cu toată recunoaşterea meritelor autorului
comitetul li inapoi~ză piesa indemlndu-1 să refacă lucrarea, chiar de va fi s!i recurgă
la colaborare:i unui autor mat !necreat in tehnica dramatic!! şi în arta unei exprimArl mal
adecvată". Ibidf'm, :o. 86). G. Ciprian acceptă să rectifice textul, comunlcîndu-1 faptul Jul
Ion Luca sl oferindu-şi serviciile ln condiţli ce vor urma să Intervină Intre părţi, în baza
unul acord mutual (vezi scrisoarea şi memoriul reproduse in acest material).
') Fondul Memorial Document:!.r „Ion Luca", Muzeul Judeţean Suceava, nr. inv. 46.
)
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DacA accepţi, scrie-mi imC'diat ca să mă apuc de lucru. Materialul e preţios, numai
cA trebuie turnat din nou şi prelucrat cam in frlul cum se fac in Franţa adaptările.
Dl. prof!'sor Petrovici găseşte> că şi din punct ele> vrdC'l'C' practic, SC'mnincl amindoi
lucrarea, e o garanţie mai mult ele succes. Probabil profesorul să aibi'i dreptate'.
Accelerînd lucrurile - şi lucrul - căci trebuie să-ţi fac operaţie cC'zariană - ruda
ar vedea lumina rampei în ianuarie.
Directorul m-a întrebat de citeva ori : i-ai scris popei ?
Şi Mavrodi cinci se intereseazf1 de ceva, n-o face in glumă.
Cred că ai dreptul să te bucul'i. Cu plecăciune ,prea sfinte
Cipri;:m
Berthelot, 62 B
Jucată in 1933, pC' scrn,, Naţionalului bucurc~tmn şi în turneu, într-o distribuţit>
remarcabilă (cu George
Calboreanu alternat de G. Ciprian, Mărioara Voiculescu,
Sorana Ţopa, Ana Luca, Ronald Bulfinsky, Aurel :\thanasescu, Jon Finteşteanu,
Cristian Duţulescu), fără deosebit succes de public ins.] cu priză în lumea cronicarilor
dramatici, piesa avea să fie încununată, in anul 1934, cu Marl'lC' PrC'miu al Teatrului
Naţional, in valoare ele 100.000 lei. Aşadar, colaborarea cu George Ciprian s-a soldat
pPntru Ion Luca c·u un adPvărat triumf (pC'cuniar şi desigur moral), armonia fără
cusur guvernind, după rPlatarC'a autorului piesei Omul ru mirţoaga, toată perioada

conlucrării 9 •

Un amplu şi foartP strins argumPntat memoriu, adresat c!P Ion Luca tlirrcţiC'i Tc<1trului Naţional.din Bucureşti, probabil in primele luni ale anului 1933, infirmă însă
prezumtivul idilism funciar al atmosferei in care G. Ciprian - interesat se vede in a
nu se prezenta într-o lumină defavorabilă (c vechi păcatul, mai ales în scrieri memoralistice !) - plasează colaborarea sa cu dramaturgul băcăuan, colaborare ce-i Iusese,
cum s-a văzut, impusă acestuia din urmă prin faptul că drama Iuda, in formula sa,
nu era in stare să urce, singură, trC'ptcle scenei.
Este de presupus că, aflat in situaţia de a-şi VC'dra piesa un simplu dor-um0nt elf' nrhivă şi, ca m·mnre. aminat debutul scenic, autorul trebuie să fi devenit, în cek din
urmă, mai receptiv la acceptarea unor concC'sii, insă, cum rPzultă şi din textul nwmoriului pe care-l reproducem mai jos, relaţiile dintre el şi G. Ciprian au devenit la un
moment dat, atît de incorclatc, incit Ion Luca ajunge să solicite „scoatPrea din repe•)

iată

cum relatează G. Ciprian (!n Scrieri, I. Mîzgălicl şi mlscărlcl, Bucureşti, Editura pentru Literatură, !965, p. 307), colaborarea cu Ion Luca : „Popa venea în fiecare săptămină
de la Bacău, unde era dascăl [profesor - n. N. C.J, şi mă ducea regulat pe Griviţei, !ntr-o
grădină de vari!., lipită de cimitirul Sf!nta Vineri, şi mii îndopa cu c!rnăclorl cu piele, care
săreau sfirîlnd de pe !lrătar. lmi citea poezele, dintre care, unele, erau foarte „. gustoase
- Iambu şi dactilele săltînd la fel ca şi clrnăclorll de pe grătar.
ŞI aşa, mal de dragul momiţelor şi a flelcuţelor, mal de dragul piesei, mal de dragul popii,
căruia ii mergea gura c!l o moară stricată, către stirşîtul lut octombrie mîntull lucrul
şt
Iuda fu primit cu mari lande. [La mijloc e o „pană de memorie", pentru că scrisoarea reprodusă mal sus dovedeşte că !n a doua Jumătate a Junii octombrie trebuie să fi început
lucrul la restructurarea piesei, care nu se putea termina „către sfirşltul lui octombrie~
de vreme ce Ion Luca vorbeşte fn memoriul său de „zeci de veniri" la Bucureşti - n.N.C.J.
Am pus-o în scenă cu Ion Şahlghtan - el cu partea tehnică, eu cu cea artistică - şi
spre !nceputul primăve.-H am ridicat cortina.
A leşit bine.
Pentru cil la dorln\a Iul Şahlghlan scrisesem un tablou nou, pentru că apariţia Iul luda
era alta declt a popii Luca, pentru că o parte din actul II şi !ntreg actul final nu-l aparţineau, am fost nevoit, le s1ărulnţele directorului (Paul Prodan) să semnez şi eu alături
de preotul răspopit Ion Luca".
Un ţăran din Agaş, jud. Bacău, „om cu patru clase primare•, dar cultivat altminteri
(din. moment ce se refcrll la Sliakespeare, a frecventat teatrul, a avut o bibliotecă pierdută in timpul războiului, l-a cunoscut pc Zaharia Stancu, Tudor Teodorescu-B~anlşte
P. P., Panaitescu, Perpessiclus, J. Botez, Gh. Banu. A. Milea) relatează o fntimplare sen~
zaţlonală din timpul reprezentării dramei luda : „Sala era arhiplină, Iar eu am luat Joa
pe o strapontină, fiindcă nu am mal găsit loc Ilber în stal.
S-a jucat actul I, iar !n actul II, după pauză, urma să crape catapeteazma bisericii.
Am rămas în sală, în timpul pauzei, şi, la un mnment dat am auzit o huruială pe
scenă Lumea nu ştia ~ să creadă. Banc de 1 aprilie ! [ ... J Lumea din sală credea că
din cauza mutărei scenei, care atunci nu era turnantă, că ar fi crăpat catapeteazma înainte de a se începe actul II. Abia cînd s-a observat balansul pollcandrulul, lumea a 'văzut
că e cutremur aevea şi a alergat spre Ieşire [ ... J A doua zi, trecind prin faţa teatrului,
am văzut că palatul telefoanelor s-a dezllplt de casa Frascatl (Teatrul Savol) şi s-a tncllnat către Teatrul Naţional, tlnzind ca, la un cutremur de gradul 12-15, sl\ la locul ce1~
brulul turn înclinat de la Pissa [ ... ] " (Scrisoare adresată lui Jon Luca la 03.04 1967, nr.
lnv. 30).
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Cu respect,
Ss. Dr. Ton Luca
Domniei-sale,
Domnului Director al Teatrului
din Bucureşti.

Naţional

Cum s-a aplanat pină la urmă acest incident n-am putea afla dec!t investig!nd
arhiva Teatrului Naţional, în caz că se păstrează acolo copia răspunsului pe care Ion
Luca era îndreptăţit să-l primească (răspuns care în arhiva sa de la Suceava nu
există). C0rt este că urmările n-au fost atît de grave ba dimpotrivă - pe ctt le
prevestea mC'moriul dramaturgului şi, firesc, colaboratorii, deveniţi pentru moment
adversari. nu s-au complăcut în gînduri negre nutrite reciproc14).
Cele două documente literare, prezentate în materialul de faţă, constituie piese
1mport;mte pentru biografia lui Ion Luca, punînd în adevărata lumină începutul drumului ~ău în dramaturgia românească pe care a slujit-o cu o devoţiune de be1wdictin eirc:-1 o jumătatP de secol, cu toate că bucuria satisfacţiilor, meritate, s-a arătat
puţin gl'11 .·.iasă cu el, împrejurările fiindu-i nu desrori favorahill'. Valeriu Anania,
can• a cunoscut îndPaproape atît omul cit şi opera dramaturgului Ion Luca, afirmii
cu dC'plin temei că „Dacă alţi dramaturgi dintre cele două războaie mondiale - şi
chiar dupt1 - ii rezistă timpului prin cite două sau trei piese, el e mPnit să-i reziste,
după părerea mea, prin cel puţin cinci sau şase, din cele ştiute dP
mine. Cu ioak
:tCC'Stca, chiar şi acum, la atîţia ani după moarte-a lui, cinel. autorul nu mai poate fi
du~manul proprki sale opere', Ion Luca e încă un necunoscut", deşi „a fost scriitor
adevărat şi a ţinut ln mină un condei fPrtil. în care a crezut cu fanatism şi căruia
i-a sacrificat totul. El nu a tniit decit pC'ntru arta lui" 15 ). Timpul, care le rezolvă pe
toate, va înlătura praful uitării şi de pe moştenirea artistică a lui Ion Luca, aşezind-o
la locul cuvf'nit în ierarhia valorilor literare naţionale.
DOCUMENTS LITTERRl\IRES INEDITS, CONCERNANT LE DtDUT
DU DR1\MATURGE ION LUCA

RESUME
On rcproduit et on commente une lettre de G. Ciprian et un memoire de Ion Luca
tous les deux inedits - par l'intermediaire desquels on met dans une nouvC:'lle
lumiere les circonstances ou Ion Luca fait ses debuts dans la dramaturgie,
Le contenu dps doeUmPnts est eollationne avec des renseignements conccrnant le
meme probleme, publies dans les ecrits des memorialistes ou dans Ies travaux de
theatrologie.

") ct.

''>

Valeriu Anenla Op, cit., p. 224-225.

op. cit., P. 211-212.
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MEDALIOANE

VASILE BUMBAC ŞI BLAJUL
- Contribuţie biografică (La 150 de ani de la na~terea poetului)
MIRCEA

CENUŞA

Biografia lui Vasile Bumbac este încă plnă azi lacunară. Informaţiile referitoare
la diferitele etape ale vieţii şi activităţii s::ile sînt deficitare, pentru că lipsesc încă
multe surse certe. Puţinătatea textelor biografice nu poate f'i compensată decît
Intr-o mică măsură de acele notaţii sporadice autobiografice, sub formă de confesiuni lirice sau scrisori în versuri din unele poezii, prl?cum şi suh formă de mărtu
risiri in cîteva scrieri în proză. „Lămuriri asupra vieţii lui nu s-a gîndit să lase
acest om modest (s.n.). ale cărui zile liniştite s-au prelungit pînă deunăzi", scrie
primul exeget al operei lui V. Bumbac, Nicolae Iorga, în l9lB, anul morţii poetului 1•
Puţinătatea acestor date biografice şi autobiogi-afice se dator;:-ază unor cauze rnre
persistă încă. Foarte bogata producţie literară a lui V. Bumbac, care acoperă o perioadă ele peste o jumătate de secol, a fost şi a rămas, în cea mai mare parte pină
astăzi, răspîndită prin o mulţime de ziare şi reviste din Viena şi Pesta, Transilvania şi Bucovina, prin calendare populare bucovinene şi nebuooviPene, prin unele
manuale şcolare cu circulaţie pînă în HllB, nu numai în Bucovina, ci şi în Transilvania. Multe din periodicele la care a colaborat V. Bumbac încă de pe băncile
liceului sînt astăzi greu accesibile. Constantin Loghin scria în 1923, referindu-se
la „Nestorul poeţilor bucovineni" : „Bogata sa activitate e împrăştiată prin ziare
şi reviste româneşti, iar cea mai bogată probabil - îngropată în sertarul mesei
sale" 2• Jn cuvîntarc>a rostită la înmormintarea poetului, la 1 martie 191B, Victor
Morariu spunea : „Abia acum, în anii din urmă, începuse a se gîndi să-şi publice
operele complete ( ... ). Poate că vedeam măcar începutul publicaţiei, dacă nu venea
războiul, căci jn sertarul lui sunt 220 de coale scrise frumos şi mare, aşteptînd lu ..
mina tipari.llui" (s,n.) '.
Informaţii mai cuprinzătoare privitoare la viaţa şi actitvitatea lui V. Bumbac
ne oferă acelaşi V. Morariu, în 1923, într-o prezentare monografică, prima şi ultima
de acest fel pînă astăzi, căci C. Loghin, în capitolul consacrat poetului din a sa
Istorie a literaturii române din Hucovina (Cernăuţi, 1925) nu face decît să-l urmeze
pe Victor Morariu, după cum însuşi mărturiseşte. In prezentarea sa 4• profesorul
sucevean scrie:.: „In anii din urmă, îndemnat din multe părţi, V. Bumbac se
ocupa cu publicarea unei colecţiuni complete a operelor sale (s.n.), copiind de prin
reviste şi ziare în caiete şi în acelaşi timp continua traducerea Eneidei. Dar l-a
'OUrprins războiul, în cursul căruia işi pierde şi soţia, iar curînd după aceea a murit
şi el(.... ) şi i-a rămas opera netipărită. Şi a fost mai bine aşa, căci o colecţie
completă a operelor sale n-ar fi putut răzbate într-o epocă cu pretenţii mai rafinate, în schimb avem tot dreptul să cerem şi să aşteptăm, o culegere, o selecţie (s.n.)
I) Un p~t bucovinean : Vasile Bumbac, in Neamul rominesc, 1918, serie de 5 articole, numărul 98 (din care am citat), 99, 100. 101 şi 103. vezi şi oameni care au rost, ed, 1967, voi.
II, p. 124-138 ..
2) C. Loghln, Morţii noştri, in Junimea literară, XII ,1923, nr. 1-2.
') Publicată ln ziarul Viaţa nouă, Suceava, an. I, 1918, nr. 1, 26 mai st. n., p. 4.
Vasile Bumbac (1837-1918). Pagină din Istoria literaturii bucovinene. (Conferinţă ţinută la
A.teneul din Suceava, la 11 februarie 1923), in Junimea literară, Xll, 1923, nr. 1-2 ; 6-7 :
R-9 ; şi Il-12.
') Loc. cit., nr. 11-12. p. 329.

'>
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t1intr-o operă atît de bogată şi ne bucură că Dr. Dragoş Bumbac, nepotul scriitorului.
a mcredmţat colecţia manuscriselor lui N. Iorga" (s.n.). Victor Morariu aştepta ca
N. Iorga „să fadi clrC'ptnte poetului reprezentativ al Bucovinei romantice şi luptă
toare de Ia 1860 (s.n.), dindu-ne o selecţie din scrierile sale. Fie ca gîndul acesta
,.,'I se împlinească în cudnd". Ginclul ac,•sta nu s-a împlinit nici pînă astăzl, după
mai bine de şase decenii, pentru simplul motiv că nu există încă o c:ilecţie completă a scrierilor lui Vasile Bumbac ca1·e să facă posibilă o alegere, o selecţie a
operelor care, prin valoarea şi semnificaţiile lor literare, să poată fi publicate î11
volum.
In ce priveşte soarta manuscriselor lui V. Bumbac 6 , vom menţiona că toate>
c;trăclaniile noastre de a afla manuscrisele încredinţate lui N. Iorga pe care acesta.
după informaţiile unora, le-ar fi predat Academiei Române, au rămas f<'!ră rezultat.
ln anul 1981, un articol al lui Nicolae Cârlan'. intitulat Ipostaze ale patriotismului in poezia lui Vasile Bumbac, făcea C'Unoscută existenţa a „şase caiete manuscrise din creaţia lui Vasile Bumbac I caiete care I se păstrează la secţia „Memoriale" a Muzeului Judeţean Suceava. Două la fondul memorial-documentar Leca
Morariu - Eneida în traducerea lui V. Bumbac şi Uncie din primele melc poezii,
o selecţie clin producţia anilor 1863.,-1874, şi patru în fondul memorial-documentar
.Simeon Florea Marian, care, precizează N'. Cârlan, „nu sînt decît primele vcrsiun i
ale poeziilor t1·anscrise ulterior in caiete". N. Cârlan nu menţionează însă şi faptul
că CE'le doui1 caiete manuscris au intrat în F'ondul „Leca Morariu" odat[1 cu constituin:-a acestuia, prin aducerC'a la Suceava rdr la Rîmnicu Vilc{'a). în 1967, dC' ciitr0
Ion Negură, a valoroasei donaţii „Octavia Leca Morariu" •. Să nu se fi ştiut dP
existenţa acestor caiete pînă în 1981, cînd k menţionează N. Cârlan? De altfol.
niri Or-tavia Lera Morariu n-a ştiut să ne spună prin ce împrejurare au ajun!'
caietele lui V. Bumbac în posesia soţului său.
Caietul manuscris Unele din primele mele poezii, deşi este intitubt astfel, nu
cuprinde doar poezii, el este de fapl, aşa cum îl descrie N. Cârlan, un miscP\an<rn.
rare cuprinde în cele 54 de titluri producţii diversP, în versuri şi proză. fiind o
selecţie clin întreaga creaţie literară a anilor 18G3-1874, aceea a decenatului viene1
(1864-lllH). perioada cea mai productivă, e adPvărat, a activiti1ţii pontului. clar e
o sdecţie incompletă, putem adăuga noi, întrucît în ca nu figurează pif'Sa dl' rezistenţă a activităţii poetului din perioada vieneză. Dragoşiada, „lucrarea sa dr>
maturitate". Apoi mai este şi o srlecţie neterminată, p<>ntru că acel caiet manuscris
se încheie într-un mod neobi~nuit, cu traducerea neterminată a odei a 9-a a lui
Horaţiu, Horaţ şi Lydia, de unde presupunerea că traducerea tre~mie să fi continuat, ca şi acţiunea poetului de colecţionare a scrif'rilor sale în vederea publicării
„operelor complete", aşa cum releva V. Morariu în necrologul poetului din 1918.
In perioada anilor 1981-1983, în paralel cu acţiunen de adunare a scrierilor
lui V. Bumbac, am continuat investigaţiile pentru descoperirea manuscriselor sale
Şi astfel, în anul 1983, am putut afla la secţia „Manuscrise" a Bibliotecii Centrall>
Universitare Cluj, manuscrisul cu nr. 4085, care este continuarea celui de la Muzeul Judeţean Suceava intitulat Unele din primele mele poezii. O dovedeşte faptul
că mss. 4085 începe continuind Horaţ şi Lydia, oda a cărei traducere rămăsese neterminată în mss. de la Suceava şi estC' scris pe aceleaşi coli mari numerotate în
continuarea celui sucevean, de la 100 la 177. M:inuscrisul clujean cuprinde 14 titluri
şi are acelaşi conţinut eterogen : proză (o poveste populară) şi versuri (originale şi
traduceri), intre care - nota bene - Dragoşida, adccă, Descălecarea IUi D!·,1goş
din Marmaţia în Moldova, după cum scrie poetul la începutul manuscrisului, in
.,Cuprinsul pachetului acestuia". Cronologic, manuscrisul clujean se termină tot
cu anul 1874. Cum a ajuns acest manuscris (de la cine a fost achiziţionat şi în ce
an) la B.C.U. Cluj a rămas pentru noi pînă astăzi tot atit de neexplicabil ca şi
provenienţa celui sucevean în Fondul „Leca Morariu". Cele două manuscrise, deşi
nu sînt inedite, au totuşi o valoare documentară indiscutabilă. F:xistenţa lor ne-a
O lucrare a noastră cu acest titlu - Destinul manuscriselor lui Vas:le numbae să vadă curind lumtna tiparului.
7l Suceava, VIII, p. 149-lGI.
•) Vezi Mihai Iacobescu, Ion Negură, in Suceava, XI-XII, 1984-1985, p. 435.
6

)
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aşteaptă

fost df' un real folos_l!1 ince~carea _de a ~ealiza colecţia completă a scrierilor poetu.
lui -: tncepută cu ~1ţ1va ~ni bum în_au~te de a _fi luat cunostinţă de aceste manuscrise - , cAcl prrn colaţionarea scnenlor cuprrnse în ele (de fapt este unul „j
acelaşi manuscris, în două părţi, aflate în două locuri diferite) cu scrierile col~
ţionate de noi. Pi.nă în. prez~n t (apr~xin:i_ativ trei sferturi din totalul producţiei J itP.
rnre) şi cele bibliografice dm pubhcaţnle în care au apărut (bibliografie cvasicompletă) am putut obţine, cronologiceşte vorbind, totalitatea scrierilor lui V. Bumbac pînă Ia anul 1874. Cele două manuscrise nu ne-au putut însă folosi pentru
completarea biografi.~i poetulu~ decit în măsura în care s-au putut de>pista în ele
elemente autob10gral 1ce sporadice despre care s-a v01·bit mai sus. Pe de altă parte,
cum aceste manuscrise nu au fost încă publicate, nefiind cunoscute decît relativ
<le puţin timp, cei care au scris pină în prezent cite ceva despre viaţa şi activitatea „seninului poet al Sucevei' au fost nevoiţi să se limiteze, în continuare, la
singura pr~zentare monografică existentă, aceea a lui Victor Morariu, sau la capitolul „Vasile Bumbac·· din istoria literaturii a lui C. Loi::hin, care, cum am mal
spus, îl cam reC'ditează pe V. Morariu. Am putea cita, în acest sens, spre> c>XrmplJficare, o lucrare a lui Pavel Ţugui !I, în care, folosind surse dOC'Umenbre inedite şi.
în primul rind, „Arhivele Centrale de Stat", „Ministernl Cultelor şi Instrucţiunii
Publice" - prezintă date biografice, încă neutilizate, privitoare la viaţa şi activitatea ~u!tora dintre cei. 30 de colegi ai lui Eminescu cuprin~i în carte, îndeosebi
date pnv1toare la şcolaritatea acestora. Mai folose>şte Pavel Ţug•Ji şi atît de binP
informata lucrare, sub raport document:ir, a lui Aurel VasiLu, Bucovina în viaţa
şi OPera lui Mihai Eminescu (apărută în Eminescu şi Hucovina, 1943). Jn capitolul
III, Cîţiva colegi de-ai lui Eminescu Ia Cernăuţi (p. 218-225), Aurel VasJiu for.
mulează indemnul : „Ar fi interesant de publicat lista completă a colegilor cu
care a trăit Eminescu în contact zilnic". Est::- tocmai ceea ce a făcut Pavel Ţugui ln
binevenita sa lucrare. In ce-l priveşte însă pe Vasile Bumbac, cel mai apropiat
prieten al lui Eminescu, după cum a dovi>rlit binecunoscutul eminescolog D. Vatamaniuc, Pavel Ţugui s-a văzut obligat, probabil în lipsa altor documente mai noi,
să-l urmeze îndeaproape pe Victor Morariu. Or,
chiar informaţiile pe care ni IP
oferă acesta în micromonografia sa. scrisă acum 64 de ani, sint în bună parte incomi:;lete şi chiar depăşite, pe alocuri, dOC'tl!nentar, dacă se iau în considerare posibilităţile de informare pe care le avea aturici (în Hl23) la dispoziţie : scrierile aflate
în cele 220 de coale manuscrise, despre care V. Morariu scrie că se aflau, în 1918,
în sertarul mesei poetului, adică cele cuprinse în colile numerotate de la 1 la 177
(probabil şi al treilea pachet de scrieri, conţinînd colile 178-220, existente C'ind
V. Morariu şi-a alcătuit lucrarea, dar care ulterior s-au pierdut), la care s-au putut
adăuga periodicele bucovinene şi !ransilvănene care i-au fost accesibile şi apoi,
pro'babil, chiar unei'~ informaţii obţinute de la V. Bumbac. V. Morariu nu foloseşte din motive pe care nu le putem preciza - nici unele din scrierile în
proză, care figurează în manuscrisele cunoscute de dînsul şi care conţin date
deosebit de valoroase pentru reconstituirea vieţii şi activităţii lui V. Bumbac.
Noi am reuşit să completăm într-o oarecare măsură biografia poetului folosind,
în primul rînd, tocmai unple pagini semnificative din acele scrieri in p~oză n~uti
lizate de V. Morariu. Apoi, prin îndelungate investigaţii documentare mtreprmse
în Arhi'vele Statului Filialele : Alba (Fond „Gimnaziul Blaj"), Cluj (Fond „Timotei
Cipariu") şi Suceava: la Biblioteca Academiei R.S.R„ secţia „Manuscrise" şi Biblioteca Centrală de Stat din Bucureşti, am putut să dc-scoperim o seamă de documente, manuscrise inedite, de natură să completeze atît unele date privitoare la opera,
cit, mai ales, la viaţa poetului, precum : un al doilea manuscris conţinînd traducerea integrală a Eneidei, pe lingă cel existent la Suceava în Fondul „Leca Morariu" ; actele de stare civilă (certificatele de naştere, căsătorie şi moarte ale_ lui
V. Bumbac) ; documentele de şcolaritate, referitoare la anul şcolar 1861/62,. facut
de Humbac la Blaj, care, împreună cu patru scrisori inedite adresate lui Timotei
Cipariu, fac obiectul principal al acestei prezentări.
Şi totuşi ... au mai rămas destule pete albe în biografia lui Vasile Bu171ha~
din lipsa unor surse documentare de prim ordin, care să acopere, c_ronolog1c ş~
reprezentativ toate momentele semnificative ale vieţii sale. Pînă la realizarea acelei
colecţii complete a scrierilor sale (la care ne-am angajat) ar pute~ ~ă fie î;ic~ o
cale lungă. Nu se poate realiza, deci, nici acea selecţie reprezentativ'.'- '.1 scr!('~il~~
poetului pe care V. Morariu o aştepta încă acum 64 de ani. Reconst1tu1rC'a V!Pţu
9l

Pavel Ţugui, Teodor Ştefanelli şi alţi colegi bucovineni ai lui Eminescu. Date biografice
ş1 3 Anexe, Reprografia Universităţii din Craiova, 1983.
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şi ac:tivităţii lui Vasile Bumbac nu se poate face, aşadar, deocamdată, clecît pe
diverse etape sau momente biografice distincte, pe baza informaţiilor documentare
existente, şi în mod treptat, pe măsura acumulării oe noi informaţii.

*
*

*

Jn cele ce urmează ne referim la un moment crucial al vieţii tînărului Vasile
Bumbac (foarte puţin cunoscut primului său biograf, V. Morariu), pe atunci elev
in chsa a VII-a a licc>ului de stat german di'1 Cernăuţi, moment legat de un
eveniment de importanţă istorică rîn viaţa românilor bucovineni, petrecut în anul
1861, şi care prilejuieşte totodată prezentarea unor pagini din istoria relaţiilor culturale pe teren şcolar dintre Bucovina şi Transilvania.
Ca elev al liceului german de stat din Cernăuţi (.,KOniglich - Kaiserlich OberGymnasium") între anii 1854-1861, Vasile Bumbac a avut marea şansă de a-l avea
ca dascăl pe Aron Pumnul. Sînt îndeobşte cunoscute atît activitatea de profesor
cit şi rnvirşitoarea influpnţă exercitaUt asupra elevilor de către dascălul ardelean.
Acum vom insista asupra laturii umane a personalităţii sale. Foarte apropiat de
elevi, receptiv la nevoile lor, şcolare şi materiale, el găsea totdeauna mijloace spre
a le veni în ajutor, îndeosebi fiilor de ţărani săraci, cărora in schimbul unor servicii le oferea gratuit „vipt" şi „cortel" (masă şi casă), precum era cazul bibliotecarului care locuia în camera în car.· "" afla „Biblioteca gimnaziştilor", „Profesorii, scrie G. Călinescu, aveau pe vrem · 1 aceea obiceiul să ţină copii în gazdă,
pe pla',ă sau în schimbul unor mici servii ,i. Nu numai Pumnul, dar şi părintele
r.-ălugăr Veniamin Iliuţ (catehetul liceului) lăcea la fel. Acesta din urmă avea în
iiazdă weo 2î de băieţi de ţărani săraci, care dormeau pe jos într-o odaie şi o
buc;itărie, ca scrumbiile într-un poloboc" 10• Cu obiceiul acesta Aron Pumnul VPnise de Ia Blaj, clupă cum putem afla dintr-un manuscris inN!it al lui T. Cipariu
publicat recent 11, în care Cipariu scrie că Aron Pumnul însu~i. pc cînd era elev
Ia Blaj „fusese serb in casa d-lui canonic Constantin Alutan", iar la noh 10 de
pe aceea~i pagină se explică „serb=servitor. La Blaj era obiceiul ca unii elc>vi mai
buni la învăţătură, dar săraci, să servească în casele canonicilor, primind în
srh 'mb casă şi masă( ... ). Jn felul acesta elevii săraci aveau posibilitatea şi să
!nvcţe p1'ntru a tf'rmina şcoala". _'\cc>st obicei al profc>sorilor de a ţinP' în
gazdă
devi - îngăduit de autorităţile şcolare austriece, intrucît internate nu existau -,
nu avea numaidecit un scop materialist, ci în primul rînd, unul profund uman şi
chiar patriotic, pentru sprijinirea elevilor români dornici de !nvăţături'i dar săraci,
care>, fără acest sprijin, cu greu ar fi putut străbate spre şcoala medie şi univel'sitate, într-o vreme cînd în Bucovina, ca şi în Transilvania, stăpînirea opresivă
habsburgică era ostilă emancipării românilor prin cultură, iar profesorii străini
de Ia liceul german cernăuţean nu erau de loc dispuşi să se arate îngăduitori cu
<'levii români. Dimpotrivă. Iată de ce, „în realitate, casele lui Pumnul se transformaseră în gimnaziu românesc particular, paralel cu eel german oficial" 12. Privită
sub unghi educaţional, această formulare este întrutotul întemeiată, căci prin grija
şi permanenta îndrumare a lui A. Pumnul „internatul" său deveni într-adevăr o
şroală de educaţie şi instrucţie în spirit românesc, numai ci'i „internatele acestea
nu puteau fi de folos pentru toată lumea din cauza înghesuielii şi a vacarmului" 1J
De aceea s-a simţit nevoia unui serviciu de ordine, a unui „pedagog", investit
ru menţinerea disciplinei şi cu ajutorarea el2vilor la învăţătură. Astfel se faCI>
că în anii şcolari 18:>8/59 şi 1859/60 îi găsim :i:;e fraţii Vasile şi Ioniţă (Ion) Bumbar·
locuind ca „meditatori" în casa lui Aron Pumnul, împreună cu Mihai Eminescu.
în clasele a III-a şi a IV-a primare (la National Baupt.<;chule) şi cu cei patru fraţi
mai mari ai lui Mihai (Şerban, Niculae, Gheorghe şi Ilie) liceeni. Informaţia provine de la Ion Scurtu şi emană din teza sa de doctorat, Viaţa ~i scrierile în proză
ale lui Eminescu (Eminrscu's LebPn und Prosaschriften), Leipzig, 1903, p. 268
public~tă şi în Sămănătorut şi reluată apoi de alţi eminescologi, între care Leca
Moranu şi Aurel Vasiliu 1". Pentru o mai bună cunoaştere a vieţii lui Eminescu,
"l G. Călinescu, Viata lui Eminescu, Bucureşti, 1964, p. 57.
) Ioana şi Liviu Botezan, O dlsputll tstoricll intre Cipariu şi bucovineni! pumnist!, !n Acta
Musei Napocensis, XII, 1984, p, 610.
"I Pavel Ţugul, OP. cit„ p. 16.
13
) Petru Rezuş, Mihai Eminescu, ed. „Cartea Românească", Bucureşti, 1983, p, 36.
11 1 Leca Morarlu. Note pentru o nionograne. Cap. VII (Eminescu) Elev, in Eminescu şi Bucovina Cernăuţi, 1943 p. 156 ; Aurel VasiJlu Bucovina ln viaţa el opera lui M. Eminescu,

11

lbld., p. 208.
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I. Scurtu se adrPsasC' un.or informatori bucovineni pe care ii ştia că au fost în
contact cu portul in
diferite perioade ale vieţii sale, intre aceştia şi fraţilor
Bumbac. Din scrisorile acestora I. Scurtu aflase că ei locuiau în anii şcolari 1858/5tl
~i 1859."60 în casa lui Aron Pumnul ca meditatori („lnstructoren"). Cităm din
Sămllnătorul : „Deocamdată comunic aici citeva detalii caracteristice din vremea
sosirii micului Mihai în Cernăuţi. Informatorii mei sunt fraţii I. şi V. Bumbac
clin Bucovina( ... ). Dinşii fuseseră meditatorii lui Emineseu in casa lui Aro~
Pumnul, unde îşi aşezase căminarul Eminovici copiii pentru a li se face o bună
educaţie şi o tPmeinică instrucţie naţională. Unul din fraţii Bumbac îmi scrie că
Mihai venise la Cerni)uţi prin anii 1858-1859, fiind „un copil de vreo 8-9 ani,
naiv de tot, pururea zimbitor şi recitind de-a rostul balade populare : avea o memorie minunată şi era plăcut tuturora". Celălalt frate (Ion) i5i aduce aminte de
asemenea că „micul Mihai îmi declama adesea destul de bine o poezie dintr-alr
lui V. Alecsandri şi anume o elegie" fi. V. Morariu parc S<1 Ii cunoscut aceast.<i
informaţie a lui I. Scurtu, intrucît, referindu-se la anii de ~col.iritate la Cernăuţi
a lui Bumbac, scrie în legătură cu Eminescu ... " pc care tot atunci l-a cunoscut
de aproape. Bumbac era frapat de mulţimea de poezii populare pe care i le recita
acel miraculos Mihai Eminovici, care in raport l'll ci era un băieţel" 1'. Amintirea
anilor 1851J-I859, cind EminC'scu l-a avut meditator pe Vasile Bumbac 17 este sorgintea acelei trainice prietenii ce avea să se cristalizeze intre cei doi poeţi în perioada studiilor lor universitare, la Viena„ în atmosfera panromânC'ască a societă
ţilor studenţilor români
Sprijinul material şi ~col:ir acordat elevilor aflaţi în gazdă la Aron Pumnul
nu a fost singurul mijloc de a-i ajuta să-şi continue studiile liceale. De aceeaşi
solicitudine din partea dascălului de română s-au bucurat şi acei elevi carr, din
diferite motive, îndeosebi din acela al greutăţilor pe care le intimpinau cu limba
de predare, alta clecît limba română, se vedeau obligaţi să-şi întrerupă studiile la
liceul german din Cernăuţi. Intre aceştia trebuie amintiţi în mod deosebit acPi
elevi care-, prin cuvînt sau faptă, şi-au expt·imat, răspicat şi cu cutezanţă,
·ntimentele lor româneşti. Pentru toţi aceşti elevi, Aron Pumnul int<'rvpnea c1 să
fie primiţi în unele centre şcolare din Transilvania, precum Sibiul şi Bciuşul,.
unde avea numeroşi prieteni şi cunoscuţi, dar mai ales Blajul. cel mai mare
centru al vieţii culturale româneşti din Transilvania pe acea vreme, unele fostul
său profesor şi mentor, Timotei Cipariu, era, din 1854, directorul gimnaziului superior şi inspector al şcolilor ora~ului (ca profesor funcţiona din anul 1825/26,
de la vîrsta de 21 de ani). „De cînd se aşează Aron Pumnul în Cernăuţi ca profesor de limba şi literatura română, se porni un adevărat curent spre Blaj" 18•
Dintr-un articol al lui Ştefan Manciulea 19 aflăm că încă de prin anul şcolar 1855/
56 matricolele şcolare înregistrau nume de bucovineni înscrise intre elevii liceului.
St. Manciulea explică în felul următor atracţia elevilor bucovineni spr" Blaj :
„Trecutul şcolilor din Blaj şi mai ales marea lor importanţă naţională a fost înfă
ţişată şi răspindită în Bucovina îndC'osebi după 1850, prin activitatea neobosită a
însufleţitului cărturar Aron
Pumnul. Prin activitate>a lui Pumnul a fost cunoscut in Bucovina rolul istoric al liceului din Blaj precum şi marca contribuţie pe
care au adus-0 profesorii şi elevii lui la redei:;teptarea conştiinţei naţionale de
pretutindeni (... l. O serie de elevi bucovineni au fost astfel atraşi spre Blaj,
spre şcolile din orăşelul aşezat la întîlnirea Tîrnavelor, unde veneau atit pentru
învăţătură, cit şi pentru însuşirea unei limbi româneşti cit mai aleasă".
Aceste
relaţii pc teren şcolar statornicite intre Blaj şi Bucovina explică însufleţirea cu
care au răspuns bucovinenii la apelul lansat de liceul din Blaj, la 2-l dec. 1858,
pentru înzestrarea muzeului de ştiinţe naturale şi a cabinetului de fizică, nimicite în viitoarea frămîntărilor revoluţionare de la 1848. FoaiP. pentru minte, inimă
şi literatură din 1859 (nr. 22, p. 172) consemnează nume>le donatorilor bucovineni şi sumele subscrise. Pentru anul 1857 St. Manciulca semnalează prezenţa

">
">

11)

">

">

I. Scurtu, Din copilăria lui Eminescu, ln Sămâniitorul, II, 1903, nr. 11>, p. 155.
Broşură, 1940, p. s. Tot V. Morarlu ne informează că Vasile Bumbac se afla ln gazdă la
Aron Pumnul din anul scalar JB57i5B (în clasa a IV-a) şi că va continua să lnculască acolo
pină !n anul şcolar 1860i61, (clasa a VII-a inclusiv), după care va pleca la Blaj. A fu~.cţlo
nat deci ca .. meditator" timp de patru anl. Din anul şcolar 1861/62" grija educaţionala dm

.. internatul" lui Aron Pumnul 11 va reveni lui I. G. Sbiera, cînd acesta devine supllnitorul
profesorului a cărui boală se agrava treptnt.
„ ... pedagog !n internatul lui Aron Pumnul" scrie G. Bogctan-Duică in prefaţa la ed1ţ1a
îngrijită de el din 1924 a poeziilor lui Eminescu.
Stefan Cacoveanu Eminescu în Blaj, în Luceafărul, III, 19:>4, nr. 3. p. 72.
Şt. Manclulea, co:..tribu,la Bucovinei la înzestrarea liceului din Blaj, în Cultura creştina,
1936, p. 9.
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patru elevi proveniţi de la liceul cPrnăuţean. Intt·-un proce~-verbal al ~onf7ri~ţei
profesionale extraordinare din 15 oct. 18!'i7 20 se consemnează d1sc~tarea ş1_ primirea
în şcoală a aceloraşi patl'U elevi. Probabil este vorba de una ş1 aceeaşi sursă.
In excursia pc c;m• I. G. Sbiera, disdpolul cel mai apropiat al lui Aron Pumnul şi succesorul său la catedră (1861-JB7l) o face, în 1858, - pe atunci student
în anul II la Viena, „la drepturi", - prin Ardeal, avînd ca prim obiectiv C'Unoaş
tPrea personalităţilor marcante ale mişcării revoluţionare paşoptiste, la Blaj,
„focariul cultural al românilor ardeleni", vizitează şcolile şi se întreţine îndelung
cu Timotei Cipariu, care „s-a interesat de Aron Pumnul şi de românii bucovineni, deoarece studiau cîţiva din ei gimnaziul superior din Blaj"2 1•
In anul şcolar 1860/61, fraţii Eminovici - Şerban, Nicolae şi Ilie - se retrag
de la Ober-Gymnasium din Cernăuţi (de bună seamă şi din cauza greuttl.ţilor pe
care le întîmpinau cu limba de predare germană) şi pleacă in Trans;lvania, la
gimnaziul german romano-catolic din Sibiu, unde, din anul şcolar 1850/51, se introdusese limba română ca obiect de studiu obligatoriu pentru şcolarii români.
Jn anul şcolar 1860/61, in clasa a IV-a, Ilie Eminovici are printre colegii săi şi pc
un bucovinean : Isopescul din Frătăuţul Nou 22 •
In 1861, alţi trei elevi bucovineni se văzură nevoiţi să treacă în Transilvania
pentru a-şi termina studiik, dar din cu totul alte motive şi în condiţii istorice noi;
aceştia erau Vasile Bumhac, Ion Buliga şi Vasile Burlă, pe atunci în clasa a VII-a,
străluciţi elevi ai lui Pumnul şi mult preţuiţi de acesta.
Anul 1861 aducea Bucovinei făgăduita autonomie acordată încă prin Constituţia
din 4 martie 1849. Procesul de organizare a provinciei pe baze autonomiste fusese
curmat brusc Ia 31 decembrie 1851, cînd Constituţia din 1849 fu abrogată, instituindu-se ~lin nou regimul absolutist. Va trebui să treacă aproape un deceniu pînă la
prăbuşirea din nou a absolutismului, în 1861, ca urmare a înfrîngcrii Austriei în
războ'ul franco-italo-austriac pentru unitatea Italiei din 1859 (la Solferino şi Magento). Războiul pusese sub semnul întrebării integritatea monarhiei austriece.
Mi~carea popoarelor subjugate împotriva absolutismului l-a obligat pe împăratul
Franz Iosif să acorde unele concesii politice 23, Prin Diploma imperială din 20 oct.
1860 se hotărăşte încetarea regimului absolutist, iar prin Constituţia din 26 febr.
1861 se proclamă definitiv autonomia popoarelor din monarhie. Bucovina primeşte
acum un parlament propriu - dieta ţării („Landb.g") - expresia cea mai pregnantă a autonomiei, iar in martie 1861 au loc alegerile pentru dietă 24 • „Pentru
întâiaşi dată românii erau chemaţi să-şi aleagă deputaţi în camera legislativă a
ţării şi, prin aceasta, şi la cca imperială centrală" 25 • Alegerile din martie 1861
pentru cea dintîi dietă a ţării căpătau astfel dimensiunea unui eve iiment naţional
mobilizînd toate conştiinţele, inclusiv i:e ale studenţilor români de la Viena şi pe
ale elevilor de la liceul cernăuţean. I.G. Sbiera, pe atunci student în ultimul an la
Viena, alcătuieşte, împreună cu cîţiva colegi, un manifest către alegători pe care
11 expediază, Ia 2 martie 1861, „Cătră prietănii din toată ţara", spre a fi multiplicat
şi difuzat prin satele şi oraşele Bucovinei, sarcină ce a fost încredinţată, în măsură
prevalentă, „gimnaziaştilor" lui Aron Pumnul, de la „Staats Obergymnasium" din
Cernăuţi. In districtul Cîmpulung - Dorna, candidatul românilor era Eudoxiu Hurmuzachi, Vasile Bumbac şi colegul său Ion Buliga, „prim:ră cu entuzi3.sm să facă
propagandă pentru bărbatul care întruchipa aspiraţiile neamului său oropsit"
(Victor Morariu). Elevii au fost însă arestaţi pentru crima de „tulburători revoluţionari şi lezmajestatc", fiind ameninţaţi de a fi implicaţi într-un proces politic,
foartf' probabil de !naltă trădare'. tn ceJp din urmă elevii au fost eliberaţi, dar
profesorii îi persecută şi, pentru a nu fi expu7i să rămînă repetenţi sau „asîntaţi
la oaste" (încorporaţi), după cum se intenţiona, ei se văzură obligaţi să-şi pără
sească şcoala. Pentru a-şi continua studiile Vasile Bumbac şi Ion Buliga vor pleca
la Blaj, iar Vasile Burlă la Beiuş, fără să-şi fi terminat clasa a VII-a. Iată înseşi
cuvintele lui V. Bumbac : „Ca elevi în clasa a VII-a ne amestecarăm in politică
şi ne merse rău, căci luînd parte la cele dintîi alegeri dietale, furăm arestaţi,
eu în Suceava, Burlă în Cernăuţi. Amestecul lui Burlă în alegeri nu avu nici o

11

20 ) Păstrat la Arhivele Statului, Filiala Alba, Fond „Gimnaziul Blaj", dosar
4/1855-56.
") I. G. Sblera, Familia Sblera .• " Cernăuţi, !8R9, p. 118.
"> Cf. D. Vatamanluc, Ilic Emlnovicl, în Caietele Mihai Eminescu, II, 1974.
"l Cf. V. Curtlcăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1918, Buc„ 1968.
"l Pentru detalii vezi Mihai Iacobescu, Revoluţia de la 1848 - moment de răscruce în Istoria
românilor din Bucovina, în Suceava, V, 1979, p. 34-35.
") I. G. Sbicra. op. cit., Un apel studenţesc către alegători, p. 134.
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urmare dăunoasă, deoarece era privatist, !nsă cu ca c>lcv p~1blic avui ele suferit.
Clasa a 8-a liceală nu o frecventai în Cernăuţi, ci în Transilvania anume la Blaj.
Burlă încă nu rămase în Cernăuţi, ci pL·că la Ungaria şi se stabili în Beiuş" 26.
In legătură cu acest eveniment de importanţă deosebită în istoria Bucovinei
sub austrieci, precum au fost alegerile i:mtrn dieta din 1861 şi impactul lor asupra
vieţii tînărului Bumbac şi a celorlalţi „alumni" ai lui Aron Pumnul, socotim necesar să recurgem şi la alte informaţii care, deşi în parte contradictorii, aduc totuşi
unele completări prilejuindu-ne totodată şi cîteva precizări, pe baza unor documente manuscrise inedite. Astfel, M. Iacobescu, citindu-l pe Ion Nistor 21, scrie:
„Apelul (adresat alegătorilor), mărturie eloC'ventii a conştiinţei şi stării revoluţionare din Bucovina, a fost copiat şi răspînclit, ca un veritabil manifest, la Cernăuţi, Storojineţ, Suceava, Rădăuţi şi în numeroa~e sate. La Cernăuţi acesta a fost
transcris şi difuzat de elevii liceului, între care Vasile Burlă, Vasile B~mbac, Nicolae Hurju, Samuil şi Dimitrie lsopescu. Istoricul Ion Nist >r n()tcaz<'i că Vasile
Burlă a modificat unele pasaje, îndemnind pe alegători să se 1·iclice contra «veneticilor, bocancerilor şi mişeilor care poartă cruce în sin, dar în inimă !l au pe
dracul„.
Autorităţile imperiale au confiscat numeroase copii ale manifestului, iar unii
elevi, procum Vasilo Burlă şi Vnsile Bumbac au fost eliminaţi din liceu" (Ceea ce,
după cum am văzut, nu core<;punde adevărului).
D. Vatamaniuc, bazîndu-sc ţe o scrisoare a lui Aron Pumnul către Paul Bă
nuţiu, notC'ază 28 : „Aron Pumnul !ncredinţpază şcolnrilor săi şi misiuni
politicC'".
ln scrisoarea către Paul Bănuţiu din 18 august 186-l ii informează că „i-a trimts pi'
mai mulţi şcolari în gazdă la el - Vas;le Bumhac, Vasile Burlă, Ion Buliga şi
IsopescuJ - să răspîndească manifeste printr0 săteni la alegerile pentru dieta din
1861. Elevii sunt arestaţi şi trimişi în judeC"ată pC'ntru crima de tulburători revoluţionari şi vătămarea Majestăţii. Elevii sunt în cele din urmă absolviţi, dar profesorii de Jn gimnaziul cernăuţean ii pr-rsc>rntă şi elevii trebuie sii p'.iră~oască
şcoala. Va~ile Bumbac şi Vasile Burlă î~i continuă studiile> la Blaj, iar Ion Buliga
la Beiuş. Aron Pumnul nu vorbeşte şi de Isopescul".
Pentru a înlătura cele cîteva mici discrep:mţe care reies d:n confruntarea
celor două texte citate, vom recurge la aceeaşi scrisoare a lui Aron Pumnul din
18 august 186-l la care s-a referit D. Vatamuniuc, scrisoare adresată lui Paul Bănu
ţiu şi puhlicată de fiul acestuia, Aurel P.
Bănuţiu, scriitorul, fondatorul revistei
Luceafărul (Pesta, 1902), mni întii în revista sibiană 29 (de unde citează şi D. Vatamaniuc), împreună cu alte şase scrisori, sub titlul De Ia cei care nu mai sunt.
:Scrisori de la Aron Pumnul, şi apoi în cartea Oameni de ispra\<ă (Sibiu, 1938,
p. 387-388). Reiese din comparaţia celor două texte că D. Vatamaniuc este mult
mai aproape de adevăr, decît Jon Nistor, tntrucît a avut la dispoziţie o sursă care
nu-i pUtC'a fi la îndemînă mar0lui istoric bucovinean. Totuşi este greu de crezut
că Aron Pumnul a încredinţat tnsu5i elevilor acea „sarcină politică" de a răc;pindi
manifeste printre alegători la alegerile pentru dicta din 1861, dacă ne gîndim că
titularul catedrei de limba şi literatura română de la gimnaziul superior din Cernăuţi nu era, ca profesor, dedt un funcţionar cheznro-crăiesc şi în această calitate,
ca şi în atitea altele, i se cerea o deosebită prudenţă pentru a nu-şi periclita atît
situaţia personală cit, mai alC's,
existenţa catedrei pe care o deţinea.
De altfel,
acest lucru rezultă cu claritate din scrisoarea sa din 18 august 1864. Fiind această
scrisoare puţin cunoscută şi constituind principalul text de referinţă în chestiune,
ne vom permite să redăm in extenso fragmentul respectiv: „La anul 1861 se
dete circulariu de la guberniul Bucovinei (Landes Regierung") ca comunele să
aleagă deputaţi la dietă, însă Gubernatoriul era un armean, dat cu totul în bra..,
tele polonilor, cari voiau cu orice preţ să facă ( ... ) ca Bucovina să nu fie ţară
r.oronară stătătoare de sine ci să fie numai un cerc (=judeţ) al Galiţiei, fără dietă
proprie, ca nşa să poată să stingă naciunălitatea română din Bucovina. ln puterea acestei năzuinţe, armeanu! Gubernatoriu bucovinean întrebuinţă toate mijloacele (cheltui pren dăruinţă din partea polonilor la 80.000 fi. (orini) ca să aleagă
numai deputaţi de aceia care să vîndă ţara la polini. Boierii români întrebu'.nţară

"'>
">

Vasile Bumbac, Unele trăsâturl din viaţ„ de student a mult regretatului profesor V. M.
RurJă în
Junimea literară, II, 1905, nr. 3, p. 33.
Op. cit„ Arhiva Muzeului Judeţean Suceava. Fond „Ion Nistor", p, 124-128.
") D. Vatamaniuc, op. cit., nota 1, p. 180.
20
) Luceafărul, I, 1902, nr. 7, oct„ p. 105-106.
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în acest scop toate chipurile ca să împiedice această nedreptate şi diavolie, şi Intre
alte mijloace, după spusa mea întrehuinţară in acest scop (c~m a~ făcut !;ii noi
la Hlasiu la 18<&8) trimiseră patru studenţi rumâni în proch1emăc1une pren ţară
ca să înveţe pe oame~1i pe cine să aleagă de deputaţi 30 • Studenţii m<'rseră şi predicară si aduseră crur·" peste planul gu'1ernatoriului armean, însă fiind
că studinţii r~mâni nu fu~eseră dC'stul ele pruclinţi şi discreţi în predicare, fură descoperiţi şi aduşi în criminal toţi pentru crima de tulburători ~cvoluţionari şi vătă
marea Maiestăţii. Apoi, ce să vezi ? Toţi aceşti patru studmţi (Rurlă, Bumbac,
Ruliga !;ii Isopa.scul) locuiau la mine şi de aceea numai puţin a lipsit de nu m-au
dus şi pre mine in criminal, căci toată lumea striga c!\ numai eu i-am trimis cu
proch'emăduni revoluţionare pentru ţarii, deşi eu pc atunci eram la pat holnav
r1P moarte. Procesul(? !) merse pînă la împăratul, dar µrin mijlocire.! bravului inspectoriu şcolariu (boier de nascere şi du5nrnn al nemţilor şi polonilor) se L berar;i
acei patru studinţi din poru;1ca Impăratului, ca nevinovaţi întru neinica. Dar L'(•
lolos? P1·ofesori nemţi de la gimnasiul ele alei făcură complot între sine asupra
i:dor patru studinţi şi, deşi erau cei mai buni întru învăţătură, şi model în purtarea morală totuşi le dC'tcră clasa II la tuspatru şi puseră lucrul lil cale ca să
fii~ tuspatru ~sintaţi la oaste. Studinţii alergară acum la boierii îndemnători ca
să-i ajute, să facă stipcnclie ca să poată merge la gimnasiul din Blasiu să absolve11<;că acolo unde nu vor fi progoniţi" 31 (s.n.).
Nu credem că mai est._. necesar să subliniem profundul patriotism ce străbat1>
din scrisul lui A. Pumnul, patriotism pus în slujha cauzei românilor, precum !5i
completa, exacta sa înţelegere a momentului de importanţă istorică pe care îl reorezen tau în viaţa rcmânilor bucovineni alegerile pentru cea dintii dictă a ţării.
r:a şi a necesităţii de a se folosi toate mijloacele pentru ca să fie aleşi cei mai
huni dintre români, aşa cum a procedat el însuşi, mil!tantul revoluţionar transilvănean de la 1848. Cum era însă deosebit de riscant să procedeze la fel şi în 1861,
o fi\cură, „după spusa mC'a", boierii români, folosind „apostolatul", adică trirniţind
pe cei patru studenţi ca să „predice", îm ăţînd pe oa mer: i pc cine să aleagă. Acel
„boieri români" nu erau alţii dxit Ilurmuzăch..:ştii, care se aflau în fruntea lupte•
pentru afirmarea naţională.
Hevenim acum la V. Bumbac, anume la ceea ce biograful său, V. Morariu numeşte „dezastrul" elevului Vasile Bumbac din clasa a VII-a a liceului german din
Cernăuţi : „El trebui să-şi ispăşeasc[1 crima de a fi participat la o bătălie pentru
afirmarea naţională a românilor şi se duse acolo de unde venise marele său dascăl.
la Blaj". Se duse la Blaj, am putea adăuga noi, cu regretul de a părăsi pentru
un an „ţara de fagi" şi pe venerabilul său magistru, dar, de bună seamă, şi cu
deplina mulţumire sufletească de a fi contribuit, după puterile sale, - deşi cu un
risc atit de mare - la alegerea ca deputat. în cea dintîi rlietă a ţării, a lui Eudoxiu
Hurmuzachi, cu o zdrobitoare majoritate de voturi, împotriva candidatului străin,
rnsţinut, prin tot felul de ingerinţe, de guvernul austriac al Bucovinei („K.K., Lan:les Regierung").
Inainte de a lua drumul Blajului, la sugestia lui Aron Pumnul, cei doi „studinţi" apelează la Gheorghe Hurmuzachi pentru a interveni ca să fie primiţi la
liceul din Blaj. Prin A. Pumnul, V. Bumbac era binecunoscut de Hurmuzăcheşti,
ca unul din cei mai buni elevi ai dascălului ardelean, astfel că va fi fost recomandat şi în alte familii aristocratice, undP dădea lecţii unor copii, precum în
familia Vasilco şi în familia Buchental din Dobrovăuţi (Cf. V. Morariu). Lui
Gheorghe Hurmuzachi îi închinase, la 22 aprilie 1859, fiind încă „studinte de 5
classa gimnasială", cu prilejul zilei onomastice. o odă J2. tn anul 1861 i se tipărea
la Cernăuţi, într-o mică broşură de 8 pagini, o poezie - scrisă cu litere cirilice - ,
închinată lui Eudoxiu Hurmuzachi 33 , în care este exprimată recunoştinţa românilor bucovineni faţă de Eudoxiu Hurmuzachi pentru contribuţia sa deosebită la
obţinerea autonomiei provinciei, se face elogiul Hurmuzăcheştilor pentru înfiinţarea
Aron Pumnul, după cum se ştie, a fost unul dintre principalii aranjatori al marii Adunări
naţionale de la B:aj de pe Clmpla Libertăţi! din 3/15 mai, se referă aici Ja celebra sa Prochemllciune, redactată de el ln vederea primei adunări pregătitoare din 18/30 aprilie 1848,
pe care a difuzat-o prin elevii de la gimnaziul şi de la semlnarlul din Blaj, al căror indrumător spiritual era.
"l B.C.s., mss. 5379.
Yi) Prea stimate domnule G, ln Foale pentru minte ••.• 1861, nr. 4, 25 lan„ p. 31-:n.
"> Mu:ţâmita din partea romAnilor bucovineni, lnchlnatll domnului Eudoxiu Hurmuzachl, pen•
lru nobosltetc-1 osteneli jertfite pentru binele patriei, Cernăuţi, tipărit la Ioann Ecl<hardt
Jn61. 8 p.
30

)
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catedrei de limba şi literatura română, împletit, firc•sc, cu omagierea profesorului
Aron Pumnul.
In cele ce urmează ne vom sprijini expunerea pe material ciocume;1tar inPdit
aflat df' noi în Arhivele Statului, Filitlla Cluj Fondul „Timotd Cipariu". La rugă
mintea lui V. Bumbac, Gh. Hurrnuzachi îi scrie la 13/25 septrmbrie 1861 lui Cipariu (pt> care îl cunoşt~a hinP clin refugiul ncestuia în Bucovina, în 18Hl, cînd J•Jsest!
găzduit la moşia Hurmuz<Jcht'ştilor cJ,• 1:1 c,„·nauca). ] i scrie „spre a vă recomanda rugămintea tinerilor r:imâni b• .·ovine,1i V,1sile Huml•ac şi Jo11 Bulig~, rugăminte ce nu să cuprinde intru n''l~' că aha dt>cît numai ca să fie primiţi la
gimnasiul din Rlaj, spre a fini acol0 o.luci. le gimnasiale. Sfinţia Voastră veţi
adăugi ţrin aceasta la meritele cde mult0 alt• institutului Domni ·i Voa~tr0 o •nare
binefacere arătată cătră doi tineri, can! prin sin_gelP lor, pri'.l talent<> .5i purlările
lor cele hune 5i simţul lor cel naţional mer:tii favorul c.~ \"ă cer ( ... ). Bur'J\·ina
care are trPhu'nţă ele tot sprijinul sîncc:»·ilor :ii, iar m:-ii ales de fii culţi, V:i. va
rănlÎne mult recunoscătoare" li, După ce s-a l'Dnvi.1s că Gh, Hurmuzache i-a scris
lui Cipariu, Vasile Bumhac îi sc-rie el însu~i. la 17 septembrie 1861, o lungă scrisoare în care îşi motivează cererea de a fi primit la gimnasiul din Blaj prin valul
ele persecuţii la care a fost supus de către profosorii licPului g0rman cernăUţ!.'an
din cauza sentimentc,lor sale româneşti : „Fiinrl că nu-mi putură înnăduşi spiritul
meu năciunal, urmară a mă prigoni şi mă acusad1 de agităciuni năciunal;l". Deşi
ministrul îl „declară nevinovat, totu~i profe<;orii aflară de hine să-m~ do:i sec<inda
r1en purtare şi să-mi ee stipendiul de IH de florini, ce mi se împărtăşia din fondul
r:•ligionar greco-neunit", pentru ca, lii:;sindu-1 de acest s[ngur mijlx ele existen\i!
[n Cernăuţi, sf1 fie nevoit să se retrag;l din t:ceu. Totuşi profesorii ge1·mani nu-şi
atinseră scopul, întrucît „se mai anii si pe la noi inemi d<> cele nobil simţătonre
care îmi întinseră mînile ele ajutoriu". După retragerea bursei, V. Bumb<ic a apelat
la ajutorul Hurmuzăchc)ti!Or prohabil, sau al altora care s-au oferit să-i suporte
cheltuielile 11 încă doi ani dl' scolaritate. Atunci „profrsorii se puser{1 să-mi dC'P
secunda den prripă~ire", trinl ndu-1 Ia matcmat!cr1 şi fizică. „Deci clară, co·1tinuă
Bumbac, acum sînt în pl'l'icol să piPrd anuL Şi chiar dC'-aş voi să repeţesc aici,
tot ar căuta să mă doboare măcar la esamenul de maturitate. De aceea cutez a
vă ruga a-mi încuviinţa să aleri:: la Blagiu şi să-mi înC'uv inţaţi sau să depun
esamenuJ de clasă a VII-a şi apoi să-mi daţi voe a cer: eta clasa a VI li-a public,
sau să învăţ privat tot anul acesta şi la finea anului să mă sup:m esamenului
de mâturitate", In finalul scrisorii, V. Bu:ubac nu-l uit.1 i::e C'olegul său I. Buliga
şi-l roagă pe Cipariu să-l primPască „în aceea5i formă" 35 ,
T. Cipariu a fost de
acord cu prima variantă propusă de Bumhac : elevii au dat examen pentru clasa
a VII-a, au frecventat în anul şcolar 1861/62 clasa a VIII-a, la sfirşitul căreia au
susţ[nut cu succes, în 4 şi 5 iunie, examc>nul de maturitat!.'.
La Arhivele Statului, Filiala Alba, Fondul „Gimnaziul Blaj" am putut afla
documentele (inedite) ale acestui examen (Dosar 2/1862) : procesul-verbal cu lista
profesorilor examinatori, catalogul elevilor prezentaţi şi M1tricola examenului. Din
cercetarea documentelor examenului de maturitate se pot desprinde cîtcva observaţii demne de menţionat. Astfel, Bumbac şi Buliga nu erau singurii elevi bucovineni absolvenţi in acel an ai gimnaziului blăjean. Au avut colegi p(? Epifanie Ferliewicz, din Pătrăuţi (Siret), care a urmat clasele 1-6 la Cernăuţi ~i 7-8 la Blaj,
şi pe Nicolau Filiewicz (din Storojineţ), care a frecventat la Cernăuţi doar clasele
1---4, iar 5-8 la Blaj (din 1858, deci), De fapt, dintre cei :l) ci~ absolvenţi reuşiţi
la examenu) de maturitate numai doi sînt din Blaj, ceilalţi fiind din î•nprejurimi (cei mai mulţi din zona Turda). Tînărul Vasile Bumbac, în vîrstă de 25 de ani,
a promovat examenul de maturibte cu note foarte bune şi bune. ,\re caliiicative
maxime la următoarele materii : limba română, traducere din greacă, istorie,
geografie, ştiinţele naturale, limba germană şi purtare. La traducere din şi în
latină fapt curios pentru viitorul traducător al Encidei lui Virgiliu - , matematică şi fizică are calificativul „mulţumitor", aclkă bine. Ceva mai slab se prezintă colc>guJ său I. Buliga, însă fără a avea vreun „suficient".
După examenu! de maturitate, V. Bumbac părăseşte Blajul întorcinclu-se pe
meleagurile natale. Am v;1zut din scrisoarea adresată lui T. Cipariu că idealul
elevului Bumbac era să urmeze Universitatea din Viena spre a se pregăti pentru
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Arhivele Statului, Filiala Cluj, Fond „Timotei Clparlu", mss. 1615,
Ibidem, mss, uou.
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„profesură". Intrucît situaţia materială nu-i permitea realizarea acestei dorinţe,
se în~crie la Institutul tl'ologic clin Cernăuţi, imprC'Ună cu Vasile Burlă care
treeus\! examenul d\! maturitate la Be:u~ şi cu Vasile Cocârlă (consătean, cu care
învăţase buchiile, eu un dascăl amlmlant, în satul natal în 18H - şi colegul
său dl' dasă la liceul cernăuţean 1854-1860/61 -), care terminase l:ceul în
Cernăuţi. Teologia n-a constituit in~ă decit o soluţie provizorie, dorinţa de a face
studii univPrsitare ~i de a deveni profesor răminînd la fel ele puternică. Pînă
la realizarea acl'stei dorin\e mai ave<i însă de rezolvat unele probleme legate de
~derl'a sa de un an la Blaj. Hursele, pentru care intervenise Aron Pumnul în
1861, Ia i:;rimul-mini~tru moldav, Atanasie Panu, fuseseră aprobate (trei „bursl•
pC'ntru trl'i studenţi bueovineni"), dar nu vor putea fi plătite decît în 1863.
V Bumbac şi colegul său I. Buliga plC'C<i'~ră la Blaj avind doar promisiune::i burselor, fără a le Ii primit. Era firesc deci ca în asemenea condiţii anul petrecut
acolo s<i fi fost destul de greu pentru ei (şcoala nu avea internat), obligîndu-i la
unele datorii care n-au putut fi plătite pină la plecarea din Blaj şi nici citva timp
după aceea. Aşa se explică a doua scrisoare a lui V. Bumbac, „teolog de anul 1~·
trimisă lui T. Cipariu la data de 22 noiembrie 1862, în care scuzele se îmbină c~
1·ecunu~tinţa „că nu m-aţi lcisat să ies din Blaj fără testimoniu" 3 6 • La aceeaşi
dată I. Buliga, dC' asemenea „teolog de anul I", îi trimitC' şi el o scrisoare lui T. Cipariu, împreună cu o parte din datorii şi cu indicarea creditorilor, restul obligîndu~-;e a le achita în următoarele trei luni n.
V. Bumbac îşi va putea achita datoriile abia în luna mai 1863, cinci a primit, în sfîr;;it, bursa.
Odiseea obţinerii burselor pentru cei trei elevi bucovineni este relatată pe
larg în continuarea scrisorii lui Aron Pumnul din cai·e am citat mai sus, scrisoa1·e
datată 18 august 1862. Redăm în rezumat, după textul manuscris Ja cele relatate
ele Aron Pumnul rc>fcritor la burse.
De<:-i bolnav, A. Pumnul îşi ia un concediu de trei luni, „pentru o cură de
struguri" 'ii pleacă la Iaşi, în ziua de 17 septembrie 1861, „incognito, pentru ca
să nu afle :>trăinii de la noi (din Bucovina, n.n.) unde am fo~t. căc; atunci îmi
pierdeam profesura şi rămîneam pe drum". Prim-ministru ie.1ean era atunci Anastasie Panu, „un vechi cunoscut al meu încă de la 1848" 39 • In cursul întrevederii
cu acesta, „noaptea, . pe la oarele 12", Pumnul obţine promisiunea lui Panu de a
se ci-ea burse pentru „cei trei studinţi români bucovineni". Consiliul de miniştri
moldav, ele la 19 sept. 1861, aprobă crearea acestor burse, dar ele n-au putut fi
acordate în 1862, dC'oarece, prin unifil~arc•a administrativă a Principatelor, ministerul înv[1ţ:lmîntului ci:" Iaşi. care le votase în 1861, Pste desfiinţat, iar în bugetul
celui unificat de la Bucureşti n-au fost prevăzute. Pumnul însă nu se dă bătut.
Intreprinde o îndelungată corespondenţă cu ministerul de resort bucureştean, intervine la un „literatoriu român", dfrector în minister (George Radu Melidon)
care, la rindu-i mijloceşte pe lingă Alexandru Odobescu, Ministrul învăţămîntului,
)i ~lstfel cele trei burse sînt trecute în buget, „pentru totdeauna", fiind acordate
rk acum înainte în fiecare an „tinerilor români bucovin<:>ni buni", notPază A. Pumnul
cu justificată mînclrie.
Pentru a se explica posibilitatea obţinerii burselor - cu relativă uşurinţă pentru cei trei elevi' trebuia să se ia în considf'rare şi conjunctura politică de care
A Pumnul a ştiut să se folosească cu tenacitatea-i cunoscută atunci cinel era vorba
să vină în ajutorul „alumnilor" săi, în general, ~1 cu atît mai mult ln cazul celor
trei elevi care şi-au riscat viitorul (din îndemnul lui indirect). Ne referim anume
la sprijinul acordat de guvernul domnitorului Al. I. Cuza în acest sens. „Concomitent cu acţiunpa pe plan diplomatic pentru asigurarea drepturilor naţional-politi
ce ale românilor subju1rnţi din Imperiul habsburgic, s-au întreprins măsuri de
stat pentru sprijinirea oficială şi permanentă - din bugetul Principatelor - a
instituţiilor şcolare româneşti. Şcolile din Transilvania au fost ajutate prin subvenţii băneşti şi clonaţii de carte, iar unii studenţi (= elevi), prin burse. Studenţii
bucovineni s-au bucurat şi ei ele aceeaşi bunăvoinţă, printre stipendiaţi aflîndu-se
Vasile Burlă, viitorul filolog, Vasile Bumbac, poetul şi Ion Buligă" 4a. V. Netea

'"I De maturitate,

tără

de care nu s-ar fi putut inscrie la Institutul de teologie.

"'l Arhivele Statului Filiala Cluj, Fond „Timotei Clpariu"'. Scrisoarea lui Bumbac. mss., 1402 :
scrisoarea lui I. Buliga, mss. 1403.
"I B.C.S., mss. 5379.
. ,1

"'I t1 cunosc pe Aron Pumnul in vara anului 1848, aflat Intre cel aproape cincizeci de rcI1:1g1a,..
sau exilaţi moldoveni adăpostiţi in casa ospitalieră a Hurmuzi1cheştilor de la Cernăuţi sau
la moşia acestora de la Cernauca.
'°I V. Netea, Spre unitatea naţională a poporului romln, 1979, p. 51.
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preia informaţia privitoare la cei trei stipendiaţi bucovineni de la V. A. Urcchia
(Istoria şcoalelor) : „O frumoasă faptă arc loc la această rubrică a stipendinţilor.
In 1861, sept., 19, după st.'iruinţa noastră, în urma core:-spondenţcj C'U profesorele
pumnul din Cernăuţi, Consiliul de Miniştri (A. Panu, A. Rolla, D. Hosetti, S. Silion) dobindesce de Ia Domnitorul Cuza aproharca să se dea cite 30 de galbeni
subvenţiune pe an studenţilor bucovineni Va~ile Bumbac, Vasile Burlă şi Ioan
Buliga, din clasa a 7-a gimnasială ca să-şi continuie studiile în Ardeal" 41 . Aceasta
este, cronologic, prima informaţie, pc care apoi o aflăm la N. Ior.i:a 42, citat de
N. Grozav într-un articol din Revista Arhi\·eJor u.
V. Bumbac n-a rămas la Institutul kologic din Cerm'iuţi dPcît un an şi trei
luni, d"ici în 1864 s-a ivit ocazia realizării visului "<iu de a deveni profesor : ,,Prin
nov. 1864 devenirăm stipendiaţi (= hursiPri) ai Fondului rl'li,i:ionar gr. or. mai mulţi
tineri români din Bucovina şi anume: Vasile Bumbac, Vasile Burlă, Ştc>fan Dracinschi, M. Ierimieviciu (Berariu), spre a urma studiile fac. filosofică din Viena.
Scopul ajutoarelor acestora era să ne calificăm l"a rrofosori pentru liceul gr. or. din
Suceava, care se deschisese cu primele două dase în anul 1860" 4".
Şi-ntr-adevăr, după o şedere destul de lungii la Viena (18fi4-1874), unde a
fost deose>bit ele activ în cadrul societiiţilor studpnţilor români (Societate>a ştiinţifică
literară şi apoi „România Jună"), V. Bumbac s-a întors ca profesor de limbi
clasice la liceul din Succ>ava, oraş de carc şi-a lC'gat tot restul vie>ţii, ajung!nd
cu timpul, unul din fruntaşii vieţii culturale şi „poetul oficial al S'.Icevci".
Şi acum citeva consideraţii generale în legătură eu stagiul blăjean de şcolaritat••
a lui Vasile Bumbac, momc>nt atît de important în biografia sa. lntreharea f'rească ce se pune este aceea de a se şti cit şi t:Um a contl'ibuit anul şcolar 1861/62
făcut la „Gimnaziul superior" din Bbj la completarc>a formaţiei sale intelectuale
şi spirituale, căci studii le liceale pînă la sfirşitul clasei a Vil-a, deci pînă la
vîrsta de 24 de ani, au constituit prima etapă, esenţială, a acestei formaţii, datorită influenţei covîrşitonrP pc care A. Pumnul a exercitat-o, în general, asupra
învăţăceilor săi, cit şi înclrumiirii deosebite ~i pl'rmanente primite în C'ei patru
ani în care V. Bumbac a fost în contact nemijlocit cu dascălul său, cind s-a
aflat în gazdă, ca „meditator" în „internatul" acestuia.
Intrucit V. Bumbac nu ne-a lăsat decît o singură şi scurtă relatare referitoare
la viaţa sa de şcolar la Blaj, vom apela la unele lucrăl'i apărute în anii din urmă
şi în primul rînd la o antologie de texte istorice şi 1itp1·are despre Blaj, apf1rută
în 1986 45, în care aflfim informaţii cu privire la viaţa şcolară din acC'l timp in
gimnaziul din Blaj.
V. Bumbac era edificat asupra rolului gimnaziului ca „valr<i dr istorii' ~i
cultură", precum şi, în general, asupra anului revoluţionar 1848 în Transilvania,
datorită lui A. Pumnul care a ştiut să trezească în elevii săi interesul şi dragostea
pcntru luptele naţionale din Ardeal. Este de notat că V. Bumbac a găsit la Blaj
ceva asemănător mediului şcolar bucovinean, ceea ce l-a ajutat să se încadreze
destul de repede în atmosfera generală în care îşi clesfă.~ura activitatea gimnaziul
blăjean. A aflat acolo, după cum deja ştim, alţi doi elevi bucovineni, colegi de
clasă, dar ~i pe Epaminonda Bucevschi cel mai mare pictor de mai tîrziu al
Bucovinei - elev pe atunci în clasa a VII-a: împreun;l cu Ion Buliga, cxi!'ta,
deci, grupul celor cinci „studinţi" buC'Ovineni. Pe de altă 1'··-rte, majoritatea colegilor săi (ca şi a elevilor liceului, de altfel), erau, ca şi · , fii de ţi1r:mi puţin
înstăriţi, veniţi din toate întinderile Transilvaniei, cei 1111, mulţi dintre ci în
portul din ~atul natal. iar ca vîrstă unii se apropiau de aCPPa a lui BumbaC'. „TrPbuiP
să fi trăit cineva acolo, Ia Blaj, înainte de război, ppntru ca să înţeleJgă ce înseamnă acel Ardeal bl[ijean. Blajul nu este numai catedrala fntsuoasă a canonicilor-profesori, ci sînt c:opiii de la ţară, care vin acolo la ~coli, încă cruzi, porniţi
dintr-o viaţ{1 ţărănească p-ofund\ tracliţional virtuoasă, cu merindea adusă ele
acasă, cu bucata de brînză şi sacul de mălai. Sfînt azil rL' cultură acest liceu 46 •
Oclatii cu începerea frecventării cursurilor, V. l3umbac avea să const~1te marl'le
avantaj al trc>cPrii dr' la un liceu german, cu limba dc prcdare alta dPdt ren
") V. A. Urechia, Istoria şcoa!elor de la 1800-1864. Tomul III, Bucureşti, 1894, p. 263-264.
"l N. Iorga, Istoria invăţămintului rom•incsc, Bucureşti, 1928, p. 336.
"> Ştiri noi privitoare la bursierii români din străinătate 1820-1877, !n Revista Arhiv<'lor,
XLVII, voi. XXXII, nr. I. p. 184.
"> V. Bumbac. Unele trăsături ••. , ioc el!., P. 33.
"l Blajui vatră de istorie şi cultură, ed „Albatros", Bucureşti, 1936.
"> N. Iorga, Eminescu la Blaj, in antologia citată.
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naţională, la un liceu românesc la care limha germană era doar un ohiect de
studiu ca toate celelalte. Dupf1 1850, cinel se introduce noul plan de învăţămînt
ca urmare a rcformPi 'invăţămîntului austriac din 18-19, gimnaziul blăjean („Şcoal~
latină" cu 7 clase) devenise, ca şi el'! cernăuţL•an, un liceu de tip clasic, cu 7 clase
în care prioritatea revenea limbii lati. c, studiată într-un număr însemnat de ore;
8 ore pc sf1ptămînă în primele dou:1 t lase, cite G şi 5 ore în celelalte, iar limba
elină cu cite 5 şi 4 orc (începînd din clasa a III-a), astfel di liceul blăjean îi
of~rea lui V. Bumbac posibilitatea co·1tinuării şi consolidării pregătirii la limbile
da'iice. Totodată, c;ll1form noului plan de învăţămînt, nu numai limba, ci şi literatura română ocupa un loc important în liceu. Sub impulsul lui Cipal"iu, profe<>orii şi elt~vii din ultimele clase au creat la Blaj o ambianţă prielnică culturii
şi Etcraturii rnmânc. Corpul didactic al liceului se compunea clin profesori de
excepţie şi pedagogi cu vocaţie, cu o "'.)lidă prcgfttirc profesională, fiind absolvenţi
ai Colegiului „Sfînta Barbara" din Viena, uncie, pe lingă teologic, urmaseră Facultatea de filosofie, pregătindu-se pentru profosornt, precum erau, alături de Cipariu, profesorii lui V. Bumbac la clasa a VIII-a : Ioan Antonelli la limba latină
Alimpiu Blăjan la limba greacă, Alex. M. Nicu la matematică şi fizică şi 101~
H.usu la limba germană şi istoria universală (autorul unui Compendiu de Istoria
Transilvaniei şi a unui manual ele geografie în trei volume intitulat Icoana pă
mmtului), care, „în cadrul istoriei universale făcea şi istoria românilor (interzisă
în scolilc Blajului) ( ... ). Dar Rusu va Ii strecurat probabil sentimente naţionale
şi ln lecţiile ele geografie de cite ori va fi adus vorba despre pămîntul locuit odinioanl ele daci şi romani" '• 7• In asemenea condiţii şi cu astfel de profesori sînt
explicabile progresele rapide la învăţătură ale „octovu.nului" V. Bumbac, progrese
r0flectatC', după cum am văzut, în notele dobînditc la examenul de maturitate.
Pe lingă o solidă instrucţie, elevii liceului blăjean primeau şi o deosebită educaţie patriotică. Din Memoriile lui Aron Dcnsuseanu '•6, fostul profesor de limba
latină la Uni\·ersitatea din Iaşi şi autorul Ncgriadci, care absolvise liceul din Blaj
în J8GO, d0ci numai cu un an înaint0a sosirii lui V. Bumbac, - , din Memoriile
lui Aron Densuseanu, deci, aflăm că elevii liceului erau abonaţi, pe clase, la
(iazeta Transilvaniei şi la suplimentul ei literar, Foaia pentru minte, inimă şi
literatură, fiind astfel la curent, prin intermediul Gazetei ... , cu evenimentele
politice şi rnlturale de peste munţi; tot clin iniţiativa elevilor fusese înfiinţată o
bibliotecă pe liceu ; exista apoi o societate de lectură a <'levilor, iar una din
preocupările lor Jăuclabile C'ra culegC'rca de folclor de pe văile TimavPlor. Incepînd
cu clasa a IV-a, clr•vii Prau pw;;i în contact cu literatura naţional<l: în afară de
poeziile patriotice al.· l~1i Andrei Murc~anu, cele ale lui Bolintineanu şi Alecsandri
erau multiplicate şi circulau printre elevi ; cea mai preţuită poezie pentru declamare a lui Alc·csandri C'ra Scntinela română.
Pe ele altă parte, „marile evenimente istorice din trecutul apropiat constituiau
0 1·eîmprcspătai·e continuă a SC'ntimentului naţional, manifestat puternic ele ekvii
«;:! .l'for supPrioare. Com0morarca Adunării de pe Cimpia Libertăii din 3/1~> mai
I B-18 exalta sentimentele patriotice ale elevilor pentru viaţa întreagă „Alexandru
OctohesC'u, care a fost în 1865 martor ocular şi oaspete al lui T. Cipariu, descrie
în felul urm;;itor ziua de ;J/15 mai: „tn ajunul acelei memorabile zile, toată tinerimea şcolarii din Blaj, f Priorii cei mari şi pruncii cei micuţi, luau seara stc>agul
tricolor românesc, aprindeau torţi şi facle şi, cu muzica în frunte, începeau a lor
colindă sărbătoreaseă, oprindu-se în faţa unei căscioare albe din fata Seminarului
(Era casa lui Cipariu, n.a.) "i acolo intonau împreună, cu un entuziasm juvenll,
cîntece naţionale, precum : Marşul lui Iancu, Deşteaptă-te, române, a lui Andrei
Mure5anu, Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim, a lui G. Sion" 49 • N~. putem
Wjor închipui c>ntuziasmul cu care V. Bumbac va fi participat i::entr~ întua oară
la o asemenea înălţătoare manifestare, de neimaginat pe acea vreme 111 d_ulcea ~a
Rucovină. Un alt eveniment important în viaţa şcolii era ziua de 30 ia~uanc,
„cind se sc>rbau, în fiecare an, patronii gimnaziului (Sfinţii Vasile, Grigore ş1 Ioan>.
cu un program foarte bogat 5i animator de sentimente naţionale>, în~ocm~t _d<' cl~v1
u1t'.melor clase" :;o. Că Bumhac a luat parte activă la asemenea mamfestan naţ10-
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Transilvania Intre lB0''-1867, ed. Dldactlcll
Nicolae Albu. Istoria şcoalelor româneşti dh1
şi Pedagogică, Buc., 1971, p. 33.
Fragmente reproduse in lucrarea lui N. Albu sub litiul Spiritul patriotic in şMlilA
Blajului.
Al. Odobescu. în Epoca, reprodus in Gazeta Transilvaniei, 1087, nr. 257. Apud N. Albu,
op «ll .• 1>. 71
îngrijită de N. Albu, ed. „Dacia", Cluj-Napoca, 1976, Prefaţă,
T. Ciparlu, Poezii, ediţie
p. 27.
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nai-culturale organizate în cadrul şcolii ş1 rn afarn ci este neîndoios. Ceea cc nu
este modalitatea în care şi-a manifestat participarea. Elevii gimnaziului
ar fi putut afla din Foaia ••• că octovanul bucovinean „face pOl'Zii". In afară de
oda închinată lui Gh. Hunnuzachi (amintită mai sus), publicată în revista lui
Bariţ în 1861 (nr. 4, 25 ian., p. 31-32), V. Bumbac publicase cu un an inainte, tot
acolo (nr. 20, 10 mai) Urare de de~părţire inehinată Dom11uiui Ierodiacon Nichifor
Iliescu! din partea invă\al'l'ilor români din gimnasiul cernău\can, iar în 1862, in
aceeaşi revistă (nr. 17, 9 mai, p. 136) va publica altă oclă, datată clin Blaj : Un ră
sunet la deschiderea asociaţiunei de lectură română, ce se serbă în intii zi a lui
mai, ln Lernăuţi 51. Aici credem că este locul să menţionăm şi faptul că la sfîrşi
tul primului semestru, cu prilejul anului nou 1862, lui T. Cipariu îi este dedicată
o poezie, scrisă, evident, de Bumb;ic, dar purtînd, pe lîngă semnătura sa şi a lui
Ion Buligă, şi pe cca a lui Epaminonda Bucescu (Bucevschi), care desemnase şi un
frumos tablou alegoric în culori la începutu! poeziei 52 • ln poezie, cei doi octovani,
Bumbac ~i Buliga, î~i exprimă recunoştinţa faţă cle binefăcătorul lor care, la
„multek-i fapte măreţe" a mai adăugat una „Primind albine-organe cc vin prcste
Carpaţi,/ C-an scumpa-vă grădină cu flori nevestejite,/ Cu drag să stringă miere
din crinii cei prea smiilţaţi". Pare plauzibil ca poezia să fi circulat printre elevii
liceului : era doar închinată atît de veneratului lor director! Mai anaseră dll
bună seamă elevii şi cauza care l-a determinat s.:1 vină la Blaj pentru a-şi termina
studiile, adică arestarea în primăvara lui 1861 şi închisoarea austriacă pentru a fi
participat, aşa cum scrie V. Morariu, repetăm, la „o mare bătălie pentru afirmarc>a
naţională a românilor bucovineni". Aveau, deci, elevii blăjcni incă un motiv du
a-l înconjura nu numai cu prietenie şi dragoste, dar ~i cu admiraţie.
De altfel, acea efe1·vescenţă cultural-patriotică din liceul blăjean, care avea
să aibă o atît de binefăcătoare influenţă penfru formaţia spirituală a lui V. Bumbac, nu era decît ecoul aceleiaşi efervescenţe existenlă în întreaga Transilvania
Anul sosirii lui Bumbac la Blaj este acel al înfiinţării asociaţiei culturale „Astra"
(„Asociaţia transilvană pentru litcratu1·a română şi cultura poporului român).
Prima adunare, de constituire, a asociaţiei, are loc la 23 oct. 18til, la Sibiu, cînd
T. Cipariu îşi ţine memorabilul discurs despre necesitatea unităţii limbii în toate
provinciile româneşti, ca element constitutiv al unităţii politice. Discursul inaugural
al lui Cipariu a fost publicat în Tipografia Seminarului din Blaj, in anul 1862,
devenind astfel cunoscut elevilor gimnaziului, deci şi lui V. Bumbac, care va fi
fost încîntat să citească cuvintele lui Cipariu întru lauda limbii româneşti, căci
„Nimeni pînă la el şi de la el încoace n-a rostit cuvinte mai vibrante intru slava
limbii româneşti" 53 • ln plan politic-naţional, anul 1861 a constituit pentru viaţa
românilor transilvăneni - ca şi pentru cea a românilor bucovineni - un moment
de răscruce. Transilvania devenind autonomă (prin Diploma imperială din 20 oct
1861 ), în 1861 are loc reorganizarea teritorialii a provinciei : iau naştere comitatele
care• trdrniau să aleagă comitete n•prczentative cu misiunea ele a numi organele
administrative şi delegaţii pentru dieta provincială. Cercurile guvernamentale maghiare s-au folosit de acest prilej pentru a obţine încorporarea Transilvaniei la
Uagaria. Au şi reuşit în toate comitatele sf1 fie alese comitete favorabile uniunii
cu Ungaria. ln toate comitatele, cu excepţia celui al Albei inferioare, al cărui
centru se afla Ia Aiud. în aşa numitele „conferinţe preliminare""'• fruntaşii românilor din această parte a Transilvaniei au dus, în tot cursul anului 1861, o dîrză
luptă împotriva uniunii cu Ungaria. 1n aceste energice acţiuni ale aiudenilor au
fost implicaţi şi blăjenii: la cea de a patra conferinţă <le la Aiud din oct. 1861
a vorbit, înti-e alţii, !?i profesorul de latină al lui V. Bumbac, Ioan Antonelli,
astfel că toate aceste frămîntări erau urmărite cu cel mai ma1·e interes de către
profesorii şi elevii gimnaziului, ca şi de V. Bumbac, care se va fi convins încă şi
mai mult că era aceeaşi luptă, în numele aceluia~i ideal, de o parte şi de alta
a Carpaţilor, în cele două provincii ailate sub opresiva dominaţie habsburgică 1
lupta pentru păstrarea şi apărarea cntit;iţii naţionale a mmânilor.
cunoaştem

Este vorba, evident, de asocla1ia culturală. numită „Reuniunea de lectură română din Cernăull", infiinţată la l mai 1BG2 şi devenită, după 10&:;, „Socielatea pentru cultura şi litera•
tura română în Bucovina".
"l Arhivele Statului, Filiala Cluj, Fond „T. Cipariu", mss. H03.
S•) N. Albu, op. cit. p. 17.
"l Vezi articolul nostru 126 de ani de la conferinţele preliminare din Aiud, in Vatra, 1967,
nr. I, p. 10.
51 )
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C~ncluzia c~nsid~raţiilor generale de mai sus cu privire Ia stagiul blăJean de
şcola.:1t<1:te al_ lu1 V:as1l~ Bum~ac s~ degajă ele la sine: anul şcolar 1861/62 petrecut
pe _ban~1le. G1mnaz1ulu1 superior dm Blaj a constituit un climat cum nu se poate
mai prwlnic pentru dezvoltarea plenară a personalităţii poetului înc,~p:itor Vas"l
Bumb.ac, con~ucînd l~ rompleta~ea pregătirii sale intelectuale, la lărgirea con~i:
de~~bllă a_ or1zontulu1 c?ltural-litenr şi, îndeosebi, la consolidarea formaţiei sale
spmt~ale 11! sensu.I roman:sc al marilor idealuri de libertate şi unitate naţională
în sluJba carora ş1-a pus mtreaga sa viaţă şi activitate literară.
'

•

•

Spre _bătrîneţe, V~sile Bu'!1~ac duce? o ~iaţă patriar~rnlă de tihnă, întreruptă
d1~ cmcl m c1ncl de cite o nuca excurs1.• (Cf. V. Moranu) în vacanţele de vară
Prin munţii _B_ucovinei 5incepînd d_in 1888), descrise în seria St·hiţe de excursiunÎ
ferlalc (proza m~ercal_a~a de v~rsur1) s::iu_ de acea O preumblare pînă la Bucureşti ;s,
ln care. spun~ ca a v1~1tat _capitala Romanici pentru prima dată în 1863, „ca teolog
călătorind pr_m Transilvania la Bucure'iti, de'mpreună cu neuitatul Vasile Cocârlă
şi Ge_orge ~1.ronovici, colegi în teQlogie". Oc..1zia de a vizita Bucureştiul pentru
a treia oar~ i se oferi în anul 1906, anul pensionării profesorului~poet. In acest

an se clesc.-l11se la Bucureşti „F:xpoziţia gc>nc>rală românească", Ia care, pe lingă
au participat în număr considerabil şi bucovineni, despre
care N. Iorga a relatat în cîteva numere din Neamul românesc. Astfel, la 16 iulie,
„pentru vederea expoziţic>i au venit 150 rlc bucovineni, membri ai „Reu'.liU'1ei
şcol11re" 56, i::ir Ia 25 august, au sosit, 1200 dP ţerani din
Bucovina". Cu acest
prilej bucovinenii au tipărit o lucrare colectivă, Românii din Bucovina, o trecere
în revistă a dezvoltării lor pe tt•renul cultural si economic de la încorporarea
Bucovinei la Monarhia austriacă în 1775 pînă Ia· 1906, lucrare menită să atragă
atenţia
asupr;-i situaţiei românilor aflaţi sub opresiva dominaţie habsburgică.
V. Bumbac, care colaborase la acea luc1·cu·c colectivă cu articolul societatea „Clubul român" (înfiinţat în 1887 şi la conducerea căruia s-a aflat în două rînduri)
a ţinut să se alăture primului grup care pleca la 16 iulie la Bucureşti. După vizitarea expoziţiei, apoi a oraşului Constanţa, el se întorcea la Suceava prin Transilvania, participîncl la excursia organizată ele „Astra'' pc Valea Prahovei şi la:
Braşov, unde asociaţia culturală transilvană i':;i desfăşură adunarea sa generală.
De la Braşov, poetul se înclreaptil, cu un )!rup mai restrîns, pe la Sibiu, spre
Blaj, dar nu vizitează oraşul, ci îl vede numai în treacăt, ele la distanţă, prilej
de a face o comparaţie înti·e privl'liştea oraşului la acea dată „cu cca de la'
1861/62, cinel petrecui în această vatn:i ele cultură românească". Dup[1 cum îi era
obiceiul, bătrînul dascăl-poet (avea :itunci 69 de ani) îşi notase într-un caiet
imprc~iile clin acea călătorie la Bucurl'~ti ~i odată ajuns la Suceava, la 21 august,
le aşterne pe hîrtiC' (tC'rminate la 2Îl august Hl06). Aceste' însC'mnări de călătorie.
ascmimătoare ca structură Schiţelor de escursiuni feriale prin munţii Bucovinei proz[1 în care sînt intercalate versuri - conţin alte notaţii autobiografice valoroase
referitoare Ia stagiul blăjean ele şcolaritate al tînărului Bumbac. Din nefericire, nu
ni s-a păslrut decît o parte, ultima, a acestor note de călătorie 57 , care începe cu
partea finală a odei La Sinaia, urmată de oda La Ardeal, în care poetul se referă
la Bl::ijul anilor 1861-1862, „C'are scut si adăpost îmi dădu" şi î~i exprimă preţuirea 'ii recunoştinţa faţă ele fo'ilii săi profPsori blăjeni : „Şi din izvorul luminii
lumină eu cîştigat-am /De Ja'nţde1:lul Cipa:·iu, Antonelli -;;i Husu I Şi Micu I Şi Moldovan ... ". Şi hi mai exprim;! V. Bumbac în această odă ne\ărmurita s:i dragoste
pentru ţara Ardealului : „ ... Di:1 Blaj prilej dştig::ii spre-a cunoaşte I Pdn Sibiu,
Făgăraş ~i Braşov şi Zerne'5ti ~i pl"În Turcia/ Pe fruntaşii de neam, precum şi
frumuse\ilc>. / 'fai·ă distinsă ! Cu dor şi rarii plăcere cu vednic /Totul ce-i scris
despre tine, cih•sc şi înscmnczu-mi /Şi astăzi, cinel te mai văd înc-o dată clin sufld
numeroşi transilvăneni,

">

Scrisă in JU3~ ~i publicată in Revista politică din Suceava în 1091.
";l „Reuniunea şcolară română din Bucovina", transformată apoi ln „Asociaţia corpului didactic din Bucovina", organiza\ie infiin\ată de George Tofan.
Muzeul .Judeţean Suceava, Fond .. Simeon Florea Marian~ •. mss .. 411 (Caiet IX, V. Bumbac,
1909, so file) sub titlul urmare din escursiilc de la cxpoz1ţ1a Jub1hară dm Bucureşti (fila 2) •

">
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bucur" 58• Dup;1 acea comparaţie a priveli'itei Blajului din anii 1861/62 cu cea
a Blajului din 1906, despre care s-a anticipat, urmează oda La Blaj, în cara îsi
exprimă bucuria revederii acestui „focar ele cultur[t şi patriotism" : „O Blaj, scump
leagăn de lumină, I Eu azi din treacăt te salut, I Pi· ivindu-ţi faţa ta senină./ Ce ţi-o
cunosc clin timp trecut I ... I Cu drag privcscu-ţi cu clin calc I Castdul Marilor
Păstori, I Ce-s fala istori0i talc I Şi-ai neamului apărători". Poetul hi rPamintc>ştc
cu duioşie ,.C!ntărilc cc IP auzeam I De cite> ori sara PC' lună I Pc ale talc straclc
mă plimbam", precum şi „Jocurile româneşti alese, C[tlu~erul şi Rom<tna" („Romana-n vis o joc adesea") S?.
In 1906 Vasile Bum l:ac îşi exp1·ima spernnţa de ;1 rcvl•dea Blaj ul, clar această
speranţă nu s-a realizat. Pl•ste opt ani izbucnea primul război mondial. între timp
îi murise soţia, boala îl încerca tot mai des, ostenea să-~i adune scrierile de prin
ziare şi reviste şi lucra intens la terminarea tr-acluce1·ii Eneidei, „singura sa ambiţie", im· la 27 frbrual'ie 1918 „se stingea în vecllC'a sa d1suţă moldovenească cel
care cîntase în frumoase versuri, pc nedrept uitate, descălecatul lui Dragoş Vodă :
„poetul Suc2vei", octogenarul profesor Vasile Bumbac" (Victor Morariu).
La împlinirea a 150 de ani de la naştere (7 fcbr. 1837), pn•zenta contribuţie
biografică s-a v1·ut un modest omagiu adus memol'id
„poetului descălicatului
MolcloYei"
mr1

V1\SILF.: BUMBAC ET LA VILU: Dl·: BT,„\J

Contribution biographique
(A la 150-emc annee de la naissance clu poete)

RESUME
En SC' basant sur des documents manuscrits incdits ou des infonnations peu
utilises l'auteur eh• l'articlC' prcsente un mom0nt crucial de> la vie du jC"UnP Vasile
Bumbac qui etait alors (en 1861) en scptieme au lycee allemand d'etat de Cc>rnăuţi,
briliant eleve d'Aron Pumnul et poete debutant, mais, qui allait clevenir sous
peu (l•nti-e 18fi8-1869) l'auteur du premier essai
rcussi el'une C'popce nationalc
roumainc : „La fonclation ele la Moldavic par le prince Drago:;" („Drago~iada").
En participant ii la propagande clectoralC' en faveur cl'F.ucloxiu Hurmuzachi aux prC'micres elcctions pour la Diete provinciale ele 1861 - , !'eleve Bumbac est
exprisonne pou1· Ic „cirme cl'agitation rcvolutionnairc ct c!C' lesC'-majest0''. Finalrn0nt
il est renyoyc ab<;ous, mais lcs professcurs etrangPl'S du lycee le persc•cutent et,
pou1 'le pas etre expose a repeter la claSSC, ii SC Vit Oblige a QUitter l'ccolc et ă
se rL·ndre cn Transylvanie, a Blaj, pour y continuer ses etudcs. Il ciut ainsi expier"
- comment cerit son biographe, Victor l\loradu, „Ic crime d'avoir perticipc a une
grande bataillc pour l'affirmation nationalc cll's Roumains". A Blaj, V. Bumbac
donne examen pour la septieme classe, frequentc Ies cours de la huiti«'mc et passe
rexamC'n clC' maturite (C'n 1Bfi2).
L'auteur ele l'article insiste sur la grande importance ele ce court stacle de
scolaritc sur la formation ele V. Bumbac, au Gymnase supericur de Blaj, ou, sous
la direction ele Timotei Cipariu, Jcs elcvps rccevaipnt non seukment unc solide
instruction, mai<; aussi une remarquable cducation patriotique. On souligne dans
l'articlc l'cffervesccnce culturelle-nationah• qui rcgnait alors dans le I.vece (commc
d'ailleurs dans toute la Transylvanic) et qui allait avoir une influcnce tellemcnt
propice â la formation spirituellc du jcune pode du „Haut Pays".

"'>
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Poetul se referă aici la anul 1862. cînd, „ca elev din octava• a gimnaziului superior dl!l
Blaj, la sfirşltul primului semestru, „făcui o escurslune din Blaj spre Braşov ln societatea
mal multor colegi de loc din Braşov şi din zerneşti, iară unul din Râşnov", ca să petreacă vacanţa (Informaţia se află in continuarea odei La Ardeal, ca explicare de ce nu
s-a oprit la Braşov : fiindcă „eu il cercetai în timpul trecut de două ori, ca elev şi apoi
in 1863 ... ").
Odele La Blaj, şi La Sibiu au apărut in anul 1923 în revista de sub conducerea lui N.
([orga Ramuri. Drum drept, şi odele Marea Neagră şi La lstru, ceea ce dovedeşte că N.
Iorga avea la acea dată întreaga descriere a excursiei f1\cute la Bucureşti in 1906.
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La stade de scolaritc â Blaj de V. Bumbac - souligne-t-on dans l'article - a
constitm• un climat des plus favorables au development plenier de sa personnalite,
ă l'achevement de sa formation intellectuelle, â l'elargissement consiclcr;1ble de son
horizon c:ulturcl-Jitteraire rt surtout l'affrrmissement de sa formation spirituelle
dans le sens des grands ideals de liberte et d'unite nationale au servica dcsquels
le poete mettra toute sa vie et tuute son activite littcraire.
Par la contribution biographique p1·csentce, l'auteur de l'article apporte un
modeste hommage a la mcmoire du „poete de la f0nc\ation de la Moldavie", â la
150-eme annce de sa naissance.
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FOLCLORISTUL GHEORGHE FIRA
EUGEN DUvIITRIU, PETRU FROICU

S-au împlinit, în 1986, 100 de ani de la naştere şi 50 de la moartea folcloristului GHEORGHE FIRA. A văzut lumina zilei la 12 martie 1886 •. tn Zlătărei, judeţul Vilcea 2, 1ntr-o familie de ţărani săraci, fiind flul lUi Ion şi Maria Fira.

Despre viaţa grea a traditorilor pe pămînturile sărace din Zlătărei, ne stă
mărturie o scrisoare 3 trim ·s:i profesorului FIRA la IO mai 1933, de un fost elev
al său, D. I. Marinescu, r<·unas în satul natal, cu o funcţie precară la Banca
Populară : „ ... Să nu cre<l '--·ţi că v-am uitat, însă valul vieţii ajunge uneori să
acopere, dacă nu să şteargă complet cele mai vii flăcări de recunoştinţă şi ammcare deşi sat nat.il dar de multe ori îl urăsc şi eu, cu
în el. Lume deasă , rea de multe ori şi săracă. Stră
moşii noştri judecaţi de mine azi, au greşit cînd s-au statornicit spre a crea satul
Zlătărei, întrucît nu văd care a fost existcn ţ:.i lor şi mai cu seamă a noastră ...
Oltul e departe ... Păduri iarăşi s-au împuţinat şi îndepărtat. Dealuri cu vii sunt
tiri. Mai ales In
am trăit

toaţe că

•)

21

'>

Zlătărei,

şi trăiesc

lnt~-o

discuţie pe care am avut-o cu Ana Fira, soţia
folcloristului, Ia 31>, aprilie 1969,
aceasta ne-a relatat că soţul el s-a născut ln 22 martie 1886. Pe crucea mormîntuh1i din
cimitirul Grădin!-Fălt!cen!, slnt trecute două date diferite ale nasterll : 3 s! 21 martie. Sintem tncl!naţl să acceptăm data de 12 martie 1886, din Dlcţlon.aruI folcloriştilor al lui Iordan
Datcu şi S.C. Stroescu, pentru considerentul că la Uniunea compozltorUor, la Institut.ul
de Folclor sau Ia Conservatorul din Bucureşti, se vor fi găsind documente care să ateste
data naşterii lui Fira ş! care au fost probabl! cercetate de autorii Dicţionarului ••.
ŞI nu Zlătar! jud. Dolj, cum apare ln mod eronat ln unele lucrări de spec!al!tate.
Originalul, ln posesia fiicei folcloristului. Ana Dumitrescu, Suceava.
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slabe şi puţine pentru Zhitărei, şi atunci ne-au hărăzit aceşti străbuni să trăim
noi sărari .. ··
Gheorghe _Fira a ~rmat şcoala primară la Drăgil.5anl, aflat la 2 km ele satul
n•.•ta~_. ~rmeaz;~ apoi . Şc~?la Nor~alti în Craiova. Folcloristul Gh. N. DumitrescuB1st1 ~\a , l'Voca mclmaţ11le ~1mz1cale ale normalistului de odinioară, în rînduri
''n,10\1onanu! . dHre Ana Du_1111trescu, fiica folcloristului fălticenean: „Eu personal.
Va 1~1ulţumesc:_ p~ntru :;<·nt!mentu] ele re>pect ce mi-l purtaţi prin reflexul stimei
ce P~~tn~~ tatalu1 ~1-voastra, demn personaj al artei muzicale sub farmecul arcuşului ll1C'u ele pe bancilc şcoalci normale clin Craiova" r•.
La vîrsta ele 18 ani, este numit invăţ<"1tor în Ştefăneşti jud. Vîlcea. Din
ac,•astă 1:l~rioadă devin permanente preocup<irile sale de culegător de folclor.
I nrrll"porat în armată în 1907, cincl împlinea 21 ele ani, Gh. Fira a fost martorul
n_i"'r re~1·e~iuni . singeroase î:npotdva ţ<iranilor care se răsculaseră pentru a-şi
faun o viaţa mai demnă. RL•vme la post clupă terminarea serviciului militar. Sco:ila era săracă. Nici urmă de bibliotecă. Fr<lmîntîndu-se să iasă din impas, lan~ează
c·u co!l'gu] Ioan I\. Popescu, un apel 6, din care spicuim : „SuhsC'mnaţii învăţători
a1 .,coalei din eomuna Ştefăneşti, cătunul Şcoala, judeţul Vîlcea. avînd dorinţa
etc ci înfiinţa o biblioteC'ă popularii la aceast<i şcoală, uncie micile vlăstare să-şi
poată mai mult J<ii·gi cPrcul de cunoştin\<', iar s[1tenii s;i se instruiască ~;;i să se
cultive. facem o călduroasă rugăminte c<"1tr0 t:Jţi binevoitorii poporului să bin0voiască a contribui cu ce poate IiecarP la fon1i<11·ea acestei biblioteci .. "
Parai<'! cu munca ele dascăl, se apleacă cu mult zel asupra culegerii de folclor.
Temrinicdc sale• cu110.-;;tinţe muzicale i-au îngăduit să puM1 pe note multe cîntecl'
populare, chiar în momentul culegerii lor. Şi-ar fi dorit un fonograf, clar mijloac·cl,, materiale precare nu i-au îni::<lduit-o. Unele din piPsclc folclorice publicat<>
de-:1 lungul anilor, le-a aflat chiar clin gura părinţilor l->ăi. Gh. Fira n-a fost un
singuratic în culegerea comorilo1· spiritual<• f:turitc în zonă ele poporul român.
/\lături dl' l'i. au str<ilucit alte nume. In volumul DRUMUlU PE OLT 7 , CostC'a
Marinoiu seric : „La Ştcfăne.~ti a existat un adevărat „Institut de folclor" - patronat cu marc succes de trei dintre cei mai însemnaţi folclori~ti, care au trăit
lti c1u muncit cu pa:;iune şi dăruire în comună: Teodor R[1lăşcl, I. N. Popescu.
GI 1 Fira. 1\ceşti mari folclorişti aveau să înscrie o pagină bogati1 cu semnificaţii
de(JSL•bite în i':itoria culturii român<!". La aceştia se adaug;, alte nume ele rezonaniă. care m'li tirziu au făcut parte clin Asociaţia folcloriştilor olteni (înfiinţată
în rn:.m.
ln „Şezătoarea" - Povestea unei reviste de folclor A, Artur Gorovci relatează
impn~jurările în care 1-a cunoscut: •• Haret mă numh<• şi pe mine conferenţiar
la n•rcurih• culturak>, înfiinţate• ele <'l. în noil'mhrie l!ll:! am fost la o <:;Nlinţi1 a
,.,„rului din Ştefăne)ti, judeţul Vilcea. M-am dus aşa de departe ca să vf1d pc unul
colaboratorii prcţio~i ai „Şcz[1torii", rreotul Teodor HMă)el ( ... ). Atunci am
„u!1osc:ut PC' învăţătorul Ion N. PopPscu şi pc colegul său Gh. Fira, al căror material de folclor î1wep(• să fie publicat în voi. XII".
tn 191:1. în prc>ajma rf1zhoiului balcanic c chemat sub armr si particip[1 la lupte
într-o unitate de grăniceri. In l!JHi, o datii cu mobilizarea, ajunge la Fălticeni,
unele cunoa!:'te pe viitoarea soţie, o tinăr[1 buc:ovineancă, cc UVl'a să-i fie sprijin
fid,•I, de n<iclpjde, pînă la moarte.
Cu trupc>lc, de aici, ci trece graniţa în Ardeal, luînd parte activă Ia încloştf1rile cu du~manul. Unitatea din care fftcca parte a fost ulterior dC>c.mată la Miâră
şe':'ti. Riinit, decorat, n-a uitat nici pc front de pasiunea pentru folclor. In C'lj.pele
cinci înceta bubuitul tun urilor, sr str0cura cu caietul de însemnări d('-a lungul
tran:;celor ~i stătea de vorbă cu soldaţii, înseninîndu-<i cu amintirea cintecclor, a
})O\'eştilor şi doinl'ior de acasă, pe care locotenentul le nota cu înfrigurare. A\'a
se explică zestrea remarcabilă de piese, adunate in lada sa de campanie. De
vioară, nu s-a despărţit niciodată.
'l Gb, DumiLrescu - Bistriţa (n. 15 sept. 1095 ln Bistriţa, jud. Mehedinţi, folclorist, editorul
revlslelor „IZ\•oraşu1•, „Opaiţul" şl „Alarma satelor").
•1 Scrisoare din 7 martie 1980.
·1 Publicat în revista „Chestiuni Metodlce•,
anul II, nr. 2, 13 ap., 1910.
-> Bucurcşll, Ed. Eminescu, 19113, p. 83.
'l A. Gorovei, Lil•ratura populara, culegeri şi studii, ediţie lngrljită, studiu Introductiv, note,
bibliografie şi indice de Iordan Datcu. Bucureşti, Ed. Minerva, 1976, p. 187.
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Anu} 1918 ~cl~ce d1•mobilizarca. Se f~iui·ise intrC'gir·C'a nC'amului - vis miknar
a.I rom~ntlor. TrnaruI învăţător revine in FălticPni, SC' r-ăsătorL~tr• la 13 octombrie
ş1 locu1eştC'. pc strad~ Botoşani, într-o casă care PXistf1 şi azi (la nr. 21). :\ function~t ~cur~ timp la. Şrnala Primară din Şoldăneşti, suburbie în part,•a dr suci a
Falt1cen~lor .. A primit ~poi !JO~t I:1 !-1><;pezi şi Hirtop, in fo-;tc1l judC'ţ Haia, clupă
care revme m oraş ca mvăţator s1 clrn'ctor al Şnilii Primare nr. 2 d1! P<' Ulita
Boianului, azi str. Ion Dragoslav.
In 1920, începe colaborarea cu Constantin Rrăiloiu 9_ Mar<'le muzicolog i-a
fost ?a~pete in repetatt' rincluri. In afad1 ci<' pasiunea pentru folclor, Bri1ilo;u venea
la. Falt1ce~i şi pentru. faptul că soţia sa era din ar-est oraş : fiica lui Matei Milla,
prunar, edil remarcabil, care la 1900 ridica, JJ\' strada Sucevei. r-C'l ele al treilea
sediu al Şcolii Domneşti 10, azi Şcoala General[1 „J\1. I. Cuza". Matei Millo era
flul lu.i A. Millo - ! frate. cu marele actor MatPi Millo tle Ia Spătlin•şti. Brăiloiu
a locuit pe strada Sucevei, la socrul său, în clăclirc:1 care', clu1ni primul război
mondial, a ch•venit sediul Liceului de fete. F.ra un oaspC'tC obişnuit şi pe Strada
Mare, pt•sk drum ele> casa Gorovl'i, la Zinca Tatos, fostii profesoari1 la Cambridge.
Prin soţie, exista un anumit grad de rudenie intrC' t!J.
In timp, Gh. Fira îşi cump<irasc> un fonograf. ln drumurile cc Ic ff1C'('a prin
judeţ, îl lua, împreună cu dteva zeci de suluri, pentru i mprim:lri. CiHiton•a ('U
căruţa, prin hîrtoapele satelor c;prc munt~. sau spre Valea Şomuzului. Intors
acasii, clupă ce orche!:>tra piesl'lc culC'sc, soţia ii preg;itea aparatul p0ntru viitoare
dC'plasări.

In locuinţa sa veneau mulţi ţăr·ani, cunoscf1tari ele cîntecc> populare. Mrai des,
un bătrîn sărman, cu fluierul. DirL•etorul îl a<;oeza la masă, apoi se întreţinea 'u
oaspet(')e carC', fiind sătul, cinta cu foc. ln jurul lor, copiii folcloristului nu ~,,
sfiau să încingă jocuri, în ritmul melodiilor ec• Ic auzeau
Gh. Fira Jucra pînă noaptl'a tirziu. Făcea orchestraţia, nota cu grijă clata,
!()('Ul şi persoana de la care a cules materia!C'lc•. După ce realiza un sPt masiv,
îl trimitea la Bucureşti, pe atln'Sa lui Constantin Brăiloiu, care clepu1wa cuh•;:u·rile la Uniunea Comi:;ozitorilor. RinC' in\e!C's, profesorul fălticcnl'an era plătit pt'ntru eforturilt• si cht•ltuielilc cc> ll' făct'a. Avea familie' gn'a, soţia casnică. Trebuia
să asigure e~ist0nţa alor săi rlintr·un singu1· salar, şi acela insuficit>nt pentru o
viaţă decentii.
C'Jlahorarea cu Constantin Brăiloiu a durat rnult;i vreme. Din păcatC', corespondenţa acestuia sosită 1.1 Fălticeni, s-a pil'rclut în cel ele al cloilca rt1zhoi mondial, iar l:.i arhiva mar<'lui muzicolog bucure~tPan nu am avut accv''· HPl;1ţiil0
dintre ei au cunoscut 'ii momr~nk de tr•nsiune. Intr-o scrisoare nedatată, aflat<~1
la Uniunea Compozitorilor 'ii care ne-a fost pusă la dispoziţip în fotocopie de
către urmaşii folcloristului, act>~ta îşi apără revendicările cu mult curaj :
Stimate D-le

Brăiloiu.

De cc să mai pvlc'm1z''"' clC'gr•aha. Eu am c,,rut un cln'pt -,t:.ibiLt de D-ta. Şi
deci nu·i o conH?rcializan· .-,-,i cita ţi-ai luat odată un dn'pt hănl'~c. c;i plntti a
muncii Dtale şi n-a Lbi c0ml'ffi:-ilizarc ( ... ). Nici o mîni1 prin c:m~ :lin tn·cut
nu m-n influenţat, Sunt acl'ia). Şi cu arc>i cu care am lucrat ca ~i l'U Dta, _un
avut o înţC'l0gPrP ~i am lucrat potrivit acl'lei inţrkgPri. Toalp l'a to;1lP, d.,r ru '-!llt
rob al banului, dedt în limita înţelcger'lo1· ~i pentru copiii mei ( ... ). D<· la
mine ai avut mai tot folclorul oltenesc (vîlc(•3n) L"dt nici <> pret('!lţi 0 ( . • • ). T/oi
lucra bazat pe mine, în slujba nim<1nui, ca să nu „up[1r re ninc. Şi s-a g~1si
cineva şi clupă ce·oi închide ochii, s;l se folosească tic acest material ( ... ). Copiii
nu mă lasă. Şi înaintea pîinîi lor, interesul socicWţii a c<'izut.
Să

dt•a DzPU s[1 auzim ele mai bine.
Gb. Fira

•) c, Briiloiu (1093-1958), folclorist, muzicolog şi compozitor, Profesor la Conservatorul din
Bucureşti, a întemeiat Arl1lva de folclor din capitala ţării şi a Iniţiat Arhivele internat10na1e de muzică populară, din Geneva.
'"> Inf11nţată la 1042 de Neofit Scriban.
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Un alt profesor reputat începuse mai de mult să se intereseze de activitatea
11 • Venit special la Fftlticcni, i-a propus
<l lui Gh. Fira : George Breazu
colaborarea, rugindu-l să pună accentul in culegerea de material folcloric, pe colincl!· şi urnturi. l-a 1womis condiţii avantajoase, ceea ce a dus la unele nnimozităţi
ci.: Con::.t. Brăiloiu. Amînclui cunoşteau foarte bine puterea de mundi a lui Fira
ş~ <.lcurateţpa cu cai·e lu<"ra.
lnvăţătorul şi-a intensificat ritmul călătoriilor şi, în dorinţa de a-i trimite
lu; Bn•azu, pin[1 la ~fir~itul anului l!l27 un set cit mai bogat de colinde şi
uriituri, muncea pînă în zori lJ. orchestrări şi transcrieri. Intr-una din deplasările
sale prin sale, pe drumuri g1-ele, şi-a stricat fonograful. La 8 septembrie 1927, se
adrcse.'.lză Ministerului Cultl'lur şi J\1telor, cerînd să i se încredinţeze de la Secţia
ck Folclor Muzical, u11 fonograf şi suluri, „spre a putea culege melodii populare
dii; judeţul F<"11ticcni ~i alt·.! judeţe dinprejur, unde nu s-a cules nimic; iar acF>si
nuterial bogat şi frumos se pierde pe zi ce trece". In final, Gh. Fira adaugă:
,,Sulurile înregistrate mii obli!! a le prezenta Onor, Minister al Cultelor pentru
l\1uzeul Folcloric Muzical".
In rezoluţia pusii la 19 sept. 19:!7. ministrul ru;,:a pe George Georgescu-Breazu
s:i avizeze. Acesta i-a inlocuit urgent fonograful stricat. Fira domicilia încă în
locuinţa din•ctorului. pl' str. Hoian şi an\ta în cprere•) că este' instituto1·.
Relaţiile de prietenie dintre ci s-au str.ins, iar la Fălticeni sosea o corespondenţii rodnică. I-a ::.cris folcloristului şt din Germania. I-a adus personal o scri;.oare de lc1. D. Kit·iac 12, prin care acesta il îndemna pe F:ra să se înscrie la
Lo!1servatcn, ceea cc Ioldorislul a făcut de î'.1dal:1.
A unnat cursurile la laşi şi Bucureşti. A fost colpg de Conservator cu George
\ raca. Dupi.i. informaţiile Anei Ffra, m<irde arti<;t l-a vizitat la Fălticeni de mai
m'..!lle on. George Enescu, care cuno~tea capacitatea ~i meritele folcloristului pe
tiil"imul artei, i-a sugerat să dea cite doi .'.lni într-un an. Cu titanul de Ia Liveni
s-a întîlnit la Fălticeni. Cînd d1"tdea concede in ora~. Enescu triigea la familia
folclorică

Ghiţescu.

suplinitor la catedra de muz;că a Liceului „Nicu Gane'', unde a
de mare das<i: Leon Biincili1, LJJ'1 D. Cilii-eseu şi violonistul
A'.lrel Miliiiilcscu (acesta din urmă, ele\· al lui Vict~nt d'lndy la Paris). Conducea
U'.1 cor formilt din c>led ~i stuJenii ele la diverse falUlli1ţi, de a~emeni de la ConS<'rvator, toţi fiii ticcneni. Con<.:ertul la ( _u·,• a asislat Enl'·.;('u ii :init loc în sala d·~
i.:1mnastic.J. ;i liceului. La sfîr7it, l-a L•licitat pc cirijo;- ,i i-a spu-; că ar dori să-I
,,,J;:\ i'I doua z1
Din rc>lalarilc "'\nci Fira, acesta i-.'.l vizitat pe str. Ion Dra.i.:oslav, la locuinţa
c! '<"torului scolii pri mare. Au avut loc d ÎSr'Uţ~i pe teme <le• '1rtii, dupii care Gcorg('
.;c·u. aprPciind munca folrhristulu', i-a spus:
„Trebuie sii lrC'd la catedra de muz:că, definitiv ...
Din 19'.!!J, Fira devine titular ln ,.Ki(:U Gane", U'lclc>, în afarn unui v:1loros cor,
d 1·ija !?i orclic,lra liceului. l\Lli avea 01·.:- la .'.llte şcoli clin or'l$ : Externatul de few
;;.. ~co<ila de· Meserii. Fu:1cţlonasc ::;i la Şcoab Norn1.1lă d•~ biiieţi, unde străluciseră
i11;1intPa lui. Oscar Pursd1. loan Cllirl'scu ~i Dimitrie Bu1uc. i\ condus o vrc•m1·
fanfara Rcaimentului ](; Dornl>anţi, a;J,_,t formaţia Societăţii corale „Nicu Cane",
al cilrPi prC";>l'tlinte de ono:ll',· cr;1 folcloristul Artur Gorovei. A flncţionat şi ca
Fira e1·a

şi

a\ ut rreclecesori

in~µector şcolar.

Intr.- timp, munca <i<' culegere a cînterclor populare continua intens. Gh. Fira
str<ibiitu„e întinse ţinuturi din judeţele B<:>~oşani, Suceava, Baia 'ii Neamţ. Intreţi1w:1 rodn.ic'.' reLttii cu 1. Chirescu (pc atunci la Bucureşti) şi Alexandru Zavulovici
(supranumit Sc:ltubert al Bucovirn·i), car" strălucea ca dirijor ~i <'Ornpozitor în
Cc-rnăuţi z,n·ulo\'ici îl întîln!':1 var:.i, mai ales la
iarmarocul de Sf. Ilie din Fălti
ceni, uncie pl'treceau clipe de neuitat. Şi-au împrumutat partituri, au participat
Imprcună la serbări de înalt;! ţinut..-1 artistică. In oraş, Gheorghe Fira era stimat
de pcrsonalit;lţi marcante, între care amintim pc A. Gorovei, Eugen LuvinC'scu,
Virgil Tl'nqi1•anu, Vasile Ciurea, Gl'o1·ge Stino ~· fiul său, scriit"rul Aurel Stino,
George Brt'azu1 (1887-1981). folclorist, muzicolog, profesor la Universitatea din BucureşU.
Se numără printre întemeietorii istoriografiei muzicale româneşti.
9) Originalul lnreglstrat de RegiStratura Generală a Ministerului Cultelor şi Artelor, cu. nr.
OU360 din li sept. 1007. Fotocopia ne-a fost pusă la dlspazltle de urmaşii folcloristulu1.
"l O'lmitru Kiri"'· •11t1-1ci-iR•. •nl"lorlst. dlri1or de cor. compozitor, profesor. Elevul lui
Vincent d'Indy la Parts. Precursor al şcolii româneşti moderne de eompozlţle.
li)
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Serafim Ionescu. Pentra multe din piesele de teatru şcolar ale acestuia, Fira a
compus partea muzicală. L-a prins în viaţă !'ii pe T.V. Ştefanelli, trăitor Jn
Fălticeni pină în 19'.?0.
Unul din autorii 11tudiului de faţă (EU!len Dimitriu) l-a avut profesor la Lireul „Nicu Gane". Din negura anilor, şi-aduce aminte de orele de muzic-ci făcute
-cu Gh. Fira: „Acesta venea în clasă cu geanta plină de partituri şi cărţi; vioara
nu-i lipsea niciodată. De statură mijlocie, rotofei, mai mult scund, era serios. Ai fi
putut crede că-i ursuz. Se lupta de fapt cu oboseala nopţilor petrecute în compania folclorului ~i căuta să si-o ascundă. Cind incC'pl'a un dntf'c nou. îl exf'cuta
la vioară, pentru fiecare voce, uşurînd prinderea melodiei. Faţa i se lumina, se
deschidea ca o floare la mîngiierea rnzelor calch! ale soarelui, dacă piesa ieşea
a~:i cum visase".
In 1930 era invitat la Fălticeni Mihail Sado\'eanu. la împlinirea vîrstei de 50
de ani. De 1·eu-:;ita acestui eveniment s-au îngrijit Artur Gorovei, Virgil Tempeanu
şi Vasile Ciurea. Serbarea s-a desfă~urat în sala de gimnastică a Liceului „Nicu
Gane". A vorbit maestrul, au luat cuvintul Artur Gorovei, Vasile Ciurea, precum
şi învăţătorii Al. Vasiliu-Tătăru5i şi GIH'orglte R:ld[1'ianu
GIL Fira i-a închinat
s[1rb[1toritul•Ji un imn ce-l compusese anume, cxPcutat de corul pe C'at·e-1 conduce.i 13 •
Unele corespondenţe din epocă, ce ne-au stat la indemînC1, ne îngăduie să
urmărim mai îndeaproape relaţiile lui Fira cu cli\'erse personalităţi care l-au ajutat
să-şi împlinească preocupările. Din ele se de~princlc "ii modul ele lucru. Astfel,
adresează o carte po5tală la 12 august 1930, lui Gl1. R{tdibjanu la Bogata 14 • din care
reproducem cîte,·a frn.iimente '
Dragă

D!e

Rădă1anu.

Te ocolesc de mult şi m-am tot gîndit, cinci să te potrivesc să vin pe la Dta.
Acum nu mai scapi. Pentru ziua de cluminic[1, 17 aug. sunt la Dta ( ... ). Vin să
culeg cite ceva din sat. Şi în chestie îţi fac o rugăminte. Ai în sat pe Constantin
Gherasim, lăutar şi tot ce poţi afla că pot cinta cu flucrul, tri')ca, frunza, vocea = bărbaţi, mo.~negi, fete, femei, babe, te rog să afli şi să-i anun~i să vi..i
după biseric[t, la dta la şcoală.
Te însărcinez cu prea mult, ctar ştiu cu ai flăcăul de la liceu, - băiat harnic -, el va fac<' hine trcbu~oara asta. ş: cu astn să te găsesc sănătos.
Gil. Fira
Corespondenţa către George Breazul s-a p;'istrat. lntr-o scrisoare a celei de a
doua soţii a muzicologului bucure')tean trimisă Anei Dumitrescu la Suceava, aceasta
o anunţă că a predat „Fondul documentai~ Breazul" la Uniunea Compozitorilor.
De curind, urmaşii lui Fira, într-o primă luare de contact cu acest Fond, ne-au pus
la d is1 1 nziţie copiile a două scrisori trimise de la Fălticeni. Redăm fragmente din
cea expediată la 25 iulie 1930 i:; :
Dragă

prietene,

T1·imit (.„) Oi suluri, circa 31-t cîntecc şi puse pe note („.). A~ avea o rugăminte. Nu le liisa să se strîngă multe că, pe urmă se face sumă prea mare(. .. ).
Aşa că ar fi bine să dai drumul celor 513 trimise
înainte, şi la urmă ăstora
de-acum. Fiindcă, acum eu nu-ţi mai trimit pînă voi face un stoc de 100 suluri,
sau 70-80. Acum mai dă-mi cel puţin 100 suluri şi carnete multe. Eu, cit de
('Urînd, Jud. Baia îl gătesc şi trebuie neapărat să trec la Botoşani, unde mi-am
făcut complet cercetările şi orlnduit planul .5i se găse.5te material folcloric mult
şi mult mai variat( ... ).
Altă ordine de idei : Comunică-mi( ... ) ca1·e este modalitatea cu asimilarea
mea( ... ). La vară e mult de lucru.
Şi-ţi
voi dovedi
ce pot în materie de
muncă( ..• ).

"'>

Vezi : Eugen Dimltrlu, CercetArl privind valorificarea muzeistică. a unor ease şi locuri cu
profit memorial la FAltieenl, lucrare de atestare, m,;, daclll., Fălticeni, 1975, p. 78-79.
') Pusă la dlspozitle de
flul invăţătorulul, Bogdan R.'ldA(lanu, căruia U multumlm şi pe
această cale.
5
• 1 Inv. 1876.
1
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Pe acolo ce mai e ? Park-a adversă 16 nu mi-a mai adresat mc1 un rind. Probabil e supărat pe mine. Ce să fac, boierii cu boierii, opinca cu opinca".
Şi să auzim de bine. Salutări Doamnei.
Gh. Fira
N.B. Te rog nu uita !}i dă-i drumul ordonanţei C'U C'ele 315 cîntecc din Oltenia.
Mi-a spus cinPva C'ă nu mai l' nici un fond".
La 17 mai 19:12, folcloristul fălticenean trimite altă scrisoare 11 lui Breazul :
Dragă

DomnulP GPorgescu

•3

Chiar azi am făcut o interve>nţie scrisă la Minister, prin cineva, ca să vedem,
n-oi putea scoate parale pentru materialul depus în l!l:lo în n(oiem)brie sau dl:'C.
Materialul constă din :
1000 melodii clin Vîlcea (pe note)
:JH melodii clin Moldova (pe note)
Dacă vine sfi-ţi ciai avizul, te rog arată existenţa materialului în
Imediat ce estp ceva. eu vin în Bucure~ti şi facl'm cum e bine.

arhivă( ... ).

Cu voie bună,
Gh. Fira
Intre timp, folcloristul se mutase pe str. Românii (azi 1 Mai). Aici l-au vizitat
diverse personalităţi, solicitîndu-i colnborarea, ori date deo;;pre zestrea spirituah-1
a zonei. Munca intensă ce o clesfă~ura la şcoală, cc'ilătoriile în condiţii grele (cu
căruţa), pe ploaie, pe ninsoare>, nopţile pierdute cu transcrierile şi orchestraţia, i-au
minat sănătatea.
Suferinţele indurate în campania din 1913 şi în primul război mondial, începeau să-s1 vădească efectele. Se îmbolnăvise si de diabet. La sfîrsitul lui iunie,
în 1936, Înaintea împărţirii premiilor şcolare, Gh. Fira C"adc la pat'. Acuza dureri
mari la piciorul sting, de pe urma unei schije care-l rănise pe front şi nu fusese
scoasă. Tratamentele făcut<> la Fălticeni nu i-au ajutat. Către sfîrşitul lui iulie
se internează la Spitalul „Caritatea" din Iaşi. Dr. Buţureanu a reuşit să-i amelioreze diabetul, dar piciorul cu schija trebuia amputat. Op!'raţia s-a făcut în altă
secţie şi fusese gre.~ită. Zilele folcloristului erau numărate.
Ultimele săptămîni le-a petrecut din nou în dinica Dr. Buţurc'lnu. Nu se
despărţea de vioară. Cînta în salon, alinîndu-şi tristeţea şi durerea, inseninînd
chipurile celorlalţi bolnavi. Cînd venea cu C'Olaboratorii săi la vizita medicală ş1
auzea vioara, Dr. Buţureanu nu intra, pînă nu se tennina melodia.
La 8 noif'mbrie, într-o duminică. Gh. Fira a crrut s;i fie> scos pc> tc'r\1<;<i,
într-un şezlong. Şi-a pus vioara alături. A vorbit cu Dr. Buţureanu, care se bucura
văzinclu-1 mai bine dispus. Venise de la Fălticeni şi soţia folcloristului. O trimisese în oraş să-i cumpere citl! ceva. Schimbîndu-se dcoclată la faţă, Fira face o
embolie'. Pin{1 să vină un nwdic <'U o injPcţiC', îşi clădea duhul. L-au dus l;i mor;:;·1.
Cind s-a întors în salon, soţia i-a v{1zut cfrjcle, proteza şi vioara. Nimeni nu
îndri1znPa să-i spunt1 CP s-a întîmplat. Dar un copil '1i-a luat inima în dinţi :
„Domnul profesor, care cinta a~a de frumos la vioară, a murit !" .-\u fost momente de sfîşietoare fr{unîntarc pentru femeia care rămînea cu patru copii, văduvă,
in lupt<i amară cu existenţa. Dr. Buţurcanu era deprimat. Făcuse tot ce-a fost
omeneşte posibil ca să-l salveze. Ştia cine-i GIL Fira, îl ascultase deseori cîntînd
la vioară, îl preţuia prntru talentul, cultura lui muzicală, pentru aportul la punerea în valoare a folclorului românesc.
Cit a fost bolnav, l-a vizitat profosorul N. ,\urescu. decanul Conservatorului
din la~i. La moarte, au venit toţi profesorii instituţiei. pt!ntru a-şi lua r[11nas bun
de la colegul care trecuse în lumea umbrelor.
A fost adus la Fălticeni, cu sprijinul lui Vasile Ciurca, pc atunci prefect. ln
ziua înmormîntării, un pluton ele soldaţi, purtind o coroană, aducPa un ultim
omagiu căpitanului în rezervă, care sîngerase în două campanii. Uniunea Compo-

">

Probabil aluzie la Constantin Brăiloiu.
Bibi. George Breazul, Uniunea Compozitorilor, inv. 1882.
") Nume purtat de George Breazul lntr-o perioadă.
17 )
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zitorilor a trimis ajutoare familiei, la intervenţia lui Const. Bl'ăiloiu şi George
Breazu.
Liceul unde a fanctionat, i-a cinstit mcmori;-i, prin prezenţa în corporc a
profesorilor şi elevilor; în cuvin tul funebru rostit la mormîntul p1·oaspăt deschis,
!i-au evocat meritele celui ca!'e continuase o •uminoa5ă tradiţie la cated1·a de
muzică.

Pe crucea masivă din piatră, se pot dti şi azi versurile
cu grijă :

marelui Eminescu,

săpate

„Icoana stelei ce-a murit
Incet pe cer se suie ,
Era pe cînd nu s-a z1irit,
Azi o vedem şi nu c"
GhC'orgh0 Fira s-a stins la 50 dE' ani, în plină put<'n' ele cr0aţic.
putut să dea încă multe lucrări de valoar<, culturii românc)ti.

cînd ar

fi

*
*
In decursu) scurtei sale vieţi, Gh. Fira a colaborat la diverse reviste („Annonia", „Ghiluşul", „Ion Creangă", „Izvora.~ul''. „Şezătoarea") cu articole, studii,
melodii populare, valorificînd folclorul muzical şi litPrar. Ii apar si lucr[1ri în volum,
dintre care amintim : Cîntcce şi hore, a<lunatc' de .. „ tipărite' după alegerea şi cu
îngrijirea d-lui D. G. Kiriac, Bucure~ti, Lihrt1ria Socc·c. SfetC'a 5i P.(u.vC'I) Suru,
1916, 126 p. Sint incluse aici 12-l cîntece şi hore, cu texte şi melodii din Ştefăneşti
şi din alte părţi ale Olteniei, din Muntenia şi sudul Transilvaniei.
„Fira - , scrie Iordan Datcu 19 - notează mclodiilp clup[1 ureche, dar cu deosebită scrupulozitate". O menţiune asemănătoare întiln im şi la Ovidiu Birlea, care
referindu-se la folcloristul de la Zlătărei, seric : „Grija pentru o notare exactă
e vizibilă mai cu scamă în indicarea mişcar11 m"trnnomice" 20 . însu5i autorul
Cîntccelor şi horelor notcazt1: „ln aceste melodii sunt multe' cal'i, deşi popular<>,
au trecut însă pe la oraş şi s-au întors la sat ; altrlP. sunt de provenienţă orăşe
nească ; iar celelalte sunt curat săteşti. Eu am CTC7Ul de cuviinţă să dau tot ceea
ce cîntă săteanul din Ştcfănc•şti (... ) şi chiar pe cPle de la oraş, căci faţă de Cf'le
venite din altă parte se poate face o comparaţie".
In 1928 publică al doilea volum, intitulat Nunta in judeţu) Vîkea. Raportulprcfaţă c semnat de Constantin Brăiloiu. Apare l" Bucureşti, Cultura Naţională,
Academia Română, colecţia „Din viaţa poporului român", XXXXVII, 53 pagini.
„Nunta" reprezintă prima monografie a unui ceremonial nupţial folcloric. „Autorul - observă Iordan Datcu - d<'scrie găteala mirilor, iertăciunile. jocurile, cintecel<', orîntluirea bucatelor la masa marc, adăugînrl 20 melodii specifice, care,
deşi nu au fost înregistrate cu fonograful, păstrează, in transcriere, intonaţia autentică şi ritmul origina1·" 2 1. In volum, Fira a".'.nrcl[1 o arijă deosebită datelor despre
informatorii săi.
Cu c. M. Popescu şi G. F. Ciauşanu zi, realizează o Culegere de folclor din
judeţul Vilcea şi împrejurimi. VolumUl este prevăzut cu un ~losar şi apare la
Bucureşti, Cultura Naţională, Academia Română, colecţia „Din viaţa poporului
român", XXXV, 1928, 212 p.
Işi aduce contribuţia, de asemeni, la corpusul lui Artur Gorovei, intitulat
l:redinţi şi superstiţii ale poporului român, Bucureşti, Ed. Socec, P. Suru, C. Sfetea,
1915, VI +465 p.
Din matc'f'ialele folclorice şi studiile publicat0 de Gh. Fii-a în periodice, vom
s~mnala selectiv, unele menite Să pună mai pregnant în lumină sfera preocupă
rilor sale.
") Iordan Datcu, S. c. Stroescu, Dlc1lonarul folcloriştilor - Folclorul literar românesc, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1·979, p. 193.
"') Ovidiu Birlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, Ed. Enciclopedică Română, 1974,
p.

458.

">

Iordan Datcu, S. c. Stroescu, op. cit., p. 193.
"') G. F. Clau11anu, n. la Făureştl-Vilcea. in 28.V.1889, decedat la 14 lan. 1963. Teolog, dr. tn
teologie al Unlv. din Bucureşti. Preot, apoi profesor la Craiova. Membru coresp. al M'!·
zeului etnografic al Transilvaniei. Colaborează la „Anuarul Arhivei de Folclor, „Ramuri ,
Renaşterea", „ Universul llt." etc.
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. Jn 1924, profesorul M. Gr. Posluşnicu, sucevean stabll!t _ ln Boto~~ni, edita
primul număr din „Armonia", re\'isti1 a profesorilor ele muzica, 1~ubl1caţ1c ele interes profesional. Nu putem crede că Fira nu l-a cunoscut pe directorul „Ar1!1~
niei", mai ales că în ţinutul Botoşanilor a cercetat temern1c zestrea fo.lclonca,
pc> care o socotea valoroasă. ln „_-'\rmonia" 23 îi apare un studiu de muz1colog1e,
intitulat Asupra culegerii melodiilor populare.
1n 1912, învăţătorul Şt. St. Tuţescu 24 editează „Ghilu~ul", prima re~isti1. ol~e
nească de folclor. care avea să apară pină în HlH. Printre colaboratori amintim
pe Teodor Bi1lăşel, P. Danilcscu, S. 'froclorescu-Kirile:inu, N. Ilr. 'fapu. Elena
Niculiţă-Voronca, C. Ş. Făgeţel, T. Pamfile. 1ntîlnim si numele lui Gh. Fira, cu
două contribuţii: llrodeală gaşperca~că (An. I, nr. J--l, frllr. mar. l!Jt:I. p. 10-19)
~i Doftor bun. (An. I, nr. 6, mai, 1913, p. î-8).
.
In august 1908, apfirea la Birlad, sub redacţia lui Tudor Pamfile (administrator Mihai Lupescu în gara Zorl•'ni-TutO\·a), „Ion Creang<i" - rPvist<i dP limli;·,,
literatură şi m-tă p~pulani. ln articolul program intiiul:1t Tinta noastră, editorii
îşi anunţau în moci clar drumul pe care se angajau s[1 nwargă: „Vrem laolaltă
cu alte publicaţii de ac<'st fel, ~<i sporim tot mai mult cunoa<;tf'rea minunatelor
produceri ale poporului, adevărate comori ele gînclire şi ele simţire', de credinţi şi
dP datini gospodărl'"ti, în eare se oglincle·~te sufletul şi ,-iaţa neamului nostru".
Intemeietorii explică şi motivul pentru care au dat publicaţiei lor acest tiUu :
„Am hotezat revista noastră „Ion Creangă", pPntru cit in scrierile acestui ţ:"iran
din Humuleştii Neamţului, căruia, i-au fost draui ea ochii traiul şi obiceiuril•· ele
la ţară, se arată mai bine şi mai cu me1te'jug sufletul ţăranului român".
Dintre colaboratori amintim pe T. Pamfile, M. LupPseu, Leon Mreieriu, $t. St.
Tuţescu, Dimitrie Dan, Vasile Savel, Artur Goro\'Pi, I. f:. Torouţiu, G. T. Kiril<•anu,
Elena Niculiţă-Voronca. C. R;idulescu-Codin, Erast llostiuc, S. Teoclorescu-Kirilt>anu
.şi Gh. Fira (s.n.).
Folcloristu! fălticenean e prezent în paginile revistei, cu zeci de contribuţii,
în diverse rubrici : povestiri şi lei::encle; glume, jitii, taclale; cw-ale copiilor; vrăji şi farmece: o samă de cuvinlA.•: cintece; clatine ~i credinţe; dntece
hătrineşti etc. 2s.

apărute

In 1919, folcloristul Gh. N. Dumitrc•scu-Bistriţa, scotea la Bistriţa-l\friH'dinţi
o revistă cc-a apărut mulţi ani, intitulată „Izvora~ul". Jn cei 21 ani ele existenţă.
publicaţia a atras o seamă ele colaboratori cunoscuţi în epocă, între care amintim
"I nr. 1-3, ian.-mar. 1935.
"I !;I. !ii. Tuţescu, n. la 3 apr. 18811 în Catane, jud. Dolj, decedat la 4 apr. 1926. tnvăţător la
lllilot.n. Jud. L>u11. mtemeiază cu P.Danilcscu, în 1908, Colecţia „Biblioteca folcloristicii".
E<litcazli intre 1012-1914, prima revistă de folclor din Oltenia - „Ghilusul". Colaboreazli

„convorb1n literare", ,.Floarea Darurilor", „Ion creangă 0 , „Izvoraşu1 11 , „Noua Revistă
„Şezătoareau. „Tudor Pamflle 0 , „VJaţa Literară" etc.
0 Ramun",
11"> Iată o listă de asemenea contribuţii, ce oglldesc orientarea lui Gh. Fira in vastele domenii ale folclorului : Barza şi piţigoiul (An. nr, nr. 4, apr. 1910 p. l!Oll) ; Dracul şi Dumnezeu (An. HI nr„ 5, mal 1910. p. 133) ; lntunerec beznă şi pute-a brinzA (An III. nr. 5,
mat 181•, p. 1'.>!I) ; Muierea leneşA. (An. III, nr. 7, iulie 1910, p. 223) ; De-ale copiilor - 91,
92, 93 (An III, nr. 3. aug. 1910, p. 243) : ~ ce ca.prele sint fărA păr pe genunchi? (An. III,
111, 1. ~•·PI. 1910. p, 275) ; Paloş cununat (Cind vrea ca să
aducă pe cineva).
(An. In.
sept. 1910, p. 276-2771 : De-ale copiilor - 101 (An, III, nr. 1!1, nov. 1910, p. 331) ; Pişean
Flore-a (Grangurul) (An. TII, nr. 12. dec. 1910, p. 366) ; Nărodu-n peţit (An. III. nr. 12. dec.
1910, p. 378) ; Dr-ale copiilor, 126, 127, 128 (An. IV, nr. 1, ian. 1911, P. 18\ ; Cinteee (An. IV,
nr. 1, ian„ 1911, p. 24 ; O seamă de cuvinte (983-1032)
(An. Iv„ nr. 2. febr. 19ll
p. 58 - 59 ; Caracascl\ mamă gura.·· (An. IV, nr. 3, martie 191'1', p. 92) ; De ce
se usucă broasca? (An. IV.
nr. 4, apr. 1911 p.
l.Q9-llO) ;
Cintece - 766
(An. IV,
nr. 5. mal 1911, p. 157) ; Vorbe adînci (465---174), (An. IV, nr. 6 iunie 1911, p, 19G-l97 •
Vrrme lunga, cu ~oadă lungă (An. IV, nr. 6, Iunie 1911, p. 189-190) : Ghioroc (An. IV. nr.
T. 11111„ 1„11, p. 196--'!00) : Ghloroc urmare (An. IV, nr. n. aug. 191a. p. 228-2~1 : cuzaVodă (163) (An. IV, nr. 9, sept. 1911, p, 283-284) ; o samă de cuvinte
(An. IV, nr. 10,
oei. 1~11. p. 335-.1·11.i : Cum să faci sl\ cinţi bine cu flolerul? (An. IV, nr. li nov. J9Uir
p. 360-361) : Mut mai mut (Pentru a face cuiva rău) (An. V, nr. 1, lan. 1912, p. 9-10) '
Ia, vezi neică „. (An, V, nr. 2 febr. l9f2, p. 52, cu note muzicale) : Ariciul (An. V. nr. l.
apr. 1912, p. 109-110) : Obiceiurile la nuntă, Duminecă, la mireasă, pînă o la ginerile cit
nunta (An. V, nr. 7 .Iulie, rnrn, p. 202-2-05) ; steaua (An. V nr. 9, sept. 1912. p. 258-259) :
Corbul şi viatul tarbat (An. VI. nr. 2. febr. 1913, p. 38-39) ; Cintece - 1~4-12.115 (An. VUI nr.
'" lume 1913, p. 187) : DoinA. l'iobănească, pusă pe note (An. VI, nr. 8, aug. 1913, p. 22.5) :
.clntece - 1360 (An. VI„ nr. 8. aug. 1913, p. 251) ; Cinrece - 1373 (An. VI, nr. 9 sept. 19111p, 282 : Cintece - 1400 - 1401 - 1402 - 1403 (An. VI, nr. 10, oct. '19113. p. 311) : Vicarul şi
, .şarpele (An, VI, nr. 11, nov. 1913, p. 329-33&) ; Cîntecc - 1488 - 1489 (An. VII, nr. l, lan.
1914, p. 29).
I•

Românău,
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pe Teodor Rălăşel, I. N. Popescu, Gh. Robei, M. D Niţu, I. I. Alexandrescu, Iulia·n
Nicolacscu, Em. Murica, Dragoş Vrînceanu, Sandu Cazan, Gh. t"ira 26.
Tn „Şezătoarea" - Povestea unei reviste de foklor 21 , Artur Gorovei descrie
lmprcjurările în care s-au pus hazele primei reviste de folclor din ţara noastră :
„ ... prin decembrie 1891, eram judecător de Ol ;il la Hroştcni, în judeţul Suceava.
Acolo am găsit învăţător pc Mihai Lupescu, de locul lui cJin Spătăreştii lui Millo,
lingă tîrgul Folticenilor. Fusesem coleg ru Lupescu în gimnaziu şi-i pierdusem
urma (... ). Şi dupi"'t cum făcusem planuri cu Elena Savastos ca să scoatem revista
Ion <.:reanga, făceam acuma aceleaşi planuri, cu Mihai LUpC'scu, să scoatem o revistă, de acelaşi fel, pe care să o botezăm „Şczăloarea".
După ce arată că aveau nevoie de oameni destoinici, de bani pentru tipar, şi
s-au g;isit „membri fondatori" ai revistei printre învăţătorii din zona Broştenilor,
«olegi de-ai lui Mihai Lupescu, Arthur Gorovci continuă : „A doua zi de• Crf1ciun, la
~li
dc>cPml>riP 1891, s-a pus temelia rC'vistei Şezătoarea ( ... ). Cu data ele
1 mart;c 1892 a apărut primul număr din Şezătoarea, re\·istă pentru literatură şi
tradiţiuni populare, o broşură de :J2 pagini, tipfiritii la tipografia M. Saidam, în
J-"[11 ticeni".
fn lunga sa C'Xistt·nţă (ru intrerupC'ri) pînă în 1929. „Şrziitoarc•a" a atra~ colahoratori rlP primă minfi, printre' ei şi Gh. Fira, pr r.arP Gorovri îl cunoscuse' încă din
191:! la Ştefăneşti-Vîlcca. Stabilit clin 1918 în zona Fălticenilor, Fira va rămîne în
continuare un harnic condeier, intîlnit in revistă. O prezentare chiar selectivă a
materialelor semnate de C'I, este suficientă să reliefeze faptul că ne aflăm în faţa
unui profund cunoscător al creaţiilor l?C'niului popular clin ţara noa~tr[1 28•
Titlurile enumrratc pînii aici, nu C'puizcază nici pe departe munca lui Gh. Fira.
La moartea sa, a riimas o lacl[1 plin;i ru manuscrise', care s-au pierdut în timpul
celui de al doilea 1·ăzboi mondial, cinci familia a plecat în refugiu, la Zlătărei
-~tl'fănc~t:, pe locurile de ha-:;tină ale' folcloristului. Pierderile sint mari şi ireparabile 1wntru cultura ţfirii. A fo<;t sal vat;i însă Nunta Ancăi, opera in 2 acte ~i 24
tablouri, pc fond folcloric, luată de familie la Vîlcea în 1944. Ca prieten fălticc
nean al lui Gh. Fira, EugC'n LovinC"sru ceri' în l<J3fi ca lucrarC'a sii fie trimi<;;i b
Bucureşti şi cercetată în Y<~crea punerii în scc11[1. Aprobată de forurile muzicale,
Nunta Ancăi nu a putut \'edea lumina rampei, din cauza decorului prea costisitor. Manuscrisu) a revenit la autor, cu puţin înainte de moartea sa.
După dispariţia folcloristului, George Hrcazu a păstrat legătura cu familia
acestuia ~i, prin deceniul al ~asc•lf'a, a reu'iit ra în schimbul unor ajutoare materiale, să adudi manusc-risul la Bucurc';'ti. fiind precl<:1t 1\cadcmiei.

*

•

•

Din materialele documentare cr• ne-au stat la dispoziţie, am putut deduce că
Gli. Fira era un nume cunoscut de contemporanii sfii, i:ll· în con':'tiinţa posterităţii
este dcasemcni prezent, mai ales prin vasta acţiune de valorificare a moştenirii
culturale, în anii luminoşi ai socialismului.
Artur Gorovei publică în „Şezătoarea" 29 o recenzie intitulată : Gh. J<"ira: Nunta
m JUde{ul Vîlcca. Reputatul romanist Carlo Tagliavini, profesor la Universitatea
din Bologna, publică în „Studi 1·umeni" 3o. recC'nzia : Gh. Fira : Nunta în judeţu(
'') Din coJaborarill!' folclor:stului fălticencan, cităm :
- .Jocurile naţionale : Mintoasa (numai muzică) (.'\n. I. nr. 3) :
- Ghimpele si Tărăşelul (An. I, nr. 21-24) :
- Birul, notată de Gh. Fira după lăutarul Marin Ilie din Zlătărct - Vtlcea (An. V, nr. I,
sept, 1923, p. 4).
"> Artur Gorovel, I.ileratură populară ... , P. 158-lfi9
I>') Ghicitori, culese de Gh. Fira şi Ion N. Popescu. „Şezătoarea" (voi. XUI, 1913, p. 1~35) :
Jocuri de copii (voi. Xlll, 1913. p. 35-96) : Tradiţii şi legende (Voi. XTIII, 1913, P. 1111-181) ;
Bazme, Poveşti (voi. XIV, Tip Bendil, 1914, p. 4-JO) Cintece de luare in rts (voi .. XIV.
p. 82-8j) : Mărunte (voi. XIV, 1914, p. 86-8ill ; Snoave (vol. XVI. ~916, p. 46--13) ; Cmtecic
(voi. XVI, 1916. p. 75-80) : Snoave (voi.
XVI, 1916, p. 87-91) : Cmtece (voL X':'.1, 19lj6,
P. 95-96 : lntrebări, probleme (voi. XVI, .1916, p. ll0~;-112) : V:\tar Vioară (voi. XVI, 1916:
[l. 114-117) : Cintece (VOI. XVI, 1916, p
13"!-lo.'17) ; Cmtece (VOI. XVI, 1916, P·. 15~152) •
Mizil Crai (voi. XVI, 1916, p. 152-158) : · Jocuri de cuvinte, rormule de pll.căle~1 (voi. XVI.
1916. p. 158-160) : Miu Haiducu (voi XVI, 1916, p. 161-16:i) ; .Ja<mrl de euvmte, glume
(voi. XVJi, 1916 p, 1.7~175) ; DP ieri şi de azi (An. XXX, voi. XVIII, 1922, p, 12~121) ·
!'l) Fălticeni, an. XXXVIII, VOI. xxv' 1929, p. 37-38.
"I Roma, voi. IV, 1929-1930, p. ~12.
0
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Vllcea, cu raport-pref. de C. Brăiloiu. în perioada interbelică, profesorul Virgil
Tf'mpeanu rdita la F<ilticeni (fn colaborare cu institutorul I. C. Spiridon), Calendaru) învăţătorilor. ln numărul pe anul 1938 3 1. învăţătorul Petru C. ŞU'iU (că<;ătorit
cu Maria, fiica cea mai mare a fokloristului) publica un medalion intitulat :
Gheorghe Fira.
Printre cei care se ocupă în anii noştri de opera folcloristului, este şi Ovicliu
Birlca ,2_ Autorul este ele piirere că la Ştefăne'iti-Vîlcea, unde funcţiona Teodor
Bălăşel, preocuparea acestuia pentru folclor l-a atras şi pe Gh. Fira. Din datele
biografice pc care le deţinem, ştim că Fira se ocupa de crc>aţia populară, încil
de pe băncile Şcolii Normale din Craiova. La Ştefăneşti, contactul cu Teodor Bă
L:bwl putea constitui doar un stimuknt prntru tinărul învăţător. Referindu-se la volumul Cîntece şi hore (1916), O. Birlea observă că acestea, „Deşi notate după auz,
atenţia la um'lc am[munte e apreciabilii", in concordanţă cu intenţia mărturisită
în prefaţ;i, „ca aranjarea pe note să fie în adevăratul mod ele a dnta al săteanu
lui local". Şi Bîrlea î'ii continutt analiza : „Se pare că a urmărit notarea melodiilor vocale la înălţimea reală, căci finalele sînt diferite. In opoziţie cu spiritul
purist al vremii, care pn·zicla -:;i la Acadrmia Română, Fira urmăreşte consemnarea imaginii fidele' a repertoriului global".
Printre informatori se găsesc învăţători sau profesori ca de pildă Christea
N. Ţnpu, la rindul său folclorist. Ovidiu Birlea adaugă : „Provenienţa e indicată
în chip capricios, la unele înşirîndu-se global numele informatorilor, fără alte
referiri exacte, abia la cîteva aceştia fiind arătaţi la piesa respectivă". La citcva
jocuri, Fira a indicat fizionomia lor şi lucrarea ar fi ciştigat mult dacă acestea
ar fi fost mai amănunţite şi dacă ar fi cuprins toate dansurile. „După not<\file
lui Vu!pian - continuă Bîrlea - colecţia lui Fira reprezintă un salt sensibil în
cunoaşterea mai exactă a repertoriului de cîntecc şi jocuri din această parte a
ţării".

In referatul foarte elogios la volumul Nunta in judeţul Vilcea (1928), Constantin Brăiloiu distinge influenţa turcească în marşul nupţial oltenesc, prin intermediu! slavilor din sudul Dunării. Descrierea se bizuie aici pe „însemnările şi
amintirile mele", dar informatorii sînt prezentaţi cu exactitate.
Numele lui Gh. Fira poate fi întîlnit şi în lucrarea lui Viorel Cosma : Muzicieni români - Lexicon 33 • Autorul indică locul de naştere ca fiind Zlătari in loc
de Zlătărei ; apoi nu dă nici ziua cînd a venit pe lume, nici ziua morţii lui Fira.
Din datele biografice şi unele aprecieri asupra operei, cititorul rămîne cu o imagine concludentă a personalităţii artistului.
Sobră -:;i la obiC'ct, prezentarea făcută în Dicţionarul folcloriştilor de către
Iordan Datcu şi S. C. Strocscu, care acordă mai mult de o pagină muzicologului
fălticencan.

ln anul l!l79, Ia solicitarea

noastră, Ana Dumitrescu, fiica mijlocie a folclorisstabilită în Suceava, se adresează lui Gh. Dumitrescu-Bistriţa, rugindu-l să-i
trimită date şi materin!e documentare despre tatăl său. Jn răspunsul dat, el notează : „Am primit !':CrisoarC'a Dvs. şi m-am bucurat de acest fapt că pot lua
lC'găturit cu urmaşii folcloristului Gh. Fira ( ... ). Post"d numai o singură
scrismrP
de la tatăl Dvs., din 21 martie 1922, singura care mi-a scăpat din focul din HH8,

tului,

cînd s-au distrus peste IO.OOO de scrisori" (... ).
Precizînd că revista „Izvoraşul" aniversează 60 de ani de la apariţia primului
număr, corespondentul bistriţean continuă : (In) „Dosarul 3019 Gh. Fira - din
lucrarea celor 279 de folclorişti români, am materiale publicate despre Gh. Fira
şi activitatea sa, o seamă de date biografice sporadice. Scrisoarea e scrisă cinci
era subrevizor şcolar în Fălticeni în str. Română - Folticeni, Jud. Suceava( ... ).
In „Curentul" 4 dec. 1936, înv. I. C. Spiridon dă un articol „Gh. Fira". Eu am
publicat in „Albina" 1973 un articol Gh. Fira". In încheiere, Gh. DumitrescuBistriţa scrie: „Posed „Hore şi clntece" tipărit0 1916, dar nu am „Nunta în Vîlcea"
- şi ce a mai tipărit Gh. Fira( ... ). M-ar interesa o fotografie a clinsului, pentru
lucrarea „Folclorişti olteni'' pe care eu nu o am(. .. ). Am mai găsit ceva amintit
în „Izvoraşul" din 1938, că figura sa este prevăzută într-un almanah. Aş fi căutat
să vă dau exact referinţe despre acest lucru. Altădată. Aş dori pentru biografia
sa o seamă de informaţii, pe care mi le-aţi da" ( ... ).

">

Fă!Uccni,

Tip,

şi librăria

J. Bendlt.

3') Ovidiu Bîrlea, op, cit., p. 458-459.
33) Bucureşti, Ed. Muzicală. a Uniunii Compozitorilor, 1970, p. 200.
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La 30 iunie, acesta îi scrie din nou, tri miţindu-i un volum 3t. (III), în care este
fi!.:ura lui Gh. Fira, după indicatiile folcloristului din Mehedinţi. Scrisoarea
precizeazf1 : „In voi. I, în comunicarea mea am amintit la pag. 51 şi 52 despre inimosul culegător de folclor Gh. Fira cu date biografice şi activitatea sa în Vilcea
şi in Moldova". După ce arată că din punct de vede1·e cultural şi muzical ştie
despre prietenul de altădată mai multe decît fiica sa, Dumitrescu-Bistriţa continuă: „Stau la disopoziţia Dvs. cu orice alte informaţii despre tatăl Dvs. la care
ţineţi aşa de mult. Lucrez la o monografie a folcloriştilor olteni, în c~re tatăl
Dvs. îşi arc un loc de frunte" (... ).
La 26 august 1979, Ana Dumitrescu primeşte alte date în legătură cu tatăl
său:(.·.) „Vă trimit un exemplar din ziarul „Orizont" din Vîlcea ( ... ). Scrisoarea
de la tatiil Dvs urmează să fie fotografiată şi trimis<'i. Nu am timp momentan.
I~e ziua de 29 sept. şi 22 oct. a.c. o sesiune de comunicări Izv. (Izvoraşul) şi un
simpozion. Primiţi, Vă rog, Dvs. şi la lntreaga familie salutul meu respectuos, cu
urări de bine şi sănătate. Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa".
Numele lui Gh. Fira este evocat de Costea Marinoiu în zia1·ul „Orizont" 35,
organ al Comitetului Judeţean Vîlcea al P.C.R. şi al Consiliului Popular Judeţean,
într-un articol intitulat : Din arhiva folclorică a Vîlcii. IZVORAŞUL (60 ani de
la apariţie) : „S-au împlinit de curînd 60 de ani de la apariţia revistei lunare de
folclor şi muzică populară „Izvoraşul". Revista a apărut la 1 iunie 1919 la Bistriţa-Mehedinţi şi a fost condusă de renumitul folclorist Gh. Dumitrescu-Bistriţa".
/\rătînd că „Izvoraşul" duce mai departe bogatele tradiţii ale revistclor „Şeză
toarea", „Ion Crcani::ă" şi „Ghiluşul", autorul articolului continuă : „ln paginile
acestei publicaţii aveau să-şi facă ucenicia şi numer0:5i folclorişti vîlceni, care
vor rPuşi ca în cci ~t de ani de activitate a „Izvoraşului" să valorifice un 'boga•
material folcloric. Dintre aceştia cei mai activi colaboratori au fost: T. Bălăşel
(Ştefăneşti), I. N. Popescu (Ştefăneşti), Gh. Fira (s.n.) (Ştefăneşti), Gh. Bobei (Băr
băteşti), M. D. Niţu (Ştirbeşti Ghioroiu), I. I. Alexandrescu (Smeuret-Stoeneşti),
Iulian Nicolaescu (Şerbăneşti - Puşeşti - Otăsău), Em. Marica (Horezu), Dragoş Vrinceanu (Băbeni), Sandu Cazan (Brezoi)".
Prin 1966, venea la Suceava generalul Dinu Stelian, reputat dirijor, cu Ansamhlul Armatei, care a susţinut aki concerte de neuitat. Cu acest prilej, Ana Dumitrescu i-a telefonat la hotel şi l-a întrebat dacă în cercurile muzic;i.le din Bucureşti
se v-0rbeşte de tatăl său .. Acesta i-a răspuns cu multă amabilitate că la Conservator,
numele lui Gh. Fira era deseori citat. Ana Dumitrescu i-a propus să consulte opera
„Nunta Ancăi", lucrarea urmînd să-i fie înminată la Bucureşti, chiar de soţia
folcloristului. Din motive pe care nu le cunoaştem, dialogul n-a mai continuat.
Jn ampla sa lucrare intitulată Folclorista română 36, Gh. Vrabie, referindu~e
la „Şezătoarea", aminteşte şi de Gh. Fira: „ .. ,Colaboratorii cei mai credincioşi
ai revistei au fost în primul rînd cei doi fondatori ai ei : Artur Gorovei şi M. Lupescu, apoi bucovineanul D. Dan, olteanul N. I. Dumitrascu ca şi Gh. Fira (s.n.),
I. N. Popescu, bănăţeanul Lucian Costin (originar din Bucovina, n.n.), suceveanul
Al. Vasiliu, Kirilenii de la Piatra. Tudor Pamfile, mai tirziu G. Cardaş şi mulţi
inclusă

alţii".

Referindu-se la reviste de folclor din Oltenia : „Izvorawl" (1919-1939), apă
la Bistriţa-Mehedinţi ; „Ghiluşul" (apărută la Balota între 1912-,1914) ş1
„Suflet oltenesc" (Pleniţa, 1927), Gh. Vrabie mai afirmă : „ ... Asemenea publicaţii
au grupat în jurul lor pe folcloriştii olteni în frunte cu C. S. Nicolaescu-Plopşor,
arheolog etnograf şi folclorist de seamă, pe pr. T. Bălăşcl de la Ştefăneşti-Vîlcea,
pe G. F.' Ciauşanu, I. Dumitrescu, Gh. Fira (s.n.), I. N . p opescu ş1. a lţ··o
u 37 .
In Suceava anilor no.ştri, trăia în linişte, ca pensionar, un harnic truditor pe
tărîrnul muzicii, compozitorul şi dirijorul Alexandru Zavulovici. Auzisem de relaţiile sale de prietenie şi de colaborarea cu folcloristul şi muzicianul de la Fălti
ceni. Intr-una din zile l-am făcut o vizită şi l-am rugat să ne dea un autograf
în care să consemneze' sentimentele sale pentru prietenul de odinioară. După ce
ne-a vorbit despre atmosfera plină de farmec a iarmaroacelor _de _altădată d_e la
Fălticeni, cînd liniştea oraşului era curmată de vaca~mul comcd1anţ1l?r~ d~r ş1 reclama negustorilor care căutau să-şi vîndă mărfurile, AL Zavulov1c1 ş1-a adus
rută

"I Din păcate, scrisoarea nu precizează titlul volumului.
>'•) Anul XII, nr. 1983, 20 iulie 1979, p. 6.

">

Bucureşti,

E.P.L., 1968, p. 272.

"I Gh. Vrabie, op_ cit„ p. 297.
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aminte de intilnirilP cu folcloristul şi a lăcrimat. A pus deodată mina pe condt>i şi
ne-a dat aceste rinduri :
„Gh. Fira a depus o vie activitate in culegerea de folclor, ca pedagog, popularizind muzica în rândurile maselor. Creaţia sa cuprinde coruri bărbăteşti şi mixte
pe motive populare, inspirate din folclorul regiunii Fălticeni, rulese rbiar de către
Gh. Fira. Corurile sale fie bucură de apreciere in formaţiile de amatori. Ele sint
prelucrări de melodii populare şi scot în evidenţă farmecul folclorului nostru.
Suceava, 19 noiembrie 1969, Al. Zavulovici".
O altă dovadă a preţuirii de care se bucură profesorul fălticenean este prezenţa sa în camera folcloriştilor, la ,.Galeria oamenilor de seamă". Aici, chipul
său senin, poatP fi văzut alături de Artur
Gorovei, Mihai Lupescu, Al. VasiliuTătăruşi şi de alţi culegători ai creaţiei populare din zonă.
Nume de rezonanţă în folcloristica românească, neobosit călător în căutarea
de piese inedite, aduse din sate îndC'părtate, transcrise cu grijă şi trimise apoi la
Uniunea Compozitorilor, Gh. Fira se bucură azi de frumoase aprecieri din partea
specialiştilor. Acolo, în Capitală, se află mii ele cîntece populare adunate de el
şi care aşteaptă să fie date la lumină. Se va ivi într-o zi un cercetător harnic şi
competent care să-i închine un studiu monografic. Profesorul de la Fălticeni merită cu prisosinţă o asemenea cinstire. Studiul de faţă, este doar un început.
LE FOLCLORISTE GHEORGHE FIRA

R'ESUME
Les auteurs presentent d'amples informations sur la vie ct sur l'oeuvre du
folkloriste Gheorghe .Fira. Ne le 12 mars 1886 a Zlătărei, le departement de Vîlcea,
celui-ci a et~ d'abord instituteur et cnsuite - apres avoir termine le Con<;Prvatoire - , il devient professcur de rnusique. Etabli a Fălticeni, il meurt en 1936.
On montrc que Gheorghe Fira a commence de collectionner du folklore musical
depuis la pcriode d'etudes ă l'Ecole Normale de Craiova. Violoniste doue, il notait
directement Ies melodies colleclionnces. Plus tard, il a utilise le phonographe, 11 a
ramasse des milliers de chants populaires d'Oltenie et de Moldavie, envoyes a
l'Union des Compositeurs, par l'entremise de certaines personalites bien connues.
Constantin Brăiloiu et George Breazu, avec lesquels 11 a eu d"etroites relations
d'amitie et de collaboration. Il a ete, egalement, un collaborateur d'Arthur Gorovel
et de Serafim Ionescu.
Gheorghe Fira a publie dans Ies revues connues â l'epoque : „Şezătoarea„,
,,Ion Creangă", „Izvoraşul", „Ghiluşul", „Armonia", eta. A l'etranger, Carlo Tagliavlnl a ecrit sur le folkloriste de Fălticeni.
La posterite a garde vive sa memoire : Iordan Datcu, Gheorghe Vrabie, Viorel
Cosma, ont octroye une minutieuse atttention ă ses preoccupations folkloriques et
ethnographiques. Dans la „Galerie des personnages" de Fălticeni, Gheorghe Fira
occupe un Iieu merite, a cOte de grands folkoristes de la zone: A. Gorovei,
M. Lupescu, Al. Vasiliu-Tătăruşi, G. T. Kirileanu, Ion Teodorescu-Broşteni, etc.
Cet article apporte - selon l'opinion des auteurs -, de nouvelles coniributlons â la connaissance d'un grand folkloriste.

396
https://biblioteca-digitala.ro

MUZEOLOGIE

CON SIDERAŢII

ASUPRA RESTAURĂRII
UNUI FELON DIN SEC. AL XV-LEA
LIDIA

MOROŞAX

In muzeele şi colecţiile de artă din ţara noastră se păstrează un mare nu m.J r
de broderii laice şi liturgice din sec. XIV-XVIII, piese somptuoase lucrate : .- u
fir de aur şi argint pe fonduri de mătase naturală colorată. Printre acestea se
înscrie şi un FELON aparţinind Episcopiei Romanului şi IIuşilor, pi esă care a fost
restaurată la Laboratorul zonal din Suceava în anul 1986.
In „Chronica Romanului şi a Episcopiei de Romanu" a episcopului Melchi- ·
sedek (Bucureşti 1874) se aminteş te că felonul era purtat de episcopi , cei mai
distinşi dintre ei avînd felonul decorat cu mai multe cruci şi denu mit „polistavrion". Cu acest felon patriarhii greci distingeau pe cei mai merituoşi episcopi,
trimiţîndu-le ca daruri la confirmarea în demnitatea arhiepiscopală .
Felonul aflat în posesia Episcopiei Romanului şi Buşilor poate fi catalogat
intre veşm i ntele l iturgice brodate din sec. al XV-iea, de şcoală bizantină, realizat

Fig, 1 -

Felon, ansamblu dupii restaurare ; A -

faţă,

B -

spate.
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cu fi r de argint aul'it, mf1tasl' natural ă policromă şi perle pC' fond de ţesătură
de 111 ătase naturalii.
Piesa are forma unui trnnchi d0 con, despicătura foţei fiind tangent.fi la cele
dou[1 haze ale acestuia. In timp cc c ;rcumfcrinţa man• ~i cC'a mică ale felonului
prezintă ca bordur<'1 un chenar cu vrejuri de Sl'mipalnw.,' n 'alizate din fir d<• arg int
a ur·it cc evoluează alături d e u n fir metalic grizonat cu mătase naturală policrom[1,
cîmpul felonului prezintii ca decor dou t1 tipuri de cruci, cusute cu prnporţic şi
cleganţt1 şi uniform repartizatl• : .5 iruri ele C'rll<"i cu laturile drepte e~<:i!e (cru~
quadrata), alternînd cu -;;iruri, deplasate ("U jumătate de raport, de crUC'I 111 rorma
de lloare. Crucile florale sînt delimitate ele contururi colorate, realizate prin împletirl'a a trei fin• mdalicl' spirnlate pl' miC'z kx til şi un fir de mătase naturală ră su 
cit<." depuse pc suprafaţa piesei şi prinse din !oe în loc cu 111t1tase natural[1. Crnmatica acestor şiruri urmă1·eşte o oarecare n•.;:u lă, şir udle albastre mărginind grupul
ro:;;u-verde-ro.~u. cu o singu ră exn•pţie JW faţa dreaptă a p :(•sei.
Pe spatele felonului, în ju1rnltatea supPrioară, se află cusut un ornament în
formă dt> <'L'rc care reprezinti"1 chii:;ul lui Isus Jlristos binL'cuvîntîncl, ornament
realiz at clin fir· de ai·gint, an: in t aurit, m[1tasc naturalii pol icrom[1 şi perle.
FPţele se închL'ie cu zece bride de miitase ~i zece nasturi (cinci din argint
aurit ~i cind din bronz aurit), iar în partea ele sus două şireturi din mătase natural[1 împll'tite.
Din punct de vc>dcre al croiului p:esa este de forma u nui semicerc realizat
di n două bucăţi cusute pe dimensiunea lor mare : una care cuprinde feţele şi
partea ele sus a spatelui, cealaltă lateralele şi partea infedoară a spatelui .

-2930

----~--~___________" " "_______\_1
1s30
J"ii:. :! -

&h i\;t

t-r--„2.00-~

ci~ <T0 1

a f<•lunult1 1

In realizarea elementelor decorative ale piesei se observă utilizarea unor mij.
loace specifice artei broderiei :
- diferenţa de efect a punctcloi· şi suprafeţ€' lor lucrate cu acul, efect obţinut
prin folosirea diferitelor tehnici de brodare (punct în „zig-zag" şi „cărămidă"
pentru cruci şi „diagonal" pentru flori);
- combinarea de materiale de diferite tipuri şi culori (fir textil, fir metalic,
perle).
La investigarea acestei piese din patrimoniul cultural naţional s-au găsit mal
multe rînduri de ţesături :
- ţesătură de mătase naturală ocru, la exterior, care a constituit fondul bro<leriei;
- ţesătură de in care a dublat fondul de mătase şi care împreună cu acesta,
a constituit suportul de brodare ;
'
- ţesătură de mătase naturală grena, căptuşeala felonului ;
- ţesătură mixtă de bumbac şi mătase naturală ocru, o căptuşeală adăugată
numai pe o porţiune din suprafaţa interioară, ca urmare a degradării celei iniţiale.
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r.

Fig. 3 -

Tehnici de broderie: A - motiv „diagonal". B C - motiv „zig-zag".

motiv „că1·ămidă",

Acest veşmînt ele provenienţă bizantină a ajuns pma m zilele noastre într-o
stare avansată de deteriorare. Fiind expus pînă în urmă cu cîţiva ani într-o
vitrină de lemn închisă cu sticlă (fapt menţionat şi de Melchisedek (op. cit.,
p. 269--270). ci a avut de întimpinat, pe lingă efectele naturale de îmbătrînire, şi
cele datorate factorilor externi ai mediului ambiant (căldură, umiditate, lumină,
praf, fum). Astfel, mătasea de fond a broderiei este distrusă în întregime (fragmente mici apărînd doa1· în imediata vecinătat e a motivelor brodate şi la liziere);
celelalte straturi de ţesăturii - impregnate cu praf şi murdărie grasă, cu o stare
avansată de uscăciune, pierderea flexibilităţii firl'lor, ca şi cu zone cu amhcle fire
ale sistemului de ţesere dispărute ; broderia prezinUi depozite de praf şi murdărie
grasă, fragilizarea firului de mătasp naturală, desprinderi de fir metalic cu apariţia
la veder~ a patului „snop"de fit-e de bumbac ; foarte multe cusături ulterioare de
consolidare ; nasturi din materiale diferite pentru a înlocui pl! cei pierduţi în timp ;
medalion adăugat (fapt reieşit, pe de o parte, din tehnica de realizare a broderiei, specifică sec. XVI-XVII, ca şi prin deteriorarea în aceeaşi măsură a zonei
protejate de medalion cu restul suprafeţei piesei), lipsă perle ; şnururi ce înlocuiesc pe cele originale menţionate de Melchisedek (op. cit., p. 269--270).
Faţă de starea avansată de deteriorare fizico-mecanică si chimică, linia croiului
păstrată a permis restaurarea în cele mai bune condiţiuni ~ acestui veşmint. Restaurarea acestui bun patrimonial a fost realizată în cadrul ~ectorului textile al Laboratorului zonal de către Lidia Moroşan, Maria Stoica şi Silvia Zelezneac, cu
colaborarea restauratorului de metale Mihail Jelcsneac şi a grupei de investigaţii
Zenovia Catargiu şi Viorica Lavric.
Trebuie precizat faptul că în toate fazele de investigare a compoziţiei şi structurii piesei, a tehnicii de realizare, a deteriorărilor şi a testărilor pentru tntocmi-
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Fig. 4 -

Medalionul central d:n spatele felonului - înainte de restaurare
(lipsă perle şi, pa1·ţial, bentiţa mptalică).
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Fiiz. 5 - Detaliu înainte de restaurare
dispari\iil totală a fondului de mătase al broderiei, parţial al celorlalte straturi de ţesături, ca şi al motivului de
broderie
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rea propunerilor de restaurare s-a luc1·at în echipă multidisciplinară, restaurarea
operelor de artă constituind un ac:t »U numai complex, dar şi deosebit de responsabil.
Jn vederea restaurării s-a procedat, mai întii, la demontarea piesei în elementele şi subelementele componente, not'ind datele privind croiul, tehnicile de
prindere, punctele de asamblare, executînd tipare ~i fotografii alb /negru, color
şi diapozitive.
Tratamentele umede s-au executat separat p0ntru fiecare element component,
ţinînd cont de materialele constituente, de produşii de coroziune ai acestora, d<~
tipul de murdărie dobindit şi, nu 'in ultimul rînd, de gradul de fragilizare al
suportului. Numărul băilor chimice şi concentraţia lor au fost hotărite de restaurator, în funcţie de viteza de curăţire a piesei, ca şi de variaţia indicelui de supleţe şi moliciune a materialului textil intre aceste băi. S-a lucrat cu soluţii de
detergent neionic, complexon, alcool etilic absolut şi glicerină pentru elementele
cu fir textil şi fir metalic ; soluţii de detergent neionic, complexon, amoniac şi lac
celulozic pentru nasturi; băi de detergent şi, apoi, de emoliere în glicerină pentru
cele două căptuşeli. Intre băi s-au efectuat clătiri cu apă deionizată şi uscări
libere pe hîrtie de filtru pr>ntru a pe1·mite relaxarea fibrei şi atingerea treptată
a parametrilor care să menţină piesa într-o stare de conservare optimă.
După încheierea tratamentelor de cur<iţire s-a trecut la restaurarea propriuzisă. Avînd în vedere starea avansată dl' deteriorare a broderiei, ca şi a pinzei
suport pentru broderie, s-a efectuat consul iclarea în gherghef cu fire de mătase
naturală filoflosse a celor două bucăţi ale feţei felonului pe o ţesătură de bumbac
vopsită ocru. Prinderea s-a realizat prin puncte „înaintea acului" care au urmărit
conturul elementelor decorative, ca şi în „zig-zag" pentru chenarul de semipalmete. Prin această operaţie s-au obţinut: prinderea elementelor de broderie, legarea intimă a acestora de ţesătura de consolidare, întregirea piesei în zonele
complet deteriorate prin aducerea la vedere a dublurii, ca şi preluarea tensiunilor
de către noul suport. După consolidare, bucăţile au fost decupate, festonate marginile şi reasamblate conform schiţei croiului. Căptuşeala grena a fost consolidată
cu acul fără gherghef, la fel şi căptuşeala ocru. S-au prins galoanele care bordau
feţele felonului, nasturii, cheiţele şi medalionul, urmînd ordinea inversă a demontării lor.
Deoarece în comisia de restaurare din care a făcut parte şi beneficiarul s-a
hotărit înlăturarea căpt\l'ielii ocru care nu aparţinea piesei şi adăugarea unei căp
tuşeli noi grena, pe întreaga suprafaţă a felonului, în scopul protejării celei originale, s-a confecţionat din crepdeşin o căptuşeală grena croită uupă tiparul feţe~
felonului. S-au prins, prin punc:tare „înaintea acului", căptu~eala originală şi cea
nouă, lăsîndu-se în partea stingă, jos, o fereastră în scopul vizitării ţesăturilor din
interior, ca şi pentru studiul de către specialişti a tehnicii de realizare a broderiei originale.
In scopul ctal<irii acestei piese în condiţii care să perriiită eliminarea tensionă
rilor, cu respectarea Normelor privind conservarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil al R.S.R., s-a confecţionat un suport de tip manechin din
răşină, fibre de sticlă, lemn şi material textil, prin contribuţia restauratorului
lemn Corneliu Pîrîu. De asemenea, s-a avut în vedere să se facă beneficiarului
recomandări referitoare atît la expunerea, cit şi la depozitarea acestei piese de
patrimoniu.
Tratamentele şi operaţiile de conservare şi restaurare efectuate au conferit,
astfel, piesei o nouă rezistenţă şi, totodată, posibilitatea de a transmite peste timp,
integral, mesajul a1·tistic şi istoric ce-l presupune.
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CONSIDE:RATIONS SUR LI\ RESTAURATION O'UN HABIT DE
PRE:TRE DE XV-c srnCLE
Hf~SUME

Parmi les broderies de grande va!eur, !aît1Ues l't liturgiques, datant des XIVXVIII siecks, conservees dans les museC's ct Ies collPctions d'art de natre payo;.
foit partie egakment un habit de pr~tre du XV-e siec!C', appartenant a l'Ev~che
de Roman et de Huşi, piece qui a ete restauree dans le lahoratoire zonal de Suceava en J 986.
L'ouvrage prcsente Ies rcsultats des investigations pl1ysiques, chimiques, de
techniquc de realisation et d'ctat dc> consPrvat10n effectuees, tout comme Ies interventions de rC'stauration auxqudles a e1.t• soumise la piL'cc, pour qu'on ameliore
son etat de sante et qu'elle puissc affrontcr, cn de bonnes condit;ons, le passage
du temps.
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ASPECTE ALE RELAŢIEI CU PUBLICUL LA
OBSERVATORUL ASTRONOMIC DIN SUCEAVA
MARTA OLINJC'I

Răspunzind nevoii de instruire şi educaţie ştiinţifică a celor mai diferite categorii de oameni, activitatea Observatorului Astronomic din Suceava se intC'grcază
in sistemul activităţilor instituţiilor de cultură din judeţul Suceava şi răspunde
comenzii sociale de educaţie multilaterală a oamenilor, de înţelegere a raporturilor
dintre om şi natură, a legilor care guvernează Universul.
Activitatea de popularizare a cunoştinţelor astronomice, de cunoaştere a rezultatelor cercC'tării ştiinţifice, trebuie desfăşurată în aşa fel incit să atragă şi să
determine masele largi de oameni să privească realitatea înconjurătoare prin prisma
ştiinţei. Pe de altă parte, activităţile care se desfăşoară la Observatorul Astronomic mi pot fi rupte de invâţămintul astronomic românesc care are o frumoasă şi
veche. tradiţie. De aceea planetariul şi observatorul astronomic contribuie substanţial la fixarea cunoştinţelor dob1ndite de elevi la clasă, iar programele întocmite
aici .~ipt în acord cu manualele şcolare. In acelaşi spil"it, activitatea dt>sfâşur:r : Io
un observator astronomic popular, cum este cel din Suceava, trebuie să fo: 1n
acord şi, în acelaşi timp, să completeze informaţiile furnizate de „mass-media'',
să realizeze un raport optim intre instrucţie şi educaţie, pe de o partl'. di vertisment. şi cultură, pe de altă parte. Despre acPst raport optim, savantul român
Henri Coandă spunea: „informarea f<ir[1 cultură este ca şi cum ni bate un cui
într-un perete de beton; informarea trebuie filtrat[1 p1·in cullur[1, prin cpea· CC' au
adă1,1g:at inteligenţa şi rodul talentelor, trecutului de milenii, din începuturi şi pină
azi, generaţie de generaţie, la patrimoi1iul omenirii". l n acest sens, pentru elevi,
în cadrul planetariului am alcătuit programe speciale, ţinind cont de lecţiile de
la clasă, de particularitt1ţile de vîrstă ~i de nivelul cuno!;>tinţelor dobîndite anterior. :De' o mare popularitate s-au bucurat programele : „Oamenii şi Luna" pentru
clasa a ,Hi-a, „Sistemele de coordonate" pentru clasa a V-a, „Materie şi mişcare"
l<l clasa a lX-a etc., lucru ce explică numărul marc de elevi din aceste dase faţii.
de elevii din alte clase. .Astfel, predarea şi fixarea unor cunoştinţe cu ajutorul
planetariului permite realizarea unor lecţii atractive şi de înalt nivel ştiinţific, in
care elevii pot asimila mai uşor noţiuni despre : orientarea în natură cu ajutorul
aştrilor, formarea anotimpurilor, sistemele de coordonate şi descoperirile geografice.
droarecC' planC'tnriul permite derularea în cikva minute a unor fenomene şi evenimente care se produc in ore, zile, ani, milenii. latri de cc cel mai mare număr
ele vizitatori (830/o) îl reprezintă elevii, atît în grupuri omogene, organizaţi pe clas~
sau în grupuri eterogene cu elevi din mai multe clase, în cadrul ace!C'iaşi excur~ii
de studiu.
Tot pentru elevi, pentru cei mai pasionnţi, se organiwază anual cercuri de
astronomie care poartii diferite denumiri c:u nuanţă astronomică „Urania", „Orion",
„Crai Nou" „Prietenii adevărului ştiinţific" etc. Ciclurile de teme de la cercurile
de astrono~ie sint structurate, de asemene::i, după nivelul cunoştinţelor elevilor
dobîndite la şcoală. Pentru elevii de la gimnaziu, şedinţele de cerc constau din
expuneri şi dezbateri pe probleme de astronomie generală, intitulate „Astronomia
pentru cei mici" iar pentru elevii de liceu, abordează probleme privind „Structura
Universului" şi realizează atît observaţii practice cit şi construirea unor instrumente astronomice. M<'nţionăm urmărirea şi efectuarea de fotografii şi de observaţii cu luneta la eclipsa de Soare din 6 ianuarie 1984, eclipsa totală de Lună
de la 28 octombrie I9B5, urmărirea Cometei Halley în perioada noiembrie 1~85 ianuarie 1986 etc., construirea unui celostat şi n unui captator solar, lucrări care
au fost premiate la sesiunile de referate şi comunjcări ştiinţifice ale elevilor.
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Cunoştinţele astronomice dobînditc de elevi sînt apoi valorificate ln diferitia
activităţi cultural-ştiinţifice in şcoli ; astfel, fotografiile obţinute la eclipsa da
Lună de la 28 octom 1't"iC! 1985 au fost grupate într-o expoziţie pe tema cellpselor.
care s-a amenajat la J ,iceul „Ştefan cel Marc" din Suceava ; o parte din membrii
cercurilor de astronom:e fac parte din brig[1zile ştiinţifice ale elevilor din şcolile

în cai·c învatii.
De un succes deosebit, c!Pşi la încPpUt clc- drum, a fost realizarea, ca experiment a unui scenariu intitulat „Călătorie imaginară prin sistemul solar" în care
doi c~s'monauţi dialoghează pe rind cu Soarele, Luna şi planetPil'. 1\cl'asla piPsa
de teatru a fost prczentat[1 de copii, membrii ai cercurilor ele astronomir, in faţa
colegilor lor, în cadrul unui „Club astronomic ele vacanţă" can• se organizează
pentru elevi, clin 1985, la Observatorul Astronomic clin Suceava, în timpul vacanţei ele iarnă. Sceneta a fost însoţită de proiecţii de diapozitive, iar alături de elevi,
au participat şi profesorii care le îndrumă activităţile extra5colare în cadrul organizaţiei de pionieri.
Pentru publicul larg. programele de planetariu cuprind teme gC>nerale desprP
aştrii vizibili cu ochiul liber, despre structura Univrrsului în general ; programP
cp
vizrazi\ rducaţia mntrrialist - ştiinţifiră, îmhogăţirra orizontului cultural :-il
oamenilor, cu aspecte Cf' vizează implicaţiile nstronomiei la cultura umană. Cunoştinţele dobîndite la plnnetariu sînt apoi completate cu observaţii directe, cu
ajutorul tPlescopului, pe terasa de observaţii şi în sala de conferinţe, unde expunerile sînt însoţitr c1e proiecţii de filmr şi diapozitive, atît cu sub~ecte astronomice.
cit şi din domeniul fizicii, biologiei, filme istorice şi de artă.
Alături de acestea, în holurile observatorului periodic se organizează diferite
expoziţii astronomice, unele cu caracter permanent cum sînt expoziţiile „Pagill'I
din istoria astronomiei române!jti" şi ,.Aspecte ale popularizării astronomiri în
România în Epoca Ceauşescu" sau expoziţii temporare prilejuite de unele evenimente astronomice cum au fost expoziţiile „Cosmonauticn XXX", „Cometa Hallev"
etc. EJCpoziţia temporară „Cosmonautica în filatelie" a fost realizată chiar de ditre
copii mrmbri ni cere'llrilor de astronomie, care> au adus şi selectat timbrele după
o tematică realizată în cadrul unui cerc cu elevii în anul 1983.
O prc>ocupare aparte, privind relaţia public-obsrrvatorul astronomic, o constituie studiile referitoare la dinamica vizitatorilor la cele trei compartimente alP
observatorului astronomic : planetariu, terasa de observaţii şi filmele ştiinţifice.
Pent_r~ aceasta, zilnic se consemnează într-un registru frecvenţa vizitatorilor, ora
de v1z1tare, locul de provenienţă, pn•gătirea profo~ională, sexul. Pe baza rezultatelor se alege calea oiitimă de activitate cu publicul.
In primul an de activitate (1982) s....au înregistrat un număr de 50.000 de vizit:'tor~ din care: 30 ..~oo. ~a planetariu (care a constituit o noutate), 10.000 de vizitatori la _f1lme~e şt11nţ1f1ce şi 10.000 de vizitatori la terasa de observaţii.
Incepmd din anul 198:1 se constată o creştere constantă a numărului de vizitatori am la planetariu dar mai ales la filmele ştiinţifice unde, practic, numărul
acestora s-a triplnt. (fig. 1).
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·--

Nr. de grupuri

Nr. de vizitatori

----

Plan<'tariu

Film o

Terasă

1982

879

315

2!)!)

32000

10000

8000

1981

647

412

309

25000

rl.6000

8412

1984

728

607

210

25500

1938:1

6052

1985

79:1

540

260

25758

20749

9145

1986

141

678

207

26883

28360

8077

Total

3794

2552

1.285

9H92

39686

Plnnc-tariu

Film1?

Terasă

-----

-

-

135141
Total vizitatori 269 319
Fig. 1 Dinamica vizitatorilor în perioada 1982 - 1986
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Această creştere

se datore~te preoC'llpării noastre de a diversifica programele de
planetariu, de a le actualizn mereu, de a ţine cont de cerinţele publicului, de integrar4la în programele de planetariu a ultimelor noutăţi din domeniu.
Un interes deosebit manifestă publicul faţă de filmele ştiinţifice, de aceea,
sesizarea de către noi a acestui aspect. a dus la organizarea unor cicluri de filme
pe teme ştiinţifice, realizate la cererea şcolilor, în colaborare cu Intreprinderea
Cinematografică Judeţeană Suceava. Fluctuaţii foarte mici ale numărului de vizi„
tatori s-au înregistrat la terasa de obse rvaţii, acestea datorindu-se condiţiilor meteorologice. Dar pentru a compensa acest lucru au fost şi sînt în continuare fructificate la maximum zilele şi serile senine şi mai ales anumite evenimente astr0nomice EUm sînt: eclipsele de Lună şi de .Soare, apariţia Cometei Ha!ley sau marea opoziţie a planetei Marte ce va avea loc în anul 1988.
De un real sprijin în efectuarea observaţiilor astronomice cu public sînt nucleele formate din astronomi amatori, elevi de la cercurile dl' ;istronomie care au
învăţat să mînuiască instrumentele astronomice şi pot da unele explicaţii astronomice.

IvN.-i :#,.,"oi-·'or
...

r'

""'-" \

•I

2532

-o
o

Fig.2

Frecvenţa lunară med1~

.

u

'
~
Luna
m perioada 1982-1986
I

Rep rezentarea grafică zilnică arată că perioadele de maxim corespund cu perioadele de activitate şcolară, iar cele de minim corespund vacanţelor şcolare,
(fig. 2). Frecvenţa arată două maxime : în jurul orelor 11 şi 17 (fig. 3), acea~ta
ne-a determinat ca pentru aceste ore să organizăm programe de oră fixă pentru
vizitatori individuali, iar pentru grupurile mai mari de 15 persoane programele
au loc la cerere, Ia orice oră. In cursul unei săptămîni se constată că zilele preferate de vizitare sînt joia şi mai ales duminica cind oamenii acordă o parte din
timpul liber pentru activităţi cultural~-ştiinţifice.
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Fig. 3 Fr~cvenţa orard fn anul 1986, la
cornpar fimenfu/ planetariu.
Deosehit ele interesant C'ste rezultatul pl'ivincl structura vizitatorilor. Astfel,
deţin elevii urmînd în ordine, muncitorii, ţ[1ranii, intelectu;11ii, alte categorii, (fig. 4). Acest aspect ne-a c!Ptenninat ca, pe ele o parte, să
întocmim programe speciale pentru elevi ln arorcl ru lecţiile de clasă, iar pe de
altă parte, să întocmim programe atractive pentru atr-agerea vizitatorilor cu preocupări profesionale divPrSP
Dacii nr rPkrim· la locul dC' provrnienţă al vizitatorilor, trC'hUi<' s[1 rC'marc[1111
faptul că pondC'rea cca mai mare o :.ill vizitatorii din judeţul Suceava, uncie nu
există nici o Jocalitate din care să nu fi participat pin<\ în prezent miicar un grup
or;ranizat. Pe măsur;1 ce timpul a trecut şi planetariul sucevean a devenit clin ce
în ce mai cunoscut, s-a constat:-it un număr tot mai mare de vizitatol'i, în anul
198'.! proporţia era de 1'.!' o. ajungîncl în anul 198() Ia 400 o; în fiecare an fiind
în1·egistraţi vizitatori din toate judeţele ţării.
In concluzie, pe baza studiului dectu:1t de noi ~i r;e haza e:\perienţei acumulate în primii cinci nni de activitate, putem spune ri'1 Observatorul Astronomic
din Suceava este o instituţie de un real folos în nctivitatea ele educaţie a oamenilor, de formare a unei concepţii săn<Hoase despre realitatea înconjurătoare. Numărul mer<'u sporit rle vizitatori Ia formele ele activitate oferite ele acesta dovedeşte
intPrC'SU! publicului pr'ntru culturo astronomică şi, în acela~i timp, ne obligă la
practicarea în continunre a unei muzeolo~ii cu specific astronomic. în care publicul
să aibă o participare directă Ia ;if'lul cultural.

c-P! mai marr 11umi'1r ii

ASPECTS DE LA RELATION AVEC' LE PUBLIC A L'OBSF:RVATOIRE
l\.STRONOMIQUE DE SUCEA V A
RESUME
Dans CC't ouvragP, I'autcur presente Ies principaux aspPcts de l n relation avec
le public a I'Observatoire Astronomique de Suceava pendant la pPnode 19U~ (an ne
rle sa mise en exploitation) - 1986.
On y illustre des problemes concernant : Ies programmes de planetarium, Ies
activites elc>plyoees sur In tcrrassE pour observations, l'utilisation des films scientifiques, Ies activites d ans le tETrain, Ies cerclc>s ct Ies cours organiscs afin de
rendre !'astronomie plus connue, ek
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INTERVENŢII DE URGENŢA
ASUPRA UNOR TEXTILE ARHEOLOGICE
DIN SEC. AL XVII-LEA

LIDIA

MOROŞAN

Comunicarea se referă la intervenţiile de urgenţă efectuate asupra unui ansamblu de veşminte aparţinînd unui personaj feminin, ansamblu vestimentar descoperit în iulie 198-1 într-un cavou din pronaosul Bis. Sf. Ioan Boteziitorul din Siret.
Se poate spune că pentru prima dată la Laboratorul zonal din Suceava s-a avut
de-a face cu acest gen de piese arheologice de mari dimensiuni, în acelaşi timp
cu intervenţia directă pentru aducerea lor la suprafaţă. In acest sens, s-a rec.:urs
la o colaborare multidisciplinară, cuprinzind în colectivul de intervenţie arheologi,
conservator, restauratori textile, fotograf. Reuşita acţiunii a fost asigurată de Mircea D. MatPi, Octav Monoranu, Emil Emandi, Mircea Ignat - arheologi, Olga
Birman, Viorica Slildescu, Lidia Moroşan - restauratori textile, Mihai Spinu conservator, Mihai Ungureanu - fotograf, specialişti ai Muzeului Judeţean Suceava, precum şi ai Muzeului de artă al R.S.R. şi Institutului de istorie şi arh<'ologie
N. Iorga - Bucureşti, cărora le mulţumim pentru competenţă şi solicitudine.
Literatura de specialitate aduce exemple de dispariţii prin pulverizare sub
ochii specialiştilor a unor fragmente textile arheologict' scoase din săpături şi care
nu au putut face obiectul unei documentări datorită neluării măsurilor celor mai
eficiente pentru salvarea lor.
In intervenţia care s-a făcut la Siret s-a ţinut seama, cu bune rezultate\ atît
de Normele privind ocrotirea şi conservarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil al R.S.R., cit şi de experienţa restauratorilor din ţ;1r[1 ~i
de ppste hotarP.
lncă de la început s-a manifestat din partea tuturor factorilor implicaţi în
intervenţie o grijă deosebită pentru a nu distruge conţinutul cavoului în operaţiunea de deschidere a acestuia. In acest scop s-a procedat la susţinerea bolţii
cu traverse de lemn introduse pe lungime prin deschizăturile practicate la capete
şi, apoi, desprinderea, bucată cu bucată, a cărămizilor şi pietrelor bolţii şi pereţilor.
Df'şi cavoul s-a comportat ca un clopot etanş care a păstrat neschimbate, ele-a
lungul timpului, condiţiile de zacerc ale inventarului mortuar, tot atît de bine
s-au conservat şi accidentele survenite în timp faţă de situ::itia iniţială (prăbu
şirea unor cărămizi din boltă şi a capacului sicriului).
După deschiderea completă a cavoului de către arheologi a intrat în acţiune
echipa de restauratori. S-a procedat la perierea cu pensule moi a tuturor depunerilor de pămînt, piatră, cărămidă de pc capacul sicriului, încercînd apoi ridicarea
bucăţilor de capac, dar fără rezultat, datorită prinderii lor intime, în timp, de
primul strat de textile. S-a reuşit, însă, fără nici un pericol, îndepărtarea pereţilor
laterali ai sicriului, astfel încît scheletul cu ansamblul de veşminte a rămas ca un
„Sandwich" între capac şi fundul sicriului. Aceasta a fost şi structura în care,
introducînd un placaj de dimensiunile cavoului pc o latură, sub fundul sicriului
care stătea pe un PDd din cărămizi, s-a reuşit scoaterea lui din spaţiul cavoului
şi aducerea cu frînghii la nivelul pardoselii.
Contactul inventarului mortuar cu mediul atmosferic prezenta două mari
pericole:
- pe de o parte, condiţii noi de microclimat (temperatură ridicată, umiditate
foarte scăzută, lumină) care puteau conduce la modificări bruşte ale indicilor
fizico-mecanici şi chimici ai materialelor ;
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pe de

altă

parte, posibilitatea de contaminare a im·entarului cu 2ermeni
sau activarea celor clin ('oncliţiile de zacere.
Din această cauză s-a acoperit de jur împrejur inventarul „monolit" cu hirtie
d<J filtru peste care s-au aplicat tamroane dl' vat<'t îmhihate cu soluţie de f«;>r:naldehidă şi ap<i distilată, atît pentru c!eziniecţil', cit şi pentru a crea o um1d1tate
cir. mai arropiat{1 de cca clin cavou. Totul s-a în\·dit în folie de polietilenă şi s-a
ftxat prin legături 1.ransvC'rsalc, luindu-se, totodati1, m:1suri de amortizare a şocu
rilor pc timpul transportului la Laboratorul zonal clin Suceava. (straturi ele polistir<!:l expancbt).
lncr1 de• a doua zi s-a trecut la ridicarea capacului sicriului, desprinzîndu-1
cu ma ...:i111{1 atenţie, <'U pensde şi bisturie, de primul element textil-giukiul. Totul
d. fllst apoi reacoperit, mcnţinînd aproximativ constante temperatura şi umiditatea
jr, spa\iul închis cu folia de polictile11C1. Conlrotîncl modul în care acest complex
„,·•<>pundc noilor conditii de existcnţ,·t din laborator, prin schimbarea zilnică a
hi.rtiei ele filtru şi a tampoanelor de vatC1 îmbibat,, cu soluţie de formaldehidă,
s-J. constatat la un moment dat apariţia unui atac ele fungi b suprafat;-1 ansamliiului de ve-;;rnintc. S-a impus, astfel, introducerea ~i de tampoane de vată îmbilu.te cu ~oluţie de tymol în alcool în vederea stop;'trii atacului. Abia dup{1 o perioadă de cîtcva săptămîni de aclimatizare s-a trecut, în fapt, la etapa ce;:i mai
dificilii de desfacere, recup<'ran• -:;i trat:1mcnt a fiecC1rui clement de veşmînt.
Giulgiul, realizat din mii.ta'·'~ nuturală ~i pictat cu pkment :iii> şi foiţii ci(• aur
în mutivC' flurah•, a putut fi ridicat cu uşurinţă, aşezat pc o folie de polietilenă
~i imersat în apă în flux continuu, în vederea înlCtturării, pe cit posibil, a unei
p!irţi cit mai mari din materiile insolubile depuse superficial, ca şi din compuşii
str:iini solubili în apă. Deoarece s-a constatat c[1 pelicula aurie şi o parte din grund
nw~rcază în apă s-a întrerupt tratamentul umed în vrdcrC'a stabilirii, mai întîi,
a •1nei metode de consolidare a picturii. După diminarea excesului ele umiditate
P'"'" a fost a)ezată orizontal, acopC>1·ită cu hîrtic de filtru si lC1sată să se usuce
lif: cr.
Prin ridicarea giulgiului au ieşit la iveală primele elemente vestimentare: un
C'''.1tc5 din mătase naturală, împodobit cu galoane cu fir metalic pe piept, un şir
cli• ciucuri pe frunte cu urme de tiul, i:;osibil ele la un v·ăl ele faţă, o bonett1 din
m:itoria!ul c:onteşului pe cap, în picioare conduri din piele, iar în mîini un inel
Jc aur ':'i o năframă.
S-a prm:cclat, m;ii întîi, la detaşarea capului (fapt cc a p(•rmis eviclenţierea
u1~u1 pat ci<' frunze\ i' . i de•
hanwi şi puţin pt1mint c:u rol ele pernă) şi ln degnj.1rc.t acopcr<"imîntului ,·apului (bonetei). S-a eliberat apoi năframa, care se afla în
mina dreaptă, în dreptul bazinului, piesă realizată dintr-o dantelă de mătase
di\ c1·s colorată, dar indescifrabilă ca formă în ansamblu.
In vederea desfacerii primului element vestimentar, conteşul, s-a impus cxtra;..:1· ·•a din mîneci a fragmentelor osoase, cu care ocazie s-au descoperit la încheietu:·J. mîinii cu antebraţul două lănţişoare de formă rotundă din fir textil cu urme
d1· dant<'la dPcoratt1 cu fir mc:>talic, iar în jurul gttului un lănţişor de broderie
n:~talică cu paiete. S-a presupus că personajul a ;i.vut o bluz[1 din 111{1tase foarlL
fir.,'1 decorată cu fir, îndeosebi în zona altiţelor de la cămăşile populare. Ideea
esle spriji1'lită şi de aţa de tiv care s-a găsit în dreptul genunchilor.
Deschiderea conteşului a relevat existenţa unui alt element de îmbrăcăminte
- o rochie sarafan din miitase naturală şi fir metalic, cu un croi caracteristic
sec. al XV 11-lca. ln jurul C'Orsajului aflat sub bust s-a găsit un brîu din dantelă
do.! mătase naturală care înconjura, de două ori, talia, atîmînd în stînga clupă
înnoclan'. După dC'sfact•rC', firul a fost aşezat pe o folie de polietilenă şi i s-a
fclcut o baie cu apă curentă (ultima cu tymol pentru dezinfecţie), după care a fost
lă3:.lt să se usuce liber între hî1-tii de filtru.
S-a constatat ct1 rochia avt·a la extPrior o ţesătură din mătase naturală (un
tiui), ornată cu fundite din lamă metalică din care s-au păstrat fragmente doar
în cutele rochiei. După perierea şi îndepărtarea cu bisturie a resturllor de material
humic din exteriorul şi interiorul rochiei, s-au prins cu aţă clinii şi rupturile şi
s-a efoctuat înmuierea şi spălarea in apă a acesteia, ultima baie avlnd tymol
pentru dezinfecţie.
Contcşul a fost şi el curăţat de resturlle humice aderente cu pensule şi spatule
şi introdus în tratament umed pentru spălare şi dezinfecţie.
drn

atmosferă
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Fig. 3 -

Hochie-sarafan (cldaliu\
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F'i>i. 4 -

Hrîu

Prin degajarea bonetei a iesit la ivt•a1,·1 u11 <'Olan din mătase naturalii, legat
cu două şnururi, pe C<.Jrt' era prins, prin rulat·e, părul. Boneta a fost imersată
pentru jumătate de oră în baie cu apă clistilati1, cl0gajînclu-se resturile striiine de
p0 materialul textil, dar, odati1 cu acestea s-au observat desprinderi de produ-;;i
de co1·oziune albastru-verzui din zona brodată cu lami1 metalică. S-a oprit trataITI!'ntul şi s-a aşezat piesa întrf' llîrtii de filtru pentru uscare.
Odată cu încheierea operaţiilor de degajare, individualizare ~i tratament umed
pentru îndepărtarea resturilor humice !iÎ dezinfecţia tuturoi- pieselor, am considerat
că obiectele au fost eliberate de o marc cantitate din mate1·iilc organice şi anorganice strf1ine fibrelor textile, că au primit o cantitatl' cit• umiditate şi substanţe de
dezinfecţie care să le permită să reziste în noile C'ondiţii şi că, din acest moment,
ele pot a~tepta, fără pericol, şi pc rînd, tratamcntl'le de curăţii·e şi restaurarea
propriu-zisă. Aceasta nu a exclus, însi1, inspcdarc:i lor zilnică, acrisi:·ca, pentru a
depista Ia timp şi a corecta orice modificare neplăcut<I cc ar fi putut apare.
Menţionăm că cca mai rna1·e parte a intervenţiilor efectuate au fost filmate,
iar pentru documentaţia de restaurare s-au executat fotogi·afii alb ·negru şi diapozitive color.

In anul 1985, după prezentarea în comisia ele restaurare a rezultatelor investicu privire Ia compoziţia, structura, starea ele conservare şi propunerile de
restaurare ale ansamblului ele lt~xtile arlwologicc de la Siret, s-au reluat tratamentele de curăţire Ia giulgiu (după consolidarea, in prealabil, a picturii), la brîu,
năfram{1, colan, cont0~ şi rochie-sarnfan. In prezent, rochia-6arafan şi conteşul sînt
integral restaurate şi se află suh observaţie în laborator, br în anii următori vor
fi rezolvate şi celelalte piese aparţinînd complexului de ve!;>minte de la Siret.
gaţiilor
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Fi.'!. 3 -

Honet;J

INTl':RVENTIO:\S D'URGEXCE sun. Dl..:.S TEXTILES ARCHEOLOGIQUES
DU XVlI-c Slf:CLE
HESUl\lE
Les fouilles arcl1c0Jogic1ues effectuccs en juillet 1984 dans le pronaos de J'egJise
St. Jean Baptiste a Siret ont perm.s la dL'<-'OU\'erte d"un tombeau du XVII-e siecle
et d'un personnage fem inin . Dans J'ou\'ra ge que voici on prescnte Ies actions entreprises par le c:ollectif d'interYention, SUI" place, tout comme dans le Laboratoire
de restauration et tonsenation de Suceava, af:n de s:1uver l'ensemble de ·vetement5, co mpose de: mante!et („conte!;>'"), robe â bretellcs, bonnet, ceinture, fic:hu
et suairf'.
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CRONICA

CEL DE-AL IX-LEA COLOCVIU NAŢIONAL DE GEOGHAFIA
POPULAŢIEI - „SATUL ÎN CARPJ\ŢIT HOMÂNE.~TI ~I
RELAŢIILE CU ZONELE CIRCUMC'ARPATICE"
(Cîmpulung Moldovenesc -

26-28 '><'ptembrie 1986)

VASILE S. CUCU, EMIL I. EMANDJ

Cel de al IX-iea Colocviu naţional de geografia populaţiei şi aşcz<1rilor umane
din R. S. România (26-28 septembrie 1986 la Cîmpulung Moldovenesc şi Bistriţa)
cu tema mai sus menţionată s-a desfăşurat într-o perioadă de puternic avînt a;
societăţii româneşti.

Asemenea colocvii au devenit o tradiţie a ştiinţl'i şi culturii româneşti. D<' la
priR1a manifestare de acest gen (septembrie 196-t) pină la ediţia actual.1 coloc\·iii<•
de geografia populaţiei şi aşezărilor umane din România au dat exprt>sie celor m.ii
valoroase realizări ale ştiinţei geografice în ace~t domeniu, au 1·eiiefat puternica
)or aderenţă la cercetările ştiinţifice interdisciplinarP, la cerinţele practicii şi sarcinilor majon;1 <!!<» canstr'(Jcţiei societf1ţii.
La lucrării" celui de al IX-iea colocviu, au fost înscrise 125 de comunicilri
ştiinţifice; gama variată de probleme pusil în dezbatere a putut re!P.va evoluţia
continuă ascendentă a geografiei umane, conţinutul permanent îmbo1o1<iţit şi ele Pficienţă praetică al cercetărilor ştiinţifice, orientări care asigură dezvoltarea pe
trepte superioare a gîndirii geografice româneşti. Au participat autori cu o bogată
ttxperienţă în cercetarea ştiinţifică, cunoscători nemijlociţi ai realităţilor spaţiului
montan.
Complc>xitatea probkmaticii abordat<', nuanţările ştiinţifice reliefatP. in cadrul
fiecărei comunicări reflectă în marc măsură, dirc>cţiile actuale ce se dezvolt.i în
cadrul geografici umane -:;i economice româneşti. Asa clupă cum s-a observat (concluziile pe secţiuni au fost prezentate la Bistriţa,· clupă susţinerea comunicărilor
- la Cimpulung Moldovenesc - şi efectuarea aplicaţiilor în tl•ren - Fundu Moldovei, Vatra Dornei, Prundul Bîrgăului şi Colibiţa) clin conţinutul fil~căreia din
cele patru secţiuni (geografie istorică - continuitatea satului în Carpaţii româneşti ; Geodemografia satului carpatic ; Geografia economică şi socială a satului
carpatic ; Organizarea spaţiului şi sistematizarea a~ezărilor rurale) organizate în
cadrul colocviului, un loc prioritar, direcţional în cercetarea ~tiinţifică în ctomeniuJ
geografiei umane îJ cleţinP. cunoaşterea aprofundată a rPalit<"iţilor sub care s-au
prezentat şi se prezintă si>t<'mele de aşez<iri umane ele pe întreg tC'ritoriul patrid
noastre, precum şi din cadrul fiecărei unitf1ţi majore a temeliei piimîntului
românesc.
In sensul acesta cel de al IX-iea colocviu marchează o l.'tapă nouă in geogrnfia umană româneasc<i, etapa promovării şi aprofundării geografici umane -"!'!ionale, O asemenea preocupare relevă cerinţele mereu sporite ale îmbogăţirii mPtodologiei geografice, necesitatea unei mai bune> conturări a limitelor metodolo.l?ice
intre ramurile fundamentale ale ştiinţelor gcograficP. pc de o parte, intre geografii!
şi ştiinţele înrudite ca istoria, sociologia, ecologia, etnografia, economia ~.a., pe dQ
alt.'i parte. ln sensul acC'sta majoritatea cC'lor carp au susţinut comunicări în p!Pn
(Ion Şandru, Mircea Bulgaru, Vasile S. Cucu, Vladimir Trcbici, Petre Gâştescu,
Emil Emancli, Dragomir Paulencu, Ion Ioscp) au arătat cu toată clnrilatf'a caracterul multi şi interdisciplinar al acestei manifestări ştiinţiJice. Coopt>rarca multidisciplinară, pluridisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea v[tzută ca intrepătrun<lcn•
a mai multor discipline şi coordonare a cercetărilor suscPptibile să ciudi, în timp.
la constituirea unei noi cliscipline sau a unui nou domeniu al cunoa-:;tPrii, a fost
evidenţiată în majoritatea comunicărilor prin legăturile complexe - uncie se întilnesc ştiinţele şi tehnologiile, fie ele naturale sau sociale - ce s-au statornicit de-a
417
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lungul timpului intre om şi loc în cadrul spaţiului montan. In asenwnca context
au fost evidenţiate multitudinea faptelor atestatoare a unit[1ţii, stahilităţii şi continuităţii sistemelor de aşezări din spaţiul carpatic românesc.
Dintre constatările cu profunde semnificaţii pentru geografia umană şi cea
aplicativă ce s-au putut face in urma prezcnt1'\rii rapoartelor pc s.c>cţii de către
raportorii generali (Dimitrie I. Oancea, Dragoş Bugă, George Erdeli şi Emil Vespremeanu) şi a discuţiilor purtate atît la Cimpulung Moldovenesc, Vatra Dornei,
Fundu Molclov('i şi Bistriţa, cit şi în aplicaţiile de tC'ren, amintim :
- Analiza interdisciplinară geograrico-istorică a unor zone de contact (Obcinela
Bucovinei, Munţii Vrancei, Podişul Sucevei, Munţii Apuseni, Munţii Banatului,
Depresiunea Neamţului. Podişul Mehedinţi, Depresiunea Petroşani, Munţii Mezeşu
lui, Depresiunea BciU!iUlui, Depresiunea Cornereva, Depresiunea Maramure'iului,
Munţii Lotrului etc.), între om şi mediu acolo unde interdependenţa celor două
elemente este mai puternică, mai concretii ~i nemijlocită, au pus în evidenţă c>
multitudine de fapte atcstatoare a unităţii şi continuiUiţii sistemelor de aşezări
din spaţiul carpatic romănesc. De asemenea, s-a subliniat că, civilizaţia carpatică
românească scoate în evidenţă conlucrarea multimilenar<'\ dintre factorii socioeconomici, istorici şi naturali, ea exprimîndu-sc în primul rînd, prin unitatea fizică,
t'conomicf1 i'ii umană, a co1·uanei carpatict>, l'Pf:!ăsită în fipcare din formelP dP
habitat existent. La acestea se adaugă legăturile lesnicioase cu toate zonele circumcarpatice multiplele resurse şi însuşiri ele stabilitate umană şi socială infinntnci
aşa-zisa teorie a viciului demografic.
- Td1săturile fundamentale rezultate din multitudinea intercondiţionărilor,
istorice, geografice, etnografice, demografice i'ii c_-conomice le-a imprimat Carpaţilor dominanta unui puternic potenţial ele habitat (2600 de a5ezări cu o populaţi!•
de :J 100 OOO - 1-10:0) ale cărui elemente de rezistenţă S<' regăsesc in dimc:msiunile
lor fizice, economice, demografice şi l'tnice. Strnctu1·ile actuale ale aş0zărilor umanr.
din Carpaţi reflect,; un proces îndelungat de aduptare activă (Mircea Bulgaru) b
condiţiile ele mediu, distingîndu-se în acelaşi timp şi un înalt grad de oicumenizarc (Vasile S. Cucu) a zonei printr-o puternicii locuire permanentă (î.00-1200111
altitudine), o activitate productivă complC'xă şi cit• schimb multiplu fie zonal, fie
inll'rzunal.
- Varielatc>a ele peisaje şi resurse specifict' zonelor montane în genPral a favorizat aici o dl'zvoltare cu un grad înalt ele c·omple:dtalt' şi sp•.'eializare ln principal în domeniul agriculturii (Ion Şandru) \'alorifidlrii lemnului (Dragoş Bugii,
Valeria Alt>xandrescu, M:~linda Cândea) şi potenţialul li hidrogrnfic (Ion Pişata,
Petre Gî.5tesc:u) precum şi a resurselor subsolului (Gc'o1·.c;·· Erdc~li, BPne Negoiescu,
Emil Vespremc•anu) şi a tot cc se poate înţelege prin resurse locale. CorPlaţiilc> cu
s:•aţiul P<' care ii cxi:luateazii, au generat de-a lungul timpului relaţii durabile
pr.ifuncle ~i stubile intre vatr[1 şi moşie. Asemenea relaţii sint consoliclatc> de îndP[,•tnicirile în continuă perfecţionare ale populaţiei, de evoluţia structurilor economice, de c:omplexitatea mediului uman ln gener:1l. Astfel, s-au putut evidenţia
mai multe faze de atracţie şi cunoa~tere de stabilitate şi progres (Ion Şandru, Vasile S. Cucu) restructurate de-a lungul timpului în structuri mai moderne (agrare
ori industriale'). Într-un asemenea procPs complex, aşezările umane se cliferenţiazi1 atît prin funcţii şi structuri
căpi'1tind
însuş1n
distinct!', favorizincl in fC'lul
acesta apariţia formelor superioare, fazl'lc organizatl'. 1n aceste fazi' de evoluţie,
înfăţi5area generală a a5eziirilor umane, relaţiile lor cu mediu incu 1j urător au fost
influenţate de frecvenţa 5i intensitatea factorilor de intt'rvenţie clin'ctii, cit mai
ales de catre factorii dl' interV<'ntie indircctii. Astfel, o serie de autori (Elena Lucău,
Ioan Rusu, Ana Geamba)U, Nicolae Nistor, Aurelia Pctcu, Maria M<lrgineanu, Nicolae Dincii, Florentina Candale etc). au evidenţiat tipuri ele a5e7.[1ri cu o bază
economică mult mai cliversificat[1 cu o largă deschidere spre colectivitatea rurală
mocl<'rnizat1-1 (l'X. Vama, Fundu Moldovei, Coliviţa, Prundu Birgăului, Ilva IVIar•·.
Sihic>l, Ri<;ca C'lc.).
- Cc.'rceturca geoclemugrafkă a 1·elcvat noi căi şi metode cu ajutorul c[1rora
se asigur{1 inv<'stigaţia, pătrunderea la elc.'menkle clP baz[1 ale rdaţiilor gt"og1<1fice, resi:ec:tiv Ia geneza peisajelor geografice în general şi a peisajelor umane
in special. Concluzia ele> bazii care s-a desprins în cadrul celt>i de a treia secţii
a fost că, c.•lementuJ fundamental de stabilitate al oricărei unităţi teritoriale geogcafic:e nu poate fi decit omul, colectivitatea umană şi spaţiul destinat localizării
lor - habitatul. Abordarea unor asemenea fenomene geodemograficc înscrise ca
direcţii fundamentale în geografia umană românească in anumite zone de conver4 l!J
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1-:"ntă cultur;1Jă (f'X. zona Sucevc'i si
Histri\a - :\'~1s[1ucl; prin analiza con~p<i1·ativ:I
s-a specificat că ambt>le zone au o populaţie 1·urali1 ,-;clicat[1 - cca fi30 o - c"'I un
proces de îmbătrînire mai puţin avan'11t dccît la nivelul \{1rii şi cu o natalitak
ridicati"1, ambele zone fiicînd µarte di11 modelul moldovenc_•sc), au pus în evidenţă
unele aspecte noi spc•cifice zon<'lor de convergc•n\~·1 demografică, prin prisma analizei ilemografiei teritoriale (Vladimir Treliic-i, Nicolae Pc•trc>scu şi Io;1 Ghinoiu).

*

•

Tematica şi conţinutul comunic'<'ll'ilor 1wezentate la cel de al IX-l"a Colocviu
de geografie a populaţiei şi aşez[1rilor uma1w, confirmă faptul că geografia umană
regională îşi înscrie ca obiectiv nwtodologia maj~Jr{1, ~tudierea relaţiilor concretizate într-o anumită perioadă şi într-un anumit spaţiu gt•ografic, între colectivitatea
umană şi natură, între mediul fizic şi mediul uman. Ea urmăn~)te modul în care
se reflectă factorii de geneză şi <.'Ondiţiile care asigur[1 continuitatea şi stabilitatea
fonomenelo1· umane, reliefînd concordan\ele, ori discordanţele rezt1lt<1tc> clin asemc•n~·a relaţii precum şi semnificaţia Jor în practica amenajării 'ii organizării spaţiului
Jwografic. S-a reafirmat încă o datii că elementul liant al acestor relaţii, a tuturor
interferenţl'lor ce rezultii din ele il constituie în conceptul geografic>i umane regionale ale geografiei umane în general, populaţia şi respectiv aşPz<lrile umane, componentele cele mai expresive ~i stabiie alt- peisajului geografic.
Pc un asemenea fond al ccrceti"u-ii fundamentale se (~Videnţiază cercetările cu
caracter de diagnoză şi prognoză asupra shtenwlor de a.~ez[1ri rurale, asupra satului
carpatic în special. Cu un asemenea conţinut el'! de al IX-iea Colocviu ele geourafia populaţiei şi aşezărilor umane clin România, se înscrie printre remarcahill'l··
manifestări ale culturii şi ştiin\ei româneşti prin valoroasei!" afirmări ale epocii
construcţiei socialiste în România.
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NOTE

ŞI

COMENTARII

AU EXIST AT IN ©BCINELE BUCOVINEI
AŞEZARI FORTIFICATE (CETATUI) 1
IOAN IOSF:P, DRAGOMIR PAULENCU

Comunicarea noastră îşi propune să atragă atenţia asupra utilităţii toponimiei
în cercetarea unor probleme de geografic istorică în Obcinele Bucovinei, referitoare la un tip special de vechi aşezări-aşezările fortificate, dar cu implicaţii asupra întregii reţele de aşezări, a vechimii populării.
Dupi'1 cum s-a demonstrat df' atitra ori, acolo unde informaţiile arheologice şi
documentare lipsesc sau sînt deficitare, toponomia se poate dovedi utilă în discutarea sau chiar lămurirea unor probleme. de istorie şi de geografie istorică. ln
cazul Obclnelor Bucovinei, descoperirile arheologice pentru perioade mai vechi de
secolele XIV-XV sînt relativ puţine şi neconcludente 1, la foi şi sursele documentare. Chiar şi aşezările medievale, care trebuie să fi fost, ca şi în alte regiuni,
miel şi dispersate, nu au putut fi interceptate arheologic, iar specificul modului
de utilizare a terenurilor montane-respectiv, extinderea redu<>ă a arăturilor - nu a
favorizat decit rareori descoperiri întîmplătoare.
Aceasta nu înseamnă, după părerea noastră. că regiunea nu a fost locuită şi
mai înainte. Izvoarele toponimice şi cartografice, mai mult sau mai puţin ignorate
pină acum, ne-au permis semnalarea unor fapte care merită toată atenţia. Astfel.
semnificaţia citorva nume de locuri nu poate fi trecută cu vederea : păriul Ceteţe
sau t..:etaţelii, pe hotarul estic al satului Vama ( 1411)2 ; \':tlt'a Tsetezua adic<i Valea
Cetăţuia, pe raza satului Pîrîu Negrei, comuna Breaza, toponim identificat de noi
pe o hartă austriacă ridicată între anii li7:l-lii5 3. Dealul Cetăţii, situat imediat
la est de Gura Humorului, figurat pe o hai·tă topografică austriacă (1 : 75 000) de la
sfirşitul secolului trecut, unde N. Grămadă (111(-r, cit., p, 229) înregistrează, pe
baza unor document!' hotarnice (178:1) şi hărţi cadastrale (1787), imaşurile „Runcul
Cetăţii" („Runku tschitotsi"), şi „Sub Runcul Cetăţii" şi „Piriul Cetăţii" ; în sfîrşit,
„Cetat<>a" pe Valea Boului (com. Vatra Moldoviţei 1 .)
Toate aceste toponime sînt cunoscute şi în prezent. In ce priveşte pe cel de al
doilea, forma actuală - Pirîul Cctoveţ - w;;a cum am înregistrat-o într-o primă
verificare pe teren, este, evident, rezultatul preluării şi deformării vechiului toponim românesc de către populaţia huţulă imigrată aici spre sfîrşitul secolului al
XVIII-lea - începutul secolului al XIX-iea, şi care, foarte probabil, nu i-a cunoscut înţelesul nici atunci, şi cu atît mai puţin astăzi.
D. Ollnescu, Charta archeologlcl a Bucovlnel, in BSGR. Tom VI. 1-2, Bucureşti, 1894 ;
Em. Grlgorovltza, Dlcţlonarul geograrlc al Bucovinei, Bucureşti, 1~8 ; V. Spinel, Moldova
in secolele XI-XIV Edit. şt. şi enclcl„ Bucureşti. 1982 ; M.D. Matei şi E.I. Emandl, Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi din Bazinul Şomuzulul Mare, Edit. Acad. R.S.
Rom:'inla, Bucureşti, 1982 : Maria Bitlri·Clortescu. cercetAri recente, Inedite, la Peclşte
Pojorlta.
2l D,l.R„ XIV-XV, A Moldova, voi. I, p. 25.
'> Plans lles Dukoviner Dlstrlcts ..•, Arh. statului, Bucureşti, c Vil, 1.roala 48 ; N. GrAmadA
(Toponimia Burovlnet, mss., Arh. Stat., Fii. Suceava inv. 113, f.a. p. 12) inreglMreazA tot
pe baza unor hărtl cadastrale austriece din secolul al XIX-iea „Finaţul Czltacze" şi „Plr!ul
Cltacze•,
Este locul sl amintim, ln contextul discutat, că. deşi ln general se admite că toponimu! Breaza or proveni din apelativul slav corespun7.ător avlnd lnţelesul de mesteacln,
mestecăniş (I. Iordan, Toponimia romineascl, Edit
Acad. R.P.R., Bucureşti, 1963, p. 81»
iti 473), ar trebui verificată şi derivarea de la brl (sl - cetate, localitate, cf. I.I. Russu,
Limba traco-dacilor, ed. a-II-a, Edit. Şt. Bucureşti, 1967, p. 96.
'l Al Vasilescu, Drumurile tltlrlşll ln lumina noilor descoperiri arheologice din Judelui
Suceava, ID Suceava, vot. I, Suceava, 1969, p, 48.
1
)
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adaugă menţionan•a de c<1tre D. Olinescu (lucr. cit.) a
cetăţi la Straja. Deşi neînsoţită de detalii, menţiunea aceasta nu este mai
puţin credibilă, dacă avem în vedere poziţia strategică a punctului rc'"ipectiv, pe
traseul de penetraţie şi traversare a Carpaţilor de-a lungul văii Sucevei supPrioare ; un argument în plus ar fi tradiţia populară conform căreia, cind s-a
construit fabrica de ciment „Falcău" (situată, dt fapt, între Falcău şi Straja - n.n.),
s-au găsit urmele unui zid vechi''· .-\ltl' „cPtăţui" sînt consemnate pentru zona eh•
contact a Obcinilor Bucovinei cu Podişul Sucevei, pc teritoriul satelor Frătăuţii
Noi (Păd. Cetate), Bălăceana (p. Cetăţl•l, 1768), Jlumorcni (La Cetăţel. 1788) şi
llişe~ti (Poiana Cetăţuei, 1768), d. N. Grămadă, lu<'r. dt., p. 20.,&, 21, 283 şi 258.

La lista de mai sus se

unei

Faţă de cele arătate, facem observaţia c<1, dc":>i „cetăţuii<'" propriu-zisp nu pot
dcocamdată,
precizate spaţial, nu înseamnă, desigu1·, că nu au exist:it. Dimpotrivă. to('mai accast;:i constituie o dovadă pentru marea lor vechime.

fi,

O altă informaţie, peste care s-a trecut prea uşor pînă acum, fără să fie suficient explorată, se referă Ia una dintre cele H de localit{1ţi urbane dacice• inscrhc
(cu coordonatele lor) în „îndreptarul geogrnfic" al lui Ptolcnwu (!JO- ltiO <'.n.) :
Triphulum, Trifulum sau Trifulon (.,18 15' lat. N şi 52·15• lom:. E). Deşi harta acestuia (o corectare „printr-o mai bun.:'1 aşezare a Jocu1·ilor", a hărţii mai vechi a lui
Marinus din Tyr - c.ca. 120 î.e.n.) nu s-a păstrat pînă la noi, localizarea aproximativă a „davelor" dacice a putut fi totu~i reconstituită graţie coordonatelor geografice înscrise în catalogu! citat 6 • Astic>l de hărţi sînt publicatt> de V. Pârvan 7 ,
C. C. Giurescu şi D. C. Giurescu 8 , fără să se precizeze în ce măsură au fost r,•alizatc dC' ci înşi~i. direct după lista ptolC'meică sau sînt rc>produccri după sur~· c<lrtografic.-e intermediare. V. Pârvan (Iun. dt., p. 151 256), amintind că ;:iceastă aşe
zare, căreia nu-i cunoaşte poziţia Pxadă, trebuie s.'i se fi aflat în ţinutul co„tobocilor, atribuie toponimul fondului dacic, cu semnificaţia probabilă de Trei Munţi
sau Trei Stînci, dar I. I. Russu nu-l include în glosarul traco-dacic cu etimologii
sigure, arătînd că, clupă unii, ar fi de origine gre;:ică, (Iocr. rit„ p. 66).
Cert este că, în amîndouă hărţile citate mai inaintr, Trifulum este plasat, fără
să se menţioneze pe l?aza căror argumente (ceea CP s-ar fi impus totuşi, cu atît
mai mult cu cit poziţia nu corespunde întru totul coordonatelor indicate de Ptolcmeu) în bazinul superior al riului Suceava, la confluenţa cu Cobiloara, deci în
zona satelor Izvoarele Sucevei (România) şi Şepot (U.R.S.S.). Pe bnza acestei constatări, noi sugerăm că acest vechi toponim ar putea proveni de la un eel puţin la
fel de vechi apelativ, astăzi aproape uitat: tril = i:r.vor, şipot, conform accepţiei
notate de P. Poghirc în „Colinele Tutovci", unde, în prPajma trifurilor - „grupe
de fîntîni care folosesc o porţiune restrinsf1 de pinză de apă cu un debit bogat",
se găsesc adesea materiale arheologice carl' atest;i o populare străveche 9 •
Toponimul nu este singular : ii intilnim în „Cîmpul lui Dragoş" Neamţ
(PîrîuI lui Trif), „unde oamenii spun că numele P foarte vechi 10, apoi în comuna
Prisecani - Tutova, desemnîncl un pîrîia~ (Fin tina Trifului) 11 şi în Obcinele Bucovinei, în satul Paltinu - comuna Vatra Moldoviţci (piriul Trifului ; cătunul Trif 12,
deci în tr<'i cazuri ca potamoninw. Acest fapt ni se pare firesc dar şi sugestiv totodată din punct de vedere geografic ~i toponimic - semantic. Cu toate că, aparent,
par să provină din patronime, crea ce se po:itP admite, în principiu, pentru unele
cazuri, în special oiconime, u, noi îndini"tm să c·rpdem că formele compuse ale
'l S. FI. Marian, Tradiţii popornne române din Bucovina, Bucureşti, 1895, p. 8.
') M Popescu-Spineni, România in Izvoarele geograrke şi ('artograri('e, Edit. St. şi Enclcl.,
Bucureşti, 1978, p. 38-42.
'> Getica, ed. a II-a, Bucureşti, 1982, PI. II.
'> Istoria romanilor, I, Edit. Şt. şi Encicl., Bucureşti, l975, p. 40--U.
'l P. Poghirc, Satul din Colinele Tutovei, Edit. Şt .• Buc., 1972, p. 4:;.
'"> C. Ma1nsa, Câmpul lui Drago~. Toponimie veche şi actuală din judeţul Neamţ, Bucureşti,
1943, p. 30, 50, 52.
11
) P. Condrea, Dicţionarul geografic al Judeţului Tutova, Bucureşti. 1887, p, 38.
"> Ef!1: Grigorovltza, lucr. cit., p. 161-162, 227. Aceste toponime sînt cunoscute şi în prezent :
~1r1u1 _Tnfulul, P~ care este situat cătunul omonim, izvorăşte de sub Măgura şi se varsă
m pinul Boului m faţa D. Valcan, în aval de satul Valea Boului (azi Paltinu).
"'> De. exemplu. într-un document din 1455 (C. Mătasă, tucr. cit., p. 29) este menţionat boierul
Tnfu Borzescu ; alte documente in care apare numele de persoană Trlfu citează şi AL
Obr~ja (Dlc_ţlonarut geografic al Judeţului Jaşi, Edit. Junimea, Iaşi, 1979). Derivarea antroponimică n1 se pare mal acceptabilă, după cum am spus, în cazul
numelor de sate :
T_rlfeştll Vechi şi Trlfaştll lui Păun Jud. Iaşi, Trlfeştl - jud. Neamţ, Trlfeşti - Hore~
ş1 Trlfeştl Lupşa jud. Alba ş.a.
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hidronimelor de mai sos sint mai d!'lgrabă structuri tautologice sau aproape tautologice (de tipul „Fîntîna Izvorului" sau „Piriul Izvorului"), dovadă indirectă a
vechimii apelativului „trif", al cărui înţeles este pe cale de a fi sau chiar a fost
uitat 14 • Chiar toponimul de pe hotarul mănăstirii Suceviţa - „în fundul poienii
lui Trif, ce-i zăcu unghiul lui Trif", r .. inclusiv în situaţia în care admitem că
este redat corect în docum<'lltul original (1768) şi apoi în traducerea pentru tipar,
nu exclude total nici accepţia de „izvor, fînt.ină", nici genitivul în forma „Poiana
Trifului", adică „Poiana Izvorului". Remarcînd că, adesea, în jurul izvoarelor accesibile şi deci mai uşor de folosit pădurea era adesea poienită, nu înseamnă nicidecum că vrem să forţăm nota şi să ignorăm faptul, la fel de obişnuit, al denominării curăturilor după cei care le deschideau sau le stăpîneau. Cert este că nici
una din sursele bibliografice menţionate nu încearcă explicarea originii toponi·
mului.
Pentru a oferi celor interesaţi un cîmp mai lan:? de analiză şi o bază mai largă
de discuţie, în deplină cunoştinţă de cauză, ca şi pent1 u desprinderea unor con·
cluzii corpcte asupra inţelt•sului dpelativului si toponimului Trif - şi subliniem din
nou că nu poate fi vorba de o singură origine, în toate cazurile - adău~ărn aici
oiconimul „Trip" (,.vechi cătun") al satului Cîrlibaba, jud. Suceava, şi respectiv
sat în corn. Bixad, care face parte, probabil, din aceeaşi familie. Referitor la cel
dintli (Em. Grigorovitza, IUcr. cit„ p. 227 ; Hurta topografică austriacă 1 : 75 OOO,
ed. 1894), situat la poalele muntelui calcaros Iedu - Fluturica, el ar putea avea
sensul de izvor, întrucît astfel de fenomene hidrologice, datorită debitului bogat,
se impun în peisajul zonelor calcaroase - carstice, ia1· în zona celui de-al doilea se
cunosc izvoare minerale.
După verificările noastre, coordonatele indicate de Ptolemeu pentru davele
dacice sînt într-adevăr mai mari decît în realitate, 16 , clar totuşi nu atit de exagerate
incit aplicînd „corectura zonală pentru estul Dacici", Trifulum să fie localizabil
în zona Tg. Neamţ, 17 , chiar dacă aici cercetări relativ recente au dus la identifi·
carea mal multor a,czări carpo-dacicc. Mai degrabă ar trebui mai atent studiate,
inclusiv prin cercetări de teren, variantele de posibilă localizare în zona satului
Izvoarele Sucevei, unde, în apropiere, la Bobeicci, am găsit toponimul actual
„Dvorişte" : curte înt<irită,
a cătunului Trip - Cîrlibaba şi mai ales a cătunului
Tl"if - comuna Vatra MoldoviţPi. In ce-l priveşte pc acesta din urmă, el corespunde
mai bine ca longitudine, iar pe teren am putut identifica o înălţime cu aspect
tipic de „acropole". De altfel, undeva .iici, fără să arate, baza de informare şi
fără detalii de localizare, Al. Vasilescu nwnţioneaz<'i o cetate 18 •
Jn sfîrşit, ne-am propus să explorăm, ceea ce de asemenea nu s-a făcut pînă
acum, localizarea geografică şi semnificaţia unui alt toponim: Deia, El desemnează
mai multe C'lemC'ntC' geografice situate pe cei doi versanţi ai Obcinei Feredeului ;
un sat, pîrîu, pădure, deal, măgură în comuna Frumosu, bazinul Molcloviţei şi un
pîrîu şi cartier al Cîmpulungului - în bazinul Moldovei 19 . Prin urmare se poate
considl'ra că toate aceste toponime sînt dublete şi au o origine unică.
Toponimul „Deia" este vec11i : apare, printre ultele într-un document din
20, 1534 21 şi pc harta austriacă din
lîî:{-1 îi!i 22 • Sub forme diverse („\'ărvul
Deii pe unde au fost plaiul b~itrin", „muntele Dea", „Faţa Dei" ; „Dea", „Deea",
Hll

Semnificativ este faptul că dicţionarele lingvistice nu ii consemnează, deşi, după cum s-a
văzut, el mai există pe alocuri. Numele „Trtf" nu ar fi neobişnuit pentru ape curăgătoare
- se cunosc multe piraie cu numele de „Izvorul".
1··1 D. Dan, Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti, 1923, p. 149.
";) [mposlbllitatea stabilirii exacte a erorllor de longitudine, de exemplu, se datoreşte necoincldenţei meridianului-origine actual cu cel folosit de Ptolomeu.
17 ) v.
Pârvan, lucr. cit., p. 548 (R. Florescu, nota 213)
"> LUcr, cil., p. 48 : la fel de Imprecis, desigur din lipsă de informaţi! disponibile, autorul
adaugă punctele întărite de pe muntele Pâuşa (O. Feredeului) şi cătunul Valcan (după
părerea noastră este vorba de una şi aceeaşi „cetate", deja amintită), de pe M Furcoiu·
Suceviţa şi Poiana Mărului (M. scoruşei şi M. Smldovaticul) ultimele două fiind situate
în Obcina Mare.
"> I. Iosep. Contribuţii la studiul oiconlmelor din Obcinele Bucovinei, corn. şt. la Lucr. Sem.
Geogr. „D. Cantemir", 1986. material depus pentru publicare in voi. 7/1986.
20
)
„Obirşla Dlei", „Muntele Dia". cf. T. Bălan, Noi documente cimpulungene, p. 9-11, şi
„Deea•, genitiv„ Dell", în D.I.R„ X.I\i,-XV, A Moldova, voi. I, p. 25.
21 ) •• Obârşia oeel", „Gura Oeei", în D.l.R„ XVI, A. l\1oldova, vol. I, p. 366.
'"> Plans .„, foaia 49 („Vale DJellor'·) şi 56 (Djee Berg·') : o altă „Vale Ojeelor" - azi p. Gemenea, afluent al Suhăl bucovinene, - întilnim pc foala 63.
11 )
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.,Dia") este consemnat în documentele publicate de T.V. Ştefam'lli, sau citate de
D. Werenka 23.
Absent din unele surse uzuale de lucru cum sînt dicţionarele geografice (ex.
Marele Dicţionar Geografic", care nu reţine nici toponimul „Deva") şi poate tocmai
de aceea ignorat de lingvişti, toponimul Deia este, după părerea noastră, strîns
legat de apelativul tracic „dava". Spre deosebire, însă, de toponim, apelativul
„dava" a fost analizat cu multă atenţie 24 , fiind tradus prin aşezare, sat, localitate,
din indo-europeanul dhe =a a~eza, a pune, cu care s-ar forma dhe-u-a = dava. Noi
nu excludem nici derivarea de la dheia - a vedea (referire, poate, la poziţia bună
ca punct de observare), după cum foarte plauzibilă ar fi, în discuţia de faţă, ipoteza provenienţei de la un alt
indo-european,
probabil înrudit cu celelalte,
dheigh'h = a frămînta lutul, a construi (un dig sau zid - sub!. n) <o. Se ştie, deaseml'nea, că dacii mai erau numiţi şi dai 26. ,\propic>rea dhe-u-a-dheia-dava-dai-DeiaDeva - poate şi Daia 27 , să fie o simplă coincidenţă?. In orice caz, după I. I. Russu,
ca etimologie şi origine apelativul „dava" este în mod sigur tracic ; de aceea punerea în disC'Uţie, acum pentru prima dată, a toponimului Deia (la care adăugăm
tangenţial, Deva, eventual Oaia), intr-<J regiune geografică unde, după cum am
arătat, se poate susţine o străveche populare, inclusiv prin a'iezări fortificate, o
considerăm ca o ipoteză de lucru. D<ică riispunsul va fi pozitiv, vom dispune de
tncă un argument concret că limba dacică s-a conservat (în cazul de faţă printr-un
relict toponimic) încă multă vreme, în regiuni 1zolatP, deluroase şi muntoase, în
secolul al III-iea şi mai tirziu, cu deosebire la a~a-numiţii daci şi traci „lilwri"
de la est şi nord de hotarele provinciei romane Dacia (costoboci, carpo-daci etc.)
din Moldova, Bucovina, Maramur<!'i, Slovacia 28_
In concluzie, în fata atitor mărturii toponimire 1·are se confirmă recipror este
necesar să admitem că de;i matprialele arheologice referitoare la perioada anterioară secolului al XIV-iea intirzie să apară sau sînt puţin semnificative, teritoriul
Obcinelor B!!~OVii'lei a l'Unoscut o străveche populare.
Aşezările inti1ritc, 3ll'slate prin toponime,
put~;:;u fl locuite permanent sau
numai temporar, ca puncte de refugiu a populaţiei în perioadele nesigure : şi
într-un caz, şi în celălalt, presupunem că cetăţuile aveau în preajma lor aşezări
deschise, nefortificate.
In acest context merită să analizăm şi vechile tradiţii locale, conform cărora,
pe Obcina Mare, la obîrşia Humorului, Suceviţei, Ciumirnei, Drago~ei ~i Frumosului, In Poiana Mărului, „ar fi existat odată un sat" iar în apropiere - o mulţime
de „comori" 'l'I. De fapt, aceste informaţii par să fie reluate de Em. Grigorovitza
din culegerea de tralliţii populare bucovinene publicate de S. FI. Marian, unde se
aminteşte despre „satele şi tîrgurile dacilor" din Poiana Mărului şi Smidovatic,
lingă Ciumîrna şi Scoru'.'Pt, .,care se pot cunoa~tP pc
mulţimea de urme dC' ziduri
ce se mai văd şi astăzi", „două pivniţe foarte lungi zidite cu lespezi foarte mari
pătrate şi aşezate una peste dunga celeilalte", .,o mulţime de bani vechi''. ba
chiar şi un topor de piatră 30. Datarea rămîne, desigur, în discuţie, dar, dincolo
de ea, informaţiile sînt greu de pus la îndoială, întrucît povestitorul nominalizează persoane şi arată, cu aproximaţie, eu ciţi ani în urmă s-au făcut dPSC'.Opc>ririle. De altfel, Al. Vasilescu (lucr. rit., p. 48) le acceptă ca atare, iar C. C. Giurescu,
deşi nu putem spune dacă a cunoscut sau nu aceste tradiţii, consideră ca reală
existenţa în zonă a unui tirg la înălţime, prevalindu-se de un document clin 158l

'">

T. V. Ştefanelli, Documente din vechiul ocol al Cimpulungulul Moldovent>sc,. Bucureşti,
1915, p. 54/1753 p. 141/1783 şi P. 190l!791 ; D. werenka, Topographie der Bukowma. ..• , czernowltz, 1895, p. 24.
"> I.I. Russu, Limba trat·o - daC'ilor, ed. a n-a, Edit. Şt., Bucureşti, 1967, p, 101.
25 ) Ibidem, p. 103 şi 104.
2') C.C. Glurescu, D. Giurescu, Istoria românilor, voi. I, Edit. Şt. şi Enclcl., Bucureşti, 1975,
p. 28.
L) Anallzind exclusiv apelatlvu1
„dava• I. I. Russu nu se aratA Interesat de toponimele
menţionate de noi. La Deva, pe lingă aşezarea dacică din vatra actualului oraş, literatura
Istorică (H. Daicoviciu, Da<'ia de la Durebisla la cucerirea romana., Edit. Dacia, Cluj Na-,
poca, 1972, p. 145) consemnează o posibilă fortificaţie dacică pe D. Cetăţii. In ce priveşte
toponimul „Oaia·•, în l\lart>le Dicţionar Geograrlc, Voi. III, 1900, p. 50-51 este înregistrat
de 7 ori, in judeţele Gorj, Dolj, Tecuci, Vlaşca.
"'> I. I. Russu, lucr. cit., p. 178.
19 ) Em. Grlgorovltza, lucr. C'lt., p. 89 şi 65.
"') Ibidem, p. 5-8.
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in care se dau hotarele hraniştii Suceviţa : „5i IX' obcină la Poiana Mărului si pP
la Tîrguşor şi iarăşi pe obcină" 31.
Deşi situate în vecinătatea unor trasee de traversare a Obcinelor (pe văile
Moldovei, Deil, Sucevei, sau prin pasurile Ciumîrna, Trei Movile, Plaiul Moldovei
ş.a.), cunoscute mai tirziu. pînă astăzi, sub numele impn>priu de drumurile tătă
rii1ti·' ·i - cu toate> ca erau deschise de fapt şi folosite în mod dbişnuit de către
populaţia locală - apreciem că funcţia principală a cetăţuilor era cea de protecţie
ŞI adăpost a acestei populaţii, 5i abia în al doilea rînd cea de control a drumurilor menţionate.
Faptul că aşezările fortificate n-au fost identificate deocamdată (posibilitatea
cxistfmţPi lor fiind pusă acum pentru prima oară), departe de a le infirma, nu
este <lecit o dovadă indirectă a vechimii lor : odată cu părăsirea şi distrugerea
lor, pe măsura trecerii timpului, poziţia exactă a fost uitată, dar toponimia le-a
conservat amintirea.
Vechimea şi trăinicia toponimelor dC>monstrează continuitatea populaţiei autohtone, singura în măsură să asigure denominarea, folosirea şi transmiterea lor. Ele
nu :>-ar fi putut păstru dacă la faţa locului n-ar fi stăruit substratul etnic autohton străromâneSc şi românesc care să asigure persistenţa fondului toponimic stră
bun. Se confirmă astfel, încă o dată, că toponimia carpatică majoră şi de detaliu
are o mare vechime şi o remarcabilă unitate. Este sugestiv să alăturăm aici o listă
cu citeva nume de locuri întîlnite atît în Obcinele Bucovinei cit şi în împrejurimile Sarmizegetuzei Regia u : Măgura, Grui, Tîmpa -Timpul, Tîr(g)şor - Tîrsa, Glrbelc - Girbavu, Oiţa, Comarnic, MLlca - Mlăcile, Cetăţuia, Poderei, Obreja, Zăpodea,
Muchea, Ploştina, Plai, Preluca, Lazu, Curătura, Runc, Arsura, Smida, Chicera,
Buzău - Buza, Cununschi - Cununa, Faţa şi Dosu (muntelui), Stîrmini, Curmătura,
Prislop, Şea, Tarniţa, Cremenişte - Cremenea, Seşu, Cimpu ş.a.
Se poate spune că gospodăria de ocol, atit de răspindită in Obcinc>le Bucovinei,
îşi are originea în aşezările dacice fortificate reprezentînd conservarea, la o se.ară
redusă, a acestora 34.
Punctele susceptibile de a fi fost folosite pentru amenajarea davelor şi cetă
ţuilor (asimilabile cu <işezările de tip oppidum) sînt situate intre 600 şi aprox[-t
mativ 1 OOO m, deci la altitudini comparabile cu cetăţile dacice din Munţii Oră.~tlei.
In aceste condiţii, desigur că şi tipul de economie va fi fost asemănător, cu pre-dominarea creşterii animalelor.
SC? pare, prin urmare, că „daci montibus inhac>rent" şi în Obcinele Bucovinei,
iar comunicarea noastră Jşi propune să reţină atenţia specialiştllor interesaţi (Istorici, lingvişti, toponimişti, geografi), pcntrn ca, printr-o abordare interdisciplinară.
să stă1·uic a<>upra verificării acestei supoziţii.
obcină

V A-T-IL EU DANS LES OBCINE DE LA BUCOVINE DES AGGLOMtRATIONS
FORTIFIEF..S? (DES „CETAŢUI", = „PETITES FORTERESSES")
RESUME
Prenant pour appui des sources toponymiques et cartographiques, les auteurs
signalent Ia possibillte de l'existence des fortifications dans Ies Obcine de la Bucovlne, tout en supposant que quelques - unes en pourraient ~tre daciques.

"'> c. c.

Glurescu, Ttrgurl 1au oraşe ,1 cetAU moldovene dln secolul al X·lea plnA la mJJ·
locui secolului al XVI, Edit. Acad., Bucureftl, 11167, p. 74 : D.t.R., A, Moldova, XVI, III,

">

p. 226-227.

,1

Drumul de pe valea Dell este cunoscut
aetăzl sub numele de „drumul chltaJlor• (tăta
rilor) - Informaţie de la prof. Olga Nlga, com. Frumosu.
") Acestea din urmă, citate după M. Homorodean, Vechea vatra. a sarmlzegetuzel ln lumina
toponimiei, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 19811, cit '' după hărţile actuale.
"> N. Dunăre, Contribuţii la studiul goepodll.rlcl ţA.răneşti cu curte lnchleă ,1 lntărltA la români, ln „Cumidava", III, Braşov, 1969, p. 497-518.
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CERCETARI ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE PRIVIND SATUL
MEDIEVAL RUDEŞTI (COM. GRAMEŞTI, JUD. SUCEAV A) ·
MUGUR ANDRONIC

Jn cadrul cercet~rilor ar?eologice de suprafaţă pe arealul comunei Grămeşti,
unele cu aceste ocazu s-au facut numeroase descoperiri datind din neolitic, epoca
bronzului, Hallstatt, La Tene etc., o atenţie deosebită a fost acordată locului
numit de săteni „La Zhîr". Pe această tarla s-au găsit numeroase fragmente ceramice din diverse epoci, pic>tre cu urme de prelucrare şi bucăţi de cărămizi
vechi.
Terenul coboară aici în pantă uşoară spre sud, spre malul stîng al Plriului
Mare, care izvorăşte din marginea satului Rudeşti şi se varsă în riul Siret la
cca. 4 km de aici. Zona supusă cerC"Ctării este mărginit,'i. din trei părţi (est, sud
şi vest) de forme de relief mai înalte, aflîndu-se astfel într-o uşoară depresiune
mai adăpostită de vînturi. In imediata apropiere, prezenţa din abundenţă în trecut
a pădurii ne este demonstrată de mai multe toponime care sînt folosite pentru
o serie de tarlale şi pîraie ce se găsesc amplasate înspre nord, pînă la localitatea
Pădureni, azi în teritoriul suburban al ora~ului Siret: „Cioatele Vechi", „Cioatele
Noi", „Dumbravă", „Poieni" şi „Făgăraşi". Spre sud, peste Pîrîul Mare, pe Dealul
Zbir, pădurea a fost defrişată în timpurile moderne. Zona de interes arheologic
se întinde pe o suprafaţă de peste 20 ha şi este parcursă de trei mici cursuri de
apă care curg de Ia nord Ia sud, vărsîndu-se în Pîrîul Mare (cf. pl. II). Aici a fost
descoperită ceramică fragmentară aparţinînd epocii La Tene, secolului al IV-iea
e.n. şi secolelor XIII-XVI. Diversitatea acestor materiale, vechimea ceramicii medievale cit şi tradiţia locală privind existenţa pe acest loc a unui vechi tîrg 1 numit
„Bîrgău", au fost tot atîţia factori determinanţi pentru continuarea cercetărilor.
Ceramica de sec. XIH-XIV (pl. 111-9) este foarte apropiată de cea de la LuncaDorohoi 2, localitate de altfel situată la mică distanţă de Rudeşti. Pasta sa este
bogată în microprundişuri şi nisip cu bobul mare şi mijlociu, neomogtnizată bine
la frămîntare şi în majoritatea cazurilor arsă oxidant incomplet. Este prezent decorul realizat stîn,gaci, prin incizarea unei linii vălurite sub gît, iar majoritatea
buzelor sînt trase în afară maai mult sau mai puţin, unele avînd tendinţe de îngroşare. La cîteva fragmente de funduri de vase se constată existenţa în exterior
a unei suprafeţe foarte zgrunţuroase datori,tă microprundişului abundent, cit şi
lipsa urmelor detaşării de pe roată, care pare să fi fost de un tip mai puţin rapid.
Analiza metalografică a unor bucăţi de materie rezultată din procesul de reducere a minereului de fier, găsite abundent în plin teri,toriu a siliştei (sector A;
cf. pl. 11), a dus la cîteva observaţii notabile. Două dintre eşantioanele analizate
au cantităţi foarte apropiate de oxizi şi elemente chimice necombinate, ele fiind
realizate fie în aceeaşi şarjă, fie respectîndu-se o anumită tehnologie de lucru
in şarje diferite. Urmărind rezultatele analizelor spectrografice, găsim un procent
ridicat de Fe O la amîndouă de aproape 670/o şi procente deosebit de mici referitoare la prezen\a P20s (0,30/o - 0,6 o/o) şi a sulfului (0,07D/o - 0,090/o). 3 Cantitatea
foarte redusă a sulfului şi a fosforului nu putea decit să determine în mod hotă·1 Lucrarea a fost prezentatA la cea de-a Vil-a sesiune anuală de comunicArl ştiinţifice „ACT~.
MOLDAVIAE MERIDIONALIS", Vaslui, 9-10 dec. 1983.
'l Aici în sens de aşezare proprlu-zlsA.
'> Dan Gh. Teodor, E. Neamţu, V, Spinel, Ceraetlrl arheologice la Lunca-Dorohoi, ln „Arh.
Mold.", VI, 1969, p. 191, 198-:WO.
3> Analizele de specialitate au fost făcute la I.P.G.G. Bucureşti şi I.C.E.M. Bucureşti.
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ritor îmbunătăţirea calităţilor dorite ale metalului, iar procentul destul de ridicat
al bioxidului de siliciu (cca. 220,'o) indică în mod logic folosirea fondanţilor (cf.
anexele 1-3).
După aceste date cit şi după numărul relativ mare de bucăţi de zgură şi lupe
găsite pe locul respectiv (sector A), ideea existenţei la Rudeşti a unei activităţi
metalurgice destul dC' intC'nse (eventual încă din perioada secolelor XIII-XIV)
capătă într-o anumită măsură credit.
In stadiul actual al cercetărilor nu cunoaştem încă intensitatea folosirii de
către satele medievale din Moldova a zăcămintelor de fier „de baltă" de tipul
celui bine cunoscut - de exemplu - de la Lozna Uud. Botoşani), aflat la cca.
15 km E depărtare de Rudeşti. Oricum lemnul necesar la cuptoare şi ateliere
putea fi găsit Ia discreţie foarte aproape. Ţinînd cont de faptul că terenul siliştei
este pe alocuri, cel puţin astăzi, mlăştinos şi că unul dintre micii afluenţi dp
stinga ai Pîrîului Mare are o depunere ruginie pe albie, ce conţine oxizi de fier,
presupunem că măcar o parte a minereului folosit se găsea în apropiere. Astfel
de întrebuinţări pe plan local a lentilelor feruginoase în mediul satului medieval,
Dar să fi fost destul de frecvente•.
Un prim fapt a fost lămurit încă de Ia începutul cercetării. Aici, o localitate
cu numele de „Bîrgău" nu a fost atestată în nici unul din documentele mc>diPvale ;
în plus ea nu putea să existe la nici măcar jumătate de kilometru distantă de
satul Rudeşti de azi, sat mic situat la sud-vest de vechea silişte, pe forme de
teren mai înainte. „Tîrgul'' Birgău s-a dovedit a fi fost în realitate un iarmaroc
şi nu o localitate în sine.
Ceramica medievală poate fi datată inclusiv pînă în sec. al XVI-iea, veac în
timpul căruia vatra satului de altădată a fost părăsită. Judecind după ponderea
exprimată procentual a ceramicii de secol XV-XVI faţă de cea datată în secolele
XIII-XIV, aşezarea s-a găsit înaintea schimbării vetrei sale într-o certă fază de
dezvoltare intensă economică şi demografică. De altfel, astfel de strămutări în
cadrul hotarului satului în această perioadă sînt frecvente în ţumea satului românesc 5• Notabilă este şi constatarea că în actuala vatră a Ruci.:ştiului nu au apărut
materiale ceramice mai vechi de sec. al XVI-iea.
Dintre multiplele cauze ale acestei mutaţii (ridicare a pînzei freatice şi inundaţii, distrugeri şi refugieri pe timpuri de conflicte militare, epidemii) optăm cu mai
multă încredere pentru o explicaţie de natură socială. In situaţia în care satul
decade economic cu timpul (mutarea capitalei de Ia Siret la Suceava, scăderea
traficului comercial de-a lungul Siretului în anumite perioade de timp, distrugeri
pricinuite de conflicte militare) el devine probabil obiectiv al tendinţei de aservire
a boierilor din familia Tăutu din apropiere. Localnicii bătrini povestesc că satul
lor a fost făcut înaintea Grămeştiului, că era odată de mult un sat mare şi că
„s-a spart din cauza dijmelor", oamenii fugind peste apa Siretului in satele Trestiana, Cobila, Prclipca, Sauceniţa şi Horlăconi.
Iniţial satul şi-a putut lua numele de la unele activităţi meşteşugăreşti. Această
modalitate de denumire a dus adesea la apariţia unor nume de sate legate de
ocupaţii care aveau o pondere deosebită în viaţa comunităţii respective. Printre
astfel de exemple găsim denumiri sugestive în ceea ce ne interesează: „Baia'',
„Baia de Fier", „Băişeşti", „Valea Fierului", „Colinele Cărbunarilor", 6 „Roclna",
„Rudna", „Ruda _Baia", „Lingurari" sau „Rudari" 7• Un sens unani!Il acceptat
azi al cuvîntului „rudar" este cel dat ţiganilor care fac albii, linguri, fuse 8• Se
pare însă că la origini rudăria a însemnat extragerea metalelor. Tema „rudă" a
avut sens de mină, groapă de unde se scot minereuri, iar termenul de „rudar"

'>

Emil I. Emandl, Nicolae Băncescu, contributlon bistorlques aux technlques et aux technoIogles des pieces en fer
du moyen age d~couvertes dans la zone septentrionale de la
Moldavle, in „Dacia", N,S„ XXVII, 1-2, 1883, p. 147.
') Emil I. Emandl, Consideratlunl geografice Privind dinamica aşezllrilor dispărute din nordul Moldovei ln evul mediu (sec. XIV-XVlll), ln „Hlerasus", 1978, p. 273-274 ; ct. şi M.D.
Matei, E.l. Emandi, o. Monoranu, cercetAri arheologice privind habitatul medieval rura;l
din bazinul superior al Somuzului Mare şi al Moldovei (sec. XIV-XVIII, in „Suceava,
IX, supliment (I), p. 36, 47, 110.
'l Emil I. Emandl, Nicolae Băncescu, op. cit., p. UiO.
c. Suciu, Dicţionar Istoric al localitllţllor din Transilvania, II, Bucureşti, 1968, P. 86 ; I.
Iordan, Nume de locuri romlneşll in Republica Populari\ Română, Bucureşti, 1952, p.
186-193. Cf. şi Ge. I. Lahovarl, c. I. Brătianu, Grig. G. Tocilescu, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti, 1901, voi. IV, p, 169.
') Dicţionarul explicativ al Umbli române, Bucureşti, 1975, p, 818.

'>
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prin extindere ulterioară a căpătat sensul şi de ţigan lemnar 9• In acelaşi context.
ni se pare şi existenţa în zona apropiată, a pirîului Ruda, care curge pe
N-S, vine dinspre frontieră, trece pe la cca. 10 km V de Rudeşti şi se
riul Suceava în arealul comunei Dorneşti.
In ceea ce priveşte unele realităţi de habitat ale zonei apropiate, trebuie să
facem cîteva precizări. Satul medieval Mrăgireni (numit mai tirziu Minigeni) aflat
între Rudeşti şi Grămeşti, nu şi-a schimbat vechea sa vatră, azi fiind înglobat ln
Grămeşti (zona vestică). In plus, cercetările de teren nu au putut confirma existenţa „lingă Rudeşti, c. Grămeşti" lG a unui vechi sat „H<ineşti", cu atît mai mult
cu cit aceiaşi editori, în volumul XXI, 11 unde apare o „Plopoaie din Hăneşti" implicată într-o judecată privind părţi din satul Vlăsineşti, trec la sfîrşit, la indici'.
acelaşi sat pc amplasamentul geografic bine cunoscut din mai multe documente
medievale, anume „pe Başeu, în ţinutul Dorohoi" 12•
Hinu•rlanclul ora'.iului Si 1·pt a fost în
mod firesc bine populat în cursul sec.
XIII-XIV. O dovadă în acest sens este şi ceramica medievală timpurie descoperită „La Zbir". Satul Grămeşti este atestat prima dată documentar la 7 iulie
1430 13• Bălcăuţiul apare menţionat la 10 sept. 1471, fiind vîndut de vornicul Oană
lui Ştefan cel Mare, care la rîndu-i îl dăruieşte Mănăstirii Putna 14 • Satul Roi:ojeşti estP pomenit la 18 apr. 1397 15, iar Botoşăniţa şi Bălin<'şti mai tîrziu, Ia 15
martie 1490 16• Pentru Rudeşti însă cea mai veche atestare scrisă este cea din
2 apr. 162:i, prin care Ştefan Tomşa întărea lui Mihai Tăutul, pircălabul Hotinului, „giumătate de sat, Grămeştii, parte de sus, .... pe care el şi-a cumpărat de la
unchiul său Toader, ficior Tăutului logofăt, şi giumătate de sat Rudeştii, parte
de eios, ce s-a venit lui parte de la părintele său Zaharia Tăutul ... 17• Satul este
mult mai des amintit abia în prima jumătate a sec. al XVIII-iea, o dată cu unei!'
vînzări de păminturi ale sale şi cu judecarea unei prfcini de hotar între Bălcăuţi
şi Botoşăniţa. Asistăm astfel, încetul cu încetul. la vînzarea întregii mo•;;ii Rudeşti.
Tn 1727 vPI vornicul Ion Palade lăsa mostcnirl' lui Constantin Palade jumătate de
sat şi vecinii respectivi 18 • O altă parte, ;,împreună cu vecinii de pe ea", aparţinea
boierului Dumitrache Tăutu, fiindu-i întărită acestuia de către Grigore Ghica 1a 25
august 1731. Din document aflăm că Dumitrache avea acea parte şi încă o moşie.
o parte din Hăneşti, de la „moşul său Pătrăşcan Tăutu", care la rindu-i le-a prunit
de la „Angheluşa călugăriţa, fata lui Soltan, nepoata Tăutului logofăt" 19 • Străne
poţii cunoscutului logofăt, ctitorul de la Bălineşti, continuă să facă astfel de vînzări. La 25 iunie 1738 Constantin Tăutu vindea spătarului Teodor Palade un număr
de vecini din sat „ce-am avut de la părinţi şi de la moşii noştrii", care „sînt din
parte noastră ce avem în Rudeşti" 20. Mai tirziu, la 10 mai 1776, se consemna că
moştenitorii „unii giupenesii Angheluşii Tăutulesi'", anume Constantin Tăutu şi
Ştefan Tăutu, „au vindut ~i ace giumătate di sat mai la urmă, parte elen sus;
dumisali lui Constantin Palade şi lui Dumitra,cu Palade", Ştefan Tilutu concl1izind că atunci practic toată moşia Rudeşti fusese vîndută 21 • In stadiul actual al
cercetării este greu să ne pronunţăm definitiv în privinţa evoluţiei în timp a
raporturilor acestui sat cu marii proprietari funciari din jur. Totuşi, după cele ce
cunoaştem pînă acum, satul pare să Ii făcut parte, împreună cu altele din apropiere, din domeniul feudal al logofătului Ioan Tăutu (sau a urmaşilor imediaţi),
cel care şi-a ridicat curtea şi biserica la Bălinc'iti 22. Mult mai tirziu, după aservi-

notabilă
direcţia
varsă în

8
) I. Iordan. Toponimia româncascl, Bucureşti, 1963, p. 99.
••) D.R.H., A. Moldova, voi. XXD, p. 388. ln documentul nr. 163 din 21 Iunie 1634 apare printre
mal mulţi martori un „Soltan din Hăneştl".
") D.R.H.„ A. Moldova, voi. XXI, doc. nr. 254 din 6 decembrie 1623 ; vezi la Indice Hllneşti

(p. 6G5).

'") D.I.R., veacul XVD, A. Moldova, voi. V (1621--;J.625), doc, nr. 375 din 19 aprilie 1624, p. 2.lilJ
"l D.R.H., A. Moldova, voi. I, doc. nr. 98.
"l D.R.H., A. Meldova, voi. II, doc. nr. 175.
16) D.R.H., A. Moldova, val. I, p. 7.
'"> I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I (1457-1492), BucureiiJtJ, 1913. p. 405.
"> T. Bălan. Documente bucovinene, voi. I (1507-16:;3), Cernăuţi, 1933, p. 185.
••) 1. Antonovlcl, Documente birlA.dene, voi. Jl!I, B!rlad, 1915, p. 323.
"> Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVIJI-1.ea, voi. U, Bucureşti, 1966, p. 177.
20 ) Ibidem, p. 2us.
"> Arh. st. Iaşi. „Documente". P. CDVII/3:3, orig.
22) Descoperirile arheologice din apropierea monumentului Istoric, sint edlllcatoare ln acest
sens. Cf. M. Andrnnlc, Repertoriul arheologic al comunei Grameştl (Jud. Suceava), (punct
XLI 2. C.), în prezentul volum.
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rC"<l .'a, într--un docum011t emis la 10 ian. I 7:l!:l se consemna că „riize-:;ii di Botosinti ,j di HuclPsli ... î11pr0soari1 o bucata dC" locu clin hotarul R~1lciiuţilor··, moşi<'
ap<1rţinînd mănăstirii Putna 23. Să fip ace._;ti răzeşi clin Hucle.~ti oare o mo~tcnin,
simbolicf1 a \'PChii sah• 1ibl'rti1ţi ele alti1clatr1 ?
Unele sl•mne de întrebare rămîn şi in leg[1tură cu vechiul tîri:: (in sens d''
iarmaroc sau nedeie), numit ele sătPnii cei mai în virstă din Hucle-:;t1 şi Gra01e~t1
„Bîrgău". In cadrul lungului procPs pri\'ind hotai·ul satului Bălcăuţi, propl'ictatc>
mf1năstireascii şi propdetăţile răzăşc.')ti ah• sa·.ului ,·ecin Botoşăni\a, într-una clin
hot<'1r11icii apare o consemnare deos<'bit{1. în documentul datat la 15 iulie 17(Hl, S<'
menţionează locul dinspre „cornul pădurii despn• Hudeşli spre tîrgul S1retiului
uncie pe vremuri se făceau neclee şi olate 24 . Ternwnul de „olate" li înţelegem prin
gospodării mari, clădiri, ncaretul'i ~ 5 • ia1· cl'I dt• n0dcie, sc>1·bare cimpeneas~ă de
origine pasturnlă după cît se pare. prin liîlci, iarmaroc prilP.iUit de vreo stlrbatoare 26 •
E:.;r·licaţia etimologică sigură a numelui t;rgului riirnine cel puţin cleoca111clat::i
necunoscută. dar cele citc>va ipoteze cxµrimabile in acest sens, oglindind fiecan•
anumite rc>alităţi semnificative. mt'rit[1 s[1 fil' nwnţionate ln conLinuare.
Pl·n ~ru lnceput se poate pleca de la antmponimul „Birg{1u", atestat în cîteva
rînduri în unele clocunwntc mPclievale : „Petru Bîrgău", „Nicu! Bîrgău" 27 , „Ştefan
Rîrgău" ~ 8 • „Ioan Bîrgău" 29 ••• La începutul sec. al XVIll-lt-:1 în cadrul clonării unui
săl.iş apare ţiganul „Bîrg[1u din Iaşi" 30 • A!>trel tîrgul ar fi putut să-şi ia numeh~
cit• la proprid<11 ul ele> atunci al lPITnului.
O altă posibilitate porneşte de la caracteristicile locului. Te> ·cnul „La Zbir"
al'f' o uşoar{1 înclinare>,
pinza freatică de aici este destul de ridicată 3 1, lunca Piriului Mare este joasă şi băhnoasă, iar cei trei afluenţi ai ~ăi curg la clistanţH
mici unul ele altul. In sfîr,:dt, în timpurile mai v0chi bătdnii satului povestesc d'i
s-au facut arături adînci şi săp1\turi pentru rc>gularizarc>a cursului Pirîului Marr',
care devenise mlăştinos. Pentru aceste realit5ţi concrete ele teren pornim de la
veclliul cuvînt „bara" sau „bară" avînd sens primordial ele baltă sau mlaştină"
El a dat cu timpul naştc1 c! la unele dc>numiri ele sate precum : „Bare ea", „Bărca
nul ", sau poate chiar „Bîra - Sat", „Bira-Tîrg" ... ll. Pdn clerivarf'a sa se njungr
cu
timpul
la
cliff'ritC'
variante: ,,barcău" (baltă), „bare'', ,.barcă" tlunc'i
umedă, plină de bălţi, lacuri, liv<>zi, pădurici Ş' improprie cultul'ii") 3 '•. Variante al<>
lui bare sînt ,.hPrc" 35 şi „bîrc", ultima cu sc>ns de „lunc;i foart0 umr<l[1 cu hfllţi
mici şi multe izvoare, zăvoaie, reniş mlăştinos de luncă" 36 . Ori de 1<1 bîrc la bîrcău
- bîrgău, prin modificări succesive, cel puţin koretic, s-a putut ajut: ,c;e fără mar<>
greutate.
Nu putem şti în ce mă.,;ură ace„t nume s-ar putea lega de unele aporturi demografice năsăudene sau de prezenţa sezonier<i pe acest meleag a păstorilor transhumanţi din Transilvania. As1;{1zi unele nume ele familie clin Rudeşti sînt ele cert<i
rezonanţă transilvăneană. Cîteva observaţii în actualul stadiu al cercetării, S<'
Impun totuşi a fi subliniate. Satul se află pc linb vechiului drum comercial nJ
Siretului şi la numai ()-7 km ~ud de oraşul cu acelaşi nume. In acelaşi timp.
se găseşte aproximativ la jumătatea distan\ei (deci cca. 2-3 km) dintre drumul
Cr> duce la Siret <lf' la Suceava prin Calafindeşti şi Bălcăuţi, şi cel paralel cu firul
rîului, fiind pe linia directă ce uneşte localitiiţile Rădăuţi de Dorohoi (cf. pl. III).
13> Arh. St, Suceava, „Fond MânăstlreR Putna•, P. I/64.
T, Bălan, op. cit., voi. VI, (1760-1833), Bucureşti, 1942, p. 33.
"'> Dicţionaru! explicativ al Umbli române, Bucureşti, 1975, p. 623.
"'> Ibidem, p. 591 ; 1. A. Candrea ,Dlcţloaarul enciclopedic Cartea Românească, Bucureşti,
1931, p. 831.
71
1 M, Costăchescu, Documentele moldoveneşti de la Bogdan Voevod, Bucureşti, 1940, p. 227.
28 ) Idem, Documentele moldoveaeştl inainte de Ştefan cel Mare, voi. I, Iaşi 1931, p. 47 şi 85.
29
1 N, A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p. 196 şi 203.
'°) Catalogul documentelor moldoveneşti din arhiva Istorică centrali a statului voi. v (17011720), Bucureşti, 1972, p. 292.
'
51
) De altfel, zona este vizată pentru drenări la I.E.E.L.I.F. Suceava.
"> I. Iordan, op_ cit., p .53-54.
"> Ibidem.
34 ) T. Porucic, Lexiconul termenilor entropici ln limba romAnA, 1931, p. 43.
"'> N.A. Constantinescu, op. cit., p. 196, unde substantivul folosit în Transilvania „bărc• sau
„berc• are sens de dumbravă.
80
> T. Porucic, op. cit., p. 68. Toate acestea vezi şi Ia I. Iordan, Nume de locuri •.•• p. 34,
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Dacă privim harta
regiunii de nord a Moldovei, vom _de~cop7;i fării prea ma_r<;
greutate 0 cale lesnicioasă de comunicaţie pentru trans1lvanen11 care veneau mei
adesea cu turmele lor. Din zona muntoasă a obcinei MC'<;tecăniş drumul cobora
pînă la Sadova sau Vama de 1îng[1 Cîmpulung, prii~ Vatr·a_ ~ol~lo"'.i\l!Î,
pc~tc Obcina Marc prin Ciumîrna, apoi prin Suceviţa, Marginea, Raclauţ1 ŞI Dorneşt1, u_nde
se trecea rîul Suceava şi în fine se oprea în Bălcăuţi pe drumul c~ ct.ucea la ~1.~e~.
la numai 2-3 km vest de Rudeşti l7. ln evul mediu şesul Prutulu.1 ş1 lun~a J111e1,
ca să nu mai vorbim de sudul Basarabiei, au fost permanent vizate la iernat şi
vărat de acesti păstori JB. Reţinem deci că stepa Jijiei începîncl din zona Dorohoiului spre ·sud a fost mult căutată în aceste scopuri. Cu titlu dl' ipoteză de
lucru ne întrebăm clacă nu cumva drumul de scurtătură BiUcăuţi - Rudeşti Grămeşti rîul Siret (pe cursul său superior vadurile de trecere sînt mai accesibile datorită dC'hitului mai rC'dus si a numeroaselor coturi pe care le face) - Rogojeşti Dorohoi nu ar fi putut fi un drum de deviaţie, cu atît mai mult cu cit
hnprejurimile Rudeştiului f"iind bine împădurite, putea oferi la timpuri tîrzii ale
anului adăpost turmelor şi mai ales fînaţe şi frunzare de pădure 39 • Astfel de scurtă
turi şi drumuri ele derivaţie cu popasuri viale erau folosite după interese de moment sau în cazul unor situaţii de forţă majoră, ca restricţii administrative, fiscale,
sanitare... linele studii întocmite de etnografi sau filologi, înso\ite şi de hărţi
privind drumurile de> transhumanţă în evul mediu şi mai tîrziu, vin să acorde
un eventual nou argument în sprijinul supoziţiilor de mai sus. Spre exemplificare
o hartă 40 realizată de acad. Emil Petrovici relevă diversitatea drumurilor alese,
multe dintre de folosind trecătoa1·ea Mestecăniş şi vizînd intens Basarabia şi băl
ţile Dunării dl' Jos, dar şi, trecind riul Siret,
Cîmpia Jijiei de la Dorohoi pînă
la Iaşi, pl' carl' pC'riodic circulau numeroase turme 41 • Un alt studiu semnat de
I. Vrnduţiu ne oferă o hartă 42 unde apare folosită ruta de la Cîmpulung, peste
Obcina Marc, prin Ciumîrna, pînă la Siret, oraş de altfel in apropierea limitei de
nord-vest a Cimpiei Jijiei. Demn de remarcat este şi faptul că din bazinul superior al riului Bistriţa, din satele birgăuane, care pătrund adinc în munţi, pleca
spre Moldova prin pasul Tihuţa un vechi drum comercial numit in citeva documente medievale „drumul Bîrgaului" 4 3, prin care oraşul Bistriţa a intreţinut un
intens şi permanent comerţ cu statul medieval vecin. Importanţa sa este relil'fată
şi de faptul că în cursul sec. XIV-XVI existau doar două drumuri de mare importanţă ce duceau în Moldova : cel amintit deja („drumul Sucevei sau Bistriţei"
sau „drumul de Sus"), şi „drumul de Jos" sau „drumul Bra~ovului" 44. Bîri.:ău;mii
par să fi jucat un rol activ în acest comerţ de tranzit în calitate de cărăuşi. buni
cunoscători ai drumurilor de munte şi ai Moldovei. Uneori însă puteau fi şi dintre
cei care mergeau şi cumpărau produse direct din Moldova, pentru pi"opriile lor
nevoi. De exemplu, în 1412 se acorda dreptul ţăranilor din ţinutul Bistriţei să-şi
poatâ aduce nestingheriţi ele dincolo de munţi sumane şi pînză ele cămaşă, care se
produceau probabil în cantităţi mai mari sau mai ieftin acolo 45 • Toate acestea
le putem bine integra în contextul timpurilor în care regiunea nordică a Moldovei, cu tîri::uri precum Baia, Siret şi Suceava, a avut cu siguranţă un rol de frunto
în economia statului şi a cunoscut intense le%,!ături demografice cu partea de
miazănoapte a Transilvaniei.
O evidentă stare de spirit favorabilă emigr;irii în Moldova se constată documentar chiar de la prima atestare a două localităţi de pe Valea Bîrgăului din
1328 46 • Din împrejurimile celor patru localităţi
năsăudene (Bistriţa Birgăului,
37 ) D. Derclu (sub redacţia), Unitate şi continuitate ln istoria poporului român, Bucureşti, 1968,
la p. 26-27 v.:zi harta „Căile de comunicaţie din Transilvania şi legăturile cu restul ţării".
I. Chclcea, Păstoritul ln nord-estul regiunii Iaşi, ln „Muzeul satului", Anuar, 1966, I, p. 95.
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N. Dunăre, Păstoritul de pendulare dublA pe teritoriul României, in „Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967", Cluj, 1969, p. 118 şi 129.
Vezi ln D. Macrea, Probleme de lingvistică română, Bucureşti, 1961, p. 50-5t.
'
Pentru această ultimă zonâ vezi harta din I. Chelcea, op. cit., p. 111.
I. Vlăduţlu, Noţiunea de „mocan" in păstoritul românesc, ln „Revista de etnografie şi fot-' '
clor", anul !X, nr. 2, rn64, la p. 153.
P. Binder, Din geografia Istorică a pasurilor din Carpaţii Orientali, in „File de istorie•,
III, Muzeul de istorie Bistriţa, 1974, p. 329~330.
Ibidem, p. 325.
V. Ciot!, Josenii Birgăului, un fost centru de ceramiclL neagra romlneasclL di.u Transilvania, ln „Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967", Cluj, 1969, p. 467.
I. Bureacă, Contrlbuiu privind unele aspecte ale bejeniei locuitorilor de pe Valea BlrgA.ulul
pe versantul estic al Carpaţilor in veacurile XVII-XV Jill, ln „File de lstol"leH II, 1972, p. llll.

„.

431
https://biblioteca-digitala.ro

Prundui Rirgăului, Josc>nii Birl!i"iului şi Tiha l::lirgăului) sau din satul Birgf1u 47 din
judqul Maramureş de azi, au existat diverse emigrări de populaţie peste munţi
C''1r" ;n 1 dus Ia mări!'C'a unor sate de acolo. Un caz mni cunoscut este localitatea
Bîr~frnani (jud. Neamţ), plasatf1 pe mult folositul drum <!" transhumanţii: Piatra
I'\camţ Homan 4ij. In Birgi"iuani este cunoscut un vcc:lli iarmaroc ce se ţinea !Li
~:! april ip (Sf. Ghc."01·glw), dată la care turmele dt> oi se Liflau în plină dl'plasarp 41 .
Aceiaşi semnificaţie o arc şi antroponimul, uneori întîlnit în l\Ioldova, „Bîrgăuan" so.
după cum şi alte denumiri ele sate apărute în cîteva documente medievale. La 20
dec. 1-!37 voievozii Ilie şi Ştefan clăruic>sc lui
Ion Ureche satul „Bîrgăianii pe
Birlad" ) 1, sat pomenit ulterior ele mai multe ori la sud ele Vaslui. P<' ap:i Bîrladudului, iar pc> apa Moldovei este' atestat la sud ele Fi:ilticPni satul „Bîrgaiani i pc Moldova" 52 •
Şi în incllciere, o ultimă ipoteză, care d;.itorită unor realităţi istorice de necontestat, merită totuşi enunţată şi ea aici. După cum !ic ştie, oraşul Siret a cunoscut
prezenţa unui anumit număr de coloni~ti ele lilllbă germană, veniţi în marc parte
din lumea !iuclică a Poloniei medievale 53 . Dacă pentru mediul curat săsesc din
Transilvania N. Drăganu contestă posibiliti.ltea ca denumirea Bîrgaielor năsăudeni>
să se l'i format de la cuvintele germane „Burg" .~i „Gau" (regiune), aşa cum susţi
nea G. \Vcigand M, pentru zona noastră, tem·etic, parc s[1 fi fost posibil ca populaţia aulohtonă să fi preluat pc „Burg-au" pronunţindu-1 în fin<1l „Birgău" .
.\r fi fost astf<•l un tiru al r<'giunii oraşului, un loc de vînzarC'-cumpărarf' unde
existau numeroase interferenţe dintre meşteşuguri şi agriculturii, simbolizind poaw
cel mai bine intensificarea relaţiilor economice dintre oraş şi hintl'rlandul siiu.
De~i ştim astăzi că Siretul medieval avea sate cc ţineau din
Vl'Chime de el, nu
putem şti, cel puţin deocamdată, dacă satul Hudeşti făcea parte <'iPctiv clin ocolul
său.

Conduzionînd, aşezar<:>a începe să se dezvăluie ca unul din sat<:>le de o
anumită importanţă din punct de vedere al istoriei economice a Moldovei medievale. Considerăm deocamdată prezentul studiu, ca o primă etapă în cercetarea
trecutului satului Rudeşti şi a împrejurimilor vechii capitale a Moldovei, sperînd
în acelaşi timp că investigaţiile de viitor, în special cele ::irhcologice, sistematice,
vor veni s{1

aducă

noi clemente în favoarea acestei idei conclusive.

''l L. Iordan, P. Glşteacu, D, I. Oancea, Indicatorul localltlţllor din RomAnla, Bucureşti, 1914,
p, 45 şi 13.
te) l. Vllduţlu, op. cit., p. 113.
"l Ge. I. Lahovarl, C, I. BrAtlanu, Orig. G. Tocilescu, op, cit„ voi. I, 1898, p .. 447.
"°I I. BureacA, op, cit„ p. 139.
• 11 M, Costăcnescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. I, p. 637.
•') Ibidem, p. 6JB.
Cf. A, RAduLe.scu, Dle Keramlk von Siret (14, Jh.). Zur archliologl9chen Erforschung der
moldaulacben mlttelalterllcben Stadt, ln „Dacta•, N.S„ XVI, 1972, p, 227-229.
"> N. Drăganu, Toponimie şi lslorle, Cluj, 1928, p. 142.-144.
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ANEXA NR. 1
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ANEXA
Element,
compuşi

SiO.
Fe teluric
TiO.

MnO

p,o.
cao

MgO

s

Cu
Pb
Zn

Na•O
K•O

1
34,12
37,98
0,29
0,14
0,46
2,13
2,10
0,08
0,60
0,09
0,23
0,45
2,12

2

3

NR. 2

4

22,20
51,13
0,10
0,12
0,45
0,99
1,60
0,07
0,50

22,70
51,26
0,16
0,14
0,22
0,93
1,85
0,09
0,36

11,62
61,89
0,09
0,12
0,46
0,39
1,25
0,09
0,11

urme

urme

urme

0,16
0,26
0,37

0,15
0,38
1,59

0,05
0,16
0,74
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ANEXA NR.
Analiza
oxizi

chimică

a oxizilor (l.C.E.M. -

3

Bucureşti)

proba
1

2

FeO
MnO
SiOi
Cao
Mg O

49,01
0,23
32,61
4,54
1,41
0,65

p,o.

67,55

o,rn

21,rn
2,33
0,93
0,63

3

67,67
0,21
23,08
1,92
1,20
0,29

4

83,08
0,19
11,98
1,65
0,57
0,57

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ET HISTORIQUES SUR LE VILLAGE
MEDIEVAL RUDEŞTI (LA COMMUNE DE GRAMEŞTI, LE Df:PARTEMENT
DE SUCE\VA)

RESUME
L'ctude ci-dessus reunit les principales donnees ele la recherche archeologique
de terrain avec celles documentaires â propos de l'existence d'un ancien village
medieval - Rudeşti - qui SC'mble avoir etc un irr:portant CC'ntrc artisanal rura1
gravitant tout pres de la ville de Siret ; celui-ci a eu une position geographique
fav\;;-~hle (sur la route commerciale medievale de Siret et seulement â G km. au
sud de l'ancie1:!1P. capitale de la Moldavie - la ville de Siret) et en memc temps
a beneficie de l'exist~iice d'un marche (foire) nommc, selon la tradition locale
d'aujourd'lrni - „Bîrgău", ou le long du temps il y a eu, avec certitude, de riches
relations economiques d'echange.
La cessation de l'existence du villagC' sur l'andC'n foyer et du marchc „Birgi'1u"
est due, d'apres toutcs les probahilites, au declin cconomique et ii l'assujcttissement
feodal du village par les feodaux des alentours.

EXPLICATION DES FICURl·:S

Planche I.
Planche

i-9,

ceramique medievale du XIII-XIV-e siecles („La Zbir" - secteur A) ; IO, fragment ele carreau de poelP („La Zhîr" - SPCtC'Ur B).
rugucu~c) ;
3, piece de bronze avec six !obes, provenant probablement c.l'une boucle
d'oreille (2/1 de la dimension naturclle) ; 4, pointe de fleche.

:n. 1-2, ceramique 'decorcc• avec Ie rnotif du .,sapin" (pâtc•

Planche III : La carte des environs du village

Rudeşti.
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,- !

Pl. I. 1-9, ceramică medievală din sec. XIII-XIV („La Zbîr" 10, fragment de cahlă („La Zbîr" - sector B).

sector A).
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Pl. II. 1-2, ceramică ornamentată cu „brăduţ" (pastă zgrunţuroasă) ; 3, piesă
de bronz cu şase lobi, provenind probabil de la un cercel (2/1 din
mărimea naturală) ; 4, vîrf de săgeată.
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DIN NOU DESPRE O INSCHIPŢIE DE LA MANASTIREA PUTNA PIATRA DE MORMÎNT SAU PISANIE DE LA CASA DOMNEASCA?
PARASCl JIV A - VICTORIA B.\T ARIUC

Mănăstirea Putna, ctitoria voievodului Ştefan cel Marc a constituit subiectul
unor numeroase lucrări, începînd încă din secolul XIX. Una
dintre primele
lucrări dedicate mănăstirii Putna, datînd de la mijlocul secolului trecut o constituie
şi cea a eclesiarhului Sevastian Gheorghiescul,
intitulată Mormintele, odoarele,
inscripţiile şi cloPotele monastirii Putna din Bucovina 1•
In ·acest articol, după o scurtă introducere referitoare la domnia lui Ştefan
cel M:ire 2 , sînt publicate, după cum arat;i şi titlul, inscripţiile care se aflau pe
mormintele, stemele, pe unele obiecte de cult şi pe clopotele de la mănăstire. Inscripţiile sînt
însoţite de precizarea locului
unde se păstrează şi de o scurtit
descriere.
La pagina 316 a lucrării sale 3, Sevastian Gheorghiescul prezintă o inscripţie
din anul 1473, pusă de Ştpfan cel Mare la Casa Domnească zidită la mănăstirC'a
Putna clin porunca sa, inscripţie care se găsea încastrată în zid, deasupra U';ii de
intrare la bucătărie. Inscripţia este descrisă astfel : „Aceste slove se afl<"1 în ţărc,-tlan
îr_npregiurul bourului, he1·bului Moldavii, lingă care este )i un leu ~«'\pat în pC'atră
ş1 alte podoabe de flori, deasupra uşii cuhnii". Urmează textul inscripţiei :

fil\tlf0'16CTHBhlH fOGUOAtlPH .36M"H MOAAilBCKOH
Oll«K llA6HCt1HAPd H06HOAH H Chlff HOfAtfNfl B06BOAH UCI
CB61.JJ6NOIO HOPOHOIO APt1fOW.!I B06li0AH ICJ CT6Cl>tlH
HQ8Ji0Af1 COTHOPH G'.J6hlTllHl6 C61i'& lih MOHtlCTffPI DV'THOH
86 t\6TO 6 9 6 8 MTaCflU M111H
Este deci vorba de o stemă cu pisanie, asemănătoare cu cea de pe turnul de
intrare în incinta m<ină<;tirii, care vorbeşte şi ea despre construcţiile ridicate de
Ştefan cel Mare la măn;-1stirea Putna. Dar analiza textului publicat de Gheorghiescul
dovedeşte o serie de inadvertenţe : titulatura neobişnuită a voievodului, pomenirea lipsită de sens a expresiei „sfiniita coroană a lui Dragoş voievod", în trebuinţarea cifrelor arabe> pentru a nota data, care toate împreună fac suspectă această
inscripţie 4 •
După

conjoară

descrierea făcută de editor, reiese că este vorba de o inscripţie care în„în ţărcălan" - stema Moldovei, capul de bour, însoţit de un leu şi de

'l Sevastian Gheorghiescul, Mormintele, odoarele, inscripţiile şi clopotele mAnll.sllrll Putna
din Bucovina, !n Arhlv_a românească, de sub redacţia luJ Mihail Kogălniceanu, Iaşi, ed.
li, !06t.
2) In Introducerea

lucrării sale, Gheorghlescul face o scurtă. prezentare a domniei lui Ştefan
cel Mare, care conţine date fanteziste, astfel, Ştefan cel Mare s-a luptat cu Petru Aron
şi a luat domnia !n anul 1453. Cf. op. cit., p, 301-302.
3l Prima ediţie din Arhiva românească ne-a fost inaccesibilă, de aceea, vom cita ln continuare numai ediţia din anul 1862.
') Este de remarcat faptul că in cuprinsul lucrărll sale Sevastlan Gheorghlescul nu pomeneşte nimic despre inscripţia din mai 1559 pusa de elitre voievodul Alexandru Lăpuşneanu!
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ornamente vegetale. Aceste clemente componente ale stemei pennit o precisă recunoastere a inscripţiei, în pofida textului comunicat de autor - este vorba de
pisani~ pusă de voievodul Alexandru LăpU'şncanu în mai 1559, cu următorul text 1

T

fii\[tl]f0'1(6CJT(HJBhlH f[OGJfl[O]A[fl]Ph (36MJl'\H M[OAJAnHGHOlil
_..... B(6JAH KhlH lc:J fli\6~(N]APh R06GOA C(hl)Hb fiOrAtl(Nllt
80eliQ!frlJ f;H))R AOlifOfO CT6<l>fJID1 G06BOA(flJ •••.•• Pta •••.. DPH
Hf'X'M6ff'h ICJ ..• G A'liT(OJ „.3~S MrlH s.
Această identificare este propusă de eruditul episcop al Romanului, Melchis~
dec. care în comunicarea ţinută în ziua dl' li martie 1885 la Academia Română,
o vi;r.ită la cîtcva mănăstiri şi biserici antice din Bucovina 6 , atrăgea atenţia asupra felului defectuos în care fuseseră copiate şi publicate inscripţiile de l;~ Pu~na
ele către SPvastian Ghrorghiescul 7• Melchisedr.c mai arăta că acum, această mscr1pţie se află încastrată în zidul noului paraclis construit în urma prefacerilor care
au avut loc la mănăstire :ri perioada 185-l-1856, cînd vechile construcţii ele pt>
latura de sud au fost clădmate, pentru a se ridica corpul de chilii, existent şl
astâzi.
ln anul 1903 apărea la Viena lucrare>a dr. Eugen Kozak. Dic lnschriften aus
der Hukowina, unde sînt publicat<' toate inscripţiile avînd ca material subiacent
p[atra, existentP la acea datii în Bucovina. Vorbind despre Putna, Kozak nota
că inscripţia care se găsea la mijloc-ul secolului al XIX-lea încastrată în zidul
bucăt<iriei, deasupra uşii de intrare, ::.e pierduse, regretînd ace<;t lucru deoarecP
„inscripţia arăta clar că Ştefan cel Mare şi-a construit în luna mni 6981 (1473) o
locuinţă princiară la mănăstirea Putnn" 8 . Este surprinzător că meticulosul epigrafist austriac nu a dat nici o atenţie atît descrierii cu care Gheorghiescul îşi însoţise textul inscripţiei, dcscric>rc care ar fi permis o uşoară identificare a acesteia,
cit şi identificării propuse de episcopul Melchisedec.
Cu verdictul dat de Kozak, această inscripţie dispare pentru a reintra în atenţia istoricilor în anul 1939, cînd, la sesiunea din decembrie a Academiei Române.
Mavantul polonez Olgiert G6rka făcea cunoscută o relatare de călătorie a unul a110nim polonez, care în anul 1840 a vizitat mănăstirea Putna şi a copiat inscripţiile
aflate acolo. Din păcate, comunicarea lui G6rka a rămas inedită, ea fiind cunoscută doar după notele luate in timpul lecturii de către P.P. Panaitescu, note
comunicate de către acesta, într-o scrisoare din mai 1957 lui Anton Balotă, care le
publică într-o lucrare dedicată literaturii slavo-române din epoca lui Ştefan c.el
MareP.
Inscripţiile copiate de anonimul polonez concordau, cu mici deosebiri, cu cele
publicate de Kozak în 1903, cu excepţia uneia singure, care lipsea la acesta din
urmă. După indicaţiile anonimului polonez, această inscripţie se găsea în zidul
care adăpostea bucătăria mănăstirii, in5cripţie care mai apoi a fost, se pare, sublinia Gorka, distrusă împreună cu construcţia. Inscripţia, in limba slavonă, era pusă
de Ştefan cel Mare ln anul 6981 (1473), luna mai, pe mormîntul strămoşului său
Dragoş. Savantul polonez, nota P.P. Panaitescu, făcea observaţia că termenul DEAD
- in sensul de strămoş - dat de 'Urc Ştefan lui Dragoş lntemeietorul indica
tocmai existenţa unei descendenţe 1..=nealogice directe. Prezentind comunicarea.,
P.P. Panaitescu adaugă cîteva date ce îi fuseseră necunoscute lui G6rka şl anume
~a la 1~43, Sevastian Gheorghiescul publica inscripţiile de la Putna, epocă la carei
mscrlpţia pusă de Ştefan cel Mare în memoria lui Dragoş Vodă nu fusese încă
distrusă. Gheorghiescul a publicat această inscripţie cu erori, nota P.P. Panaitescu

'I Eugen Kozak, Dle Insehriften aus der Bukowina, Wlen, llOO, p. 93.
"> lrlelchlsedec, vlzitl la clteva mânăstiri şi biserici antice din Bucovina, ln Anale&e Academiei Române, seria II, tom VII, secţ. II, Bucureşti, llll85, p. 223-224, nota I.
7> l!:ptscopul MelclllSedec vorbind şi despre celelslte Inscripţii, atrage atenţia asupra greşeli
lor de transcriere, a lntervenţllior ln text, ve:zl op. cit., p. 217 - cazul inscripţiei de pe
mormlntul mltropolltulul Tlleoctlst ; p. 218, Inscripţia de pe mormlntul Mariei, fiica lui
Ştefan cel Mare.
1) Eugen Kozak, op. cit., p. 67, nota 3.
9) Anton BalotA. La Utterature slavo-roumalne a l'epoque d'Etlenne le Grand ln Roma.noslavlca, I, 1958, p. 217-218, nota 40.
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- de exemplu expresia „po sveşccnuiu coronuiu Drago.şa voevodi" nu are nici un
sens - dar „cu toate acestea putem recunoaşte cu U'iUrinţă textul comunicat d11
O, G6rka, mai ales că şi inscripţia despre Dra~oş are aceeaşi dată ele mai 6981
(1473)" iu. Surprinzător este faptul că, deşi P.P. Panaitcscu cunoaşte articolul lui
Gheorghiescul, nu ţine nici el seama de descrierea făcută inscripţiPi de primul ei
editor şi nu remarcă faptul că în textul publicat în 1845 şi respectiv 1862 nu so
vorbeşte despre o piatră de mormînt înfrumuseţată ele Ştefan cel Mare strămoşului
său Dragoş, ci se pomene.)te despn• locuinţa făcută de Ştefan la mănf1stirea
Putna 11•
Deci, in urma comunicării făcută de O. G6rka şi reluati'i de P.P. Panaitescu
şi Anton Balotă, este acceptată ideea că inscripţia care se afla înainte de refaccri!B
din 1854-1856 încastrată în zidul bucătăriei era piatra de mormînt înfrumuseţau!
din ordinul lui Ştefan cel Mare şi pusă pe mormîntul strămoşului Dragoş ''liOdă,
după cum făcuse şi cu mormintele celorlalţi Yoievozi sau membri ai familiei voievodale îngropaţi la Rădăuţi, Probata, Mănăstirl'a Neamţ sau Bistriţa.
In anul 1966, cu ocazia aniversării a 500 de ani de la întemeierea mănăstirii
Putna, discuţia desprf inscripţia publicată de Gheorghiescul este reluată de Ioan
Zugrav, care consideră că „este deci mai plauzibil a afirma că inscripţia în chestia
priveşte o locuinţă domnească, întocmai ca cele de la mănăstirea Bistriţa, mai
tîrziu de la Probata, Suceviţa etc" 12, fără să se ţină seama de descrierea făcută
de primul ei editor şi de identificarea propusă de episcopul Melchiseclec.
Discuţia despre aceeaşi inscripţie este redeschisă de Ştefan S. Gorovei, în anul
1971, cînd vorbind despre biserica de lemn atribuită de tradiţie lui Dragoş vodă,
care a construit-o la Volovăţ şi care biserică a fost adusă la Putna ele către Ştefan
cel Mare, consideră că In zidul de la bucătărie se aflau de fapt două inscripţii •
cea transcrisă defectuos de către Gheorghiescul, pusă în anul 1559 de ciilrit
Alexandru Lăpuşneanu şi o a doua, cea transcrisă de anonimul polonei! Ia 1840,
care este piatra de mormînt pusă de Ştefan cel Marc strămoşului său Dragoş.
inscripţie azi dispărută 13. ln sprijinul afirmaţiilor sale, Ştefan S. Gorovei aduc1.>
ca argument observaţia că : „nu trebuia să fie cititorul inscdpţiilor un ,i;.l?ecialist
in epigrafie ca să nu confun~ vleatul 7067 (1559), în scrierea slavonă j ~ ~ j.~,
cu 6981 (1473) care se scria,r. ~/41}~. Aceste două date nu pot fi cdtlfundate" .
Şi, în concluzie „e, deci, foarte posibil ca la Putna să fi existat şi o piatră cu uata
de mai, 1473. in care se amintea de „strămoşul" Dragoş, al cărui mormint ar fi
fost înnoit atunci" 1~
De fapt, dacă analizăm toate inscripţiile publicate de Sev. Gheorghlescul observăm că acesta nu întrunea calităţile cerute unui epigrafist : respectul faţă de text,
citirea corectă a literelor şi a cifrelor 16. ln toate inscripţiile Gheorghiescul notează
datele cu cifre arabe, iar în cazul inscripţiilor de pe mormintele lui Ştefan cel
Mare şi al doamnei Maria, unde, cum se ştie, locurile cu data morţii au rămas
necompletate, intervine, noUnd pentru Ştefan cel Mare data „de Ia Adam 7012
ear de XC 1504" 17, iar pentru doamna Maria data „de la Adam 7017 eară de la
Hristos 1509" 1s.
Este totuşi neverosimil ca în zidul ele la vechea bucătărie să se găseascâ
încastrate vizibil două
inscripţii cu aceeaşi dată şi puse> din ordinul aceluiaşi
voievod. E regretabil că nu se cunoaşte cu exactitate locul u ide se găsea inscripţia
notată de anonimul polonez, dar Gheorghiescul indică cu precizie locul unde se
găseau la data copierii inscripţiile - în cazul pieselor imuabile acest lucru poate
fi constatat şi astăzi - şi este puţin probabil că în perioada cuprinsă între 1840 ••) P.P. Panaitescu, apud Anton Balotă, op. cit., p, 218.
P. P. Panaitescu, Introducere la lstoria culturii româneş!I, Bucureşti, 1969, p, 322.
b) Ioan Zugrav, Pisania de ta locuinţa domneasca. din mă.nAstirea Putna sau piatra funerara a
lui Dragoş voievod pusA de Ştefan cel Mare, ln llfitropolia l\loldovel şi Sucevei, 7-8, J 966,

">

p, 563.
„) Ştefan

">
">

dovei
Ştefan

Gorovel, Biserica de la volovăţ şi mormlntul lui Dragoş vodA, fn Mitropolia MolSucevei, 5~, 1971, p. 374-375.
s. Gorovel, op. cit., p, 375,

s.

şi

Ibidem
''> De multe ori Gheorghiescul intervine fn text, ca !n cazul stemei cu pisanie din anul 1481,
unde Ştefan cel Mare este numit cneaz, omiţînd epitetul de Mare dat lui Bogdan al n-1ea,
peste tot curele sfnt notate cu caractere arabe etc.
17) Scvastian Gheorghiescul, op. cit., p. 303.
li) Ibidem, p. 305
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rlata vizitei anonimului polonez - şi 7 februarie 1843 - cind Gheorghiescul îşi
data articolul s[1U w, inscripţia notat;i de anonimul polonez a fost înlocuită cu cea
pusă de Alexandru Lăpu5neanu.
Este rei:retabii cf1 nu cunoaştem identitatea c;ilătorului polon,
că nu putem
r.ompara inscripţiil1! copiate de el cu cde copiate ele Gheorghiescul şi cu originalela
şi că trebuie si'1 ne mulţumim cu aprecierea vagă că aceste inscripţii „concordau
r.u mici deosebiri cu cele publicate de Kozak" 20 • Este regretabil că nu putem şti
dacă anonimul polonez cunoştea alfabetul chirilic şi limba slavonă, dacă scria
sau copia mecanic literele, dacă într-adevăr el este cel care a copiat inscripţiile
aflate „in situ" sau a apelat la un călugăr de la Putna pentru aceastf1 operaţie.
Sînt întrcb;~1ri la care> c>ste aproape imposibil de rf1spuns.
Faptul c;i celelalte inscripţii publicate de Ghem·ghiescul sînt, cu mici diferenţ0,
exceptînd greşelile ele citire şi ttranscriere a unor litere şi a cifrelor 21, asemănă
toare cu cele publicate de Kozak, cit ~i faptul că atit data comunicatâ de anonimul
polmwz şi de Gheorghiescul pentru inscripţia din zidul bucătăriei este aceeaşi mai 6!161 (1473) - cit şi cf1 voievodul care pune inscripţia este acelaşi - Ştefan
cel Mare - şi că la ambii autori se vorbeşte despre Dragoş vodă. ne face să presupunem că anonimul polonez, vizitind Putna, l-a cunoscut pe călug;!rul Sevastian
Gheori.!hiescul 22, care i-a comunicat tcxtl'le inscripţiilor copiate de el, inclusiv cel
ni inscripţi€'i încastrată în zidul bucătări€', al cărui kxt corupt, a fost, se part',
denaturat de o greşC'ală de transcriere a polonezului (confuzia înt1·c lăcaş pentru
sine 'ii lăcaş de veci).
Analizind toate acE'ste păreri şi informaţii ajungem la următoarea concluzie
legatft de controversata inscripţie aflată înainte de refacerile din unii 1854-I8:iti
încastrată în zidul bucătăriei.
In secolul al XVI-iea, mai exact in ziua de 8 martie I5:l6, la Putna are loc
un incendiu care „mult r<iu au pricinuit şi au ars casele domnrşti, amindoul\
trapf:'zele Ş"i bucătăria şi bolniţa şi cămara", aşa cum menţionează o însemnare'
făcută pc un minei pe lunile noiembrie-decembrie <l. Urmele acestui incendiu au
fost constatate şi în timpul săpăturilor arheologice efectuate pe latura de suci 11
comp!Pxului monastic. ConsidC'răm că pisania pusă de AlPxanclru Lăpu~neanu ia
mai 1559 menţiona tocmai lucrările de refacere a construcţiilor distruse de incendiul din 15:16 şi în mod special lucn"irile întreprinse la Casa Domnească, refaceri
surprinse şi €'le de acP!eaşi săpături arheologice 24•
Sevastian Gheorghil'scul, cunoscincl tradiţia existl•nti'1 la mănăstire:i Putna
despre bi--.erica dP 1 .n de la Volovăţ, construită de Dragoş vodă şi mutată de la
Volovăţ la Putna din ordinul lui Ştefan cel Mare 25, consideră acest act dictat de
legăturile de sînge existc•nte între Ştefan şi presupusul său strămoş Drago-:;. O altă
tradiţie, existentă la mc'"măstire, susţinea c[t pe latura de sud a incintei, uncie în
urma lucriirilor de rl'facere întreprinse de mitropolitul Iacob Putneanul 26 se găsea
11cum bucătăria cu cuptoarele brutarului s-ar fi aflat vechea Casă Domneuscă ridicată de Ştefan cel Marc. De altfel, la mănăstirea Putna se păstrează un plan întocmit în jurul anului 1800 de către austrieci, plan al Casei Domneşti 27, construcţie care a fost în pal"te distrusă cu ocazia construirii intre 1854-1856 a corpului
"'l Ibidem, p. 319.
'~> P. P. Panaitescu. apud Anton Balotă, op. cit., p. 217-218, nota 40.
"l Vezi sevastian Gheorgtllescul. np. cit, şi Eugen Kozak, op. cit.
") Sevastlan Gheorghiescul a 1ntrat în comunitatea monastică de la Putna in anul 1836. dec!
anonimul polonez ii putea întilnl acolo Date despre sevastlan Glleorghiescul la Teofilact
Clobic:i, Contribuţii la istoria mAnli.stirli Putna - egumenii, p. 40, in ms.
· 1 Dr. V. Gonţa şi Alex. Gonţa, un spital de mAnli.stîre la Putna ln veacul al XV-iea, în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 9-10, 1963, p. 595-596.
"> Mircea D. Matei, Alexandru Rădulescu, Radu Cluceanu, Principalele probleme şl rezultat„
ale cercetării arheologice a Casei Domneşti de la Mânăstirea Putna, ln Revista Muzeelor
şi :uonumentelor, seria Monumente Istorice şi de ArtA, 1, 1983, p. 39.
"> La mănăstirea Putna se păstrează un document din 17 martie 1723, emis de voievodul Mihai Racoviţă, care dăruieşte bisericii din satul Putna un posluşnic. Documentul vorbeşte
despre mutarea bisericii de lemn de la Volovăt la Putna din ordinul Iul Ştefan cel Mare.
Arhiva Mănăstirii Putna, Documente, Mapa, I, doc. 43 şi Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. IV, Cernăuţi, 1938 p. 23. sevastian Gl1eorghlescul este şi autorul unei lucrArt
referitoare la biserica lui Dragoş vodă. Intitulat:\ Descrierea pentru biserica din satul Putna, numită „manli.stirea veche a Putnîl• care acum ca parohialnl~A uzestertslascli.", informaţia la Dimitrie Dan, l\IA.nAstlrea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905, p. 215, nota 1.
''") Despre lucrările de refllcere de la mănăstirea Putna Intreprinse de către Iacob Putneanut,
el. Dimitrie Dan, op. cil., p. 17.
"> Informaţie de la colegul Alexandru Rădulcsau, căruia ii mulţumim şi pe această cale.
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de chilii şi pivniţe de pc latur<1 de sud. în zidul vechii construcţii, deasupra u~ii
de intrare la bucătărie se afla o stemă c:u pisanie, care era foarte n<>emănătoare
cu cea pusă ele Ştefan cel Mare în anul 6989 CJ.181) 28 , stemă care se găseşte acum
incasti-ată în turnul de intrare în mănăstire, ridicat în anul 1757 ele către m itrnpolitul Iacob Putneanul 29 _ Dar pisania aflatii în zidul de la bucătărie - sculptată
în gresie - se deteriorase, dovadă că scutul despic<1t era deja în 184:! fragmentar
si din figurile heraldice care-l mobilaser:1 nu se mai Vl'deau decit „podoabe de
flori" adică un fragment din crucC':l dublă şi o floare ele crin şi, nu se mai ştia
ce eveniment era marcat de JJrCZl'11ţa ei. Dorind s:1 legitimeze tradiţia existentă
Ia m~inăstire despre Casa Domnească construită de Ştefan cel Mare, Sevastian
GheorghiescuI va comite un fals „pios", atribuindu-i gloriosului ctitor o genealogie
fantezistă şi o inscripţie pusă de c<'itre voievodul Alexandru LăpU\meanul.
Epoca în care preotul Sevastian GheDrghiescul îşi scria articolul său - prima
lucrare care publica inscripţii medievale în Moldova 30 - este epoca istoriei romantice, căreia nu îi rrau străine astfel de p1·actici, tocmai <lin dorinţa de exaltare
a Evului mediu eroic. Deci, Sevastian Gheorghiescul, animat de bune intenţii, cu
falsul său încerca să legitimeze de fapt o realitate care va deveni evidentă de
abia peste un secol, în urma săpăturilor arheologice.
DE NOUVE:\U AU SUJET D'UNE INSCRIPTION DU MONASTJ'.:RTC PUTN:\ ·
PIERRE TOMBALE OU INSCRIPTION VOTIVE DE L\ M.'\ISON PRINCii:RE?
HESUME

L'un des problemes les plus controverscs de l'historiographie concernant Ir
mona'ikre Putna est celui de l'inscription que Etienne le Grand a Iait mettre
Pn H7:l et qui se trouvait Pncastree dan!'i Je mur, ;iu - clessus de la porte de la
cuisine, jusqu'aux restaurations des annees 1854-185(i.
Certains auteurs considerent conformement aux informations fournies par le
premirr editeur, Sevastian Gheorghiescul, qui la publie en 1845, qu'il s'agit d'une
inscription votive que Etienne le Grand a fait encastrPr en 1473 dans le mur de
la Maison Princiere, bâtie par son ordre dans l'enceintl' du monastere, alors que
cl'autres chercheurs, s'appuyant sur Ies donnees communiquces par O. Gorka,
concernant la relation d'un anonyme polonais, datant de 1840, rC'lation restet' in·~
dite - supposent qu'il s'agit cl'une pierre que Etienne le Grand a fait mPttr<' sur
la tombe du vîvode Dragoş.
Apres avoir prC'sente les opinios des chercheurs qui se sont occupes de ce
probleme - Sevastian Gheorghiescul (1845), Melchisedec (1885), Eugen Kozac (1903),
O. Gorka (1939), P.P. Panaitescu (1957), Ioan Zugrav (1966), Ştefan S. Gorovei (1971)
- I'autcur de la presente ctude reprend la conclusion de l'eveque Melc'.1isedec I<' vo1vode .-\lexandru Lăpuşneanu a fait mettre l'inscription en caus<' Pn l\foi
1559, a la suite des travaux de restauration entrepris dans I'enceinte du monastere
- et avance l'hypothese que le texte, denature par le premier editeur, a ete connu
dans c:ettp forme corrompuc', par l'anonyme polonais qui fait une errcur de tr·an~,
rription.

"'>
29 )

~')

Despre stemele existente Ia mănăstirea Putna, cf. Mihai Berza, Slema Moldovei in timpul
lui Ştefan cel Mare, in SCIA, 1-2 11955, p. 76-77 şi Iclem, Stema Moldovei ln veaeul al
XVI-iea, in Sf'IA, 1-2, 19:>G, p. 109-111.
Dimitrie Dan, op. cit., p. 17.
Nicolae Stolcescu, Repertoriul biblioi;rafic al localilăţilor şi monumentelor medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974, p. 672,
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CARTEA ROMÂNEASCA VECHE, DIN SECOLUL AL XVII-LEA
IN JUDEŢUL BISTRIŢ A - NASAUD
LAZAR URECHE

Capitol captivant al istoriei noastre culturale, circulaţia vechilor tipărituri ş[
manuscrise româneşti a constituit forma cea mai vie ele manifestare a unităţii
spirituale romneşti. Scrise româneşte, pentru neamul întreg, aceste cărţi s-au
răspîndit cu o repeziciune uimitoare dincolo de fruntariile arbitrare impuse poporului nostru, incit, imediat după ieşirea lor de sub teascurile tipografiilor din
Moldova ori din Ţara Românească, le intîlnim chiar în CC'lc mai izolate localităţi
ale Transilvaniei, întocmai cum cele editate în această provincie au luat drumul
tîrgurilor şi satelor de peste munţi.
ln cadrul cercetărilor si!>tematice întreprinse în ultimul deceniu, pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud a fost depistat un valoros fond de carte veche românească,
carte ce provine din aproape toate centrele tipografice ale ţării, incit, astăzi, există,
la Oficiul judeţean al patrimoniului cultural naţional, o evidenţă precisă a acestei
categorii de bunuri culturale.
Dintre toate tipăriturile vechi române~ti. ne-au reţinut atenţia, prin vechime,
raritate şi valoarea lor, cărţile editate, în srcolul al XVII-iea, deoarece acestea au
avut un rol important în menţinerea unit<\ţii spirituale româneşti. Aceste cărţ[
au contribuit, de asemenea, la eliberarea spirituală a românilor de sub influenta
slavonismului, dar, mai cu seamă, la unificarea limbii române şi la întărirea credinţei strămoşeşti.

Tipăriturile româneşti din secolul al XVII-iea au cunoscut o foarte largă circulaţie în întreg spaţiul românesc, mărturie fiind şi numeroasele însemnări documentare făcute de-a lungul anilor pf! filele lor. In judeţul Bistriţa-Năsăud se află
astăzi :J9 de exemplare ale unor astfel de tipărituri, dintre care 27 aparţin unită
ţilor dP cult ortodox, 2 persoanelor fizice şi 10 instituţiilor specializate (9 Biblioteca .\cademiei R.S.R., Subfiliala Năsăud şi 1 Muzeul Judeţean Bistriţa).
Cele 39 de tipărituri cuprind JO titluri, unele cu mari rezonanţe în istoria
cultui-ii noastre vechi: Evanghelic învăţătoare, Govora, 1642 (un exemplar 1) Carte
românească de învăţătură, Iaşi, 1643 (12 exemplare 2), Noul Testament, Bălgrad,
1648 (4 exemplare 2), Indreptarea Legii, Tirgovişte, 1652 (1 exemplar 4 ), Dosoftei,
Viaţa şi petrecerea svinţilor, tom. I-III, Ia~i. 1682-1686 (I exemplar 5 ), Apostol,

Bucureşti, 1683 (2 exemplare 6), Sicriul de aur, Sas-Sebeş, 1683
Hiblia, Bucureşti, 1688 (I exemplar s), Evanghelia, Snagov, 1697
l:hiriacodromion, Bălgrad, 1699 (11 exemplare 10 ).

(5 exemplare 7),
(1 exemplar v) şi

'>

Se pllstreazil Ia Biblioteca Academiei R.S.R .. Subfiliala Nllsllud, lnv. 49.
păstrează în Colecţia de c.v.R. de Ia Protopopiatul ortodox Bistriţa (lnv.
1·3, 120. 149, 365, 366. 429, 840, 944, 957, 1056), Iar un exemplar la Blbltoteca Academiei R.S.R.,
Subfiliala Nllsăud (inv. 152).
1
) 2 exemplare se pllstrează in Colecţia de C.V.R. de Ia Protopopiatul
ortodox Bistriţa (lnv.
140 şi 962). iar 2 în colecţii particulare în localităţile llva Mică şl Ocnl\a (corn. Teaca).
1
) Aparţine Muzeului judeţean Blstnţa (inv. 11.404).
'> Aparţine Bibliotecii Academiei R.S.R., subtlliala Năsllud (inv. 80).
"l Se pAstrează în Colecţia de c. v. R. de la Protopopiatul ortodox Bistriţa (lnv. 846 şl 888).
7 ) Aparţin Bibliotecii Academiei R.S.R„ Subflllala Năsllud (lnv. 54, 57, 95, 122, 123).
•i Se păstrează în Colecţia de c.v R. de la Protopopiatul ortodox Bistriţa, (inv. 415).
9) Idem (inv. 172).
·
10) 10 exemplare se pllstreazll tn Colecţia de C.V.R. de la Protopopiatul ortodox Bistriţa (lnv.
50, 99, 188, 213, 216, 427, 431J, 766, 847, 900), iar un exemplar la Blblloteca Academiei R.S.R.,
Subfiliala Năsăud (inv. 105).

2> 11 exemplare se
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După cum se poate
riţie, cartea românească

constata şi clin enumerarea titlurilor şi a locului de apaclin secolul al XVII-iea existlmtă în judeţul Bi~triţa-Năsăud
provine din toate cl'ie trei provincii istorice româneşti : (i din Ţara lhmânească,
1;1 din Moldova şi :w clin Transilvania.
Prezenţa în ac(•astă partP a ţ[1rii a 1!l cărţi editate la est şi la sud ele Carpaţi
clovPcleşte că
populaţia
româneaSc<i din pf1rţile Bistdţei ~i Năsăudului a ştiut
să piistrPze ~i să preţuiască cartea scrisă în limba pc care o înţelegea şi o apăra
ca entitate etnică. Cl•rcetarea vechilor tipărituri româneşti din Transilvania demonstrează faptul că, în această provincie, cart<'a s-a păstrat mai bine ca în oricare altă parte a ţădi, fapt cc se explicit prin ~ituaţia politicii deoscbit[1 a românilor ele aici. Fiind, adesea, consideraţi ca „toleraţi" în propria lor ţară şi ameninţaţi tot timpul cu deznaţionalizarea,
românii transilvăneni au găsit în cartPa
românească un adevărat reazim al păstriirii fiinţei lor naţionale, lucru ce explică,
printre altele, şi marile sacrificii făcute pl'ntru procurarea ~i păstrarea ei 11 •
Valoarea acestor vechi tipărituri române~ti este sporită nu numai datorită
vechimii, raritf1ţii şi conţinutului lor, ci şi datorită unor însemnări, cărora timpul
le-a conferit valoare de document, venind în sprijinul argumentării şi susţinerii
ideii de unitate a poporului român. Multe dintre însemnările pe care le conţin,
tip[1riturile româneşti clin secolul al XVII-iea fac referiri la evenimente istorice
sau la fapte mărunte ele viaţă, certifică naşterea, botezul căsătoria ori decesul
membrilor de familie ai posesorului cărţii sau prietenilor acestuia. Cele mai importa11tc mă!·turii sînt, însc!, ceh~ referitoare la preţul ori circulaţia cărţilor, însemnări deosebit de preţioase în stabilirea itinerarului parcurs de acestpa în
decursul veacurilor. Studierea acestor m<"1rturii documentare duce la concluzia că
tipăriturile editate în Moldova ori in Ţara Românească au cunoscut o mai intensă
circulaţie în această parte a ţării, exemplarele fiind atestate, în timp, în mai multe
localităţi comparativ cu cele apărute în Transilvania. Aşa, de pildă, exemplarul
t.:azaniei lui Varlaam ele la Liviu Rebreanu (păstrat în Colecţia ele C.V.R. de la
Protopapiatul ortodox Bistriţa, inv. 429), clupă ce a circulat o vreme în Moldova
a ajuns în Transilvania. La început, el este consemnat în localitatea Române<iti din
jud. Bacău, apoi a ajuns în localitatea Hangu (jud. Neamţ), constituind propriet.atea lui Grigore Pop, care, la 7 feb1·uarie lfi!l2, l-a vînclut, cu 21 de florini, preotuJui Ursu din Dincleleag (azi Livada, jud. Cluj). Pe la mijlocul secolului al XVIII-iea,
exemplarul este atestat în Blăjenii de Jo~ (jud. Bistriţa-Năsăud), ajungînd apoi
în localităţik• Ilusu de Jos, Săsarm )i Liviu Rebn•anu din acdaşi judeţ.
Un itinerar interesant a cunoscut 'ii Biblia ele la Bucureşti (1688). Acest 0xemplar a făcut parte din bibliotpca marelui spătar Radu Cantacuzino, fiind dăruit
de Radu Golescu 12 . Mai tîrziu, pt• la jumătatpa secolului al XVIII-iea, această
Biblie ajunge în Marnmure5, iar în anul 1780 în localitatea IJva-Mare din judPţul Bistriţa-Năsăud şi apoi în satul vecin MaiPrU, după care, în anul 1958, a intrat
in colecţia de carte veche a Protopopiatului ortodox Năsăud.
Mărturiile privind posesorii succPsivi ai cărţilor cuprind. adesea, şi preţul
vînzării sau cumpărării lor. A'ia se poate constata evoluţia, pe parcursul anilor
sau secolelor, a prl'ţurilor unor cărţi. AltPori cărţile s-au cumpărat în natură.
A5a, bunăoa1·;i, exemplarul CazaniC"i lui Varlaam de la Mărişelu 13 a fost cumpărat,
în anul 1687, cu :!4 mierţe de griu, iar Chiriacodromionul de la Liviu Rebreanu 1 ~
s-a vîndut pentru un bou.
cărţii!' au constituit obic>ctul unor elanii chiar
Româneşti (Apostolul din J(i83 de la Runcu-Salvei),
profundă semnificaţie pentru românii transilvăneni.

UnPori,

din mina mitropolitului
ori a altor prelaţi, act
cu o
Acelea'ii mărturii documentare demonstrează faptul că o serie de cărţi au ajun~ în LJceastă parte a ţării
la foLirtc scurt timp clupă scoaterea lor de ~mb tpascurile tipografiilor, fiind cumpă
rate prin sacrificiile materiLile al<' unor persoane dornice ele cultură, de preoţi, ori
p~in efortul conjugat al mai mult01· săteni. Alteori, pentru ca lumina cărţii să
patrunclă în mase cit mai largi, cartea este împrumutată altor comunităţi, aşa
cum s-a întîmplat cu Cazania lui Varlaam ele la Sinmihaiu de Cîmpie '5 : „AceasTării

11

)

'">

">
">

Octavian Şcl1iau, Cărturari şi cărţi ln spatiul românesc medieval, Edit. Dacia, Cluj-Napoca,
197U, p. ll6.
Radu Golescu, fost demnitar al curţii domneşti se înrudea cu familia Cantacuzino. Vrzl
Nicolae Stoicescu, Uicţionar al marilor dregători din Tara Românească şi l\loldova, sec.
XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p. J86-IR7.
Se păstrează in Colecţia de C.V.R. de la Protopopiatul ortodox Bistriţa (lnv. 365).
Idem (inv. 431).
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tă.. . . carte şi PropovădC'nic, batăr că tare fiind legată de biserica Fiscutului
(Sălcuţa n.n.), însă fiind că la biserica Fiscutului nu e de lipsă, aşadară ca să nu
rămîie în deşert cuvîntuJ lui Dumnezeu nepropovăduit, cu a noastră dare de sat
mutăm

o

la biserica Bungardului ... ".

la împrumuturi biincşti, făcute
în Cazania lui Varlaam ele la
Ţigău 16 sînt consemnat!' a'itfcl de împrumuturi fficute unor locuitori, pentru restituirea cărora „au umblat feciorii satului pc Ia oamenii ac0i ce-s datori cu banii
bisericii şi nu s-au tf1răcluit: 9 potori Ia Onul lui Babă PctrPa, 8 )Uştaci la Onul
lui Marcoş Simion, a bisericii di pe colaci, la Stan Alecsa 4 şuştaci şi 2 potori, a
bisericii cli pe colaci".
Inten•sante sînt şi mărturiile cultural-istorice lăsate de-a lungul vn•mii pe filt>h~
unor tip<-1rituri. Alte însemnări întregesc biografia unor personalitf1ţi snu fac referiri
ln evenimente istorice. Aşa, buM1oară, pP prima filă a Bibliei din 1688 se af1[1 o
însemnare a lui Dumitru Greccnnu, în carp este prczc>ntată, pc scurt, viaţn „cocoanei .Smărăndiţa a preafericitului Cantacuzino vei spătar", potrivit căreia aflăm că
marele spiitar a mai avut o fiică - Sm;!răncliţa - , pc cinci cercetiirile ele pînft
acum indicau doi fii : Constantin, ajuns logofăt, şi Safta 17 .
Pe aceeaşi Cazanie a lui Varlaam de l<1 Miirişelu se aWi o altă însemnare interesantă privind conducere<1 administrativă a ţinutului bistriţean : „ ... Şi eu
Grigore cu Iratele mieu, spre mni mare dircptat<'. nm facut ispisoc să ştie toţi ...
că am dat pomană (cartea n.n.) în syînta biseric{1. Datu-s-au în zilele măriei sale
birăul ele cetatea Bistriţei, lmbrea Marton. şi (a) domnului de viclic, Sabou Andraş,
5i (a) pi1·călabului Hanăş şi (a) prntopop(ului) Va„ilie ot Mocod, în zilele măriei
sale Mihail Apafi, craiul Ardenluiui ... ,\(nul) Domnului 1687, luna decembrie" 18•
Precizăm faptul c<i cele mai multe cărţi l'ditate în Moldova şi Ţnra Româneasc;ă au pf1truns în Transilvania înfr-o perioadă ele lclinci tulhur[1ri ale isloril'i
acestei p1·ovincii. Este momentul cinci stăpînirC':i turccascC1 a fost înlocuită aici cu
c<'a habsburgic<-•, carp a iniţiat o intensă propagandă catolicistă, viaţa românilor
transilvăneni cunoscînd o profundă tulburare, ceea ce a dus la amplificarea relaţiilor tradiţionale ale T1·ansilvaniei cu Cl•lelalte două provincii românc5ti. Reacţia
a fost reciprocă, dealtfel, şi din partl'a românilor de peste munţi. Domnii munteni
şi cei de la est de Carpaţi, şi mai cu SC'mnă cei clintii, şi-au oriPntat politica lor
cultun1l[1 spre Transilvania, uncie au ctitorit edificii de cult o:;i au spdjinit tipări1·ea ele ci'1rţi pentru românii transilvăneni, contribuind, într-o man• măsur[1, la realizan•a unit.iţii spirituale româneşti.
Uncie

de

biserică

însemnări conţin informaţii referitoare
unor nevoiaşi ai satelor. Aşa, de pildă,

D':\NCIENS LIVRES llOlTM.·\INS DU XVII-e SIECLF.
D.\NS LE DEP:\RTEMENT DE BISTRITA-NASAUD

RE SU M f:
L'auteur passe en revue, dans son article, l'anciPn livre roumain du XVII-e
siecle se trouvant dans le departament ci<' Bistriţa-N;isăud. Conune on peut le
constate1· d'aprei; l'enumeration des titres et de I'cnclroit clP l<t pnrution, Ies <'Xernplaires proviennent de toutes Ies trois provinces historiques roum<1ines, ce qui prouve une fois de plus J'existence cl'une puissnnte unite• spirituellc roumaine. Tout
en dccl'ivant chat1ue cxemplaire pris a part, J'auteur mentionne non i;eulmnent
l'anciennetc et la rnrete de celui-ci, mais aussi les notf's occasionnelks, auxquclles
le h~mps a demn<• la valcur de document.

"') Idem (inv. 957).
Idem (inv. 149).
"J Nicolae stolcescu, op. cil., p. 140.
''J Aici este o greşeam. Din decembrie !Ll86 birău, al oraşului Bistriţa a rost l?achin Wallendorfer, Jmbrca Marton fiind, probabil, mort înainte de această lunâ, intrucJt documentele
ii menţionea1.ă în funcţia de birău pînă în septembrie din acel an. Vezi Documente Hurmuzachl, vol. XV/2, Bucureşti, 1913, p. 1405.

1'')
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însemnări

DIN VIAŢA ŢĂRANILOR BL'COVINENI
pe marginea unui manuscris de Iraclie Porumbescu
NI:t-: .·\ CIONCA

DP. ce manuscrisul arc o vrajă apart1' - mai 111;11·e dC'cit C'C'a a mwi Juct"ari
Desigur pentru c[1 pi'1~treazi'1 ceva clin mhcarPa mîinii autorului, linii
prrluni:iitoare ele gînd. Dar ce emoţionante sînt frînturile de manuscris ' S-a pirrclut
înc1~putul, uneori continuarea, alteori sfîr~itul ...
Am înaintea mea două pagini dintr-o povestire de Iraclie Porumb1'scu. Lipse~te
începutul, sfîrşitul şi chiar leg;itura dintre Ple. Dar iatii cit se încheag[1 povestea
ca şi cum mi-ar fi şoptitt1 în vis. E o pO\'l'Stl' tristii cu ni~tl' ţ;lrani clin comuna
!)ipote uncie a păstorit Iraclie în anii stti ci!' tinPrl'ţl'. Şi penti-u c<i Pste aclevarnt1'1
c mai zguduitoare ca orice plăsmuire a minţii. Durl'roas[1, griUtoarP ca întrt>a.l!a
istorie nl'b;i1rnt;i-n SC'amii a ţăranului român, a acC'luia cari\ VPacuri dl'-a rînclul
a clădit Omenia. Oare aceasti'1 Omeni<\ crescut;i ci in simţul drl'pt[1ţii şi al bund
~uviinte nu est!' r>a un monument tot atît de
important pentru istoria neamului
nostru, cum ar fi ele exemplu o ni<inăstire ?. In Omenie s-a contopit munca spirituali) a atîtor .i:eneraţii de striimo~i. Ea le-a fost marele lci.:iuitor, clin cuvîntul
căruia nu st> ieşea fără o pedcapsi1 imanentii. Nici chiar în vrcmurill' de rl'stri~t1!
nu se i<'rta călcarea Omeniei. Şi tocmai despre neîntinarea cugl'tului în ciuda unor
vr<•muri grele est" vorba în această povestire.
&"i răsfoim puţin istoria pentru a tăl1mki viaţa poporului nostru cl;n Rucovina
pe timpul lui Iraclie Porumbt•scu.
După răpirea Bucovinei, toate rosturile ţ;irii s-au răsturnat. Vechii boieri clin
partea aceasta a ţării au plecat. A fost un adeviirat exod spre Moldova, lăsînd
locul veneticilor de toate neamurile, care, din vechili, ajuns<'ră să stăpîneasc;'&
întinsele pămînturi ale celor plecaţi. Cei noi veniţi nu mai aveau nici un fel ele
legâtură cu poporul. Vorbeau nemţeşte sau leşeşte. aveau alte clatini şi alte săr
bători. Totul le era străin precum ci înşişi erau străini pentru b;l~tinaşi. Şi dacă
au mirosit ceva din culturn apusului, aceasta nu i-a făcut nici mai buni, nici mai
clrl'pţi. La ce IP-ar fi SC'rvit atari sl"ntinwntr dncl
unicul lor ţC'l C'ra imboi.:ăţirea şi
investirea ele către împărat cu titluri nobilitare? Pc vremm vechilor boiE'ri, se
făceau doar 12 zile de clac;i pe an a~a era obiceiul pămîntului. Ei au introdus
100 de zile ele robott1 - n :a era obicc!iul în Pocutia şi Galiţia : ~i acest obicei le
plăcea. Mulţi ţ{1rani români, nemulţumiţi, şi-au l<isat vatra
stri1mo~easc;i -;;i p;imîntul moştenit prin urice, trecînd munţii spre Transilvania, sau Corclunul spre
Moldova. 1n locul lor, s-a importat mîn;i ele lucru, tot din Galiţia. Ra mai sosiră
şi coloniştii germani cărora li se cl;idură cele mai bune pămîntud : <'l'<IU donr
naţiune privilegiată. Aceştia nu făceau robotă ca ceilalţi, poloni şi rUtC'ni care se
simţeau bine în Bucovina, deoarece la ei acasă fuseseră şi mai s;iraci. Mai aveau
şi unele înlesnid ca orice musafir ciu·uia i se acorcl<i atpnţie. Şcolile si"tteşti, fiind
îndrumate de inspectoratul de la LembC'rg, înc<'p sit capete o nuanţ;i catolică, ba
chiar să devină catolice acolo unde era o cit de mică comunitat<' polrn1i1. ,\~a a
început înstrăinarea Rucovinei, un proces în plin<i dcsfă<~urare, încă pe vrPmea
lui Iraclie Porumbescu, (ne aflăm după 1830, cinci el a fost numit prPot la Şipotl').
Nemulţumil'ile In lumea satelor api'1reau acolo uncie oamenii nu avc•au cui să
se plîn~ă pentru a li se face dreptate. Nu-i vorbă că nici foştii boil'ri nu plC'cnu
prea mult urechea la durerile poporului, dar cd puţin \'orbeau româm>şt<' şi aveau
aceleaşi obiceiuri cu ale ţăranilor. Mai sprijineau o şcoală româneasc;i, mai judecau
pricini, mai împ<icau oamenii. Acum singurul sfătuitor şi avocat al ţiiranului riunin~
preotul, a cărui muncă pc tc•ren ob~tesc trebuie privit;i cu veneraţie.
tipărite?
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Pent1·u pricinile mai .(!rele, ţăranii încercau să se adreseze conducerii, Ia Cerni1u\!. t!·imiţind un cldPga~ cu o jall!i1 ... Cî_t1•oc.lati.i se mai făcea şi dreptate, aşa cum
s-a mtunplat cu cearta dmtre roman11 el m Satu Mare ele lingă Rădăuti si colonistii
germani. episod povestit di> naturalistul Haquet ca1·e a călătorit p1:in Bucovi;1a
.. Ge1:manii primiseră pămînturile Cl'le mai bune, îngustincl păminturi!P rnmanilor
Ap'.'•· nu numai ~ă au p1·ăcl~1t _micile gT;idini, ci s-au şi obr[1znicit ele a atinge drepturile cel!' vechi/ ale romanilor/". Comisa1·u1 imperial trimis să facă pace s-a
intîmplat Să fie un om drPpt. El le-a spu;; răspicat 1wmţilor că „dacă nu se vor
<1stimpărn. viaţa lor va fi VPşnic în primejdie, căci dacă Molclovc>nii sau Valahii se>
\'Or răscula odati1, împotriva lor, nici copilul din pîntecelc mamei nu va fi cruţat"
Dar dn•ptate li se f<\cc>a românilor cam rar. De obicei românul care> îndri1zn1•a
-.[1 clPzvălUiC' abuzuri, (~crie Buclai Dcleanu, pe atunci consilier provincial pc lîng<'l
.. lol'Um nobilium" la Lemberg) era privit ca tulburfitor al pi'tcii din sat <;;i ca atare,
înspmnat Ia protocol ~i pedepsit cu închisoare si b;it[li. ba uneori chiar şi cu
expulzar0a" :.
·
Pove,..tea noastră grăieşte dcspn• un astfPI ele ţăran, un go,..podar de frunt1•
din Şipotele Sucevei, care a îndrăznit s[1 ceară drPpt:ttl' clezvitluincl ni~t<· rni":-Plii
ale „domnilor". Cine sînt acei „domni", nu pukm afla încă, iar nun\l'le ţăranului
nu-l vom şti nicicind - Un om dintrl' cei mulţL Totul '-' atît de încleplirtat şi di.>
pierdut sub valurile vn•mii ...
Povcstl'a începe încet, cronicăre~te. cum ni~t<' oameni l-au rugat P<' !racile să
nwan:iă să sfinţească o <.·'lsă într-unul clin c[1tunell' ce ţinl'aU de Şipote. Au încălecat
"i au pk•cat împrcun;i pină la casa cu pI"icina. Drumul e lung, oamenii grăicsr
1Jc unele -:;i altc!l', numai de cP-i doare, nu incl'p a zici'. Au ajuns la o casă sără
rărioasă, părintPle a sfinţit-o, a gu~tat din bucatl'll' puse pe masă ~i stincl de vo_rbă.
ri aflat că acPastă sfinţire fusese pusit la call•, 1wntru a putea gr[ti în voil'. k10lf11tt1,
mai dl'parte ele vatra satului. Avuseseră siitc>nii o pricinii grea cu domnii penti\U
rare au trimis ~i ei la stăpînire pe unul din ai br.
De aici înainte ii lăsăm pc Iraclie PorumbPscu sii-'ii spunit povestea în; limba
lui modm;e1wasc[1, încet cui·gătoarc, cu fraze lungi, ramificat<,, ca firele pîraielor
ele munt1• C'l' SP strPcoară limpezi printn• pietre.
Aşa gr[1ia unul dintre ţărani ·
„Dal'ă clup[1 îatii1'lc kluiri c<' le-a Llcut <;;i !C'-a trimis si1rmanul om în numt!lc:>
no,..tru, la scaunele cele mari la CPrnăuţi, cum sp Vl'de. au· aflat sti'tpinii no-:;ti'i. ori
J>oatP c<l lP-a si venit ceva ce nu IP phkea <;;i au por11 it goanii asupra lui. lntr-o
noapte îl rt1dirar[1 p<"tclllrarii şi vatamanii clin pat, îl închiseră în an•stul săt&'Sr şi
tll' acolo. sub străji <lucindu-l la Rădăuţi. cum se part' cam cu .~tirea str·ăjilflr, a
""i1pat si cil' atunce. 'bietul. tot numai fugar umblf1, clucînclu-i oamenii tot pdn
1 ,r11ri a~umitl' clin păduri dte cC'va mcrindl' şi tot a-:;a şi pre sărmana lui iarno<-• şi
roµiHi sprijinind-o. Din om gospodar si cumsecade, a devPnit ~ărac şi piP1-dut,, ;că
toate vituţc>le, în parte i s-au prăpădit. neavînd stăpîn, <;;i parte i le-au luat :;lujba~ii
cu puterea, sub cuvînt de c[pspi"1gubirc pc•ntru umbh•tPll' lor ele a-l ci1uta m•contl'nit, ~i-apoi şi cit• aman0t. ca să vie- după ele, singur, la domni amanet. răm<\S
fară nici o urmă.... Dară apoi biata fcmee, P<' cite drumuri au purtat-o, cit<•
hatjocurl si chinuri a-ndurat <'a că să spuc unde-i b[1rbatu ci şi ea nici singură nu
sti<;. Si acum ele un an ne zilf' îl caută cu \'atamani, cu pădurari si cu plăieşi, ba
~i chi~r ~u catanc• cc furii trimise din pricina lui l:obcliţă 2 incn<ll't', o ~:om pani•'
intrmg[t îl caută, zic. s;i-1 prindă şi s;i-1 închidă, şi cine ştie ce să mai facă cu Qll •
Călcatu-i-au de nmltr• ori :ziua şi noaptea casa, pîrjolitu-i~au cămara de to;Itu ce
C!rau într-însa, a<;;a că biata lui femee şi copilă înc[1 azi sint goale şi fără hrană"
Mişcat aclînc de cdc ce auzii, întrPbai: şi unde-i acel om?
- D<-• un an ele zil<\ cum zisl'i, răspunse vorbituriul. e fugar -:;i pribeag_ prin
pf1duri, m•cutezind, dc• frică, a se apropia de casa sa".
- Şi dumneavoastră n-aţi făcut m•mică ca să-l scăpaţi ?
- Cum nu ? Făcurăm c;i am mers Ia Riidăuţi şi m•-am rugat elf' domni să-l
iertl', s[l-i dPe pace, că nu-i ncmică dl' vină, că (') c<'-a arătat, a arătat în nu_melv
nostru. să fie numai domni buni si să cl'rcetcw dl' nu-i aşa cum a arătat el ~1 vo.videa cf1 toate-;; aşa, ba încă şi ma i mult şi mai rău de cit aşa.
0

:•) Bud~i oele~~~Kurzgefasste Bemerkungen ftber Bukovina, ed. Jon Nistor in „Românit şl
Rutenii din lluco,·tna", Bucureşti, 1916, P. 189.
'> Haiduc hu\ul care a răsculat satele din nordul Bucovinei după 1848.
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- Ei 'i-apoi?
- Apoi ay1, C':·1-n !:le să ni se ba.c!<'-n scamă rugi11"ik noastn', 1w-au închis si
p;·<· nm can• a.11 11wrs cit• ne-am rugat si abia dup;·1 mai mult<' zile <i<'-nchisoar<• si
d<~ fu:1r.1f' am sc<"1pat. TP 1·U.l:[1111 clPci pre• S-t.1, domnul<' p[1rintc', fii-11<• bun si milostiv, s_i_ fU cu 1~1intc:1 S-talp Pc>-i 'iti 'ii p~Jtf'a, c:iC'i tP socotim ci1 ~tii si ai put<'a
multe. Fa, ~t' rugam, doară ne sc,1pi pn• hi<'lUI om din n<'n1i<1 -:-i p1·im<•.iclia în caru
n01 l-am bagat - că D-le p:'1rintc. aicP ,,1,pin<I vorbitol'iul, C:t• mo<irl' omul aC'c>sta
undeva prin codrii ele foanw ori mînr:a• cit• fian• sidbaticf'. t•I moare• pre sufletul
nostru, ci moare uC'is de noi.
0

A5a, a'ia PSt<', ziseră Cl'ilal\i, ciupit care vorbitoriul c-ontinu[1 în~;i foarte
mi'iC'at:
- Cum apoi să mai trăim noi, cum să ne mai aşteptăm noi moartea noastră?
Toată lanăma a soţiei şi a copilului său arc să ardă pre sufletul nostru şi al
copiilor noştri.,. 3,
Eu, g-înclind puţin, zisei: DumncZPu s;I vr1 bi1wcuvintf'ZP inimill' voao;trl', ci1ci
viid că ele sînt ca ale unor oameni cinstiţi. Veniţi mine doi sau trl'i la mim•.
Lu pină mine voi cugct:1 cc• 'ii cum s-ar putc•a facl' ca să vil implinc>sc dorinţa
C'arc ele aici înainte l'S;<' o;;i dorinţa mea, a prcuiului dumneavoastră''.
Pc unde va fi rpstul povt•stirii ... „ Dar oare a mai tc•rminat-o l'I ? Mina can•
~crie e o mîni1 bătrînă, tremurătoal'C~; sc1·isul se ascanu'init cu cl'I clin ultimell'-i
scrisori cinci locuia singur şi bulnav în Fr;Jtău\i şi poate i'ii mai d(•pima amintiri
îndepărtate.

Şi cc va fi putut !->~l focii pc•ntru aed ţiiran lli1ituit cil' cătane pr·in p;'idur<'?
Oricum, Iraclic PorumbPscu se va fi lupwt cu „domnii" ciici ii 'itim dudnd la bun
sfirşit mai mari 'ii mai grdc încerci1ri.
AcPstc clou;! foi car•' au sc{1pat de vremuir<"a vrPmii ~int ca o piatră Vl'C'IH' ele
hotar pe care n-avem voie s-o lăs<lm să se sl'ărîme 'ii nici s-o îngroape uitarea.

DE LA VU: DES PAYS:\NS Dr:: BUCOVINE - NOTES EN MAHGE D'UN
MANUSCRIT D'IRACLIE PORUMBESCU
RESUME
On comment<• Pt on foit publier un manuscrit inedit d'un recit ii sujPt l'piso-:
diquc qui evoque la "Jtte des paysans de Bucovinc contre l'exploitation habshour!H'oisP. Lf' recit, dont on conS<>rvp dPs fragmpnts,
est dtt ii haclie Porumbt>scu et il
date des dernierps annees ele la vie de cc prosateur de Bucovinc.

·') Sublinierile apaqin textului original.
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O FRUMOASA PRIETENIE DE TINERETE : NICOLAE IORGA
PETRE FINTÎNARU
MIRCEA DUMITRESCU

Datorită unor preocupări sisifice de bio-bibliograf, întreprinse de Barbu Theodorescu, cercetător atent a lucrărilor publicate de acesta, încă din perioada anilor
'JO cînd i-a fost secretar, se poate vorbi astăzi despre o destul de completă cunoaştere a relaţiilor lui Iorga, de prietenie, de adversitate sau numai de colaborare
literară, ştiinţifică ori politică.
Folosind deci, ca surse, informaţiile primite din studiile lui Barbu Theodorescu,
cele din volumul O viaţă de om aşa cum a fost al lui N. Iorga şi cele de arhivă.,
inedite, privindu-I pe profesorul ieşean Petre Fîntînaru, • vom încerca să creionăm
frumoasa prietenie a acestuia cu Iorga în perioada 1889-1894.

„Iorga şi-a făcut aici intrarea (la Universitatea din Iaşi, n.n.) ca tînăr excep- spune Barbu Theodorescu. Totu~i. fiind o fire izolată şi neadaptabilă,
era supus glumelor ş1 ironiilor colegilor. Repede a aflat un protector în persoana
coleeului mai mare, Fîntinaru, un student respectat şi temut pentru severitatea
caracterului şi puterea sa fizică. Sub tutela acestuia, care avea pentru Ion::a admiraţie şi dragoste .•• " 1•
Despre acest moment de început, Iorga scrie: „Unul ca mine a avut doar norocul să intereseze de la început pe cineva dintre cei vechi, respectat de ceilalţi
pentru severitatea şi hotărîrea lui, BUNUL Fîntînaru, de pe la Fălticeni, înalt.
spin, slab, DIN CARE SOARTA A FACUT, PE LlNGA PROFESORUL DE LICEU,
CARE A TREBUIT SA FIE ŞI UN PREFECT PERMANENT AL LIBERALILOR ... "2 (sublinierile noastre, n.n.).
De altfel, tot Iorga îşi aduce aminte în 1932, cînd a scris O viaţă de om aşa
cum a fost, că Fîntînaru „ . . . şi-a adunat, supt pseudonimul Vladimir, epigrame,
dintre care unele cu adevărat bune : Cugetările de astăzi/Sînt prostiile de mîne/(şi)
a schiţat astfel pe colegii săi într-o „jalnică tragedie", tn eare, DEŞI ATIT DE:
PRIETEN (sublinierea n.) figuram ~ fftl;/Vczi acolo o căpiţă de păr des nepieptă
nat/Ea ascunde subt povara-i un cap mare de-nvătat/" 3•
In fine, concludent pentru înţelegerea mai bine a prieteniei lor de ti1wreţC',
necontinuată, tot Iorga în acelaşi loc pomeneşte pentru ultima oară de Fîntlnaru 1
„Deocamdată nu mai aveam rost în Şcoala Normală, unde era să las UN SINGUR
PRIETEN, CREDINCIOS MULŢI ANI DE ZILE, PlNA NE-AM PIERDUT DIN
VEDERE, FINTlNARU... (tot sublinierile ns.)" 4•
La ce se referea Iorga, atunci cind pomenea despre CREDINT A prietenului
său. singurul său prieten, aflăm din volumul Scrisori către N. Iorga 5 fn care stnt
ţional"

•) Textul anexat.
•1 N, Iorga : Paclnl de tiaereje, voi. r. ediţie alcătuită, prefaţa şi blbllografle de Barbu
Theodorescu, Editura pentru Literatură, 1988, p. X.
I) N. Ior33 :O vlafA de om aşa cum a ftlsL, voi, I, Ed. N. Strollă, 1934, p. 110„
•1 Ibidem, p. 153.
'I Ibidem, p. 182.
'> Scrisori cl.tre Nicolae Jarca. voi. I, Il!IO-l!IOI, edlţle ingrtJltA de Barbu Theodorescu, studii
'' documente, Ed. Minerva, tlPl'l, p. 126-toft.
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publicate nu mai puţin de 23 de sc1 isori ::ile lui Fîntîn::iru, începînd cu 18 martie'
1890 cînd Iorga pleacă clin Iaşi, unde va mai reveni numai sporadic, pînă la 12
decembrie Hl!H, cinci acesta hi începuse cursul la Universitatea din Bucureşti din
noiembrie -;;i î~i stabilise domiciliul în Capitală, în str. Sf. Voievozi nr. 12, încă
din scptC'mbrie acl'la~i an.
In acC'astă perioadă dc> aproapt• 5 ani, timp în care a colindat Europa pentru
~tudii (Franţa ~i GPrmania) sau l't'rt·cti1ri de arhive (Fran\::i, Germania, Italia, Au,„,ria etc.), Fîntinaru a fost acPla C<lr<' ii informa clesprP n• SP intimpla în ţa1·ă, dai
mai ales la Ia~i. adrcsindu-i-se cu „Iubite Iorga", „Prietene''. „Dragă Iorga", sau
,.Prietene Iorga" şi terminîncl de cele m::ii multl• ori cu „Sărutiiri" sau „Te sărut"
~i doar odat;i cu „Primeşte salutările mele" şi de trei ori numai cu semnătura.
Informaţiile erau dintre cde mai v::iriate. Fil• c<i îi trimit<'a vPşti despre prieteni („Pc Th. Vasiliu nu l-am întîlnit". „Tomicla s-a însurat !?i s-a stabilit la Sinaia', „Evolceanu nu-i în ţar<'l. La Paris", „Pe Tt>adoru tot ii întîlnesc" etc), fie că
ii t!'Îmitea gazetP!e în ca1·e apiireau
;1rticoldf' lui Iorga, fit' că îl ţinf'a la cUn'nt
<lespn~ " ... Yăzcloaga na\ională V. A. llreche" sau despre activitatea lui A. D. Xenopol' sau despre Ghibi'ine~cu, can• la înmormîntarea lui Alecsandri „a bilbîit
repede un mic discurs".
Am spicuit de'itUl ci<' puţine citate ci in scrhorile lui Fîntînaru, numai pentru
a putea justifica afirmaţia că înt1·e cei doi a fost o priPtcnie frumoa'.>,i, dar ll'ctura în toblit::ite a paclwtului de scrisori t•ste veritabilă încîntan'. atît pentru stilul plin de humor al expC'dilorului, cit şi pentru bogăţia şi varietatea de informaţii pe care• acl'sta ll' furniza prielr'nului.
Şi totu1i, această prietenie nu a m::ii continuat.
Iorga spune „pîn[1 nt•-am pierdut clin vedt•re", dl:' undr concluzia că nu s-au
certat, că nici o nl'in\t>leg-l'rt', ele nici un foi. nu a intervenit între ei. ceea ce pt>ntru Iorga nu t•ra exclus.
Prin pierderea din vedere trc>buib s;i inţc>legem pur şi simplu fiecare pc drumui lu1. Iorga, universitar la Bucureşti, călător prin toată lumea, un om politic
~i ~<'f df' partid, parlanwntar activ şi publicist cu o
frl'CVc>ntf1 grc>u c!C' imilginat.
o viaţă, deci, trăită intens la dimc>nsiuni univC'rs::il<>, în timp ce Fîntînaru, liberal
<:onvins şi ieşran prin cl<'stin, abia că n trăit vrf'o tr<'i ani la Bucureşti (H.101--190·0
ca director general în Ministerul Instrucţiunii, sub Spiru Haret; în rest, profesor
la Liceul Naţional din laşi, ajutor de primar la Iaşi şi prefect libPral al judeţului
Iaşi (1914-1918 şi Hl22-1926).
Ceea ce poate părea curios ar fi faptul că, în perioada I 894-1895, deşi Iorga
a făcut multe r<'cenzii literare în publicaţiile vremii, nu a găsit cu cale să seri!'
clrsprP volumul dr epi1ffamP public< ele Fintinaru în 1894 sub pseudonimul Vladimir, volum pe care ii cunoştea ; de asemenea, deşi Iorga a publicat patl·u volume sub titlul Oameni cari au fost, întn• 19:34 ')i 19:19. nu a gasit loc, printre cei 681
de pomeniţi şi lui Fîntinaru, care încetase clin viaţ<i în anul 1927.
Dacă s-ar fi certat, ar fi fost eventual o justificare ; altfel, nici o explicaţie
plauzibilă nu există.
Au fost însă două momente cinel Iori:a a trebuit să-l întîlnească pe Fîntînaru ;
poate chiar s-au întîlnît. dar nu am găsit niciun document în care si1 fie consemnat
aşa cevn.
Ne gîndim la perioada noiembrie 1!l16 - decembrie 1918, cind Iorga a fost refugia,t la Iasi a avut activitate parlamentară şi publicistică inttmsă, ziarul „Neamul
Românesc;,' apărînd cu regularitate, iar Petre Fîntinaru a fost prefect al judeţului
Iaşi de la 5 ianuarie 1914 la 22 martie 1918 6
Este greu ele crezut că, date fiind activităţile celor doi, l!i să nu se fi întilnit,
dar întrucît nu a fost vorba de confruntări sau înfruntări publice, întîlnirile lor
să fi rămas cu un earacter pur particular, fiindcă Barim Theodorescu, în dt>stul
de completa biografie pe care am avut-o în vederP, nu menţionează printre multell•
intîlniri ale lui Iorgu în anii refugiului la Iaşi şi vreuna cu prefoctul judeţului.
Petre Fîntînaru.
A doua oară cinel Iorga şi Fîntînaru ar fi trebuit sfi se întîlnească a fost în
perioada de la începutul anului 1!122.
-------

'I Arhivele Statului Hucur<'Şti, Fond Min. Interne, dos. Jll0/1914, fila 4 şi dosar 181/1918, fila l?.
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Fintînaru a fost din nou numit de lilwr;tli prC'fect la Iaşi 7• fn această calitatP
el a tutelat alegerile parlamentare din martie 1922, iar pe listele ele candidaţi au
figurat: Gh. Mîrwscu la libC'rali Tache lonPscu la conscrvatori-dcmocrati, Petrl'
Drai:?omirescu la partidul poporului. Nicolat• Iorga la partidul naţionalist-democrat.
Ion Mihalache la partidul ţărfmesc şi dr. L. Ghclcrter la partidul socialist.
Şi ele data aceasta este g1·eu ele crezut ca un canci iclat-cap de listă să nu se
confrunte cu prefectul judeţului, măcar în jll'rioacla campaniei electorale.
Ar fi fost totuşi posibil, pentru că la aceste alegeri Iorga a mai candidat la
Dolj, Sibiu ~i Galaţi, tot cap ele listă, după cum o spune în O viaţă de om aşa cum
a fost•, în timp ce Barbu Theodorescu menţionează că .,La 8 martie 1922 este ales;
dt>putat la Dorohoi, Galaţi, Craiova şi Bucure~ti" 9 .
Nu încercăm să desluşim eventualele taine alr acestei necontinui'u·i a unei frumoase priPtPnii dr tineN•ţe ~i luăm de bună afirmaţia lui lor,ga „ne-am pierdut
din vedere" pe care o credem, fiindcă - pe ele o parte - uluitoarE>a !)i diversificata activitate a acestuia nu-i mai p1•rmitea, ca timp efectiv, să întreţină o prietenie
pur sentimental<i, iar - pc de altă partP - Fîntînaru, ri'tmas profesor de liceu,
~i-a concenfrat viaţa public;\ numai la limitC'lc pi-i1m'irici <;;i pr1•focturii Ia5ului, de
care s-a dovedit a fi fost de mult legat.
Pentru Iorga, Fîntinaru a 1·ămas ,,sin1?u1·ul prieten" şi „bunul Fîntînaru", iar
pentru Fîntînaru Iorga a fost „Iubit<' Iorga ... cu s;'irutări"

Petre Fîntinaru s-a născut la 25 iunie 1Rfi7 în comuna Fălticl•ni, judeţul Suceava, plasa Şomuzului, str. Tâmpe-:;ti nr. 1184, fiind fiul lui Niţă
de ani), cultivator de pămînt şi al Mariei (27 d<' ani), prnfesic libcni (conform certificatului de

ns

naştere).

Nu se poate afirma cu cxactitak, P<' baz[1 dC' docunwnt<', anul r.ind s-a stabilit
la Iasi, nici dacă a venit singur, pPntru învăţ[1tUt·ă sau impreun;i cu toat;i familia,
această a doua ipoteză fiind mai probahil<l. df'oarece toţi c<'i şasC' copii ai lui Niţ;'1
Fîntînaru (Petre, Aglac, Ion, Vasile, Tiţa şi Elena) au trăit la laşi cu familiile lor
si toţi au fost inmormîntaţi în cimitirul Et<•rnitatca clin laşi.
CP<'a CC' sl' şti<' cu precizie este faptul că a obţinut diploma de bacalaureat
in litere şi ştiinţe în sesiunea iuni<• 1886 !)i diploma dp licenţă în litere la Universitatea din Iaşi în anul 1891.
ln timpul studenţit•i s-a împrietenit cu Nicolae Iorga care ii numc-;te „bunul
Fintîna1·u".
Tot în vremea studenţiei, după căderea de la putere a guvernului Brătianu (1888),
Petre Fîntînaru devine membru, statornic, al partidului liberal : în anul 1891 a fost
unul dintre reprezentanţii studenţilor liberali clin Iaşi la funeraliile lui I. C. Br5tianu, iar în perioada următoarP, pc lingă funcţia de profPsor ele română şi latină
la liceul Naţional din Iaşi, a colaborat permanent la publicaţiile liberale din capitala Moldovei (la ziarul „Evenimentul" a fost chia1· redactor permanent). Tot ca
I iberal convins, după despdncll'rPa din partid a radicalilor lui Gh. Panu, PPtrP.
F'întînaru a publicat sub pseudonimul „Vladimir", primul volum de epigrame din
litc-ratura noastră, intitulat .,Radicalii", în anul 18!14.
Ca profesor ele română la Liceul Naţional, l-a avut printrP elC'vi pe Mihail
Sadoveanu care nu omite să-l pomenească în Anii de U<·cnicic. Cu marele povPstitor
va colabora destul de apropiat în perioada Hll 0-1911, ·ind Sadoveanu a fost din•ttor al Teatrului Naţional din Iaşi, iar Pet1·p Fîntînaru Pra mC'mhru in Consiliul
de AclmînistratiE> al acPstuia. DE> altfr•l Fîntinaru a fost în comitetul de conducerC'
al Teatrului Naţional din Iaşi şi mai înainte, de la 18 iuliP 1896 la 17 august 189fl
ca delegat al Ministerului Instrucţiunii, în timpul pl"imului ministeriat al lui Spiru
Ilaret, perioadă in care a fost şi inspector şcolai· (8 ianuarie 1897 - I :1 aprilie 1899).
In al doilea ministeriat al acestuia (1901-1!104), Petre Fîntînaru a fost director
general al invăţămîntului primar şi chiar secretar general al ministerului pentru
o scurtă perioadă.
71

Idem, dosar 38/11122 filele 24-2.9 şi dosar 4/1926 fila 14.

'J N. Iorga : O Vlală de om aşa cum a rost, voi. Ul, Ed. N. SLrollă, 19:M, p. 78.
•) Barbu Theodorescu : N. Iorga, 1871-19to Bioblbllograrie, Ed, Ştllnllflcă şi Enciclopedică
Editura Milllară, 1976, p, 80.
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Revenit la Iaşi, continu[1 activitatea de profesor la liceul Naţional, pentru ca
din iulie 1!107 pină in innuariP 1911 s."i fie prim ajutor de primar al oraşului Ia~i.
primar fiind scriitorul Nicolae Gane.
Prin decretul nr. 71 din 5 ianuarie 1914 este numit prefect al judeţului Iaşi,
în locul lui ŞtC'fan N<'gruzzi, demisionat, funcţie pe care a păstrat-o pînă la 22 martie
1918, cînd a demisionat la rindul său. Trebuie evidenţiat faptul că în această
perioadă a avut o misiune foarte grea, fiind vorba de timpul în care capitala României a fost la laşi în refugiu, cu toate> grputăţile inPrPnte unei asemc>m•a stări
de fapt.
Relntră în viaţa publică în preajmn alegerilor din martie 1922 ; trebuia să candideze la alegerile pentru Senat, în care scop frunta~ul liberal Victor Iamandi ii
face un elogios portret în ziarul „Mişcarea", dar pînă la sfirşit este numit din nou
prefect al judeţului Iaşi, în luna f<>brunrie l!J22.
Odată cu terminarea guverniirii liberale, în martie 1926, potrivit uzanţelor.
demisioneazii.
Urmează o scurtă perioadă de guvernare „averescană" (30 martie 1926 4 iunie
1927) după care au urm.-it din nou liberalii : de data aceasta Petre Fîntînaru nu
mai este numit prefect, ci este ales senator ele ct1tre membrii consiliilor comunalP
şi judeţene, cu o majoritate zdrobitoare (392 voturi clin 445 exprimate).
Nu-şi poate exercita insă mandatul, deoarece în luna august 1927 a încetat
clin viaţă, fiind înmormîntat la cimitirul Eternitatea din laşi.
In „Figuri ieş<>n<>", voi. I, Ion Dafin spune: „Atît de înrădăcinat e în el SPntimentul datoriei şi al răspunderii, incit chiar celui mai îndîrjit adversar politir
şi personal, n-ar fi în stare să-i refuze concursul, cind 1n joc ar fi o cauză dreapU'I
'l'i de utilitate generală".
UNE BELLE AMITIE DE JEUNESSE: :N'ICOLAE IORGA PETRE FINTlN,\RU
RESUME
La materiei prcsC'nlC' ks relations d'amitie entre le grand historien et homme
de culture, Nicolae Iorga, et Petre Fîntînaru, pendant la periode 1889 - 1894 et
„bien des annces" apres, comme le note Iorga lui-meme dans ses memoires. L'auteur
utilise commC' sourct>s d'information Ies etudes de Barbu Theodorescu sur Nicolae
Iorga, le livre „Une vie d'homme, telle qu'elle a ete" et des donn~s inedites,
tlrees des archives. Tout en evoquant cette amitie de jeunesse, l'auteur ebauche une
succincte biographie de Petre FînUnaru, originairc de Fi1lticeni.
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CASA DE LA

IPOTEŞTI

TRAIAN CANTEMIR

J\m menţionat, cu alt prilej, că iniţiativa de cumpăran? şi de transformare a
casei Eminescu din Ipoteşti în muzeu se datoreşte inimosului şi întreprinzătorului
Petre Irimescu (v. Traian Cantemir - Studii de literatură, Iaşi, Editura Junimea,
l9R:I, cap. Jpoteştii lui Eminescu, p. 135-139). Intrucît realitatea a fost uneori alterată, profesorul botoşăncan a lăsat rudelor sale citeva pagini manuscris menite
să arate adevărul şi să infirme afirmaţiile injuste. Din totalitatea lor, acelea pe
car<' le deţine Constantin Irimescu din Iaşi prezintă atit dificultăţile surmontate
de admiratorul marelui poet pentru a ajunge în posesia terenului pe care era
amplasată casa şi construcţiile acliacrnte, cit şi strădaniile lui de a le investi cu
atrihuţii culturale. Tc>mîndu-se, probabil, ca mărturiile făcute să nu dispară şi odată
cu ele să se şteargf1 orice urmă a contribuţiei sale la opera de instituire a aşeză
mintelor memoriah', Petrr Irimescu transcrie declaraţiile deţinute de Constantin
Irimescu, cu mici modifică1·i, pe alk foi, pe care le încredinţează, de astă dată,
Leliei Irimescu din Arad, str. Unirii, 16.
După cum cumunicii posesoarea acestor pagini, într-o scrisoare din 4 iunie 1983,
păstrate în arhiva familiei, în cuprinsul lor st• menţionează intervenţiile făcute de
Petre Irimescu pe lingă „d-na Papadopol şi alţii" ca să obţină vînzarea aşteptată.
Se dau apoi aceleaşi detalii cuno;.cute din paginile lui Constantin Irimescu în legă
tură cu condiţiile în care s-au efc>ctuat lucrările de reconstrucţie ale clădirilor
familiei Eminovici.
Noutatea pe care o aduce redacţia păstrată de Lelia Irimescu e că dă numele
.,;culptorului care a executat catapeteasma, stranele şi cafasul din biserică. E vorba
de danezul PCC'r Mcrlăe, „căsătorit cu fosta Mara Radu din Iaşi. fiica medicului Radu,
personalitate cunoscută". Petre Irimescu l-a descoperit la Mănăstirea Văratec unde-şi
aveau domiciliul. In aceeaşi scrisoare a Leliei Irimescu se mai declară că soţii
Merlâe, „la străduinţa noastră, s-au mutat la Botoşani şi au locuit în casa Gafencu.
La refugiu, s-au mutat în Bucureşti unde au şi murit la cîţiva ani".
Măsurile scriptice pc care le ia Petre Irimescu pentru a anihila eventuale
neadevăruri debitate pe seama creării casei memoriale Eminescu n-au fost imperios
necesare, pentru că activitatea pt> can~ a desfăşurat-o două decenii la rînd reiese
nu numai din depoziţiile trecute în revistă, ci şi din dosarele arhivelor din Botoşani. In cuprinsul lor, apare frecvent numele său deoarece, pentru realizarea
obiectivelor urmărite, a semnat cereri, a purtat corespondenţă şi a întocmit acte.
Toate acestea nu le-a făcut in numele său personal, ci al unui comitet de entuziaşti
pe care l-a înfiinţat în 19'19 ca să-i fie sprijin şi stimulent. Devenit unitate culturală cu atribuţii temporare, comitetul s-a comportat. administrativ, ca orice instituţie de stat. Registrul lui de intrări şi ieşiri a atins cifra de :15. ln corespondenţa
întreţinută cu diverse ministere şi cu prefectura din Botoşani, Petre Irime~cu le
cere concursul pentru materializarea bunelor lui intenţii. Corespondenţa e!1llsă nu
conţine amănunte deosebite. Este adăpostită în arhiva prefecturii Botoşani, făcînd
parte din Dosarul nr. 10, intitulat „Corespondenţă cu privire la biserica şi muzeul
din satul Ipoteşti, comuna Cocorăni, 1943".
Din restul pieselor existente în arhiva acelc>iaşi prefecturi, cea care se impunE·
prin importanţa fondului ei este „~ctul ~e tr~n~c_ricrc>_" de la p~gina 32. Din l_ec_tur l
lui se desprinde că Petre Irimescu mtcnţ10na m1ţ1al sa ex~ro~riez-:, pentru M1!11ste;
rul Instrucţiunii şi Cultelor, o „suprafaţă de 6.783 ~e metri patraţ1 _de teren ~1tuată
în satul Ipoteşti, comuna Cocorăni, judeţul Botoşani, pe care s~ afla ~asa Emm.esc~
}l alte acareturi". Ulterior, în urma hotărîrii definitive a Mi111sterulu1 Instrucţ1un11
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şi Cultelor, renunţă la extinderea preconizată, „mărginindu-se numai la o suprafaţă
de 3.205 m.p.". Simultan cu modificarea opPrată îi acordă Mariei Papadopol JJPrmisiunea „să-~i ridice magazia de cerPall' construită din lemn ce se afl•I pe acest
teren". ln schimbul concesiilor enunţate oferă proprietarl'i „drept preţ al despiigubirii pentru terenul rămas expropriat numai suma de lei 30.000 cc se va plăti din
fondul aflat la prefrctura Botoşani". Rezultă din tranzacţia intervenită intre cele
două părţi contractante ci1 PPtre Irimescu a înfrînt cerbicia Mariei Papadopol
care se opusese cu toat<i intransigenţa vînzării solicitate, cît şi pofta unor prc>ţuri
ridicate, căci ceruse pentru întreaga suprafaţă pusă în discuţie suma ele 148.000
lei. „Schimbarea la faţă" a propriPtan•i s-a produs nu sub influenţa persuasiunilor
venite din partea lui Petre Irimescu, ci a instalării lui la conducerea judeţului.
Un alt act de incontestabilă importanţă, aparţinînd acdt•iaşi arhive a prcf('Cturii Botoşani, în care se întîlnPşte iar numele lui Petre Irimescu e cel prin care
acesta se adresează MinistPrului de Jnterne anunţîndu-1 că a terminat lucrări le de
1·estaurare şi-i cere ca muze ul Emin<'scu ';'i consti-ucţiile clin preajm<\ să fie trecute
în spama prefrcturii judeţului. Actul poartă antc>tul „Comitetul de construcţi(' a
bisericii şi muzeului din satul JpotPşti, Botoşani" şie datat: 24 septembrie 1942.
In rîndurilf' lui sP declart1 di .. Botoşăn enii, pentru a cinsti memoria ma1·ciui poet
naţional Miha il Eminesc u, prin străduinţa unui comitet de construcţie prPzidat de
su bsemnatul am înălţat în satul de> naştere al poetului - lpotc)ti - 1929-1940 o
bisPrică monument construită în întregime din piatr{1 şi acoperit ă cu ţi g lă. i~i r
interiorul zugrăvit de ppneluJ profesorului Troteanu de la Academia de Arte Frumoase la'ii . . . Tot în cicest interval de ti_mp s-a reparat VPchcci bisPrică a familiei
Eminovici, s-au pus la punct mormintele' şi s-a reconstruit casa, dărămată cîndva,
în care casă s-a instalat un muzeu, cuprinzînd o mică bibliotecă, tablouri cu chipul
poetului şi al familiei lui".
Citatul are semnificaţie dublă. Enumeră întîi construcţiile înălţate sau ref<kute
şi apoi anunţă tPrminarca lucră rilor, efectuate „cu mare Pconomie". Aspectul lor
nou sau împrospătat, considerii Petre Irimescu, „va fi un imbold pentru gpne1·aţiile
viitoare în a-şi trezi sentimentele naţionale şi a cinsti memoria acelora ca n~. prin
operele lor, au fost fala neamului românesc".
Deşi adresa către Ministerul de Interne are caracter oficial, semnatarul ci nu
se poate r eţinp să nu-şi extPriorizeze dragostea şi preţuirea pcn ti·u r0prez('nL1 ntul
spiritual al poporului nostru.

Imaginf'a CasC'i „Eminescu" de la

Ipat.eşti (15

ianuari0 1920)

In fim.1lul adresei, Petre_ Irimesc_u ccr.e „prefecturii t'l e Botoşani să ia în primire
?e la comitetul nostru toata această zestre culturalJ pentru întreţinerea căreia se
impune" _să se înscri~ Jn _bug_etuJ jud eţului „sumele nece>arc, an de an". Grija
pentru pastrarea patrimoniului cultural demonstrează că Petre Irimescu n-a muncit
pentru realizările menţionate dintr-o simplă obligaţie cetăţeneasC'ii, ci a investit în ·
ea întregul lui suflet
. Exce ptînd mă rturiile docum('ntelor utilizate numai parţial, angajarea lui Petre
Irimescu la opera de transformare a casei de la Ipoteşti în muzeu reiese şi dintr-o
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fotografic făcută la 15 ianuarie 1920. Imaginea prezintă casa în plină degradare.
E ultima înainte de a interveni tîrnăcopul Mariei Papadopol. O fotografie anterioară
în timpul primului război mondial o reproduce Augustin Z.N. Pop în Pe urmele
lui Mihai Eminescu, Editura Sport-Turism, 1978, p. 20. In ambele imagini apar
aceiaşi doi salcîmi, străjeri ai intrării în casa familiei Eminovici. In grupul persoanelor proiectate pe fundalul locuinţei, primul de la dreapta la stînga este Petre
Irimescu. Marele lui merit e că a perseverat cu dîrzenie la realizarea obiectivelor
proiectate şi că a ştiut să antreneze, în scopul ce şi l-a propus, oameni şi instituţii
care i-au fost favorabile.
LA MAISON

D"IPOTEŞTI

RESUME
L'autPUr apporte de nouveaux arguments documentaires sur Ies efforts de Petre
ancien prdet du departement de Botoşani, pour acheter a Maria Papadopol h maison de Mihai Eminescu a Ipoteşti, afin de la transformer en musee
memorial, completant ainsi Ies renseignements de l'etude L'lpoteşti d'Emincscu
(publice dans Etudes de litterature, Iaşi, aux Editions Junimea, 1983, p. 135-139).
On publiC' lu sec-onde photo ele la maison, prise le 15 janvier 1920; la premiere,
datant de la premiere guerre mondiale, a ete reproduite par Augustin Z.N. Pop
dans son ouvrage Sur Ies troussl's de Mihai Eminescu, Bucureşt!, Editions SportTul"ism, 1970, p. 20.
ll"Îl11PSCU,
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lNSEMNĂRI

BIBLIOGRAFICE

COLECTIV, ARTA ŞI ŞTIINŢA IN BUCOVINA, Suceava, Biblioteca Judeţeonă, 1981-1964,
5 voi., 1390 p., cu ilustr.
Din proiectul unui amplu lexicon ce-şi conturează tot mai pregnant dimensiunile şi intenţia integraliLiţii, Biblioteca Judeţeană Suceava a publicat pînă in
prezent, sub egida Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Suceava, cinci volume însumînd, pe parcursul a 1390 pagini, un număr de 652 fişe,
din care 567 sînt destinate vieţii şi activităţii personalităţilor cultural-ştiinţifice
şi artistice înrPgistratc-, iar 85 sînt dedicate celor mai semnificativ<' instituţii, societăţi, formaţii artistice, lucrări, documente şi publicaţii, menite să ilustreze evoluţia vieţii artistice, ştiinţifice şi culturale româneşti, care pulseaz<i in Bucovina,
într-o nedezminţită continuitate, din timpuri foarte îndepărtate şi pînă în contemporaneitatea noastră atit ele emulativ-efervescentă şi generos deschisă spre viitor.
Intr-o clescriPrC' bibliotc-conomică, acestea se prezintă precum urmează :
I. Satco, Emil Muzica în Bucovina. Ghid, Suceava, 1981, 200 p. Coperta :
Ion Carp-Fluic>rici. Cuprinsul : Cuvînt înainte, ele Alexandru Toma, preşedintele
Comitetului de Cultură şi Educaţip Socialistă al judeţului Suceava ; Cîteva idei
despre viaţa muzicală a Bucovinei, de Liviu Rusu, muzicolog ; Compozitori, muzicologi, alte personalităţi ale vieţii muzicale din Bucovina (42 fişe) ; Interpreţi
(27 fişe) ; Lucrări, documente, colecţii muzicale (27 fişe) ; Instituţii, societăţi, formaţii, manifestări cu caracter permanent (38 fişe) ; Muzica in Bucovina cronologie
- (din anul 1467 şi pînă in prezr>nt); Index alfabetic (nume de persoane).
2. ~tiinţa în Bucovina. Ghid bibliografic, I, Suceava, 1982, 208 p. Coperta. • Ion
Carp-Fluierici. Lucrare redactată în cadrul compartimentului bibliografic, de Ion
Pînzaru, în colaborare cu prof. Petru Froicu. Cuprinsul : Dimensiuni cultural-ştiii_tţi:
fice bucO\•inene, de Traian Cantemir; Notă redacţională, ele Ion Pînzaru ; Abrcvwn
(periodice şi seriale); Note biobibliografice (61 fiş(') ; Instituţii, soeietăţi, publicaţii
rultural-ştiinţifice bucovinene (20 fişe), Indice alfabclic (nume de persoane).
3. Ştiinţa în Bucovina. Ghid bibliografic, II, Suceava, 1983, 288 p. Coperta • Ion
Carp-Flui0rici. Lucrarr r0dactată în cadrul
compartiml'ntului bibliografic, de Ion
Pînzaru, in colaborare cu prof. Petru Froicu şi muzeograf Eugen Dimitriu. Coordonator Nicu Chircă. Cuprinsul : Cuvint înainte, de Ion Pînzaru; Abrevieri (periodice
şi seriale) ; Note bibliografice (92 fişr) ; Lista personalităţilor ruprinse în voi. I ;
Indice alfabetic al numelor de persoane ;
4. Ştiinţa în Bucovina. Ghid bibliografic, lll, Suc0ava, 1984, 390 p. Coperta,
Ion Carp-Fluicrici. LuCJ·are elaborată în cadrul compartimentului bibliografie', de
Ion Pînzaru, în colaborare cu prof. Pl'tru Froicu şi muzeog1·af Eugen Dimitriu.
Coordonator: Nicu Chirca. Cuprinsul : Notă rl'dactională, de Ion Pînzaru ; Note
bibliografice (129 fişc); Abrevieri
(periodice şi seriale); Lista personalităţilor
cuprinse în voi. I şi II ; Indice alfabetic al numelor de persoane.
5. Satco, Emil, - Arta în Bucovina. Ghid bibliografic, I, Suceava, 1984, 308 p.
Cop1.'rata : Teodor Hrib. Cuprinsul: în loc de prefaţă, de Marccl Mureşanu ; Partea I - note biobibliografice (122 fişe); Partea a II-a - note biobibliognfice (45
fişe); Referinţe bibliografice (Arta
in Bucovina, partea a II-a); Partea a DI-a
- note biobibliografice (49 fişe) ; Referinţe bibliografice (Arta în Bucovina, partea
a III-a); Arta în Bucovina - cronologie - (din mileniul IV-III î.e.n. şi pînă in
prezent) ; Indexul numelor de persoane.
Este de la sine înţeles că elaborarea unei lucri1ri de o asemenea anvergură nu
este ferită, oricîte rn;isuri preventive s-ar institui aprioric, de dificultăţi şi riscuri,
provenind. în principal, din natura enciclopedică a lucrării. conjugată cu numărul
r~trîns _al realizatorilor. Dacă, în privinţa dificultăţilor, răspunsurile la fişa chest10nar, m baza cărora s-au întocmit cele mai multe dintre fişele consacrate personali~ţilor în viaţă, şi apelul (cel puţin presupus) la servicii specializate au putut
c'?nstitui modalităţi eficiente de surmontare, dep;lşirea riscurilor inevitabile, pendmte de criteriul actualităţii, rămîne o chestiune ale cărei consecinţe şi amplitudine
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IP \d l10ti1rî. ca ':'I 111 cazul allo1· lucritri similare, viitorul mai mult san mai puţin
apropiat. Aceasta, întrucit catalo.~are.1 uno1· 1·t>pn'wnt:inti ai ştiin\Pi şi r11·td ce nu
'-i-au conturat înc{t o c:11·tc• clP vizit{1 valoric<i suficic>nt dr' C'Oncluclc>nt;i (<"1 s;i. nu
mai vorbim dl' categoria amato1·iJ'lr), va atrage> clup[1 "ne şi infirmări ale> inC'rPdl'fii cu can• act':;;tia au fost invpstiţi, provodnd o nc>dorită inflaţie>. în acc>st sc>n,,
G. CălinPscu, refcrindu-:.;e la poeţii tiner. r.ota, în 1958, c<l unii d:ntr·l~ ei „surprinzi;1cl la început prin o anurn<' exulwranţ[1 liricft, nu-şi ţin mai tîrziu ftig{1duielilc•
':'i nu rnreori dispar ele~ pe firmanwntul p0Pzu•1 ca şi ostc-niţi, înainll• clfr.11· c:i
noi s{1 ne fi pierdut spNanţa". Situaţia fiincl caractl•1·istic:·1 tuturor rlo;ncmiil<,,.
vieţii spirituale, surprinde tencl inţa clC' valori fi care „int<'.gralf1 a patrimoniului spiritual local" prin acest atit dP nc>cesar ~i util lcn;icon. Cum insd., în acP<1St[1 faz[1,
lucrarc•a reprl'zintă o primă C'tapă, inlPnnc•diar<i -:;i inC'luctahilf1. i;•1· nu forma dC'finitivi1 a lt•xiconului, ~i cum <'a 1·:1spunde, el'! puţln pPntru mlimc>n~. si unor multipl0
nec0sităţi de• ordin larg cultur::il, e limpnrlc c:\ Î<l pofida unor riscant(' urmări,
oportunit;rte:1 Pi d1mînl' ca şi intact:-1, cu atît nni mult ru rit Nt n<' of0ră un tablou
glohal. rc><1l "i virtual, al aportului acPstui
r:ilţ r]p t:iră românri\scii ln 0\•oluţia •;i
sporir 'a hog:iţiei ~i variC'l(1ţii spl„ituale n'lţional" si (prin valorile> elf' \'Îrf) uniH'rsalc•. Dl' ·1:tfol, c<lJ:iuziti dC' arpst principiu, a•.ttor-ii nu miznţ '.i pf' o „necc'sar:i
"irnhio;:i1 î11lre gPnrraţii pPntru a sublinia iclec;i continufirii ;„ afirrn:1rr':1 unor
\'aiori stiinţificc' clin tr0cut si de ;1st·1zi cu rn'1trihuţii C'''idont c 1 i~·,.,-onţiatc> din punct
ric> vrr!c>:·c, v;ilorir în rlonwniilc ~tiin\0h1- 0xacte si umar:.;stc"' (Ion Pînzaru), alC'
muzicii · ·-rtl'i pl:1sticr. Oricum, „amhiţionînd la antologarr:i rxhaustivi1 a o;imrn:Jrw
de> 5tiinţ[1 si ele art;'\ or·i.<?inari sau trtiit0ri în acrast;'i na1·t,., a t:irii". materialul
C'~!or cinci volume', n•rhdat rlunfi uzantf' hihliogT;•fic" con"lcrate. "'' phsc>:17fi rlf'.i'l
(h p•irirla unor imp0rfocţiuni inorc>ntP, ele> det1liu, q'mnalatc' ele rl'rC'nz0nţi) „suh
"l'mnul pprenit<'\ţii, al dui·atPi" (Marcel Mur0.)ean11). De> altf0l. se> impune> prc•cizar0a
c<i SPriozitat0a lucrăl"ii pstl• climcnsion:1ti\ nu num2i dP amplnarea si tc>mrinicia df'
l'XCc>pţit' alf' dorurnent:irii (informaţiil0 fiind rolC'ctatc din fi)el0 chc>stionar ~i din
sursP diverse>· tratate acaclc>mic0, c>nciclopc>clii, lc>x'c0an0, monografii. repertorii,
cataloage, programe de sal{1, studii. matPrialc-. articolf' din perioclicf' elf' spechlitatc.•
şi clin pr0sa cur0nti\), ci şi clP acribia ':'i onestitate3 cu rarP '-'Î'lt rPrlac-tntC' artico\c>lf'
CP dau suh«tanţă si densitate tuturor volunwhr. Fi0c·1rc> fi)ă biobibliogr·afic<i sau
inforinatiY[1 S" prPzintii ca un vc>ritahil prc>tc>xt pc>ntru o monografie', iar clacă
sînt luate în totalitatP sau grupate pe domenii, flsele rf'Prt'zinti1 nut"ntice premise
de abordare monografic;i a vipţii spiritu;iJp românPşti din Bucnvin'l Î'1 totalitat0a
ei sau pc secţiuni de manifestarf'. DC' regulă, o fi~ă ronţinc> princip;i!0le date blografic0, cu acc0nt pf' latura formativ-spirituală, cu m0nţionarca publicaţiilor mai
importante la cam a colaborat personalitatea în cauză, urmată ele hibliografia
(deseori generos) selectivă a lucrărilor personale> şi ele o hibliografie refc:·enţială,
selcctiv[1 -:;i aceasta, deşi nu totcleauna convingătoare.
In privinţa diferenţierilor valorice. ele> a căror n0cesitate autorii au fost în
moci declarat conştif'nţi, <' de rc>tinut
că ac0stPa au fost marcate.• rrin dimen~iu1w 1
dif<'1·ită a fi.5elor,
s·111. în cazul volumului Arta ... , şi prin gruparea artiştilor
plastici în trei cah'.!.!Orii : l'Onsacraţi sau cu activitatea încheiată, concludenţi sau
în deplină afirmare şi, în fine, aflaţi la stadiul promisiunilor sau al amatorismului.
Considerăm că o mai tranşantă il'rarhizai·p axiologică s-ar fi obţinut dacă în cadrul
bibliografiei s-ar fi operat disocierea (obligatorie) intre : cărţi (volume), studii şi
materiale publicat!' în lucrări colective sau în reviste de spccialitatf', articole curente etc. Probabil că atunci cind vor purcede la elaborare:i lexiconului în formă
definitivă, autorii vor avea In vedere şi astfel de criterii, operind, in acelaşi timp,
o riguroaSă şi obiectivă selecţie a valorilor, întemeiată pe considerente ce ţin
de perenitatea creaţiei, de contribuţia reală şi originală la creşterea patrimoniului
spiritual local şi naţional. Pentru aceasta credem însă că se impune, ca un imperativ sine qua non, continuarea Intreprinderii asumatr. în configuraţia actuală,
pină la epuizarea exhaustivă a resurselor spirituale ale zonei, aceasta şi pentru
motivul că, chiar într-o atare ipostază, lexiconul la care lucrează inimoşii cercetători de la biblioteca suceveană împreună cu colaboratorii lor, se dovedeşte de
o utilitate şi importanţă vitale pentru toate celelalte domenii ale cercetării şi valorificării zestrei spirituale de pe aceste meleaguri străvechi, atestînd în mod cit
se poate de elocvent că nasc şi la Bucovina OAMENI de se3mă.
NICOLAE CARLAN
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ERICH BECK - BIBUOGRAPHIE ZUR KULTUR UND LANDESKUNDE DER BUKOW/NA.
LITERATUR AUS DEN JAHREN 1965-1975, Dortmund, 1985, 534 p.

De mai bine de trei decenii, harnicul cercetător Erich Beck se preocupă, cu
dC' Sisif ~i minuţii• de bijutier, să alcătuiască un util şi indiSJX'nsabil instrument de informare ~i cunoa~tere monografică a vieţii materiale şi spirituale
uin Bucovina. Primul volum, Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. Litcratur bis zum Jahrc 1965, a fost tipărit la Miinchen de Vcrlag des Sildosdcutschl'n
Kulturwcrkes, în 1966 şi cuprinde ceea ce s-a publicat despre nordul Moldovei, de
b origini si pînă la 1!)65. Neobositul şi competentul bibliograf a făcut să apară,
de curîncl, si cel de al Ii-lea volum : Bibliographie zur Kultt1r und Land1•skund'.~
dcr Hukowina, în colecţia Forschungsstelle Ostmittelcuropa, de pe lîng<i Univt>rsitatea din Dortmund, Germania Federală, însoţit de o prefaţă a prof. dr. Emanuel
Turczynski. In 1uc1·arc sînt prcze11tate sistematic 4831 repere bibliograficP, publicate
pe mapamond între anii 1965-1975. Aria geografică ce o are în vedere Pste „teritoriul istoric dintr<' graniţele pc care Ie-a avut Bucovina, ca Ducat Marc, clin 1849
pînă în 1918. Numai atunci cînd a fost vorba de contribuţii importante am luat
în considPraţic şi titluri publicate pe teritoriile învecinate, în mod deosebit din
arheologic'', precizează autorul în Introducere.
La alci1tuirea volumului, Erich Beck a folo~it metode ce aparţin artei cinematografice. El a pornit de la o viziune panoramică, ca apoi să desfăşoare părţile ce
alcătuiesc osatura edificiului monografic (descrierea generală, hărţi, climfi, geologie,
Horii. faună, istorie, statistică, localităţi, naţionalităţi, etnografie ~i folclor, artă
popularii, educaţie ,artă cult..1., muzee, biserici, economie biografii C'tc.) 'ii a zăbovit
insi'itînd asupra aspectelor individuale, a domeniilor, a personalităţilor etc.
Pcntr·u a se documenta, Erich Beck a folosit fondurile de carte 'ii periodicele
cc• aparţin diverselor biblioteci europene (Viena, Berlin, Stuttgart ş.a.) precum şi
pe cde ele o oa1·ecare importanţă clin România 'ii a fost ajutat de „acel Nestor al
biblioteconomici bucovinene, dr. Eugen P1'iunel, pP vremuri directo.· al Bibliotecii
prusiene ele stat din Berlin, 'ii Erich Procopowitsd1, cd mai bun c.:u'loscător i1~
Bucoviniensb al fondului de carte şi 11 arhivei din Viena, dup[1 cum n·manii
l·:manuel Turczynsl;:i în prefaţa volumului de care ne ocupăm.
llotărîtor pentru apariţia unui centru de cercetare bibliograficii şi biografică a
Bucovinei a fost totuşi zelul de a aduna informaţii cc l-a depus Erich Bcck mai
bine de trei decenii cu mare consecvenţă <:oi nu cu mici jertfe materiale, aşa că
dJtell! 'iale documentare au devenit un izvor nepreţuit pentru o cercetare fundamentală biografic{t 'ii bibiiografică", preciza prof. dr. Emanuel Turczynski.
CerrctMorul Erich H<'ck şi-a extras mat1•rialul ele lucru din publicaţi.i de interes reg[on<il, naţional ~i intPrnaţional. cc a apărut în numeroase centre culturale
ale unot state de pe diverse meridiane 'ii paralele ale globului : România,. Germa ...
nia' Federală. Germania Democr<:tă, Uniunea Sovietică, .Statele Unite cile Americii,
Ungaria, Franţa, Polonia, Argentina, Canada, Spania, Cehoslovacia, Anglia, Israel„
Austria, Elveţia, Luxemburg, Italia Belgia etc., în limbile : română, germană;':
<·nglczc'l, rw·ti, uc·rainian<i. polonă, ceha, maghiară, ebraică, francezii, spaniolă etc.
„Pr>ntru a u ~ura folo-;in·a acestui vackmecum, mărturise::i Erick Beck, împărţirea
pe sirecii a prezentului volum se sprijină pe Bibliografia din 1966. Ca de obicei. aii
fost evitate, în continuare, prescurtările titlurilor, omisiunile au fost marcate prin
trei pundP. Titlurile în limbile română, maghiară sau în cele slave au fost urmate
de o traducere a lor în germană. In cadrul grupelor pe domenii, titlurile au fost
:.iranJatf', în general, crnnologic, alfabetic în cadrul fiecărui an. Lucrările apărute
neindependent au fost grupate după publicaţiile autonome.
A trebuit să efectuez o transformare fundament1lă cu privire la semnele indicatoare ale periodicelor, respectiv ale culegerilor. Maniera combinaţiilor de litere,
de mare ajuto1· înainte, pe baza literelor ele început, nu se mai putea menţine,
l"ăbdan•
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ci<'' ,·nincl inopt'l·antC1 datorit(1

numărului

deosebit de mare al SC'lllndor indicatoare>

noi <:-i asem[111ătoai·('. 1\c:easta of<·1·ă po<.;ibili\.{1ţi nelimitate• clC' continuare şi lărgire

a public:i\iilo1· biblio1.1rarice• viitoarc". In afart1 de c· nsr'mnarra siglelo1· folosite
5i la primul volum, J-:rich Heck si-a încheiat cartea (,iJ un foarte util Indice de
nume.
Dac[1 sub aspectul includrrii a tot cPca ce s-a publicat d('spre Bucovina în
clt•C"ada l!J(j:1-H17~ mai sint unele scf1pfiri, sub cl'l al ariei de cuprindere> monografiei1 putem consic!C'ra masiva lucrare a lui Erich Heck ca fiind exhaustiv<'\. Ea este
cea mai co111pll•t<'1 lucn11·e bio-bibliografic<i clesprP Tara de Sus ~i poale constitui
un model p<•nt1·u alţi cercett1tori.
li1~:iografia pentru cuUura şi studiul etno-geografic al Bucovinei, apiirută la
J)o1·tm unei. în I!111:1, impn•sioneazii prin tPnd inţa 1.1lobal[1 de i 11 formare, prin arhitectura atotcup1·inzătoart', prin ţinuta 5tiinţificii de prPzenta1·e, iar cantitatea de informaţii bio-biblio!l'rafict~ înspăimînt<i. CartPa este un instrnnwnt ştiinţific modern
indi!.pc".1sabil oricărui crrcet<ito1· şi frtră ea nu se poate imagina nici un studiu
serios asupra Hucovinri de ieri -:;i de asUlzi. A-:;teptăm cu nerăbdare pe cel de al
Jll-le•;i volum ca pl' o întrc'.c?irp important[1 ~i npcpsari1 a opPrei omului lk ştiinţă ~i
suflPt l·:ril·h BPck.
PAUL LEU

VLADYSLAW PODLACHA, GRIGORE NANDRIŞ - UMANISMUL PICTURII MURALE Posr BIZANTINE, Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, voi. I : 359 p. ; voi. li : 237 p.

Complexele arhitl'ctonice mPdievalr din Nordul MoldovPi au atras aknţia unui
impresionant dr cercetători, români si străini, pl'in ale ci1ror conjugate> osteneli au fost introduse în circuitul ştiinţific monumenl<'le ~i operdl' cl1~ artă făurite
de meştl-ri anonimi de-a lungul evului mc>diu românesc.
Un critic est<'tizant, amator de paradox, a lansat l;:i încc'putul secolului nostru.
ideea că singură opera unui artist intPrescază, sau operdc unor artişti. din anumite
epoci. Pe plan epic pur, atunci cînd nu se mai ştir nimic clespn• creator sau
creatori - în cazul nostru marii zu)l'ravi anonimi - ca om. se poate tn~ce la reconstituirea biografiei spirituale a creatorului numai prin intermediul operei. Dar
să nu uiU1m îns[1 un element fundamental : c.:i opera, oi-icărui gen ar aparţine,
exprinui direct sau indirect o atitudine în faţa istoriei, <ititudine exprimată unir
în lume prin aceste fresce, înregistrînd multiform ethosul -:;i aspiraţiile estt~tice ale
poporului, uneori şi dimensiunea socială. Pictura muralii clin Bucovina este reflexul
unei vieţi. Din ac<'astr1 perspectivă, biografia condiţioneaz.J. opera şi în parte <•
:;;i explică.
Pictura mu1·ală din aucovina nu este• altceva decît o sl.ntezii amplă, reprezentînd umanitatea noastr;1, modul nostru specific de a dialoga cu istoria.
Dintre cercetătorii care au poposit în faţa monumentelor noastre şi care apoi
au dus dincolo de fruntariile ţării amintirea unor rPalitc\ţi artistice medievale d1t
neuitat, consacrînd pagini rntuziaste, se remarcă şi Wlaclyslaw Podlacha - cel
carr are meritul de necontestat de a fi inaugurat opera de valorificare ştiinţifică
a marilor ansambluri murale, a „acelor împărăteşti mantii colorate care în sec. XVI
au fost aşezate pe umerii dr piatră ai ctitoriilor domneşti".
Rezultatul cercetărilor efectuate de Wladyslaw Podlacha
a fost publicat
J~ Lwow in 1912, ceea ce făcea ca lucrarC'a să poată fi studiată dr un cerc restrîni;
a.e. cercet1ltori, _cu atîţ mai mult cu cit era scrisă în limba polonă. Abia în 1940,
<.ng~re Nandri~ venmd în întimpinarea necesităţilor de ordin ştiinţific, avea s<l
dea m manuscris versiunea româncască, adăugindu-l rezultatele propriilor cercetări.
. Ediţia "'.' f.1t[1 a lucrării lui Wladyslaw Podlacha şi Grigore Nandriş, pusă în
euTIJlaţ1r prin grija Editurii Meridiane sub titlul Umanismul picturii murale posth•zantme, a fost alcătuită pornindu-se de la volumul publicat în 1970 la Wiesbaden
sub tiUul Christian Humanism in the Neo-Byzantine Mural Painting of Eastem
l::urope.
număr
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Actuala ediţie în limba română, ap<irutii în clouă volume - Pil'lură murală din
Bucovina semnat de W. Pocllacln si Umanismul picturii murale postbizantine din
estul Europei, semnat de Grigore Nandri~ - este însoţită dr un consistrnt Studiu
introductiv, ~emnat de prof. dr. Vasile Dr{1guţ, iar notele alciituite de Anca Vasiliu.
Proceclin<l întocmai ca un autentic istoric de artă, \\'ladyslaw Podlacha, ciii<iuzit
de arzătoarea dorinţă de a înţelege acel<' împrejurări şi energii care au făcut să
se ivească pe p<-1mîntul ţării noast!"L• atîtea monumentp <le singulară frumuseţe,
stăruie îndelung în studiul Sistemului picturilor, a picturilor murale care pe de o
parte trebuia „si1 exprime ideea locului sfinţit" (p. 58) şi pe de altă parte „să se
lege organic cll•c·oraţia în frc-scă cu arbitc>ctura'' (p. 58), fie că este vorba de pictura
murală clin pridvor, pronaos,
naos ori altar,
cu tenw avind conţinut istoric
(p. 149-21]) ori cu teme av!nd „conţinut ideal" (p. 2 I l-2fi5).
Partea a treia a volumului este închinatei Aprecierii istorice a stilului începută
cu Latura tehniră a picturilor, pentru ca apoi autorul să aducă în faţă argumentele
ce pot fi viizUt<> fie la Pătrăuti ori Voroneţ, fie la Dragomirna ori Suceviţa, fie la
Humor ori Moldoviţa.
:,ursele şi dezvoltarea temelor iconografice postbizantine şi Interpretarea istorică ~· ideologică a temelor iconografice sînt cele două părţi ale celui de al doilea
volum. Referindu-se la problema relaţiilor dintre pictura murală de la Muntele
Athos şi cea din bisericile din Bucovina, Grigore Nandri~ îşi începe subcapitolul
cu afirmaţia lui .T. Strzygowski : „N-a fost Muntele Athos cel care a influen'~at
arta moldovenească, ci, dimpotrivă, înalta cultură a Moldovei, cu tezaurele sale
artistice', a C'xerc·itat o profundii influenţa asupra întregii l'Voluţii a artei athon.Le".
lndrăzneaţa afirmaţie a istoricului de artii vienez este însoţită ·p un arsenal
de dovezi ştiinţifice, n'p1·ezentînd o mai justă distribuire a valorilor creatoare din
istoria artei bizantine în favoarc>a artei româneşti, stîrnind în acelaşi timp interesul iubitorilor de frumos pentru o problemă ce o credem capitală în dreapta
preţuire a artei moldoveneşti.
MonunwntPIP istoricP clin Bucovina, prin pictura lor murală interioară şi
exterioară, evocă istorie, filosofie şi, mai mult ca orice, artă postbizantină în autenticitatea ~i caracteristicile pe care i Ic-au imprimat succesiunea secolelor.
Cititorul car<> zăbove~te cu atenţie asupra acestor pai::ini este captivat de limbajul emoţionant, de coloratură romantică, în car<> desigur desluşeşte deplina adeziune suflt>tcască a autorilor pentru subiectul tratat.
Iată ele C<' credem că Editura Meridiane> săvîrşeşte un act de dreptate şi de
cultură, publicincl, acum intîia oară în româneşte, cartea lui Wladyslaw Podlacha
şi Grigore Nandri-:;. dc>spre „miracolele> de artă unice în lume" din Bucovina, carte
pe care istoricii ele artă nu o vor neglija niciodată din bibliografia lor, carte care
întotdeauna va !<imuri, alături de altele, semnate de alţi specialişti în domeniu, pe
cei care, văzîncl aceste „bijuterii", vor căsi înţelegerea fenomenului cultural din
evul mediu românesc.
VASILE M. DF:MCIUC
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S. FL. MARIAN -

XXVI+ 526 p

BASME POPULARE

ROMANEŞTI, Bucureşti, Edituro Minervo, 1986,

•

Valorificarea fondului de manuscrise „Simion Florea Marian" constituie de
cîţiva ani o problemă de conştiinţă pentru cercetătorii suceveni, istorici şi folclorişti,
care încearcă să compenseze răstimpul de uitare şi de neglijenţă. Dintre aceştia.
Paul Leu a recuperat, prin lectură atentă, prin studiu pasionat şi migălos o bună
parte din folclorul epic consemnat de folcloristul bucovinean. După ce a reeditat

volumul de Legende istorice din Bu<"ovina (Ed. Junimea, 1981), a trecut la mai
dificila muncă de editare a unui nou volum de basme, r<imase (circa două trc>imi)
pînă acuma în manuscris.
Pînă la c)escopc>rirea mijloacc>lor ele înregi<;trarc> a sunetului, culegerea basmelor presupunea, din partea folcloriştilor, un efort mai mar<' decît culegerea altor
producţii orale, căci consemnarea fidelă a discursului narativ era aproape imposibilă. Ori se sacrificau particularităţi ah• s1>Unerii, modificîndu-i-se ritmul, ceea
ce „artificializează" spunerea, ori se pierdeau valoroase elemente stilistice ale
limbajului artistic, neputînd fi reţinute de culegătorul cari:', de aceea, se substituia
uneori informatorului. Cu toate acestea, folcloriştii !'ecolului al XIX-iea au realizat
un corpus de proză populară de deosebit intc>res ştiinţific !:'i literar. Simion Florea
Marian. influenţat de intl!n•sul romantic pentru cultura populară, impulsionat de
culegerile deja publicate, ca şi de atmosfera culturală creat.-.'i, a răspuns i rnperatiVPlor timpului său.
In prefaţa volumului Basme populare româneşti (Ed. Minerva, Bucureşti, l!l86),
Paul Leu ne oferă utile informaţii referitoare la sursele, mf.>todele, colaboratorii şt
tentativC'le folcloristului de a publica unele dintre piesele> colC'cţiei salC'. In majori·
tatea lor, tC'xtele au fost const>mnate dup<i dictare sau copiate de la informatori în
p<'rioada studiilor, cînd metodologia marelui folclori~t elf' mai tîrziu nu er:i încă
bine fixată. Altele au fost notate de colaboratori şi i-au fost trimise din diferite
zone ale Bucovinei. Uneori, textul este însoţit de datele informatorului si circumstanţele culegerii, precum şi de scurtf' c0mentarii rpferitoare la valoarea folclorică
şi estetică a variantelor. Trebuie precizat, deci, ră depăşisr „impr<'sionismul" şcolii
romantice şi i-;;i punea de la începat probl"I"'l'.I fidPiităţii faţă de sursă, a interferenţelor culturale şi a semnificaţiei sociak• a faptului folcloric. Cunoscîndu-i maniera de lucru, este de presupus că Simion Florea Marian nu ar fi editat un volum
de basme fără un studiu prealabil asupra originii şi ariei de răspînclire a motivelor narative.
:\paratul critic alcătuit de Paul Leu, reproducîncl documentele de „atrlier",
dtitorului posibilitatea de a urmări drumul pa1Turs de Ia textul consemnat de
culegător la cel propus de folclorist. Intervenţia asupra textului a rămas, c!P cele
mai multe ori, o intenţie pentru eventualitatea tip<iririi, fapt confirmat de aci not:irile din manuscris care dezvăluie tendinţa lui Marian de a stiliza şi reordona discursul narativ cu finalitate estetică („Oleacă mai pe larg şi o fi mai frumoasă").
Studierea comparativă a manuscriselor care conţin versiunile autorului pun în
evidenţă mai ales tendinţa acestuia de a „completa" varianta culeasă cu informaţii
etnografice şi mitologice, de a îmbogăţi limbajul artistic, p1istrînd însă specificul
stilistic şi spiritul culturii populare. Intervenţia în text este de aşa manieră, inl'i t
este greu de acceptat că ar fi vorba de basme „de autor", cum s-a afirmat la un
moment dat. Versiunile Marian nu au o pecete stilistică unică şi individuală care
să facă recognoscibilă personalitatea unui autor, ca în cazul lui Creangă sau Slavici.
dă
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Pentru cercetătorul de azi, puhliC'area tP'l:tP!!lr notate de M·1rian şi colaboratorii
are o dublă importanţă : îmbog<iţeşte corpusul de hasm0 româneşti ')i contribuie la cunoaşter('a fenomPnului sociocultural din epoc<i. Se pibtrează multe dintre
particularit<"lţilp so<'ioculturalP, I ingvhtice ·~i stilistic(' ale informatorilor, inclu-;i v
-;cmnr• alP intC'derenţPi culturii majon• cu cea folf'!oricj, cce:i cc poate contribui
la „citirc'a" frn01rn'nului cultural al 0poC'ii (cC'a. I Bfi~-1900). /\stfol, un econom din
lli')eşti imagi1wază scene s0ntimental0 .•:d dialoguri clt' vo<lE>vil între pc•rsonajelef
basmului Ginerele împăratului Ro~u. Un alt personaj îşi motiv0az[1 acţiunile strict
economic şi realist. fiind uitat determinismul sever specific basmului. Neologismele,
urbanismPIP şi ternwnii administrativi modPrni clin limbaj sînt pPrcrpuţi ca atarP
~i dP cititorul cit' azi, care•, clac<i arc• prpjUdC"cat~, arhaităţii povPştilor, t>Stl' surprins,
ba chiar contrariat.
Colecţia oferă cîteva pirse rare şi ex0geţilor preocupaţi de morfologia basmului, <le structura discursului narativ şi de conţinutul său mitico--ritualic. Call·
mendru, Ginerele împăratului Roşu şi f'1u1 lcpci constituir performanţl' de sintez;:i
a motivelor şi de folosire a modelului Juncţional al basmului fantastic, cu im•.
puizabilc• posibilităţi combinatorii <lupit logica sppcifid\ a discursului narativ al
basmului. Amestecul straturilor mitice ale culturii populnre şi mai ale~ interesanta
interferenţă a stratului prpcrc)tin cu cel cre5tin ~înt evidente• în Fraţii de cruce
(mo~.ivul p<1.c~ului cu diavolul în variantă răsăritc:rn[1) ~i în Sfîntu Nicolai (personajul mitic creştin c;irnia îi este artribuitlt funcţia donator-adjuvant). Alte- pic>se ale
colecţiei încînt,·1 prin expresivitatPa limbajului, bog:·1ţia lexicală ~i parc.•miologică
a discursului. Naratorul basmului Sărăcuţul folosc,tP expresiile paremiologice, proverbele şi sentinţele• într-o manieră rnfinată, sur·prinzător ele asemănătoare cu cea
a lui Creangă, 5i acela)i text eonţine formule nwdiane şi introductive cu inPdite
frumuseţi poetice.
Una dintre• cele mai valoroase• piese alc> culer.c>rii este, credem, Puterea poveştilor, ci\ci constituie şi un metatext cultural folcloric, o referire la străvechea
funcţie magico-ritu:11ică apotropaică a obiceiului povestitului : în casa în care se
spune seoira, în pre<.1jma focului, O poveste, forţele malefice, distructivr (aici diavolul) nu pot acţiona. St• pare că ritualul povestitorului activa funcţia magică a
cuvintului -.:i rn a~ociat c·ultului focului, deci cultului fl'rtilităţii, dP undC" acţiunea
lui bene:ică. Poi,:acea, snoavă populară pe tc>me vechi de cînd lumea, conţine şi
ea referiri la vechi ritualuri cu pronunţat caracter ludic, din care au supravieţuit
poveştile cu minciuni.
Se poatr concluziona cfi basmele din colecţia lui Simion Florea Marian îmbogă
ţesc corpusul dr proză populară şi facilitează studii de diacronie a faptului folcloric. Apărută la o editură prestigioasă, Minerva, volumul a necesitat un aparat
critic pe care Paul Leu l-a alcătuit cu meticulozitate, din perspectiva spccialisiului, dar accesibil publicului larg, interesat de acest domeniu. Consultind corespondenţa lui Marian, însemnările de „jurnal de creaţie", precum şi alte documente
de arhivă, cercetătorul reconstituie „istoricul" interesului pentru basm al tînărului
elev, iar mai tîrziu al omului de ştiinţă Marian. Cuprinzătoarea prC"faţă urmăreşte
şi destinul unora dintre textele pe care folcloristul însuşi le-a propus lecturii in
cercul junimist şi publicării, explicînd şi cauzele nefinallzării acestor intenţii (de
obicei, refuzul folcloristului de a modifica textul notat de la informator). Notei"
volumului indică sursele documentare, conţin descrierea manuscriselor Marian, şi
precizează locul unde sînt conservate, oferă repere cronologice şi - lucrul cel mai
important reproduc o parte din variantele basmelor şi versiunile autorului,
ceea ce permite reconstituirea modului său de lucru şi atitudinea faţă de faptul
folcloric autentic.
Ediţia 1ngrijită de cercetătorul sucevean cu vocaţie şi pasiune ~e docum~nta
rist şi folclorist, este, ca şi ediţiile sale anterioare (cea de basme. du~. 1975. ş1 cea
de lceende istorice din 1981), un cîştig incontestabil în vederea reahzăru unei necesare şi foarte aşteptate ediţii ştiinţifice complete a operei lui Simion Florea Marian.
săi
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ADRIAN FOCHI - VALORI ALE CULTURI/ POPULARE
Minervo, 1987, 523 p.

ROMANEŞTI,

1, Bucureşti, Editu10

Personalitate cu un profil bine definit in folcloristică, Adrian Fochi (1920-1985),
originar de pe meleagurilr bucovinc>ne, ne-a lăsat o operă ştiinţifică remarcabilă, constituită dintr-o suită de studii şi monografii de amplă cuprindere analitico - sintetică,
întem0iatc> pi' o informaţie> (df' arhivă, bibliografică, de teren) pe cit posibil Pxhaustivă şi pe o mncepţic consevent-obic>ctivă. Scrierile> sale>, nc>inclusE' (încă) toate în
circuitul editorial, se caracterizează prin apelul la un complex metodologic dP o modernitate> ponclc>rată, minuit cu suplf'ţe şi capacitate de adecvarr la obiect. După
cum se ştie, Adrian Fochi s-a impus cu autoritaw în ştiinţa fokloristică prin masiva
mono.11rafie Mioriţa, Tipologie, circulaţie, texte (1964), subiectul pentru care investigaţiile sale au cunoscut o predilecţie persistf'ntă constituindu-l cintecul epic tradiţio
nal, ciiruia i-a consacrat, cu o probitatf' prnfpsională, exemplară, ani îndelungaţi d<>
cercc>tare intc>nsă şi polivalentă, încununată, de altfel, printr-un evantai de studii
monografice de factură preponderent comparatist-analitică : Recherches comparecs
de folklore sud-est t•uropeens (1972). Coordonate sud-est europene ale baladei populare româneşti (1975), Femeia lui Putiphar (K2111). Cercetare comparată de folclor şi
literatură (1982), Paralele folclorice. Coordonatele culturii carpatice (1984) ş.a. Acestora li se adaugă alte citeva lucrări de sinteză (Estetica oralităţii, 1980 ; Cîntccul epic
tradiţional al românilor. Incercare de sinteză, 1985). Un loc la fel de important în
activitatP;1 lui Adrian Fochi îl ocupă şi elaborarea de instrumente de lucru (coqmsuri
bibliografice) strict necesare pentru cercetarea folcloristică, precum şi public:arPa sau
Pditarea cle materiale inedite din arhivele folclorice.
Apărut nu dPmult, volumul Valori ale culturii populare româneşti, 1. (Minerva,
1987) aducP in atpnţia publicului şi a cercPtătorilor alte C"Ontribuţii semnificative, d0
mare actualitate, din creaţia stiinţifică a lui Adrian Fochi, m0nitc să-i întrC'gească mai
e:xact şi mai nuanţat aportul original la dezvoltarea ştiinţei folcloristice contemporane,
h C'lucidarea unor chestiuni controvc>rsatC' sau mai puţin frecvC'ntate de> cc>rcet~itori.
Sint cuprinse în acest volum (de peste 500 p.) - îngrijit de Rodica Fochi şi prrfaţat
dP cunoscutul folclorist şi editor Iordan Datcu, carp semnează şi un Tabel cronologic
- un studiu sint0tico-eseistic clC'spre Mioriţa - publicat anterior ca prpfaţă la antologia omonimă de „t0xte poc>ticf' alt''>P" - , studii monogr<1ficp apărute revuistic
(Paralleles folkloriques sud-est europe••ns - La motif de la mort heroiques - . Balada lui roicin Bolnavul în folclorul sud-est european. tipărit iniţial în limba germană,
Versiuni extrabalcanice ale Jegendc>i de.~pre „jcrtra zidirii"), in volum<' (Balada
populară „Uncheşii" şi paralc>lele sale sud-est europene, publicat doar în \"Prsiun0
francPză), orPcum si studiul inedit M'>tivul .•Sora otrăvitoarP" în folclorul sud-est
european. De obsC'rvat că (şi) f'diţia df' faţă punC' eu pregnanţii în c>vic!C'nţ[i o particularitate prioritar specifică a demersurilor exf'1Wnc>tiCT' ale lui Adrian Fochi P«" carP
Mircea Fotea o aşC'za recPnt sub emblPma „Triumful compartismului în folcloristica românească". Intr-adPvăr, autonil, intreprinzlnd, pentru fiecare subiect în part0,
o riguroasă analiză comparatistă (dusă pînă la limita drtalierii infinitPzimale) a diverselor versiuni şi variante alP cintecelor epice (nu numai) din arhivelr folclorice
sub-est europrne, relevă, pe de o parte. principalele elemente de diferenţiere (ce deosebesc „fundamental materialul românesc de cel balcanic"). iar pe de altă parte pe
cele de identitate (stabilind prin cr anume se manifPstă „caracterul comunitar al
folclorului balcanic") ale> creaţiei populare' din arealul sud-C'st european. Aceasw,
desigur, ln virtutea faptului unanim acceptat, conform căruia „J'actc> de creation
populaire, act par execcelence colectif - compt tenu, l'Pgalement, de la situation
specifique cree par l'existencf' du bilingvisme balkanique â sa maniere, en fonction d"
son caractere national, a la crcation de Ia meme picce folkloriquc'". Aşadar nu tenta468
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ţia (vană) de a rC'liefa, cu orice preţ, anumite priorităţi românc>şti (cind acestc>a c>xistA.
se î11ţC'lege că autorul nu c>zită să le pună in evidenţii) n ispiteşt<' pe Adrian Fochi,
ci stabilirea, sinP ira et studiorum, a relaţiilor şi interferenţelor cultural-arfo;ticc
populari:', proprii rC'alităţilor generate de circulaţia temelor şi motivelor folclorice
intr-o zonă de convergenţă culturală ca cca a sud-estului C'Uropean". De altmintC'ri,
ahordintl analitic „dirPcţia divers!'lor împrumuturi", pc folcloristul român îl preocul'ă problema de •. a arăta exact şi mai ales concret cum a operat specificul naţional
asupra unui material internaţional, ce a selectat, cum a reinterpretat materialul",
singura calC' pertinentă de a preciza in termeni neechivoci „in ce consU1 specificul
naţional al folclorului românC'sc". Atari consideraţii „dP principiu" vor rPvcni desPori suh pana lui .Adrian Fochi cu nuanţările ct•rute de structura, conţinutul !ii configuraţia c>stetică a fiecăruia dintn• vastC'le loturi de dntPct• (•picl' analizate. Firc~tl',
cind restabilirea adevărului ştiinţific o impune cu necesitah', atitudinea polemică
deschisă îşi face simţite C'fcctele h<'ncficc, Adrian Fochi arătinclu-sc a fi un „combatant" raţional şi echilibrat insă intransigent cu orice tcndcnţion ism ce atrofiază adr _
vărul ştiinţific. AstfC'l, cercetătorului Lajos Vargyas care, în l<'gătură cu legenda despre jertfa zidirii, „postulează eronata ipoteză migraţionistă a unui împrumut culturnl, în transmisia şi clahorarea căruia rolul principal l-ar fi jucat poporul maghiar",
autorul îi rc>pr()!jează - în urma analizării „bazei etnografice" şi a investigării comparatiste a diverselor ve1·siuni naţionale ale legendei (căreia-i urmăreşte trasc>l'le pe spaţii
extinse clin vestul şi nordul Europ<'i pînă în .laponia) - cu francl1eţP, că susţinl" o
teorie „inutilă !)i neserioasă", minată de „erori decurgînd din documentarea insuficientă, metodologia depăşită, concepţia difuzionistă", aceasta din urmă avînd ca substrat aşa zisa teză despre „rolul culturalizator al maghiarilor în această parte a lumii". In esenţă, L. Varghyas pretinde că motivul, preluat din patrimoniul mordvin (zona Cazanului de astăzi), ar fi fost colportat in Europa de ungurii migratori şi
transmis, pc filieră aristocratică, prin secolul al Xiii-lea sau al XlV-lea, bulgarilor,
dc> la care l-ar fi împrumutat apoi toate popoarele din zonă. AbsurditatPa „ipotezei"
lui Vargyas se dovedeşte de-a dreptul ridicolă cind se constată că, dupii ipotetica transplantare a legendei în mc>diul bulgăresc, „în Ungaria nu a mai rămas nici ur111 ·1 de
existenţa ci anterioară, aşa cum o dovedPşte însăşi harta de circulaţic> a motivului
întocmită de autor". De mPnţionat că alte cercetări româneşti (Mihai Pop) plaseazif
originea motivului în substratul traco - dacic. Ergo? "Ipoteza pe care L. Vargyas o
dorea revoluţionară nu este decit un momc>nt de rC'grl"s în studiul acC'std atit de pasionate tPme" Pe coordonate similare sr plascaz{1 şi concluziile i·C'zultatp clin pxpgeze1
baladei despr~ Sora otrăvitoare, prin can' se dt•monstn·ază, intn• altele, .. continuitatea elementului romanizat în Transilvania şi contactul acrstuia c·u slavii în zonr1
înainte de venirea ungurilor în Eurnpa''. Printr-o proccclură analogă, dar cu acelaşi
accent prioritar pus pe modalităţile caracteristice exegezei folclorului „ca produs
cultural cu funcţii specific estetiCf'", Aclrian Fochi dovl'de~tP că „cercetarm folcloristică poatP contribui, cu argumente ce-i sînt proprii, la susţinC'rC'a aCTstor tczr fundamentale pPntru istoria şi cultura poporului român" - vechimea, continuitatea :;i
unitatea necurmate în vatra strămoşească, unde şi-a costituit o zrstre spirituală in
consens cu aspiraţiile sale (şi ale popoarelor din jur), cu disponibilităţile de creaţie
specifice, participînd la schimbul internaţional d<' valori spirituale şi îmbogăţind
patrimoniul de cultură al umanităţii cu specimene originale (Mioriţa fiind exemplul
cel mai elocvent), sau cu interpretări originale ale unor temP şi motive de circulaţie
internaţională. Sînt acestea doar citeva dintre motivele pentru care ediţia de faţă,
datorată devoţiunii lui Iordan Datcu şi Rodicăi Fochi, ni se impune ca fiind mai
mult decît salutară. Toate studiile pe care le cuprinde - riguroase, ernclite, sistematice, elaborate pe temeiul unor metodologii verificate şi validate de practica cercrtării (recursul la evaluările statistice meritind şi ele a fi menţionate) reprezintă
cu siguranţă, împreună cu celelalte scrieri ale lui Adrian Fochi, un pas înainte ~
tărlmul cercetării folcloristice româneşti 'ii, binPînţeles, universale.

NICOLAE CARLAN
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MIRCEA FOTEA -

SIMEON FLOREA MARIAN FOLCLORIST Şi ErNOGRAF,

Bucure,şti,

Edituro Meridiane, 1987, 245 p.
Deşi s. FI. Marian est<' o personalit:1ti.> proemincntl1 a rnlduristicii si etnogrniiei române~ti. recunoscută ca valoare nu numai în ţarii, ci si clincolo ele> fruntarii!<'
ei, totusi un studiu pertinent care sii-i prc>zint0 viaţa ~i OJY'ra în intrepiitrunderea
lor org~nică nu s-a Plaborat pînă acum. Cel care. umple golul resimţit de mult în
bibliografia el" sp0cialitatc este Mirc0a Fotea. Valoroasa sa monografie, apărută de
.dată rPcentă · în e>clitura „Minerva", se impune nu numai prin utilizar0a unor date•
hio.E?rafice inedit<', ci şi prin filtrar0a critică a tot ce s-a scris pină în preZPnt.
în legătură cu fostul profesor de la Sucp,1va.
Elaborar<'a lucrării nu s-a produs spont:m !ii nea!!teptat. Ea e rodul unor preocupări mai vechi ale autorului care s-au conc1·ctizat iniţial într-un şir de> studii
apărute cu ani în urmă. Privite în ans::imhlu, aceste-a fornwază nuc!Pul în jurul
căruia s-a polarizat tot m:1tcrialul strîns ult"rior în le:iăt 1Jri1 cu ridicarea const1·ucţiei monografici acluale. F"cursul e>i işi t ·agl! componi•nţa atît din st•Jdierea atentă
a operei publicate <le foklm·ist, cit .)i din descifrarea manuscriselor lui c<irc-'ii
asteaptă edito1·ul.
· Pentru u-1 prniC'cta pc> S. FI. l\lari:rn pe fondalul epocii în can• a activat,
Mircc>a Fotea întreprinde o minuţioasă tr<•cere în revistă a figu~ilor culturale ale
:!cel ·i vr0mi. inrc.>:istrindu-1!• tr[1siiturik definitorii ~i difrrenţierile distinctive.
Alăturîndu-le ele cele ce-i aparţin folcloristului şi etnografului bucovinean, autorul
scoat<• în pVidenţă atît cumulul impn'sionant de materiale adunate de acesta, cit
'ii laborionsele sinteze pe care 1"-a întreprins. Analizîndu-le cu minuţie şi compet('nţă, 1\-lircca FotL'a nu h' examinc•ază cu imparţialita>.t•a rece a omului ele ştiinţă,
ci le urmăreşte cu interes şi caldă nprehensiune. Ca să le evidenţiPZe importanţa,
face uz c!P frazP largi, cuprinz<1toan>, încercînd să încorporeze în conţinutul acestora cit mai multe obsc>rvaţii şi aprecieri. Succesiunea lor se bucură de transparenţa unei clariti'aţi expresive întreţinută cu grijă ~i a unei calofilii discrete, condusă cu pricc·pcr<', afirmaţiile ce le emite se sprijină atît pc> cunoa'iterc>;"t exhaustivă
a bibliografiei, cit şi pc pătrunderea ei pînă în intimitatea amănuntelor. Datorită
f:miliariziirii autorului cu intc>gritatC'a operei lui S. FI. Marian, strădania lui Mircea
Fotca e să aprofundeze ~i să lărgească investigaţiile întreprinse de antecesori pentru a prezenta activitatea şi realizările titanului culturii populare în adevărata el
lumină. Considerind că problematica ce se desprinde din parcurgerea bibliografiei
necesită un spaţiu mai larg de expunere, autorul a conferit fiecc'irei teme propusă
pentru analiză un capitol aparte. Segmentată în felul acesta. de5i monografia pune
accent pe cele două coordonate ale preocupărilor lui S. FI. Marian : fol.:loristica
şi etnografia, ea nu le tratează separat, ci se ocupă de ambele sincronic. Aşa a
procedat şi S. FI. Marian cinci şi-a publicat textele în perioada lui <le început,
încredinţindu-le Familiei şi Albinei.
Reţinindu-i pasiunea pentru cultura poporului, manifestată încă de pe băncile
şi;olii, Mircea Fotea observă, pe bună dreptate, că şirul colecţiilor de creaţii anomme ale lui S. Fl. Marian n-au numai un scop folcloric, ci şi unul de ordin politic.
Atrăg~n? atenţia asupra românilor din Bucovina, ele vorbesc implicit de tendinţa
de umf1care a acestora. Caracterul stlmul::itor, de trezire a conştiinţei naţionale a
unor asemenea colecţii s-a dovedit a fi fost de importanţi nu numai tn cazul Iul
S. FI. Marian, ci şi în cel al volumului lui V. Alecsandri Poezii populare ale romi?ilor. Ap~r~t în. 1852, el a premers unire:t celor două principate cu ciţiva ani
în":mtc de 1:ifaptu1re~ ei. Lucrările lui S. FI. M:irian au militat pentru aceeaşi
unire, bucurmdu-se ş1 ele de aceleaşi rezultate pozitive.
Urmărind activitatea prodigioasă a folcloristului sucevean, Mircea Fotea nu sr
mulţumeşte .numai cu enunţarea lucrărilor apărute şi cu analiza lor, ci se preocupă
şi de evoluţia metodei de lucru a autorului. lnvestigîndu-i etapele care au dus la
for~area o~~lui de şt~inţă, îl rezervă, în monografie, în cadrul larg, în spaţul
~ărma subliniază aprecierile de care s-a bucurat din partea contemporanilor. ~i
importanţa deosebită pc care i-o acordă posteritatea.
Monografia se impune nu numai prin conţinutul ei bogat în date şi în consideraţii critice, ci şi prin profilul amplu. bine conturat al celui mai de seamă folclorist şi etnograf român.

TRAIAN CANTEMIR
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PROFIRA SADOVEANU -

PLANET A PARASIT A. Bucureşti, Editura Minerva, 1987, 314 o.

Nu de mult a apilrut în vitrineh.! librăriilor, volumul cu titlul de mai sus, al
Profirei Sadovednu. Este ele fapt o reeditare ; prima ediţie a y~zut lumina ~iparulu_i
în 1970 şi s-a epuizat de mult, ccen ce oglindeşte _Îl; mod fericit s~ten de literatura
a cititorului român de azi. După 17 nni, noun echţ1e aduC'e acelaşi aer de prospeţime ; evocările se reforă In familia autoarei şi îndeosebi la t:1Fil Pi. Orice întîlnir_e
cu marele Sadoveanu, cu universul în care n trăit şi a crescJt. este reconfortant[J.
Profira a văzut lumina zilei Ia Fălticeni, în 1906. Este tîrgul unde tatăl ci a ză
bovit - cu întreruperi - , 27 de ani. Aici a urmat clasa IV-a primară şi gimnaziul,
aici a găsit un suflet gingaş de fată - pe Ecaterina Bîlu - , căreia nu i-a fost
străin me-:;teşugul poeziei. Devenindu-i soţie, a adus pe lume 9 odrasle ce-uu umplut
cu gunguritul şi larma lor, „Grădina liniştii", din vîrful Uliţii Hădăşeni.
Scriitorul a locuit de-a lungul anilor în diverse mahalale ale oraşului. Vremurile acelea, cu strădanii mai mult sau mai puţin rodnice prin cele şcoli locale>,
le-a zugrăvit maestrul însuşi în „Anii de ucenicie", şi Profira Sadoveanu nu va
reveni asupra lor.
Autoarea consacră tîri~ului copilăriei, 111 pagini. Sînt toate pline de amintiri
dense ciesp1·e copilăria-i fără griji, alături de ceilalţi fraţi şi surori, ocrotiţi sub
aripa părinţilor şi muştruluiţi din cînd în cînd de bunica lor, pentru năzdrăvăniile
ce le făceau.
Casa era înconjurată dC' o livadă ce devenea primăvara o mare de flori multicolore; vara şi toamna, de la cireşele şi vişinC'le slngcrii pînă la mcrt>IC' "-.: 1 "li,
roşii şi galbene, tot rodul acesta bogat, îndestula familia numeroa~ă. stîrnincl si
un sentiment de mîndrie amfitrionului ce purta pe umeri o novar:"1 atît dP gn·"
L-a ajutat în rosturile gospodăreşti, fratele s1iu Vasile Sadoveanu, agronom ele
carieră.

. Aici, la „Grădina liniştii", a fiinţat cindva o 111oar;-1. Stupina umplea ele> zumzet
~1vada şi, unii scriitori, '·eniţi în vizi'ili la maestru, au avut dt>-a facC' cu micile

msecte care nu înţelegeau gesticulaţiile in discuţii m:.ii aprinse si se preg;itc>au c]p
atac. Eugen Lovinescu fusese unul dintre ei ...
Rînd pe rînd revin în memoria autoarei anii de Ia Fălticeni, cinci la pianul
cu coadă cînta Lia ; cinci Miti îi vrăjea la ch!tara, pE> care punc>a mina uneori si
Aurel Băe·:m. văr cu Ec;iterina Bîlu. Artistul i-a zugrăvit pc toţi ai casei, în po;.
trete de mare frumuseţe. 1n frunte cu maestrul, îl InsotPaU la Dumbrava Minunată
unde> Băe.-;;u prindl'a peisaje într-un colorit de neuitat.
·
Fetiţa de odinioară a urmărit cu teamă şi curiozitate\ ploile cu trăsnete' si tunet"
c':lre ~ făcC'au să-i _bată inima cu putere. Tatăl i se părea un urbş şi se ascundea
cmd 11 vedea vemnd de la vinat, cu cîţiva şoldani agăţaţi Ia cingătoare ...
Mai tîrziu, a devc>nit bibliotccara casei şi era mîndră ele încrederea cc i-o
acorda părintele. Peste ani, l-a ajutat temeinic Ia corecturi. Orele cînd Sadoveanu
scria literatură, erau respectate cu sfinţenie. Din cînd în cînd poposeau prieteni
de departe şi de aproape : Liviu Marian, Isabela Sadoveanu, George Topîrceanu,
G. Rotică, Ion Dragoslav, Artur Gorovei sau N. N. Beldiceanu.
Tn anumite ceasuri de seară, Sadoveanu se strl'cura ca o umbră spre casa lui
moş Ţibulcă în Oprişeni, să asculte întimplări de demult, din care avea să aleagă
meşteşugit unele, pentru cărţile sale.
Anul 1918 aduce mutarea definită a scriitorului la laşi, în casa ocupată cîndva
de Mihail Kogălniceanu. Sadoveanu era director al Teatrului Naţional. Despărţirea
de oraşul de pe Şomuz s-a făcut cu destule păreri de rău : rămineau acolo atîtc>a
amintiri ! Deseori în cuprinsul cărţii, Profira Sadoveanu face referiri - ca un
termen de comparaţie la tîrgul Fălticenilor, fie că se afla la Bucureşti, la
Vînători-Neamţ, în Deltă, la Snagov, Timiş sau Bradu-Strîmb. Ştia că şi tatăl ei
era stăpînit mereu de un nestăvilit dor după plaiurile copilăriei, ale tinereţii pline
de avînturi, dar viata avea legile ei, de Ia care nu se puteau abate.
La la5i, pulsa 0° viaţă spirituală mai intensă. Maestrul îşi continua <"U sir;~
programul zilnic de scris. Cărţile sale vedeau lumina tiparului în accla~i ritm,
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astcptatc cu nc>răhclat·p de cititori~ ~ar-i pr~ţ~iau creaţia. TrC'~U}a însti să Iac[i f~ţă ~i
obligaţiilor ele altă naturii : scrv1cml, pnm1rea de. oas?eţ1, rntre care ammt1m pe
G. Ihrăileanu, Pan;:iit Istrati, G. E1wscu, Ionel ş1 ~astoccl Tl·oclorra1_i~. Geor~e
Topîrccanu ~i atîţia ;il\ii carf' ş~i~u că „în deal la Sadovea~u''.• vor gas~ un vm
1 ·ăcoritor vor putea a ,(·uita muzica, sau sta de vorhă cu amfttnonul, afhnd de la
acesta ii;tîmpl[1ri po\'l'StitP l'U un farmec im'.1rnlahil. L;:i Profiriţa, venea c!C's colega
dl' facultate si buna sa pril'tl'n[1, Vakria !\litru.
. De ziua scriilorului apitrC'a ~uh geam corn! normalio:-tilor, în frunte' cu directornl V~silc Todicescu. S;irbătoritul îi primea cu bucurit>, îl siiruta pe ohrnji pc director cu care era prieten încă de la Fălticeni. De ;:iltft'I toată familia era premntă 'cu regularitate Ia filmele cc se pl'Oiect;:iu la Şco:1Ia Normală, căci pînă la
cinematoin-;:ifele din centru, era departe...
.
O nouă mutare în 19J5, impC'rios necesară, l-a purtat pe maestru spre Bucurc•şt1,
unclC' i-a adus pe toţi ai săi. Cinel a fost in primejdie libertatea presC'i - scrie
Prof im Sadove:mu - , tatăl ei nu s-a ~fiit s;i prei;:i conducerea ziarelor „.\dev{1rul"
~i „Dimineaţa". Faţa maestrului avea atunci fulgcr[1ri ele oţel şi prin gestul său a
demonstrat c[1 denwnţa poatl? fi înfrînt<-1 !
Odată cu trecl?rca anilor, rl'\aţiilc de colaborare cu Profira s-au strîns şi mai
mult. M:iestrul Pra însoţit in toate peregrinările, de fata cart• îmbrăţişase ca şi el,
arta scrisului. Au venit \TC'tnUrile grei<' ak celui ele al doilea război mondial.
Cucoana Tincuţa - mama. s-a stins şi casa a rămas oarPcurn pustie. Prietenia cu
familia Mitru a zămislit în chip tainic alt<l afocţiunr - cea a mae~trului pcn tru
Valeria, care cu b!indeţc şi dăruire, îi va sprijini anii bătrîneţii. pinii la tn~cerea
în neant.
!Jn ultim popas ln Fălticeni, in 19fH. Titanul venea cu maşina de la Vovidenic,
c·u fiica sa, fratele Vasile SadovC'anu şi doctorul. S-au oprit sus, ,.în deal", aduşi de ecoul
amintirilor, poate ele unele presimţiri. „E-o zi de august, caldă şi-nsorită. Îndată
dup;i masă. Colbul ~oselei, distrămat. alcargă-n jos pe cîmp spre Buciumcni. Umbra
intt-ă cu noi pc poarta altădată cu hulubărir, uitîndU-!'<e înduioşată la cioturile
teilor pe vremuri atit ele falnici si-nfoiaţi. De pc suh cu~mile copacilor, uimit[1
dun•ros, lumina pîndcşte CC' se-ntîmpl<i".
I-a primit pe oaspeţi, noua Jll'Oprictară; s-a apropiat un bătrin. fost coleg al
scriitorului la şcoala primară din Paşcani. „Dar -- seric autoarea, zugrăvindu-ne
momentul - Sadoveanu nu aude. El şi Livada se privl~Sc, încr~meniţi. Nici vintul
nu mai sufli1. Copacii st<Ju cu toţii smirna, de parcă-s la paradă şi-are să-i treacă
în revistă generalul". Pomii pe care i-a iubit atit de mult scriitorul, capătă viaţă
şi dau glas fiecare, despre felul cum le apare oaspetele : „Se sprijină-n baston !"
-- a şoptit mărul crăciunesc din latura fîntînii; „Da tot aşa de falnice!" - a şoptit
unul din cireşi, cel mai bătrîn, din mijlocul livezii ; „Cc ochi albaştri are! ..."
- s-a minunat un prun sălbatic ; „Eu îl găsesc frumos ! ... " - a suspinat o tufă
de hurmuz ...
La Bucureşti, pe strada Zambaccian, în 1961, maestrul stătea l<i o mas<i în
curte, cu fratele S<iu Vasile. Ochiseră amindoi, în vec'ini, un loc îngrădit şi pără
ginit. Auto::irea ne spune : „Ei doi ii cumpăraseră în închipuire, îl curăţiseră - ca
altădată pe bătrîna livadă a şpiţerului
din Piatra-Nc>amţ - îl săpasC'ră şi apoi
ii înzestraseră cu meri, peri, caişi, pruni, vişini, făcind din el un mic rai Inflorit".
Ar fi fost un Fălticeni în miniatură ... In acele clipe, chipul maestrului era senin,
nădejdile ii umpleau sufletul. Bătea cu degetul pc masă, mulţumit, tactul unui
marş. Dar cine i-ar fi bănuit plecarea atit de curînd în lumea umbrelor 7 Profira
continuă : „Cînd a căzut cu fruntea înainte, pentru totdeauna, avea pe masă, în
faţă, schiţa acelei livezi, ce trebuia să-i îndulcească suferinţa celor din urmă ani.
O înflorită dimineaţă limpede, trandafirie, se deschidea inaintc-i, ca o fantomă
a tinereţii depărtate. Dar n-a mai apucat s-o vadă".
Cartea este - pe plan literar - , o certă reuşită. Stilul curgător şi cald, nu-ţi
dă răgaz s-o 1W1i din mină. Se remarcă din paginile ci fineţea unui observator atent
al naturii, al vieţii de fiecare zi, cu o memorie fidelă. Autoarea îmbracă în haina
avocârii plină de farmec, întreaga faună şi floră din „planeta" de odinioară.
Lucrarea are însă şi valoare de document: ne sint oferite date interesante din
viaţa titanului şi a unor scriitori de seamă, date adunate cu grijă de un martor
direct şi prob. Profira Sadoveanu nu cade în sentimentalism, cînd lşi descrie pă
rintele, ci se păstrează in limitele obiectivităţii, ale unei fiinţe ponderate
Frescă a unei epoci, „Planeta pără!';ită" estP o apariţie necesară, preţioasă, în
măsură să ofere cititorului momente de autentică desfătare sufletească.
EUGEN DIMITRIU
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NICOLAE LABIŞ, ALBUM MEMORIAL, editat de „Secolul 20", [Bucureşti 1987),

320 p, cu 62

ilustraţii

Dator{1m unor statornici iubitori dP Labiş (G. Tomoz<'i, Nicolat• Cârlan, RC'dacrC'vistl'i „SeC'olul XX") bucuria editării cva„i-integrale a tcxtelo1· (nu numai) po1.'tice rămase în manuscris şi emoţia rcîntîlnirii cu fascinanta pC'rsonalitate a poetului de la Mălini, prin intermediul evocărilor mai mult sau mai puţin contradictorii
alp celor care au avut privi!C'giul de a se fi întîlnit cu „s.piritul adînf'urilor··.
Volumul „I\Iemorial" Nicolae Labiş este' mai mult decît s-ar putea înţpJpge
din titlul dt• pe copC'l't{1. E, în primul rind, o contrihuţie remarcabilă la cunoa-:;tPrea complex<'i ~i inte.czrală a opPrf'i şi a laboratorului dC' crC'aţip ale' cpJui uirP
avea să dt•vin[1 simbolul poetic al unPi întrPgi gcnf'raţii. Cf'lf' patru secvenţe, distincte în alcătuin•a volumului - Omul comun (Lupta eu inerţia), versiune integraJJ ;
Dor căzut, Cincize<'i şi două de poe1ii inedite, necdit.ite în volume ; J,oslriţa, Pagi111
din literatura populară ; Epistolarum, pagini din t•orespondenţa poetului - sint
rodul unf'i munci elf' cf'reetarC' şi „rf'staurare>" a opPrei poetului, prc>stată C'U migală, răbdarf', tC'nacitate> şi competenţă filologică de Nicolae Cârlan de-a lungul
a circa zc•c.:e ani. Se> pune>, astfel, astăzi la ind<'mina marf'lui puhlic, a cercetării
istoril'i şi critif'ii lit<'rare un C'Orpu<; df' texte ineditf' din crraţia lui Nicolae Labiş,
o sC'ric ele noii' şi conwntarii t'C'lf'vank pe marl?inC'a opc•rei, lucrare necc>sară şi
hinc>vc>nită în vcdc>rc>a acelui a5tPptat volum dP „operf' complete".
Prima pa1·te, Omul comun (subintitulată dC' autor Lupta cu inerţia - titlu
mai pcnPtrant, cu sc>mnificaţii c>dificatonre si prf'fc>rat de majoritatPa editorilor de
pînă acum) constitui<', dac:i nu opPra de> „maturitatr" n lui Labi'), c<'l puţin o C'tapf1
supc>rioară clin punct ci<" VC'clerc> estetic faţă de cea a Primelor iubiri, volum df' care
poetul avpa să SC' dc>spart<i, după cum obsPrvă şi Nicolae Cârlan, imf'diat ciupii
apariţii',
,,f'onsidf'rîncl că nu-i (mai) reprc>zintă nici ca talC'nt şi i::imiirC' artistico-idC'o)ogică, nici mai ales - ca intenţie L'<iitorială". De altfel, noul volwn
era pre1?iitit pentru puhlicarc încă din vcemca cînd Primele iubiri aştC'ptau în
editură lumina tiparului (1955-1!156). Labiş închC'iase dC'ja un contract cu Editura
'T'inen•tului şi publicase in unele reviste şi ziare fragment<' din noul \'olum şi, mai
alPs, clin poemul de rC'zistc>nţă Omul comun (Lupta cu inerţia). E vorba dC' un număr ele 3!18 df' VC'rsuri, alte 255 urmincl să fie publicate prin !?rija lui Nicolae Cârlan în rC'vistP!C' „Fladira", rrspcctiv „Pnitin, bucovinC'nC'" abia în anii din urmă.
Volumul acc•sta aduce pC'ntru prima oară in faţa cititorului poPmul integral. Se
completC'ază astfrl imaginea unui poet angajat cu C'ntuziasm ndolescentin în procesul revoluţionar cu ipostaza unei surprinzătoare mnturit;iţi ci!' gindice, în care>
viziunea dPtaşatci, rf'sponsabil;i şi, deci, critică f'l?akaz;i fort:i ele rxpresic> a pamfletului emi1wscian. Df'Sil?Ur că fragmE>ntc>IC' publicatC' de NiC"olac Cârlan clupă trf'i
dC'cenii nu putf'aU să apară atunci. Prin scepticismul lor, prin acc!'ntelC' critice,
acC'stpa prolwază nstăzi o Pxtraordinară putf'rf' ele pătrunclerp a fenomcnf'lor sodale
şi implicit a schimbărilor dE' opticii individuală, in funcţip de raportul care avc>a
să Sf' stabilească între individ şi putPrc>. Pp
pozi\ia comodă a puterii, individul
devine inc•rt la lumea din jur. Aici se află cllC'ia întregului poPm
Celr trl:'i variante ale poPmului manusC'ris, p;istratC' la Muzrul din Sucpava, au
permis alc<ltuitorului acf'stei ediţii restabilirf'a textului şi a ordinc>i unor secvPntP.
conform intenţiilor lui Nicolaf' Labiş.lnte.czraliznrf'a acestui tPxt ins.C'amnf1 impii.cit
o viziune' limp!'clr de acum inaintP asupra operei de maximii implini!"{' artistică 'li
ideologică a lui Labiş. Ni sc> rf'lcvă astfd un pof't cu o imprl'sionantă putf're dl'
a sintetiza liric marile adevăruri din lucruri 5i lume, transgrC'sinclu-şi C'poca şi ridicindu-se impt•tuos dt•asuprn <'i, asC'meni Lul'calărului, cu o sut:i dl' ani mai înaintf', Iăsind în urmă-i satisfacţii Pstrticc 5i intelf'ctuale perC'nP, dar şi nesfirşirPa rPgrC'tului faţă dC' implacabilit.aka destinului său l"C'Zt•ct.
ţiei
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Doi· căzut adună pentru prim<I oară la un loc porme nepublicate de Labiş,
can• astăzi se constituie în faţelP intime ale per:•onalitaţii poetului şi fără :IP
care înţelegen•a omului şi a creatorului ar fi mult diminuată. Chiar dacă nu toate
piesele acestei secvenţe ating perfrcţiunea, Pic sînt relevante pentru luminarea laboratorului intim al poetului, vorbind ccrcc•t;Horului despre traiectoria uneori sinuoas[t a actului crc>ator, despre sponbneitatea aceluiaşi act, dar şi despre responsabilitatea artistică a lui Nicolae Labi~. Se găsesc aici citcva popme de o rară frumuseţt> şi ele vor intra fără indoialft în circuitul major al operei lui Labiş (Munţii,
Scara după ploaie intre munţi, Ursoaica, Secetă, Cîntecul unui brad, Luciei, Dor
căzut, Noapte).
Ultimrle două secvenţp aduc alte lumini'iri vieţii şi gîndirii poetului. Paginile
din li1eratura
populară 1·elPvă pn•ocup1irile aclolescentului Labiş pentru valorificarea folclorului, pP cita vremp cele din t·orcspondenţa sa pun în lumină spiritul
constant antitetic, tulburător prin ascuţimea gindirii şi profunzimea scnsibil"ităţii
- mostre vii alr unC'i vieţi sortite C'tCrnităţii.
ln fine, celelalte capitolr carp se intercalează în oppra de restituire şi care justifică titlul propriu-zis ml'morialul - SC' constituir dintr-o bogată însumare dC'
evocări ale celor care l-au cunoscut pc Labiş, prPcum şi din secvenţp cu
opiniilr
unor critici, istorici litC'rari şi scriitori, d1rora li se adaugă grafica şi imaginile foto.
Celp mai multe dintrp elP au fost adunate şi SPlcctate cil' nl'dezminţitul prieten al
poetului, Glworghe TomozC'i.
in ce privrşte coloana evocărilor, mă1·turiile celor ce l-au cunoscut mai mult
sau mai puţin pP Labiş trebuie luate nu făr<i rczPrve, ci cu o doză de circmnspecţie. Subil'ctivismul unor opinii este cit se poate de transparent. Intenţia vădită
a multor semnatari, cindva personaje' din decorul în care se mişca poetul, de a
modifica favorabil optica asupra propriilor pPrsoane c>stP evidentii mai alc>s atunci
dnd unc>le dintrp mărturii sint pusp alături. CPle mai multe dintre f'le aduc însă
interpsante lumini asupra vil'ţii omului şi a poetului Labi.~. Multe dintre mărturii
rruşesc să realizeze, prin însumare, şi o „micromonog1·afic" a Şcolii de
litPraturft
din Bucure-:;ti, cu atmosfera ei de lucru, cu pcrsonajple, cu frumuseţile şi căderile
ei, dupi'1 cum rpconstituit' într-o măsură aprPciabilă viaţa likrară a epohi.
Trebuie să repr-oşăm totu!)i C"ditorilor „anonimatul" lucrării, lipsa unui cuprins
şi a unui indice de nume. Memorialul de faţă este o lucrarP ampla (pestP :jtJO de
pagini), conţinind textP inC'ditC', comentarii alP îngrijitorului (îngrijitorilor) ediţiPi,
comentarii criticl', P\'dc<"1ri. ilustraţii. 01·, în fonna în cm·p se prc·zintă, PStC' greu .ca cineva să se orientez · h conţinutul volumului fără cll'mcnta.rul „cuprins" şi fără
indicele' de numP. Faµtul că pe copertă sau măcar pe pagina dp tilu nu este men.ţ1onat numele nimănui ne-ar face să credC'm că apal'iţia acestui volum C'Stc> o clwstiune de întimplare ori de spontaneitate' publicistică. Eslc ştiut însă că tcxtl'ie care
apar astăzi integral sint în primul rind rodul unC'i munci de cercetare filologică
in.t•rmitcntă. de circa 10 ani a lui Nicolae Cârlan. Este iarăşi drept că numele său
aparp menţionat la secvenţele resprctive, dar parcă trebuia mai mult ... Ni se
parc cu totul rC"grctabil faptul (inexplicabil) că numele celui sub a cărui „,baghetă' trebuie s<.l inţl'km că se
ordonează întreaga
structură polifonică a c;irţii
-- Gheorghe Tomozei - nu şi-a găsit locul cuvenit pe coperta cărţii.
Dincolo de aceste' scăpă1·i editoriale (poate şi de altPle, de ordin filologic) apariţia, bine venită, a acestui
volum reclamă Pditarea unui Labiş complet (în două
părţi antume şi postume), a unui volum „memorial" prnpri-zis, precum şi a
unui volum de inkrpretări criticP.
ANGF:LA NF:STOR
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GHfGORE FOI'r

(1917 -

1987)

La 10 mai 1987 s-a stins Gr. Foit cunoscut c!'rcetător a isto r iPi pla iurilor sucevene,
distins muzeograf ce a slujit cu dăruire şi competenţă muzeul Suceve i, a cărui conducător a fost aproape două decenii.
Născut în satul Plăvălari (corn. Udeşti, jud. Suceava), la H noiC'mhrie 1917, Gr. Foit
după studiile primare şi liceale de la Suceava, urmează, intre 1936 şi 1940, cursuril e
universitare la Cernăuţi, unde şi-a luat licenţa în istorie antică şi limbi clasice, fiind
remarcat de iluştrii săi dascăli pentru hărnicia şi t0mcinica sa pregătire. După absolvin• funcţionează într<' 1945 şi 1!!50 ca profesor de limbi clasice la liceul „Mihai Viteazul" din Bucureşti şi apoi la licPul „Ştefan cel Marc" din Suceava, unde o dinioară fusp.
se un sîrguincios elev, urmind ca din toamna anului 1950 să devină director al muzeului
din Suceava. Nu a părăsit totw; i difinitiv cat0dra, în paralf'l prl'clînd, temporm·, latina
sau istoria artelor la licPul amintit sau la Şcoala populară de artă şi apoi, în calitate
de lector universitar, la Institutul Pedagogic din Suceava, und e a su<;ţinut cursurile de
latină şi istorie antică. Dar împlinirea profesională a sa o va l'Paliza printr-o muncă
stăruitoare depusă în cadrul muzeului sucevean de cart' a fost legat în pf'rmanenţ[I,
pînă la pC'nsionarP şi chiar după acef'a, pină spre ultimele clipe ale vieţii .
Cunoscător al istoriei Moldove i, posedîncl, în acf'laşi timp, o vastă cultură gpnerală
Gr. Foit a i·ealizat numeroase lucrări ştiinţifice ca urmare a unei munci perseverente,
47~
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fiecarP text scris fiind rl'dactat cu migală şi multă prudenţf1, tematica lucrărilor sale
dovedind preocupări divC'rsificate care ne rdevă o creaţie ştiinţifică compkxă. Şi-a
îndreptat atenţia asupra strf1vechilor vestigii trarn-dacice, dar, in acC'ia5i măsur<l, C'ra
apreciat şi ca un bun cunoscător al numismaticii mC'dicvalc, de numele lui legîndu-se
valorificarea a numt'roasc ckscopcriri monetari:'. 1 e asemenea, îndrăgostit de trecutul
Bucovinei a publicat studii referitoare la istoria acestei provincii sau la activitatea
unor personalităţi alc vic•ţii spirituale bucovinc>m>. Şi aici nu trebuie să omitem că
unele dintre lucrările sale au rămas în manuscris, Parcde ml'nindu-i calitatea de netăgăduit cercetător, dar şi neşansa de a o realiza pe deplin. Cu aceiaşi dărnicie, alături
de activitate-a ştiinţifică pentru care avea vocaţie, a desfăşurat şi o variată activitate
de popularizare a valorilor patrimoniului istoric al SucC'vei şi a!P muzeului, matl'rializată prin expoziţii, prin numeroase articolc publicate, mai cu seamă, in presa locală,
fnsumind peste 80 de titluri, la acc>ste adăugindu-se nenumărate conferinţe susţinute
cu prilejul diferitC'lor evenimentP, clar şi ori ele dte ori a fost nevoie de a destăinui
cite ceYa din trPcutul SucPvci. Şi, desigur, cPle dl' mai sus nu caractP1'izează, în totalitate preocupările celui disp<irut. Activitatea sa m•obosită şi continuă atît pe tărîmul
muzl'ografici, cit şi pc cpl al cPrcetării ştiinţificp n fost indeobştP apreciată, fapt care a
determinat să i se confere diferite> ordine şi medalii ale R.S.R.
Cei care şi-au inceput ucenicia în muzeografie sub îndrumarea sa, intre care şi
cel Cf' semnează aceste rînduri, Yor răminc cu imaginea unui om cu distinse calităţi
morale şi sufleteşti. Gr. Foit avt•a un cult cu totul deosebit penti·u bunurile muzeului,
unelt' colecţii pf1strîndu-le pl'rsonal, ocrotindu-le C'U o străşnicie devenită proverbinlă,
dar care constituia, în renlitatc, o singură dorinţă dr a le feri de distrup;cri şi dl'gr11dări. Dt•'ii p[1rpa retras, poate şi clatm·ită sănătăţii salf' şubrede, era apropiat de cei care
puteau să-l înţeleagă şi c[1rora nu le 1·cfuza ajutorul şi nici un sfat bun. Vastele cunoştinţp umanistice, meticulozitatea in tot ce întreprindea şi mod<:>stia sa nl'afişată, naturală celui care ştie multe, îmbinată cu o fire timidă, fapt ce nu i-a adus mereu bucurii,
dar mai totdeauna mulţumirea că nu a nedreptăţit pc cineva, a determinat să fie preţuit de cei care l-au cunoscut mai bine şi i-au înţeles personalitatea_ In incheic•rea
acestor rinduri - pios şi modest omagiu - se impune să repetăm formula lapidară
C'.C' şi-o gravau P<' morminte str<imoşii noştri, al cf1rnr grai Gr. Foit îl cunoştea atit de
bine : Sit tibi terra lcvis !
Mircea Ignat
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27. Sculptorul Ioan Gheorghi\ă, în Suceava, X, 1!183, i„· 801-llOfl.
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