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STUDII DE ISTORIE

CONTIUBUŢll

L:\ Clll\10:\ŞTEHEi\ E\"C>LUŢIEI lli\BIT:\Tlll.l !I
Ul'\IAN IN ZONA LD'11THOFA A OIMŞULUI SUCEA\",\
l\Jl!GllU :\NDJWNIC
1'1\IMSC. lll\"1\ - \"ICTOH11\ Jl:\'1'1\Hlt.'C

/\st{1zi este un fapt unanim recunoscut in istoriografia roman<1 că
urlnme la noi este un proc(•s complex, cu n-1d;kini in rt>alit.:·1tile sociale, economice, politice ale vrC'mii respective. ln ac(•st sens, in ultimele decenii ct•rcclarea fenomnului urban a cunoseut succese notabile.>, adC's<.•ori oraşul fiind privit in strins;-, legi1turii cu faetorii economici şi clC'mograrid ai hinterlandului s;h1.
In studiul de faţ<"1, ne propunem s:1 prezent:1m - pe puncte arhi·ologice - un repertoriu al descoperirilor de tc.•ren efectuate in perioada Hl3:1l!l!l I, la care ml;"n1g[1m rczullatC'le unor CC:·rcetiiri anterioare', intreprinse in
vatra şi in zona limitroffi in earC' se va constitui mai tirziu oraşul medieval Sueeava. Faptul c;"1 teritoriul vizat de cc1Tet[lrilc noastre.•, C'fcetuatl' m
ultimii ani a stat, sti1 şi va sta tot mai mult sub semnul unor intervenţii
antropici·, cm·e t1u diminuat sau vor diminua, dac[1 nu vor distru~e numeroase vestigii arhcologicl', face ulii demersul nostru in sprijinul cunoaşte
rii istoril'i acC'stor locuri.
I·'. La sud de satul Plopeni (cCim. Salcea), de-a lungul unei terase înclinate a riului Suceava, pc tarl~1lele „llrcnăric" şi „Ilusi". pc ambele mal~1ri ale pirmlui Plopeni (zis şi piriul „Tudoriei") a fost clC'scopcrit un van~1L material ceramic fr;;1gmcntar, incluzincl aici şi mici lmC'<'1ţi de chirpic.
Dintre acestea se evidcnţiazi1 :
u) Ct•ramicii apartinind culturii Cucutcni (faz[1 incC'rl<.i, past:1 fin;i şi
grosier;-,, fcir;~1 picturt1) ;
h) ceramic{1 c<irac:teristic~-, culturii t>oiencşti-l.uknşovka (frat.tmC'ntc c·u
harhotini1 şi buze faţetate) ;
c) cerumict1 finii şi z.grunţuroasf1 aparţinind in prineipal s<.•colului al
IV-iea (eultura Sinlana de Mureş).
II. J\şpzarC'a <.le tip Sintana de Mureş se continu;i pe arealul î"-trlalei
„Gunoi!:ill>", plasat[1 pc terasa sus nwnţionali1. Din loc in Iul', la mari inlt•rvale, apar grup;"1ri modeste de chirpiC' şi cE>ramict1 cenuşie din ambele spc
di. Printre descoperiri menţionf1m un fragnwnl de toartt1 de amfor[1 din
import.
III. în salul :'rlereni (com. SakC'a), pe tarlaua „Coada fozului", la eirca
l!iO m de malul drept al piriului Mercni (sau piriul „Podul de PiatnY')

apariţia vieţii

' Numcrolnrca puncte>lor in l('Xl rcspccli1 iclcnlitatca c-clm· din harta ancxoi.
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s-au .L~i1sit 11r111<-· de locuin.> c:arL• St' pot i11C'adr;1, cu un <llllllllit ~rad d<~ pr,1babilftatc, in epoca bronzului (cultura Noua) sau in Il;dlslalt-ul timpuriu.
IV. Pc malul clrcpl al aceluiaşi piriu, in spatele Complexului ,\\ ic·ol
Sut·l·m·;i, mai <ilcs in zona casei şi a i.:r•-1dinii locuitorului Aurel Palaghianu
(loc „Pc> ~fara~") s-au descoperii fragment(' t'l'rarnice medievale, carC' se
dat•·az<i in secolele XIV-X\il. Dou:1 fra~menlC' au c:arackristil'i ale compoziţiei paski şi de ardere ase>m;lni1t.oan· cu cele ale l'eramiC'ii i.:.-1sitc la Lunl'i.1-Dorohoi 1•
V. Jn cartierul Durdujc·ni, in spatele fernwi zool(•hnice, in punctul
„~ieri", pe o margine mai ridicat<"• a primei tC'rase a riului Suceava. au
<.1p<"1ru1 buc<-1ţi ele ehirpic şi frLlgmcnle ceramice cc aparţin culturilor J>rec-uL'Uleni Ill şi Cucuteni (fazii inc<:>rli.-1, pasti1 fin:1 şi t:,ro~ier<-1. ff1r<-1 urmi• de
pictur;1). S-<iu llliti ~<"1si1 cilc.•va uşchii alipicc şi o lrnni1 de mici dime>nsiuni,
din silex ele Prut.
VI. ln cartierul nurdujcni, pc slrada Eroilor, in (.!J'O<lpa de fundatic a
blocului !Jl a fost dc.•scopcrit un monnint cil• inhumaţie.'. in poziţie chireiU1,
dalînd clin timpul culturii llorodiştea-F'oltcşli :_
VII. ln BunlujC'ni. pe dealul „\"c>lnifa" apar izolat fra~rncntc ceramict•
cl:1tall' in seC"olelc XV-XVII.
II I. Ccn:ct inel marginea terasei riul ui Suceava, respeel iv supra fi.Iţa
<.1rat<1 a tarl<ill'i „I.a 1z,·ur" (sau „Pcpinit·r;i"), <1mplasat:1 li.I cin:a :mo m nord
-vcsL ~Ic gara Burelujcni, <.d<-1luri ele urme cit> d1irpk, s-;.1u ~·-•sit fragmente
cerum1ce apar\inind c·ulwrii Sintana de Mureş, inclusiv o lourt;~1 de amfortt
ro~11~m~1 ~it şi un îrai,:mt•nt ele pt•rl'tC' ele amfon-1 cu slriuri paralele, şi ecram1ea clatmd din secolele XV-XVI 1•

Y

. . . IX. -~~a margine>a dC' vest a „Dealului \'ilmii" (sir. Mitocelului), au fost
cksc.ope11te fraqmenlc CC'l'i.1micc aparţinincl:
a) cullurii C'ucutcni B, la care se adau~;-1 un top:.>r clin silic:olit ;
b) l'Ullurii NouJ, carc s au asociai cu un c·osor din sil<'x.
X. ln ;1n•;tlul comunc·i :\lilocul Drar:omirnci, pc malul dn•pt al piriSt1ct'a\'a-Dra~ornirn;1, sprc•
Mitocaş (locul „La Cru("(•"), au ap;irul in urma lucnirilor i.tqricole :

ului Hrnnifa ', in dreptul clcviaţi<'i drumului

U:m Gh. Tcocl(,r, Eui;cni:i Neam! 11 ,Vie lor Spinei. C1~rc:1•liiri nrh<'ul11git·1• 1:1 l.u111·,1l>urohoi, 111 1\rh '\olcl„ \'I. pp. 1!11. J!IH-:?Ull. D11p:"1 amplao;:ll'ca i;c•o,c:rafiC':"1 propuo;:-1
de J\lircC'a D. :"llalci. c'le po~ibil l·;1 al'c ... te urme „a apar~in;-1 \'Cl'hh1lui „at J111c\l'•tni, d. i\lircca D. :\!alei, l'n•mi\1•lt• form:1rii oraşului nwtli1•val ."11r1·ava şi rolul a•w)(:frii 11i11:1 la mijlornl ~w1·olului al XI\ -h•a, in SCI\':\,
:!O. J, J!)7i, pp.
HO-ll 1.
:•. 1';11·a ... ,·l1iva-\'ic:o1·ia llat;1rit1<'. l'n murminl di:1 l>t•rioacla 1h· lrm1ziţh• d1• la 111•olilk la (•PUt:a hrnm:ului d'>ro1•l•ri1 la SUl't•a\·a, în Sun•a\·a. X. 1!1:1.:. pp. ll:l!i-1:-10.
:I 1)11pi1 lracli\ia 1110ştC'11iti1 de la vechii locuitori ai sat11l11i llurclujr.ni. ace„t;1 ..Pra
"illlal mai '>pre \'C"l, îns;i din pricina unui r;·1zboi,
lo~uilorii „pcrin\i. ~-au rr.lr;1, in p;-1ch1re. re l'ra FC 10<·111 1lni11lui ~i o;alului. impn•jurul 111:111;·1..,tirii Thcodo:·cni ~i "-au stabilit acolo". IJ<' [;1pt in 'PatC'le i:•-1rii B11rclu.icni (Suc-rava) 'l'
pi,tra 111 perioada
intcrbelka toponimul Si•lh;ll• p<:·:11n1 ll'rem1l
l'aracl<'riza1
ao;i;·1;\i prin p:-czcn\;1 mai multor b:\lti ~i mla~tini, d .. Elcn;1 Co„tachc.· Giti11:1ri11,
l\1ono~raria l'llm:1:wi Hunlujl"ni, 11lao;a
llos:mn·:i, juch•\ul St1l·1•a\'a, Bucurc~ti,
J~l:l11, p. !i. nula I ş.i p. 72 .
.; lk·:rnmirc clat{1 dC' lu:-alnki în timpurile mo<lcnw. clpo:1rc.•1·1• firul cic ap~1 eon<oli
tuia linia de <lcmarc;i~ir <lintn• Burrlujcni. lor;ilitali:- dC' fronlit·rf1 clin ltomiÎnia
d l\cani, q1!Jurbic a oraş11!11i SL1C'.-ava, arlal alunei in Imperiul hab,bur~k.
În evul mediu numele piriului ('l"<l Dr;1,::omirc.~ti. \'czi 1m11. 1\. XIX. B1tl·ttrC'şli,
l!Hi!J, nr. vi, pp 71-72.
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a) l'rai.:mcntc t·cr:unice atipke, avind in p;ist:1 mu1t:·1 plcav;"1, prcc-um :-;oi
c:iteva piese din silt'x, intre care un virf de lance fragnwntar;
b) ceramicC:-1 dac:ici'"t (I .a Tene) ;
c) ceramki'"t aparţinind C'Ulturii Sintana ele l\·Iurcş, indusiv fr<1gmcnte
dC> wufon.• romm~e de import.
XI ln satul Lipoveni (com. Mitocul Dragominei), pe m:ilul drept al
p1riului lluc (sau Lipoveni), in zona numi1:"1 „Coada Lacului" sau Sdisk
au ap{1rul :
·
a) fragmente de chirpic masiv, o ,:!n•utate din lut ars dC' form:·1 lroconic:;"i, aşchii alipit·e din ::;ilex şi fra~nwnte ecr:1mic-e C11c-uleni (fi1ri1 pktur{1, fazii ncpr<'cizatit :
b) CC'r:1mici1 fragnwn tar.·1 a part in inel eul t urii Noua.
'.'_li. C~1 oca2ia unor cxcav:iri de pi1mint pentru ridicarea b1rajului de.•
JW p1r1111 I nu·, pe „J>calul Co<·1rlă11", s au dc•sc:opcrit frn~nwn te ecram icc
neolitice (?) atipke şi c:itC>va pi<:•se din silex dintre care S(' n•marci"1 o sf1geat{1 cu ba2<1 scobit<"•.
XIII. in satul 1\.'Iiloc-ul Dra~omirnci (c:om. Mitocul Dra~omirnei), p['
malul drept <11 piriului Ilrani\a, în punctul numit „Stratulat" au ap<"1rut,
al:Huri dc numeroase fn.igmcntc de chirpic şi piatr;i C<tlcinat;i :
a) fragmente ceramice Cucuteni. fc'ir;"1 piC"turit)~i piesc lltipice din silex :
b) fraHmenlc ceramice aparţinind culturii Noua:
c) rra~mentc C"eramicc.· I .a Tenc dacice şi bastarnice ;
d) [ragmente l'l'l'i.ll11iCl' datincl din SC'cole)e li-III e.n. ;
c) fr<:gnwnte ceramice aparţinind eulturii Sintana dl' i\'lurcş, inclusiv
frugmcn te ele am forc romane ;
[) J;ragmcnlc ceramice dai inel din secolul VI c.n., indusiv fragmente
ele tipsii.
XIV. Tot pe malul drept al piriului Ilraniţa, in punctul numit„Dl'alul
Morii", aproximativ în spak•lc l'L·rmei agrkole Heani, s-au descoperit mal<•rialc c:cn.1mite din scc-olt>k x1v-x·v11, printre care un lund de.• vas cu picior i1wlar clec:ornt in tehnica sgrafrito şi smitlţuit, fra~nwntc de cahli1 oalit, rragmcntc clin caolin, zgur:1. [>ut.in mai spre nord, pc o micit insuli'"1 fftcut;-1 ele piriu, <l(>ar fr<1gmcnte ceramic:<' Sinl<ina""'ric 1\'lureş c<1 şi altl•lc do.1tind din sct·ole:c XIV-XV (intre· care şi fragmente ceramice• din pasti1 l'C""
nuşie alribuite coloniştilor striiini). · Notabil<-1 este şi descopc:>rirc•t ail"i a unei s<"1gc•ţi in forma literei „Y" cu tub de inm:·anuşare (Fig. 11/ri).
XV. ln cartierul lkani. pc.• lc•rasa piriului IIur, pt• )Xll'lt·a slin.~it, la
c-ir<"a :wo m dl' ultinwll' casc au apiirut frw:~mt•nte ceramic-t• t!Litind din secolul IV e. n.
XVI. Pc terasa inalli1 a riului Suceava (tarla „Gostat"), wnplasat;"1 în
dreptul ultinwlor msc clir. l\c<ani mcrgînd spre ll:'1d;"1uţi s-au gasit al:1turi de
urme de chil'pic :
a) cer;1111ici1 <1partinind culturii CuC"uteni n:
b) ceramicii ;1tipicc'1. C'art.' se poate atribui cpoc-ii hron2ult1i ;
c) dteva fragmC'nlc c·c.•ramicc Sintana de Murc.•ş.
!"1 l'c malurile piriu!ui Drar·on1irl"!li (Jlr;ini\a) ~'.' ~;"isca ~:1tul

fr11,C'Îori.

cl11pt1 lii!i. VC'zi Teorlor Balan. Saklt• cli~1mruh• din fhu·o\·i11:1, C'Xlrao;,
11\i. w:1;, p. 12 şi 1m11, /\, XIX. RllC'\ll'C!ili. l!ldl, nr. hi, pp. il-i:!.

rli~pi1rut

Ccn1:1-
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XVII. OL•S<:operiri intC:rl'Sanlc s-a\l r:ic:lll lll ultimii ani !ii in prL·ajma
hiscric-ii Sfinta Cruce din Pălrfntţi, una clin numeroasele ctitorii al<• lui Şll'
fun cel Mare. J\stfel, cu prilejul wncnaj<-trii gardului ele im:intc"1 a apiirut nrnterial ceramic divers, fragmentele cele inai vechi incadrîndu-se cronologic
în secolele VI-Vll (fig. 11/4-5). 111 gr<idinn bisericii a fost descoperi tr1 ceramict1 meclicv<ilfi - scC"olele XIV- XVII -materializata inclusiv prm frngmenle smfilţuite şi sgrnffitale, o cahlf1 clccoratii cu grifon încoronat ca şi fragmente de cahk· oal<i, cahle cu deschidere palrati1 şi picior ele montan.• cilindric, convexe, ca şi fragmente ele porţelan ele lzn ik.
XVHI. Pc aceeaşi teras{1 a piriului Pălrfm<·canca. în vatra satului in
dreptul bornei kilometrice 11 a D. C. 55, in ~r;,"1clina familiei Maruseac Elena s-au descoperit izolat cit.eva frngnwntc ceramice corodate, cc ar indica o locuire cu totul sporadicf1 clin epoca bronzului ('!), La Tenc ('?)şi în S<.'coldc XV-XVII.
XIX. La circa 500 m nord-norei-est de fostele gmjduri ;ilc CAI', pC' terasa piriului P<.-1trilucL·a11t:a, ast;-1zi mult ;1plalisalii, aJ;:ituri de mici ln1c;iţi
ele chirpici au ap<°ll"Ut :
a) fragment<.• ceramil'e La Tcne getice :
b) fn.1gmente c<.'ramice aparţinind culturii Sintuna ele :Vlur<.•ş.
XX. Pe partea sting;1 a piriului P<"ilrt1ut:eanca, p<.' pantei<.- line ale dc.1lului „\'urniţ<i", ce se termină în apropierea drumului naţional care duce
la Siret (DN 2), s-au descoperit huci1ţ.i ele chirpic, un frat:ment de aşchie
clin silex, atipic şi o marc cantitate ele ccramicfi CI' ar putea fi înc:aclrat;-1
cronologie c>pocii La TL•nc (cultura Poi<.>ncşti-Lukaşovka).
XXI. I.a circa 100 m sud de punctul menţionat, traversindu-se drumul
nati.(J11al, pc malul drept al p,-1\r{1uccncci, pe locul numit Sili~tc s-au clescopcnt fragmente ele chirpic şi materiale cer<11nice datind clin i;•.•colele
XIV-XVII.
XXII. l~n foarte bogat punct arhcolo,c.:ic se afl<-1 in apropierea satului
l\lihoveni, com. Şdll'ia (loc C:thla Morii). El se plaSl'a.z<"1 pe terasa mijloc-ic
ele pc partea dreapt:1 a riului Suceava. 1\id au fost inln•r)l"inse numcro<is<.>
ccre<.>tf1ri de suprafaţ<"1. l'll şi siip<iluri arl1C'ologic'e. ''Dintre numeroasele vesli~!ii ~~cop(•rite cu aceste prilejuri, menţion;:1m:
a) unelte şi nşchii din silex. gravelliene ;·
h) fragmente ceramice Criş ;
e) material ceramic şi litic aparţiniml culturii ceramicii liniare;
d) fr•1gmcnte c<.>ramice l'n•cucuteni III.
C') material ceramic Cu eu Icni 13 l, inC'l usiv speda „C'' ;
f) ceramică aparţinincl perioadei de trecere de la neolitie la cpoea bronzului (cultura Horociiştcu-Folteşti);
g) C"cramict1 aparţinind culturii Noua;
h) fra~mente cermnice din Ilallstatt-ul timpuriu ;
<· Nicolae L'rs11lesc11

şi l'ara'lchiva-Vicloria Balariuc-. C1•rl·1·ti1ril1• arh1'0logi1·1• dt• la
Miho\'1•11i (Suc1·;1v:-i) - 1!17:1, in S11cN1\'a, V, l!lill. pp. li!! - JO(i ; Iclc111. t\ş1•:r.a
rt•a <·ullurii n•ramidi liniarr d1• la i\lihov1•11i (jud. Sun•ava), in SCI \" 1\, :10, 2,
l!Ji!), pp. :?il-2fH ; !\iicolae vr„ule„Cll, Conlrihu\ia C'l!fl"l'lărilor arhcoloi::icl'
din
j11d1•ţul Succ•ava la 1·u1111aşll'rca t•\'olu\it•i m•o-l'l1rolitkul11i din Moldo\·a. ln Sul'eava, XIII-XIV, t!lHli-l!lHi, p. î2.
7 Determinarea inlrer.ului material !ilic paleolitic a fo„l ffw11ti1 rlc clomnul Alexandru p;:nmescu, penlrn care ii aducem mul\umirile noastre.
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i) fragmPnte ceramice clin La Teme (sec. III-II i.C'.n.) intre care se evidenţiaz[1

piese baslarnicc :
.
.
.
j) ceramici'i mcdieval;i din secolele XIV-XV. 1nclus1v ;.v::ca ceramica
roşietic-g;illmie atribuit[1 Hoardei ele Aur.
.
.
. .
XXIII. Pc malul stinq al piriului Iloşleag, m apropierea :Jrm_nulu1 Jlldeţcan DJ 1711 A, pc in[1lţimra „Ţarna de .!os" au apCirut alaluri ele rraJJmcnte de chirpic masiv :
a) fragmente ceramice CuculC'ni D. unelte clin silex, topoare clin silicolit (mai frecvente pe creasta clealulului) ;
b) ccrnmid1 aparţinincl culturii Noua:
c) ceramiC.-1 Sinlana de Mureş (pc pantele dealului) ;
d) ceramic;i clin secolele X I V-XV.
XXIV. ln marginea de sud-est a satului Mihovc•ni, lingă ultimde ctise.
in punctul „Sili<;; le", s-au g[1sit al;il uri ele numeroase fragmente ele chirpk
de mici dimensiuni :
a) ceramicii aparţinincl cullurii Sintana ele ~'Iureş;
IJ) material ceramic datat în secolele XIV-XVII.
XXV. In zona vetrei satului Mihovl'ni, pc malul drept al piriului llo~lcag, s-au descoperit :
a) fragmente ceramice aparţ.inincl C'ulturii Sîntana ele Mureş:
b) material ceramic: clin SC'colele XIV-XV.
XXVI. Pc panta de sud a „Dculului Grod1ii", ori1.mlal nord-suci, s-au
descoperit mai multe silexuri patinate, dintre care o lamelă cu un început
ele trunchiere. uşor convexta, retuşal<"1, o lam;i mijlocie cu cre<1st[1 mcclian[a,
o aşchii' clin silC'x de Nislni, toate dai ind clin Gravetl ian.

XXVII. Cu prilejul cercet<"arilor arheologice care s-ai1 efectuat la Cetatea ele J\pus sau ~cheia au fost descoperite, aliituri ele vestigiile feud:1lt'•
trei locuinţ~ şi o groap<"1 de uz gospod1'1resc c;irc aparţineau unei 01şezări
cucutenicne din faza .'\ 6 • Tot cu ocnzia acestor lucr0:1ri de pc nuirl!inca
„Dealului Şl•ptilid" au ap11rut urme sporadice ale culturii Folteşli, intre
care s-a evidenţiat şi un topor din silex~.
XXVIII. in nrnrgi1ll'a cstit"ă &1 satului Şd1C'ia, nu c.lcpartt> tk• Cetatea
de Apus. peslC' apa piriului Şcheianca, i.l fost iclc:ntifie<1l[1 o intins<i <1ş~z:irc·
<iparţinind culturii Cueukni ic·.
XXI X. L n alt punct undp s-au clesfct~urat fruct uoasc cercel iiri arheologice este Sili','ilca ~C'hcii ·•. Aici au fost clesC"operite mai multe locuinţe !)i
trei cuptoare ele ars ceramic-;i clatind clin St'colcle II-III c. n„ iar ulterim·
au fost g<.isitc şi urme ele loeuire <11xirţinincl culturii Sintana de Mure~.
Ali1turi ele aceste niveluri ele locuire mai sus menţionate, cu O('azia si1pi1li GhcorJ?hc Oia1·01111 r;.i Nicolae Cotl'„tanlinc-.cu, Ct•tah•a Sd1l'i<1. 1111ct1rcşti, J!)(i0,
pp. 2:J, :?5-21\, fii?. 811 ; 10/1. :I, !i, li, 12.
~ lbidl•m. p. 27.
10 Bucur i\litr1>a ~i colai>. Ş:mtil•rul
arlu·olo~il· Sun•;n·a-Ccfal1•a
l'fr:amlului. in
SCJV, 5, 1-2, 1!1:;.i, p. 2!l~.
11 Grigore Foit. AşC'z:1n•a d:1dl"f1 dl' la Silişlt•a ~d1t•ii (wc. 11-111 C'.n). i11 ~lll'C'a\"a,
I, lU!i!I, pp. 2:1-25 : Idem, ConM·mnftri ru (lrÎ\'Îrt• la UnC'le dest·o111•riri arht•ologigkt• din or:1şul Sut·t•a\•:i, in !"1tt't•a\'a, XIII-XIV. l!JRli-1!1117, p. :lR. B0..:11ltalc•lc
o;[1p;·11t1rilor care au fo..,l efectuale in 1·11rsul anilor J!lli\J-l!Hil all v{11.11l par1.i;il lumina tiparului, cele rlin toamna anului l!J(i!! au rama-. inC'ditC'.
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turilor de aici au apf1rut şi materhle clin periomh1 culturii Noua ~şi clin
t'lffsu\ secolelor XIV-XV' 3 •
XXX. La nord cit• satul Sfînlu Ilie, pe malul sting al piriului Groapa
Stinii, un afluent ele ureapla al piriului Şcheianca, la o distanţii ele drC"a
:iOO m sud de fostei<:> ~n.1jduri nle CAP-ului, se aflf1 dispersate pe sol mici
lmc:i1ţi ele c:hirpk şi ct•r;1111iei1 finii şi nisipoc1s;i, cenuşie, aparţinincl
culturii Sintana dC' Mureş.
XXXI. Pc <iccla-:;i mal al piriului, la drrn 100 m sud ele punetul mai
sus menlionat, a fost descoperit un omopl.it ('restat. pics;i Mre se i1Kaclrc.-.:iz:1 culturii Noua.
XXXII. Pe dealul numit ele localnici, n11 inlimpl;itor. „Trei !\lcH'ilc",
se pot zari dl' departe..• profilt.•lC' a trei movile de.• nwri dimensiuni. alături
ele altele mai mockste, C:C' pot fi C'el mai sigur încadrat(' cronologic în
C'poca bronzului.
XXXIII. l't• malul sting al piriului ~rhciancil, la eirc:a 800 m vest ele
confluenla sa cu piriul Groapa Stinii. P<' o porţiune ele teras;·, aeolo unele•
terenul se pn•zint:1 sub forma unC'i întinse.• mame!onf1ri. s-au putut idl:'nlifica ag\om0r<.lril0 ci<> C'hirpic şi ceramicii aparţinincl aproximativ la 1-t Joc:uinţe clin seC"olul al IV-iea. 1\li"ituri ele ceramica firn·1 şi z~runţuroasii.
s-au descoperit şi c.·iteva fra~nwnte c!e funduri inelare din past;I c<iri1mizic, e.ire ar pute<1 data şi clin pl·rioacla anterioarii. respt'ctiv secolele IIIII e.n.

XXXIV. Tn dreptul \'ărsării piriului Gro:1pa Slinii in piriul ŞC"heian
ca, pe mnlu\ stin:~ al celui din urm<I. pe o suprafoţ:I relativ mict1.au apiirut urmele a cel puţin şapte lol'11inţc cu ce1·mnici1 La Tene (1mstfl cu cioLuri pisat0. ardere cel mai ;.1clesea incomplel<"1. r_ircsimi medii şi mari).
XXXV. De la punctul J>reC"ed0nt. mer~incl spre est inct"1 !>00 m, pc
aceeaşi terasf1 a piriului ~chr.icmra, s-au descoperii pc ambele maluri ale
unui mic izvor numeroase huci"1ţ.i de chirpie şi cermniei"1 S!ntanu ele MurC'ş.
Pc.• terenul ;.11";.1bil ele pc partea stingt"1 a acestui modest fir ele ap;"1. in mna
unor stilpi de inalt<"1 tensilllW. a\{1luri de> ceramica menţional.<i au api1rut
şi frm.:ml'ntc> tipice> ap<1rt.inind secoll•lor II
III e.n.
XXXVI. La numai drca 200 m suci-sud-est ele mmetul antc.>rio1·. pc
marginea aceleaşi terase numit;i aici SiJio;tc ". carC' sufer;·1 in continuare
c.•roziuni şi alunl'Cilri ele teren, s-au descoperit nunwrcase nwteriale ceramice.\ dup;I cum 11rmeazz:·: :
a) c:eramic;-1 ~rosiert1 şi finf1 aparţinincl culturii ceramicii linim·(;':
h) c:c-!'.:\lllic<I Pr<'cucutcni III (fig. III/ 1,-:!):
c) cc..'ramci;i Cueuteni B2. speciile de „bucăttirie" şi finit (ri~. II 114-:i) ;
ci) ccramici1 apartinincl culturii Iloroeliştea-Folteşti (fig. II/l, III/7);
C') ccrm11ict"1 aparţinincl culturii Noua;
f) cerarnic.;·1 halls1:1tt-int1 (fig 111/î):
12 t:ste> \'orba dC' cl'ramiC'5 frar.11:C'nlar;"1 ~i mai m111lc> obiect<' din bronz. pialr<°"1 st
"' apar!inînd cul111rii .\oua, d. l\lircca l··nat. C'onlrihuţii la t•1111n:1şlc•rp:1 1•1>fll ii
hrn11zuh1i şi a 11:111-;lallutui tim1mriu clin ju1h·ţul Sm·1•:1\':1, in 'J'hrn1·0-J>ad1·a, li,
\!I~ 1. p. I '.lil.
t:I lnfor111<1lic l\lilTC'a ll'nal. cr. Elena llll'lliOC',
C1•ramica lll'~mălţuită dl' ll:t. 1·0mun clir; l\lcrltlova, B;tl'tl~C'şli. l!l7f>. p. -Iii ~i l\lircca D. l\l;1IC'i, Contrihu\ii arhcolo;?i1·1• la i\loria oraşului Suet•a\';1, l.h1curC'~li, l!Hi3. p. 2fi.
11 Jn a•"'l I""' ;iid „.a intreprin' o ... ;m[1lt1r;·1 arhc>nlrn:ic·;~, c·u carat'l<'r <le> ~;alvarC', d.
Iun M;irt·~. Sondajul arh1•olo~it· ele la S(. lli1• Silişh·a (1!1!11), in pr(•zc>ntul Volum.
0
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g) ceramică La Time, din care se eviclentiază cC'a bastarnici'1 (notabil
eslc un rund ele vas cenuşiu cu gr;.1fit în pasti1 şi avincl clispusl.' pe vcrt:C'<.11;.I incizii paralele. fig. II/:~) :
h) ecra micii din secolele l I-l II c.n. (indusiv picioarl' dC" fruct icr:1) ;
i) cîteva fragn1C'n1C' incerte clin secolele V-VII e.n.

XXXVII. Continuincl cercC'tarC'a P" accastli

\'ast;i krasi1 a piriului
in momentul ajungerii in dreptul bisericii cu hramul Sfint.ul
Ilie ditorit<i ele ~ldan C"C'l i\Jan.• la 1488, pe malul sl~ng al apei, au api1rut
la suprafaţ.a solului fn1t;n1C'nte ele d1irpic şi cermnic-;"1 Sintana de i\'Iurcş,
materiale care au mai putut fi obsc1·vatc la dislunt;e din ce in ce mai mari,
pc o lungime de lnci1 circa :iOO m. Prob;.1bil c;i această aşezare continua
pinii in punctul Sili~tca Şl'hcii.

~<'hciatll'a,

XXXVIII. Cu ocazia numC'roaselo1· ccrcetiiri <1rheolo!.!kC' <'fectuatc la
Cetatea de Scaun şi in zona apropiatil numiti1 Cimpul ~anţurilor au :1ni""1rut. în mai multe rincluri numerom;e materiale clatind din urm;ilDarelc
cpoc:i :
a) ceramicii Criş (pe Cimpul ~an~urilor). ce se poale !C"l'<I de p1Tz ·nta aşezi1rii n<'oliliC'C' din apropiere'':
b) C'eramicii lin~ar;-1 (PC' Cimpul Şanţurilor. in dreptul inlr'.1rii in C<'tate). proclus;I ciupii toate probalJilitiiţilC' ele ciilre locuitorii clin epucf1 ai
zonei ele la ŞipDI '':
c) cC'ramk;I Cucutc>ni Il, provC'nind ele la mai multe loc11inti· rr1spinclitC" pe Cimpul Şanţurilor' ;
d) c·C'rmnic:;i din pC>riomla clC' 1J·;1mdţie d<' Li neolitic la c•poca ln·on711l11i (cultura Folteşti), în special sprC' margin•·a ele suc\-vcst n C'imp11!11i
Şanţurilor ' 5 ;
e) c:eramk<i din I.a Ten<'-ul dade. fflrii a forma un s1rat ele c11lt11rr1.
g<·1sitf1 disparat mai alC's in mijlocul C'impului Şanţurilor"';
f) ceramic;i clin S<'colcle VIII-X, lucrati"1 exdusiv c-u mina. dintr-o
past[1 cu cioburi pisat C' :io ;
g) ecrmnic;i mcclievilli1 clin veaeurile Xlll-:'\lV. care se <1Soci;1z:·1 c-;i
mai multe complt:xe arheologice!• :
h) divC'rS<' complexe datincl din perioada :-ecolC'lor :'\!\'-:'\VII ·.
15 !l:icolar. l.!r~11!r,r·11. Conlriha\ii 1:1 c·1111•1:1şll•rl'a c•\'olu\il'i şi po:dlh·i t-ro11nl1>:!Îl'<' _a
<"Ullurii St:1r<·1·\•o-Cri5 l)l• ll'ritoriul iHoldovri, in ~·un•:1\":1, X. l!'li.l:J, r>· .··~o. cil IH·
hliol!r:ifia prnblcm<.>i.
lri "ldt'n>. C'o11lrih111ia c1•r<'1"1:"1rilor ar)w,.,lngir1· 1li:1 jU!h•lul Sun•a\;i !;1. c:m_:i;1>tl••r=·a
1·\·ohlli1•i 1wo-1·:it•olilic·111:Ji clia ~.îrh!ov:i. i11 Succ•av:-i. XIII-XI\'. Hl!lh-l!l!li, !l. ,n.
17 Ion Nr~lor şi co!•1b. ~anlit•rul ariwolo~Îl' Sm·t•::iva. ;„ 1\fati•rl:ilt~. l\i, p. ::!1~ ..
IH lhid1•m, 1>. '.'·P : Para,chiv;1-\"iclori;a ll;1tari11::-, Oj>. rit., p. IUIJ. rare ~e r.·irr.i 1·1
cle-;roperi efpt·tuale i:1 ;111111 1!10:1.
I!) !1111 Nc~lor şi col:ib., ot>. dl., p. 2-1:1.
:>o I bidt•m
21 lbidt•m
22 Ion Ni„tor şi culab„ ~:ml ierul Su1·1•;\\'a, in SCI\', ·I. I - 2, FP. :1.1:; - :lri·! : l111c11r
l\·lilrra ~i 1·olab., ~arrtit>rul arllt'olo:!i<" Suc·1·:1\':1 - Cdall•a :"IJ1•nmlul11i, in SCI\,
~·. 1-2. l!lfd, pp. 2ill-21t'I ; lclc-111. S:mtic•rul n..Jwoloi:i•.· Sllt'<•:rva-C1•l:il1•:r N1•amlll·
lui, în scn·. li. 3--1. 1!155, pp. 7!i7-ilifl : lnn :°'\('<,lot· ~i colah .. ~anlil'rlll :rrh1•1•lnghSuCl•av;1 în \latt>ri:ill•, I V. po. 21:1-25? : Idem. ~:rnlit•rnl arht"<>IOJ!k Suc1•ava. in
l\lnh•rialt•, V, pp. 5!1·1-fîO.f : VirPil \";'1U1';'i:11111 ~i 1·olah. Sa11fi1•rul arhrnlor•k SnrPa\';1, in :\1:1l1•rialt•. \"li. pp li'.?2-rî:?fi : '\lirrr:1 D. 1\L1ld ,i ('(1hl.·. S;111lh•r11I arlwoln~k S111·eav:1, in :\1atl·rÎ:rh„ V I Jl, pp. i52-i:11i.
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XXXIX. Jn Parcul C<•lftţii ((l'laloul Cimitirului) in partea de sudsud--est a plutoului, pe un fragment ele cucsli1, a fost c<.'rcetati1 o aşezare
Criş unde s-au surprins ,,cel puţin tr<.'i faze in evoluţia culturii Star~evo
Criş pe teritoriul :Moldovei"'', care se înscriu in etapa finală ele periodizare gcnC'ralii a acestui marc complex cultural neolitic. Tn cursul cerceliirii, in aşezare au fost descoperite şi clouii morminte de inhumţic, clin trc can• unul datat în aceeaşi pc·rioacl;i ':. I .a marginea suprafeţE-i cercetate uu fost descoperile un cimitir de inc:ineruţic clin eneoliticul finul 2~ ~i
o a~ezare clin secolele XIV-XV:»:.
·
XL. O important;.i staţiune arheologic<i sc aflii in sectorul Sipot. Datc~rit;i_ c:ondiţiil~r ele vieţuire ele aici, pc fosta terasă, acum clist~usă prin
n1ve~an mec:mice, ele pc partea stin~ii a piriului Cacaina (sau Pîriul Tir~ult~1) au cx1st:1t mai multe niveluri ele locuire, atestind prez<.'nţa omului
in el 1Vl'rse epoci :
a) material ceramic aparţinind culturii Criş ' 7 ;
])) urme ele locuire legate de o w;;ezare a purliilori!or culturii ceramidi liniare 23 ;
c) c:crnmic:i Precucutcni lll ~·;
d) ceramică Cucutcni B 30 ;
e) ceramicii rragmenlart1 <tparţinincl eul1urii'Horoclişlea-Folteşti 31 ;
f) matc>ri<il <.·c>ramic aparţinincl culturii Noua 3' ;
g) ceramict1 I.a T('nc 31 ; inclusiv material baslurnic ~ ;
h) cer;.11nicr1 şi locuinţe din perioada Sl'colelor VI-VII·";
2:l Nicola(' t·r„\1lc,„t·11. Conlrihu!ii la c·1111oaşlt•r1•;1 cvohJ!ii•i şi 11ozi!it•i nonolot:in~ a
c·ullurii Slarfc·vo-Criş 11t• h•riloriul '1oldo\'1•i, in S11c·c•;1\·:a, X. J!lll:l, p. :ll!l : l!lcm.
Conlribu\ia c·1·n-t."l:"1rilor arlwologÎC'r din jud<'\111 Succa\'a 1:1 c·u110;1şh·rl'a 1•\•olu111\id m·o-c•m·olilkului din :\loldova, in SuC'l•:l\·a. XIII-XIV, l!13o·l!Jlli, p. îO.
:"I lclcm, Morminlt·h- Criş de' la S11Cl·:1va - „l'laloul Cimilirului" in Sun·an1, \',
!!Jill, p. fl.
:~5 Tdem. Conlrihu!ia n·rcc•l{arilur arl11·olo~Îl't' 1lin judC'\ul Sun•ava la cunoaştc•rNI
1•volulid lll'O-c•1wolilkul11i din :\toldova. in Succ•ava, XIII-XI\", J!lHli·l!IRî. pp.
li!l.î?.. ·J\talcrial11I este pi1~f1 acum ne-publicat. fiinrl
prc:r.cnlal doar „11b forma
unei com1111ici1ri la Colocviul XI ;11 lnsl il11LUl11i <le :\rhcolo~ic But·urc~ti (2 cleCC'lll bril' I!IH'.?l.
21; Hoclica T'opovil'i·Ball:'°I şi Xiclo;w l"r-.lll('~t'll, n1'SC'OJll'riri arlll'ologkc· din „,.,·ole-Ic~

Xl\'-X\' d1! la SuC'c·ava - l':m·ul C1·t[1\ii in Arhl\lold, IX. pp. !l:l-102.
2î Nicola(' l:r,11Jc„c11. Crmlrihu\ii la cunoaştl•rt•a c•\'olui\L' şi (JO:ti\iri cronolni:in• n
culturii Slarcc·vo-Criş llt' h'riloriul l\lol1lnvc•i, in Sun·ava, X, 1!18:l, p. 320.
2a Bucur Mitrea şi colab„ 1111. dl„ p. Îil.
2!J Silvia i\larine".-u 13îlcu. Cultura l'n·clll'Uh'ni lh' kriloriul lfomimit'i, B11c111·C'~li,
J!lî -I, pp. I oî- lliA.
:10 Bucur l\litrea ~i colab„ 011. dl„ p. iiî.
:n lbid1·m. fiL!. '.''I.
:12 N'it•olaC' l;r~ulC'\Cll, 1\Şl'7.ârilt• omc•1wşli 1w t1•riforiul Sun•vc•i 11i11ă in Sl'colul al
\'l-11•a. u1 Sul·t•ava, 111, l91J, p. ;;;;, nota :l7 'iÎ p. 50. nota !l.
33 Jbiclrm. p. 50, n•Jla !J ~i p, 5!i. nota lll.
:l~ Sil\'ia Teoclor. lla">larnii 111• lrriloriul i\toldo\'L'i, in Sul'c•:w:i. li r. HJl:J„ p. ·15.
Mircea D. :\latei. Conlribu!ii :arhrologin~ la isloria or:1şului Suc·c•ava, lhu·nrl'şfi,
l!HiJ, pf.J. :?!i-27 : lclcm. /h111•1·te JJarli1·11lari• alr J>rocc•sului formării oraşului nwdirv:il Su<"r:l\·a, in Hdl. :i I. l!lfl I. nr. 12 p. 2'."l!l ; Dan Gii. Teodor. T'•riloriul rslc·:.ar1rnl it- i11 \'1•:11·11rilr \'-.XI 1-.11„ la~i. l!liH. Idem. lfom:111ilalc•:1 c·arpaltHh111f1r1•n11ă şi Bi:ta11\lll in \'l':tcurih~ \'-XI 1•. n„ la~i. 19lll, pp. 31-:J:i.
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I) obiecte de cult din perioada secolelor XI-XIII •;;
j) diverse vestigii din secolele XIV-XVII ';
\:I.I. 111 rnrticrul :\na lpăteSl'll, cu ocuzia unor lu1.:rC1ri edilitar<.', au
fosl descoperite nou[1 urne întregi şi mai multe fragnwnlL• ceramice ck• la
o rw('ropohi da<:ic[1 ele incinen.1ţie, datind in secolele II-III e. n .. ;e.
\:LI I. Un all obiectiv arheologie care s-a bucurat de o atenţie cleosclii t.1 a fost Curtea Domncasl'ii. Cu diverse prilejuri, aici şi la Biserica Sfin1111 Ioan 13otcz~1torul (a Coconilor, sau a Beizadelelor) din imediata apropiere. ec1-ceti1rile au dus la dcscopt·riri datincl clin diverse epoci :
a) ccramic[1 fragmentar;i aparţinind culturii Cucutl•ni Il '';

h) c:er;.m1Î<:[1 din e:·poca bronzului şi un ckpozit de obicde de podoabi1
clin bronz şi chihlimbar·~;
l') fragmente ceramice hallslalt-iene ,. ;
d) ceramic:;i fr<n~Pmntar;I La Tenc •2 ;
l') vestigii mcdicv<ik din secolele XIV-XVJl ".

XLill. ln <'lirica hb.cril'ii Sfintul Gheorghe (Mirăuli) a fost descoperita in secolul trecut o rnnfor<i elvnistic<i ".
XLIV. Punctul Drumul National s-a bucurat şi l'I de o hinemeritati1
<1t011ţic din parka C"ercet[1torilor: Aici au ap<"trul urnw Ul' viet11ir<-' din mai
mulk perioade :
a) t·ermnicr1 Cucuteni. fazt1 n<.·predzat;'.i ' 1 ;
b) frai:?mentc ceramice ele tip Goroclsk-Usatovo !·
;p; lrlc-111. Cn•şlinismul la t-:\t de C:ir11a1i dt• la ori;:ini 11i11;-1 in '>t•rohtl al Xl\'-li•a,
laşi. 1!1!11. pp. li I, Jll.J ; l'ara-.ehiva-Vidoria Batariuc. l\lul!Ur :\ndronk. l>1·st"olll'riri arlwologkc la Sut·t•:iva - contrihu!ii la t·unoaşlcrra lo1111gr;ific•i oraşului
nwdi1•\':1l (in prczC'nlul volum).
~li

Buc111· l\lilrca şi colab, ~anlit•rul arht•olo;:it·
Sun·av;1-Ct•lalt•a Nt•am!ului. in
SCI\·, '" 1!151. pp. :!!Ji-:iOo: ldNn.
~:infit•rul arh1·11l11::it·
S111:1•ava - ('t•tatt·a
r'lit•am\ului, in SC:I\', li, :l-~ 1!155, pp. iii-ii!I: .'.\lircC'a D . .'.\latei ~i colah., 01>. dl„
p. iH-i li.

:!a

(;ril!or<> l'oit. Cimilirul dt• inl'int•r:llic tl;ll'it' din st·l·Oll'lt• 11-111 t'.11. d<' la Sut•t•ava in Sun~ava. III. l!li:l, p. 25i-21i3.
'.l!I Bucur :\lilrra -:;i colab .. 1111. dl„ 11. 782.
~·1

Lucian ChHe..,cu. Dt•11o:r.itul dt• obit!t'lc• tlt' 11odo:1hi1 din t·11ot·a bronzului dt•
Sun•a\·a, in SCI\":\, 2i, I, l~lili, p. 10:1.

·11

Fr;1~111enlc cer;:mice hall-.llal-iene
;i:~1cll.'lclor, rf. Bucur :'\filr<>a şi colab.,

la

au fo,I <le„~opcrite în curtea hbcricii Hci011. dt„ p. 773.

·I:! I hidt•m .

.1:1 Bucur ~lilrea, ~i colah., ~:mlit•rul arlwologk Sun•ava - Ct•tatto;1 1':t•am\ului, i•i
scn·. :., 1!15 I, pp. :?!'I0-2!1i : Idem. Santit•rlll arht•ologic SUt"l'a\la - Cl'taka NNtm\ului, in „SC!\ ••, li, l!l:i!i. p. ili8-iii : i\lirc<>a D. Matc>i şi col:ih .. !o:'until•rul arhl•ologk
Sun•:t\'a, \n !\1:11t•rialt• IX, pp. :1HJ-:lR7 : Lucian Chi\e„cu : Cern•tări arhcolo;:kt• !a
l"urtt•a Uomnt•asc{a din Sut·t!:l\'a, i11 C1\, I, Bucure~Li. \!Ji:i, pp. 2·10-?.·l.li: i\tirce;i
I>. l\falei., Emil I. Emandi, Ct•(•tah•a dt• S<'.aun şi Curlt·a Do11111t•ao;că din Suceava,
l\ueure~li, l!tllR. µp. 1:io-ir;;;.
Mircea ]) i\latei. Civiliza\ia urbanii ml'dit·vală romanrasd·1 - Contribulii (Suc·t•il\'a 1)i11;·, la mijlot·ul weolului al X\'1-lt•a), nucurcşli, l!JA!I.
~I Carl A. Hom ... torkr, /\m11hor:ifund in Surzawa, in .llU,!\1, lll!l!I, pp. 112-J J:l, fii:.
IR.
~~' Jon !\'l'~lor
.11; I hi1lrm.

~i

c-ol:ih., Sanlii·rul

:1rlw11lo~ir

Sllt:t'il\'<I, în J\lah•rialt·, \' p. lilli .
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c) ceramic:<i şi mai multe locuinţe care• prezini<i stadii de rcfa~ere,
datate in soc-oleic VII-IX•·.
d) vesli~ii din secolch· XIV-XVI•·.
XLV. Pe Dealul Zam<'a, la circa 150 m nord-vest c1c turnul de ap[1 s-au
descoperit :
a) ceramic;i aparţinind culturii ceramicii liniare;
b) material ceramic hallstatt-ian (?) ;
e) ceramieă rneclicvalf1 clin Sl'eolele XVI-XVII.
XLVI. Pe strf1zile Dragu':' \"odă şi Duhrogcanu-Ghcrca, cu ocazia
unor lucrf1ri edilitare a fost clC'scopcril:1 o vast<i nC'crop~li1 meclievat"l ; inventarul funerar: fra.gmenle de horclerii şi accesorii vestimentare, provenind clin trei morminte Sl' clateaz<'1 în a doua jumi1talc a secolului al XV-iea •·•.
XLVII. l.;i suci ele oraş, pc Dealul Tf11ăra';ii. se afli1 o movii[1 ele mari
dimensiuni (probabil clin epoca bronzului). care ulkrior fiind folosil<-1 ca
loc ele c.•xecuţic a primit numele de „:Movila Spinzur;'1torii". 1\ici a fost
clescopl•ril[1 o halcbanli1 din secolul al XV-iea .
. .. XLVIII. 111 zona amplasill'ii actu<ilului Spital judeţean, au fost iclcn1111cate doui1 morminte cu lespezi ele piatr;i, care au ;1parţinu t popula\ iei
purtf1loare a culturii rnnforelor sferice ·,o_
XLIX. La icşirt•a din oraşul Suceava, in zona bifurc.·a(iei drumului
spre :\'!oara cu cel spre Frumoasa in locul i\Jo,·ilc, se ufW. grnpatc mai
multe movile. in una dintre ele, cu cii<.1mctrul de 25 111, fiind clenin ial<i in
urma amplas[1rii unui punct trigonometric, <.1u ap{1rul M1ai multe morminte··.
L. Pe tcrnsa supcrioar[1 a riului Suceava. în loeul n11mil 'farn.1 Tirgulul, in continuarea spr<.' Lisaura a Cimpului Şanţurilor sau dc-scopcril :
a) cermnic;i frugnwntarl1 din secolul IV e.n.:
b) fragmente ccrwnice de la Vi.ISC' de uz comun cu sau fării smalţ,
fr;1gmente de cahle oal[1 şi conclucle pentru mnalizan\ bucăţi de ghiu)(')('
clin pialr<i şi unelte din fier, t:-iale din st>colele XIV-XVI.
.
I.I. ln satul Tişc'iu(i. ling;,i biserk<i, pune-Iul „in deal la Magda", s-a
tlescopcrit ccramici1 de uz eomun clin perioada seeolelor XIV-XVII şi fn11::menle de cahlP din secolele XV->-.:VI. Este vorba probabil de \'t'chea valri·1 a salului:,~.
J\larlinovici şi Şle>fan Olteanu, ~anlii•rul S11t·l'a\';1, în i\lall•rial<', \I I, p.
fi!l2 : ~tt'!!an Ollc::m11, lh•alilflli d1·111ografi1·t• 111· l1•ritoriul i\lold11\'l'i "" Norrl in
\t•rolt•lt• \'III-XI t'.11„ in S11c1•av;1, \'III. l!lRI. pp. l!l5-l9!i ; Mircea D. :<.îalC'i.
J\s1>i·1·ll' 11arlkulan• ah• 11ro1·<'s11lui formarii oraşului medit•\';11
Snet·:l'nt,
i1~
mii, 3·1. l!IRI, nr. 12. p. 224!1.
Blll'lll' Mitrea ~i col:1h„ 011. dl„ pp. îH2-îH-1 : 10:1 Ne,;!or
şi colah, op. dl„ pp.
liOî-lil I : Trilu :.-tarlinoid i,i Ştr.fan O!leanu. 01>. dl.. pp. htlî-tifl!J.
Paraschiva-Victoria lfalariuc. Cile\ia 1>it•st• provcnih• dinlr-1111 dmilir nwdit•v:1I dt•
Snct'a\·a. in Snct•a\'a, IV, l!Jîi. pp. 313-31!'1: Grigorl' Foii, Co11st•m11;"1ri 1·u 11rivin·
1:1 111wh• d1•„1·op1•riri :1rlll'ologk1! din or;işul
Sun•a\'a, în Surca\'a, X 111 -X I\.'
l!JR«i-1!!117, pp. -l-1-45.
Idem. Uoui'1 mormintr ;1lt• cullurii amfon•l!1r sh•ri1·1· dt•\rop1•rih• la Sm·l':l\'a, in
Surl'a\'a, 111, 1!17:1. pp. 217-224.
.Josef Szom bal 11\'. l'rahislori'.'o1·h1• H1•L·o:;110\l·irru11g\lot1r 11ad1 d1·r Bulwwina im
Jahrt• 1119:1, in .JOU\I, 1119-l. p. l!l: Carl :\. Bom„lorfer, Tmnuli, al11• 1\nsit•dlun:; unei
Vl'rsrhanzun~"" im D1•zirl<e Sm·zaw:1, !n Jlll.:\1, IH!l 1i, pp. t:lll-l:l!l.
Va-;ile ~i E1irwnin :'\'l'a111\11, c·onlrihuţii la 1·1111oaşh•n•a \alului Tişfm!i din fo!.1111
nrnl al S11c-1•wi, in Sun•;l\'a, 111, l!J'i:I, pp. I l!J-12'.!.
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Ul. tn satul Ipoteşti, pe terasa ele pe. partea sting<i a piriului Selişt<•i
(tarlaua Sili~lc) au fost găsite aliituri de numeroase bucăţi de chirpic şi
fragmente cil' :t.gur0:-1 metalică :
<t) ceramic;, bastarnic<i ;
h) ceramic;·1 Si11l;111a de Mureş. Datorit<i pre:t.enţci şi a unui fragment
cil• bu:t.0:-1 de oală proprie culturii earpice presupunem di o parte a ceramicii cenuşii de aic:i poate fi atribuit;-, aşez[trii din secolele II-III e.n.;
c) fra.gmente ceramice medievale din secolele XV-XVII.
LUI. ln Ipolcşli. la c:irca 100 m sud-vest ele dmitirul salului, s-au
clescopPrit, alf1turi ele chirpic: un numeros material ceramic: din perioada
secolelor XV-XVII. intre care menţ.ion<-tm mai multe fra.~nwnte de conducte pentru r:analizarc cit şi fragmente de cahle nesmitlţuile cu deeor
geometric şi vegetal (secolul XVII).
I.IV. ln conlin11area ultimului punct, la o distanţ,-1 de aproape 200 111
nord, au reap<-trUl izolat materiale cerumice puţin numeroas<·. aparţinind
culturilor J>oieneşti-1.ukaşovka (fig. 11/2) şi Sintana de Mureş.
LV. Pe panta inall;-1 din spatele casei lui Trandarir Gulidm-. amplasati1 pe partea dreapti1 a piriului Selişte au ap;irul grupat uncie fragmente ceramice de tracliH<:> La Tc•ne, care s-ar putea pune in Icg[1turt1 cu
aşezan•<t ele la punct ul LI I.
LVI. ln zana de suci-vest a satului Ipokşli, in ~ri1dina familiei Dumitru llladiul' s-au g;isit :
a) fragmente ceramice Sintana de Murcş;
h) ceramic1i din sccolC'lc XV-XVII;
c:) conducte pentru aducţiunea <.tpei, descoperite la aclincimea de
- 0,!1;1 m faţ,-1 ele nivelul actual ele C<-tlcarc şi orientale nord-est - sud-est.
LVII. La ic',>irca din salul lpolc ... li, spre Bosanci, pe punta linii a tPl'a<;l'i superio<ire a riului Suceava. in apropric•rea drumului vicinal care
duce la p;idurea Hcdiu, s a cercetat printr-un sondaj arheologic o aşe
;,nre Criş ·.
LVIII. Pc malul slin~ al pîriului Rediu, in Jocul numit „La Saivan",
aliiluri de numeroas(' fragml•nle de d1irpic au fost descopt:.'rite:
a) ccramic;-1 aparţinind culturii Cucuteni, fad1 nepredz1Mt;
l>) fragmente ceramice clin epoca bronzului (cultura Noua);
c) material ceramic hallstatt-ian :
d) ceramică haslarnic:<-1 şi geticfi din La Tene.
LIX. Pe malul drept al pinului Rediu, în zona alunecf1rilor de teren,
de Jing<i pădurh:l·a Rediu a fost descoperit un vas lucrat cu mina, datat
în secolele VI-V 11 ·'.
LX. ln zona satului Bos;mci, in punctul „La Pud la Hcdiu", pc malul
drept al piriului Hediu, ele ambele p<irţi ale drumului judeţean DJ 208, in
urma ecrc:el;irilor arheoloL?iCc> s-au dc>scoperit urmf1toarele :
a) unelte clin silex gravclliene ;
:;:1 :\ icolae l' r'-11 lc:-cu, Conlri h1qii la <.'Ulloaşll•r<.·a l~Volu!iei şj pozilil•i lTOnoloi:icc a
l'Ullurii Slarla.•\'O - Criş J>c lrriloriul i\loldo\'l'i, in Sm·c:l\·a, X. 1!1113. 1>. 300.
:-1·1 \.";l'Ul a fo„L clcscupcril ele Ioan Nc1:riuc clin lpolc~ti, c;irc ne-a -.cnmalal puncl11l
l'l'"pccLi\'. Ji acluccm 111111\umirilc noastre.
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b) ceramicii aparţinind culturii Prccucutcni III~.;
c) fr•1gmentc ceramice din epoca bronzului (cultura Noua);
d) mai multe morminte din secolul IV i.c.n ~;
f) ceramic[1 Sintana dC' Mureş, dispcrs;.1tii.
LXI. in lunca riului Suceava, in 1x•rimt·trul CET Sut:C<.lVa a fost gi1sit un topor de lupti1 clin fier cu gaura de înmanu~arc transvcrsal<"1 şi cu
ceafa rotund•.i, care se d<ikadi se sccolelt• VIII-X · .
J\n<.llizind suma acC'stor informaţii de natur{1 arhcologic{1, acumulate
în decursul mai multor den·nii, se pot t•mite unele idei sintetice.
Deşi si"ipi1turi propriu-zise, cu puţine excepţii, n~1 s-;.1u. fflcut _in ilfura
arealului oraşului modern, cxist;i unele zone de locuire (M1hovcni - Ca·
hla l\forii, Sf. Iliie Selişte, Bosanci. La Pod la Rediu, Mitocul Dragomirnei
- La Strntulat) unde s-au descoperit pin<i acum numeroase şi bogak
succesiuni de culturi arheologice care tinei si1 surprinclrt e\·o)uţii de habitat pe cuprinsul a mai multor milenii.
Fireşte, sint şi unele perioade mai pu(in rc•prl'zentatc. Secolele V-XIII
reprezint1·1 înci1 un interval de timp mai puţin documental clar acest
fapt urc citeva explicaţii logice. De pxemplu ceramicu din secolul V c.n.
descoperil;i prin ccrccl<-tri de suprafaţ[1, e drept mui rarf1, t.•ste adl'scori
cuprinsc"1 in cea dcnumili"1 generic Sintana de Mureş; aşezf1rile veacurilor VI-XIII sint mai dificil de cl<•pislat prin rt.'ctmoaşteri de teren, fie datorilC1 unei t•vi<lente s<-1r[1ciri cantilalive a materialului cermnic faţ[1 dt·
cel clin secok•k li-IV c.n .. fie datorim unor caracleristiei ule sist<.>mului ele
constructic ul locuinţelor S<1u ale terenului ales p(:ntru ridicarea lor. Pc:
de alti1 pi.irte, csle posibil ca în condi\ii m<1i vitrege - climaterice, cconumice şi politice - apiirutc in contextul mi~rnţiei popo<arclor, sporurib
demografice• si1 fi fost minime.
D<ic<i am1lizf1m unelc caracteristici ale mediului nuturul ~11 zonei c:1rr
ne-a preocupat, putem observa c[1 ca prezintci o deosebit de bogat[1 reţea
hidrografic:[1 secundarii, format;i din afluenţi de sting<i şi de dreapta ai
riului Suceava, teritoriu care st• eviclenţiaz<i astfel in mod cu totul clcuscbit la nivelul intregului curs mijloc:iu şi inferior al acestui 1. ln acelaşi
timp r<.>lieful „în trepte" <ii unor iniilţimi din preajma oraşului medieval
de mai tirziu, a oferit un emiru propice stabilirii diverselor aşcz{iri umane
in etape islorice distincte.
Dac,·1 unele lucr[1ri edilitur-gospod[ireşli uu contribuit la semnaliza··
rea unor dPscopcriri arheologice, <.>stc la rel ele adcvi1rat ci1 i.Hnenaj{irile
urbane executate pin;i acum ori cele ce vor urma, au distrus sau vor distrngc alte vestigii ale trc·cutului. Din acest punct de vedere, totuşi, SC'ria
„verigilor de habit<1t' la nivelul perimetrului sucevC'an se va lăr~i mai
muli în viitor.
Conduzionincl, în aceeaşi ordine de idei, ne cxprimi"un speranţa c{1
rodul eforturilor noastre vine în inlimpinarE•a rczultalelor de pin[1 acum.
nare au dus la formularea pc"1rcrii d1 oraşul medieval Suceava. constituit
!>rintr-un proces relativ IC'nt dar continuu ca „tirq de vale 1».e, a apc"'1rut
mlr-o zonă deost•bit d<.' priclnici1 vieţii umane, JlOpulal•i intens înc<i din
cde mai vechi I impuri.
1

5;1 r:ara„chiva-Vicloria llalariuc. 1\şt>zar1•;1 prl'l'IU·utc•nian;i de la Uosand. (jud1·1111
Su('c•;noa), in Sut•t>:l\'a, VI-VII, l!Ji!J-l!l80, µp. :13----H.
51i Mir~ca li:nat. J>t'"il'OPl'Tiril<' din 1.atcnc-ul timpuriu dl• la Oo:i.anti, (jud. Sun•a\•a),
!n SCI\', '.!4, 3. l!JiJ, pp. 53:1-535.
fii :\'iu(!ur 1\nclronk. l "n lo11or d1· lu111:1 11ri·h·ud:ll dc•scotll'ril la Sun•;1\';1, in 111 „.
.-.11 P. J>. Pan;1itco;c11, lnlrodun•n· 1:1 i\toria rullurii rumân<'şli, B11cure~li, Hl(i!I, p. 2112.
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CONTHIIiUTIONS :\ L:\ CONN:\ISSANCI-: D~: LtVOl.l.i"TION IH: I.'lli\BIT:\T
tlt::\11\IN IJJ\NS u: PfHll\IETIH: DU :\llt:NICll'E SLTEAV/\
-

Hc'surnc -

I.a presente clucle, clevcnuc indirccternr.nt 1111c conlri bulion ;·, la rcalis.ation d11
futur reperloirc archcolonique du clepartement ele Suc(':l\'a, se con-;litue en un cssai
ele reconst iluer Ic paysagc c)(•moi.:raphiquc des alentours ele la ville ele Suceava, tout
le Ioni:: clC' plusic.>urs millcnaircs.
A forcc cl'analyscr Ies facteurs du milieu i::eo~raphique el Ies siqnifications rl<'s
principalcs. clt•couvertC's arclwolor,iqut•<;, y compri'> to11t cl';ahorcl tec. traces concrNes
des nomb1·cux habitat"' a partir rles e1.mq11e' Ies plus rcC"11h:•C'<; el jusqu'au M<>Yl'll
1\i::c, cm arri\'c a la condusion quc la mit-ro-zone recherchcc a etc intcns<•menl h:ihilt.>e Ic long el(' l'histoirc o(frant des premi,sC's cll'moi::raphiqucs C'l des avanta~cs
d'C'rnplaccrnent l<'rritorial qui onl favori„<' la conslruclion.
clan" le lt'mps, dl' la
\'ilic> mnlicvalt' Sucea\'a.

EXl'I.ICJ\ TION DES Fl(i L"IH-:S

J'i,::.

I.a carlt' des alcntours ele la villc ele S11ct'ava (Ir" numeros ino;crits sur la
carte rcn('nt l'orclre cit'<> clccouvertcs presC'nl<'C'i dans lt' lcxlt').
Fii::. li
I, ct-ramiquc llorocliştca - Follcşli (point XXXVI): 2, cl'ramique ba„larniq11c> (JX>inL l.IV) : 3. ccr;1111iquc la 'J'C'nc <point XXXVI) : ~-5, cc•ramiq11c
cll's Vl-\-11-t:> "iecle" (1;oint XVII): li, la poinlt' <l'1mt:> fli.•chc rl11 XIV·e
"icclc (poinl XIV) ; i, cc·ra111iq11c lfoll~taltil'nne (poinl XXXVI).
Fii;. 111 1-:J, cl'ramic111<' Prc•cucuteni 111 : -1-5 cC:•ramique C11culcni : li. bois clu c·crf
prl'"enlanL rleo; trace<; cl'uo;inagc;
7, ceramique llorocliştea Foltc>'ili
(point XXX\'I).
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1. cC'ramica !lorocli!;olNl - l·"olleşti punctul XXXVI) ; 2. ccramicf1 ba<.larnlc;,"1 (punctul 1.1 V) : :l, <'C'rm11ici1 la Tenc (punctul XXXVI) : -l ·-5, ceramică clin sC'colele \'I-Vil (punctul XVII); c;, sf1gcati1 din secoloul XIV
(p111wt11I XIV): i. ceramicii llall<.tatt-iam1 (punctul XXXVI).
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cu urme ele prelucrare; i. l'Cramici1 llorocliştca - f' ollc5ti (punctul XXX\' I).
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STliUIUL !\IUIEOZOOLOGIC i\L l\l:\TEIUALULVI AP:\RŢINt~D
Cl!LTUIUI SINTi\NA DE \.1LREŞ DIN i\ŞEZ:\REi\ DE Li\ PODENI
(JllD. SUCEA\' i\)
Sl-:HGlli H/\11\10\"ICI
Gl1\NIN/\ COMANESClJ
I.U~1JNl'ft\

SCU'l'l-:1.NICl!

i\foleriale arheozoologice din aş<.'z<"ll"i ale culturii Sînlana ele J\·Iureş
ele pe teritoriul Moldovei nu au fost studiate pma acum. S-au cercetat
mai am<"rnunţit doar resluri faunistice depuse C<• ofrande în mormintele
din necropolele ac<•slei culturi'. lalii ele ce studiul nostru aduce date,
crecl('m destul de importante p<•nlru caracterisiticile economiei populaţii
lor clin sec. IV e.n. apar\inincl culturii respl'Ctive.
Din punct de vc>dere geografic staţiunea J>odeni Buneşti a c<"1rci
faun{1 fac-c obiectul acestei lucriiri se afli1 la circa 5 kilomC'tri norei ele
ornşul F'i11lkeni, m apropierea confluenţei Şomuzului Mare cu piriul Podcni. Aşezarea se g:1seştc situat(1 pc panta ele ri1si1rit a unui deal ce priveşte spr<_• piriul cc traverscaz;I satul. Toate acest1• trei formaţiuni sini.
cunoscute sub acelaşi nume : Pocleni. Zona respectivii face parte din unitatea ~eomorfologici1 c:unoscuti1 cu numele de Podişul Sucevei şi anume
dintr-o parte mai joasi1 a acestuia, d('numiti1 Depresiunea Şomuzului l\farl'. drenali1 ele acest riu, afluent de dreapta, al Siretului. In jurnl aşezii
rii ini1l\imile ::lting :mo - :~50 m, iar regiunea t•ste cu totul lipsiti1 clC' p;-1duri.
J\rh<•olo~tll ?llugur Andronic- a ('XC'C'Utat si1pi1turi in respectiva aşe
zare pe parcursul a trei campanii, o pai·te a rezultatelor la can• a ajuns
fiind publicate într-o lucrare· 2 • Dsa. a avut amabilitatea de a ne preda
resturile faunistice gi1sitc cu aceasi<i ocazie, fapt pentru care ii mulţu
mim şi pe aceast;-1 cale.
:Vlaterialul osteologic a fost studiat
mai întii pc complexe nesesizindu-sc partkulariti1ţj ~le luat in seam;I şi de aceea ci a fost sumat numă
rindu-se un total de 1217 resturi, dintre care au putut fi determinate> un
m1mi'1r ci<.• 10:17 îragmc:nte. Menţioni1m insi1 ci1 resturile socotite ca nNlctcrmniabih~ 1wputîndu-sc datoritr1 fragmcnt;irii lor excesiv, preciza genul
:ji specia aparţin în totalitate mamifen·lor, avincl in vedere structun1 acestui material osos.
I. .Scri.:iu llaimovici, Studiul n•!>lllrilor fauni!>lit·t• dcl>U!>c c:1 ofrandă in ("imilirul
de 1:1 l.t•\t·:mi (ju•I. laşi), i11 1\rh. :\Inici. VI li. l!lî5, p. ?.Ui-?.!H : Scn!iu llaimovici.
Sludiul malt·rialului 11all'l1fauni'>lk dt·11us t'a ofrandt• in mormint<'lc din 11ecro1)(1l11
hirituală dl' la l\1ih:'.alăşeni (jud. Hotoşani) a11ar\inind cullurii Sinl:ma dl' 'Iureş (sl'C".
I\" t•.11.), i:i llicra"m. \li-\ 111, J!tHll, p. ?.:l5-2~lll; S. 1-Iaimovici, date in<'clitc privin1I ofranclcil' clQJ>U~c 111 necropola clin \Cc', I\' c.n.
:?. l\lu1:11r :\ncln:nic, Sondajul :1rllf'olo,::it· din aşt•zart•a dt• s1•t·ol I\' '""· dt• hr
PodC'ni (jud. SUl"t':IVa) in „Suceava", :\miarul muzeului jucle\can. XI-XI I, l!l!J.1l!IH:> p. 39i ~I 10.
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Consi<ll'riun C:i-1, ~1v i ml la d ispc17.i ţie, mai mu ll de l OOO fra.~nwn tt' de1erminabilc, rezultatele la care am i.ljuns sint destul de precise şi nu alC'a-

torii, cantitatea rcspPclivă fiind satisf[1ci1loare clin punct ele vccl<'re statistic.
1n urma dctermin:irilor executate al it somatoscopic cit şi biometric
am pus în cviclen\i1 pc deoparte resturi aparţinind p[1s[irilor, iar pc clealta
parte mamiferelor, ncg<-1sindu-se alte grupe de animale.
Piisărilc sinl reprezentate prin g<'iina clornesl.ică (Gallus dor.:cstic·a)
<'LI 12 rC'sturi osose. cit şi o alU1 specie, probabil siilbatic1~1. c!C' talie micii,
cu dom· clom-1 fragmC'nte nesemneficativc, incit nu a putut fi determinata.
Mamiferele au 1023 fragmente care provin ele la urmi1toarele specii domestice : taurinele (Bos taurus), pordncle (Sus st·roara domcstic·&1), ovkaprinc·le (Q\·is ~i Capra), calul (Equus <'<1lmllus), eiini·lc (Canis familiaris),
la cart• se aclau~;ă şi doui1 s<ilbalice: cerbul (Ccrn1s <'laphus) şi 61priorul
(Caprcolus t·aprcolus).
ln cele cc urmcazi1 vom da caracteristic:ile rieciirei specii in parte,
dup{1 cum se evidenţiazi1 ele clin studiul am:munţit somaloscopic şi biometric pe care I-am executat.
Gi1ină domcsli<-ă

Dintre cele 12 resturi osoase clou<i sini intrcgi un cubitus eu Iuns.:imca ele li;J mm şi un femur cu lun~imca ele lifi mm. Se constati1 din aceste
mi1sur[1tori cit şi somatoscopic C<-1 sintem în fata unei giiini de talie mieri,
ca dealtfel o form:1 c<Jracleristici1 şi pentru epoca claci~<"1.
Tau rim•lc
Aceast;.'.'1 specie arc cantitatea cca mai mare ele resturi şi ;.mume fi22
frugmente, fiind reprezentate toate părţile schclel11lui. Hcsturilc ele coarnC'
sint toate fragmentare, dar se poate totuşi constata c1·1 ele erau scurte şi
gracile incadrinclu-sc in aşa numitul tip hrachyccros. Fragmentarea relativ putcrni<.:11 şi a pieselor scheletice nu nea data posibilitatea ele a executa prea multe mi1sur1itori, dar consic!C"riim cfi C']e sini suficiente pt•ntru
;.1 putea caracteriza dimensiona] specia. ln tabelul cc urmca7.<-1 (tabelul I)
cliim varii.ibilitatea şi media dimensiunilor pentru accastCt specie.
Bos taurus Sc~mcnlul

osoo;

J\Iaxilar super.
Maxil~1r

infer.

Ilumcrus

Hatlius

Coxal

Tahdul I
Variabilitatea şi media

dimen~iunilor

(in mm)

Dimcn„iuni

nr.

\"ar.

M·

:i
I

2fi--2!l
I:l2

I.ung.
I .ung.
I.Unt?.
Lung.
U1rt.?.
l.t1rg.
L-irg.
IJirg.
Uirg.

dinţi

jugali
mole1ri
Mi
cpif. inf.
supr. artic. inf.
epi f. sup.
supr. art ic. sup.
epif. inf.

]

1\1

:rn.v1

84
:?î ,60

12
2
4
5
;,
(i

29-:H

(i0-î0
51i-î2

lili,00

4

5:l-59

55,30

Diam. ncctabular
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r;4 ; î:l
5fl-îl
(i4-ifi

fili,50
li8,li0
li4.80

Uirg. epif. inf.
Lungimea maximă
L<ir~. maximf1
Lung. maximf1
Lf1rg. trohl. infer.
Uin.(. cpif. super.
U1r,i~. epif. inf.
L-1rg. t'pi r. super.
!.Iirg. epif. inf.

Tibia
Cakaneu
Astral
Metacarp
Metatars

a

50-!H

-l

105-1:14

:J
1:1
1:J
12

31i-40

5:l,B7
J20,00
38,00

Î

50-Ci:I
33-42
42-5U
45-61

57,!i2

1:J

:M-4!l

40,07

!l

44-li:I

!l0,B8

36, 'j(i

4î,î5
:i:J,85

Din tabel rc;rnlti1 o variabilitate destul de amplf1 a dimensiunilor, fenomen care este tipic pentru formele primitive, neameliorat<.>. Totuşi,
mediile şi însuşi limilc•lc variaLilitf1ţii ne arat<-1, ("U toată hetero~enitatea
dimcnsionali1, un tip de talie mi61. O caractc>rizare şi mai precis{1 ne este
dat<-L de ci1t re în<'tl timea la gre<Lbfm calculatr1 dup<-L patru mctapodalc• întn•gi existente in makrialul nostru (vezi tabelul 2).
Talwlul 2
Bus tuuru~ - infli\imca la grcaL,-m calculati1
dup,-1 metapodale intre~i (în mm)
Sei?menlul

0M1<;

J .uni:imea maxi111{1

metatars

i11[1lţ.

greabim

lli3

f cnwli-1

974,7
lO:W,fi

metacarp

1!l:J

l'emel<-1

metatars

208

mnseul

l I liO,li

metatars

20\J

f<:'nwlt1

I I Hi,O

mc.·dia

îni"i!ţimii

la greaLfm 107 cm.

Se remar61 tlin acelaşi tabel preponderenţa fen1C'klor, c·it şi lipsi.I
castrat i lor.
O alU1 problem,-1 care poate fi rczolvat<i satisfi1c.:\tor est(' aceea a
vîrstci ele sacrificare a indivizilor ele taurine luind in considcn1ţi(• apariţia
diverşilor dinţi jugali, cit şi erodarea dentiţiei definitive. Din 20 ele inindîvizi pentru care aceashi vîrst<1 a putut fi apr~ciatr1 se constatt1 că 7 deci
eam l/:J emu tineri şi adulţi, clar nici unul sub un an, iar t:J dt>ci 2/'J <le
ucum maturi, cei mai mulţi dintre ei avînd intre 5 şi 10 ani, adici1 sacdfieaţj tocmai in perioada ele optîmum de exploc1tare economic[1.

Pordnclc
Ele se situcazf1 după taurine, cu un num<-•r de 214 fragmente osoase
a ct1ror fragmentare este chiar mai puternicfl dccit a celorlalte specii ele
mamifere. Totuşi s-au putut executa un oarecare num<-1r ele miisur<Hori
care sint trecute sintetic în tubclul 3.
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Conform cifrc:lor taL('lului :l, dl si somutoscopic: se aprc.•ciaz;1 c[1 porcul de la Podeni era de tulie rdutiv mieii avind un bot alun~it, caracter
<le primitivitate. Pe baza unui radius întreg, cu o lungime ele 144 mm, se
estimează o înălţime la grcabfm ele 57 cm.
Vîrstu ele sacrificare aduce un tablou cu totul aparte.
Tabelul :l

Sus scrofa domestica -

Variabilitatea

şi

media dimensiunilor (in mm)

Dimcn-;iuni

nr.

Var.

2
4

29; 32
li0-82

Iii

Hadius

I.ung. ::w
Lung. simfizei
I.ung. M1
Lung. cap art ic.
Lung. eavit. art ic.
L:irg. min. git
U1rg. epif. inf.
U1rg. supr. art ic. infer.
Li1rg. epif. super.

28-:J:J
2!1; 31
27; 28
HI ; l !)
:J4-:J7
2U-:J:J
2:1-21

Coxal

Lt'1rg. epif. inff'r.
Diam. acetabular

Calcaneu

Lung. llHIXitn;i

Sei:imcntul

()<;()\

Maxilar super.
J\1:.ixilar infC'r.
Omoplat

l Iumerus

2
2

2
5
5
(j

l

l\I

li:l,50
:11.2:i

:1:i,20
2!J,li0
25,50

30
31

li5

Se constat[t că numfirul inclivildlor sacrificaţi ht virstt1 tint'mi şi aclull:1
este ele 12, dintre ei Ci avind de-acum aproximativ 22 Juni; cei maturi ii
întrec ins:i pc primii fiind în numi1r ele 15, <linlrc care 7 cu o virsti1 clL'
2-:J ani. Astlel cei mai mulţi indivizi erau tc"iiaţi la o virsti1 relativ inaintat<'i pcntru porcine, "clicii intre 22 luni şi aproape :J ani. Noi credc>m ci1
aceasU1 situaţie s-ar dutor:.1 faptului cit, aşa cum am vi1zut, locuitorii aşe
zarii dC' 1'1 Pocleni aV<>au un tip de porc primitiv, care prezenta o creştere
knt[1, ascm[mi1toare
cu stri1moşul sitlbatec,
atingind marimea şi
greutatea optimii pentru sacrificare mult mai lirziu clecit la rasele actuale
ameliorate.

O\· Î<'apri n )cc•
Cornutele m1c1 au o cantitate de resturi mai joas,-1 decit a celor doui1
specii sus citate, ele cifrinclu-se la 144 piese. Se ştie C<i diagnoza <liferenţiaJ;i pc material osos intre genurile
şi Caprn este foarte clifkilf1, pentru anumite segmente osoase, chiar imposibilii, mai ales atunci cinci ele
sint fragmentare. Am putut da ac<>ast[1 diagnozi'1 doar pentru 21 piese
dintre care 20 aparţin lui O\·is şi doar una genului C<1pr<1, deci aceasta clin
urmă este foartc rari't raportul fiind, in principiu, <le 20/1. Materialul pentru care diagnoza ele gem a fost imposibil;-1 l-am trecut intr-o grupare artificialii pc care am dC'numit-o aci hoc „ovicaprine'' ; dat;-, fiind penuria
genului Capra este evdienl C<-1 aproape in totalitate acest material aparţine lui O\'is şi caractC'risticilc sale metrice vor reflecta partic:ulariti1ţilc
ucestu igen.

o,.r..,
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Tahl'lnl -I
Ovicaprinac ScJ!nHmlul

Variabilitatea

OSU'i

şi

Dimcn!'.iuni

media dimensiunilor (în mm)
Odo;
nr.
V<1r.

Maxilar supt'!".

Lung. :vt 1

Maxil.:ir înfer.

Lung. dinţi jugali
Lung. molari
Lung. :'\'11
U1rg. C'piL super. l

Hadius
Tibia

21

Liirg. epif. inf.
Uirg. (\~if. sup. 2

!\'Jet a.:arp

Cupra „o\·icaprinc"
nr. Var. nr.
\'ar.

Larg. epif. inf.
Li'1rg. epif. sup.

72,33
50,33

7

Cl!)-î3
4!J-52
22-:JO

(l

25-28

26,fifi

3
3

:n

2-1,57

2!l

21;;:n
2:1

Este evident c<i pentru genul C<1pra nu putem da nici o caracterizare
morfologici't şi biometrică, singurul lucru cert este faptul ci'1 cxist;I şi ea
111 aşezarea de la Podeni.
!n ceea ce priveşte o,·is putem afirma c{a masculii prezentau coarne
nu prea puternice şi printre femele se găseau exemplare acornute. Materialul abundent de ovine găsit ca ofrande în mormintele din necropolele
aparţinîncl culturii Sintana cil' Mureş au evidenţiat insi'a şi femele c:>rnute 3•
După un metatars întreg de la Podeni cu lungimea de 139 mm s-a c>stimat o inftl\ime la greabăn de fi'.J,J em: multiplele m<ism·;-1tori pc metapodelc di11 11ecropole • au dat o talie in jur de uO cm. deci ovine relativ
mici, fapt evidential şi in datele cuprinse in tabelul -1.
ln ceea ce prh·eşte virsta de sacrificare ea s-a putut stabili pentru
l!I indivizi. Dintre aceştict 7 exemplare sint nemature, dar ce\p mai multe
adulte, adicii de aproape doi ani. Cele 12 mature au virste diferile, clar se
remarc;[1 4 indivizi de peste 7-8 ani. adic<1 aproape depi1şind limita supcrioar[t a virstei zookhnice de exploatare.
Ca I u 1

Cantitatea de resturi ce-i apar\ine este de doar 30, dar fragmentarea
lor estp tot atit de inaintati'1 ca şi la celelalte specii de imp:>rtanţă economici't clircC'l<I. S-au putut executa unele mi"tsunilori pe care le-am trecut in tabelul 5.
Equus ('aballus S~r,menlUJ O!'o<l!'>

Maxilar infcr.

Tahelul 5
Variabilitatea şi media dimensiunilor (în mm)
Dimen..,iuni

Lung. dinţi j11g<11i
Lung. molari

:I. Vcii lurritrilc de l;i nota I.
4. Idem.
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nr.

\'ar.

I
I

1n:;
7!1

---I.un~.

Omoplat

Lung.
Uirg.
Utrg.
Utrg.

Humerus
Hadius
1\sl ragal

Falanga 1

Fal~nga

II

cap arlic.
cavil. artic.
min. git
epi f. infer.
supr. art ic. inf.

L.:-1rg. cpif. sup.
Lirg. supr. art ic. sup.
Lungimea maxim;·,
Uirg. maximii
U1rg. fetei art ic.
I .ung.
1.,-1rg. epif. sup.
Utr!:J. t>pi r. inf.
Li'1rg. min. diaf.
I .ung.
L(1rg. cpif. sup.

I
1

·35
55
liO

l

î2

1
1

liB

2

(Iii) ; î2

4

5!1

îi

1

5!1

I

.,!!)

1

l);j

l
1
2

4:1

i

:J~J

·l!I ; :50
54; :lli

Fragmenlnrea resturilor, cit şi lipsa unor formaţiuni semnificative ne
impicdid1 si1 diim relaţii despre morfologia calului de lu Podeni. Dimensional se pc.1re că era de rniirirne mijlocie. Dupi'l dentiţie se aprccia:d1 resturi de la un individ de 4--5 ani. cit şi ele la altul muli mai bc.-1trin. cam
dP 15-18 ani.
Ciinclc
Aceast<i specie f<ir;i irnportan\<"t ec~momică directă este reprez<·ntat.<i
prin !I piese osoase, dintre care trei sini resturi ele craniu şi anume: 1111
fragment mic de craniu neural, cu totul nesemnificativ. o porţiune de
craniu facial la cure botul nu apare excesiv de lung şi smnc.1t0Sl'Opic ii
apreciem ca provenind de la un individ de talie mijlocie şi un fragment
de maxi1<1r infl'rior, ele c.1scmcnca nem;isurabil, dar care ar aparţine unui
exemplar rt•lativ marc. Singurul os care s-a putut dimensiona este o tibie
intrcag:i, cu JunJ:!inwa de 2lli mm, dupi1 care se uproximcazi'1 o iniilt.ime la
grC"ab;1n de ti;J cm. Apreciem deci că se gi1scau la J>odl•ni ciini ele talie
mC'die şi mare.

Ccrhul ";>i d'1priorul
:\ceste două speeii S<ilbatice sini singurele din aceast.:-1 cale1JC>rie a
c:;iror resturi <111 fost g;hile la Podeni.
Cerbu) este reprezentat prin trei resturi clintn• care cluw~1 sini fragmente de corn. unul dintre ek• <ir<Hind c;i provine ele la un individ dohoril ; a treia pics;i este un centrotars cu l;-u·gimea maxim<-• de -13 mm. AmLele fragmente de corn prezint<"• urme de eioplirc.
Ct1priorului ii apar(ine un singur rest, un fragment ele frontal cu
co:-nul respectiv (d\'ci tot un individ doborit). care este retezat chiar de
la b;,1z:·1.

*

*

*

Din studiul amtmun\it, sonwloscopic şi biometric. surprinderea c.mumilor l'.C.ll"<t<:lL'r(· ale spel'iilor sludiak, cil şi din l'akularC'il frecvc•nţci spe30
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ciilor de mamifere (vezi tabelul Ci) putem desprinde parlicularililti ale ec·onomiei locuitorilor statiunii, caracteristici. ocupaţiuni şi obiceiuri al.c
populaţiei umane din aşC'7.arC'a de la Podeni.
Tabelul 6
Frecvenţa

speciilor ele mamiferl' in fragmente

şi

indivizi

prezumaţi

lndi,·izi

Frai::mentc

Specia

nr.

nr. abs.

%

Dos taurus

ll22

li0,30

5fi

Sus scrofa cloml'stica
Ovicaprinae (Ovis ct Capra)

214

20,!il

42

lH
30

1-1.0î

24

2,!l:J

5

!I

0,87

3

:J

O,W

1

0,0!1

Equus caballus
Canis familiaris
Ccrvus elaphus
CaprC'olus caprcolus
Total

I 02:J

ab~.

C/o

·12,12
31,81
18,18
:J,î8
2 ,~I
'r
0,75
0,75

l:l2

Se poatC' const fla mai intii 61 viniitoarca (speciile siilbaticc rcprezinlii o.:JBO/o din fragmente şi 1.!>IO/o clin indivizi) avea o importanţ{1 infim<"•. C'Xecutindu-se probabil doar sporadic. Cele dorni specii s<"1lbaticc,
cerbul şi c[1priorul sini animale comestibile, deci aceasl;1 ocupaţie avea un
caracll'r alimentar. nici un :mimai vinat eventual pentru blanii nefic:urincl
printre.• resturile g1isitc- in wwwre. Fiind specii de talie marc dcsi~ur carnl'a lor contribuia totuşi, inlr-o micii măsurc.'i, la asi(!urarea nccesit<'1tilor
de proteine animale, clar probabil mai importante erau subprodusele furnizate. în primul rind coarnei<'. cit şi picile şi chiur oasC'lc- folosite pC'ntru
executare<• de unelte. obiecte şi imbrilc:i1minte.
Consider[1m c;i en.'şlerea animalelor (inelusiv [!<iiiw domestic:ii) C'ra o
prim ordin, poate.• chiar mai import;mt<""1 decit n~ricultura.
eonsiclerind n11m:1r11) marc.• dC' resturi osoase desl·opcritc.o.
ocupaţi11n1• dP

Pl' primul loc se aşcazi"1 cornutele mari. luind in consicll'rarc alil frecvenţa lor. t'Ît şi talia specificii. Ele erau folosite mai inlîi in scopuri ut.ilitare şi dat:·1 fiinrl, în eaclrul ;.1cl11l\ilor şi malurilor, preponderenta evi-

denti·1 a cl<·nwnlului femei, pl'ntru producţia <k lapte (cil şi a produselor
acestuia). Lipsa sau mai clcgrabi1 penuria Cilstraţilor. ne arată o mai mică
întrcbuint<irc a lor pc.•ntru diverse tipuri de munci l:'i este posibil ca n~
ccast<""1 caracteristic[1 si1 arate şi o agricultur<i mai putin dezvoltată. Desi1.!Ur prin sucri fi carea lor se obti nea carnea care era pentru populaţia aşeziI
rii sursa prindpah·1 dC' proteină animalfi. Tinem s[1 evidenticm f<tptul foarte clar c:[1 prin frecvenţa lor. cit şi prin talia lor specific;1 marc taurinele.
deci carnea de vit[1 :1coperea mai muli cit• jumi1late din nC'cesit1iţilc populat,.ici pC'ntru acest aliment.
Porcinele au o frecvenţ;.1 m;1i joas;i, dar şi o lalie mai mic;i dedl acef'a
a tau1·inelor. Bk sini c·rc.•scutc evident pentru cam<' şi gr;isinw, dar rolul
.11
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lor în acoperirea necesil[1ţilor ele protcinL' animale era cli.1r cu mull inferior celui a cornutelor mari ; furnizau inst1 gr.'"1simea, cu totul necesară
pentru o economie in cm·c uleiurile vegetale erau deloc sau încă fuarte
puţin utilizate.
Cornutele mici (trebuie si'1 luc-1111 in considerarC' doar ovinele. capra
neavind nici un rol economic) SC' gf1sesc pe locul al treilea. Ernu şi ele
ţinute, cu şi taurint>le, mai intii pentru scopuri utilitare ca furniz.:>arc ele
lapte, clar concomit<.ont şi de lin<i. Od<1t[1 cu sacrificarea contribuiau, cu o
cotii sc;·1zut<i, lu completarea necesiti1ţilor ele proll'ine animale, con!'iidc>rind frecvenţa, dar mai cu seam.'"1 talia lor spc>dfici1 micii.
Calul era evick•nt folosit pentru nc>ccsilii\i utilitar<.:.• multiple şi probabil (resturile prea puţine nu ne permit sr1 acluccm prc>ciz<-ll"i) cil acciw~i
incli\·izi erau intrc>IJuin\a\i pentru c<"11i:-aric, c[1răuşic, c[1rat poveri. ncl'xistind tipuri clift•renţiatc pentru un anume scop. Gradul de fragmentare a
rc>sturilor sale ne rac·e s<."1 cn'clcm c.'"1 era folosit şi in alinwntaţie şi dac<i
este aşa, considerincl talia sa specific.'"1, cantitatea de proteine furnizate nu
era deloc ne~lija1Jilf1, poate chiar mai marc clecit cca clali1 ele• ovicaprine.
Este nt'cesar s[1 amintim şi de g1iina domestic<i. Hesturile ci foarte
puţine (12 fragmente), cit şi tali:1 spedfi<:i1 foarte mici:1 in raport cu aceeu
a mamiferelor domestice, ne conduce a ('Onchide ci1 rolul ei economic era
cu toiul nc~Jijabil. Sfi nu uit:'1m insi1 ci1 pe I ingi1 carne ea mai furni;waz<Y
Şi Oll<l.

Toate speciile domestice prin sacrificare fac s1i se 01Jţin<"1 dt• la ele o
seric de suhprodusc - coarne. pici, oase, care intr-o economic relativ primiliv:1 au un rol destul ele marC' în acoperirea unor nevoi de prim ordin,
ele nsigurind materia primii a unei industrii casnice importante.
Aşa cum s-a constatat speciile domestice gilsite in materialul arheozoologic ele la Pocleni sint reprezcntute prin tipuri primitive, neameliorate,
de talie micfi şi cu o rentabilitatL• foarte sc:;izut1i. Credem deci c;i economiu·
animalieră a locuitorilor aşezi1rii era in marc part(' de subsistenţ[i, sur
plusul care ar fi putut fi obţinut pentru operaţiunile ele schimb fiind clcstul de neglijabil.
Populaţia din uşezarca de la Poclcni. considerind c:[1 in materialul
faunistic apare guina dc.mestic:i'1 şi porcinele sînt relativ frecvente, o putc>m considera cu un grad înalt de sedentarism. Lipsa unui interes pentru
vin<Hoare ar ari1t:-1 cil• asemenea caracterul ei nel;clicos. Dealtfel, tabloul
arheozoologic: clin aceastc'i aşezare se ascam[mil foarte bine cu cel al unor
stuţiuni clin sec. li-III e.n. ·• confirmind caracterul de continuitate al popula~iei clin zoni1.

5. Ser!!Îll 1Iai111ovici. Cri~lina l'anovc, Sludiu :1rhrozooloi::h· ao;u11ra mah•rialului
pro\•cnil din ~l:i\iurwa din s1·1·. 11-111 1•.11, d1· la \'l:11lic1•11i (jud. N1~am\) in 'J'hrae:>
l>ncicn, XI, HlflU, p. 253-2<'~1.
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J,'ETt..:DE J\RClll.:OZOOI.OGIQUF. DU '.\fJ\TERIEJ. J\PPJ\HTENJ\Nl' A I.I\ Ct:LTl.Jrm SINTJ\NJ\ DE ::\IUREŞ m: L'ETJ\BLISSE~IEN'T DE PODENI
-ncsumcJ.a slalion de Podeni este situee i1 5 km de la villc de F~1lticeni sur l'unit6 r,60morphologique nommee le platcau ele Suceava, dans sa porlion b;i~sc, la clep:-cs:;bn
clr;iinee p;ir la riviere de Şomu7.ul Marc. On a clefe:-mine un nombre ele 1037 fra:•mcnts appartcmant a sepl cspcces clomesliques i1 savoir : ln poulc, Ies taurio1s. l~;,
porcins, Ic mouoton, la chevrc. Ic cheval el Ic chien et cleux sauvagcs : Ic -:err . t te
chevreuil. On a fait un ctuclc somatoscopiquc el hiometrique cit? choque esp0ce (t:1blcaux 1-5) et on n cnlculc leur frequence (tableau li). On constate que la chns;e
s'exc>culait sporacliquement el l'occupation ele ba.se l'tait l'clevare surtout ele r,r<ind
Lctail. I.a population humaine av<iit un caractere stabile.

EXPLICJ\ŢIJ\

FIGURILOH

l'l;inche I. 1. - Bos taurus : seric des melapoclales; 2. -- Gallus domestica .
femur : 3. - Canis familiaris : mandibule frac:nwntairc ; ·1. - Cnnis familiaris .
crime facial fragmentnire ; 5. - Cnpreolus cnprcolus : fragment de neurocrâne provenar1t cl'un individu abaltu ; 6. - Ovis aries : !ragmenl de crime cl'unc for:1ellc
ac-ornue.
J>lanche 11. - I. - Equus caballus : mandibule fragmentaire : 2. - Sus scof,,
clomeslica : omoplate el radius : :i. - nos taurus : corne de type brachyce!'os.
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Planşa r. 1. - Bos tnurus: serie de mctapodale: 2. - Gallus rlomestlca: femur:
3. - Canl!i> familiari-; : manclihulil fra1:111c:>ntar~ : 4. - Cani" fnmiliari" : cr;ini11 fn·
d;1l fraJJmcnt;ir: !:i. - Caprcol11o; capreolt1s: fra gment clC' nC'uroc-raniu ele la un in divid doboril ; G, - O\•is ~1rics : fragment ele cr;miu de la o fcmC'lă acornut{1.
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Planşa 11. I. Equus caballus: mandibulă fra!'.:mcntnră ; 2. - Sus scrofa domc:.tica : omoplat şi radius ; 3. - Bo'> tmirus: col"n de tip brachyccros.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE J,A SUCEAVA LA CUNOAŞTEREA TOPOGRAFIEI
ORAŞULUI MEDIE\' AL

CONTRIBUŢII

PARASCHIVA VICTORIA BATARYUC,
1'HJOU.R ANDRONIC

De-a lungul anilor in Suceava s-au descoperit numeroase şi semnifi·
cative vestigii arheologice, unele de o mare însemnătate, care au contribuit la o mai bună cunoaştere a vechiului oraş.
Suceava modernă ne-a lăsat puţine spaţii nederanjate din oraşul
medieval, ea ridicîndu-se în mare parte peste vestigiile aşezării feudale. În
acest context, lucrările edilitare efectuate în ultimii ani în zona centrală
a oraşului, dar nu numai aici, au dus la descoperirea a noi şi bogate urme
arheologice, care nuanţează o dată in plus cunoştinţele noastre despre topografia aşezării medievale de la Suceava. Prezentarea tocmai a acestor
descoperiri fortuite, făcute cu ocazia lucrărilor edilitare constituie subiectul lucrării de faţă.
1

K. A. Romstorfer, CC'tatca Succvii dl'scrisă pc t<'mciul propriilor cercetări făcu le
intre anii 1895-1901, Bucuretşi, l!Jl3, Rudolf Gassnuer, Teracote sucevene, tn
DC!\11, XXVIII. 1935. p. 145-164 : Ion Neslor şi colab, ŞantiC'rul arheologic Suceava, in SCIV, 4, 1953, p. 335-307 : Bucur Mitrea şi colab, Şantierul arheologic
Suceava - Cetatea Neamţului, în SCIV, 5, 1!154. p. 257-315; ld<'m, Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neam1ului, in SCIV, fi, 1955, p. i!i3-810: Ion Nes~.Jr
şi colab, Şantierul arheologic Suceava, in l\faforiale, IV, p. 239-280 : Idem, Şan
tierul arhC'ologic Suceava, !n !\falC'rialc, V, p. 5!l3-fil8 ; Trifu Martinovici, Ştefan
Olteanu, Şantierul SucC'aVa, in Material<', VI, p. li79-fi!l6; Virgil Vi1tăşinn11 şi
colab, Şantierul arheologic Suceava, !n l\lall'riale, VII, 609-630 : Mircea D. ~a~i
şi colab, Şantierul arh1•0Jogic Suceava, in Materiale, VIII. p. 741-760: Idem,
Ş:mtierul arheologic Suceava, în l\latcrialc, IX, p, 373-400 : Elena Busuioc $anţul
de ap:irarc al oraşului Suceava din sec. al XV-iea, in l\latcrialc, IX, p. 401 406 : Gh. Diaconu şi N. Constnntine~cu, Cctatl'a Şcheia, Bucureşti, 1960 ; Mircen
D. Matei, Contributii arheologicr. la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, Hlli3 ;
Mărioara Nicorescu, Noi dcscopcriri de ceramică ornamcnlală din secolele XV XVI la Suceava, ln i\rh. l\lold, IV, p. 317-325 : Idem. Cuptoare de ars ceramicii
din secolele XIV-XV de la Suceava, in SCIV, lr>, 19G5, p. 9i-112: Radu Popn,
O casă domnească din secolul al XV-iea lingă cetatea Sucevei, ln SCIV, 20. 19'39,
I, 1969, p. 43-G!i; Mircen D. 1\Iatei, Al. T?:'lclulcscu, Al. Artimon, Discricilc de
piatră de la Sf, Dumitru din Succmm in SCIV, 20, 4. 19()9, p. 541-565; Lttdnn
Chi\cscu, Cl'rcetări arheologice la Curtea Domnească din Sucl'ava, în CA, I.
Bucureşti, 1975, p. 245-256; Mircea D. Matei şi Emil I. Emandi, Obsl'rValii asupra
stratigrafici Curţii Domnl'şti dl' la SUcl'avn, !n Suceava, IV, 1!l77, p. 105-117 ;
Idem, O casă de orăşean din sl'rnlul al XV -lca de la Suceava, ln SCIV J\, 'A. 4,
1977, p. 553-576 ; Rndu Popa, l\lonicn J\lărr.inennu Cârstoiu, Mărturii _de civilizaţie medievală românească. O rasă n domniei şi o sobă monumentala de la Suceava din Vrl'mea lui Ştefan cel l\farc, Bucureşti, 19i!l ; l\Iircca D. l\latei, F.mil
I. Emnncli, Cetatea de Scaun şi Curtea Domnească din Su~ca,•a, B_ucu~~şli, 19RR ;
Mircen D. Matei, Ci\'ilizaţie urbană medievală românrasca. Contr1buţu (Suceava
pină la mijlocul secolului al XVl-11.'a), Bucureşti, 1989 etc.
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I. Pc strada Curtea Domnească, peste drum de biserica Sfintul Dumitru în şanţul de fundaţie al blocului nr. 11, tronson B (fig. 1), au apărut
nume;·oase materiale arheologice. Condiţiile obiective în care s-a făcut
cercetarea nu au pcrmsi <lecit obţinerea unor observaţii foarte sărace. La
adincimea de 1,80 m faţă de nivelul actual al străzii, a apărut o aglomerare masivă de chirpic ars la roşu, cărbune de lemn, numeroase pietre calcinate, fragmente ceramice, cuie. Peste această aglomerare cu o grosime
de drca 0,40 m, întinsă uniform pe lungimea de 9,20 m, se găsea un
strat de pămint galben cu o grosime ce varia intre 0,18-0,20 m, avind
la partea superioară un al doilea strat de chirpic ars, cărbune, piatră calcinata, fragmente ceramice, cu o grosime de aproximativ 0,35 m, acoperit
la rîndul său de un alt strat de lut galben, suprapus de o cust<i de mortar.
A doua aglomerare de chirpic şi stratul superior de lut au fost deranjate
de un zici din piatră legată cu mortar de var cu cărămidă pisată, de
proasti"l calitate, friabil, cit şi de citeva gropi moderne.
Aglomerarea inferioarii de chirpic aparţinea unei locuinţe de suprafoţ[11 cu laturile lungi orientate nord-sud. Prezenţa masivi"l a cărbunelui
de lemn, a fragmentelor de tencuială din lut amestecat cu pleavă avind
imprimate pe o faţă amprentele birnelor pe care a fost aplicată, iar cealaltă fiind netezitfl cu grijă, a numeroaselor pietre calcinate şi a cuielor
pentru şiţă indică faptul că aceastfl locuin\il avea iniţial pereţii din lemn
acoperiţi cu lut, pe o temelie din piatră 2 şi un acoperiş clin şindrilă. Existenta sobei era indicată de prezenta, grupatii in partea de nord a locuinţei
a unei mari cantit<iţi de fragmente de cahle şi de buci"lţi masive ele lipitur{l de lut amestecat cu nisip cu granulaţie medie, provenind de la corpul
sobei. Fragmentele de cahle recuperate aparţin la două tipuri constructive, ambele fiind folosite la alcătuirea corpului propriu-zis al sobei : cahle
oală, cu faţa patrată, deschisă şi cahle convexe, în formi1 de bulb 3 • Cahlele
oalf1 se încadrează în două variante - cahle cu faţa pătrată deschisă,
mi"1rginită de un chenar lat, cu piciorul de montare tronconic 4 şi cahle cu
faţa patratC:i, deschisă, mfirginitf1 de un chenar mai puţin lat, cu piciorul
ele montare cilindric 5 (fig. 6/5). Prezenţa unei mari cantitilţi ele lut clin
care unele fragmente purtau urme de modelare, ne face si"1 presupunem
că soba din această locuinţa se încadrează în grupa celor cu un corp cilindric format dintr-o carcasă din lut, in care, din loc în loc, s!nt implantate
2 Acest tip de construcţie se inlllneşte la casa din zona „Il" ele pe Cîmpul Şantu
rilor, cf. Trifu l'ilartinovici, Ştefan Olteanu, 011. cit., p. ()83-li84.
3 Cahle ascmiiniitoare au fost descoperite la Daia, cf. Eu~cnia Neamtu. Vasil<!
Ncam\u, Stela Cheptea, Oraşul medieval ll:1ia în secolele Xl\-'-X\'11, vol. I, laşi,
1980, p. 135-136, fiC". 109/3, 4 ; Idem, voi. II, Iaşi, 1D8·1, p. 23i, fig. 106/-1-6.
4 Acest tip ele cahlă este cel mai frecvent utilizat în secolele XIV-XV, fiind descoperit la Himnicu Vilcea (Elena Bmuioc, Vestigiile (<>udate de la nimnicu Vilcea,
în lluriclava, 3, lDiD, nîmnicu Vilcea, p. 24 - 28), 'l'îrgu Neamţ (Lia Diitrina şi
.<\clrian Datrina, Elcmt>nle decorative in ceramica monumt>ntală de la Daia (jud.
Suceam,) în Suceava, XI-XII. 1!184-rnU5, p. 1-18, nota 3), Suslfmeşti (Dinu V. Hosetti, Vesligiile feudale ele la Snslancşli, (jud. Argeş), in Dl\11, 2, 19i2, P. Jli-37,
fi~. 9-10), Curtea Domneasca de la Suceava (Lucian Chi\escu, 011. cit., p. 247),
vechea mfin;lstire a Humorului (Elena Dusuior, Noi dale arheologice asupra vechii
mă11[1sliri a Humorului. in Suceava, V, 1D78, p. 1iR-1 i9), Da ia (Eugenia Neam\u,
Vasile Neamţu, Stela Chcptea, op. cit., voi. I, Iaşi, 1980, p. 130, fig. 10113-6).
5 Eugenia Neain\u, Vasile Neamţu, Stela Chcptea, op. cit. p. 131, fig. 102/6;
103/J,2.
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un num;ir redus <le cahle oal[1 şi cahle convexe • J\(;1t11ri de fra~111entell•
de cahle au fost descoperite şi fragmente_ c.:crnmice, aparţinmd vaselor l_le
uz comun : oale, castroane} cupace. To~~e a_cestc. vast; _au_ fost lucrate d1.n
past;1 uşor aspr;1, cu nisip cu bobul 1niJlocm, bmc lrwrnntata. omogenc1.
arsă oxidant. Oalele an un profil variat (fig. 2/4, li, B, 10). Fragm~nklt.•
de c<.istron provin de la exemplare cu per~ţii groşi, buz<~ <lreapt:1, m~ro
şarn, rZ1sfrint;1 Ia exterior (fig. __ 3/5)._ Toate formele cernm1ce se dateaza in
a doua jum[1tate <.1 secolului al XV-lea. 1
J\ceats;1 \ocuinţZ1, cu pereţii <lin lemn acoperiţi cu lut, ;:iditi1 pc o temelie din piatr<i şi avind la interior un sistem ele înc1-tlzirc evoluat - solia
<lin cahle - frecvent utilizat în mediul urban, situatc"1 in apropierea Curţii
Domneşti, unde in urma cercet;irilor anterioare au mai fost descopcritl'
casc lucrnte in aceeaşi tehnic<"1 şi avind aproximativ acc:laşi tip de inventar,8 a fost prulialiil incendiat[1 imprcunii cu celelalte construcţii din z:mi1,
in timpul campaniei din vara anului 14îli, inlrc-prins1:1 ele sultanul Mt'lrnwll
II în Moldova. 9
Dup;·1 acest incendiu, resturile Ioeuinlei au fost nivelilte, acopl•ritL· cu
un strat <le lut gallien, deasupra ridicin<lu-se o a doua locuinţi1, care a
suprapus-o parţial pe prima, plasalc"1 cu circa :J m mai la sud dccît eca
veche. Cca de a doua locuintf1 avea şi ea laturile lun~i orientate nord-sud
şi a fost conslruilc"1 în acelaşi mod cu precedenta. Lungimea locuinţei era
de circa 7,40 m. Pe latura ele sud se afla soba, identificatZ1 aici prin prezenţa unei mari canlilZ1ţi ele fragmente ele cahle şi a unor buci1ţi de lut
modelat, provenind ele la carcasa sobei. Fragmentele de cahle aparţin tipului de cahle oal<"1, cu faţ.:1 deschis<"i, pal ratc"1, inca<lnilZ1 de un chenar lat
şi avin<l piciorul de montare tronconic. 1\IZ1turi ele fragmentele de cahle
s-•~u descoperit şi fragmente ck la un vas cu pereţii groşi ele 27-:lO mm,
avmcl interiorul acoperit cu funingine. Este de presupus c1-1 acest vas servea drept horn. :o Pc lingc"1 fragmentele ele cahle s-au mai recuperat şi
fragmcnet de vase de uz comun - vase de l;uc<"1tărie şi vesc-1<"1. Din categoriu vaselor de J;ucZ1t;1rie sint prezente oala (fig. 2/2, :J) şi oala cu toarti1,
6

1

tl ISolie asem;-ini1Lo;11·e au fu,l reprezenlale in fresca din ca~a canonic11lui clon111lui

sfintul Şlefan din oraşul Konstanz, clatincl ele la incept1llll secolului al XIV-iea.

cf. Hosemaric Franz, l>1•r l~ad1elof1•n. Enhlt·hunr:: und k1111stg1•sd1ichllidw Ent-

wicklung ,·om llittelal11•r bis zum Ausi:ang d1·s l~lao;sizismuo;, Graz, rn1;u. p. Wli, fii:. 4, 5. \'ezi şi subl'le \;'1r;ineşli clin Sti1·ia, p;htrale la i\luzeul ele Arli1 l'opulnra clin Graz, Ho-;emarie Franz, 011.cil., fir,. 2:1, 2·1. S-au ff1c11l !;-i incerd1ri ele •·cconsliLUirc gr;1fic[1 a unor sobe cu corpul dintr-o carca„(1 clin Iul, in care erau
implantate cahle de clife1·ile Lipuri, cum ar fi solia clin ca~a de orit~C'an de la
Bimnicu Vilcea (Elena llusuioc und arh. :\Ionica l\1;"1ri:inea1111 Ciar'iloiu, l\litlelallt•rlichc l\'.achclofenarlcn in dcn rumiinisclll'n Fiirslenliinll'rn (XIV-X\' Jahrhunderl, in Uada, N.S„ XXIII, l!Ji!.I, fig. I I) sau cl'a din palatul rc>al din Bud.a.
clalin<I la sfirşilul secolului al XIV-iea (lloldizs;"ar Peter, G,tlikus k;11'h:1csompck
az ujahb budavari âsaliis lclctanyagâhol, in A :\fora Fc•rcnc :'\l1iwum f.vkii11yv1·,
1988/1, Szl'ged, lVll!l, p. llH-105, fig. J!J).
7 ~lcna Busuioc, CC'ramica de uz comun nl'smi1l(uifă din Moldova, llucureşti, l!Jî5,

p. 4!.l-li4.
li Gh Diaconu, Ohs1•r\'a\ii cu 1>rivire la urml'le \'l•t·hiului tirg al Sut'l'\'ei in Vrl'nll'a
m:1rilor :1scdii otomane şi 1>11lo11c din secolul ni X\"-ll'a, in S:\11'.\1, I, l!Jrili,
p.'.lli7-:.?IH.
~la\'o-românc din s1•colcle X\' -XV I 1111hlirntc de Ion Uoi;:dan. Edi\i1·
revăzuta şi t·om1>lrtala ele l'.I'. l'a11aitcs1·u, Bucureşti, l!J5~J. p. III, :14, 50. li:J.
10 Piese similare au fosl descoperile la Daia, cf. Eugenia Neam\u, Vasile Neamţu,
Stela Chepten, op. cil., p. lJll, fig. 110/2, J şi I.ia Bi1trîna şi Adrian Di"1h"ina,

u Cronicile

op. cit., p. 149.
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de mici dimensiuni 11 (fig. ·1/ l). Vesela l:Slc reprezentata de fragmente de
diverse tipuri de str[1c:hini cu fund inelar, fiind prezentă şi o formu de
strachină-farfurie c:u uuza lat.-1, dispusă aprouµc perpendicular pe pereţii
care prezintă o c:url.iuru accentuat<i iz (fig. 3/Î). Tot aici u fost găsit şi un
frugment de strachin[1 cu picior inelar, lucrată din pastă foarte fin[1, acoperită c:u angobă all.iă şi smalţ verele în două nuanţe, decorată cu o imbinure de palmete cu motive liniare realizate în tehnicile sgraffito şi
c:hamplew (fig. 4/li). Prezenţa pc inelul străchinii a două orificii pentru
suspendat dovedeşte că aceasta era utilizat[1 la decorarea interiorului unei
incaperi, procedeu intilnit şi ast<izi 111 unele zone ale ţurii. Alături de aceste fragmente ceramice databile in a doua jumătate a secolului al XV-lca
s-au mai g<:·1sit şi citeva fragmente ceramice atipice, aparţinind categoriei
atribuit,-, populaţiei alogene, lucrată din y~skt fină, c;:u n_isip cernut, d~
culoare cenuşie uniformă, care se dateuza in u doua JUmatate a secolulu1
al XIV . 14 Prezl'nta acestor fragmente dovedeşte existenta în zonă u unui
nivel de locuire anterior secolului al XV-lea. Se parc că această a doua
locuinţă a fost distrus[1 in urma incendiului din anul 1485, în urma campaniei întreprins<i de sultanul Bayezid 11 în Moldova ··. Hesturile acestei
locuinţe au fost nivelate şi peste ele s-a ridicat o construcţie din piatni în
cursul secolului al XVll-lca, după cum o indică o monedă poloneză din
arumă emisă în timpul domniei lui Ioan 11 Cazimir (1()48-lti68). descoperit[1 in morlurul zidului.
II. Tot în aceusl.J. zonă, la nord-vest de resturile celor două locuinţe,
la adincimea de 0,90 m faţă de nivelul actual de călcare, în peretele nordic al şanţului de fundaţie, s-a profilat o groapă in formă de sac, m care
se găseau numeroase fragmente din tablă de cupru, dteva fragmente ceramice, buc[1ţj de c[trbunc din lemn. Cele citcva frugmente ceramice aparţin unei străchini (fig. 2/1) şi unui castron lucrut din pastă LJSpră, cu nisip
cu bobul marc, arsă reducător, uvind uuza decorată cu alveole (fig. 3/2).
Se poate considera că deşeurile mctLJlice, în cca mai mare parte rn1c1
fragmente din tabla de cupru, au re:.mltut in urma prelucr<irii unor matcriulc in vederea confcqionării unor obiecte de podoabă. 16 .Singura pics:1
finit[1 găsită aici este un cercel de timplâ, <.:ircular, lucrat din sirmă de
cupru de scctiunc rotundă, avind un capăt nplatisat, iar cel:1lult fiind terI I Elena Ull'SUÎOC, 011. cil., p. 51-52, fii::. 4D/l.
12 :\lirceu D. Matei şi Emil Emnndi. O casă <Ic oră~l·a11 <.lin secolul :11 XV-iea <.Ic Ia
Suceava, în SCIVA, :.!1:1, 4, 11J77, p. 5G4, fig. G/11.
13 Asemenea vase folo!.itc la decorarea inl<:riourelor uu mai fost descoperile la Sucea\'u (Para!>cliiva \t icloria D;:itariuc, i\Jolivc oruarncnlalc in ('cramica smăl\uită
<Ic uz casnic <Ic la Suceava <lin secolul al X\·-lea. in Suceava, XI-XII J!J84J!JA5. p. 4H. fig. 5/5) sau la Curtea ele 1\r~eş (Lia Ualrina şi Adrian Bălril;r1. Ct'rl"elarile ;irhcologicc <Ic la Curtea de Argeş, in CA, \', Bucureşti, Hltl2, p. 103, pl_
111 / 1,1 ; l!Jli:J, p. 13l-1GO.
.
1-J :;l.lircea D. :;l.ILttei, Contribu\ii arheologice la i!.loria oraşului Suct'ava, Ducureşli.
l!JCiJ. p. 131-IGO.
J:i Cronidle slavo-romiml' <lin secolele X\'-X\'l publicai<! de Jon Bogdan. E<.li\ie
n·văzută şi com1>let;ilă de P.I'. Panailcscu, Bueurcşti, l!.J5!.J, p. l!J, 35, 51, li.i.
11; Un atelier care producea
podoabe din
bronz
lii arr,int
a fost descoperit
in zona JHC. c!. Virilii Valăşianu şi colab .• 011. cil., p. GJ3-Gl5, vezi şi Mircea D.
Matei şi Ştefan Olleanu. Noi dale cu pri\·ire la dezvollarea mt'şteşugurilor în Suceava fcu<.l:ilă. in SCIV, 12, 1, 19u1, p. 121-131.
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mln::it în formă de spiralU. 17 (fig. 9/3). Prezenţa în groaptl a fragmentelor
1.1·4nic:e ne permite să dat:!m acest complex la sfirşitul secolului al
:>:J \' le~ şi inc:cputul celui următor. 14 Existenţa dt>şeurilor metalice ne fac:e
s.i presupunem prezenta în zonă a unui atelier al unui meşteşugur care
.;1...:ca pmlt>..!Le din aramă şi bronz la începutul secolului al XV-lca 1".
III. Pe peretele sudic al gropii blocului nr. 11 de pc strada Curtea
Domnească, la o a<lincime de aproximativ 4 m faţă <le nivelul actual de
.:alcare, s-a identificat l.Jaza unei gropi care, intrind în lutul galben, se
Lermina printr-un strat de arsur[1 putcrnic:ă, gros de 7-8 cm şi lung de
_i1·<..:a 2,20 m. Spre o margine, sub nivelul stratului de arsur;i, exista un
inLrinc.l cu pămint ele umplutuni de formă dreptunghiuhmi, care cobora
cu incă 0,50 m şi era terminat la baz[1 cu un strat de nisip foarte fin, gros
de l--8 cm şi lung de 0,40 m. Dat fiind această adincime, presupunem c[1
este vorba de resturile unei pivniţe de locuinţ[t şi de un clement <le fundaţie al ei. Materialul ceramic, in cca mai mare parte, lucrat din p::istă
aspră, cu nisip cu granulaţie medic, omogen<\ ars<'.'1 oxidant, dilr atipic,
ne permit datarea complexului în secolul al XV-lea. Notabil este un vas
tehnic, de formă globular[1, păstrat fragmentar (fig. 415). Pasta clin care a
1o.OSL lucrat are in comp0ziţie mult nisip cu granulaţie medic, este omogenii
şi a fost ars<-1 oxidant. Pereţii vasului sint deosebit de groşi, oscilind în
jurul a 12 mm. Faptul c<i acum pereţii vasului prezint;-1 intense urme de
ilrdere secundară, ne foc si1 credem c[1 a fost utilizat într-un atelier din
upropicre, legat probabil de prelucrarea metalului.
IV. Pe strada Ştefan cel Mare, în profilul peretelui estic al şanţu
lui de fundaţie al blocului nr. 8, tronson C, s-au observat mai mulle niveluri de arsură, <le unde s-au recuperat citeva fragmente ceramice lucrate din pastă asprii, cu mult nisip, arsi1 oxidant, care se dateaz,-1 in secolul al XV-lca. La adincimca de 1,70 m faţă de nivelul actual ill strt'1zii
se g<'1sea un strat de pf1mînt ars, pe o lungime de circa 2,50 m, care conţinea fragmente de c[1rbune ele lemn, numeroase bucăţi de zgurf1 şi Ioar.c multe fragmente de bronz il. Prezenţa acestor deşeuri metalice vine s;-1
demonstreze c[1 în apropiere de Curtea Domneascf1 existau atc>licrelc unor
meşteşugari specializaţi în prelucrarea metalelor.
V. Pe strada Ştefn cel Mare, în groapa de fundaţie a blocului nr. 8,
tronsoanele A şi D (zona unde se găsea fostul liotei Langer, construit în
~;ccolul al XVIII-iea), la adincimea de 5 m faţ[1
de nivelul actual de
călcare au ap~irut mai multe aglomer<"1ri de pămint ars, chirpic, cărbune,
îrngmente cernmice, de formă aproximativ rcctangular<"1. Dup<i înl[1turnl / Cere-ci ascman[1lori au fost descoperi li la Suceava în morminte clin nccropoln ele
l:A? Cirnpul Ş;m~urilor, cf. Bucur l\lilrea şi colab, 01>. dl., p. iG"I, fi(!. 12/8 şi P;11"<1schiva Victoria llatariuc, Ncc::opola medievală de la Succa\·a - Cimpul Şan\urilor, i:1 Arh. J\lolcl. XVI, sub tipar.
·
HI Elena Dm.uioc, op. cil., p. 52, fi~. 41/5.
l'.l Cu oca;·.ia ccr,:ctiirilor arhcoloEicc intreprinse intre anii J!)liî-UJfl9 la biseric•I
~f. Dumitru clin Suceava, in S 111 a fost descoperit un bordei in care se aflau
•1un:croa!>e fra~mcntc clin tabl[1 de cupru, nscm{mătoarc cu cele ,e:i1sile ele n:ii.
. c poate pre~upu ie o lcgi1tura intre acest bo:·clci 5i !?roapa cu resturi menajere,
dat "iincl d!stanta mică dintre ele, vezi l\l. Artimon, /\I. Bi1dulcscu. Necropola
m.:dic\'al:1 ci<! la Sfintul IJumitru di.1 SUl"(•a\'il (XV-XVIII), în Succavil, vru,
19~1. p. Iii.
20 Vezi anexa I, cu rezultatele analizelor chimice întreprinse asupra m<ilcrialcli>r
recoltate de aici.
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re 1 p[imîntului de umplutură s-a :ontun~t, în ~azul unei aglorn~riiri, ~
t.:ro.ip<\ ele form{l dreptunghiulara, cu _chmens1~nile de 4,30 x 2,JO m. ş~
a'-· rd pe 1und urmele unor bîrne de stejar, fo:mmd u!l cadru 1~c m?rg1ni
.j a, inel la interior mai multe loadbe dispuse m for~a de scara, la _m_t~r
. le neregulate. Este deci vorba de pivniţa unei locuinţe care avea m1ţwl
perc~ii cliii lemn acoperiţi cu lut. Din interiorul acestei loc~inţe s_-au r~
coltat fragmente ceramice de la vase de uz comun, lucrate dm pa~ta asprd,
cu mult nisip, omogenă, ars[1 oxidant şi fragmente de cahle oal~1, cu fa~a
patratf1, deschisf1 şi picior de montare troncon~c, ~are _se. <latea~a t_oate m
se(;olul al XV-iea. în acelaşi loc s-au descoperit şi trei piese dm f~e~·: ':1n
ragment dintr-un lanţ masiv, folosit la tn~nsport~l. un~r gre:iu1ţ1 (fl~
ll/5), o verigă trapezoidală lermir:wtil c~1 un m:l. uh!1zata. h~ z~irf_ul orcicului (iig. 8/6) şi o balama termmati1 m coada de ri~dun1:a (fi~. 817):
! .a circa 20 m spre est de aceast[1 zon[L au ap[irut, la distanţa de d~>J metri
una ele alta, douil fîntini căptuşite la interior cu lodbe groase dm lemn
ele stejar aşezate pe verticală. Din umplutura primei fîntini s-au recolut citcvn fragmente ceramice, <latinei din a doua jumăt<1te a secolului al
XIV-iea (fig. 2/9; 313). ln cea de a doua fintîn{1 s-au gf1sit numeroase oase
de animale, citeva fragmente ceramice şi o oală cu toarta în „ghirlandă",
clin pastă roşie, cu buza scurm, dreaptă la exterior, cu şănţuire interioar;1,
r:u um<irul vasului decorat cu un grup de striuri concentrice (fig. 4/2).
Prezenţa ncestui lip de vas în umplutura fintinii ne face să presupunem
;\ aceasla a fost abandonatf1 în prima jumătate a secolului al XV-iea ;.·.
VI. Pc strada Ştefan cel Mare, lingă peretele de nord al hotelului „Suceava" a fost săpat un şnnţ ele canalizare cu adincimca de 1,tiO m, care
la - 1,30 m foţfL de nivelul actual al str[1zii a secţional resturile unei locuinţe incendiate, care se întindea pe o lungime de 3,70 m, resturi formate clin chirpic, c[1rbune, fragmente de lutuiaU1 de la sob[1, fragmente
cer;imice. Fragmentele ceramice aparţin atît ceramicii ele uz comun vase de buc[1tărie (fig. 2/7), chiupuri, străchini (fig. 314, 6, 9), dintre can·
1.mele smălţuite în verde, cit şi unor cahle. A fost găsit şi un fragment
atipic <.iparţinînd cullurii Cucuteni. Spre deosebire de celelalte locuinţe
dc.-scoperîte în zona centrală a Sucevei in care s-au găsit mai abs cahle
simple suu decorate cu motive geometrice, cahlele din acestfL locuinţ.:i
aparţin mai multor tipuri constructive : cahle cu faţa deschisă, patrată
-şi picior de mntoare tronconic, cahle cu faţa deschisii, patrarn, mf1rginiC1 de un chenar lat avînd pe mijlocul fiec[1rei laturi aplicat un
triunghi, astfel ca in nnsamblu faţa cahlei s[1 aibă aspectul unei flori cu
patru petale·!•, cahle cu faţa plin[1 şi decor în relief, cahle soclu. Tipul de
cahhi cu faţa plinii şi decor în relief ilustrează mai multe teme decorative
21 Analogii pentru obiectele clin fier sint oferite ele clescoperirilc ele la Suceava sector Parc (:\1ircea D. I\lalei şi colb, Şantierul arht>ologic Suceava, in l\lalcriale,
IX, p. :lî5, fii:. 2) cit şi de la Daia (Eugenia Nemnţu, Vasile Ncnm\u, Stcln Cheptca, op. cit •• p. 17•], ni:. 22/2).
22 Vasele cu toarta in „~hirlandă" se dateazâ in primn jum[1tatc a secolului ni XV-iea.
Elena Dusuioc, oJ>. cit., p. •JG, fig. 41/2.
23 Luciiln Chitescu, op. cit., p. 2•1î : Elena Dusuioc, Noi date arheologice nsuprn vechii mănăstiri a Humorului, in Suceav;1, V, Hli8, p. 183-UH, fir.. 2/2 ; Paraschiva
Viclorin 13atariuc, Ceramica ornamenlnlă din secolul al XV-lcn dl•sco(>l'rită la
Curlca Domnească din Suceav;i, ln Suceava, X, l!Jll3, p. 247, pi. 1/1.
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swmu diriastka a Moldovei susţinUl•i de dlJi ps<:udu-tc11anti :. (fig. !i/7),
leul Corvineştilor ţinind in labC' coroanu 2.1 <_fig. !j/2), p~rec~1ea ~e indrilgustiţi intr·u tratare inedită pin'.i. acum la ~ucea_~a '"'_ (I;g ..:l/ l: .J). Alte
fragmente sînt decorate cu motive geometrice (llg. :l/ .>, h). r ragmentul
ele cahli1 soclu, lucrat din pasti1 foarte asprii, acoperit<"1 cu angobă alb
ivoriu şi smalţ incolor, aparţine tipului cu toruri şi cavele, prezent şi la
soba din „ casa domniei" de })C Cimpul Şanţurilor.' 7 Prezenţa în .1 aceasti"t
•
locuinţă a fragmentului de cahli'i decorat cu stema dinasticii a Moluovei 111
vm·ianta intilnitf1 la soba din ,,casa domniei" ne permite si1 o încadrăm
in aceeaşi perioada de funcţionare, adid'1 dupii unul 1480, în deceniile nou;-1
şi zece c.1le secolului al XV-lca ;s şi sit atribuim distrugerea acestei construcţii incendiului din anul 1497.29 Existenţa in accastii locuinţi1 a unei
so!Je avind in compunerea sa al<Huri de ci.lhle decorate cu motive geometrice şi cahle cu un bogat repertoriu ormunental, dintre care unele de o
foarte bună execuţie tehnic[1, similare cu cele descoperite in complexe
legate de domnie, ne permit si1 bimuim mc1 <:.•xistcnţa unei construcţii
aparţinind unui orf1şean înst{1rit ~·. care işi putea permite achiziţionarea
unor produse ale unor ateliere „aulice".
La circa •1 m spre est. ele primu loc-uinţii şi la aceeaşi adincinw se contura o noui1 aglomerare de chirpic ars la roşu, lutuialC:1 de la sob<"1, fragmente Cl'ramice, cuie, aparţinind unei loeuinţe de suprafoţC:1 construiti1 din
lemn acoperit cu lut. Din interiorul locuinţei s-au recoltat fragmente ceramice de uz comun, dintre earc şi clou;i. fragmente de stri1chini cu picior
inelar, smiilţuite, cu decor în tehnica champlevc (fig. U/6) ca şi fragmente
de cahli1 oal<·1. i\sem<inarcu pina la identitate a inventarului ceramic clin
~ele doui1 locuinţe pledeuzi1 pentru contemporaneitatea lor, dovedind ci1
m aceeaşi epoc<"1 se foloseau pentru realizarea unor sobe at1t cahle oak1
simple, ca şi cahle bogat ornamentate.
'
VII. Pe str~di.l Mese~·iaşilor, în groapa ele fundaţie a blocului nr. 10
admcimea de 0,75 m foţi.I de nivelul actual de cc"il~
~.1n·, >1ll <ip<irut rt>st11rih.: 111wl llJcuin!l', <·li lungimea dt· drc;1 4 m. :\id ~l·
.111~1 un e~pl_o1·. de_ f_orm.1 l~~p<".wid•ll.1~.eu IJ•1La mic·;i 1•1 park.1 !.Upl'rio;1r;1
(0,tO 111) ŞI IJ.IZ,1 lll,11e de o,,;1 m, Jl<'l"<'\11 j)l"l'/.('llllnd llll strat dl· ars11r;1 gn1~
P~ peretele _sudic, la

2-l Penlrn clifcrilcle variante ale ll'mei decorative stema rlinastica a i\folclovci cf Lh
B;"1trina, .-\rlrian lkltrin<i. t:1wlc l"011sid1·ra{ii cu 11rivirc• la sh·111:1 dinastica' a ~loÎ
. ciovei i1~ vremea lui Şh:Can cel .&\fare;. in AllA, Iaşi, XXIV I I, l!JHi, p. !1!.1-11-:1.
25 Idem, t,h•m••nle dt•coratn·e 111 ccramll'::i monumc·nl:1la cit• la Baia (jud. Sut·cava),
in Succ:1n1, Xt-Xll, I!Jll-l-1!.1115, p. 1;:,a, fig. -I.
21i C~lltle cu o lralarc asemani1loare au fost descoperite la va„lui, cf. Hica Popcsell
C11cv:1 ell'mt•nlc de fal·lurâ golit·[1 clcSl"OJll'rile 1:1 cur\ile donrn('Şli din \':istui, ii~
ll M i\I, i\I I 1\, 1, 19111, p. 53, fii,:. !!. ·
2i Haclu Pop;1, Monica J\iargineanu C:irstoiu, op. cil., p. H--15, fii;:. 21.
28 Jbich•m, p. 29 ; Lia 1Jfllrin:1, J\clrian Il{ltrina, Vnl•le considcra{ii cu 11rivin· la slt•m::i
dinaslică a Moldovei in vrcml':I lui ~h·fon cl'I i\larc, in Ali/\, laşi, XXI V I 1,
HJBi, p. 103-10·1, 110.
2!! Gh. Diaconu, 011. l"it., p. 281.
30 Destinate inilial folosirii ele c{1lre posesorii fireşti ai blazoanelor respective, cahlele cu steme '>e vor transforma curind in simple motive decorative clesc<"irca•.c
ele orice mesaj emblematic, inscriindu-~c inlr-o mlcvtiratf1 modf1 cc va cuprind!!
Europa celei de a doua jumf1t[1\i a secolului al XV-iea. Concluclcnlc in acest sens
sint descoperirile ele la Baia, uncie in loc11in\cle unor orf1şcni au fost g:i1sitc cahle
decorate cu sl<'ma 1\lolclovci, a Brandenburgului, a unor familii nobiliare din
'l'ransil\·ania, vezi Paraschiva Victoria Datariuc, Cahle ch?coralc! cu l'll•m1•11lc hcralclit·c, din secolul al X\'-lc:1 din :\foldova, comunicare !>t1s\inut;1 la sc~iun.:!a
Ştiin\ifica a Muzeului din Piatra Neam\, 25 noiembrie 1!!117.
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tll! :l--'1 (·Jn cce;.1 cc duvcdcşte 61 acest (~llJjtor a fost fulosit. Din i11vc:11tarul locuinÎci provine un fragment de vas dalind din vremea lui Petru I
31
,\'luşat, fragment care datcazC:t întreg complexul. Prezenţa cuplorului în
interiorul locuin\:ci ne face S<i presupunem existenţa aici a unui atelier,
~tiind cit mtreaga zonă era bogati't în ateliere, n1i.li ales legate <le producerea cermaicii smiilţuite şi decorate, ateliere datate la inc<>putul sC'colului
al X V-Jea. 32
VIII. Cu ocazia lucrcirilor de excuvare a fundaţiei ulocului nr. l, tronson A de pc stradu Nicolae DMc:escu 31 a fost recuperat{1 o cahl;""t fragmcnhmi. Cahla, de tipul cu faţa plin;~1 şi decor in relief, cu pidor de montare
redangular, scurt, a fost lueratit din pasli"t fini't cu nisip cernut şi granule
de c<llcar, acopcrit<-t cu snrnlţ. verde. Cahla este decorat;-1 cu scena, mult
uzitau., <t udclerii balaurului tle 61trc Sfinlul Gheorghe. Sfintul este figurat cCtlare, purtincl un piepl<.1r clin pl;-1ci metulice, la briu are o sabie cu
lama curb[1 (?), iar Ia picioare pinteni. Calul, robust, greoi, reprez,·ntat
schematic, p;işcşte spre dreapta, c:i1Jcind în picioare balaurul, figurat cu un
C"orp voluminos, umflat, coada filiform{1, încol;kitfi, cu aripi sugerate de
nişte nC'rvuri, cap cu urC'chi ascuţite, terminat cu un doc ca de raţ<-1 (fig.
5/il). lntrebuinţarea unui lipar uzat a dus Ia ştergerea unor detalii. Pasta,
smaltul, mniinuntcle legate de costumul personajului şi de inff1ţişarea balaurului plea<lcazC:-t pentru datarea acestei cahle în secolul al XVII-lea.~

IX. Pc strada Vasile Alecsandri, în groapa de

fundaţie

a blocului nr.

fl, tronson C, în 1wretele ele vest al şanţului, la udincimca de 1,40 m faţfi

de nivelul actual de C<ikre s-au putut observa resturile, foarte denmjate,
ale unei locuinţe. Din stratul de chirpic ars la roşu, s-au strins citeva
fragmente ceramice aparţinind atit cC'ramicii ele uz comun - o buz;-1 de
oalC:-1 (fig. :3/U) şi un fragment de strachini1 farfurie (fig. 21:i) - cit şi unor
cahle. Cahlele se incaclrează în mai multe tipuri constructive, c:u diverse
variante: <:<thle cu faţa deschisă, palral<'i şi picior de montare tronconic,
cahle cu faţa deschisf1, patrnt-1 şi picior de montare cilindric (fi~. fi/5) cahle folosite în compunc>rea corpului propriu-zis al sobC'i - cahle dlindrict', figurale sub forma unui turn cu pairu <ll•schideri dreptum~hiulare
sugcrincl fC'rcstrclc, cu acoperiş c<>nic cu panta bombat1i, ineheiat la partea
supcrioarf1 eu o flcş[t cc porneşte dintr-un uulb/' (fig. li/ l) şi cahle cu
partea superioar;·1 reclat[1 suu forma unui zid crenelat, cu nwrloanc groase,
avind in partea de sus figurat[1 cite o streaşimi 36 - ultim<.'le douit tipuri
ele cahle fiind utilizate la coronamentul sobei. Asemimarca unor cahle
descoperite în aceasli1 locuinţi1 cu cl'le g<isite la vechea mi1năstirc a llu31 )o;lena Bll!.llioc, Ceramki1 locali1 dt• 117. l'a!>nic din sc•1·olul al Xl\"-fra dt• la S11n·:1v:i, in SCI\-, J:i, l!llH, 2, p. 212-2lli.
32 Ducur M itre;:i şi cola b, 011. cil., p. 7110-";"fl I.

:n

In aceeaşi zoni1 (pl'Oprietatea preot Ccrcavschi) au mai fost descoperite clou;\ cuptoare pentru c[1r:"1111ichi ('!), un picior ele sfeşnic clin lut nr~ ~i un olan !>măliuit în
verele. Huclolf Gas-;auer, 011. cil., p. 151.
3-1 Paraschiva Victoria natariuc, Cal:1l111111I colc•cţil"i llomslorfrr - l'l'r:unkf1 ornanwnlală, in ms.
35 Cahle tubul;:irc in formf1 ele turn au fost descoperile la Suceava in „casa domniei"
(lfadu Popa, )fonica l\lilri:ineanu C;irstoiu, 011. cit., p. !11-!J2, fii!. 77/J-3), in casa
de ori1şcan de pe strmla Petru Hareş (Mircea IJ. J\Iatei şi Emil Emandi, 011. cil.,
p. !iî2) şi la măn;"1stirea lltnnorului (l·:lena Busuioc, 11\oi dall' arheologit·c• mm11ra
\'e1·hii m:lnfl'>liri a llumoruh1i, in Sucl':n•a, V, 1978, p. 160. fig. G/l).
3() Hudu Popa, :\Ionica Mărgineanu Cârsloiu, 011. cit„ p. !JO, fig. 7G.
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morului 37 sau în casa domniei'' de pe Cîmpul Şanţurilor:!! ne permite nu
numai încad;:-area cronologică a acestui complex în ultimele douil decenii
ale secolului al XV-lea, ci şi formularea ipotezei privind existenţa aici a
unei sobe ck cahle aparţinind tipului de sobe galice tirzii in forrn[1 de
castel, ascmi"inătoare cu cea de la vechea m[miistire a Hurnorului. 39
Din aceeaşi zonă a străzii Vasile Alecsandri (bloc !.l, tronson A), provine un disc ornamental cu diametrul 9,2 cm şi inălţimea de 8 cm. Discul
a fost lucrat din pastă cu nisip, omogenă, acoperită cu angob[1 alb{1 şi
smalţ galben. Discul aparţine tipului arhaic, în form{1 de ciuperc{1, ~ cu
un buton conic in mijloc şi picior de montare cilindric, plin (fig. !.l '5).
Acest tip de disc, utilizat în decorarea faţadelor bisericilor Sfinta Treime
din Siret ~ 1 şi din Vornicenii Mari (Tulova) :; se dateazii la sfirşitul secolului al XIV-lea, 43 iar descoperirea lui aici vine să argumenteze prezenţa,
cu probabilitate, in zon{1 a unei biserici din aceasU1 perioadă.
11

4

X. Pc strada Luca Arbore, în zona Şipot, cu ocazia lucr{1rilor intreprinse pentru drenarea terenului, la adincimea de 2,30 m rap de nivelul
actual de călcare, au fost interceptate urmele unei locuinţe incendiate,
constind dintr-o aglomerare de chirpic ars la roşu, lutuialc"1 ele la sobă,
fragmente ceramice, cuie. Din interiorul locuinţei s-au recoltat un toportirnăcop, cahle întregi şi fragmentare. Cahlele aparţin mai multor tipuri
constructive : cahle cu faţa patral<i, deschisa şi picior de montare tronconic, cahle cu faţa deschisă şi marginea cvadrilobată, avincl aspectul general de floare cu patru petale şi picior de montare tronconic (fig. 7 / 4),
cahle castr;..m cu deschiderea patral<"l, pereţii scunzi şi avind in interior
incizat un motiv geometricu (fig. 6/8), cahle de mici dimensiuni, cu pereţii scunzi, uşor curbaţi înăuntru şi avind la interior o proeminenţă ci1
lindrică ·• (fig. 612), cahle convexe, cu corpul tronconic terminat printr-o
semisferă avînd in centru un buton conic, înconjurat de o nervură circulară H (fig. 717). Alături de aceste tipuri de cahle folosite în realizarea
corpului propriu-zis al sobei s-au descoperit şi cahle triunghiulare 41 (fig.
G/6), utilizate la coronament. Toporul-tirmkop - tipul IX, topor cu braţe
37 Elena Busuioc, op. cit., p. 180.
„~s .• Hadu Po~a, .i\lonica Miirg~neanu Ccistoiu, 01>. cit. P. 27-2!1.
,,„ Ele~a Du~uwc unei nrh. ;\Ionica M:'irgneanu Ciirstoiu, op. cit •• fii!. 25.
4L• Co~ma. N1L"olescu, l?ecorul mănăstirii Neam! in lc•gălură cu ccr:1mica monumen·
tala dm l\Ioldo•;a !n.. secolul al XV-~ca, in SCIA, 1-2, 1955, p. 122-123 : Idem,
InccJ>Ulu_nlc ccram1t"11 monumentale 111 :\lolduv;1, în Omagiu lui George Oprrscu,
Bucure~t1, l!JG I, p. 390.
41 Ibidem, p. 376-377, fig. 1, •I, 5.
42 J\lircea D. ~ 'ntci şi Emil I. Emancli, O clilorie din secolul al XIV-iea a \'ornicului
Oana de la 'h1lova, in SCIA, scria Artă Plastică, 32, l!J85, p. î-8, fii?. 4/;l, 5.
43 Răzvan Thcoclorescu, Un mileniu de adă la Dunărea de Jos ( IOO-J.100), Bucureşti. 1970, P·. 210-:215; Idem, lmplica\ii balcanice ale încci~:.ilurilor l\lilro1>olici
Moldovei. O ipoteza, în volumul, Ho mimii in istoria univer~ală, voi. I II/l, Iasi,
1988, p. 51i2-5tiG.
4-l Cahle ascm;:mi1loarc nu fosl descoperile Ia Baia (EUJ?enia Neamţu, Vasile Nenm1u, Stela Cl1eplea, 011. cil., p. 136, fig. 105/Hi; !Oti/3-6) şi la Curtea Domnease.J
clin Suceava (Lucian Chi\escu, op. cil., p. 2H, fig. 5/3, 5).
45 Lucian Chi\cscu, op. cil., p. 247, fig. 5/G.
'16 Eugenia .Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, op, cit., p. 135-136, fii?. 109/1.
47 Ibidem, p. 134, fig. 107 /3, 4, 8.
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- bipen - după tipologia propusă de Emil Emandi:.cs cu o lungim_~ de
32,5 cm, are gaura de inmănuşare transversală, plasata apro<lpe la m1Jloc,
astfel cf'1 ambele braţe au dimensiuni sensibil egale. Toporul are partea
activf'1 de formă dreptunghiulară, iar tîrnăcopul, tronconic, prczint<'1 partea activă tocită datorită utilizării (fig. 8/8) . ./\nalogiile oferite de cahlele
similare descoperite la Baia şi datate la sfirşitul secolului al XIV-lea şi
începutul celui urm;Hor 49 ne permit s;I datcim locuinţa de la Şipot în
aceeaşi pcrioad[1.
XI. La Şipot, in capătul străzii Ştefăniţă Vodă, cu ocazia lucrărilor intreprinse pentru amenajarea unui teren de tenis, au fost distruse mai
multe morminte. Din mormîntul unui copil, săpat în pămintul care conţ.i
nea numeroase fragmente ceramice datind din a doua jumătate a secolului al XIV-iea, au fost recuperaţi doi cercei din sîrmă de cupru, cu un ca·
pf'1t aplatisat şi perforat şi cel de al doilea terminat în form;I ele spiral:"i ~i
avînd la partea inferioară un grup de rozete realizate din sîrmi'i rf'1sucit1i
(fig. 914) . ./\cest tip dC> cercel, mult folosit în evul mediu, poate fi datat în
secolele XV-XVI. 50 Mormîntul se găsea în cimitirul qrupn.t în jurul bisericii Sfînta Paraschiva, construită în vremea lui Ştefan cel lvlarl.•, 51 cimitir care a funcţionat pîn;I la sfirşitul secolului al XVIl-lea.
ln aceeaşi zonă, într-o groapf"1 cu resturi menajere a fost găsit un
ulcior lucrat din pastă cenuşie, foarte fină, cu nisip cernut, C'.1 pereţii de
grosime uniformii. Ulciorul are buza înalt.I, dreaptă, cu o r0:·vură mediană, gîtul scurt şi umărul dezvoltat, decorat cu trei striuri Sub umăr,
pe circumferinţa maximii se găseşte o ghirl;indă de alveole, p 7 ntecul prezintci o gituire decorată cu un grup de striuri concentrice, unnatii ele o
nou;"i proeminenţ(i a corpului, care se continuă lin spre fundul profilat .
./\re o singură to<J:tă, lată, cu şănţuire, care pleacă de sub buzii ~i se prinde sub circumferinţa maximă (fig. 413). Acest ulcior apartinc unei variante mai puţin intilnită pîn;i acum, atît ca formă, cit şi ca nec')ratie, în
cadrul marii grupe a ceramicii cenuşii din Moldova, din secolul al
XIV-lea. 52
XII. Tot in zona Şipot, pe strada Ştefăniţă Vodă, in crri'irlina cnsP.i
cu nr. 9, în urma unei alunecări de teren, s-au găsit un panrfontiv ~i o
cruciulită din bronz. Pandantivul, circular, cu un diametru de ~3 mm. are
49 Emil I. Emandi. CercC'lări Jlrivind unl"ltC'IC' de tăiai dC' pp fcritnrln' Tlnmihiri ;n
prrioada secolelor IX-XVII. in Studii dC' io;loria d\'ilizatiei, vc>I. •1 .C:::ihiu. 19:11
p. 39. fig. !112, unele toporul - tirnacop ele la Şipot c~lc oublicat cn fp„,1 rlc<con1Cr:1
I~ nain.
49 Cnhle triun~hiularc nu fost clcscoperitc la Daia, in locuinlele nr. -1 ci !i rli"'I snl··
torul Pnrc, cnr(' au funclionnt ele ln sfirsitul secolului ni. XIV-!0:-i şi nfn:"1 1:i
incendiul clin 1467, cf. Eup,cnia Neamţu, Vasile N'eamţu, Stc-la Chc-T'lten. op. cil..
p. 25-2!1, 134, fii:r. IOi/3, 4.
SO Paraschiva Victoria Datnrit1c, Nt•cropola medievală dl' la Suc..:· · - Cimpul
~anţurilor, J\rh. Molei. XVI. sub tipar.
51 Bucur '.Mitrea şi colab, op. cit.• p. 779.
52 l\-Tircca D. Matei, Dit• i:rauc l\:cramilc von Suceava und C'i11il!c arch'\"'nr-i~rhn r•-n
hlcmc des H. und 15..Jh. in cler l\Joldau, in Daria. N.S., VI, 19G2 n. :l!l7-1flG ·
Lucian Chitcscu. CC'ramica ştampilată de la Roman şi Unl'lc probrlC'ln" in k!!ăfur:t
cu purtătorii ci în Moldova, în SCJV, 15, 3, 196·1, p. 411-42<> : ;\1ir~0n D. J\fn•ri
Lucinn Chitescu, Problcmcs hisloriquco; conccrnant la forft•rcssr' <lt1 f1•mps clcs
Muşat ct l'ctablisscmcnt urbain de Roman, în Dacia, N.S .• X. HlG6. n. 291--3~0 ;
Al. Rădulescu. Dic J{C'ramilc von Sirct (11 Jh.l. Zur archiiologisclwn Erfo:-... chu,r.
dcr moldauischcn mittclalterlichcn Stadt, fn Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 225-242.

„,
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înscrisă la interior o cruce ajurată, cu capetele lăţi~e (fig. !J /1 ). Fi~rci a fi
identic, acest pandantv se apropie de cele descopente la Isacc;ea ş1 dat~te
în secolele XI-XII. 5' Cruciuliţa, cu braţe egale (22 mm) terminale cu cite
trei granulq în relief ele la care pleacă spre centru cite o nrrvur;i mcclianf1
proeminentă, arc la mijloc o granulă, inconjur~1tă ~e alte p_alru clis~us~ pe
orizonta hi. Braţul superior arc numai o granula ma1 mare ş1 se eoni mua cu
urechiuşa de prindere. rC'ctangulară, aplatisată !• (fiq. fl/2). Aceste> dou<"1
obiecte care SC' tlatează în secolele XI-XII, vin sfi clocumentc>ze la Şipe>t
un nivel ele locuire din acea epocă.~
XIII. în curtea bisericii Beizadelelor, cu ocazia săpării unui şant: pentru un cablu, a fost interceptat, la aclincimea de O.flo m faţă ele nivelul
actual de c5karc, un mormint în care a fost g;isit:i o monedă clin mir.
Este vorba de o imitaţie genovezii. din Chios, a unui ducat veneţian. bt1tut in numele dogelui Tommaso di Campofrcgoso (1415-1421: 14:l71-l 13). '. Prezenta acestui mormint, datat în prima jumt1tatc a secolului :11
XV-iea, parc să indice existenţa aici n unui cimitir şi implicit a unei biserici anterioare construirii monumentului clin secolul al XVII-iea.
ele
XIV. Pe strada Mir;iuO. in dreptul casei cu numărul !J, Iuc-ri1ri
canalizare au clus la descoperirea urmelor unei locuinţe clalabilt1 clin secolul al XV-ka, locuinţ1i care a nvut iniţial pereţii clin lemn acoperiţi cu
lut. Încadrarea cronologică <:-sle asiqural;i ele materialul ceramic, reprezentat de două fragmente de pahar, lucrate clin past<i foarte fină, unul
nesmi'il(uit (fig. 4/4), cel<ilalt acoperit Ctl smalţ brun ro~cat aplicai direct
pc pastr1 (fig. 4/i). Din masa ele chirpic ars s-a recoltat o cămaş;i ele zale
sub form<1 unui bulglire de oxizi de fier, cînliirincl peste 6 kg. Cămaşa era
realizat<i clin inele de fier cu diametrul ele 10 mm - deci apropiat<! de
tipul I-Iurghişca, dalat la mijlocul secolului al XlV-le>a ~~ - şi avea un
motiv decorativ realzat din bronz, clupă cum o sugerează cele cileva
fraqmente cu verigi din acest material. Descoperirea într-o locuinţă din
secolul al XV-iea a unei piese ele armament mult mai vechi vine să documenteze o dată în plus obiceiul m~dieval de n folosi timp ele mai
multe ~eneraţii nnumite arme, cu o valoare ridicatii ori care se procurau
53 Gh. 1\f;'\rrncu '\rbm<'şleanu, Drst'opcriri mărunte la Isaccea cX-Xl \"), 111 Peucc.
IX, Tulcra, l!l114, p. 2·13, pi. 111/:?!i.
5.J Cni~.iulţa .a făcut subi~clul comunlci'irii, O dl'scoperin• din srt'olul al XI-iea dt!
Ia ~1pot Su('eava, su~tmută r!c Mu!Jur Anrlronic la se~iunen l\Tuzeului .Tudete:m
SucC'ava, 2:1-24 iunie 19110.
55 J.;-i Suceava nu mai fo"'t rlescopC'rile vc~liP.ii rlalincl din perioada secolelor X-XIII,
cf. Mircen D. -;'\Jntei, Contrihulii arlwoloi:it'c la istoria oraşului Sucr.ava, Duc!lreşli, 1!)(;3. p. 31-:l·I : ldt•m, Studii de i\foril' orăşt•n<':1sdi mNlie\"ală (Moldova, SI'(',
XIV-X\"I), Succnva. 1!170, p. 5A-fi0.
5r. Trlcnlificaren n ro~1 f:icut;i ele domnul Oct;1vian Tliec;cu. c:ir11in li mul\umim şi p~
nt'cnc;l{1 cnlc, cC. Oetavian Ilie„cu, I.a mnnnair i:t·noist• dans h•s pa,·s roumains
:111 Xll-c - XV-t• şir:'des, în Colol'viul româno-italian „Grnovezii h1 Marl'a Neai:ră în sr1·ol1•lf' XIH-X\"", Ducure~it. 2i-2R mnrtic l!li5, Bucureşti, 1!li7, p. lflA132-133, fÎJl. 105 /-1 (i : JO(l /-1-h.
57 F.lenn nu~uioc. Ccr:1mka de uz t'omun
m·smălluilă
din :\fnldova, nucure~li.
1!li5, p. ~A-5!1, fii?. ·l!l/3.
5A Al. Va"'ilro;cu, Drumurilc „tătf1reşti" in lumina noilor
ch•sro(lt~riri arh1•ologin•
din judr(ul Succavn. în Succnva, I. Hlll9, p. 52, 53, fig. 5 J.a Dnia nu foc;l l?ii„itc
cllcvn frni::mentl' rlintr-o c;imaşfi rlC' zalC', cu incle de
dimensiuni mni mid,
cnre se datează lr1 sct'olul al X\'-ll'a, vezi Et11?C'nia Neamţu, Vuo;ilc Neamţu, Stela Chl'ptcn, 011. dl., voi. li, Ta~i. l!lA·I, p. lOG, fir!. 38/1,2.
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mai greu. Cu titlu ele ipotez<'\, atribuim nceastă locuinţă unuia dintre oră
mai înstăriţi, care îşi puteau permite achiziţionarea unei asemenea
piese şi care avea preocupări militare.
XV. Pc bulevardul Ana lpătescu, nr. 20, in perekle ele sud al ~ropii
ele fundaţie al blocului nr. 7 s-au găsit citcva fragmente ceramice clin
pastă nspră, cu nisip cu bobul mare, arsă rc•rlucător, dintre care ~c ckta ·
şeaz<i un fragment ele bU7.<i înaltă, dreaptă. rotunjită la partea superio:iră,
fără git, cu umtirul puţin proeminent, decorat cu o linie vi'ilurit<i, care se
clatea?.ă la sfirşitul secolului al Xiii-lea şi la începutul celui următor, cele>
mai bune analogii fiinel oferite ele descoperirile ele la Lunca Dorohoi.'•'
(fig. 7 /1). Pe peretele nordic al ,gropii ele fundaţie s-au observat urmt:'le
unor zcluri clin piatni leqată cu mortar cu mult nisip, friabil. ele aici reC'ollindu-se citeva fragmente de cahle, smălţuite ~i nesmălţ.uit<.>, decorate
cu motive vegetale, care se datcazt1 in secolul al X\'II-lca.l 0

şenii

XVI. Pc strada Petru Rareş, cip la intC>rsecţia cu hulevanlul Ana Tpi\tescu _şi pin;i l_a intretăieren eu strada Dimitrie Dan s-a trasat un ş.-inţ ele
canal17.arc, admc ele circa 2,50-3 m, lat ele 1.50 m, care a secţionat mai
multe complexe arheologice, la aclincimi ce variau intre 0,70-1,:15 m
faţă de nivelul actual de dilcarc. S-au observat resturile n şapte locuinte
care se prczentmt ca o aglomerare de chirpic ars la roşu. tutuială de la
soh:i. fragmcn~ ceramice, pietre calcinate.r. 1 Disf<lnţa dintre locuintr vada
intre 3 ~i 7 m. Toate aceste locuinţe aveau ca inventnr frai:?tnt'.'ntc> crramice de· uz comun şi fraqmentc ele cahle. Dintre toate aceste construcţii
se remarc<i locuinţa descoperită în apropierea intersecţiei cu strnr!a r·imitrie Dan, plasat<i ln aclincimea ele O.!lO m faţă de nivelul nctual <'l străzii
şi intinzinclu-sc pe o lungime ele 3,iO m pc nxa vest-est. Din stratul de p.1mînt ars s-au recoltat numeronse fragmC'nte ceramice aparţinind unor
vase de uz comun. inclusiv fra~mente de st răc.:hini cu funcl inelar. smăl
ţuite şi decorate în tehnica champlcve (fi~. 7 /2) ca şi numero;ise
frv.r!mente c.le cahle'. aparţinincl mai multor tipuri : cahle oală, cahle castron
decorate la interior cu motive geometrice r.z (fiq. r./7), cahle ni'?~. ~pmi
cilindrice, cu deschdicrea dreptunghiulară 63 (fig. fi/3), cahle co:-WC'Y".' ;n
formă ele bulb'" (fig. 7 /':i). Inventarul ceramic permite dat:irea acf'str-;r locuinţe în a doua jumătate a secolului al XV-lea, ele fiind incendiat!', 5"'
pare. în timpul campaniei clin v<ira anului 1471), intreprinsă de s11lt~711;l
~Tehmccl II în 1\folclova. 415
5!l Dan Gh. Teorlor, Elll!l'nia Xcam(u. Vktor Spiri~i. Ct·rr.l•lări arhcolor.kc la J.unra
Dorohoi, ln Arh. Mold .• \'J. p. l!J:l, fii-!. 4/5 : Elena nusdoc, Crramk.a lor:il:i de
uz <"asnk din srrolul al Xl\"•lc.a dr la Sll<"l•ava, (partea I), în SCJ\', 15, t, 19ii·I,
p.8!1-!l:i, fii!. 111. '.!/5.
GO Paraschiva Victoria Dalariuc, Motiv<-' Lkcor.ative in ('rramir:i ornamrnt:ilă din

Cil
fi2

sr<"olul al XVII-Ir.a dr la Curtr.a Domnl'asl·ă - Suct•av.a în Surl'ava, VIII, Hl81,
p. 112-IH. pi. 2/1, 2. •I.
Pietrele. puline ca num5r. s-ar pute.a si\ provin<i rle la coşul c;obei, situalie observată şi ln „casa clomnk•i", vezi Baciu Popa, Monica
:'.\Tiir~ineanu C:îrslolu,
op, l'it„ p. 23-24.
J:ugenia Ncamln. Vasile Ncamlu. Stela Cheptea, 01>. dl., voi. J, Ia~i. IDRO. p.
132-133. fii:?. 105/4 ·I-li : 106/4-fi.
lbidt•m, µ. 135, fig 108/1.
lbidrm, p. 13Ci, !ii:. 109/ J.

G:l
r.4
fi5 Supra, nota 9.
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Din aceeaşi zonă a străzii Petru Rareş, la întretăierea cu strada Dimitrie Dan provine un fragment de la un vas clin pastă cu mult nisip, ars1i
reducător, cu buza dreapti'1, înaltă, rotunjit[1 la partea superioar[1, fără
git, care se datează la sfîrşitul secolului al XIII-lea şi inceputul secolului
al XIV-lea.r.6 (fig. 7 /3).
XVII. Pe strada Dimitrie Dan, la întretăierea cu strada Petru Rares,
în zona unde ast{1zi se găseşte blocul nr. 14 ele pe strada Curtea Dom neas·
că în urma unor lucrări de canalizare au apărut numeroase cahle fragm~ntare aparţinind la două tipuri constructive: cahle cu foţa patratci, pli
n;i, decor în relief şi picior ele montare tronconic şi cahle dreptunghiulare,
decor traforat şi picior ele montare semicilindric. Toate fragmentele erau
acoperite cu angobă alb-~ălbuiue. Cahlele cu faţa patrată, plină şi decor
în relief cunosc mai multe teme decorative intîlnitc şi la sobele din „c:1sa
domniei'' şi în casa ele orăşean ele pc strada Petru Rareş : cerbul cu e~ar
0
fă li', Sfintul Gheorghe omorincl balaurul i.a, Manticora ,;:\ pasărea bicefalii ' •
Cele citeva fragmente de cahle traforate, de mici dimensiuni, apartin
tipului decorat cu rozase gotice 71 • Prezenţa cahlelor identice cu cele găsite
în „casa domniei" permite încadrarea cronologicii a acestei locuinţe în
aceeaşi perioadă ele funcţionare, deceniile nomi şi zece ale secolului al
XV-iea.
XVIII. Pe strada Ştefan cel Mare, în parcul de pe latura de sud a
Cac:;ei de Cultură a Sindicatelor a fost trasat un !')anţ de termoficare, perperpenclicular pe peretele de suci al acestui edificiu. Jn şanţ au ap:irut
~apte morminte orientate vest-est (capul la vest, picioarele la est l cu
schc-Ietele intinse pe spate. Mormintele se g;iseau Ia adîncimi ce vari::u îr·t.re O,f>O -0,!JO m. La toate cele şapte morminte s-au observat urme ele
lemn putrezit, de la sicriu. Inventarul funerar era deosebit de sf1rac, la 11n
singur mormint, în zona umărului stîng s-au găsit fra~mente de la trc>i
nasturi globulari din argint aurit. Prezenţa în fiecare' mormînt a resturilor
ele la sicriu ca şi a nasturilor globulari, ne face să dal<im acest cimitir în
c:;e~olele XVI-XVII, cinci utilizarea sicriului se ţ(eneralizează n. Existenta
c:imitimlui ne indică prezenţa aici a unei biserici, cunoscut fiind obiceiul
medieval ca în jurul unui edificiu de cult s[1 se constituie cite un cimiti:-.
XIX. Pe strada Vasile Bumbac, în groapa de fundaţie a Casei Corpului Didactic au fost descoperite urmele unei locuinţe de formă rectangularft. cu dimensiunile ele 4,90 x 4,00 m, ln adincimea de 1,2 m faţă de nivelul actual de călcare; intrarea in locuinţ:i era sub formă de plan înclinat, _cu. l<iţimea ele 1,0 m. I._ocuinţa <1 fost construită din lemn acoperit cu
lutuinla. Jntreaga construcţie, suferind un putc-rnic inccnrliu, s-a transforli6 Dan Gh. TC'odor, Eur.enia Neamlu. Victor Spinei, op. cit •. p. 190, fi'!. 7 /7
lî7 R.;cht Pop:i. Monica :i\făr~ineanu Ciirstoiu, op. cil.. p. 4R. fi ..... 25 : Mirce:i n. 1\T;i.

tei şi Emil Emancli, O c:is:"1 de orăşl':111 din 5ccolul al XV-iea de la Suceava, in

SCIV:,, 28, •l. 1977, p. 576. fif!. 11/i.

!l8 J?adu. f.'.o~a •. l\Ionica .Mărgil~ennu Ciirstoiu, op. cit., p. 4fi-17, fii;. 23 ; l\!ircea D.
l\fate1 ş1 Emil F.manch. op. cit., p. !iliR-569. fii?. 11/2.
G9 R:idu Pop;i, Monicn Mărr.ineanu Ci1rstoiu, op. cit., p. 51. fii?. 27 · Mircea D. Matei şi Emil Em:incli, op. cit., p. !ifl9-570.
·
'
70 Mircea D. l\fatei şi Emil F.manrli. 01>. cil„ p. 570, fi!r. 7/2.
71 Rnclu Popa, Monica l\tări?incanu Cârstoiu, 01>. cit., p. 8-t-115. fi~. 69-71.
72 Gh. l\t;inucu Adameşteanu, Nl'cro1>ola ml'dievală de la Enisala, in Pcucc VITT,
Tulcea, 1980, p. -175; ; Vasile
Drâmbocianu.
Sf1păturill' arhroloi:icc de sal\'a i!1 necropola feudală din punctul „llalasticră" (Uuzău-Est) !n l\lousaios,
I,
Duzau, 1978, p. 27-31.
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mat într-o masi'i ele pt1mînt ars la roşu, din care au fost recoltate citeva
piese metalice : un vîrr de lance, o h1mă de cuţit şi citeva obiecte neprc-73
diate. Locuinţa se clatcazf'1 în a doua jumătate a secolului al XV-lca.
XX. Pc strada Mihai Eminescu, la nr. 5, pe latura de vest a c:lăclirii
EGLC a fost s;ipat un şanţ pentru canalizare. orientat SE-NV, care traversa strada şi se oprea în peretele de PSt :11 B;iii Comunale, şanţ adinc ele
circa 2,30 m şi lat de 1,20 m. La capătul ele est al şanţului, la aclîncimea
de l,·IO m faţi1 de nivelul actual al str~izii au apărut resturile unei locuinţe,
const inel dintr-o aglomerare ele chirpic ars la roşu, Iutuialci ele la c-orpul
sobei, pietre cakinate, fragmente ceramice ele la vase de uz comun şi clC'
la cahle cu faţa patrată, dcschis;_·1, cu picior de montare tronconic. Aglomerarea de pt1mint ars se inlincka pc circa 3,liO m hmgimc şi pe o.no m
adincimc, continuindu-se suh nivelul ele s[1pare al şanţului_ I .a distanţa de
aproximativ 7 m spre vest ele prima locuinţii a ap1irut o a doua aglomerare masivi": ele piimint ars la roşu, Iutuial;i d<.> la sobă, fragmente ci<.> cahle,
la mlincimea ck• 1.20 m fa(i1 de nivelul actual de c;ikare, intinzinelu-se in
aclîncime pe 0,90 m şi pe o lungime de circu 4 m. S-au recuperat fraC?mente ele vase ele uz comun şi de cahle cu fata palralii. deschisii şi picior
ele montare tronconic. l\'l<itcrialul cC'ramic g[tsit în ambele locuinţe 1wrmitc datare lor în prim.:i jumritale a secolului al XV-iea.
XXI. Pe aceeaşi strad:1, la num1irul 11. cu oc·azia unor lucr;iri edili-tare, la adincimea ele 0,75 m faţ;i de nivelul actul ele călcare au api'irnt
urmele unei locuinţe sub forma unei nglomerări ele p<imînt ars. lutuiai•i
de• la corpul sobei, fragmente ccr;imice. Fragrnf'nlelc ceramice aparţin unor
vase ele uz comun care se dalează ]a sfirşitul secolului al XV-iea şi inccpulul celui urnuitor 74 , cit şi a unor cahle cu faţa patraW, cleschis;i şi picior
de montare tronconic.

XXII. Pe strada Veronica Mide, la nr. 9 au fost descoperite urmde
unei locuinţe ele form;i dreptunghiulară, cu climcnsiunile ele 4,70 x 1,00 m,
la mlincinwa ele 1,70 m faţii ele nivelul actual de d1kare. realizată din
lemn acoperit cu lut, avind intrarea pe latura ele sucl. 75 în inventar, fraqmente ceramice, dintre c<1re unelC' smf1lţuite, cahle, fraqmC'ntc de oase, o
cantitate clC'slul ele marC' ele oxid de cupru. După fraqmentele d1~ '-'ahlr,
lutuială şi c;_irămidă s-a putut distinge pe latura ele norei-vest locul uncie>
C'ra amplasat11 soba. Pe pardoseala locuinţei au fost găsite numero::isc
fragmente de oase>, unele din! re ele prl'zentînd semne vădite de prelucrare. Cantitatea neobişnuit de mare de oase, simple şi prelucrate. îndreptăţeşte• presupunerea că ne aflcim niC'i in faţa unui atelier ele prelucrare a
osului, asemănător cu cel descoperit anterior la Şipot. 76 J\ceasb'l locuinţ;i
se clatcnz;,i în a dmw jum<itale a secolului al XV-lca.
Toate aceste descoperiri fortuite făcute pc teritoriul oraşului Suceava şi datate în mare majoritate in secolul al :XV-lea, vin să aducă noi
prec1zan 111 legătură cu topografia aşezării medievale in epoca su t.le
maxim;i înflorire.
i3 Vasile M_ Dcmduc, Noi d1·sco1>l'riri nrh('ologicc la Sucl'avn, în Zori Noi, joi, 14
illlf:?USl 1986, p. J.
;.i Elcnn nusuioc. Conlribu\ii hi cunoaşh•rc:1 ccrnmicii din s1·1·ol11I :11 X\"J-lca tic la
S11<:C'aVa, în SCJ\', l!J. 4, 190H, p. 1!J5-·l9i, fig. 1.
'lf> Vasile l\I. Dcmci11c, 011. cit.
iG Mircea D. !\latei, Studii de istoric orăşă11l':1Sl'ă ·nwdi1•\·:1l~i (i\loldov:• SC'C, :XIVX\' I), Suceava, 1970, p. 87 88.
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Decoperirile au confirmat, o dată în plus, existenţa unui 11ivel de loC'Uire clin secolele XI-XII in :f.Ona Şipot, ca şi prezenţa unor vestigii datîncl clin secolele XIII-XIV in perimetrul cuprins între slrfodle Mirăuţ.i,
Petru Rareş, Dimitrie Dan.
Observaţiile făcute au ;.1rălat c;i in secolul al XV-iea zona locuibilii
se întinden spre laturile de suci şi vest ale ornşului, pină riproape ele şanţul
de apiirare clin această epoct1 77 şi sint concludente- în acest sens descopC'ririle f<icute pe străzile Vasile Bumbac. Mihai Emin<:'scu, VC'ronica Miele.
Petru Rareş, Dragoş Vod:i, tmcle s-a descoperit o pivnit<i-clC'pozil a unui
ner.ustor cu le.~cituri ulit în lumea Ori<:'nlului ca şi in cea n Europei Cen trale. 78
S-a constatat o intensei locuire în perimetrul cuprins între stri1zile 1' :>tru Rareş, Vasile Akcsandri, ŞtC'fan cel Mare, Ann JpătesC'u. Locuinţele
descoperite în această zonă, luC'rate in C'xclusivitnte din lemn acopC'rit c11
lut. aparţin mai multor tipuri : loC'nin(e de supr;ifoţ:1, locuinţe ele suprafatii 11e tC'mdie ele piatrii şi locuinţe ele suprafaţi'i cu pivni(i1. Ca o const:mtă a majorităţii locuint<'lor oriişenE'5li ele la Suceava din se>eolul
ul
XV-iea se observă prez€'nţa sobei din eah!C', în marc Jnrte cuhlc simple',
oul;1, ciur şi cahle cu un bogat repC'rloriu decorativ, ţinincl de ambianta
goticii. Soba clin cahle <'ste nu numai un €'lement ele confort urban, o
simpJ[1 instalati<' de inc<ilzit, ci prin va ril'tatea volumelor constructive şi
n pieselor care o compun rqm:zinl[1 acleviirnle monumente ele arhif.cc:l11r[1
laicli, ele interior, cu un pronunţnt caracter decorativ.
S-a observat că spaţiile ele locuit erau alternate cu :1lc>lien• mcşlC>su
~;ireşli. cum ar fi atelierul bijutierului din preajma Curţii Domneşti. a'clterul meşterului care prelucra bronzul situat în aceeaşi zonă ori atelierul
meşterului care prelucra osul ele pe strada Veronicn Miclf" şi s-a v;izuf: ct1
nu se poate vorbi la Suceava de „carti€'re rcziclent.iale". plasate în :ipropierca Cur(ii Domneşti. casele cu un inventar cnre le eliferenţinză g;isinclu-se alături de locuinte mai modeste ~i ele ateliere meşteşugiire~li, in
timp ce unele locuinţe cu un invC'ntar bogat erau plnsate excentric, aproape ele şanţu) de ap5rare ni OI'nşului - cazul locuinţelor ele pe slri'izile P€'tru Rareş şi Dragoş Vodă.
Dc.>scoperirile au mai relevat prc:~z<'nta unor biscrki. c:irc se inlrcv;icl
prin mnlerialelc găsite pe strada Vasile' Alecsandri, lin~il Casn ele Culturii
a Sindicatelor snu în zona Şipot, confirmincl astfel informaţiile clocunwntare care m<"ntionează la Suceava 0xistenţa unui nmrnir ele „40 dl' bio;erici clin piatră şi mai multe din lemn".n
D€'scop€'ririle prezcntnte, efectuate de-a lungul unor ani de cercel!1ri
făcute în arealul oraşului modern Suceava, fără a ri spC'ctacbloasc. aduc
noi detalii în ajutorul unei mai bune cunoaşteri a vie(ii şi activit~1ţii locuitorilor a ceC'a ce a fost vechea şi prospera rcşedinţil a voievozilor Moldovei în sccoMc XIV-XVI.
1

0

77 Jcfom, Obsr.r\'aliono; ~l!urralrs sur la slraligra11hil' ele l'ch1hlisst.·mc11t mcclic.iv;1I
de Suceava, ln Dacia, N. S., IX, l!lfl5, p. :n2, fii!. 1.
iii Ckl:w Monoranu Emil I Em:mcli, ::\tircea l!!'nat şi \/;1silc ~I. Dcmciuc, As!1('t'. fo ale civilizn(il'i m1·dir.\•air.. Ccrcdări ci(' :1rh;•ologi1~ urha11l"l în Su,t•cnva (scl'.X\'),
comunicare pr<'zr.ntali1 la a XX-n scsiunC' ele rapoarte. lkva, H•ll<•.
'i'!J Dimitrie Cantemir, D1•s1·riplio Molclavi:ic, Ducureşli, Bucureşti, 1!!73, P. 81.
0
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J\NF.X.'\ NR. I
IHo;ZULTJ\'l'UL i\NALIZJo:um IN1'H!!;PHINS1': i\SUPHA UXOH PIESE :-.u;TALICE
Proba nr. I (hur:nt(I ele bronz):
Ni
i\s
Bi

575
5!i00
!!JO

Mn

850

p. p.

111.

Sn ::::- 50/o
Pb
ele orclinul pro;:enlclor
Proba nr. li (rc ... turi metalice)
-

Cu in principal
Ph, Sn, ln sccunclar
urme ele .'\g.

Proba nr. li I (buhiare de zi;uri1, ob\inuli'\ in urma rl·clucerii Cu, care este nn•
111arc <Ic 50;0 in z11ur~1)
Sb
.'.'o;'I

na
:Mn
:\g

J.J.10
210
p
11180
J(j()(I

"

III.

3!1

Cun\inc şi Fc.
Co, Zn, Ti, Zr, No, V, W, -

lip~csc.

Fizician,
Zcnovia Catargiu
1.ubornturul zonal ele rc..,l<111rarc Succav01

!\HCJl!\!o:LOGICJ\L UISCOVEB!lo:S I~ SUCl•:AVA - CONTHIDUTJON.S TO
·nm BJ<:Tn:n K:\"OWU:UGI•: OF Tm: :'\Hmn:VAI. TOWX TOPOGRl\PIIY
Summary
Jntcrpretinr. ~mel synlhclio;ing thc sii:nificalion or mo.c;l of lhc ranclom nrchaclor:ical discovcrics, done in thc pcrimctcP of thc olcl J\1oldavian princerly rcsiden- co;pt•cially cl11rin11 thc lasl JO years - lhis slucly hrings ncw informalion conc1>rninr. lh1> evolution of lhe town topography, thc builclin1: syslcm of lhc rcsiclcnccs of thal period ;mel of lhc tilccl stovcs which bcloni;:ed to lhcm and thc cxistcncc· of somc artbans aml workshops slriclly spccialisccl, very closc to thc l'rinccrly
Courl.
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LIST OF THE ILLUSTRATIONS
FIJ?. 1.

The plan ef the Suceava town, with the spot<; where archaeloa::ical rliscovcries have bcC'n clonc.

Fig. 2.

FrnP,ments of pottcry eliscovcrcrl in Succavn (I - Curtea Domncascfa :
slrcet, point II ; 2-·1, 13, li, I O - CurtC'a Domnenscă strecl, point I :
5 - Vasile Alccsunelri slreel, pninl IX : 7 - Stephen the Creat strec~.
point VI ; 9 - Stephan the Grmt, street, point \").

Fig. 3.

Frai::mcnto; of pottcry cliscovcred in Suceava (1,7 - Curtea Donmcns·~1
strcct poial J : 2 - Curtea Domnească street, puint IT ; 3 - Stephen thc
Great str('ct, poin V ; 4, r.. !I - Stephen lhe Great slrC>et, point VI ;
8 - Vasile Alecs:inclri o;trcel, 1>0int lX).

1··ig. 4.

Tiowls ancl fragmcnls of pottcry elisco\•crerl in Suceava (I, li - Curtea
point I : 2 - Stephen thc Great <>lrect, point V : 3 : 4, 7 l'llirău\i strcct, point XIV ; 5 - Curtea I>omncasc[1 strcct, point 111).
Domnească strcct,
Şipot point XI

Fig. 5.

Fr:umu~nt or slove tiles rliseOVC'recl in Suceava (1-7, 9 Stephen
Great street, point VI : fi - Nicolae TI:i.lcC'scu strC'et, puint VIII).

Fig. R.

Slove lile<> :mel frai.:mcnls of „tovc tiles cli).cuverecl in Suceava ( 1.5 Vasile Alecsandri slrect, poinl IX : 2, li, R Şipot, point X : :J, ·l, i - Petru
Rareş street. point XVI).

Fir:. 7.

Frar:menlo; of pollcry :mrl stovc t i Ies rlisc-overccl in Suceava (I - J\n:1
Jp[lte-;cu strect, point XV ; 2, 3, 5 Petru Hareş strcet, point XVI : ·I, li
Şipot, point X).

Fig. 8.

Fragmcnts of pottery :mel iron objccl" clio;covcrccl in Suceava (1-·I Stephen the Great strcet, point VI ; !i - 7 Stephen lhe Great strc-el,
polnt V ; li - Şipot, point X).

Fi!?. 9.

Diffc1·ent objcclo; rliscoverecl in Suce<1va (I, 2 Şipot, point XII ; 3 - Curt~.1
!.lrcct, point 11 : ·l - Şipot, point XI : !i - Va~ilc Alecsandri
strcel, point TX; Stephen thc Great strcet, point VI ; 7 - Ana Jpf1tc~c11
strect. point XV).
Domnea~ci1
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ll1L·

Fig. J,

Planul ornşulul Suee-.-ivn, cu pun tele unde s-t\u fiicut de.~operiri
hcol<>gice fortuite:

nr
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Fig. 2.

Frai:mente ceramice descoperite la Suceava (1 - str. Curtea Domneasstr. Curtea Domneasc<i, punctul I ; 5 - str.
Vasile 1\lecsandrl, punctul JX ; î - str. Ştefan cel Mnl"e, punctul VI ;
!) - str. Ştefan cel Mare, punctul V).

d'1, punctul II ; 2-4, 6, 8, JO -
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------

g.
Fir.. 3.

F rai; mente ceramice clcscopcritc la S uceava (I, i. str. Curtea Domneaszf1.
punctul I ; 2 - ~lr. Curlca Domnească , punctul li : 3 - str. Ştefan cel
:Marc, punctul V ; -1, (), !J, str. Ştefan cel ?.lare, p111iclul Vf : li - str. Vasile
Alecsandri, punctul IX).
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Fig. 4.

Vase şi fragmente ceramice descoperite la Sucenva (I, li - str. Curtea
Domncao;cf1, punr.tul I ; 2 - str. Ştefan cel ::\fare, punctul V ; 3 - Şipot.
punctul XI ; 4,7 - str. Mirăuţi, punctul XIV ; 5 - str. Cm·tea Domneasci1, punctul III).
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Firr. 5.

Fragmente de cahle descoperite ln Suceava (l-7, 9, str.
punctul VI ; U - str. Nicolae 0.-1lcesc11, punctul Vili).

Ştefan

cel l\Jnrc,
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Fig. 6, Cahle şi fragmente de cahle descoperite la Suceava (1,5 - str. Vnsile
Alecsandri, punctul IX: ; 2, 6, 8. Şipot, punctul X ; 3, 4, 7 - str. Petru
Rareş, punctul XVI).
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2
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5
Fragmente ccrnmice şi c.'.lhle descopel'itc Ia Suceav.'.l (I - bulev.'.lrclul
Ana Ipiitescu, punctul :XV ; 2, 3, 5 - str. Petru Rareş, punctul XVI ; 4, o
Şipot, punctul X).
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Fir,. R.

Fragmente CC'rmnicc şi ol>icclc clin fiC'r clcs~oper itc la Succ:ivn 11 ··1 - <.lr.
.Mare, punctul VI ; 5-7 - str. Şt e fan cel !\fare, punctul V ;
punctul X).

Ştefan cel
8 - Şipot,
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Fig. 9.

Uivcri.c obiecte descoperite ln .Suceava (1-2 Şipot, punctul XII; 3 str.
Curtea
Domnească,
punclul J I ; 4 - Şipot,
punctul XI. 5 - str.
Vasile /\lccs;mdri, punctul IX ; 1; - str. Ştcfon cel ll(-.re, punctul VI ;
i - bulevardul /\na Jpătcscu, punctul XV).
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ORIGINEA CU\'{NTULUI BOI F. lt
TN LIMBA H0:\1:\NA
ION l'OPJ·:SCU-Slln:n:1\NU

Ne propunem sit slitruim asupra originii unui cuvinl pe care cu
cilcva excepţii - dicţionarele îl considerf't imprnmut slav in rornc"tnit. F.ste
vorua deh oi c r. atestat sub forma ho i ;.1 r în 1475 şi sub forma ho ic r i
(pi.) in 1481 (vezi şi Mih;-1ilii, Uictionar, 77). Dar despre Hol'r ca m1troponi 1n
vorbeşte un document clin ;.mul 1302 (Puşc<1riu, Uouil doeumcnlc, 2). Prin
urmare numele este vechi. iar cuvînlul hoier considerat c<t apelativ trebuie
să fie cu mult mai vechi. Numele acesta s-a p<-tstrat in Fi1giiraş de-a lungul
veacurilor (vezi Puşcariu, f.'ragml'nlc istorice ... Jndi<'c). O privire ;.isupra
p;'.'trerilor exprimate de Fr. Miklosich şi de alţii a realizat I. Puşcnriu, in
Uatc istorice, I, p. XV, nota 1, dar in acelaşi loc exprimă şi părerea c<-t, dedt de origine rusii, mai curind hoicr ar fi bulgar. iar dacă la slavi nu SP
poate explica de la holi sau \•oi ,,luptC:-1", „atunci mai lesne-I pol rom im ii
deduce de la boi, poate tocmai de la boii c:e-i pretindeau [?recii pentnr
nunta lui Isac Anghel ele la p<istorii (bouarii, boierii, ca şi oierii) blahi.
eari tocmai de aceea revoltindu-se au infiinţut imperiul blaho-bulgar.
Poale c;i. voi ajunge şi mai aproape ele adevăr, cinci clecluc cuvintul hoicriu
tocmai de la poporul boilor, care era ct>l mai de frunte intre gintele celtice". Citeva consideraţii interesante în legiitură cu vechimea lui hoicr la
noi a fficut acelaşi autor in Dale istorice, II, 35-3fl, unde îl pune mai sif,!llr
pe seama etnonimului celtic hoi, apropiind termenul în discuţie de nume
precum terra Bojc (Voila). Boiu !\l:i re, Roiu Mic, Boia nu. Buiul, Boier. F:l
a observat c;i hoicr, ca apelativ, sta ca epitet pe ling<"I. un nume şi că al)ia
mai tîndu a dev('nit. nume propriu.
În deceniul al trl'ilen al sec. al XIX-ka, în baza unei tradiţii, cronicarul băniiţean Nicolae Stoica de Ifaţeg scrin in Cronica sa : Şi văzind
[slovenii. deci slavii, n.n., I.P.S.] di hoiarii rum;inilor cu hoi ară şi se chiamă de pc boi hoiari şi ci Ic zisilri1 \"olahi-hoiari (p. 39) ; Romîmii <'li hoi mari
să zisără hoi-art' [sub!. aut.l alţi shl\'i Ic-au zis rnlahi (subl. aut.) (p. 109).
Dupt1 N. Stoica, cei care aveau hoi erau numiţi hoiari, iar o formă a acestui cuvint ar fi numele etnic (pl.) n>lahi/volarhi. Dacia ar fi fost numilr1
Boiaria - \'olachia (p. 91).
Cihac (II, 20), urmindu-1 îndeaproape pe Mikloskh, arată ctt etimonul
rom. hoi<-r este vs!. holjaru, ha ljarinu „optimntum unus" (holif ,.major") :
tot el spune di în rus;i. sint formele : hoJ.iarinu, hojurinu. hojarst·hii ; în
111i..gani : hui1ir. lmjcr: i11 alhancz<i : houj;4r, houljar, houljcri. Hasdeu,
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'fiklin, DA, Canelrea, ScriLan, DM, DEX, SDE preiau, cu neînsemnate deosebiri, acelaşi punct ele vedere. Hasdeu scria în E:~VIR. 3, p. 68!l:„ De cinel
{[1g<irt"'1şcnii figureaz;'J în istoria Transilvaniei, trlisura lor juridic;-1 cea mai
curacteristic'ă este instituţiunea h o i c r i I o r, cari nu ne apar nid"tieri la
ceilalţi ardeleni, afart1 de Făg;iraş şi de Haţeg, cele .doliii regiuni slrins legate ele casta nohiliani cca olteneascii a Basarabilor. Boiar, în paleoslavica
holiar, hoian•, este lu rom;_ini un bulgarism, negreşit, însă nu înseamnă deloc c[t boierii romi"mi erau sau trebuiau sit fie bulgari ... ". Vom vedea c;I
Ilasclcu nu avea informaţii despre circulaţia cuvîntului în toat:1 Transilvania şi în ariile ei periferice, aclic;i în Maramureş, în Oaş, in Crişana şi în
Banul. Originea slav;-1 a cuvîntului o accept;i O. Dcnsusianu în ILR, I,
l!!7 şi Al. Hoselli : „Termenul hoicr vine din bul.~arii, uncie el clesemneaz;-1 pe clcmnilarul Curţii şi pc proprietarul ele pf1mint" (11.H. 2!J7). Al. Philippielc considera (ca şi Hcs.ler, pe care-l dteazi1) cei hoicr (•ste un împrumut
in hul~ani : „Cuvînlul lmiar, ele pilelii, este sigur de provenicnţ;"i uralo-altaici-I (vezi Bcrnek0r, Sh1,·ischcs ctymologischcs Wiirtcrhm:h), clar l-au primit rom;"'inii direct de la bulgari. ori pdn mijloeire<l slavilor'?" (Philippidc,
OH, II, 584). G. J'vlih<iil[1 arat;i, ele asemenea, c<i hoicr „nobil, marc proprietar de piunint, (marc) drcg<Hor al statului feudal ; moşier, mare bog;itaş;
domn (azi înv.)" vine din vsl. holiarin, pi. holiarc: bg. holiarin, holiar,
„boier. om bog<tl" : ser. hil)jarin, hi1Jjar; \'rus. hol<.>arim. Cuvînt ul a piitruns in slavii din protobulgar;i. A fost împrumutat ~i în albanez;-1
hujar, frm. lmjarcshc. Retinem inc<i o precizare ii lui G. Mihiiili1 ..... ca
şi jupin, cuvîntul huicr şi-a lărgit cu timpul înţelesul, pîen~incl valoarC'a
strict terminolo~ie{1, ajuni,:ind să se întrebuinţeze (in trecut) ca termen de
respect·• (MihiiiW, lmprnmuturi. 134). ln Bfo:R, I. fiti, se arntr1 c<-1 lwJjarin, cu
familia lui destul ele numeraasf1, a dat in romimi1 boier. Dar in n1c1 una
dintre h1c-r;lrile dt<ilc pinii aiei nu se demonstrează c{1 sîntem în l'a\a unui
împrumut.
lntrc excepţiile el0 care aminteam prl"zentiim mai întii cele spuse d1'
I'. Maior, clup<i care boier, de fapt l>0iar, se cxplic;_i prin ,·oljari (H. \'oglia);
„Homiinii cei clin coace ele Dunăre singur ,. mutindu-l în h, şi litpătlinll I
moale, ciupii datina sa, pe nemeşi (Nobilcs) şi nstăzi îi chiami1 hoiari"
(Maior, Istoria, I, 37:i), punct de vedere preluat şi de Lc.·xirnnul d<· la Buda.
Pentru a corecta acl.'~1st.<i explicaţie evident greşiL:"i, în subsolul paginii la
ediţia pc care o folosim se face urmMoarea precizare : „Holiar nu vine de
la \'ogliu. ci <le la hoi care în slavii însemneazi1 Jupt;i iar holiar este lup1t"'1lor. Boier (IJOiar) în romimeştc îşi are deci ri1clăcina cuvinlului slnv - hoi",
c.•xplicatic Ia fel de greşită ca şi a lui Pe>lru Maior; nici slaviştii nu mai
eonsidcră că hoiar vine de la hoi „luptii", cum se <1ratii clar în BEfi. locul
eitat. Cealaltă explicaţie aparţine lui Laurian şi Massim, Glossariu, CH-fi2,
unde autorii spun c<i „pentru originea cuvîntului, p1lreri s-au dat foarte
multe, susţinîncl unii ci1 ar veni din hoiu sau rcs-hoin (cuvint slavic). alţii
tlin \'0Î:1\·o~lia, alţii din alte funtanc", clar, spun ei, cea mai serioasi1 explicatie o dit Miklosich, care propune ca el imon sl. hol jaru „mai man·u.
Totuşi, din mai multe motive expuse în Glossarin, aulorii nu admit orginca slav<-1, ariit inel <"ii „vorba hoi<1riu a riis;irit în p;imînt. rolll<În<:>s1:'~. Hc>ţ inem numai n•zerva.
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Excepţiile acestea nu sint de natură s;i pună la îndoială. oriP,inca slaa cuvinlului în limba rom;ină. Chiar dacă Laurian-1\'lassim vedeau o posibilă apariţie a cuvîntului „în p;imînt romimesc". ei nu au putut atra{!c
luarea aminte, dup;i eşecul suferit dr elicţionarul lor. Ori~inea sl:tvă a r;~,_
mas. prin urmare, clccisii ele slavişti şi însuşită de către spN·i:1liştii in prnhlemclc lexicului românesc: Cihac, Tiktin. Şf1ineanu, Canclre:1. m1torii
altor dicţionare, apoi ele către AL Rosetti, S. Puşcariu (Limha rom:"ină, I.
2n4). S-a atras atenţia, ins:i, de multă vreme ci1 in slav1i cuvîntul ar ri fost
primit rlin limba vechilor bulgari ele n<'am turcic, mlidi clin protohulw1r;!
(vezi şi BEH, I, (ifi). De aceC'a A. PhilippiclC' nu se p~>alC' clC'chlc :isuprn drnmului urmat ele cuvînt, direct din protobulgar<i în romJnă sau prin intt'r ·
nwcliar slav.
Dup;i prezcnt;irea sumani a opiniilor privitoare kl ori1!irwa lui hoil'r
in romi1ni1, trebuie sii subliniem că tot C'eca cc s-a spus pinii at"trm n'P'"<
zintii. doar afirmaţii. nu şi clemonstrati i. Pro he im potrivă nu s-n11 ;ul11c;
pînf1 acum. dar posibilitatea prczcntt1rii lor nu a fost în<'hisă nidocbh.
Este necesar s;i ştim si p;ire1·i!e istoricilor cu privire li! acest IPrnwn
care ţine în marc măsur;i ele istoria noas:tr;i sodaJ;i. Astfel G. Popa -LissC';1
nu îi considera pP boiC'ri prezenţi, în afani de Mr>ldovn si Tara Rnm'inP;1sf':i.
numai în Făgăraş: „CC'](' mai vc>chi cnezate le găsim dincoace' clC' C':.irnati,
totuşi cnezatul s-a dezvoltat mai mult în Arclenl clE'cit în te>ritorinl vrchi11lui regat. J\ci cnezatul a fost înlocuit prin hoirronat. Aşa si:- cxDlic;i clC' ('C
in Ţara Făgăraşului bunăoar;i nu intîlnmi cneji, ci n11m<1i boieri (fem. horcasdl\. Fiind un fC'ud dat domnilor români ele regii Ungariei. T;ira V;ig;i raşului a dat o mai mare dezvoltare. întocmai ca si Ţara Romfrnensc;i c:.i
Moldova, institutif'i boierimii. Tot clin aceast<i c::mză boiC'rii F'iic:ăr;1şul11i
n-au dC'V<'nit nobili (nemeşi\ şi nu s-::m prpf;icut în unf!11ri" (în Jzv. ist.
rnm .. V-VI, p. Hi. nota 2). Conceptia 111i R;iclu Rosetti (Pămintul. sftlenii
~i slăpînii in Moldova. Bucuresti, Hl07) despre bnieri ::i fost 1·<'zt1111:1tii <le'
către C. Giurescu. în Studii. 23!'1-240 : el „pune începutul clasf'i nohiliarP
înainte de întemeierea principaC'tlor, clnr face deosebire intre> ace;:1 nobilime
străveche şi boierimea ele mai tirziu ddicată clin miiloc11l C"i. Nobilimr:>:1 ;inkrioar;i clomniei o formau cnezii şi 11rmaşii lor. Din jucleciitorii siitC'sti
aleşi ele ohştea locuitorilor. cnezii se transform<iser;i pe nc-simtitc într-o
clasl't nobiliară carr îşi transmitea prin moşte>nire puterea cîrmuitonrc: c11
timpul (s. XV-XVII) ei pun stăpinire şi pe mo<;i<i celor ce-i :ilPsesN<i. Toti
propriC'larii ele pămînt ele mai tirziu. fie ci mnri Ol'i mici. boiC'ri ori r;izrc;i,
sunt urmaşii acelor cnezi uzurpatori. întcmeicrc<i domniri şi crearen clifcoritclor dregătorii au avut drept urnrnre ridicarea din mi ilocul nobili mei
cneziale a 'clasei hoicrc~ti. formale clin marii clemnit<ll'i. Cu timpul denumirea cJp hoicr care la început se aplicn numai acestora, începe să se clea
oricărui om bor,at ... ".
După N. Iorga termenul h<~icr a fost aelus ~lin„sudul D~mfirii ele _:;itre
sîrbii şi bulgarii veniţi la noi clm cauza expansnmu turceşti. iar .,le~ah1ra
dintre dregător şi marc proprietar" se face abia în sec. <ii XV-lca (C. Giurcscu. op. l'it., 240-241).
C. Gim·pscu spune: „Denumirea ele hoic-r constiluia 11n titlu nobiliar.
Un alt cuvint pentru a exprima calitatea clC' nobil. în afar;i d<' acela clc>
hnicr, nu a existat. în Tara Romiineas6i. Tn Mnlclova SC' mai in1îh10~tr. în
chip excepţional însă ~i numai în timpurile mai vc•<:hi, şi acela ele ncmc~t

vă
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(op. cit., 22î, nota 1). Din consemnările lui D. Cantemir reiese că pe ră
ii socotim ca boieri, atunci c:lasa boicrcascf1 cuprindea - pe lin- pc toţi proprietarii ele pf1mînt, făr[1 cxcep\iune·• (C. Giureseu,
op. dl., 228 ; subt. aul.). Tot C. Giurcscu, vorbind despre Cantemir, aral<i
că acesta, in Istoria imperiului otoman, „spune ef1 la rom[mi nu a existat
alt semn de nobleţ.ii cJeeit moşia pf1rintească, care trece prin moştenire c.le
la talf1 la fiu" (op. dt., 22!1). Pc i.lCeastă bază, e. Giureseu ajunge la concluzia urirnHoare : „C<•ea ce parc sigur, e că insu'jirca dl' hoicr era în legă
l11r[1 nu numui t'll slujlw, ch•r 'ji cu mo-:;ia" (op. cil., 2:14; subl. aul.) ..l\ulorul citat arat:1 c;·1 titlul ele I oieri „se• întemeia ff1r[1 îndoială pc însuşirea lor
de st{1pini <.ii pi1mintuluP·. Exista prin urmare „o boierime ercdilar:1 indepenclenli1 ele funeţiuni şi mui veche ca ele·• (op. rit.. 251). 0i, spune mai departe : „Dacii însuşirea de boier era legal;! ck· moşic, ceea cc pentru propriclaka mare. c:el puţin era absolut sigur, alunei trebuie să admitem c<i
toţi proprietarii, oricare ar fi fost inl inclerca moşici lor, f;lceau parte din
boierime•• (op. dl., 252). Dar apare o restric\ie de C'are multi eerccL~1tori
nu au ţinut seama : „Proprietarii posedau individual numai partea cullivabilia. fo<trle rcslrinsă, deoarece cultura se mfirgirn·a la îndestularea lrc.•buinţelor personale şi locale", restul (izlazul, p1'iclurea ele.). C>r;1 st<lpinit în
c:ontinuare in ckv:ilmiişie (op. dl., 2:i2-2fi:!). Fiecare membru al devMmi1şici avea drept „sfi taie cîtf1 pt1clure ar fi vrut, sc'1 ţ.ic vite cit ele multe"
(op. dl., 257). Heţinem şi urmf1toarea constatare, deosebii ele importantf1 :
„Proprietarii clevft!ma~i dintr-un snt sint arf1taţi acll•seori sub denumirea
coleelivi1 de hoicrii din ••cel s<1l„ (op. dt„ 280). Concluzia lui C. Giurescu
l'slc urmiltoarea: ,.Pîn;I in secolul al XVII-iea toţi proprietarii de piimint
se intitulau hoic•ri" (op. dt., ~81).

zeşi „clac<i
gi"'1 slujbaşi

f n prefcuclalism. şi partea cultivabil;i a lX"imîntului era comună, caractcristic<i tranmisi1 de-a lunugul veacurilor, ca o moştenire. Dacii „proprietarii devălmaşi dintr-un sat sint ar<ltaţi adeseori sub denumirea c:olecliv<i
de hoierii din ac·cl sal", aceasta inse<1mnf1 că termenul hoier nu se reft•r<"a
la proprietatea asupra p;lmintului, indiferent ele carnclcrul acestei proprielf1(i. Dar,tlacc"1 stăpînire;a p;lmînlului cultivabil era limitati1 la strictul necesar, cr<'şlcrea vitelor (mari şi mici) nu era ingrclclită de nici un fel ele
norme, ba chiar era incurajal;i, clacă este sfi avem în vedere cc consl•lllncazi1 folclorul-document. Dintre cei cu drepturi egale în obştea s<it.eascii,
se putea difercn\ia, prin avere, c:rcsc<llorii de vite, păstorii, mai cu seam<i
oierii. Prin urmare, nu pf1mintul acorda calitatea de boier adicf1 de om
bogat, ei proprietatea de oi multe şi de vite mari.
Un alt cerce1<1lor, Victor Motogna, scria: „Sub influenţa stăpinirii ţa
rilor în nordul Dunării se impăminteniscrii la neamul nostru şi aşezămin
tele politice de origine hulgar;i I ... I. Pe această c<1le ne-a venit orgnnizaţia
în chE'zale şi voievodale, precum şi începuturile clasei nobiliare, cu numele ele hoieri" (in LIGC, VII, 173). Dar se ştie că ţarii bulgari nu au shlpinit în nordul Dunării, iar organizarea romfmeasc;I prcstaaală era sară
veche*.
Vezi .Ştefan Pn<;cu, \'oic\'od;1l11l 'l'ra11silv:111il'i, I. Clu_i-Napoc:i, Edilur;i Dacin, l9il ;
Scri:iu Columlicanu, Cncz:ilt· şi voh•\•odah• romănl'şli, Bncurcşti, J~ditura /\lbatros,
l!lî3 ; Alexandru .'\. llolnscov Ghimpii, Cronica 'fării l\Joldov<'i pină la inlcmcicrc,
Bucureşti,

Editura litera, 19i9.
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P.P. l'anaitescu, în Inlcrprclări, 33-80, se ocup<i de Problema originii
clasei hoicrc~ti şi afirmi1, dupi1 istoricul bulgar Trifonov, c[1 „boier (boliar,
boliarin) este numele clasC'i nobile bulgare, ele unde l-au împrumutat şi
ro:n~1nii şi ruşii„ (p. :Jli) şi crede ci1 termenul boier, prin extindere, s-a acordat şi moşnenilor jur<itori, adicc"1 celor care se bucurau ele un anume privilegiu (p. 3!l). El afirmă, urminclu-1 pe C. Giurescu, c<i boierii romfmi îşi au ori !.(incu în slavii care ;1u cucerit pi1mînlul rom<"mesc. Teoria lui C. Giurescu
(VC7.i cursul litogrufiat Instituţiile ,·cc~hi romfmc~ti) a fost admisă df' I. C.
F'ilitti, C. C. Gi11rescu, C~h. I. Br;1tianu, cu menţiunea c[1 Brătianu ii considera pe sl;1vi l"U supuşi ai avarilor, nu cuceritori (Pan;iitescu, op. cit., :rn40). Boierii au existat în Ţara Hom<"ineascc"1, Moldova, ArdC'al, :Maramureş,
Banat, dar 1111 şi l<1 rom<"mii din sudul Dunf1rii (p. 40). „Clasa socialc"1 a boierilor, a nobililor, este unitarii pe tot pi1mintul rom<\nesc, ceea cc arati1 cit
ci sunt rezultatul unui fenomen social-politic identic şi concomitent. Acest
fenomen trC'Luie s;i fi fost în chip neces<tr anterior clespi1rţirii politice între
rom:1nii din nordul Dun(trii, s;-1 clal<'Z<' dintr-o vreme in care> condiţii!P sociale şi economiCL' si1 fi fost identice, înainte de existenţa graniţ<•lor politice intn• l'i. Cu atil mai mull cu c:it numele de hoicr apare şi in Ardeal.
Aceasta inseamn[1 c<-1 originile clasei boiereşti trebuie c[mtatl', nu numai
mainte de întemeierea celor dou[1 principale, ci şi înainte de stabilirea un•iurilor in ArclC'al, deci înainte de anul 1000" (p. 41). Aceasta se vecie clin
1mprcjurar1·a Cil, ,,CU prilejul întemeierii statului, nu s-a fiicul O impropriclarin>, deci nu s-a creat atunci boierimea muntean<"'i". intrucit ea „era anteriourfi întcnwierii statului•• (p. 43): „boierimea romfmii se trage clin împreju1\iri sociale anterioare întemeierii statelor. din epoca migraţiunii pop~arclor·• (p. 4fl). Istoricul spune că imperiul bulgar a slf1pinit Dacia vreme
d(' un seeol şi jumc"1tate, pînă pe la anul !100. În timpul acestei stăpîniri
„va fi c;Jpfitat aristocraţia sl<1Vă din Dacia nuemlc de boier şi tot atunci a
trecut termenul prin rom:mi la ruşi·• (p. 51). Şefii militari slavi din Dacia
aveau nevoie tle moşii („care erau cultivate ele biiştinaşi") pc care şi le-au
însuşit (p. 51). Termenul lioicr nume al clasei nobile la noi - „este de
origine slavt1". „Termenii care arată st<ipinirea sunt slavi : sli'ipin, jupîn,
gospodar" (p. fJ3). clar. precizăm noi : originea slavf1 a cu\'intelor slăpin şi
jupin nu a fost con firm;,1t;"1 nici pîn<i astiizi, deşi unii mai cred in accast;i
C'Xplicaţie, iar gospodar nu csle clecit traducerea lui domn clin rom1in{1, cum
se obişnuia în cancelaria siavonit. Mai departe, cercetătorul spune c;J „limba fiind oglinda trecutului, credem c;,î rezultă în chip luminos ori~inea
d:1sei nobile la romiini printr-o cucerire slavă şi o nristocraţie c-are a supus
populatia romanic;], reducînd-o la şerbie~• (p. 54). „Romimii macedorwni
n-au avut c.:lasa nobili"i, nu cunosc pc boieri" (p. 60). Prin urmure. boierimea este de origine sluvă. pe cinel ţiiranii clev1ilmaşi sint urmaşii autohtonilor. neamestecaţi cu slavii şi cu alţi slrilini care nu au pătruns în munţi
şi in păduri (p. fi3).
Din Cl'le prezentate, se veci~' cil l'anaitescu pune apariţia boierilor pc
semnu factorului slr<-IÎn şi nu vecie diferenţieri după avere în sinul obştei
ţărime~ti. VeC'himea şi unitatea clasei boiereşti nu-1 duc pc.• istoric la ide('a c<I apariţia boierilor are cat1Zl' intcrrw, ascm;ln;itoarc pină la un punct.
('U apari\h1
c:la~wlor însl;irile la altC' popoare. El nu se ocup;-1 de situaţia
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concretii a termenului hoicr. la români. de vechimea şi r;ispinclirea lui teritoriali1, ele semnificaţ.ia şi diferenţiercle semantice existente in textC'le
istorke, în cele popul<in• şi în limba vorbitf1. Ca istorie, nu l-au interesat
aceste aspeclt\ dar ff1r<i luarea lor în sernnf1 (desigur. şi a altora) nu SC' pot
lilmuri şi chestiuni de istorie sociahl, nu doar de istorie a limbii.
ln cc priveşte lipsa nobililor la aro1rnini, aceasta este numai o aparc>nt<I, pl'ntru c:ii acei celniei ţin locul boierilor de la dacuromimi, iar celnic:ii
sînt oierii cei mari, deci marii proprietari de turme. Boierului clacorom:m
ii corespunde c:'lnicul la a:· mtmi, deci omul Logat in turme (d. Capidan,
Hom. nom., :l!l).

Te:•za ori~inii slaVC' a boierilor c>stc respins;"1 de eercC'ti1tori m~ti noi (cL
Spinei, J\fold1J\·a, 2:2B) şi aceasta pe lJUnii dreptule.
O cercetare mai amimuntit;i, întt'meiat~-t pe o vw;t:1 clocumcnhţie, a
fftc:ut P.P. Panaitescu asupra obştii ţi1rit1wşti clin l'ara Hom[111eas61 şi l\fol dova, din care reies imprejuriirile in e<.ll\• s-a n;ist:ut boierimea sUipinitnan.de pi1mint in <iccste state kudale. El critic;! unl'le dintre afirmaţiile lui C.
Giurescu : „Consecinţa teoriei lui C. Giurescu şi n celor care
au continuat-o este c:ii boicrinlC'a romfmeasci1 s-a alc<ituit nu prin
aservi rea ţf1ran ilor I ibt•ri, aşa t:llln ar~ilase Tif1kC'scu, d ea <ir n·pn•ZC'nta forma st r;-1Vt'chc şi constanti1 a propriet:itii în t;ara noastrf1"
(Panailit•scu, Obştea, 7). Şi după Rllclu HoseUi „boierii sinl slriivechii st;ipini ai satelor şi nu autorii unor continue aserviri a saklo1- Iilwre în clC't"UrsuJ secolC'lor" (idem, ibidem, ~l). De Ia n•tragerea romană şi pîn;i la nparitia formelor timpurii ale feudalismului (intre sec. al III-le>a şi al X-lea),
„obştea şi asociaţiile de obşti au akf1tuit singura formă a vil'tii soc:iale a
poporului nostru" (idr'm, ihidcrri, 17): acensta a fost „o perioaclfi a preclomin<irii obştilor t<ir;ineşti liber·" (idem, ihiclcm, l!l): „putem afirma că
inlcmeierea statelor romimcşti este urmarea forrn<-1rii domeniilor jupanilor
şi cnejilor, care. trer:incl 1nckar în parte, în rîndurilt• membrilor privileqial.i
.ii statului domnesc, se numeau acum hoiC'ri" (icll'll1, ibidem, 7:i). „Boierii,
in epoca fărimiţării feudale> pinii în ultimul sfert al scrolului al XV-iea,
sint deţinători de imunităţi pc domeniul lor" (idem, ibidem, î7): subl. aut.).
Panaitescu a constat<it c;i „se riclicf1 în sale oameni bogaţi dintre membrii
obştii, care cu bani ciştigaţi din meşteşrn~uri sau din negoţ pot c11mpiira
p;irti ale altor 'sf1teni s1ir<kiţi şi-şi pot crea clrept11ri de stf1pinire disproporţionate faţf1 de acc·lea de care se bucurau ceilalţi săteni. Ei devin nst fel o
pu tcrc economică i n oh~le, iau parte la rondu cerea ci, ~i. cu vremea ies din
deviilmiişic alcgindu-şi piir\ilc" (idem, ihidem, 2:lî). Şi, spunc mai departe
cercet<itorul : „Este u~or de inţeles cf1 au putut se<ipa ele cotropirea boierilJr
şi a m;in;-1stirilor mai ales satele de moşneni şi de r;izeşi ele la munte. mlic<i
acolo unde nu se face griu" ;p. 251 ). Se C'C're sit reţinem constatarea c;I,
pin[1 în sec. al XVI-l<•a, boiC:'rii nu au slftpinit satele individual, ci colectiv,
„cle<1supra obştii ţiiriineşt i s-a suprapus o obşte a stăpînilor, a boic.>rilor~'.
care „st;"1pînc.>au împreunf1, fiirf1 distincţie ll•ritorială, sate sau p<ir\i de sate.
De vreme cc stiipînirea boierc11scii a domeniilor îmlm.1ci1, atît in 'fara Homtmeascf1, cit şi în Moldova, Marnmureş, Haţeg, Făq1iraş, forma unei comunit;~1ţi a st;-tpînilor, suprapuse obştii ţiir;ineşti, reiese clar C"oncluuzia c;i
a(:c>astf1 stftpinire:' feudalii. se trage clin obşte, s-a format prin diferenţierea
obştii. Cinci num;irul pt1rtaşilor la obştea stăpinilor ajunge fo, rte mare. nu
se poate face intotcleauna cleoscbirc>a intre> comunitatea moşnenilor (r<izeşilor) şi ce;i a sti1pinilor, sistemul ele sl;ipinire fiind ascm;inator'". De aici
urme<iză concluzia : „Aşadar, prin diferenţierea obşl ilor se ridit:f1 înainte
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de întemeierea statului o piltuni de oameni avuţi, în silunl,ia de a :l\'C'<l
slugi şi arme la clispo7.iţia lor. prin care nu supus obştea. prelinzînd dijme
şi lucru dC' la foştii lor c~ali" (idem, ihidcm, 73-74).
După P.P. Panaitesc:u. termenul <'ON\7. a înlocuit în limba noastr:i pc
jude, moştenit, iar cneaz clispnre înlocuit de hoicr; numai în Ţara Hom;'."1nească s-n piistrnt c·ncaz care ele prin sec. a1 XVI-1ca a început s:"1 însemne
.,mic stiipin ele piimînl în dev<ilm;işie, om liber" (ihidcm, <Hl-70). Exîstenla
cnezilor ca nobilime preslntaJ;_i in Transilvania. Ţara Rom:incascii şi "loldova este siaurii. „Generalitatea instituţiei [cnejilor] aral:i c·;\ C'i sint anteriori cuceririi Transilv;inici ele către fN1clalii maghiari" (idem, ihi:lcm, (l:J).
In sec. al XVI-l<•a. „boier înseamnă cel cc st<ipîncşte moşia şi supuşi c:1rc'
lucn·az:-1 pcntrn clinsul" (idem, ihidl'm 72). Dar cc va fi însemnat hoil'T cu
secole in urmii ?
Ceea cc nu a vrizut nici P.P. P<1nailescu în prore-sul ele ap~1ritic a boierilor, deci a oamcnilCJr ho[{a\i. dE' la o vreme sl~1pini ai piimîntului. C'ste
clt:>zvoltarea 1ot mai marc, pinii 1<1 o anumiti'i epoe;i, a păstoritului. Avind
în vedere ll'rmenul hoicr cu scnul „proprietar rle moşic". sodologul li.li.
Stuhl scrie că „teza 1mt:>i boierimi constituincl un fcnomC'n ele mas?'i şi
ajunsă muncitoare directr1 a pămintuh1i ei•' rămînc alisurcl:i in t·onclitiil<in care nu sr. mocliric;i unele probleme ale satului clevălmaş (Slahl. Contrihnfii, I, !lO).
într-o cercetare mai norn1, se spune eă „Tn preajma întenwierii sl;i1ului cle-sine-slăl<Hor loturile incliviclualt:> ale membrilor obştc>i nu constituiau desigur inc;i propriet.:i~i privale individuale'' (Spinei, Moldova. 22fi).
O E'xplicatie nou;i prrzini<i Alexandru I. Conta. in Satul. Dupii el boi<.•rii erau „rii7.hoinicii satelor" (p. 1fl4) iar .. termenul nici n11 este cit:> orir,ine slavă, ci împrumutat at it cir slavi, cit şi ele romimi de 1a triburile tur
cicP : chn7.ari, pccC'negi, uzi. cumani~• (p. 185). ~i mai tlcparle : „Sl'mnul
caracteristic al acestei nobilimi [moldoveneşti. n.n .. I.P.S.] a fost. ca şi la
rC'lelalte popoare aptitudinea personal:i. capncit..1lt:>a incliviclului ele a fi fost
războinic, adică hoil'r, cuvînt compus din hoy ginlii şi hcr - ostaş al
ginţii sau 1wamului, în limba triburilor turcice ale C"hazarilor, prcenegilor
şi cumanilor. Expr<'sia a fost imprumutati1 de rom;îni clupi'i venire;i clrnzarilor în anul fi4:l ; pPste acest cuvînt s-a suprapus termenul hunari - crcclincios, clin aceeaşi limbii, odată cu prestarea de cătrt> militari a .slujbei
drepte şi credincioase". Numai în urma const auirii clcstoin kiei ca mi li tar
şi a prc>st:1rii unui serviciu deosebit. de interes comun, s-au putut <T<'<'a
privilegii pentru unii indivizi clin lumea satelor me~ieşeşli. cari C'rau consfinţite pe \'ecie ..." (p. lfl5). Explicaţia lui Gonţa este no11i1 JX'ntru ct1
aduce f'lcmcnte istorice noi. clar clf'spre originea turcic;i a lui hoil'r (protobul~ar;1 ori urnlo-alt:lică) s-a mai vorbit, f;irii a se arcita, însă, c<i este vorba de un compus clin boy şi hcr.
Cercc-tătorii trecutului nostru ne vorbesc des1we apariţia boierimii proprietari"1 ele p~mint, despre consolidarea clast:>i boiereşti prin siirădrt><t (<iranilor librri, clar acest proces îndelungat nu are a face cu termenul, care
1-a precednt, clupi'i p;ircrea noastră ; nu proprietatea asupra pămint11lui cstr
t·ea mai veche caracteristică a boierimii. ci crcştcrcn vilelor mari şi m;ii
ak·s a oilor. Din informa1iile prezentate mai sus, rc·icst~ ci"1 termenul boier
a fost udoptt.1L în locul unora mai ved1i, precum : jude, jupan. rncaz, ult.i-
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111ii d(ii imprumula\i (vC'zi P:..maites<..:u, Oh~ka, 70); in locul lui C'nea1., de
pilelii, era cuvintul moştenit jude, cunoscut şi asli1zi folclorului transilvă
nean. De ce a fost, ins<·1, necesar st1 fie înlocuiţi termenii jude, cneaz, jup<m
c.:u boier'! Analizele istorice sint, ffirf1 îndoialc'i, 01Jlig;.1Lorii, dar ele nu ne
spun nimic despre cauzele introducerii unui împrumut in locul unui cuvinL existent în romiinii, mai ales c~1 aşa-zisul împrumut nu ac.lucea nimic
nou din punct de vedere semantic faţă de elementele lexicale existente.
Problema aceasta cere un răspuns, pentru c,-, în limbă nu se petrec niciodat[1 schimbiiri fill";1 cauze precise (uneori neidentificate, dar nu şi de neidentificat). Ne intreU1m : dacf1 satele de moşneni şi răzeşi de la munte au
sc;"1pat de c:otropirea IJoiercasc;.·1, de ce tocmai în acestea se piislrează cu tcnadtalt• cuvinlul hoier şi nu s-a piistrat cu accaşi tenacitate cneaz'! Nu
deducem de aici că boier este un termen stri1vechi, anterior proprietf1ţii indiviJwilc asupra pi1minlului? Jude este p<-1strat in folclor ca o relicvf1 a
unui trecut prea pu\in cunoscut). Constal{1m ci1 in 'J'ar;.1 .H.omfmeasdi l?i in
.\loldova, tc:rmcnul boier a clobîndil o viuţă proprie, mult tleosebitc"1 de cea
a lui boier din Transilvania.
Din cele spuse tic Haşdeu şi de alpi, ar reieşi ca boierii sint cunoscuţi
Jincolo ele munţi numai m Făg•.iraş şi lfa~eg, dar termenul se inlilncşlc şi
m alte pf1rţi ale Tr•msilvanici, in Man1murcş, Criş•ina, Oaş, Banat. Pentru
sus\inerca acestei ufirma\ii, vom veni cu kxtc extrase din folclor, mai cu
scamei din foklurul obiceiurilor, a cărui vechime nu se poate pune Ia inlioialu.
Exemple <lin l\Iaramureş : Noi îmbiăm !;-i colind5m l'ă la curţ dt• mari
hoil•ri ; Jar hoicrii nu-s p-acasă, Ce-s in munţi roş k'crloş (Papah<igi, Graiul, /li) ; Cu o mini1 flori culege, Cu una struţuri Iăcea :;ii-11 sal ia hoicri
llucca (BJrlca, 1, 12GJ; Sus, boieri, nu mai durmiţi, \'remcu e să \'ă gMiţi,
Casa sa vă mf1tur.ip, (idem I, 151). De origine 1m1ramurcşcană pare a fi
uratura Sculaţi boieri şi cuconi, Ci1 \·:·1 vin colindiHori (l\larian, Sărbătorile,
l, 20). Vorbind despre romiinii maramureşeni, Al. Filipaşcu arat;i c[1
„inc;1 m;.ii existti in sutele nobile averi neimpin·ţitc, ·composcsorate nobile',
iar la adun~1rea c.:omposesorilor, preşedintele li se mlrcseaza cu cuvintele :
„Cinst.i\i boieri şi fraţi·•! Femeilor li se zice borese, bărbaţilor mai inst;iri(i jupmi, copiilor cocon şi cocoani1, iar b<Hrînilor şi bt1trinelor unchi ~i
lll~llllŞC (ln j\1<1ramure~, 17). Diferenţierea dintre lJoieri Şi jupini trebuie
rc\inut<.-1 intrueil aic:i prin boier nu se denumeşte un om uogal, ci un egal
111 oh~lc, cuvmtul Jiind folosit ca termen de atlresare, <lar rostul lui ini!ial
va li !ost de a denumi pc cel care desfflşoart1 o ocupaţie tratliţională apreL'iati1 de l olcctivitate.
ExC'mple din Crişan<1 şi Oaş : Meseni de la ma!>ă, Boieri ~i boieresc
(Francu-Candrca, Homanii, 1G2) ; Boicrclu micu gazduţă şi Boicrclu meu
!~fizdud (GS, Vll, ~l. 2~ ; Ion Muşlea, in Ouş, noleaz[1 ; Şi i-o dus în tcmni~ă pc boierii, fruntea salului. însf1 ~i horesc s-o ridicat (J\luşlea, 288), iar
ah foldorisl c.:onscmneaz{1 faptul că în Bihor la Sfintul Gheorghe, ies prundi ~i slri.~f1 de pc dealuri in ris (Pa\·clcscu, 57). Se vede, aşadar, c<l boierii
s?nL bi1rbatii, alkori ei sînt fruntea satului, adidi gospodarii cei mai buni,
sL'ns c~ll"e reie:>c alit din textele din Oaş, cit şi din cele bihorene. Difercn1. ierC'a începe a J i fi1cu 1[1 dupt1 avere, iar averea, în trecut, o constituiau
aid oile mai cu sc;1m;-1 ~i vitele mari, ceea cc dovccleşle importanţa oieritului şi a p<1sturitului m general in ansamblul ocuputiilor tradionale.
1
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LJin Tr;1nsilv;inb, lll<1i u1 s<•am;I llin sudul şi c:L·11lrul <i< l'Ski provirHii,
am rcţinuut ur1rn"1Loarell• ex0mple: Staţi în Joe boieri de frunk, Că-i dus
<'li cuiul la munte Şi-a nni <·u hrinza minlC'n (Marian, Nunta, fifi!l): C:'i
ni-o '.'iinstit Boiicru cu hoicrcasa. C-on '.'old din pod (Densuşianu. Grniul,
I 7B) ; Noi umblăm !:ii t·ulindăm Pc la u'.'i cit• I: oieri mari. Şi boierii nu-s
aeasă, Că-s in roclri de-a \'Înare (Viciu. Colinde, 2fl); La prim; ',\i-a <·hcmat
Tot oanwni hătrini, VcC'ini de cei huni, Tot hoicri clin sat (idem. ihidcm,
%) : Boierul clin sal Bun r.incl ~i-a ginclil ; La prim; r:;i-a «hcmat Toţi hoicri
din sat (idem, ihidem, !17) ; Boit•rul hălrin / .. . J Şi l'indu-ti mai 'czi Boicrna~a lui I- .. j ',\Î cinelu-ţi mai \l'Zi Draji oile lui (F. Tr., II, -li:l-47-1).
Boier se
c.:eanu, 34!1).

cunoaşte şi

in Banat : Ferice de <'I, De hoil'r

hătrin

(Bre>di-

Boierii sint oanlC'ni clin sat, b<'iruaţii, vecinii care on:ianizcazi1 petrernri la botez, la nunţi sau Cilre parlicip;i la acc·ste evenimente a!C" eolN·tivit{1ţii : Dragu-mi-i, boieri. de \'Oi, C-aţi ,·enil pină la noi (Marian, Nit'jtcrca, 24:>); l.lnde-i easă hună, Mulţi hoit•ri s-<uhmi'i ! (?vlarienescu, PoL•zii.
344).
Constatirm c.:i1 in nordul ţării boier 0slC' lf'rmen cil• ;_1dresare. ln Oaş şi
în Cri~:mna hoie1·ii sint hi1rhafii. Dacii in alte p;irţi, tot peste munţi, avem
termenul hoi('ri cu atributul de frunlt', inseamn:·1 C:i e>rnu şi boieri care nu
pult•au fi numiţi de frunte, adict1 „oanwni de rind„.
Intr-o oraţie de nunl<-1 se spune: Boierul de casă ,\fară să iasi'i (Marian, Nunta !Oi), hoil'r insemnînd „sl::'ipin, st<"1pinul casei'', un sinonim al
l11i g;.11.<hi, cum se vede şi din Vf'rsurile cil<ile mai sus dupf1 G.S. Un oier
l.;;"1trîn din Singeorz spunea : Ct•-i drept, din hătrini, gazelele ierau mai
mari '.'Î stinl'le ierau de rile două mnii de minziiri <'li h1prc (Morariu, Material, 1:J). intr-o alti1 ora\ie de nuntii se spune: Bunăst•ara, hunf1scara l<i
clumncmuastră, hoicri de c·asă (Scvastos, Nunta, 3!l2), uncie hoicr de <'<tsă
inseamn:1, ca şi mai sus, „st;-1pinul casei• 4•
Ne-am pus şi noi intrebarea cum se cxplici1 Capiul c·<i rom<inii din
toate provinciile se adresau unul altuia (in p<"1rtilc <le pestf' munţi pm<""1 de
curînd) c.:u termenu) hoil'r sau cu huicr dumnem·oastră. Ialf1 c:iteva exemple
din folclor: i\sntllaţi, hoil'rilor, Cuserilor, c·umt•trilor ! (Marienesc:u, Put•1.ii, 2(il ; vezi şi nota 2 de l<t p. :W!:i-:Hlli) ; La m~1si'i c·hcmase Doi, trei oameni huni, J\lcgic!ji hătrini. Toţi muţi cf1-mi tăecară, Numai c·ă-'.'i grfliurf1,
De Ja t·ap de masii, Bun jupin \';1si)C': - Boieri de l;,1 masă, Beţi r:;i-mi os1>ălafi (F. Dobr., 1 HI) ; Foaie \'erele busuioc, la \·eniţi, boieri, la joc (Costi1chesc.:u, :HJti). Boic·rii sini oameni dnstiţi ~i ele omenie; Bun~1ziua la dumncan1<1str<""1, Boieri ele cinste ~i de omC'nie ! (Bradu, Bihor, 3îU). Folosinduse termenu\ hoicr la adresa si1teanului, membru al obştl'i ţ;-iriineşti, nu are
loc o degradare semantici1, o „ct1dere'' a sensului, ci este vorba de o intrcbuinţ.are permanent<i a euvîntului cu valorile cu care m;1i eslt.• c:unosc:ul ~i
<icum in fo\dor. Şi ar fi de re\.inut ct1 termenii de adresare de origine stri1ini1 se folosesc JK' arii limitate, degrabi'i ct1p;-1lind valori pc.•iorativ(' şi dispill'ind, cum smt cazurile lui ldr sau madam, pe cinci niţii precum hadt~.
dodă, Ide, ncic5, etc. îşi pi1stre;:t7.il, în nwcliile lor vec.:hi, intrea~a c.•xpresivitate. Ne mai intrebi1m dacit s-ar puicii aclmil1· o trccPre a c·uvintului din
Tara Hom:ineasc;i şi Moldova unde ;i însemnat, cum arat{1 istoricii, „proprietar de pămint'\ in Transilvania, unde se vede C:1 avea sensurile „tn·ir-
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h;it••, „gO$podar'". „swp111 de oi, oit·r". IJ•1r riispunsul este neg<iliv, pentru
c<"i iradierile s-au petrcC"ut întotdeauna clin Transilvania spre celelalte
pruvinc;ii. Boier (fom. hoiereast'ă, horeasă) se intilneşte in C'Olinclc, în eintecclc ele nunt{1, deci în forme striivechi ale creaţiei popuare, ca termen de
adresare, întrebuinţat în moci obişnuit, f;irii a face uluzie la averea <nunenilor. Boierii mt oi (vezi mai sus, p. 12, textul din F. Tr„ II. -l7:J-4i-t); C'il<"11n şi un alt t<.'Xt, o <·olindă de gospodar clin Grojclibodu - Olt : la s<·ulaţi,
sc:ulaţi. \'oi hoieri bogaţi. [... ] C"tci \'oui1 ,.ă \·inc Multă mulţămire, De-o
sla\'ft de c&1i. [... ], Tot cirezi de ,·aci, [... )), De-o turmă de oi (Caraman.
Lil. po1,., 2-3). Bog,-1ţia în vile mari şi mici (cui, cirezi de vaci, turme de oi)
reprezintf1 o caraclcristic<"1 a boierului ! Reţinem cii, în colinde. uneori. boricrii sint duşi în munţi ro~ k'etro~ (Papahagi, Gr<tiul, 7fi) sau în codri de-a
,·innrc (Viciu, Colinele, 25). Dar ei sint prezentaţi ca fiind şi i11 sal (Birlea.
J, 12fi) şi din sal (Viciu, ihidcm, !lll, !li). Traiul lor într-o colectivitate se
vecie. ele al! f<'I, clin numeroasp colinde : un jupîn a chemat Doi-trei oameni huni, Mcgia~i hălrini şi le zice : - Beţi, boieri, mîncaţi Şi mit as<'ullaţj (Caraman, ihidcm, 8-1). Colindele p;:istoreşti cuprind importante informaţii despre einstea ele care se bucur(1 oierii. Se intl·lege de la sine c;"1 oierii nrni avuţi se bucurau ele mai mare cinste. O c:onsecinţi1 a acestei apr(•cieri general,~ este cii, in Tara Hom~measc<I şi în Moldova. p;"1storul, de fapt
oierul bogat, estl~ chemat Ia domnie cu scopul de a i se încredinţa o func\ ie important<"•, o boierie, cum se spunC'a. Dobrişan, un mare proprietar ele
oi, este frate cu domnitorul, cel~a ce ara1,-1 importanţa economicii a oieritului. prestigiul acestei ocupaţii. .l'vlirn·a Ciobanul din halm.1<1 este înviat
ele vod,-1 S<-1 sc·himbe ocupaţia lui de oier cu. cea de domn, dar nu acc<'pU1.
Octavian Buhodu chiar foloseşte cuvintul compus dohani-boit•ri (adki1
oieri-hoicri), cu care ii numeşte pc unii dintre memhrii divanului domnesc (Buhociu, :J22).
Vedem c<"1 termenul denumea mai intii persoana care desfflşura o O('U·
care se bucura ele mult respect, nu Pl' st;-1pînul unei
mari întinderi ele p;-1mint (astfel de sli°1pin nici nu exista in trecutul mai
ind<'p~1rtat !) şi <:u atit mai puţin pt• cel ce deţinea o funcţie aclminislraLivi1. Pluguşorul, cind inC'l'JW cu Seulaţi, sculaţi, hoicri mari, Sculaţi ,·oi
români plugari, are in atenţie cele dc>t1~1 ocupat ii fund<11ncntale : <:<'a dP
boier, aclici'i ele p<-1stor, de oier, !-;ii C"ea ele agricultor. Exprimăm, deei. pi1rL'n·a
c:i1 C'e) mai vechi sens al cuvintului boier este cel de „cresc;-1tor ele vile !-;ii
de oi;•; la noi boierimea s-;.1 format prin evoluţie fireascf1, din marii cresCi-1tori de oi şi de vitt>, care au dl•venit st<ipini ele munţi şi apoi de terenuri
agricole. Cum p<"1stori erau bi'irbaţii, sensul lui hoicr a evoluat la „h1-1rliat"
(iar corespondentul lui feminin hoiereasă/horl'asă a evoluat la „soţie",
„nevasti"1").
O indicaţie interesanli."1 în leg;itur{t cu sensul hoier „1x-1stur de boi•' din
13:.mat, prezinti s. l.. iuba în articolul Locuri ('opilărc!jti („Revista Tim•rinwa
Homân[1 14 , I, 18!J8, J:asc. I, 135): Păstorii, adcc[1: hoierii, stăvarii (cf1icrii)
'iau arghetarii, \ ăcarii, păcurarii, căprarii t•lc. adunaţi cu \'ileie la un loc·
clin izlaz sau cimp, cind ,·oiesc :.1 să jm·a de-a hiticonul. Î!;ii al<'g o coastă a
unui deal ... Verbul hoieri „a îndeplini fun.cţia de houar, a fi houur" (R.
Tudoran, in „Cerccl<"1ri ele Iingvist ici'1", CI uj, Hlli:J, p. :w l) nu este inregis
trat în dicţionare (D. Udrescu, HI, semnaleazii verbul hoicri cu sensul „a
paţie tracliţiom1Ut, şi

71
https://biblioteca-digitala.ro

se umple <l(• riie", iar subst. boierie cu sensul „riie"). lkrivf1 de la huuar,
r~um spune H. Todoran, de fapt de la lmiar (derivat ele la pluralul hui. ('li
suf. -ar care formca7.[t nume <le ocupaţii). Cu\•intul hoicr cu sc·nsul „oier·•
se p;"1stn•a7.ă, cum anitf1m ,in colinde, in oraţii de nunt[1 şi în plu~uşoa
rele tradiţionale, iar cu sensul „p<-tstor de boi'' este folosit,probabil, şi asl~-tzi, cum ne indică şi existenţa vb. boieri.
Dup<-1 cc sensul „cresc[1tor de oi şi de vite" s-a statornicit, in functicde ocupaţia cea mai important{t a locuitorilor din 7.0nele de deal şi de munte, datorit:-1 de7.vollr1rii a~ricullurii şi decttderii treptate a p;-1storitului, mai
c:u seamft in 'fara Hom;incascii şi Moldova tc.>rmenul a inceput stt alunece
spre sensul ,,proprietar de pi1mint·•, iar marii proprietari <'rau şi demnitari sau virtuali demnitari iii statului feudal, verbul a boieri (pe cineva)
îneepind si1 însemne „a acorda ranguri sau propriet;iţi". Şi astfel hoil'rie
începe s<"1 denumeaseă dl'mnitatea acordatft cuiva. Diferenţ.ierea s-a t:rislalizat tot mai mult. Dar in Transilvania, unde s-au introdus, prin administraţia sl.r~tin[1, alţi termeni t:u sensul „proprietar Icud;,tl;'. nu se cunoaşt€'
dceit aecidental accastft diferenţiere, din carp cauzft boierii încep s:.-1 d<'vini1,
pcnlrn aceaslf1 provincie, o prezenţ:i pictrificatc"1, neaşteptaU1, ciudat[1 şi,
pentru unii, inexplicabili1. Versuri populare ca DC'zhoil'rl't;;tc-mă, Doamne',
Că m-a luat dracu de foame ?. culese ele Ciauşanu (in Culegere, l J!I), dup<-1
c.:um explic<"1 folcloristul, „iţi aduc aminte ele faimoşii hoicri Giulei;;ti, de
1.Joierii Încinşi CU lei sau C'U boii ue funie, - cari SC g<"1sesc foarte des prin
jud. Vilcca". Apariţia acestor boieri siiraci este în strins[1 leg<itur;i cu procesul de destri1mare a obştii ţărrmcşti, de siir:kire a ţ[minimii carc practica şi pf1storitul ca stri1vt'che împletire de ocupaţii_ De altfel, la noi p<-1storitul agricol a avut rf1spîndire in aproape toate regiunile prii. Constatarea
o ff1ccau, cu alte mijloace, şi Laurian-Massim, în Glossariu, 81 : „singurii
hoiari din tat;-1 in fiu erau aşa-numiţii boieri ele neam, fii ai vechilor api1ri1tori ai ţ[1rii, ajunşi ins[1 la eoarnl'ic aratrului şi puţin preţuiţi în CC'le din
urmii". Şi tot ci spun : „La noi boieria, afari1 de cca de neam, n-a fost niciod:iti1 ercelitarf1''. Un dicton popular spune : Boierul c tot hoicr ';oi incins t'll
[unic de tei (Baronzi, 54), confirmincl parc[1 cxislcn\a unei boierimi de
neam şi a boierimii neereditare.
De la o vreme, hoicr a inceput a insC'mna „om bogat (în turme şi in
p[1mint)·' „sU1pin", in opoziţie cu sr.rac ori cu slugr.. aşa cum reiC'se incf1
uintr-un text coresian : ori hogat să ,.a fi, ori mcascr ... , ori hoiarin. ori
slugă (apuci DA, I, liO I) sau din Letopiseţul Cantacuzincsc.:: ';oi hoicri i;;i si1raci (p. fJ:l). Aceeaşi diferenţiere, între uiet;; „st[1pin de oi" şi ccilal\i sftteni,
se Iace şi ast{1zi in Transilvania : Fin nu fac la munte numa oic';ii. fac ';ii oameni săral'i (Morariu, Material, 12). Este vorba aici de opoziţia din lre oie-:;
/ oil'r / hoit·r şi om srirac „om fări"t (multe) oi". Un doeumcnt de la 150·1
(DHll .. D, II, 59) vorbeşte, dupi"1 cit ni se parc, despre boieri „oieri" : Iar
după acel'a, s-au judecat in faţa domniei melc Vaideenii cu j\·Jr.Jdărc';ilii ';ii
cu Cindunii. Astfel au scos \" aidel'nii cu 21 de boieri. astfel au jurat ';ii au
mărturisit in faţa domniei melc di le este \"aideci lor ocină, dcdini1. Iar
după aceea, br au mărLUrisil cu 50 de boieri ';ii holarnic a fost H<ulul Bră
llCS<'ll (judecata este pl•ntru munţii satului Vaideei, deci pentru locuri de
p1-1şunat. Vezi şi doc. 22, p. 58-59, în acelaşi volum). Intr-un document de'
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l<L J\lat<:i Bw;ur~1b, din l IJ.l·I, se vorlJcşlc dc~sprc venitul domnese „de pre la
stinile boien•şti", de pc munţii, Mlinuslirii Snagov (Panaitcseu, Oh~tca,
I :J:I) ; Stinilc hoicrc~ti inseanmi1, desigur, „st inilc marilor c:resc;Hori dv
oi"Pe m.-1sur:1 ce boier a incc>put a-şi pierde semnificaţia Vl'che, cuvintul
Lrebuia s.-1 fie fortificat clin punct de vedere semantic şi astfel apar fornwle compuse : hoil•r de casii, hoicr de piimint, hoicr marc, boier mic, hni<'r de frunte, hoicr de ţarii, boier de ('()dru. Num;irul mare de oi acorda
cuiva numele de oier marc/hoicr marc şi acc•asta era o ra1.-1, o cinste deosebiUI : (cutare) voinicu Din gură-i grăiară: - \"czi lu, ori nu vezi, Ccia~i
munţi cfmmţi ? ~u-s c·ărunţi ele fel, Ci-s cărunţi de oi, Tot oi de-ale mclr
(Neagu, Colinde, Î); ... Onl•a \'oiniC'u El s-a lăudat Cii arc oi multe, Multe
~i cornute. ~i-are miclu~cle Cite-s hrinclu<;;ele. Şi-arc miel115ci Ciţi ~i hrC'1.cnci (icll'm, ibidem, 5i); \'ezi tu, ori nu vezi, Cei munţi <"iirunţi !'llu-s dirunţj de fel, ~i-s oi de-ale melc-, N-ai trcahă cu iele; Jurprcjur de oi Uar
is dolpănei, Dar nu-s ciolpfmci, Şi-s. ciohani de-ai mei, 'N ghioage rezemaţi, în ghioagc-s adoiaţi, Şi-unde m-oi sui, Făcea-o mo\'iliţ' Sin' do' mă
~urclc Dar nu-s miigurcle, Şi-s stinilc melc (Mihalcca, fJ:J). Citind numele
unor boieri mari ca Jicatc<;;, BaiC'u, llftrman, C. Mi1tas.-1 scria : „De bunii
seami1 cc"1 aceşti mari crescf1tori de vite, cu întinse moşii la cîmp. îşi vi'1r.iu oile aici, în munţ.ii lor" (Mătas<i, Cimpul lui Drago~. li). Humulus Vulciuwscu, aral<"1 ci1 „Pentru marii păstori care au devenit astfel p<-1stori profesionişti turma era considerati"i o moşic mişc<itoare,
cleoarect' rentabilitatea ci era condi\ionată de mişcarea dupf1 pf1şune şi evitarea inte>mpl'riilot"''. Şi tot ci prezintf1 un text folcloric din c;.1re reţinem versui-ile : Coboară din sus ele munte Cu mo~ia de cornute (Vulci'mescu, Etnologie, !J!I).
Facem pr1•cizarca ci'1 mo<;;ic urc aic.:i sensul „moştenire; proprietate moştc
nit<1·' şi numai in funcţie el<.' acest sens trebuie su consider:11n textul. „Colr1ipirl'a p<"unintului obştci pr;-meşli s-a exercitat în primul rinei ca o acaparare prin uzurpare a p.-1şunilor şi !ineţelor: munţii, dealurile intrf1 în
proprietatea domenialii pc m{1sură ce ;1servirca se generalizeazt1·• (Vulc:;"1ncscu, ihidcm, 101). Marii boieri erau marii sUipini ele turme şi de munţi
sau alte locuri de pf1şunat, ca ;.1poi proprietatea lor sfi dcvinf1 şi agricolii.
Crcscind tot mai mult rolul ;.1grkulturii, cullivindu-se şi pentru schimb,
marii oieri/marii boieri încep .:1 se ocupa mai mulL cu agricultura, se preocupi1 acum de extinderea proprietc'"1\ii agricole, fapt care leag;.-1 strins krmenul de sensul „om bogat în p.-1mint; proprietar (mare) de p;-llnint". Aceasti1 preocupare l•slc oglinditf1 şi în folclor : Sfi ne luiim de:- dohănic Cii-i
marc negustorie, C<t să \'inzi cite-o hir~i<', Să plăte<;;li cite-o moo;.ie. {Caraman Lit. pop. :tri2). Evoluţia semantic:r1 prezentat{1 mai sus se petrece in
detrimentul sensului „oier 1', care cu timpul este estompat.
Se cere s:"1 remarci'im sinonimia dintre hoicr de piimint şi hoicr de
ţ:1!:ă ; !,uier de frunte şi boier nwrc ; hoicr de codru şi slăpin ele codru (a
mindou.-1 evoluînd spre sensul „haiduc"). Boier de l·odru trebuie s.-1 fi insc>mnat ehiar ,,stăpîn ele munte", cîtr1 vreme cocJru avea in vechime sensul
„munte·•. Boier de neam a fost nu doar sinonim, ci chiar variant.-1 a lui
oier de neam.
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llui1:rii smt •tlkseori, in rcalilLilea sud;iJ;·1, Lmg;.\ţi sau fuartt.• bogi.l\i.
Dar nu bogi1ţia <1 fost o condiţie a apariţiei termenului, ci uoar a clifer('ntit'rii ulh:rioare. Evoluţia semanticii .a lcrm('nului hoier pste o oglind{1 a
diferenţierilor sociale apc'1rutc în timp în colectivit{1ţile rom[meşli.şi a suportului lor pur economic. lati1 citeva extrase clin folclor: (urarea paharului I să vă dărni<1sc·ă I· . .J turme ele oi,/gire1.i ele hoi,lherghelii ele c·ai,/
hanzare de hani,/c·a pe la hoierii C'ci mari (Cost<ichcscu, 238) ; !':ii încă să
,.ă clăruiasC'ă : Multă an1ţie ~i-ntrcagă hogfaţie, Turme de oi, Pluguri de
hoi [.. . ] Ca la boierii cc•i mari (Sevastos, Nunta, 388) ; Şi incă s[1 \'ă dăru
iască Multă an1ţie Şi întreagă bogăţie : Turme ele oi, Pluguri de hoi, llerghclii de c·ai, Pungi cu hani, Ca la hoicrii c·ei mari (Marian, Nunta, 401 ).
\lioriţa - l.>alacl{1 - vorbeşte tot ch'spre bog[1ţia oierilor şi îndeosebi a aceluia care va fi ucis de firtaţi (vezi Diaconu, Vrancea, I, 327, :151, 42:J). Prin
urmar(', hoÎl'ria era in slrîns{1 Iegi1tur[1 ci1 p1·1storilul, îndeosebi ('li oieritul,
clar şi cu creşterea boilor folosiţi la lucrul pfimintului.
Folclorul prezinUt şi conflicte dintre oieri şi st[1pini de pi'1mint, cum
este balada Toma J\limw;, in care Toma este.' boier clin Ţara ele Jos, nu haiduc, în conflid cu \lanea, stăpin al mo~iilor.
lnt[1rirea situaţiei c>conomice a oierului şi rolul lui tot mai însemnai
m sialul feudal se Vf'dC' şi clin versuri ca urmf1toarele: Dar ~i Iun ~i n>inicu,
El că-mi arc - o rată marc. Şi mi-o (·ere purtări mari I· .. ] Şi-i mai cerc
zestre-mi C'Cre. Cerc suta de mioara, Ies la \·ară fătătoare (... ] Cnc suta
de cornute ... Cerc \Îi, cerc mo~ii / ... ]Ceri 11Jug c·u patru hni (Mihalcea,
1:J:i). Un boier care avea turme nenum[irate <'ra Dobrişan, cel pi rit domnului pentru marea lui bi1gaţie. Dintre elementele pirii rcţinC'm şi dorin~a
lui ele adcvcni domn : D-ah·i. Doamne, Mihnco-\·oclă, / Uncie s-a mai ('llnoscut. / unde !mieri s-a \'ă1.ut / şi hoicri s-au pomenit I si'1 se ţie de domnit? (Teodorescu, -ti:J). Clwmat la domn, Dobrişan vine cu turnwle şi eu
ciobanii s[1i : Dohri~:m, dacă \•cnca, / c·u mo<'ani / s-alătura, I cu ciobani I
s-mcsleC'a, / scama turmelor lua / Nime1wa nu-l cuno~tca, I lot ele mocan
'ii lua, I tot ciohan / ii soc·otea (idem, 4i4). Averea in oi est<> consenmat[1
in mul te lC'xte populare (cum sini cele despre Coslt>a). Oil'rit ul şi C'iobfmia
se bucuruu de o man' consideraţie. Pn,ţuirea aceasta s-a transmis din generaţie in generaţie,
termenul oier „crC'scf1tor de oi" prcluind în bun<'1
parte sensul lui hoit•r „crescf1lor de vite mari, de boi de povart1•• şi, in bun;-, măsur.-1. acoperindu-l pc acesta din urm.-1, schimbindu-i destinul social.
Oricum, oierul era sti1pinul. Intre oier şi slugile acC'stuia, l'iohanii, se ffac(.'a pin;-1 in vremi destul c1~ aprapiate de noi o distincţie prccisf1. Folclorul
ne pune la inclemînf1 şi in aceastf1 privinţ;l matc.'rial informativ intc,'resant:
Sus la ('()ciru sfi pornim, Să \'edem noi slugile Cc mi-şi fac· ('li oile (BrC'dicl'..'anu, !J2). Nici portul acestora nu era identic : Nu se poartă ciohănc5ll',
Ci se poart[1 hoi(•re~tc (l\>larienescu, Poezii, 11 i) ; Nu-s ciohani c·a C'iohanii,
Ci sinl, rrale, c·a boierii (Cn'tu. :12<i). Distincţia dintre oier şi cioban este
surprinsi1 intr-o alt[1 infc>1·maţie: Bătrinul nu fus(•se proprietar ele oi, c·i lriiia din ciohănie, oierii fiind de dincolo (ac.lic<"1 din Transilvania) (Buhociu,
235).
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i;:stc <llil·v;-1rat. vCi -„dl·11u11iir!.'a dL'

lmic•r l'OllStiluia un tillll nobiliar"

(C. Giur<.'seu), dar nobleţea Na în funcţie' de avere.•. Proprietatea c·omun{1,

dl'd p:unînlul, pi1strati1 pinit tirziu, nu pulL'a acorda nim{ullli vrc.•un litiu
nobiliar. dar proprietatea inclivicluah-1 (oile şi vitele mari) a moştenit sau
a creat în limba noaslri1 termenul oier. cu formele uoier. uoirir, uuicir şi
;J <.:n'at ck•riv-.lul houar, l'll formele !miar, hoier. innobilarca ocupaţiei a
determinat şi lnnouilarea celui c<1re o practica. C<.•le clouc"1 cuvinte, apropictc c:a rorm.-1 şi ca sens, s-au con fundat, s-au suprapus semantic, ca apoi
si1 se prodm·:1 o clil"C'renţjere in plan soci<1l, boierul fiind un om (foarte)
bogat in Moldova şi în Tara Hom[inc-L1sc:1. Sensul specific acestor provincii
a trecut cu vn•mca şi 1wste munţi, dw· ca fiind caracteristic zonelor exlraearpaticc.
1-'aptul c:i la slavi hoicr „dl'SL'tnneaz;i pe demnitarul curţii şi pc propril•tarul de p;-11111111·· (Hosclli, 11.H. 2!lî) cstc> argument lmpotriva originii
lui sl;ivc; cele dou:1 sensuri sini mai noi, derivate din Cl'I de „cresc<-1tor de
oi şi de vih.''". Dar cuvîntul parc a fi fost împrumtat in IJulgan-1 înc<i de pt'
vreme;1 C'ind avea numai sensul „om bogat'', nu şi pe acela de „demnitar".
Vcein[1tatca cu p:1rtile duMirene a 11şurat acest împrumut şi a fftcut ca
sc•nrnifica\ia lui s;-1 n11 clHere de aei·ea din Tara Hom;ineasc;i. Să nu ui1{1m.
·1p:1i, c:1 r;·1sc:oala !\s;mcştilor, la l IB:>, arc drept cauz;-1 cererea ck la vlahi
<1 unui num;ir foarte mare de vile pentru nunta împc"iratului, de unde dedue0m c1i vlahii balcanici erau mari cresC:1tori ele vit<.' mari, nu numai de
oi. Cuvîntul a pt11runs in bul~ar;·1 alît clin non.lui, ci~ şi din suduul Dun<-1rii. Aproprien•a euvinlului romiml'sc de b~. holjar s-a filcut tindu; formn
n1 I nu a existat în romi1n,·1 niciodati1.
Jude şi c·neuz aveau sensuri diferite de hoicr şi nu au intrat in conr-un•nţ;-1,

judclp avînd atributu(•le sale judeciitoreşti şi administrntive, cam
acele;1şi c·u ale cneazului. Jni(ial. hoicr nu d<.'numea runcţii, cum am şi ariil:1t pin{1 aici, ei o activitate, cum am zice ast;-1zi, productiv;!. Tocmai <J<'(•as1;·1 adivitull•. şi productiv;i şi bine apreeiat;i social, a ff1cut ca hoicr S<-1 devini1 şi ternwn dl' adn·sarc, situaţia fiind aceeaşi cu a lui ha<'i. Termenul,
eu sc.>nsul lui veehi, este.> anterior relaţiilor feudale şi a treC'llt tirziu clin
tc.·rminologia oc.·11paţ.iilor funclwnenlail• in aceea a claselor sodale·.
Veehii ş<•fi <li ci:lbmilor clin Transilvania se numeau \'oie\ozi, l1oiuri
si kcnczi (vari;mt<-1 a lui cneaz}. spunea maghiarul G<.'za Kuun, in „HC'vue
d'I~thnographie", 18iH.I, p. w:~ (apuci C<iragiani, li, 2-l!J). ins,-1 cei trd termeni nu erau sinonimi, iar in cc priveşte termenul hoiar. acesta trebuie s:1
fi denumit numai pe st<"1pinul oilor şi al vitelor mari, adic;1 p(> acela car<.>,
la un moment dat angaja oanwni str;1ini la paza şi ingrijirea animalelor şi
la prelucnarea lapl0lui.
ln limba m<•~hiari.i, huier esle atestat. in sec. al XVI-iea sub formele
hoycr, hucr, inst"mnincl „nobilis Valachus Moldaviae et Valachiae•• (Blcdy,
25). Cuvintul este cunoscut in mai multe dintre graiurile maghiare clin
Homimia (\'ezi l\farton, Imprumuturilc, 71). Şi autorii citaţi mai sus (Bledy.
i\·fr1rton) şi dicţionarul etimologic al lui Kniezsa Islv<in (:\ magyar nyclnzluv jih·c\'cnysznrni. Budapesta, I, 1-2. 1!155) arat<i c<i boier este în ma-
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gliiar<-1 1111 111lJJI'llll1lll. ro111i11wsc. Se t·rn·cc:teaz;i, as\ fc.'l,arirrna\ia 1wt:ontrulaL-1 a unui lcxicoi,:raf ca Cihac, nec:unosc;-1tor al rl'!aţiilor rom{rno-maghian-. Din rom:m,-1, cuvintul a trecut şi la saşi (V('zi 13lcdy, 2ii). Sensul cel
mai vechi din maghiri1 este cel cunoscut în Moldova şi Tara Hom:111casci1,
nu c:el clin Transilvania. Situa\ia are o cxplicaţif' : referinţele clot·umcnta ·
re clin maghiarii s-au fficul la cele clou{1 t<iri romi'meşti, nu la termr:.'nul
po1mlar clin voievodatul Trunsilvaniei, care nu se cerea consemnat in documente.
1\m V<izut c<"1 in rusii apare forma hojar. Cuvîntul ar fi trecut în accasti1 limbii de la bulgari prin intermediul limbii romi111c (Dr;-1ganu, Uum;inii.
5!11-:H12). Aspl·clul cuvintului este rom:mcsc şi sensul este tot cel clin limba romimă, <mume c(•) clin :Moldova şi f'<rra Ih-.m1-1ncasc<-1, la fel ca in lml~<1ra. Presupunem 61 forma veche rusii holjarin este un împrumut slavon,
iar rus. şi ucr. hojarin este bg. hojarin, derivat al rom. hoiar.
S-a vi1zut ele la înec-pulul acestei cercetiiri ci1 avem mari şi intemeinte
rezerve în ce priveşte originea bulgară (sau protobulgar;,"i) a cuvintului rumfmesc hoi<.·rlhoiar. Pc parcursu] prczenti1rii faptelor, am ariltat cit sensul
vcehi al cuvîntului esk C(•l ele „piislor••. in strins[1 relaţie cu acest sens
trebuie st"1 fie <1llJ, hari „cioban•\ fem. harl'sc, hujorCsl' „dob{1niţ;"1„, apoi
hujar, hujaresc. r~onelismul albanez clemonstreaz[1 vechimea împrumutului
in accasli1 limb;-1, mai mare dccit in bulgarii şi mult mai marc clecît in maghiar,·1, rusii, ucrainean<\. De altfel, atesl[irile vechi bulgare sint num 1i apurente, pentru, ci1 documentele greceşti biz~mtinc, clup<-1 cum se arntii in
BER, conţin formele hoil:1, hocla, houlea, pi. hoiladcs, holhulcs. Tot în
DER se aratei c;i „prin etimologie populan-1 cuvintul a fost pus în
lcgi1tura cu vechiul bulgar (slav) bolii „mare, important"; „Cuvintul holjarin, pi. holja este unul dintre vestigiile limbii protobulgarc, compar<i
houlc lll inscripţia prutobulgari1 de la Prcslav ... ". Prezenţu terminaţiei
- (I )jar(c) se cxplicf1 în DEH prin forma de plural protolmlgar<""1. Origim•a
protobulgar{1 ori veche bulg:mi (slav<"1) a ctl\'intului rom. hoiC"r nu este,
aşadar, susţinut;i prin ari;unwnle, ci doar prin afirmarea p:1sibilit[1ţii, inlirmati."1 ele clemonstrnţia noastra. Iar lc"1murirea corect<'1 a originii lui hoiL·r
pune sub alti1 opticii şi boi e 1· i a, c·arc t.rebuie considerat<"1 ca vech;• instituţie juridit:r1 romfincasc<'i, de ori~inc pfr;torească. Boierii clin cliv<lll, dup:"i
ori:::anizarea statal•-•, dar poate şi in cadrul forma1. iilor prestatale, corespund bacilor de judecat.I clin lumea pi1storească. Paralelismul dintre boier
şi haci se pune !n eviden\.{1 inc<i o dati1.
Boier este prezent şi în antroponimic. cea mai veche atestare fiind
probabil clin
'farn Oltului, din anul J:~u2. Există numerouse :.llcslări
ullerionrc acesteia şi numeroase fomiili cure poartci numele Bocr, llo('rul (vezi I. Puşcm·iu, Date istorice, 11, :12-:rn). Bocr apare şi ca supranume, arc"1tind, desigur, ocupaţia purli1torilor lor. Astfel : Bocr alias llărhat, Boer alias I111ja, Saffor alias Bocr, Salmnon alias Bocr alias Bulbu~.
Csungar (citeşte : Ciungar) alias Bocr, Sziny alias Bocr, Bocr, ca nun~e
apare frecvent in Urbariile, I-II : tot aici intilnim şi numele ~1a11~'. B~1rcszc (l,263 : citeşte : l'\lanca Boiresc). „Boierii se chemn_<i locu1tor~1 cl1~1tr-o parte a satului Bcrivoii Mici', ca supranume colcct1v .. Ş~- Paşca,_ 111
Nume, 1Bl-1B2, înregistrcazi1 şi uncie derivate anlropon1n11wtc. Boier
este nume ele familie în Densuş (Dcnsusianu, Graiul, 75) ; BoC"riu este
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nume de ramilie în I.unea Vinului şi Sf. Gheor~he (vezi „Codrul Co:>minului", II-III. 474): ne este cunoscut tot ca nume ele familie şi clin
alte p1irţj ale Tninsilvanici, ceea cc dcmonstreaz1i vechimea acestui nume
şi importanţa lui in sislemul nostru onomastic. Dar ii g;isim şi in Moldova, în Muntenia. in Oltenia. De origine anlroponomict1 este numele localităţii Boierfolwa, atestat la 1584 : în 1733 salul se numea Bocrany ;
in 1864 numele i-a rost schimbat în Dumbrava Nouii. clar şi nstiizi se foloseşte numele vechi Bocrcni, Boicrcni, unq. HocrCaka (Suciu, 1,213 :
Boicrcni, jud. l\Taramurcş). In Boicreni s-a contopit localitatea Boicrpiltalrn, atcsl<lli1 tot în 1584 (Suciu. IT, 300). :\ll<i localitate, numi t;i Buierinc~li, azi elisp:irut:i. a fost mcnţ.ionalit în elocumcnle la 15~7 pc Iing<i
Torneşti, jucl. Timiş (idem, II, 300). în DOR. 207. Boier ca mmw este
explicat prin „titlu 5i rang social luat şi ca nume ele familie" şi sini menţionate numele Boieriu I, Boierescu,
Boiariu, Bocroi, Bac roiu, Boeric;i,
Boeriuc etc., unele clin Transilvania ori din Oltenia. <11tclc din 1\foldova
(intre acestea Bocriuc, cu suf. ucr. - iuc, clin vrenw<i ele ucrainizarc prograrnnt;i a numelor rom;incşti
din Bucovina ocupat;i ele Ilabsburgi;
R;ispînclirca marc şi frecvenţa acestor nume, mai ci1<.>s în Transilv;mia,
contrazic itlcca de împrumut, susţinind-o pc aceea a ocupaţiei ele l~oier,
patronimicul şi supranumele avindtH~i originea i11 numele ele ocupaţ.ie,
nicidecum în titlul sau rangul social, cum se afirm<i în DOH.
Numele topice Boierul (Dolj), Drumul Boierilor (Caracal), Valea
Boicreascr. (Piteşti, Turnu St•verin), pc care lor.1!u Iordan, în Tuponomia.
2 I 3, le consider ii explicabile prin sensul „boier" al lui lloicr, noi Ic incadr;im intre toponimicele provenite /primul/ ele la un antroponim, iar
urm:"1toarcle ele la apelativul hoicir „plistor", prccizind c;i drumurile pe
care coborau oierii cu turmele la iernat se mai m11ncsc şi astiizi Drumul
Oii, Urmnul Oierilor... Un nume precum :\'Juntl'lc Boierilor, toponimic
clin Valea Mare, jud. Gorj, ,.numele vechi al 1\'Tunce1ului, proprietate a
boi ieri lor Ciocu Ieşti" (Radu Sp. Popescu, Gruiu I, l 3B, 144). se e-xplicJ
prin n1wlalivul hoicr „piistor", chiar dac:i muntele a aparţinut cîndva
unei familili feudale. Se ştie doar c;i marii proprietari au clc\'enil sti1pini ai muntilor care aparţineau iniţi<1l ohştci limineşti.
Un derivat al lui hoier este boiereasă, iar o forrn<i co11lrasi'.1, adidt
disimilat:!. a lui boiereasă este hurcasă.
Prccizf1m c;i înc[1 în sec. ul
XVI-lea, huercasă avea sensurile •.femeie"
„nevasl:i' şi chiar „fot<1",
cum remarca O. Densusianu. in 11.R. II. 269, clup<i Coresi şi <lupă
Textele mlihăccnc. Tn acest caz, vechimea lui hoicr cu înţelesul •. ~ospo·
dnr", „biirbat", în Transilvanin mai ales, se confirmă. Se cerc consemnarea faptului c<i horcasă este cuvint r;ispindit în toate graiurile de peste
munţi, cu înţelesul „soţie, femeie, nevast:!" „femeie mai bt1trînii", „femeie (în general)", <1lunccinel pe alocuri spre sensul „remcie de moravuri
uşoare'. De la horl'as5 derivă hores;;ir „viiduv" sau „tinăr căsătorit" (Scurtu, Terml'nii, Hll-192). Nu esle exclus ca boreas<i st1 aibli şi o variantă
hfireasii, prin care s-ar face mai uşor legătura cu forma nlbanez<'1 harcsc „ciobt111i\c'1'. Chestiunea trebuie rcluali"i şi discutată pe un plan mai
larg.
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Tn Hunedoara sinl
doui1 localit;.iţi Băr<i~ti. atestate Ja 14-14 şi, r.:-spcctiv 14B2, sub forme ca Harcsth, Borcsth, Borcsthfalwa (Suciu, I,G-1)
citeşte : Borc~ti), iar un munlc în Clopoliva se numeşte lhrescu (Densusianu, Graiul, G2), acesta cunoscut ~i ca nume ele familie (DOR, 20!1)
Se cunosc, de asemenea, nume ele sate ca Horăsti, Borclul, Borilncsti.
Credem c1i Horc~li, Horf1şli, Bărăşti reprepint;i f~rme disimilate ale 1;~1melui Bocrcşli, cu vel<trizarca lui o, respectiv e in ultimele clou;i . .-\cceasi
disimilare s-a petrecut în Borclul, din Bocrclul (hoiC'rel, diminutiv ai
lui hoicr). Borănc~ti este un derivat de la mmwlc propriu Borau, cxpl•.
cabil prin hocr/hoicr, cu suf.-an.
Numele Borilă se explic;'1 prin aceeaşi clisirnihm.' dintr-un Bocrilii/
Este interesant s;i ştim cft un nunw Borila (deci Borilă) a fost
atestat în anul lOUO, purtat fiind ele.• c{1tre un .,mysi11n". deci de un ro·
mim. La inCC'J.mlul sec. al XIII-iea, nepotul imp<iratuluî romt-lll Ioniţf1 s -:1
numit Borilă, clar şi Burul (vezi DOH, 20 1!). Considcriim că numele Borilă
este explicat convingi1tor. ln cc priveşte numele Burul, N. lor_ga crede<1
cf1 se poale pune semnul egalil;.iţii intre acesla şi Bunul, prin
urmare învffţ<il\ll istoric eretica eh este vu1·ha de rotacizarea
lui n intervocalic, clar l'Xplicatfa nu poale fi însuşitii, î11tr11cil rotacismul
nu c:.tr<lcterizeazi1 graiurile romfmeşli in care apare acest nume. adici1 al~
vlahilor din Munţii Balcani. N. Dr<iganu, in
Romtrnii, lr)O, citcad1 nu·
mele Burul atest<1t la 1024. apoi la 12():1; tot acolo sint citate toponimi
cele Burulfculdc, an. 12!13, Borlovf<>ldt•c, <tn. I:J3:l ele.
Explicarea J11i
Burul, Borul prin sl. horh „lupt;-1'', cum propune J)r{u~a11u, nu se pual•;!
admite. cilii vreme Hor-/(cu varianla Bnr-)/ s-a putut considera haz:1
lui Boriln/horiHi, horcasă- !\ici precizt"1m c;-1 incercarea de a explica numele romt"111csc Borilă prin sl. Boril(o) (vezi Iordan, Dicţionar, 7:n şi p2
Bornn prin bg. Boran (idem. ihidcm, 72) forţează. ca şi în alte m1111erou
se cazuri. lucrurile, punînd pc seam;i altor limhi str;lvcchi creaţii ale le xicului rom:inesc. Horilci este nume foarte
bine rcprC'zcntat la romfmi
(vezi DOR, 20~1). Numc.•Je laic al mitropolitului Oo<;ortci era Bilrilă, in terprctat ele noi ca variant;1 a lui llorilă, cu o velarizat, adic.:i transformat
in ă, schimbare fonelic<i frecvcnt<'i. Numele Berile!, de asemenea cunos·
cut trehuie inţelcs ca
variantc'"1 a lui B:iril5, nicidecum împrumut dir1
sl. Bcrilo (cum crede Iordan. op cit., G2).
hoicrilă.

Boiaru, Boieru sî11t strZ1vcchi nume romf111eşli.
Cn serios punct de sprijin <ii cercct:-rrii noastre îl constituie C'Xislenţa numelui de familie Boiam la aromtmi : in localitatPa Citltl!'eţi, în secolul trecut, tri1iau Gh. lloiaru, i\larcu Boiaru, Brcliu Boh1ru (Caragiani
II. 288). Mcnţio11;-1m c{1 localitatea se aflil în Pinu şi este constiluili1 tlin
aromiini f<irşcroţi, lriiitori şi in :\lbania. DaC.-1 ar fi vorba de un clement
de provcnienţ;.i slav<-1. s-ar fi pf1slrat I, deci am fi avut ia aromf111i un
nume 'Boliaru, <hir forma este Boiaru, întocmai ca in vechi ntesl<iri (cf.
DOH. 2U7) şi corespunzind apl'lalivului <tromi111 hoiar, necuno~cut asU1zi.
dar existent în trecut. cum vom vedea mai jos. Ştiind că un nume rJl•
familie explicabil prin limba noaslr;i este precedat de numele comun corespunz{1tor, putem deduce, de altfel, crt şi arumt"111ii au nvut cuvinlul
hoiar/hoicr/huiar, aşa cum ci trehuic s<i l'i l'xistat şi la romi111ii din Mun\ii Balca11i. Existenţa unui cuvi11l ;.iromi111 h11i;ir/h11iair, atestat ca 11ume
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de familie, explică mai sigur prezenţa lui hujar, hujarcsc in albanezii ca
împrumut românesc. Nimeni nu este imlrept{1ţit sii presupunii c;i arom:inii vor ri primit numele Boieru de la dacoromfrni. Pe de altii parte. dacă
hoiar ar fi avut la început sensul „proprietar dt• pi'tmint", cum s-ar explica acest cuvint, acum nume de familiei. la arom<'mii fărşeroţi ?
Verbul aromitnesc hăcrcscu .,rester au lit", într-un context ca va si
să hflcrcască (
trebuie S<i stea în pat). este, cum indic;i T. Papahagi,
un cuvint neidentificat, probabil disp<.irut din grai. O analiză a acestui
verb ne aral<'1 c<i. din punct ele vedere fonetic. hăcrcscu prezinlii velurizarea lui o, aclic<i transformarea lui o in ă, deci hocrcscu a devenit hiicrescu. Schimharca foneticii se reg;iseştc in exemple prezentate mai suc;.
Din punct ele vedere semantic, verbul est0 acelaşi cu dacoromc"mesc11\
<• hoicri „a lrînd;ivi, a lenevi", sens care se cxplici1 prin aceea c<I piistorii
sint consideraţi ele c;llre agricultori c;i trindăvesc, c<I nu muncesc, c•I
stau mai mult degeaba pc ling<i oi. Poreclele p:'istorilor sinl în lepitur;-1
cu aceast{1 alilucline, ap{1rut;-1 de multi·t vreme, nu mumii in lumea ugricultorilor, ci şi in sfera muncilor cusnice. cun~ presupun efort permanent,
din zori în noapte. Dispiirul clin graiuri probabil clin cauza concurentei cu
alte verbe, arom. hăcrcscu este înregistrat ele c;J.lre T. Pnpahagi cu 1111
sens inlrucîtva peiorativ, ca o relicv<i interesant<i şi important<!, care
confirm<! existenţa lui IJOiar la vorbitorii ucestui dialect. poate şi a unt."i
variante neatestate hi1carlh:.iar.
Concluzia 11ct·slei cercct<-tl'i este cii boier trebui considerat un str•h'echi cuvint romi11wsc, propriu tcrminolo~!iei p<istoreşli, din can• a trecut,
în timp inclelun_gat şi in condiţii specifice, in terminologiile agricol;i şi a
funcţiilor sociale. Dac<i termenul hoier ar fi element de împrumut in rom:"mii, cum ar fi fost posibil ca în citcva secole S<-1 dobincleascii. în cele mai
conservatoare m·ii lingvistice, sensul „pi1slor : sl;-1pin ele oi şi de vite mari".
apoi sensul „b<irhat", sensul .. sl<lpin, gospodar" şi cum ar fi fost posibil ca
forma lui de feminin s{1 evolueze la înţelesul „nevast;.'!, st;ipini1", „femeie
în general", ori la cel ele „femeie mai în virstii"? Concurenţa cu muiere
nu putea fi favorahil<i, in rgiunile cu pflsloril ink•ns. dccit unui cuvint care
o desemna pe soţia p{1storului, a crescătorului de vile, cure se bucura in
societate de un presli~iu 1m1i m<tre ..'\cest prestigiu s-a consen·at în folosirea cuvinlului şi ca t0rmen <le adresare. ele respect, ca şi haci, alt term~n
de origine p;istoreasct1. Boi<.'rc;1să, cu semnificaţiile menţionate, 0ra demult cunoscut in limba \'orhil<i. altfel nu ar fi fost in texte vechi. Este
exclus, apoi, ca într-o epocit în care distincţia ciupii avere a jucat un rol
atît de mare. leremenul caracteristic pentru sliipînii ele p<iminluri din
Moldova şi Tara Rom:"rneasct1 st1 fi evoluat h1 sensurile „oier" şi „h;lrbal".
iar con„•spondentul lui feminin (inclusiv horcasii) s;i-şi schimbe. de asemenea, înţelesul. Mai uşor este ele admis evoluţia ele la „p<istor bogat" la
„proprietar de pămint şi de vite mari şi mici" ori la „marc proprietar... ",
decît invers. Prioritatea o are p<"1storitul. Ion Ionescu de la Brad scria
despre oierii tnmsilv;ineni : „Sinl oameni care au mari bogii\ii in nunv~
roasele lor turme ele oi" (Victor Slăvescu, Cor<.'spondcnţa). Ştii11<l că lXistorii erm1 inarma\i, gala s;l-şi apere turmell' prin l11ptr1 esle riresc sii admitem c;i ei erau ap<-ir<Hori <1i satelor lor.
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Legătura cuvintului
susţinută. dar reluţia pe

cu numele neamului celtic al hoilor nu poHlc fi
care o face I. Puşcariu intre boier şi boii pretin-;;i
de la vlahii balcanici ele c{1lre impi'irntul Isac Anghel este gr;iitoare, ca do.
vedincl cii romfmii clin Munţii Balcani erau mari crcsci1tori de boi, ele vi'e
mari. nu numai de oi.
Se confirmă şi constatarea lui C. Giurescu, precum di „exista o boierime <!redilan.-1 indepcndent<i de funcţiuni şi mai veche ca ele", dar
această boierime cn.1 cca a p;istorilor .
.-\m spus c<i numele Bocr a fost atestat la l3ij2, dar dacii avem în v•'dcre faptul C<i numele Borilă este variantf1 a lui Bocrilt1 !li c;-1 derivt1 de !<1
bocrlhoicr cu suf.-ilă. atunci prima atestare, a unui derivat de la hucr,
este de la anul 1080. for dac{1 admitem c;-1 Burul este variw1tci a lui Borul,
lu baza c:1ruia slii tot hocr. cu aceeaşi sincopare sau clisimilarP a lui c (sa~•
ic). ca in hocrcasălhoicrcasă. horcsar. alunei prima atestare a lui hocr. :-a
nume ele persoan;i, în forma Burul, l'Ste ele la anul 1024. li.Ir clac<'• la începutul sec. al XI-iea avem acest nume in forma lui sincopat;-1, este sigur cii apelativul hocr/hoicr are în romitnii o vechime care se împleteşte cu incepulurile limbii şi poporului romiln.
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J.'OBIGl'.\:E Dll MOT llOYi\HIJ (UOIEll) EN HOll:\1:\1'<

-

rcsum~

-

l.'autcur s'occupc ele l'ori~inc clu mol hoJ·arcl (hoit•1·) Pn r11umain. /\pn·,,
1111 ;1pi'I'<'' 11 lii,toriqt1(• cin pn1bl··mt•, ii 111111111'<' •1t1c• la trrrt• t·t.int propri<'•tc"• c-011111 11111 "
l"c• n'c•„t 11:1'\ la 11ropric'lc1 dl• la lt•rrr 1111i c•\I 1:1 l>IU'\ and1•11nc• rar11ctfrislit1U<' dt•S'
ho~·:1rt1 .... mai" 1"1·lc•v:t;:L• du ero-. hl'lailc· l'I \Url1111t c·elul dl"" moutono;. I.<· t1·rnw rhit
••lrr 1111' l'n rl'l;1tion ;1vr1· 1'1·ll'va::" r(p, 11101110·"· !c :>~l'\.!oril. Jo:n Molch1vic el cn
Val;1chic Ir mot hoil•r a acqui". clans k• tcmps, unc vit> propre, ao;sez cliffL•rC'nll' ele
celle clu mc'me mol cn Tran.;ylvanic. On n'n iamais mis en eviclcnce Ic fail qu!',
clans Ic'> parlc-rs el'au-dclit Ic„ montai:nes. boic:r n Ic „cns ele hommr, ,'."(O">JJodar",
111;1iln• dl's moutons el du gros hctail,
h1:rg1•r, maitn• de trou11<>at1x ct de montagnt•<> el qu'l c'le clevC'nu auso;i un terme µar lequcl un s'aclrco;..,ail, tuut eomml'
un ;iuire lcrmc
clu vocahul;1irc
dco; herl!Cl''\, baci. I.c beri:cr
jouissail cl'une
c:ranelc
c'limc elans
la
collect ivilt.•
el
sa
fort un<'
procura ii
un
L?l'ar\Cl
pouvoir
l'conomlquc. l.c
proprietaire
clco;
lcrres
apparait
plus
lard. /\ mesurc quc Ic mot hoil•r perei son ancicnne „j~nificalion cn ~folclnvic et
<'11
Valachie,
ii cloit
elre rcnrorcc
nu point
ele vuc
o,(omanliquc.
c'est
1,ourquoi apparaissrnl Ies formes cnmposc>es : hoil•r de ca.,.;"1 (bo:varcl cie la mai.,.on.1
hoil'r de pămînt (hoyarel ele tcrrc). hoiL•r man• (~rancl boyarcl), hoil•r mic (p::.-•it
lmyarct) boil•r dt• frunlc~ (boyarel ele premier ranc:). lioier ele \arii (hoiarel clu pays) ;
hoit•r dt~ codru
(boyarel
ele la Cort•l).
Le terme boier ele neam
(boyard
ne
viciile scmc·he) etail unc variante clu terme oier de 1w.1n1. J\vcc I·~ temps, Ie mot
hoil'r clcvient un titre ele nohlc:s~e. Dnns la Jangue parleC', oil•r (propric-tairc rle
moutons) se pronocc /se prononr;-ait uoil•r, uoiar, uuiar, ct bouar (propriNnire ele
i;-ros bc!tail) se pronocc/sc pronon~·ait auso,i IJOiar, boier (clu piuriei boi, bcufs).
J.es elcux vocablcs, rapprochc?cs commc forme ct commc sens pastoral se sonl confonelues et se sont <>uperpost•eo; sC:•manticp1emE:nt, pour c1u'une clifkrencialion se
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r:roduise nprc~. sui· le plan social, Ic oier restant le berger des moutons, le boic~
liant Ic bcr!!Cr dl'-'i moutons el du JJro'i bdail. clcvenu proprielairc de terrc arabic
utilis:mt Ies bo11cufs (boi) pour labourcr la lcrr<.'. Au siecle passe 1111 l'thnographc
a note le rail que boinr t'tai1 un dc'i terme'" par lcqucl on d<.lsiimail I<.' ch<'f des
bCrJJ<.'rs, svnonimc de \'Oit•vod <'l ele t"IJl'm•z.
Le fait quc ches Ies Slav<'' Ic mol boit•r clc,ignc Ic propri<:·lnirc ele terre!. el I~
cliiinilairc ele la Cour C'\I unc- prell\'<' contre l'origint> slave clu mol chez nous,
puisque ccux-ci 'onl des ~ens nuuvcaux. Chcz Ir.' Uulgan•s. le mot est un cmprunl
roumain. Le voio;inage avcc l<:>s rt'i;:iuns clanubicnncs a facilite cel cmprunt mai'
Ic mol a p(•nl'lrc c-hez Ies B11l!!arcs au"'i bicn \'Cnant rlu nord cl11 Danubc qu.:?
1111 ci>lc Mici. ele chez I<'' \'lacheo; balcaniquco; (1foublions pas quc Iii rt'volte cles As„an
a e11 pour c;1u-.e hi clcmanclc faitc par l"cmpercur by-;an1in cl'un i;rancl nombn•
rlc bocur ..., d'ou l"c>n ckduit que Ies vlachcs elaicnt de 1;rancb clcvcur„ de bC'l.lil
au„„il.Le rapprochcl'lwnl ci<' boil·r rlu mot ... ta\'o-buli:arc· holjar „·c">t fail piu„ tarei. la
forme avC'c I n' ayant jamai' existe cn roumain.
l.'autcur prc'>cntc le mol l'n lanl qu'anlroponymc el toponyme, presenlc I~
ch:riv~ boil'rC'll!ol'ă/ bon~:m:ă (Ccmmc du boier). Ic nom
Dorilfl, (boicrilu) ; ii Ic
prce"C'nle C'll albanai .... hujar (b11iar). km .hujnn•si: commc emprunl roumain el le
reti·ou••e cummc anlhroponymc roumain (IJoiaru) el commc derive verbal bac."n,!;cU, porc!>scr.
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INTIMPL:\RI LA GHANIŢA DE SUD A i\101.DOYF.I
IN EPOCA i\IEDIE\'ALA
JON ne>DNAIHUC

Tn funcţie de amplasarea şi importanţa lor, evenimentele istorice reprezintf1 o valoare naţionali"1 sau chiar internaţionalii sau p[1strc&1z;i o valoare restrinsii Iocal<i. Cele din urm:-1, restrinse ca importan\;<'1, dar totuşi
semnificative, proiectate pe fondul general al istoriei naţionale, imprumutii acesteia un colorit specific. Sint semnificative în i.lcest sens o seric
de evenimente petrecute în ţinuturile din sudul Moldovl'i care contribuie
la o mai bun:'t cunoaştere a unor locuri şi aşez<-iri din Moldova uncie s-au
petrecut evenimente şi fapte ce merit<-• a fi cunoscute. ;\~a. de exemplu,
pe ling[1 numerm.tSl' dovezi documentare ce atestc."1 naşterea şi cvoluţiJ
unor tîrguri în epoca medieval<i. unele din ele, ca de pilda Tecuciul, oraş
aşezat la !!raniţa de suci a Moldovei, au cunoscut evoluţia lor prin vreme
al(tlltri ele al te aşcz;-iri cu rezonant<-, istoric.·<i naţionaU1 ·Aşezat in sudul Moldovei „pc drumul Galaţilor" ce lega Suceava dt~
G11laţi, prin l<lşi, Vaslui şi Birlad', deci intr-o zom-1 comercial<1 important{1, oraşul Tecuci a cunoscut o dezvoltare econornic<i apreciabilii, intrer11p-

tii uneori de invaziile unor oşti str;line.
Din punct de vedert• comcrci.:tl, importanţa Tecuciului este deosebil1-1
mai ales datorit<i fix[1rii in HliO a v•-1mii pentru Ţara Romi'tne:.isd la TL'~ud, ceea ce nu inscamn[1 ci1 şi graniţ;,1 era tot prin Tecuci.
Documentul clin :J iulie J.ltiO, dat ele Ştefan cel Mare, stabileşte c.1
nl'gustorii lioveni care vor trece postavuri i11 Tara Romi111easc;-1 „s,-1 dea
vama cea mare din Sucwava de grivn;1 trei groşi, iar in tirgul Romunului,
in Bac;iu, în Adjud şi ln Putna, în Vaslui, in Birlacl şi in Tecuci de cm·
cite 2 zloţ.i'' '. In afar•1 ele comerţul ele tranzit oraşul Tecuci era important
şi prin hilciurilc şi iarmaroacele ce se organizau anual aici1. In apropiere
x Cil prh·c~tc \'cchimca ora~ului Tccud. '-C recuno;i~lc în prezent c{1 prima ate„tarc
documentar;\ este cC'a clin 1 „eptcml>ric H35, cinci lliaş \'oievod anun\<"1, ciupii JupL:l
ele la Podanra, pc rci:clc Poloniei. \'la1lisla\·, dc~prC' imp:"tcarca Cll rratl'lc ~illl
Stcfan C.-1r11i;i i-a cedat ora~ul Chilia si cu ,·am;"1 ~i cu oZC'rC'lc cc asculli1 de ace'l
;,ra~ si \inuLUl ele la 'l'utova ~i tiri:ul Birlaclului, cu lot ocolul ~i morile Con1rluili1tii si orasul Tecuci cu tol ocolul ... ". (\'ezi i\l'thai Co),ti1chC'sll. 1Joc11111<'11tc m11/cf1wn1c~ii i11crÎ11/<' cil! .5tcfcrn cel Mcrr<·, w1l. li, Ja~i. 1!132, (>. 1102, GH:J.
Jo:. Pa\'eleo:,cu, l-:c01w111i<r vrcslrlor in Mo/!luvcr, Uucure~ti. 1!13ll, p. 2H - W.
:~ 1. Bogdan. /Jocume11tc/I- lui .C)tefcr11 „c1 Mcrre, li. lhtcure~ti. rn1:1, p. 2î!J.
3 Paul Cernm·canu. Comerţul T<lrilur Uomârw i11 scc·olu/ crl XF Jl-lecr, în ttHe\"i„ta
ele b.toric" ; G, 1!1110, p. Wi-1.
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de Tc1.:ud, pe drumul cc fricea leg:ilura cu '[ara Hc,mi11wasdi, se ;.1fla ~1
locul de trecere peste apa Siretului, trc.•cerc cc se f;kea numai în cursul
zilei cu ajutorul unor bacuri mînuite de barcagii".
O ocupaţie importanl;i a locuitorilor din ţinutul Tecuci (în parte şi a
onişcnilor) era agricultura.
Nicollo Barsi, c<"llator prin :Vloldova in rn:l3, ne informeaz;.i c;i şol
tuzul şi pîr,garii, înai ntc de începerea I ucri1rilor agricole de prirnitvar<i.
împ<"trţeau orăşenilor locuri de arat clin moşia Lirgului'. Terenul ;,igricol
din Vetlra oraşului era folosit penlru „gr;iclini şi vii'', viticultura fiind
foarte dezvoltat;i în zonit.
La lli15, soldaţii poloni conduşi de> Samuel Korc.•cki, aflaţi în Moldo-·
va pentru a ajuta pt• Alexandru Movilt1 in lupielc cu Ştefan Tomşa dupi"'1
cc au ajuns la Tecuci" s-au înfruptat cam des din prea dulcii<.• daruri ale
lui Bachus·• şi au fost surprinşi de un atac ~ii tiilarilor 1 • I.ocalit:1\ile din
afara ornşului sint şi ele upreciate cu „foarte bogate" şi „perfect cultivale"u, iar vinurile din imprejurimi, mai ;tles din Nicoreşti, emu considcrntt•
cele mai bune din Moldova•.
Intrucît oraşul cu vatra, hotm·ul şi ocolul s;iu nparţinea domnului,
acestn putea proceda la nuirirea ocolului si1u, mai lirziu, la mic!:'orurc.•il
lui prin danii şi vînzitri din hot;,1rul sau ocolul oraşului. :\şa s-a intimplat,
de exmplu, in l:lOÎ c:iml
Bogdan voievod confirm[1 vînzarea salului „la
Salcc" de c[1tre Isaico, fiul lui lvunco Tudor, lui i'\•lircca Virlca, predzind
c;,i salul se afla „mai sus ele hotarul tîr(!ului Tecuci" 11'. Rezulti1 ci1 hotarul
tirgului Tecuci a fost miirit prin adt1ugirea unei budţi de p;-1mint din vecin;,itatea satului de la Salce.
Aşezat în sudul Moldovei,
într-o zoni1 supus[t adesea atacurilor şi
pr[1d:kiunilor turcilor şi tr1tarilor, Tecuciul a fost în evul mediu martorul
unor evenimente politice şi militare importante.
;\slfel în 15BÎ oraşul a fost ales ca loc pentru oficierea şi siirbi1torire<1
unei ntmţi domneşti cu sem ni ficaţii deosebite pentru istoria poporului
romim. Nunta de la Tecuci, urmare a ciisiltoriei oficiule la 10 iunie 1587
între Vim! „u11 tin[ll" chipeş"', fiul lui Miloş şi nepot al domnului Moldovei
Petru ~:khiopul şi Velica, fiica lui Ivan Norocea din Rfo!:vad, a prilejuit v
marc demonstraţie rom{111casci1 „unindu-se acolo moldoveni şi munteni,
apoi un b[mi1ţean şi un maramureşean"'·.
In primul rinei, nunta a fost onoratft de cei doi domni innidiţi !\lihnea al II-iea al T[trii Homi1neşti şi Petru ljc:hiopul al Molcloveiu. iniţiato
rul C.-1si1loriei lui Vlad cu Velica. Pentru uniuneu clinastic[1 ce exista atunci
·I CMcitori strciini dcspr<· 'fcirilc române, \'ol. III. Bucur~li, !!Iii. p. W·l--2K1_ . . .
5 D. Ciurea,Orycmizan.'<1 11dmi11htrat frii a .~111111/ui Jcuclu/ /Hu/d111•a (sec. X/\ _.\:I ///)
in A.I.I./\ .. l<1şi, l!J1>5, p. 1!10.
6 Cci/<ilori ~rniini des1ir<' Tclrile rnmunc, \"ol. VI, Bucur~ti, J!li I, p. i;J I.
î I hidern, I V, p. ·120.
li Jhidem, VI, p. î:ll.
!J Gh. Bci\'iconi. C<ilcitori ru~i i11 1\lo/clovn şi i\1u11tC'11in, Bucurc::;li, HI-li. p. J:l!l.
JO 1>ocu111<·11lc prir"incl istoria /fom<inid, (D.T.ll.), /\.. X\"I, \'ol. I. p. !i2 - 53.
I I Gh. Da\"Î<., 10 iunie 15Hi. (lu 111mnc111. dC' rczn11n11J<l prnlrn m1ilnl<'a rnm<ini/or, in
„Magazin hloric", 1, l!IH5, p. :m.
12 N. Jorga, /.\toricr romu11ilor, vol. V, Bucurc~ti, Hl3i. p. 22i-:!2U.
J:I C. Gane,'fr, ... ulc 1.:it•I i de c.Lonmnc şi domniţe, vol. I. liL-:;i. p. H!:J.
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in Moldova şi 'fal'n Rorn[me<·1sd1 ~·~·enst<i d1siitorie rezolva succsiunca
tronul Moldcrv0i deoarece
Petru tjchiopul nu avea un urmaş cert
domnie''.

la
la

La nunta de la Tl'cllci au participat, din Tara Romf1neasc<I, irnpreuni'i
cu domnul. domnna Ecaterina, vr1cluva lui 1\lexanclru al Ii-lea şi mama
lui i\'lihnea şi „toţi boierii şi curtea, poate la 3000 de oameni" 1 ~. Din Transilvania, la nunta ele la Tecuci a participat cancelarul Josica, bc"int1ţean, 111
fruntea unei delegaţii a principelui Siqismuncl Bathory ce fuses(' anunţat
despre nunt(1 printr-o scrisoare a Jonrnului Moldovei inc[i clin 1i februarie
J5Bi". De asemenea, a participat nobilul Gaşpar Corniş clin Maramureş şi
o cldegaţie a negustorilor braşoveni .
Tn 1G24, la Movilcni, în apropiere de Tecuci, a avut loc o all<"I nuntii
domneasc.-1 cu implicaţii asemr111t1toare cu cele din 158î, deşi participarea a fost mai puţin semnificativ;i : Radu Mihnea 1wntru a doua oar:1
domn in Moldova (rn2:~-W2fi), işi c;'1sf1torea fiul, pe :\lexcindru Coconul,
domn i11 Tara Romf111easc[1 (rn2:l-lli2î). cu Ruxandra fiica lui Scarlat Saigiul, un grec bogat". La nunta care „au triigiinatu .... pimi a doua sf1pt1imin<i cu marc pctrec<"diuni şi bivşuguri"" au participat numeroşi boieri.
„dot1 ţtiri" - dupi1 expresia aceluiaşi cronicar. O movil;"1. amcnajat;l probabil special pentru aceast;"1 nunt;"1 esle cescris<-1 ele solii poloni ce treceau
spre Poart;i, Krasi11ski şi Miaskovski '".
Nunţile domneşti de la Tecuci şi Movileni, prin faptul c[1 au prilejuit
o participare rom[111cascr1 numeroasf1, au constituit momente de manifestare a unit{1ţii neamului nostru in epoca mcclievali1. Prin implicaţiile
sale, nunta din I !llli mai ales. constituie i ncr1 o clovacl;-1 c<"1 faptele I ui Mi hai Viteazul au realizat din punct de vcckre politic, o unitate care dej;.i
l'Xista in inimile tuturor rom[milor.
Tecuciul n-a fost insf1 numai martorul unor <'vc>nemicntc pltkutc
adesea în evul nwdiu, oraşul şi ţinutul clin jur a rost supus acţiunilor de
prad:1 ale turcilor sau t;-1tarilor; de asernl·1wa, sudul Moldovei a fost Ş!
zona i11 care s-au confruntat cel mai adesea armatele i\Iolclovei şi î•îni
Hormincşti, conduse wwori direct ele' domni rivali.
De exemplu, în timpul lui Ştefan cel Mare, oşli turceşti aflate in sprijinul lui Hadu cel F'rumos au atacat şi au jduil sudul Moldovei pini-1 la
Birlad in 1473/ 1474 2'.
La fel trebuie sr1 fi procedat turcii şi i11 timpul campaniei încheiate
cu infrinţ!erea lor la Vaslui . .'\ltl'ori oraşul s-a salvat oferind numeroase
daruri cotropitorilor_
..\şa s-a intimplat in l()!;!J, cinci oştile turceşti care
intraserii în l\'loldov<1, acluci11d
domn ]ll' Şteffmiţă Lupu, au ars oraş('le
Vaslui şi nirlad iertind ins:1 Tecuc:iul pentru darurile primitc 22 •
11

H Gll. lla\'i<l, OJJ. cit., p. :15.
15 Ccilcitori .,lrciilli 1ksµre ţ1iri/e romu11c, 11 I. (J. 221i.
Iii J\nclrci \'crc ... s. /Jon1m„111c prii:irn11rc /(( istoria 1\nlnr/uluî. ,\f11/</1wl'i şi 'fcirii Uo111<ine~li, \'cil. III. (15115- I:i!l2). Buc .. p. !Hi-!IÎ.
IÎ Gh. Da\'icl, /ldrn .';)cliiopu, HucurL"!:'li. 1!184, P- 12·1- I:!;).
III Aurel li. Golimas. l'n 1/rnn11i/or, o qJocd, Bucurc~ti. l!lllO. p. -lH.
l!I l\liron Co~tin : Opere-, ed. P.P. PanilC'~t·U. Bucure~ti. l!l:ill, p. !li.
'.!O C{1/iitori .~trciirii dC'sprc- ţi1rilc rnmâne, V. p. llfl.
21 C.C. GiurC'<;rU. D.C. Giure~cu. /.,tnricL ro111lit1i/or, \"ol. 11. Bucurc~ti. l!lili. p. )(iO.
22 CcHiirori .\trciini cll'sprc ţciri/c român<', V I. p. ·Hi4.
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T1itarii au pr;idat şi ei de numeroas(' ori regiunii(' de şes din Slllhil
Moldovei şi estul Munteniei. Uneori insc.i chiar forţde militare locale
formate mai ales din unit;iţi de cc.-1litraşi au reuşit si1 apere ţinuturile
ameninţate, cum s-a intimplat în 1Ci2:J, cinci forţC"le milit<1rc din ţinutu
rile Ff1lciu, Covurlui şi Tecuci au lovit pe ti1t<1rii ce se întorceau cu prad i
din Ţara Romfmeascii „şi le-au luatu toat1.i dobinda şi robii" 11 • ln lli:iO
aceleaşi clemente militare
locale s-au ap<'"irat cu succes in faţa invaziei
t<itarilor2'.
In apropiere. ele Tecuci c.1 avut loc, in Hil5-1GICT, o ultim;\ incl•n:are
de rezistc-nţci a lui Ştefun al II-iea Tomşa in faţa oştilor moldo-polon~
care susţineau pe tîM1rul .·\lex.andru Movil<i.
de la Tf1t;inmi (22 noiembrie Hi15). Ştefan al
Dupii infringl•rca
Ii-lea Tomşa şi-a pierdut tronul, s-a retras spre sudul Moldovei pentru a
primi ajutor de la Radu Mihnea. domnul Ţ'{trii Hom~1neşti.
I.a Tecud
„oraş de graniţt1 destul ele bun spre a-i aţine calea".-:., lui Tomşa, nobil-Jl
polon l<oreeki în fruntea „a (illOIJ de cc.-1Wreti parte poloni şi parte cazaci":•, a reuşit s<i infrîng;i trupele ce susţineau pe fostul domn al Moldnvei.
Sinl dteva momente care atesli1 evoluţin şi importanta ce o prezint,-,
cunoaşterea istoric;i a elementelor locale legate de evenimente politi.:e
genernle petrecute in Evul mediu.

2:1 l\liron Costin.Op. dt., p. !H.
24 ~. Grip,orm;. /11:<.lit11ţii fc11t111/e di11 MnldoPa, Ruc11re~li, l!l'il. p. 195.
25 Cci/cilnri s!rciini ckprc ţclrilc romunc,•IV, p. :mll.
21i I bici cm.
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F.HEIGNISSF.S AN I>EN SCOLICJll-:N Gf:J.:NZE Dl-:B
i\IOUMU IN D.'\S l\IT'l'Tt-:LALTEH

-

Zusammt•11(;1ss1111g -

Tecuci. Orlschaft clurch l!rkunclcn bcwci ...ct ah :r.liicllhdwn Wohnsitz im I Scptember 1·135, in r<cinc Geschkhlliches J.:ntwicklung im allgcmcinen. clie Ereir,ni!'.o;cs
mit !uh?erungswcisc niehl nur t:C!<l'll .">eincr l•i1:encn Jo:inwohncr, ~oncler ;1uch clic
Jo~:·cignio;se mit national Bcdctllllnl.? ,qckannt hal.
ln clas l\iitlelaltcr cl('r St:1clt Tecuci, ah llesidt•nz c.•inc" Grc•nz„kreio;, clic an cler
Krcuzung cler Jlanclc·J...wc~c von Suceava, I;i~i. llirlacl, Vaslui zu elen .Strlcllcn \'On
cler Untcr - Donau oclcr \•1111 clcm .Schwarzes l\leer licgt. cine J?e.,;chiitztc ukonomischc lle<h.•utung gehabt, be„onclcrn fur clic Erlcichtcrung clie elen llancl<'hlcutc
"il'h fur dcm Warcnab"<llz, an dl•n .Sirctcr l'bcrfahrlsstcllcn 1'efunclcn h;1l.
Sichcr clas,, clic .'\uC...tcllun~ an clic siiclischcn Grcnze cles ;\lolclau, un cler wichIÎl.?cS llan<k•I clc·r sich hicr cntfaltcn, bestimmtcn elen Stephan clC'r Gro„„c. clas-; cr
dcm Tecuci in cler l·:igen,chaft ab Zollp11nkt fiir clie llandcls - \!(•rkchr mit W.1!:1rhci zu L•rlei len.
l>ic i\u f,te li ung ele' 'l'ccuc:i. in da' ~Ii ltl'lallcr. clic llczeichnun~ :1 I' clcm 01·1
fiir clic Einrichlun!! cincr OHenbar11ni.:1.•n im G~i'l des Stammr.inhcil, c.>rlauhl hat.
~o ist der Fall clt>n cinigl'll hcrr,hartlkhcn llochzeifostcn clic in dem Tecuci cnlf;dtc>l hal.
Der .Stadt war aurh <Ier Zeuj!c eincn clr:1111ali,l·hcn \'er!!<.>bcnhciter clic scim•
Entwil't'kh1ng, Fm·t,cl1rill unei UICtht-n, Hi1· c>inc Zeit, vcr,piilel hal, so wie ('to. !!CWeo;en
'cin clic 1-:infallen elen Ti'irkcn unele T;1rli1re11.
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CONTHIBUŢII

Lt\

Ct;NOi\~TEUEi\ BRt\Nl~TILOU

DIN BUCO\ Jl\,\

l't\ VEI. 111./U, 101\\1 IOSEI'

Da(",-1 in fC'ucl.ilismul apusean rezerve.le reudale C'xploatate în J'(•gie proprie prin munca ţăranilor şerbi au ap<'irut de timpuriu, în spaţiul rom{mese
dl' la Hi1s[1rit de Carpaţi, acestea nu apar decit foarte Lirziu, pe de o parte
datoriti1 slabC'i clczvolt<-•ri a economici dC' schimb şi pe de alta datorit[1 condiţilor crC'ate de rC'gimul clominaţic>i otomane : feudali laici şi edcziast iC'i
moldovl'ni nu aveau in proprietall• efec:tiv<."1 - potrivit doc:unwntelor din
sec. XV - XVIII - dC'cît. „moara", iawl. pivele, ştezde, locuri de prisaei1,
şi accstt·a numai acolo unde existau condiţii pC'ntru instalan•a lor fftr;"1 prejudicierea intereselor satelor vecine. 1
Neriind cointl'resati de a organiza producţia agricol<i, prin cultivarea
supr;,1[eţe clin moşic cu ajutorul mum:ii ti1r;.111ilor dependenţi, intrucil
preţu) la c-<>real1• era destul d(' sci1zut, iar ocl11ti1 cu instaurarea monopolului
turcesc aceasl<1 i nregisl read1 o curh;-1 clescenclen ti1 tot mai accent uat<-1, 2 dom nia şi marii reuclali, pentru a-şi spori veniturile, s-au orientul spre <Tearea
unor întinse domenii destinate creşterii vitelor, C'.llnoscule sub numele ele
branişti, intrucit ;,mimalcll' puteau fi
vind11te la prC'\uri bune atil in bildurile şi iarmaroace)(' t•-irii cit şi în slri1inătalt•: in Polonia, Transilvania şi
chiar in Germania şi Veneţia. 1
Noţiunea ele brnnişte provine clin ternwnul paleosl<iv braniti a opri,
dalind aşadar clin periomla conve\uirii romi1riilor cu slavii, şi S'.:' intilneljtt'
in tcwte cele trei Pri romiint'Şt i.
unei

Din clocunwntPle epocii reiese di hraniştele erau teritorii a t'i1ror ..rolosirt.' C'l"<t rezt•rvat<"1 exclusiv proprietarului •· servind „in general pentru
cn ·şterea vi telor, inst"1 uneori const ii uiau acleviirale complc-xe l'Conomic-e
cuprinzincl locuri pentrn pi1şu11<.>, pentru final, iazuri, pris<-1ci. livezi. In cu·
prinsul lor se intc>rzicea t;-1ien•a IC'mnelor, 1wscuitul vinatul şi culegerea
fructelor de pi1dure". 1
I C. Cihuclar11, Ur:mişlill' şi 1>rohh•ma a1>ari!i1•i r('Z('r\'<•i seriorial•• in Moldova, in
1\nalelc Ştiin\ifke ale l'ni\'cr„it{1ţii „i\1. I. Cuza", I aşi, „erie no11a, „C'e\ iunC'a 111,
Ştiin\e "'ocialc, tom. 111, l!l!'1i. fase. 1-:!, p. :10.
'.! J. Boi;clan, S:Jmih• 111:"111:htirilor de~ ţară din :\loldo\·a 111• ;111111 li 12, in ll11lelin11l
Comi'i<'i i„loricC' a B11111:"1niei, lluc11r<'~ti. l!JI 5, p. :! Iii--?. I!•.
:i 1\1. J\I. Alexan<lrC'„<·11 - DerM·a. fa·onomia agrară a Ti"1rii ltomiull'~li şi l\loldon•i
descrisă cil• călâlorii străini (Sl'l"- X\'-X\'11). în Studii, nr. 5/l!Jlill, p. 855 ~i
nota 125.
.
·1 c. c. Giure„1.•11, l'iloria 11âclurii romam·~li clin n·ll• mai v1·dii limpuri 11i11:"1 ao;t[11.1,
Editura CEIU.:S, B11c11r<':;ti. J!lîh, p. 55.
5 C. Cihodaru, 011. dl., p. 3î.
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Desprl• des\.i11aţia braniştilor 11c vorlJl'St"· dar d(Jl'Unwntclc· vrl·rnii. Aslfel, la lr> martie H!JO, Ştefan cel Marc, inU1rind mftnăstirii Pul~a b_rnniştca
sa, spune: „Acea branişte s;."1 fie a mănf1stirii Putna ca să pescuiasca pentru
sine• şi si"1-şi pasc[1 vitele.••G
ln hotarnica austriac<i de la 3 august. I i83 se an"1ta c;i muntele Giurnalim din ocolul Cimpulungului ~1olclovencsc, proprietate a m[m[1stirii Suceviţa, „se afW multe case irnpr11ştiute pentru pr<isila oilor şi vilelor••.e 'ţ';ira
nii din zona ele munte. deci şi pc teritoriile braniştilor, obţineau r<"1şin[1 prin
ricrherca trunchiurilor de brad şi moliei, iar la vreme de iarn;."1 cînd li se
terminau rezervele de furaje hr(meau oile şi caprele cu frunze uscate din
p;."1dure, cu crengi şi muşchiul greblat de pc scoarţa copacilor.' Pc br<miştea
mim;."1slirii Moldoviţa erau oameni care fftceau dohot şi pentru care pli1tcau
m;mi1stirii o anumiti1 clare. ;i in acelaşi timp insi"1 se interzicea cu stricteţe
loC"uitorilor clin apropierea hrnnişlilor de a pi1trundc pe teritoriul lor, constituind in felul acl•sta un mijloc de constrîngcre cconomicc"1 prin care F1ranii
t'rat1 obliga\ii s;."1 inclwie cu propriearii acel contract feudal ele arendare a
locurilor pc care pim-1 atunci Ic foloseau în dev;."1lm;1şic. La 20 ianuarie 14:ifi
Petru Aron intcrzke loc:uitorilor din sah.•le Pirlcşti şi Seliştea lui Oicniş
si"1 prind{1 peşte sau sii taie lemne clin 1xiclurc pc teritoriul mi111<·1stirii Humor, sub amcniţarea unei amenzi „ele 12 grivn<•." '' Moise Moghil<"1 inlc-rzic-ea eimpulungc>nilor şi v;-1menilor si1 coSl'<tSce\ s[1 vinczc fiare sc"llbatice, si1
princlc"1 peşte sau se-I pascc"1 vitele pe braniştea mi'iniistirii Voroneţ, dind drept
c{lluge-trilor ca in caz contrar „sc"1 aib[1 a le lua tot ce vor gi1si la elinşii.'' i iar
in caz c{1 ji vor prinde v;."1ri11d sau tomnind cu oile „s;i aib;1 a le lua lor cite
12 berbeci cum iastc obicina_" " CMug;irii ele la Putna aveau dreptul să „ia
mrc>aj<i şi sacii şi totul"" celor cc ar fi indriiznit s;1 pescuiasci"1 in porţiun~a
riului Siret situal{t la sud de oraşul c:u acelaşi nurnc-.
De pe terenurile acestea situate in zona muntoasei mfmăstirile obţineau
importemte venituri ca urmare a creşterii animalelor, din vinat şi )Jl'S<:uit,
iar in sec. al XVIII-iea - şi din comerţul cu lemn. precum şi clin arendarea
unor terenuri pentru p;-1şunal lornitorilor din zona de munte. La 20 mai
I îli2 locuitorii din Cimpulun~ J{uscsC" plc"1teau m[m;istirii Putna pt•nlru fo- 1
losirea munţilor clin braniştea sa „in tot anul ele fieştecare munte eite noaosprczcce oai micşoare bune care o place trimişilor m<ini"1stirii" 11 şi cite un
l'W~ mc.1re dl' fiecare slinit_ La 1742 insi1 veniturile m<iniislirilor ele pc urma
arenzilor unor terenuri rin branişti erau mai mult clecit modeste, probabil
unor terenuri clin branişti erau mai mult clccit modeste, probabil şi datorii<• pustiirii satelor clin jur ca urmare a birurilor la care erau supuşi
locuitorii acestora de catre domni.'~ Conrlictelc dintre ţi1ranii clin zona tic
muntl', a c<"1ror principala surs:·1 de existcnţ::-1 era creşterea animalelor şi proprietarii braniştilor au durat mult timp_ :\stfcl cimpulungt•nii ~i v;1111enii fo1

ii Uon111w11t:1 Uomanial' llisloric-:1, :\. ~lo!clova, vol. 111, Eclilura Acadcmii>i HSI!.
Bucurc~li.

i

1!1110, P- J.12.

lhidt•rn.

B D Dan Mă11ăslir1·a Sun•vila, Bucurc';'Li, 1!123, p. lliO
!I (ih". 'J'. Kirilcanu, Orînduiala de piulun• 111·11tru llm·ovina d:1tă 1h• im11:iralul 111 ... if
:11 11-h·a in 178G, Bucureşti, l!JiJll, p. :12 ~i :r;: :lH.
10 l\l. Boc•lllCln. i\1i111flstin•a i\loldovila, Cc•rn:"111li. 1!133, p. 52.
11 IJ.IUI., A. l\lolclova li, P- 110.
1.< Teoclor Bf1lan, Uocumente bucovincne li, Ccrn{111\i. l!l:n. p. !Hi.
13 Ibidem.
1-1 lhidl•lll.
15 lhidl'lll, p. 5h_
Iii Ion Bogcl;m, 01J. dt„ p. 21 i-2i!J.
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loseau 1Jl';111iştea r11tin;istirii 1\l<,lcloviţa l;tr;I a inchL•ia un <1<.:onl cu cgume1~11l,
ceea cc clelcrmini1 pc domnitori sc"1 dea mereu c<irţi de up;."tri.lt mi111<-1slirii,
prin care rcufirm;,1u drepturile acesteia. La Iii mai lÎliO Ioan Teodor Caiimachi vocvod ari"ita „acum ele la o vreme încoace cimpulungenii şi alţii
s-au obrmmicit şi cil cîşlig fac pc lminiştea mimi1stirii, de prind gujulii şi
peşte, ii mistuicşlc tot ~i adccliul clupi-1 obiceiul ce iaste Si-, se dea la m<im-1stire, ci nu dau nimici1"", intcr-zicinclu-le âe „ a pune vreun fel de mi1cstrii in brnniştilc şi in piraiele mitni1slirii Moldoviţei". 15
Conflicte a inre[!islral şi mi111r1slirea Putna cu locuitorii clin ocolul
Cimpulungul Rusesc, care închiriaseri1 mai mulţi munţi din braniştea m<-1nc"1stirii, uncie şi-au ff1cut iazuri, pe care apoi le-au vindut ffll"ii drc·pl altCJra
care nu aveau contract cu 1rninc"1stirea şi nici nu plt1teau dijma.''
!n Bucovina, cC'le mai întinse branişti erau în proprietah•a m{măstiri
lor, fiind constituite ca lll'mare a daniilor din purica domnitorilor. Cca mai
Vt'C'he branişte măn<istireaSl'i-, a fost Cl'i.I a mim[1slirii llumorului, fiind ateslati1 docum('ntar la 28 decembrie 1428, e:incl· 1\lcxandru cel Bun ii indi<-;i
hotarele : „Iar hotarul acestei mii năsliri s;i fie de la strimtur<i. pc 1Iomor în
sus, pină la obirşie şi pe amincloui1 piirţile'•.2' c11prinzin"d aşadur p<.irtea clin
amonte a bazinului hidro~arfic al piriului Humor. L.a 21i noiembrie 14!10,
Ştefan cel Marc va d:1rui mf111i1stirii Voronl'ţ o parte din aceasti1 hranişh•
numit<"1 Seliştea Poiana, situat;-, la v1-1rsarca piriului llurnor.~ 1
Trepal i ns<i hotarele st<ipiniri i c;-tl u~;.iri lor humoreni se J;irgesc, dova d;-1 ci1 la 20 ianmll"ie 1456, Petru Aron extinde le~ca braniştii şi <1supra satelor m<-miistireşli J>irtC'ştii şi Seliştea lui Dieniş, acorclincl cillugi1rilor dreptul „cit este hotarnl acestor sate, cu apa sau cu p{1clurc;1 ei S<-1 fie volnici s<i I
apC're. Iar c:ine s-ar afla C.-1 prinde' jJeŞll' sau laie p;-1durea asupra aceluia
(s{1 fie) o !-!loahii de 12 grivne". 71 lali1 dL•ci ci1 locuitorii cdor dowi sale emu
fruslaţi de dreptul pc care l-au avut pin{1 alunei de folosirea c.lev;-tlmaşi1 '-'
pi1durii şi a apei, fiind ohlig<1ţi să incheie contractul feudal cu egumenul
ll1i-ll1;1slirii. La !J ianuarie lliOO Eremia l\lovil<-1 stabileşte maxima extindere
a braniştii 1rnln;istircşti „incepindu-se dela ins<işi (poarta sf. 1min<-1stiri) in
la Poia1w Merilor, de c.1colo pc opcin;-1 pinf1 la ohîrşia Homornlui ·şi pin[1
Iii Brazii Muerii şi pint1 la De:.1lul Ulmului şi pin{1 la Dealul Paltinului. d<.'
acolo in jos, piriul Hacova pinii unde cade in Ihnat şi pPsle Jhn<.11, iar de
acolo drumul la virful muntelui Ge(r)mimului şi pc opcin{1 pinii la Si1c<-ilura Bucura, pin{1 la Poiana lui Jhnat şi pin<i la I3rt1dull'ţ şi ianişi la lozii
şi pin<-, la Miczuii, de acolo la Trei ilrazi peste Soloneţ pîn;-1 in vîrful Sei1·
rişoarl'Î, opdna în sus pinii la poiana Popii, apoi la Fintina lui Drm~omir,
tot pe obdni1 la deal pini'1 la Poiana Paltinului şi pc piriul Ilueovfi\. şi iari1şi
iluci1v{1\ul la vale pin;"1 la Moldova şi iar[1şi dela gura D11covi1ţului, Moldova in sus, pin[1 la izvorul Tocilei, apoi tot. tred1toarea in sus pimî la Dei.ilul
Marc şi de la Dealul Mare iar<-1şi ele unde s-a început mai intii'".n
17 Al. Dol·C:111cţu, 011. dl., p. 52.
HI Jhidl·m.
rn ·r. Bi1lan, 011. dl., li, p. 1:~~-1:?:>.
20 D.IUI., ''· l\lolclo\'a, I. p. 120.
21 thidC'm, III, p. lfiO.
22 I hiclcm, li, p. HO.
. .
23 Doc11111C'ille privind btoira Homimiei. /\, '.'\lolclova, X\'_111\'. Eclilura A;aclC'lllt<'t
BPH, Bucureşli, 1!15'.!, p. 27i-:!711. 1\l'lu I ci in 27 octombrie 1-l!l I c~tc cono;1clcral ca
un fals pl[tsmuil ele c<ilre c;.1lug:'1rii ele
la
m:·m;"1„tirea llumor, (l>HH, III,
p. 533-534).
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Urmărite în tercm şi pc hi'1rţile actuale toponimele de mai sus se intilnesc in cele mai multe cazuri aşa cum sini indicate în hotarnicii. clar sint
şi unelp eu nump schimbate : „Trcci1toarea" trebuie si'1 fie poteca care urmilreşte culmea interfluviului Moldoviţa - Humor din care se desprindeau
numeroase ramificaţii laterale care coborau in cele dot1t-1 viii : Dealul Marc.
este asU1zi Obcina MMe cu vîrful Scoruşei. (122:~ m) situat la r{1siirit ele Valea Molclovitci : Poiana Merilor este Poiana i\liirului : ele aid hotarul n1C'ri,:ea pt• interfluviul dintre riurile Humor - Suceviţa şi Solca uncie SC' g,-,_
sesc ilrazii Mucrii sau Pietrele i\luierilor 7' Dealul Paltinului si Dealul Ulmului. Dealul Germanului este Dealul Gh ermanului (485) 2 ~: pi1:1.tile Humor.
lhnat afluientul s;-1u Hacova. Bucovi1ţul şi pidul TocilC'lor existi1 !oii asti'1zi
sub aceeaşi denumire. St"1c<"1lura Bucura (probabil „a lui Bucur''), Poiana
Popii, Finlina lui Dragomir, poiana lui Ihnat sint <introponime care. ref(•rinclu-se la elemente minore, nu s-au p;-1stral. Trc:'i Brazi !oii Bri'icluleţ trl'buie mnplasate in r;1za satului Ilr<-1dulcţ unde eslt> şi p;iclurea cu at'elaşi
nume. Termenul de lozii se rcft'r{1 la o asoci.'lţiune ve~ctalii de 1;·1st;-1riş de
lune;-, sau mlaştin;i ele pe valea Soloneţului. Intre Soloneţ şi Bucov;iţ probabil C<i
hotaru[ mergea J.'C olicin;j. C<-iJUg;irii hunrnrcni
tnai
st;-1pîneau şi muntele Mc"1gura Humorului clin ocolul Cimpulungului
Moldovenesc, dt1ruit lor de c[1tn• Alexandru U1puşneanu şi inl;-1ril lu 12
iulie 15~14 de c;-1tre .-\ron Vodi"1,76 care ii stabileşte şi hotarul.
0

Cea mai intins<i branişte aparţinea ctitoriei lui Ştdan cel 1'1'1are, rn;i-1
nt1stirca Putna, care u fost înzestrat;1 cu un intins domeniu in jurul st1u 2;
şi care cuprinrea bazinul hiclrogr;1fic supl'rior al ri11l11i Sucea\'a, atingincl
maxima întindere Ia sfirşitul primei jumt1tt1ti a sec. <11 XVII-k·a. mai prN'i'>
Ia l:l august l1i4î'~ cinci Vasile Lupu ii fixeaz{1 hotarele: „incPpincl de Ia
Opcina Vulcva intre ililesi pin;i la poiana Slutina, de aci la Poh;ireşti şi
Opcina pină la Paltin. clc> aici la obîrşia Falcăului in miilocul Ciumîrnei în
sus Ia virf şi în mijlocul poienii Plosca la Ştivioara, la Marele HrC"l;eniş şi
in jos la Iarovicioara. Ia Tomnatic, Ilostov. de aici la Chicera llostov. la Păr
c;.il;ibia şi Jupania. ele la obîrşia Tib;iului la Tihăul de Jos la muntele Luho•:,
la Cimhroslava, la muntele Gavril. la muntele Br;itil:i peste Bislricioar;t
din partea Husoaia pînt1 lt1 Stinişoara, undC' este J>rediaca. ele aici cu ea in j'ls
pinii la gura ei, peste Bistriţa in sus pin;-1 la l?llra Chirlihahei şi acest pt1rîu
in sus Ia virful muntelui TiHarca i';htre, şi tot cu Opcina peste virf11I Gi1inci
Ia Molda drept la virf prin f<igct la Pctrişul. la Scllaşul Mare. la alt Scila~.
Ia pf1riul fli•nia. drept h1 Arsurt"1, la Oglinda şi la P(oiana Crucii). cit' aici
drept muntele în sus la Mesele Crucilor şi la virf la Stini~oara, la Slatina
Voit inu Iui '"Comparincl întinderea braniştl'i de la 15 martie 14!10, 17 noiembrie
1502"' şi 15 august lfi47. se observit cr1 ea s-a extins spre rr1st1ril ele la piriul
Laura pinii la pirîul Vicov in 1502 şi apoi pin[1 la Obc.:ina Vuleva situal~t
intre Bilca Mare şi Bilca Mic{1, urmiirind sfi inglobezc cele două VicovC' cu
scopul ele a folosi munca locuitorilor ele aici pentru punerea în valoare a
hrnniştei- Cel mai mult ins<i s-a extins spn• <1pus înspre Pocu\ia şi Mara24
25
21i
27
:.!8
29

Dimitrie Dan. Op. l"il., p. lfi2.
D.1.H .. :\, l\lolrlova. XV 11/11. p. 2î-I. a pan• 'ub rorma „Gc:nim1:lui".
Ibid1·m, X\"l/IV. p. 112.
D.H.H., A :-.tolclova, III, p. 1-12.
T. Bi1lan, 011. cil., li, p. 12li-J:IJ.
D.IU L, J\. Moldova, 111, p. 505.
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mureş pn•cum ş1 111 zona munţilor Suhard unde hotarul ei se suprapunea
cu cel al mrini"1stirii Molcloviţa intre piriul Gindacului şi Bistriţa Aurie.

Hotarul dinspre nord mergea de la Obcina Vuk•v<1 pc la izvo<.trclc piriului Vkov şi Laura, trecea peste muntele Petruşca dela izvorul Siref.dul11i
uncie ar putea fi amplasat Pohiireşti, <1poi la muntele Pietroasa şi Pallin
(lOHi m). 10 De aici hotarul clin lfl47 nwrcwa la obîrşia Falci1ului, clar in 14!JO
atingea Fak<"1ul la grnapa lui Alexa care credem cit c-ra undeva în zon;i
eursului supPrior ;.11 piriului Falc;lu, c1<1ci1 nu cumva acel Şipot indica toc·
mai izvorul piriului. De la Obirşia Falc;"1ului se mC'rgC'a pc obeină, rnsind
in stinga izvoarele piraielor Sacltn1, Ciumirna, Husca şi Seleatina,>' atingind
aici poi;rna Ploscu situat;-1 la po<ilele muntc>lui cu accln~i nume (1074 m). De·
la poiana Plosca în timpul lui Ştefan cel Marc hotarul cohora spre izvoarr-le rîului Suceava i;.1r în sec. al XVII-iea trecea peste munţii Ştivioara ajun~incl la ;\farele Jlrebeniş (azi Cirehenişle, l:no m) de uncie cobora la valea
pîriului larovic:ioura lreeînd apoi peste versanh·le ele norei ale munţilor
Iaroviţu şi Tomnaticul, ujungea dincolo de Ceremuşul Alb, in Pocuti<•. Iii
mun \.ii Iloslov (azi 1-losti 11, I:> 12 m) şi Chicera Hostov (azi Hoslov, J 5!12
m). 12 De- la aceşti munţi hotarul cobora spre sud pe obeina dintre Cen•muşul Negru şi
piriul Pirct1lab şi ajun1.;wa la l'irc;-1lt11Jia care clupt1 ptirerea
noastr;i era numele unui munte de la izvoarele pirîul11i J>îrc;ilt1b.n Muntch~
Jupnnia (l85:J m) este situat la izvoarele pîriului cu acelaşi nunw ~i ale>
Tib[1ului. Muntell' Luhov este Tilhoaia 14 sau Sihloiul !\·fare (153:~ m). Cimhroslava este Zimhroslava (}()03 m) '~iar muntele lui G;1vril. cota 1351 m. •;ituat;"1 la sud de Zimbroslava/"' muntc>le Brt1ti1[1 are şi ast;lzi acelaşi nume şi
este situat în apropiere ele conf111enţa piriuluî Husaia cu Bistricioara (azi
Bislrita Aurie). De aici hotarul se intersecta cu acel al mtint1stirii Moldoviţa, stăpina munţilor Suhard. şi mc·r~ea fie pe pîriul Rusaia fie pe obcin;i
pinii la muntele Stînişoara (Hi!lO m). Pîriul J>rccliaca este astă~i cunoscut s11h
nunwle de Ginclacul." Virful Tittarca Mare estt• astftzi Bitca T[1tr1rc:ii ( 1550
m), iar muntele Găina s-a pftstrat sub acelaşi nume. De la Găina hotarul
cobora pc v~:ica piriului Lucava trecea peste riul l\Toldova şi urca pe muntele Vcjul Mare (14!14 m) situat la izvoarele piriului Benin, întrucit in hotarnica din I 4 iulie I iB:i acest munale apare la hotarul dintre ocolul Cimpulungult1i Moldovenesc şi braniştea mitnăstirii l'utna.u lnlr<' Valea Moldovei şi muntele Vejul ::\·lart• treh11i0sc amplasate Pietrişul şi cele domi St1laşe, credem ct1 JX' valea piriului Suliţa, deoarece la 14 iulie l i83 hol arul
0

:10 T. n<ilan. 011. t·il., 11, p. 1:10. Con,iclc1·:1 t:i1 Pohiu·e~Li11I <''Ic l'ictroa,a. iar Paltinul
muntele Bll<"U\'.
:11 lbiclt•m, E'lc de p;"1rcrc c[1 hotarul rolin1·a ele la muntele l.1mi.:11I pc valea Bu,c<'1i,
rncriiincl parai(') r11 al'ca~ta pinii la l'Onf111C'nla cu S11ccavn. apoi (X' SucC'aVa în
s11s pin a la i.:ura rl<' vi1rsnrc a piriului Sclcatirl<'i şi pc ncE'sl;1 in sus pinf1 la !'Jos• 1.
Tras<>ul ace'ta r rontrazic(' hotarnica din 1-190 care precizE'az;'."1 cbr c<'1 hotarul lllt'ri:ea
·•. pc obdn:'1. pin;i la <•hir~ia ~u,,·,·ti ~i la uhir!'iia Scleatinci'".
:12 Jbidt•m.
:-i:1 lhid<'m, Crede ea ternwnul ele l'ireil1;·1bia se rerC'r;·1 la poienele din slin~a µiriului
Pircălah.

:i.r lhidt•m
;1:; I hid1•m.

:m lhidem.
;1; Ihidt•m.
:lH T.V . .Slc~fanclli, l>o1·11111t•nh~ clin n•driul oro! al C:i1111111lm1r:11l11i l\lnhlo\·rnrsc,
Bucurc~li,

1!.Jl5, p. 1·1:.1.
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nwrgca paralel cu acc•sl piriu. 9 De la Vcjul Mare şi pînă la muntele Oglinda braniştea Putnei se invC'cina cu cca a Moldoviţci, mai precis pin{1 la ·virful Rusci1i silual la ixvoarcle piriului cu acelaşi nume unde se intilncau
hotar<.•lc Putnei, Suceviţei şi Moldoviţci. Poiana Crucii este azi Dealul Crucii (10fi4 m) situat Ia izvo<1rele piriului Bcrchcza. In ceea cc priveşte Stinişoara. aceasta se ~[1scştc la nord de dealul Piatra MarC', iar Slatina Voitinului - în zona izvoarelor pirîului Voilinel.
ln continuare hotarul nu este precizat. dar cu si~uranţ(1 d1 mergea o
portiunc paralel cu pirîul Voitincl, apoi pc la marl!inea ele r;lst"1rit a satului
\,'icovul de .Jos piM1 la confluenţa riului Bilca cu Suceava. Aşmlar [aţ[1 de
hotarnica din 14!10, cinci braniştea se termina la gurn piriului Putna. UC'Ulll
aceasta inregistreaiii o întindere, induzind şi satul Vicovu! ele Jos. ln secolul al XVIII-iea braniştea c[1lugi'trilor p11lneni inregistreaz<I o
dcscrestcre in partea de vest, în Pocuţia si însprp !\far<1murcş. Astfel la :~
mai 17-10 GrîgorC' Chica porunc<'a mar0lui vornic fordadw Husei si""1 ho1r·1rniceasci1 munţii m;-1ni1stirii Ptuna care l'rau impresurati ele ciitre „Maranrn10
reşeni de C'i1trc Tara Ungurcasc[1''.
ln c:onclit.iik slc'ihirii puterii statului
molclovcun ca urmare a instaurării clominaţic>i turco-fanariote, sint pi0rdute in sec. al XVIII-iea o serie de teritorii în regiunea rintre cele dowi Ce·
remuşuri precum şi a nrnnţjlor Suh;1rd, clovacl<'i c{1 la I iB2 nu mai erau in
stăpînirca mănf1stirii Putna munţii Tomnatec, llostiv, C'hicern Jlostov şi
Pîrc;ililhia din Po('ul.ia, fiind ocupaţi de c;-1trc poloni. precum şi .:upania,
cursul superior <li pîrîului Tihtiu. muntele J.uhov Cimhroslava. 111111111'!0 lui
Gavril, Ilr;itil<i, Stînişoura şi pîraiele Husaia şi Diaca! 1 care sini inglohak
la Transilvania.
In afară de branişle<i clin jurul m;ln;istirii. Putna mai avr~a si alh~
locuri care se bucurau de lcQca braniştii. :\şa csll' cazul S!'Jişlci Grecii
de ling,-, oraşul SirC'I, unde Vasile L11ru porunceşte la !l iuli(' lli4:ţ celor
ce s-au aşezat aici s;i-şi mute cast>le din hotarul seliştei. 12 De acplaşi rer:im
se bucur.i şi o porţiune din riul Siret cu terenul clin iur aflat la sud rle
oraşul cu acelaşi nume. umlc Radu Mihnea inlerzicc•a pescuitul la 11 i11li0
1617.'; Fiii lui Ştefan cel \fon• au înzestrat şi ei milnăstirile cu sate ?Î
moşii : Bogdan al III-iea la 21 dc>cemhrie l!i15 dt1ruicşte mtmăstirii Voroneţ, o datt1 cu s11tul Bucureşti. şi o branişte în jurul mfm;istirii care i11c"pea „de la ohirşia Bi1Icoaci la Dealul "!\"Tare, la ohcimi pin;i la runcul Şuvoritci, ele ;icolea la dealul de jos <li Cl<idilei, de acolo tot pe Plotu11iţa,
apoi in Suha Marc. apoi pe Suha la vale. pîn;i unde cade in Moldova, apoi
pe Moldova la vale. pin<I unde se impreunil cu hotarul Ducurcştilor'' „
Dealul iVlare se afl;i la izvoarele Bi1lcoaei : rnncul Şuvoritei se g{1SC'a
pe muntele Şuv;lrata (azi Piciorul Şuvririlei. 101:J m): dealul ele jos al Cl.-1ditei c.•slc CJ;idita Mic;-,, iar piriul Plotuniţa se numeşte ast1izi nrnniştc.i
şi se varsr1 in Suha. Pc cursul inferior s-a formal satul l'luto11iţa, ceea cc
imlic;-, numele vechi al piriului. Ilotarul clinlrc brnnişte şi satul Bucurc~ti.

:m

I biclcm, T. IJ{1lan, 011. dl., p. I :111.
40 O. Dan. :\l~111~1,lin•;1 şi l'omu11;1 l'utna, ll11l'llrl'":>Li. l!f1lo1, I' Jl1î.
-I I T. fi;'1lan, Op l'il„ li, p. I 211.
·12 Ihidl•m, I, p. 2-11-242 .
.1:1 lbidl·m, p;i~. 253-25-1.
H V.I.li., ,\, Molclova, X\11/1, p. 1111 ; 'J'. Bill:m. 011. dl., I, p.

!i-1;. Dii d;1la

de

:?I decembrie 151-1.
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era pc o linie cnrc mergea de la izvorul B;ilcoaici paralel cu pîrîul Vor>neţ în aşa fel incit în,globa în cadrul hranişlii !;i m;infistirca Voroneţ. Tot
acum. rnl\rnistirea Voroncţ primeşte şi ,,muntele Lu!lg cu toate ţarcurilf'
sale''' 5 situat pc rîul Bistriţa.
In secolul al XVII-iea mi.inăstirea se hot;iriişte sC1 transforme în hr:1o bună parte din hotarul satului I3ucureşti şi satul Stulpicani d<iruit
ei ele ciitre Ştefan cel Mare la 17 au(!ust 1488 16 împreun:i cu tot bazinul
hiclrof!rafic al riului Su ha l\fore ceea ce i se şi rccunoa~tc de c<itre Moi,,.
Moghil<"t la 21i octombrie Hi30''. cinci ii fixcaz[t şi hotarele: „din (l\foldov.i)
în Topliţa Riii<1ce. de acolo in direptu la .·\(s)cuţ.ita. de <tcolea loveşte Id
"'.\l;igura S<iratit, clela i\.l[1gura Si1rati"i la Miigura Capr:•i, ele la M[1gura Caprei la Diiccc•lul, de la Diiccl la Pietrile . \rsc. <le 1<1 Pictrile .'\rse in Prisl:>
pul ToclC"'rcscului. ele acii Izvorul Chirilului (in) gios pinii în Bistriţ:i. PI'
Distriţ;1 in Hios pîn:i la gura Izvorului R;iu, pre Izvorul R:-1u in sus pîn;'1 in
ohirşii. ele acii Opcina toat.1 pin;i la V;irvul Ş:1rului, din V;irvul Şar11lt1i
Obcinu. pim'i în Ialoviţei, clin Ialoviţă Opcina pin;i în Dealul Pinului, <lin Dealul Pinului in gios pîn;i în Neagra, pre Neagra in gios pin.:î în Bistriţii, pre
Bistriţ;i in gios pinii în gura C<iţ.cluşei, Cotră.E?aşul in sus pin;i în Plai11l
Colbului. din Plaiul Colbului pi1Hi în Opcina Rea, ele în Opcina Hea pin.I
între Ostrişoare. dintre Ostrişoare pinii in Dl~alul M1keşului, Dealul l\fac0şului pimi în Vadul Negrilcasci, din Vadul
Negrilcasei pin;i în Vadul
(Ciu)mf1rnei, clin Ciurnărna Opcina pi1Hi in Cl;iclita, din Cl[tclita Opcina
pinii in Şuvărata cca Mare, clin Şuv;irala cca Mare pre clup1i (Rtit)unch1l
pin;i la guru Bi1lcoaei".
Tn urma conrlictului cu ?lfoldoviţ;i hotarul braniştii Voroneţului S'.?
fixeazi1 ln rn iunie 1756 18 pc riul Suha pinii la vcirsarea Văii Seci şi pe
aceasta in sus pinii la Ascuţita.
In ceea ce priveşte toponimele, majoritatea s-nu p[1stral p111a asttizi ·
Suha şi Valea Seacă, Topliţa Rece este intre Valea SC"'ncii şi Bnhna. muntele :\scuţita este ast;-1zi .'\scuţita Marf' (1014 m). M<ii:;:ura Silrată s-a păstrat
sub acelaşi nume. Măgura Caprei se numeşte :\rşiţa Cuprci (I 126 m)!9
Diecclul este identic cu muntele Boului (!J37 m) 11', Pietrele Arse sint l-1
izvorul V;iii Caselor, iar Prislopul Toclerescului este muntele Tocliresc·1I
(14!10 m). situat la sud-est de muntele Rari1ui 1 : Izvorul Rfn1 se p.:-1strea7.'."t
şi astiizi cu acelaşi nume, riincl afluent al Distriţci dinspre dreapta. V<"'irsinclu-se ceva mai la vale de pirîul Chirii. llotarul mergea pe acest plriu
pină la izvor apoi pc ohcin<i pimi în virful Şarului (Şaru Dornei).~ 2 De ln
vidul Şarului hotarul mergea pe obcina care urm[1rca interfluviul dintre
bazinul piriului Negrişoara şi cel al l3istriţei. aici trebuie sii fie Obcina
foloviţa, iar DL•alul Pinului este muntele Pinului (1575 m) situat la nord
nişte

1

,15
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ll.I.H., /\. Moldova, XVJ/I, p. IUi.
D.IU I., A l\lolclova, 111, p. 75.
T. Bf1km. Op. dl., li, p. !Hi
lbidc•m, p. !l8
Ibidem, p. !l9.
:it lbidl•m.
r;z T, Bi1lan. Oll. dl„ li, p. fl!I. CreclC' d"i 1.,,vorul Bf1u C'-lC' piriul Bi1rnarul. ccC'a c·<·
nu est<' veridic atita timp dl cxist[1 un hidronim cu acel m~m~. şi_ in Pil!~ ele •.•ceasta holarni1:a spune : „pre I 1.vurul Bi1u în 'll"' pin[1 la 0L1r';'ll ş! •1.c acu 01)('1.na toau·1 pin[1 in vidul Şar11lui", lucru ee aral:""1 ~Iar c'.1 rle l.a obn:s~a lzvoru_llq
n;·m şi pin<"1 la virful Şarnlui hotarul parcun(C' o ch~lan!a cons1ctcrab1lc1 Pl' Ohem 1,
c•ri IJflrnarul il\'orilştc ele sub vidul Şarului.
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de confluenţa pîrîului Negrişoara cu Neagra. Plaiul Colbului este virful
Goii (12~11i m)~' şi care se află la norei de localitatea Cotirgaşi. Obcina R~a
(12!12 111) este la vest ele muntele Ditişcscu, iar intre Ostrişoarc este muntele Ostrii (I :W4 m)", Dealul l\Uiccşului se găseşte la vest ele piriul Neqrilesei, iar Riîtunelul este asU1zi muntele Hotuncla la rits<irit ele Şuv1iri1ta. ss
In afani ele :icc<1stii întins<i branişte Voroncţul ajunge s;i fie slăpin,-1
şi asupra unor munţi din ocolul Cimpulungului Moldovenesc: Pit>trişul,
Muncelul din Straje şi Mestec<iniş, primiţi la IO martie 1775 i11 schimbul
satului Vli"tcleni ele la Maria, jitnicereasa "', sora domnitorului Ioan Teodor
Callirnachi.
Constniincl biserica m;irnistirii i\Toldoviţa, Petru Rareş devine astfel al
doilea clilor şi inzestreaz;·1 miin<hlirea cu sale, moşii şi cu o branişte in
jurul ei „incepinel ele la gun1 Piriului Frumosul in sus pe piriu, pinii la
obirşic şi ele la ohirşic} Frumosului pe vidul Dealului Marc, la ohirşia lui
Dragoş şi la obirşia Ciomirnei şi la obirşia Pulnişoarei, pe virful Dl'alului
Mare, pimi la Oglinel;i şi de acolo pe ohcin;i pinc'1, la virful Dealului Hacica
şi ele acolo, tot pe obcin;i,
1<1 Sitl<1şul Hlehului ~i la Sfdaşul Mare şi la
F;igeţel şi la Veja Simeia şi ele acolo in jos pe obcina dinspre Moldova, la
virful Feredeu şi de acolo, în jos. la obcina Suhi1i. şi ele acolo pe virful Dealului Mare la Miigura Boului şi la ohirşia Deei şi c.le acolo la vale pe piri11,
la gura Deci şi Frumosul".~·
Hotarul broniştci este relativ uşor ele reconsliluit : pornea de la confluenţa piriului Y.'rumosu cu Moldoviţa apoi pe piriu i11 sus pi11<i la culme:..i
munloasf1 cc desparte bazinul 1Vloldoviţei de cel al Humorului denumita
Dealul Marc.• cu virful Scoruşetul sit ual la ohirşia Frumosului, apoi ajun gea la De<1l11l Roşului (l IWi 111) ce se afla l:t izvoarele Putnişoan>i, iar ele l.i
Dealul Roşului la virful Oglinda. De<tlul Raş~a..sc g{1seşk la ohirşia piriului
Raşcova. pulindu-se identifica fie Cll virful Piscul (I rno m); 8 fie cu Roşna.
S;ilaşul Jllcbului şi S;-.Iaşul Marc nu pot fi identificate pt> h;irţilc actual~
pc care apare doar piriul Siil<tŞ în bazinul superior al Broclinei, deci în
apropierea ohirşiilor :-\rgelului. In zona cumpenei de ape Broclina - /\rgcl
trebuie s;i fi existat gospoel;.-1rii simple de tipul siiluşelor, cunoscute sub
acest nume şi in alte regiuni <1le ţi1rii, ciupii care evenliial au foşhclem1mite şi unele pîraie. Veja Simeia credem cil este muntele Vejul u11de iq
hotarnica a11striac{1 clin 1 aucrust I 7l!:l se intilneau hotarclt' Putnei şi al
ocolului Cimpulung cu cel al Moldoviţei. 51 F<igcţelul situat între Si1laş1.1l
Mare şi muntele Veju apare şi sub forma „Sihla de fagi".<-0 De la muntele
Veju hotarul urma spinarea obcinei care desparte bazinul hidrografic al
Moldovei de cel al J\:loldoviţci. lrecind peste virful Feredeu pimi la Mă
gura Boului (1207 m) ele la ohirşia piriului Deia, apoi pe pîriu in jos pimi
la v<irsarca acestuia în lVIoldoviţa care coincide pc malul opus cu gura de
!">J Ibidem.
:H lbidt•m.
;,:; 1Llidl·m.
!iii T. V. Ştefanelli, 011. dl., p. l·fa
5Î D.l.B., l\. l\lolclova, XVIII, p. :Jlifi.
!iii T. B<ilan, 011. dt., li. p. 1!1.
5!1 'I'. V. Stcfanelli, 011. dt., p. 113.
GO J\l. llocănc\u, 011. cil., p. 38.
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v<irsare a piriului Frumosu. i\lcini1stirea mai st<"ipinca şi muntele Toderes·.:ll
cli1ruit ei ele d1trc Grigore UdrL•a, marele vf1taf al \inutului Suceava~'. precum şi Rcir<itt l.61
La sfirşitul secolului al XVI-iea cidugtirii Moldovieţi au pl<"1smuit un
act prin care urmiircau si1 sti1pineasci1 munţii Suhard şi din care reieşea
cfi .·\le:rnndru cel Bun le-ar fi di1ruit <iceşli munţi la 15 februarie l4D,
fi1cindu-lc şi hotarnica~•: „incepincl clin virful .Jircap<inului cLire este deasupra Fintinii Reci, la Coşna i\-lic:1, in jos pe Coşna Marc, pin<i la P<illi111şul lui Banco, şi de acolo in jos pîn;i la Coşna Man>, şi ele acolo, pe Coşna
Marc pîn:1 la piciorul Suhardului i\larc, şi ele acolo drept la deal, pin<"•
în virful Suhardului, şi ele acolo. tot pe virful Suhardului. pin<i la obirşia
Rusaii, şi de acolo, la vale pc pirîu, pinii la riul Bistriţ;.1 şi ele acolo, la vale
pc Bistriţa, pinii la gura piriului Fintînii Reci, şi de acolo pe pirîu, pin;i
la Finti1w HecC' şi pi11:1 la virful .Jiraptinului".
La 2 iunie 15!'15 Gaşpar Corniş
atr:igeu atenţia bistriţenilor ca s;i
aju11g[1 la o inţclc~erc cu ci1lug:-irii ele la Moldoviţa pentru muntele Su
hard 1x• care ci1lug;irii susţ.ineau cit-I st;'1pincsc de 200 de ani. 61
Munţii
sint intiiriţi mi"mitstirii de ci"itrc l\liron
Barnovschi la 2 iunie 1621il•,
iair apoi ele Vasile Lupu la :JO martie lli42~;.
ln ceea cc priveşte toponimele, virful Jircapănului este Suhardul
Mic sau Suh;ir7.clul ~H. Fin tina Rece - Piriul Rece sau Izvorul Rece care
izvor<işte din Suh;trdul Mic şi se vars;i in Bistriţa lu Cioc;ineşti : Coşnd
Mici"1 este probabil B;'mcuşorul care-şi are ohirşia faţ{1 în faţii cu piriul
Vintinii Heci : Pi11tinişul lui Banco este situat in 7.ona părîului Pc"11tiniş.
Coşna Mare este azi Coşna c;tre izvori1şte de sub Suhardul ?\fare ; Piciu
rului Suhardului Marc este pintenul cc cohoari1 clin zona vîrfului S~t
hardul Mare cu direcţie sud-estic:1 ; piriul Husaia izvor;işle ele sub vi:ful Omul şi se v:.trs<i in Bistriţa in apropiere ele muntele Br::itila. Este in·
teresant cc'1 acelaşi voievod Vasile Lupu int<ireşte zona dintre pîriul Gin
dacului şi Bistriţa Aurie atît m{1mislirii Moldoviţa cit şi Putnei 6'.
Dup;i ce familia Movil:1 construieşte m{11Histiren Suceviţa prin grij„
episcopului de R;id;"1uţi Gheor.~hc Movil<i, Petru Şchiopul, domnul Mol
clov<:>i, înzestrează m;inăstireu Iii Ci august i;;BJ 70 cu satul cu acel.işi nurn':'
din ocolul Bi1cleuţi şi care cuprindea
„locuri de mori la Suceviţa şi ct•
poiene ele finea\;i
şi cu mun\i şi cu slatine şi cu izvoare de peşte . . .
incepîncl din cimp clin f!Ura Horoclnicelului, din grădina lui i\'lihail. !.:J
Mocirla CuraUi şi printre Te~cioaora şi printre Pr::ipăclenia, la capi1tu,
malului însemnat
şi c<itre apus pc opcină, la un semn marc,
la clc<.:1•1;
Horodnicului, clar pe opcind şi la vale, la obirşia Pietroasei şi ele acolc I;:
miazăzi, la dealul \loitinului, la Prislopul Veţeului, apoi la Rediul Sitei•.
rei, la capi"1tul VoC?vodcasei şi ele acolo la dealul Crucii, 1<1 obînşia Berchi;.1Iii lbidt•m, p. ·10.
fi2 T. Btilan, 011. t:it., 11,

Moldoveneşti clin
Bucureşti J!l5!1, p. ;122.

p. I Iii : Cataloi.iul cloc11ml'nlclor

b.torici1 t:f'ntrali1 a stalului, voi. 11 (Jli21 ; Hi52)
li:I lhidt•m.
li-I D.IUI., J\. :-011.,lcluva. I. p. ·121.
fif1 T. Hi1lan, 011. dl„ li, p. I HI.
1;1; lhidt•m.
Iii lhidl'm.
I.iii lhidt•m, p. 120 : l21i-131.
fi!J lhidt•m.
70 D.J.H., :\. :-.loldova, XVI/III, p. 2'.!G-'.?27.
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jului şi la stina lui Sechereş. la ohirşia Rusc;.ii şi acolo se intilnesc hotar~
lc Molcloviţci şi ale Putnei şi ale .Suceviţei şi de acolo, drept pe opcinu,
la Stinişoari1. Şi iar;.işi, pe opcinii. la slina Ursului şi de asemeni la t?·cci1toarea ci1lugc"ireasc[1 de la ;\foldoviţa şi ele aici. la suiş, la Prislopul pope:i
şi pc opcin<i, la poimta
Mi1rului şi pc opcini1 la Tirguşor şi iar<"1şi fh:
opcin<i, intre vulea Humorului
şi intre Izvor. la dealul Humorului şi 1<1
Prislopul ele la început ce s-a cohorît de la dealul Ilumorului. ce este.•
pcntru V[tratec, şi iar[1şi pc opcini"1, la Pietrele Femeii şi de acolo la dealul
Vulturului. şi la cap;~1tul Somii şi pe opcin<i la dealul Soiei.ii şi iar;"1şi pc>
opcin;i, pinii cade in drumul Slalinii şi de acolo, pe custur;~1. la capi1tul pi
riului şi tot pe drumul Orhoveţului, unde iese drumul din pi1dure la
colţul lui Giurgca, la poiana lui Hirca şi la vadul
Verboveţului de la
Olov;."1ţ, de acolo in sus, pe drum, între ţarina Olhovelului şi intre i.I Su ceviţci, apoi la v;.1le, la fintina, uncie este crucea şi stilpul lui ~tcfan voevod şi ele acolo la cornul Br;."1d;iţelului la i-:rc."1clina lui Danie şi de acolo
la iazul lui Mihail".
Chiar clac;i documentul clin () august 158:J nu pomeneşte c;i rnoşi.:1 din jurul Suceviţei se bucura de re.t!imul braniştii, credem c;i poate fi consic..ll•rnt;·1
o branişte cel puţin partea muntoasi1 mai
ales c[1 la 21) rebruarie 15lHi Petru Şchiopul confirmă mim;istirii Suceviţa satul sc."1u „imprcuni1 cu un sat i.1f1i1tor in acelaşi hotar cu numele Movilenii cu toate hotarele şi Branişte şi pc."1sc[1lori şi izvoare şi slatini".
In ceea ce priveşte.> trnsarea pc hartă a hotarului
satului Suceviţa,
aceasta este uşuratii de faptul c;i loat<i partea ele V('St se invecinca;i;i1 cu
braniştile m[111[1slirilor Putna,
Moldoviţa şi Humor. I-lorodnicelul
s-ar
putea si1 fie piriul
Horo<lnicul inc.1inte de confluenţa cu Tcscioara (a7.1
Teşoara) : dealul Horodnicului este dealul Pietrosul de unde işi
adună
apele piriul Horoclnic şi de uncie izvor;."1ştc şi piriul Pictro<1sa : dealul Voitinului este Poiana Ilociungului (!14!1 m), iar Prislopul Vcţcului este Pia·
tra Marc de la Obir~ia piriului Vcţeu : Hcdiul S;k;irei se arl;."1 la izvoarcll•
piriului Voevodcas1.1. toponimul referindu-se
fie la o curciturc"1 fie la
cultiv;:irea plantei cu acel<1şi nume. mai ales ci1 ceva nwi la sud apare
un de;.11 numit Dealul Ovi1zului. Dc;.1lul Crucii este Poiana Crucii (1065 m)
La obirşia piriului Rusca se a[l;."1 Dealul Ruscc"ti cu vir[ul numit Trei Movile, indiciu clar cc."1 aici se intilncau hotarele celor trei mc."111i1sliri clup:i
cum reiese şi din hotarnic;) : Stinişoan.1 trebuie sc."1 fie undeva pc obcini1
situat<"• intre Dealul Ruscid şi Stina Ursului (uzi Poiana Ursului, 11:m m~.
Treci1toarea Cc.Hug;ireasc;i se refcn·1 la drumul actual cure vine de la Mol
cloviţa mergincl spre Suceviţa ; Prislopul popl'i
este
Poi;.1n<.1 Prislop
(1180 m) situal;i la izvoarele piriuiclor Prislopul Mare şi Mic : Poiuna Mii
rului se p[1slreazii şi astc."1zi cu acelaşi nume : ÎJ_l ccec.~ cc priveşt~ Tirgw;or.
credem c[1 este o formi1 alterat[1 i.1 lui Tirş, Tirşor._molid tin;ir, pentru d1
r11-zoni1 nu este atest;.1ta vreo
localitate care si1 fi avut statului ele tirg.
şi poate ri localizat la poiana
Tirşciori (IO:lH m), iar dealul llomorului
este cota 1073 : Pietrele l'cmeilor
se afli1 la izvoarele piriului Solcuţa :
dealul Vullurilor este ohirşi;,1 piriului Izvorul c<1re în secolul al XVJ-le:1
purta denumi rea <.Ic .Solca : dealul Solcc"1i este in <1propierea dealul Lii
Vulturilor. De aici hotarul mergea pc ohcimi, traversa drumul Slatinii a
ju11gi11d pinii la izvorul piriului Iazlovcţ ' 2, apoi pc piriu in jos pinii la
drumul care ducea la Volovi1ţ, mergea paralel cu drumul traversinei pi; I D. Dan, l\li111:i'>lirra SUl"l'\"i\a, p. l'.?li.
7:! Jhidt•m, p. 162.
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şi Verboveţ in zona satului Marginea'>, inchizindu-sc 1~
1-Joroclnicclului cu Tescioara. Mi111[1slirca Suceviţa mai deţinea
Giurnali1u din ocolul Cimpulungului Moldovenesc pc care ii
primise de la logofătul Ion Solomon şi soţia lui, M<trica, nepoata lui l.u:a
:\rhore, danie int<irită de Petru Şchiopul la I nrni 151!4, cu cure ocazie i S•!
fixcazt1 şi hotarul" de la ohirşia Putnişoarci şi ... pinii la gura Dornei în
Bislriţ<i în jos, pin11 la gura Cobollei pc Coholta in jos, la muntele Rc"idicinei, la izvorul Gemcli1ului in jos la i\foldoviţa••.
Şi muntele Giumal<iu <ivea caracterul de branişte intrucit la li imi11
urie lf>OCI'~. Eremia i\'lovili1 confirmă mc"rni1stirii Suceviţa „pi1sccitoarclt• dir1
Braniştea de la obirşia Putnişorci la gurile Dornei la Bistriţa de .Jos pîn<i
la gurile Coholtei, la muntele Ri1cl:ici11:1, 1<1 izvorul i\'C;irului ele .Jos, pin<i 1•1
Moldoviţa şi cu Binwva, toate girlclc şi izvorele".
Şi celclutc 1rnin<'istri cure nu erau situate in zona ele munte avc:11.1
branişti, cc este drept mai mici. care se întindeau in jurul acestora. .'\şa
este cazul m;·1n;istirii Zamca. cill"eia Ion Mavrocordat la 1745 ii înti1reşte
braniştea sa din jurul rnă11i1stirii interzicind liiicrea lemnelor pc teritoriul
ci ;6, iar schitul Ilorecea din ţinutul Cernăuţi este cHiruit la 15 martie
17l"i4 ele către Grii::ore Ion Callimachi cu o hucati1 de teren clin hotarul
lirgului Ccrn;iuţi spre a-i folosi acestuia „pentru piişunca dobitoucelor·'
Schitul mai avea şi o JXidurc situati1 intre „I3ritchi şi Sadchi şi pinii la
Prut":' şi care uvea regim de branişte primind mai multe citrţi de <1pi1nt
clin partea domniei in care se
interzicea orici1ui s.1 taie lemne clin p:1dure"''
M.:lnăstirea Solca se parc
cfi primise de l.i Ştefan Tomşa al doile.1
muntele Botc"1şul de ling;i Fundul Moldovei. cel puţin uşa susţineau ci1lug;irii solcani la 3 octombrici 1734 1 ' avînd conflict cu mi1mistirea Voroncţ
pentru st<ipinirea muntelui. Cert este insc'1 ci1 la W iunie 17G I 8', Grigore
Ioan Callimachi considera muntele Bot;işul drept aparţin<"1tor de ocol11l
Cimpulun~tilui Moldovenesc şi-l diiruiu mc°ltuşii sale Maria Jitn<iriceasa
Aceasta la rinclul ci dăruieşte la 30 ianuarie 1775'2 mc'inăstirii Solca mun ·
tii Cocoşul, Gi1ina, valea Porşescul, Bol:işul. Mestecăniş, Petrişul,
Faţa
Cimpulungului şi i\fo~cclul din Straj;i in schimbul satului Costeşti pi."
Siret. La 2 ianuarie 1782 măni'istirca mai st;\pinca din aceşti munţi numai
Botilşul, Cocoşul, GiJina şi Porşescu.

mielei

Volov;:iţ

confluenţa
şi muntele

iJ Ibidem, p. 1011. l'c l'runchrl teritoriului \.'olov{1tului !>-a (orniat !>;ilul Milr!!inea ln
li76.

74 D.I.H., 1\. :\foldova, XVI/III, p. 251-:?52.
i5 U. Dan, Miinăslirc>a Sucevita p. 12!1-130.
iii T. ll{1lan, Op. cit., IV, p. 23H.
ii Jbhll•m, VI, p. 3:?.
711 Documente privind relaţiile agrme in veacul
Bucureşti. 191i6, p.
i!I Jbid1•m p. 21 ·1 : ~6·1 : :?!Iii : :~Hi.
RO T. m1lan, Op, rit., V. p. 11:1-114.
~I T. V. Steranelll. Op. rit„ p. !i3.
li:! T. Dăkm. 011. ril„ voi. V, p. 1G2.
!13 Ibidem.

:11 XVIJJ-len, voi. II, Moldova.
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.'\şad.ir, cu sprijinul din~d al domni~i. mimfistirilc> din B11covina şi-a11
alc<Huit întinse domenii in zona dE' munte care au constituit pentru ele
importante surse de venit uri.
Ţinind cont c1i în istoriografia noaslri1 se resimte o lipsii în ceea cc
priveşte reprczenh"1rile cartografice ale unor realiti1ţi economice şi administrative cum ar fi domeniile feudale şi care ar contribui la mai buna
cunoaştere a acestora, credem c:a încercarea noastri1 de reconstituire :•.1
ajutorul h1ir\ilor actuale a hotar<.'lor şi suprafeţelor pe care le-au avut
in evul mediu cele mai întinse branişti clin Bucovina. caut1i s;i umple
acest gol, clemonstrind totodati1, prin faptul c<'i majoritatea toponimelor s-au pf1strat apro~11:>c in forma suh care par în hotarnicilc medievale, continuit.1tca ele locuirt• pe aceste ml'lca[!uri.

:\ N

I·:

X

~upraCe\clc braniştilor

/\
din Buc<ivina

- - - - - - - - - - - --·----- -:\rrni

Teritoriul

I.

Ilrani~lca
Brani~lca

mimi"tirii Humor
mi111i10,tirii Humor
Mi1i::11ra Humorului

1421\

HiOO
i5!J.J

: ill3

Suprafa\a
!k. p.)

95,5
21i.J,I)
:1,i.ri
-------

:i.

Ilranişlra rnitn<"istirii Putna
Brani'1lt•a rnanfo„tirii Putna

1·l!Jfl

'illfi,li

11;47

1·1011,2

Br:mo~h·n
Branit~ra
llrnni~tC'a

15l!i

121.7

lli:10

iO:l,1

lîf>fi

I li,O

mt1nă"t iri i Voroneţ
m;-mi1„lirii Voro1wl
l'ri„lop11l 'J'oclcrr'-cului

- - - - ·---- ----.J.

Braniştea rnimfo„tirii :\lolclo\"ita
1\lunlele Hari111 ~i Tcocloreo;cu
:vruntelc Sulmrcl

l•il:~

-

;,

153·1

~70,:!

: I î!ifi
(J.110)

311,:.!
154,H

--

Brar1ii;.lca mfm:hlirii .Suecvila
)luntclc Gium:1lf111

.Su prafu la LOl<1l[1 ;1

braniştilor

în faza ele

l'Xt inele re

- - -·-----

15113

]li(i,.J

lliOO

1:1:1.:1

maxim{!

:1:1111;.1;
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l'l'Sllllle -

I.'ouvra~e analysc.> la (?eni•'e C'l IC' rrile eronumiqu<~ ci<'" hr:mişli de' mona„ltTC'"
Bucovine : Putna. Humor, Molclovil<i. Vorone~. Surevila. Celleo;-d '-<' „ont con".uces N ~ sunt ('lenclttC's par des don" cl('s prince' el ont rC'pre,('nlf' clC's "tructu ·
s sodal-cconomiques 'pecifique-; : le' re„suun·e„ ele ce<, territoire„ - Cori't„. p1irage„. terrain„ a foin, poi„son, i:ihier - t•tainet mi' ;'1 profit '<<'11lement par Ir„
ona„tcres qui Ies cletenairnt, toute forme cl'utili„atiun lihrc cir ces re,„ource'< par
„ p:1.:.:o;;111s elani intrrclit(' (cl'ou la „ignification
du terme branişte slav. l>rani== clefcmlrc). A partir cles information' clocumC'ntairc„ cli,punihle,, le'< a\lleurs
ll reali„(• pour la pr(•mierc foi'I, la rC'con„titution carto.~rnphiquc cles branişti clC'
L1covine, ce qui leur a pcrmh ~râcc m1x me„urations plan;metriquel">, cil• dl'lerinC'r lcmrs ..i1pt•rficie'i approximalive ....
~
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TOPONil\1l!L „OBCINA" -

R:\SPINDmE

ŞI SE,·INIFICAŢIE

Rezurnind obscrva~iill• ele pîn<.i acum, se constat<'! cii toponimul Ohcina
ii fost considerat, in ge1wral, specific Bucovinei (E. Grigorovi1za. 1!)08;
i\1arck· dictionar geografic al Romi'mici, voi. IV. HlOl : I. Iordan, l!Hi:J), c;i
nr avea o frecvcnţ;i relativ redus;! şi c;i numai sporadic se întilneştc în
uncie re(!i uni li mi trofc.
ln ce priveşte nispindirea apclati\'ului ohcina, informaţiile sint şi
mai stm1<.m.!: studiile toponomice de pinii acum s-au mulţumit, pr<.1ctic, sit
preia informaţia vagt1 ofcril{1 de Dicţionarul l'ncidopcdic ilustrat (l!l:n),
conform c;-1reia el ar fi inregistral în Moldova, Bucovina şi Transilvania.
In realitate, dup;i o muncii minuţioas<i ele inventariere (h{irţi vechi,
documente istorice, dicţionare, diverse studii geografice rc>gionnle şi, in
mor 1 deosebit. h{1rţile l-<:!pografice JX'ntru intreg kritoriul H. S. Homimia
- sera 1 :50.000), dar pe care o consider[1m totuşi - cel puţ.in la nivelul
microtoponimiei - clepart.~ d0 a fi completă, sintcm in rmisuni S<-1 preciZ<-lm C<i numele de locuri Ohcinn, însoţit. de regulă, de apelativul corespt1117.<itor, apare in numeroase regiuni geografice, cu o frccvenţ-t apreciuhil;i (Ttabel I).
T.-\IU~I.

I : TOPONIMUL OBCIN:\ -

Nr.

De nu mi rea regi unii
geo!-(raficc

Denumirea regiunii Nr. ca- Nr.
geografice
zuri
crt.

crt.

l. Culmea l3re7.ei şi Dcpr. Lipu-

4

şului

2.
3.
4.
5.
Ci_
7.

tahd sinkfic, pc regiuni geografice

Dcpr.

~i

i\L Maramureşului !I

.M. "fihleş

M. Rodnei
M. Suharcl
M. Tib<iu
O. Bucovinei
B. M. Birg<.iu
n. M. C<ilimani şi Depr.
Dornelor
10. M. Giumarnu
l l. l\·1. Rarf1u

.17
l:J
4
2
47
4

12
7
7

12. M. Stinişoarei
1:J. i\1. Bistriţei
1-l. l\1. Ceahliiu
15. M. Giurgeu
rn. M. Harghita
17. M. Ciuc
11!. M. Tarc<iu

rn. M_

Goşmanu

Moldovei
Sucevei
nîrladului

Subcarpaţii

20.
2J.

Podişul

22.

Podişul

TOT1\L :

"111'1

-HI
1:i
IO
l

1
:i
4
(j

l

:n
:l

241
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] 11 tei tal wn 111rcgistrat (:\ncxa I) şi localizat pe lwrt.-1 (Fig. 1)
~..J I
toponime, dintre care marca majoritate sint i~comorfoninw si doar citC'va
sini hidronime, rilonime, oiconimc, hoclo11ime.
·
l~c lw~a tuturor acestorn. ca şi a 1wcciz;-irii <1rPalclor ele circulaţie a apclat1vuh11. considen·1m c;·1 toponimul Ohcina indcosehi formc.•lc.• microtoponimice. de rcgut·i neconsemnate pc h<irţi - ('Xist;-, sau a C'Xislat şi in alte
unit;1ţi geogrnficc ale Romimici. De asemenea, ci este cunoscut şi la nord
ele graniţa ţi1rii noastre. in 13eschizi !ii i11 Tatra.

Srmnificaţia apl"la1in1l11i „oh<"in<i"
I Iorrnn (HHi:~. p. 522) şi E.
Pctrovici (Hl70, p. IB!l), ca dC' altfel marc.•a
majoritate a celor care s-au
ocupat de aceasli1 problt•mi1. sini ele acord sit sensul primar al apelativului ar fi fost CC'( ele „comunitate, proprietate comunii, clcv;"ilmi1şie" (
v.
st11v obişlinf1), clar cu timpul s-a extins şi s-a deformat, c[1pi1tind o ten ti1 prnnunţut geomorfologc;i, mlesea cu rol ele limeonim limit;i, hotur);
cump<-111<'1 de upe in regiunile montane şi deluroase (T. Porucic. Lexiconul
termenilor cntopiri clin limha rom~mii, Chişini1u, rn:n. P· 25). culme s<1u
coam;i muntoasi1 prclung1·1. teşit.-1, care continui1 lanţul ele munt.i de la •.11~
pisc la altul şi pc care se poale umbla cu carul (:\. Candrea, Gh. :\damesc11
Dicţionarul t•nddopedic ilustrat, l!J:H, p. llli!I), culme de de;1J sau munte
cm·(~ cll'sparte cloui1 v[ii şi formcazi1 limita intre moşiile satelor ele pc.> uccle
doui1 viii (E. Pelrovici, l!J70, p. 111!1), culme.• munloas<i accc.·sibili1 circulaţiei (Gh. Ni1stase, citat ele N. Barbu, l!lîli, p. 7). drum pe vir[ul unui munte
Papahagi, 1!125, p. 2211, cl<1r explicaţia !HI concordii cu sensul din poeziile citate de el însuşi). form;·1 ele relief diferit<"• de munţii propriu-zişi
(„se adunau ele pe munţii şi opcini", S. ~-1. i\forian, 111!13, p. li).

rr.

P. Porghirc (Satul din Colint•lc Tuto\'l'i, 11172, p. 2!i) are meritul ele a
pune in circulaţie o serie de prcciziiri const.•mnate intr-o lucrnrc.• mai ve ·
che, deci cu alit nwi valoroasi1, puhlic.ati1 în 1887
(Conachi Coslachi.
Poezii, akătnri ~i t;ilm;it·iri, e>cl. a li-a) : „opdnă (subt. n) este aceea care
clespm'k obir!iiile <ipelor curgi1loan>, 1.111c.•le clin faţi1, d1tre alli1 <.1pi1 marc":
desparte hotare de moşii la cele mai multe locuri" : .,Culme de deal si1o:
virfurile c;ire despart pin.de, cu osebire ci1 acele pw·urea curg 'ii se varo;;"1
tot in acce;1şi api1 marc şi ci1 culmile sini pururea pornite din opcini1".
S-ar p;-lf"ea c;i între accepţia veche (proprietate devi1lrna'ii•) şi cele ulterioare (culme munloas;·1. curnpi111;·1 ele ape, hotar) si1 fie o mare eleoschir••.
In realitate, ;.1şa cum rem;irc;i I. Iordiln, singurele regiuni in care s-au
putui pi1slra ele drept şi de fapt <1ccepţia de proprietate comunii, deviilmaşi1, sint regiunile muntoase.• sau delur011Sl' mai greu accesibile,
unde
infillrnrea marilor proprietari a fost mai dificilii şi a intinmpinat o dirzi1
rezist.enţ;·1 din partea r;izeşilor. :\cestt• 1·egiuni, moştenitoare, în unele cazuri, ale unor formaţiuni prestatale. bucurinclu-se de vechi liht.•rl;i\i şi pri\'ilegii, <.nt conservat in moci firesc termenul opcinii - obcin;i, chiar dac•i
treptat Sl•nsttl lui s-a deformat clalorit.-1 unui fapt uşor de înţeles : iniţial
pi1şunile, pf1clurile, apele de pe obci11i1 erau folositl• in comun d(• locuitorii din satele ele pc cele clouc"1 vili adiacente acesteia, incit denumirea modului de folosire a fost transferat;"1 treptat asupra formei ele relief.
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( 'île\·a conslal.-1ri privi ud forma !-!ralk;"1

~i

tic

pronunţit•

:\şa dupi"i cum se cunoaşte, cxisti1 cloui1 forme sub care este conscm11at apc1<1t i vui (respectiv toponimul) : opci na şi obcina. I. Iordan (I !J(i:1,
p. :i22), dind gir formei sub car(• ii co11sem11caz[1. F.. Gri.l!orovilza in Dicţionarul geografic al Bucovinei, consideri1 c;·1 ohdna este varianta grafic<"•
a primului şi 1.tr fi mai veche.
Docum<.>tnele istorice consultate de noi
ne-au dus insi1 la concluzia ci1, incepind cel puţin cu secolul al XV-iea,
forma ohişnuitfi, aproape fc"rri1 excepţie, era opcina. In documentele huC•)vincm.• şi cîmpulungene publicate ele T. Bidan şi respectiv T. V. Ştefa1wl Ii, ca şi î 11 colccţ.ii ((• mai vechi ele documente moldoveneşti. in studii le
despre folclorul, toponimia şi tradiţiile Bucovinei (S. F. Farian, 18!15),
1\laramureşului
(T.
Pap<1hagi,
I !I 2 5),
situaţia
este
aceeaşi,
Mareic dicţionar gcorgrafic reţirw ele !I ori Opcina şi o singurii dat;i Ohcina. O situaţie identicii ilustrcaZ:1 Dicţonarul enciclopedic ilustrat.
Investi(!aţiilc directe pe leren efectuae de
N. GnimacM şi ele noi confirm:.""1
c;i pronunţia popular;-, a fost şi a ri11nas opcina.

;\lunci cum se Pxplic;-1 prolifer<irea varinatei ohcina ? Dup;·1 piirerc~:i
noastr<"1, aceasta s-a fi1cul pe cloui1 citi : I} prin înlocuirea, în traduccrik·
clocumcnklor vechi, in <icll'lc oficiale şi pc hill"ţilc Bucovinei intocm1tP clup;i anexarea
ei tle ci1tre :\ustria ( 1774-177!1) a literei p cu h şi 21
prin transcrierea (l!reşiti1) a cuvinlului în limba romi1ni1, cu ocazia public;irii vechilor documente istorice', aşa cum se proceclcaz;i incleoscbi in
ediţiile mai noi (<1 se compara, tic exemplu, versiunii<? bilingve).
Inlocuin•a consoanelor p cu b, l cu d, g cu c h1 transcrierea toponimelor romi11wşti în limba german;i este foarte obişnuili1. Citi1m doar
citeva exl•mplc: 13altin in loc ele Paltin, Borscheskul - Porcescul, Dutna - Putna, Blosk<1 - Plosca (D. Ven•nka. 111!15), Deizor - Teişor, Dialo
Dintrihutny - Dealul dintre Putne (Harta lui Miel!, 1774, cf. I.
Ioscp, M. Lucaci, J!Jll:1), Dlcsze
- Pleş, vale Dutna - Villea Putnei,
Bulina - Putna. Butniszora - Putnişoara. Diskul - Piscul (DUschel,
Plans des Bulmwincr Districts, 177:1-1775).
13utscherite - Pojorita
(li arta lui Ba wr I 71ifl- I 772, cf. V_ Bi1ica11, „Terra", 4 I l!Jll l.). li neori se
proccdeaz;·1 şi invers : Potosclli1ul şi J>otlosch - pentru Boloş (D. Werenka, (111%), Pus7.0u - Buzi1u. J>roclina, -Ilrodina Tintri but11y-Di11tr0
Putrn_• (Bt-.schel. Plans des Bulwwirwr Distril'ts, 177:1-1775), ceea ce just i fic;.·1 ohservatia c<-t st ri1i ni i adeseori con fu11t1;·1 consoanele apropiate, sow1rele cu neson~>rclP (N. Dr<.i~anu. 1!1:1:1. p. :Jill). Sugestiv este faptul c;-1 atunci cinci, în clicţiuinarul si1u, D. \Verenka a înlocuit pc P cu B la începutul cuvintul11i. consicll'ri1 neces;1r s:1 fac;i trimiterea la forma corcct:1 rnmi1neasc<i.
Dacii aceste argumente nu sini suficiente, mai putem invoca do11:i
surse caclastrnle austriC'cc care, rcsim\ind nevoia expliC:ll'ii apelativulu1
rorminesc. ii redau desigur sub forma in care circula : ,,opcina Rucken, Bergriicken, Hikken des Birkcnwalcles", aclici1 spinare.', culme
mu11toasc"1 „ohtsirrn - ohdna, cinci clil• Grenze bilclender Dergriicken'', ci'.
Uic Bukowina :w Anfang dt·s .Jahrcs 1801, .J.IJ.L.M .. XV. Cern:iuţi, 1%7
şi Acta gran., III, l Hi-121. V. 7!1-ll5, citat dupi1 N Gr;imadit, mss.).
In aceast;i ordine de idei, constaU"im cii formC'le ohcina - Obcina redate ele E. Grigorovitza în cunoscutul lui dicţionar gcogrnfic. izvor informativ de bazi1 pentru studiile toponimice ele mai tirziu, nu sint corecte :
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se poate u~or demonstra ca el 11-a cult>s to1:io110111ia rornc"rne~1sc.-1. dirPd di11
teren, ci s-<1 multumit s;i o redea, in exclusivitate, clup<i h<irţi şi alte izvoare oficiale austriece. De altl'fel. şi etimologia propus;i de acest aulor
este aberant<-,: „Obcina sau Wipczina - plaiu, poiami: de la termenul slav
ovca, wiuca - oaie'· (Nota inlrod„ p. I).
Din toate aspectele ele mai sus cu privire la grafic şi pronunţie. ni se
parc ohligatorie urm;itoarea concluzie : chim· c.lac<i. la origine, termenul
mrnlizat poale fi slav (obistina), împrumutat ele populaţia autohtonii strf1ro1rn·111easci1 ci a c;-1p;Hal o amprcntii nou<i - opcina. Toponimizm·ca fiind
f5cută de accea~i populaţiei autohtonă, rezultă eă toponimul insu'ji csll',
ca gen<'ză, romiml'sr, ~i dl' aceea - Pl' nedr<'t>t ignorat 1>inf1 acum in al'easl;i calitate (ne r0ferim, incleosehi, la N. Dr<i.1.?anu, J~t:l:l, i\fora Popp.

rn:w ş.a.).

Se mai impune, de asemenea. precizan:.• d1 at unei cind
se folosesc
drl'pt izvore informative don1mcntc slavone şi austriece, clatorit;i normelor ,grafice ale limbilor
res1wctive nu întotdeauna se poate clL•cide. di11
context. dac<i avem avem ele-a face cu un apelativ sau toponim. Prin urmare. şi traclt1cerile lor rn romimeşte trc.•buie privite cu rezerva cuvenili1.
Tn nordul Ohcirll'lor l3ucovinci şi in Carpaţii p,-1duroşi upar formele
\Vipczy1w, \Vipczynka, \Vipczenka (D. Werenka, 18!15 : E. Grigorovitza,
l!lOB). i"oarle probabil(> ele si11t cleformirri rezultate prin preluarea toponimului rumimesc Opci11a de c;Hn• huţuli şi ucraineni şi. prin intermediul
acestora, ca şi a documentelor, ele c;ilre austrieci.
Inlr-aclevflr, litera \\'
cit' pc hill'ţile şi clocumentl'le puhlic;1te ele autstrieci rcprezintir ele fapt liten1 O clin slavonii, cu care Sl'ami1n<-1 ro.arte hine ca desen : prin urmare \Vipczyna din aceste surse ele limh<i gcrm<m<i ar fi trebuit cilit;i şi scrisi1 lol Opcina.
O si11gun-1 clat;i, într-un document tirziu, clin lB20, (T. Bala11. J!l2~·1,
p. !J2-!J:I) am inregislrat in Obcinele Bucovirwi form;1 „oleina" : un ţiran
din Pojorita vinele o moşioan-1 la (suhl. n.) „oleina floceasci1". Prepoziţia
suhliniat<i inclic;i doui1 lucrnri : mai înlii, ci1 nu e vorba ele un apelativ, ci
de fapt, un toponim, şi <tpoi 61. in cazul ele faţ;-1, nu arc numai semnificaţia ele m·in<i moşie. proprietate moştenit;-,, ci inclicf1 şi localizure<.1. Muntele, situat l;.1 suci ele J>ojorita, este menţionat intotclcaun<i pin<-• alunei, ca
şi asti1zi, sub forma „Opcin;1 F'loceasc;i'', şi a fost proprietatea slr;-1moşcas
cc-1 •• familiei r;izi1şeşti care purta porecla
f'locca, cleoarL•ce era mare
cresi1toare de oi.
Jnrudit ca aspect este apelativul „volcina". întîlnil exclusiv într-o
seric ele 7 documente publicate in D. H. li, A. :\1oldo\'a, voi. II (nr.
VIII-XVI, p. 42!1 şi urm.). Fi\ni a intra in detalii, trebuie f.IVUt in vedere
ci1 toate sini. falsuri
tirzii (deşi acest lucru <ll'e mai puţin;i irnporlanţ(1
intr-o analiz;-1 toponimid1 : fals poate [i conţinutul, nu ins;i şi toponimia
indicat<i), ci1 provin dintr-o singurii surs{1, şi cil se referii la o seric de
sale ele la est ele Prut.
In toate, formularea este stereotip<i :
„le-am
inl;irit ... ocinn lor clrcupti1, din votcina intrcag(1 ;,1 satului". Sensul este,
deci, de moşic, proprietate, şi nu de relief.
Faţă de cele ar<ilalc mai sus, surprinz{1tom·c n-ar fi atit apropierea
votcinci - otcinc'î - opcini1, căci ultimul apelativ, clupr1 cum vom ar.-ita,
nu este neobişnuit pentru o zon;-1 de podiş, ln speţii, pentru cea ele la vest
de Prut (Podişul Moldovei), ci întrebarea : a circulat intr-acJevăr apelativul „votcină" ?
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Creaţii

toponimice

lincşti

Din aceasti1 grupi1 foc parte, mai intii, toponinwlc Obcinele mo!(propus de V. i\'lih;"1ilescu. în 11127, dar care „n-a prins") şi Obcinele Bucovinei : crearea lor este justificati1 de larga circulaţie a apelativului atit in trecut cit şi în prezent. şi de frecventa clcosebWi a toponimului in caclrul regiunii din nord-estul Carpaţilor Orientali.

clovcneşti

Toponinl<.'lc Obcina l\·fcsteci1nişului.
Obcina Feredeului şi Obcina
Mare sint doar i11 partt' liwcşti. Ele rcprPzinl<i, la origine. forme ele rclid
cu extinclcre spaţial;-1 nu prea mare şi precis indicate> în docume11tc şi h;irti
vechi : gt•ot!rafii n-au ff1c11t clecil S<-1 generalizeze denumirile n•specti\"c l<t
un întreg sisfc>m muntos.
Nu estt• cazul şi cu Obcinele Brodind, propus cit> N. Barbu (017fi):
toponimul ca atare nu exisl;i pe teren, clar nu csk nici o crc;1ţie pur artificialii. clac;i avem in vedere larga circulaţit• a apelativului (P. Blaj, 1 Ioscp, ]!IB5, sub tipar) şi prezenţa diverselor toponime din aceilst;-1 fmnilic
(Fi~. 1). Inlr-o situaţie ascm;im-1toare sini ~i loponinwle Obcina Suharclulu:.
propus ele N. Popp (1!172). mloptal ullt•rior şi i11 alte lucrifri. ~i Ohcin:.1
Tih(1ului.
St• cunosc incerci1ri de „transplantare'' a toponimului Obc:inn in :11lc
regiuni. .-\slfel, in l!li2 (Hcgionarcu
Carpaţilor Hom[111c~li puncte de
,·cdcrc, „Terra" nr. :1, p. Hi-17) G1·. Posea propune pentru gruparea de
pinteni sau culmi muntoase (Perş<mi, Baraolt. Bocloc), care pi1trund în
pm·Lea norclic<-1 a depresiunii Braşovului, denumirea de Obci1wle Bra~o
vului, pentru cit Sl'am;-rn:1 cu cele ale Bucovinei. fiind şi ele dclimit:1tc ci~
v:ii l<IJ".l!i. Ideea este rcluaU1 ulterior de
T. Morariu. Gr. Po~ca„ I. Mac
(Hcgionarca geomorfologică a Carpnţilor Orientali ~i a Caqmţilor de
rnrhură, .,Şt. -şi cerc. de la G. G. G., Geografie", I, XXVII. Jqilo. p. l l!J122 şi harta ancxalii), care introduc pentru Obcinele Bucovinei denumirea paralel<i de Obcinele nordice (acl;iuginc111-se in nord-vestul acl'Slora, o
ohcin;i de trunzilit• - Obcina CirlibabC'i) şi pc cca de ObcinPle sudic<.•, c•t
subdiviziunile Obcinele Braşovtilui (;\'funţii Pcn5a11i. Obcirw Baraolt. Obcina Bocloc) şi Obcinile Ncmirci (subdivizate la rindul lor in Ohci11~1
Casinului, Obcina Nemira, Obcina Bcrzunţ).
Denumirea de Obcinele Braşovului este nw11\.i11ulă şi într-o regio1n ·
re ullerîoiur<-1 (Gr. Posc-a, L. Badea. l~cgionarc:i gcomorîologkf1 a tl'riloriului Homi1nici, „13. S. S. G.", voi. \'I, 1!111?., p. Hi), în care se suhliniaz,-1
din nou aspectul de obcine joase.
:\scmenea incerc<-1ri s-au fileul ~i pentru regiuni nemuntoase. Pornindu-se de la confil:uraţia terenului şi probabil şi tic- la conslatal'ca existenţei apelativului in Colinele Tutovei, P. Porghirc (1!172, p. 26-28)
introduce denumirile Obcinele Obir~iilor, Obcina dintre Siret şi Birh1cl,
Obcina dintre Dirlml !oii Racova.
Cill'\'il prl'cizi1ri cu pridrc la toponim
In CULMEA
lca satului Suciu
prelungi in profil
transversal (Vig.

~i

apl'lath·, pc rl'giuni

~t·o~raficc.

JmEZEI ~i DEPHESllJNEA LAPlJŞlJLUI, in veci11f1tade .Jos. se g<isesc
mai mulle culmi domoale. joa~e.
lon.l!iludinal, cu o fragnwntarc tipicii de olit·ine în profil
2), de 11mle ~i 1111111clt' pc cart' ii poart;i.
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In DEPHESIUNEJ\ ~i i\1U!';Ţll l\·JJ\Ht-UIUREŞCLVI toponimul c.:;re
dublat ele apelativ. ln ceea cc privc.•şte pc acc;.1sta clin urm;1, nu ne putem
pronunţa asupra formei ciudate - opcin{1 - inrcgistrat;1 la Borşa şi la Hozavlc<i (cu atit mai mult cu cit rima cerc „opcimi", cum apare ele altfel
şi in varianta acelc.1şi po<.•zii. culcusi"1 ins;-1 în S;kcl), ncmaiintilnit<-1 in all;i
parte : avem ins;-1 dovada c;·1 ci scmnific.i tot forme ele relief relativ
inalle şi de aceea expuse vînlurilor, adesea impi1clurite (T. l'apaha~i. 1!12;\
p. 21), 32, 11 li, 201), 2211) :
„Din cel virvuţ ele opcini1/Este-o cra111:~i1 de cetinii/ Sufl{1 vînt şi .i
clatin;i" (l3orşu, Hl2()), sau „Si1 o halfi gindurile, /Ca pc mine vinlurilc
P<iste t:1tc opcinile" (Hozavlca, l!l20).
Faptul ca crcal_.iile folclorice m1 o lar~f1 circul;itic in cadrul unei re.
!~iuni ne da dreptul s;1 considcri1m c;i deşi in cazul ele faţi1 ne !'.prijinim PL'
exemple culese nunwi in cîteva localiti1ţi, se poale considera cit <1pelativul .. opcin<i'' era (eventual, est<.>) cunoscut in tot Maranrnreşul. Cuzul
pocxiei înregistrate la Bon~a. o varianlc'1 foarte asem;-m;'1lmire cek·i ele la
Sf1cel, este edificator.
Jn Mt.:NŢJJ HODNEJ toponimul Obcina clcsemneazi1 in L?eneral culrni
perifericii, dar totuşi clesltll ele inalte (1000-l·HJO m). Informaţia cu privire la localizarea Ohci1wi Crucilor fiind vag;i (I. hrdan, I !Hi:l),

cu

poziţie

nici noi n-am pulul-o plasa cu suficient;i precizie pc hm·t;i.
In ce priveşte \lunţii ŢIBLE~. frecvenţa marc o toponimului. respecliv a formelor de reli<.'f de tip ohcin<I parc să fie tci:::at;i de extinderea
formaţiunilor sedimcnti.lre cutate (fli~ transcnrpatic). asemănt1lmirc celor
clin m1111tii flişului ele pc latura esticii a Carpaţilor Orientali, in care apel<!
curg1Hoarc au disecat culmi paralele, scpnrate ele viii, cum sint cele di l
bmdnul superior al piriului Bradul.
Dac{1 avem în vedere cf1 teritoriul salului Sc'1ccl se aflil pe limita dintr._...
Depresiunea l\foramureşului, Munţii Hoclnei şi Munţii Tibleşului, pulc1n
presupune c;-, apclalivul opcina, cunoscut in acest sat (T. Papahagi, l!J2:l,
p. 201>). este comun şi celor cloui1 unit;i~i mo11tane.
In \lunţii SUH!\HD, toponimul se inregislrea7.c'1 ele 4 ori, dintre car·":!
de:! ori in fo1·me compuse. Elt• se concenlre<17.f1 in partea sudicc"1 a uniti1ţii
O rernarc;-1 spccial;i merit.-1 Ohcina Decilor (IH!I m). a c;-1rl'i clenumin• corcclc'1 ar fi trebuit s;-1 fie Obcina Diecelor, deoarece <.•stc lin frumos exemplu
de cumpit!li-1 ele ape intre dou;-1 piraie omoni1w (Diaca), cun~incl in sensuri
opuse, unul ca afluent al Bistriţei. cernlalt, al Coşnci.
Dupi1 cum se vecie, aceste loponime vin in sprijinul denumirii de
Obcina Suhardului, folositf1 ele N. Popp (1!172).
Cele dou;i topo11ime clin Muntii ŢJB:\U sint exemple edificatoare de
mari deformi1ri, chiar atunci cinci sursele sint clL• <1cceuşi limb;I.
In OBCINELE BUCO\INEI, toponimul care a impus însuşi numele
acestei unit<Hi este foarte frecvent in clocumcnlclc molclovene~ti mc.•uieva ·
IC', dar şi in h;-irţile !oii aclele cadastrale intocrnitc ele austrieci clup;i ocuparea ilucuvinei (1775). Impreuni1 cu apelativul-pereche el abuntU! în documentele Ocolului ri1zi1~esc ni Cimpulttm!ului şi i11 actele ele hoti"irnicirc
ale bn111iştilor mi11Histireşti clin Bucovina (I. Ioscp, l!l8:J: P. Blaj, I. Iosep,
1985). De aceea, nu ne putem opri, acum clecit la citcva exemple.

110
https://biblioteca-digitala.ro

:\stfel, conform unui document clin 1411 (D.l.R Xl\'-XV, A, :\lolrlo\·a, voi. I. p. 25) hotarul satului Vama urdi „pi1nii in v<"trful Dealului
Mure şi de acolo tot 1w obcina Dealului ~\'lare" (~umpi"tna ele ape intre riurile Moldoviţa şi I !umor - 11.11.) . .t\r ri cca mai vt•che dovml;.·1 (document.ii
este suspectat ca fals. dar pentru a putea invoc<1 dreptul de sti1pinirc,
toponimia trebuia sc"1 fie rc<.1h"l - şi <1ceasta conleazc"1 in c<.1zul nostru) ni
apelativul avea înţelesul de culme, cump<"m.:i de ape, interfluviu. Formularea este reluat.-, uproapc
iclt•ntic la 175!1 (Din tezaurul . . . . nr. !)!12,
p. :J:3 I).
Pe hotarele braniştii Putnei, formele urm;irite uc noi apar de 7 0:·1
14~!0 („ ... pc ohcinf1 pin<i la Falc<"1u ... la Şipot. ele acolo pe obcinii ...
ohirşia Sadi1ului. 5i, pc obci11<"1 pin;i la obir~ia R11scc"1i ... ian·1şi pe obcini'i,
la :\rsuri şi pc obcin;i la De<1lul lui Timotei şi pc ohcin;i la Huncul lui Berchaz. şi ianişi pe obcin<"1. .. " - D.IUI. A, III, 142). cil' IU ori la 1502
(„inccpind hotarul de la obirşia Şicovului. pc ohcin;1, la ohîrşia l.;iur•:i
şi pe ob~·ini1. şi la obirşia Falcin1lui şi pc obcini1 şi la ohîrşia Sadi111lui şi
pc ohcin;·1. şi la ohirşia HuscilÎ şi pe obcini1 şi la mijlocul Plosci1i şi pe ohcin<.i şi la ohirşia ~ipolului . . . pc ohcini1, şi la :\rsuri, pc obcini1. şi la
Dealul lui Timotei. FC obcin<i. şi la Huncul lui Bl•rchez, şi pe ohcin;"i . . . ",
cf. D.IUI., A III. p. :l05). ele 5 ori la 1551 (Din t0zaur, p. !i:l-()4) ş.a. D~
<1semenea. sini inregistrate şi pc hotarele hraniştii Moldoviţei. la 15:J4. rle
4 ori (D. I. H„ X\ I, A. Moldo\;1, voi. I. p. :1G1i) şi Humorului, la lllUO,

la

de 4 ori (D.l.H. X\"I, A, voi. IV. p. 277-27!1).
De nu mai puţin de 10 ori apnre :.1pelativul într-un document din
lilO:l (D. l.H„ A, vol. III. p. 22fi-227 : T. Rilan. Documente hucodncnc,
I. nr. :n. p. 88-8!l). prin car0 Petru Movilă dăruieşte miinf1stirii Succvi\a
satul cu acelaşi nume, ari1tindu-i-sc hotarele: .. . . ci1tre apus pe opc1nc"1 . . . la dealul Jrorodnicului, clar pc opcin[1 şi la valC' . . . la obiirşi;1
Rusc<k . . şi de acolo. drept pc opcină. la Stînişoara. !;i i<tr<"1şi. pe opcin<i. . la Prislopul popei şi pc opcini1. la poiana Mi1rului şi pe opcin;i la
Tiri.:şor şi im·i1şi pe opcinc"1. .. şi la Prislopul . . . cc este pentru v[m1tcc,
şi iari1şi pe opcin<i ... ". Poate c;·, unele dintre aceste forme sînt de fapt
toponime, dar distincţia nu este uşor dP f<klll, nici prin inţelcs, nici prin
grafic (docunwntclc slavone folosind C'xclusiv majusculele).
Semnificaţia ţ!l'omodologic[1 şi limeonimici1 (de hotar) a ;.1pelutivu ·
lui opcini1, repetat ele (), !I şi. respectiv !J ori ('.) rezulli'1 din trei documente
din 1778. 178:! şi 1782 (D. Dan, :\lănf1stirca Suceviţa, Uucun:şti. l!J2:J, p.
15:J, ICil-l!i:I şi lfi5- Hi8) : „s-au afl;it opcin;i de unde s[1 despart apele.
De uncie si1 rumpu p[traiele clin opcin:·1 şi cad in Voitin s(1 st;."1pini<1sc<i
Putna. iar carp p;"arae sft rumpu clin opcinii şi cad în Ilorodnic şi Pozin -;i1
st;ipaniasc;.i Suceviţa" (p. 153).
Tot astfc•I, hotarul unei moşii din Ocolul Cimpulungului ( 177) este
„obcina împrejur" (T. V. Stcfonclli. 1!115, p. 122).

C0I puţin 14 clocumcnl0 din colecţiu
ele cloc11mcnte cîmpulungcne
publicat:1 de T. V. Stcfanclli menţioneaZ.-1 fie apelativul, fie toponimul,
fie pe amindoui1. inccpinc.l chiar cu primul document al colecţiei. dalat
1611 („cit este cimpu şi pC1durc clin locul C"'hiri\ii in opci11f1'') : urmea7.i1
apoi documentul nr. I !i/ 1707 („a vinci moşie in Ohcini1. .. sr1 Ic fie ocina''),
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27 /17:n („opcina cea mare" ; în ciuda grafiei, dctermin<1tivul indic;i ..... .-t·
nume opcină, deci este vorba de un toponim), ~14 /1777 („opcina .·\rs<1nesei". „foţa opcinii Ars;inesci". „obcina .'\rs;·mesci", „faţa obcinii Arsi1ncsei", „loc din obci11;"1", „aceai obcini" ; )(Hi/ 1783 (în care se prccizeazii
hotarul Domeniului CimpulunH. suprapus in mare pari<' cumpenelor de
<1p<"1. de aceea nu este ele mirare c<i termenii pe care ii urm<"irim apar ck•
20 de ori : „pc Opcini'i". „aceast<"i Opcinii", „iar<"1şi la deal tot pc Obcini"1",
pîn;i la o movil[1 ff1cut;i pc Opcin<"1", Opcina cca marc", Opcina uscali1,
Opcina Huncu, „pe Opcimi la deal pin<"• pe Vtirful muntelui Feredeu", „tul
pe opcini1, aşa cii ptiriiele cc se scurg . . . in apa Moldoviţl'i se \in de hota.
rul Molcloviţci iar cel<~ ce se scurg ... în apa Moldoviţ.ei se ţin de hotarul
Moldoviţ.ei iar cele ce se scurg in apa i"1olclovci ... Sl' ţin ele hotarul Ci1mp11lungului", „sub Opcina pc care a fost
r<"1dical<i movila izvor;~1sc dou;1
p<"mie, unul Ilenea pe holarul Cimpult11u!ului şi altul Brudina pc Ilrani~
tca Putnei", ,.opcina care desparte Ci1mpulu1wul ele braniştea Pul11f'i
ş.u.). 172/17Bî („capul obcioarăi"), 1-15/lî!IO („picioru la deal pin<i
i11
opcioani"). HJO/l W7 („OpcioarJ"), 200/1000 („Opcioara l\I;in;Hlii), 2:~-1 !
1007. 252/ 1111 :J, 253/ rn 1:J, 2751 IU2i>, 2u-i / rn:12 ş.a.
00

•

De mc11ţio1wt Cei in toate
loseşte, toi.uşi, forma veche, cu

cele cinci docunwnte de dup;i 11100 se fop.

I n .,Tradiţii poporu ne rom im<' din Buco\ ina
S. ~·. Marian ( Jll!J:l)
consemneaz;1 alit apelativul (., .. se adunau de pe munţi şi opcini" avind, dupt"1 cum se vecie. înţeles de ~comorfonim. clar deosebindu-se lotuşi ele munţii propriu-zişi), cit şi toponimul (Opcina :\rsenesei, Opcillil
TJt<.lrcii, Opcina Iluhul11i, Opcioara ş.a.).
111 cadrul celor trei subu11iti1ţ.i ale Ohci11elor Bucovinei, înregistrarea
lopo11imul11i se prezint;( astfel : de cite 17 ori in Obcina i\Icstec<"mişului :$i
Ohcinu Fc.•redcului şi de 13 ori in Ohcina !\·fon:.
Tn sfirşit, s;i mai not<im c;i apelativul arc şi asti1zi o lar~;I circulaţi.'.
Cu toate acestea. un cunoscut glosar regional (V. :\rvinte şi col ah., 1~)61)
nu îl nwnţioneaz;I.
Pentru l\lunţii BIRG:\U am luat în considerare (cu semn ele inlrchare, totuşi) şi toponimul Oboeni, desemnincl un afluent ele pe stinga Someşului. in ideea c;i din moment ce acolo am înrei,!istrat şi rormc sigure ale
toponimului Obcina. poate c<"1 aceasta este o form<"1 coruptei. O verificare
de teren <.1r fi Jos\ necesară.
Surprinz<Hor numai in parte. toponimul Obcina a fost inrcgistral şi
în munţii vulcanici CALIM/\NI, fie in documenle istorice, fie pe h<"irţi
vechi şi actuale. Jumătal<.•a lor estie<i a aparţinut Ocolului răzăşesc al
Cimpulungului, i<ll" formele df' relief clenominate corespund accepţiunii
obişnuite a apelativului. Astfel, opcina C;'tlimanilor şi Opcinu cea marc
(cioc. 1755) nu sint altceva deci\ r<lma suclic<i, bine p.'istrat;i şi deci unitarc"1
a craterului Munţilor C;"ilimani, a c[l!"ei altitudine oscileazr1 în jur ele 1800
- 2000 m şi care joac<i rolul ele cumptm.:i de ape dintre bazinul Bistriţl'i
moldoveneşti şi cel al Mureşului, ca de altfel şi pc cel de hotar nattm1l
intre Ocolul C'impulun~ului şi Transilvania.
Tot pe haza craterului s~
inscrie şi Opcina Vin/1lorului, dar in sectorul nord-v<:'stic, unde altitudinile
sînl mai mici.
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Documentar, se poate stabli şi prezenţa apelativului. .'\stfcl. dup<i c.:o
documentul de mai sus precizeaz{1 c[1 hotarul Ocolului se înscrie pe mai
multe virfuri înşirate, de-a lungul
Opcinci C<-.Jimanilor şi Opcinei cei.
mari, continuarea lui se indic;-1 astfel : „tot opcina înainte". Semnificaţia
- v;-1dit .l.!cografidi - este confirmat[1 ele prcciwrca
„opcina Deulul11i
Bombii", deci „spinarea" acestuia, partea lui cea mai inalt;i (de fapt, dac;i
in accaslc"i construcţie vedem înainte de toate o anume informaţie spaţia1<.i şi altitudinal;-1, trebuie S<-1 acc<.•pt<im c;i ;ipelativul a devenit deja toponim). In orice cm:. sinlcm sicuri c<'1 o cercetare la teren ar atesta şi circulaţia acluali:'1 a apelativului in Munţii C;-.Jimani.
Topo11imul apare şi la periferia csletic;i a masivului, desemnînd o
culme munlonstt ce clornin;i Depresiunea Bilbor. :\pelativul este inc;I vi11 :
„bilborenii mer.ceau la Topliţa peste opcin[1" (informaţie locaU1).
O problem;i de principiu (situaţii similare se intilrwsc şi in alte cazuri, în alte reciuni) pune toponimul Obcina F'erigelor, nume!(' unui piriu,
Hflucnt de dreapta al Mureşului in localitatea Lunca Brndului : hidronimul presupune in mod logic existenţa
pe t<.•ren şi a .l!comorfonirnului
corespunz;-1toar, chiar clac;-1 acesta clin urm;i nu c:>slc înscris pC' harlt1.
In Gll::\JALAU, cele 7 toponime se inscriu <le-a lungul a două culmi
prelungi, domoale, care se desprind
clin zona inalt<-• a masivului, una
spre sud-vesl, ccalall;i - spr0 nord-est. Toponimiul Plaiul Opcinii se rercf.-1 la drumul ce urct1 disprc Vatra Dornei. Masivul fiind situat în inima
unei vechi formaţiuni ele sate cleviilmaşe, pe carl• Dimitrie Cantemir o numea .,republica Cimpulungului''. toate aceste toponime. ca de altfel şi
cele din Obcinele Bucovinei,
Rartiu ş. a. capr1tr1 o semnificaţie aparte
(I losep, Hotarele Oocolului Cimpuhm~ului Mohlo\·em·sc
in secolele
XYll-X\'111 - reconstituire cartograficii, mss.). Obcina F'loceascii, adie<"•
a familiei F'locea, la contactul cu Munţii Rar;iu, este amintit;i în colecţia
T. V. Stcfarwlli şi sub forma simpl1-1 Obcina (1707, IB13), inlr-un alt document din IB 13, tot aici undeva se i ndic;i „am indou:1 opci ne le". iilr int r-unul clin Hl20 - „oleina floceasdi" (T. B1-1lan, l !12!1, p. !l2-!l:I).
In lipsa unor cercetilri directe pc teren şi chiar a „li1cerii" h1irţilor
actuale, şi in cazul Masinllui Hi\R.AU sînlem nevoiţi s{1 ne sprijinim lot
pc izvoare documentare . .'\stfcl, mai multe documente clin rnlect.ia T.V.
Stefanelli (!1115) sinl sugestive: „tol muche pin;-1 în opcha lui GhcrornJe
undi s;I chia111[1 Batca neagr;Y' (cioc. 'i /Wfl4, p. !I): „Icrcmie Floce avind moşie in Ohcin;I ... S<i fie ocin[1'' (doc. Hi/1707, p. 22): „Opcina Coşiţa ...
nceast<i Opcin;I ... aceeaşi Opcint1 ... <tstfel c;I toate p;~1raclc cc curg in
stinga Opcinei se ţin de domeniul Cimpuluncr, iar cele ce curr; din dreapta
Opcinci se ţin de Stulpicani" (cioc. (106/t 78:~. p. 140) : „toi opcina la
deal ... drept la dc;tl ... pc muclw piciorului pinii în opcina lui Gheroncli ... drept Ia v;irful Opcinii Bodii" (doc. :i4/17fi3, p. 71).
Dupt1 cum se ohscrv<i, citatele s0 rcfer;-1 alit la toponim. cit şi la apelativ. conturincl <1ccepţia lor gcomorfolo~'.ic.'"t.
Dacă avem in vedere că
Rar<-llll a ff1cut parte şi ci clin „republica Cîmpulungului", atunci probabil c{1 va fi existat şi sensul originar. sociologic.
Numeroase toponime vechi, recente sau actuale se intilnesc şi in
MUNTll STINI~OJ\HEI, situaţi pe locul 2 intre unităţile geografice (dup;i Obcinele Bucovinei) din acest punct de vedere.
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Cu ocazia preciz;irii hotarelor braniştilor mcin.istircşti (Secu, Ping<l.
se atest1i şi apelativul care arc exact acelaşi înţeles cn şi in
regiunile deja prC'zentatc : .. drept in slatin{1 şi pc opcin:i . . . la Piatra
Cornului. . şi pc opci11i1. .. h1 virful. .. şi pc opci111i . . . drept la vîr·
ful Tibleşului . . " (D. H. li., XIX, 1\ nr. 34/antc 1G2G, p. 48), „ ... obcina Pfirăului şi obcina pin;i ln Sca1111 ... si de acolo obcina uimi la Muncel" (O.IUi.. XXI, J\. nr. 270/1G3:J, p. 342-345). O aclcv:irată „avalanşt1''
- 13 prezenţe - (curios, toponimul nu apare nici m1icar o singur<i dat[i)
se înrc,l!istr0a7.;i pc hotarul m;infislirii Neamţului : „ ... la deal ... la bour,
i<1r ele acolo obcina ... in sus pinii la virful ... obcina in sus ... iar de
acolo ... obcina in sus ... virful l\Iinzatului iar de acolo obcina la vale ..
virful Piţigt1t>i iar de acolo obcina la vale! ... vidul Sihlci ;\fari iar dt:
acolo obcina pin<i la virvul Sihlei Mici, iar ele acolo obcina la virful muntelui Husului ... pc obcirui la vale ... obcina pinf1 la virh1l Pk•şul ... ele
acolo obcina la vale pina la ohirşia izvornlui Ciilugfiritei. iar ele acolo ohci11;1
la vale pinii la ohirşiilc izvorului Purc;-iriţci, i;ir ele acolo obcina la vale
pinc"1 la ohirşiilc izvorului Huncului. iar de acolo obcina la vale ... " (O.IUi..
XXII, J\, nr. 141 / Hi34. p. 1;ili-}()O). l'rcciziu·i Ic ,.obcina i n sus" şi „ohci rw
la vale" nu trebuie s;ă c.lcrutezc: e vorba lot despn• cumpf1na apelor. clar
care, firesc, nu se menţine 1<1 o aceeaşi cot;i, ci variaz;i altHuclinal, prezintă virfuri şi curmi1l11ri, inşPt1i1ri. Folosim ele <isemenea ocazia pcnlrn ;;
exemplifica in mod concr,·t o situaţie frpcvcnt;i: deşi in versiunea slavonii a document ului de mai sus editorii n•clau apelativul cu p. in tra ·
ci ucerc<.1 rom<"measc;i transcriu ohci na.

raţi, Neamţ)

Toponimul şi apelativul se întilncsc şi la ceJ;ilalt cap;it al M. Stinac.le norei, pe hotarul hrnnişlii \'oroncţului la 1:11:> (D.I.n .• X\'I, I.
p. 101), IG:JO: ..... clin Cium[1rna Opcina pfm~ in CU1clita. clin Cli1dita
(Mic;i - n.n.) Opcina pînit în Cl;idila (Marc - n.n.), clin Cl;iclita Opcin.:a
1X111i1 in Şuv;ir;.ita cea Mare" (T. Bitlan. IT, p. !Hi), 175<i şi 175~1: „ ... la obcina mmlili1 Dealul Fras;inului ... merge obcina peste Ascuţita ... " (Din
tezaur, cioc. nr. !)4(i şi DD2. p. :l 12-:H:l şi :J:lo-:131 ).

şoarei,

:\JCNŢll BISTRIŢEI. cuprinşi intre Ci1limani şi Stînişoara, au şi ci
atit toponimul. cit şi apelativul. îndeosebi in sectorul lor nordic, aferent
fostului Ocol al Cîmpulungului.
In Masin1l Ceahlău toponimul Obcina apare ele 10 ori, fiiincl însoţit de apelativul pereche: „zona inulti1 a conglomeratelor se continu(1,
spre periferie, cu un sistem dc i nterfl uvi i (obcine). cu orientare radiarii,
care se prelungesc ele la hazu ahrupturilor, ca nişte contraforturi ele cetate, pîn{1 la v1"iilc limilrofc ale Ccahl;-1ului"' (I. St;incscu. !\lasin1l Ceahlău,
ghici turistic, Ed. Sport - turism, 1!176, p. 1:1-14). Conform acclceaşi surse,
ele au. în general, forme rotunjite şi simetrice, cu profil clomol, uşor cmdulat, formîncl o treaptii morfologicii a c;irei altitudine nu depcişeşte 12001300 m. Informaţia cu privire la circulaţia aclual[1 a apelativului ne-a
fost confirrnaUi şi verbal de c;itre autorul citat.
In nmntii GIUHGEU si 11/\HGHITEI g;isim cite un singur toponim : Obcina, virf la obir~iile piraielor Hez şi Putna şi respecliv Obcina
Izvoarelor. foarte sugestiv ca semnificaţie geografică. D('nsitatea micli a
toponimului în aceşti rmmţi, ca ele <tltfel şi in MUNŢII CIUCUL_UI ~:l ca7.Uri) şi TAHCAllLl."I (4 ca:1.11ri) sugcreaz;"1 ci1 ne afliun spre penferra sudică u arealului lui de extensiune.
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Jn MUNŢII COŞi\JJ\NC, clc~i h<irţile 1 : :i0.000 nu atest;i toponimul.
el cxisl<i totuşi. Se pare cr1 explicaţia identific;irii lor ele c;'itre C. l\1:1tas:i
stil în folosirc•u unor h;irţi la scani mai mare, deci mai cl('talialc, cu toponimic mai bogat<i, şi in ccrcet<iri pc teren . .'\cest m1tor mcnţioncaz;i şi
apelativul : „obcine în fundul Tuzl;lului" (p. 25).
Tot în grupa ccnt.;·al<i a Carpatilor OriC'ntali mai pot fi adi1ugatc înc;i
13 cazuri citate ele S. Opn•<mu (1!J2()) in .,ţinutul s;icuilor" clnr pe car,~.
ncdispunind ele hc"1rţilc consultate de autor. nu Ic-am nutut localiza precis şi prin urmare nu Ic-am înscris în h:irta noastni. DPnumirile au fost
culese de S. Oprcmrn ele pt> h<lrti topo[!rarice m1slriecc. divl•rsc lucriiri de
limb<I maghiar;·, (ceea ce cxplidi înrcr:islrarca c11 h şi formele corupte)
sau direct de pc teren. Acestea sini : Ohcsina si Obcina (in Ciuc). Obcina
(ln zona Ghimeş - F<iget), Ohsina Tarkucza. Obcina (fouia Dicaz), pont••
Ocsina (comp. cu .. ohcim1": foaia Covasna), Ohcioara (foaia Topliţa). Kis
Obcsina t. (t('lii - virf: foaia Topliţa), Na!!y Obcsina t. (foaia Topliţa),
La petra Obcina (foaia Topliţa), Ohcina. Obcina i\lbilora (foaia Bilbor),
Obcina Rea (foaia Ililbor). Este posibil lotuşi ca uncie dintre acestea să fie
identice cu formelc .disitc de noi şi localizate pc lwrta anexahl.
In SUBCAHPJ\ŢII MOLDO\"EI to11onimul îl giisim o sin!,!ur;i dal;I, in
culmea Pietricica, pc hotarul moşici F'ar;ioani („drumul pin;i la Ohcinn"
- Din tezaur, nr. 1070/17Ci:J, p. :J!ifl).
Poale cca mai surprinz<itoarc este prezenţa toponimului Obcina in
Po<li~ul i\loldo\·ci. Astfel. în Podişul Sucevei, se repetă de nu mai puţin
de 31 ele ori (locul III pc uniUiţ.i). în general ca forme ele relief înalte.
pe hotare sHteşti. :\ici molivaţin clenominiirii ar pulcn fi explicalii atit
prin rcalit;iţi ,l!eomorfologice şi sociale specifice zonei ele podiş, cit şi prin
vccin<itatea arici montane şi admigriirii ele populaţiC' dinspre aceasta.
In celi1lalte suhunil<iţi ale Podişului Moldovei, toponimul şi apelativul
pe care le urm;irim nu piireau sii fie alestcite. lntrucit alte mijloace nu
ne-au stal la înclcmini1, am fost obligaţi sri 1w rczum;im la cercelarcn hill'ţilor actuale şi a documentelor istorice. Dac;i în primul caz rezultatele
au fost nc!!ative, cercetar('a documentelor ne-a relevat date edificatoare.
:\stfel. într-un ispisoc de la 'Miron Barnovschi (Hi2fi) se int:'.ireşte miiniisli ·
rii Humor. prisaca Bohotin în Covasna, inr „hotarul acelei prisăci !):)
fiia opdna pc dcnsuprn dealului, pc amindoao părţile" (D. H. H., voi.
XIX. nr. 37, p. 53), iar un ultul. la fel de sul!esliv, se refer;i la hotarul
tîr.gului Bîrlad (w1te Hn5): „clin malul Bîrladului ... la De;ilul Marc (clcal
la est ele Bîrlad, 240 m. alt. - n.n.) ... din stejar in stejar care sînt
însemnaţi .... de acolo pc \'irh1l dealului ... pc ohcină" (D.R.11. J\, voi.
III, nr. 1!ii, p. 2fl 1 ; sub!. n.).
Dacii la cele doliii documente aclcluq;im explicaţiile în legătură cu apelativul, chile de C. Conachi (P. Poghirc, lucr. cit.. p. 2Ci), şi mai avem în
vedere cii acestcn din urmii aveau să servcasC<i unui scop practic imediat
- verificarea documcnlclor de proprietate ele c<itrc comisii special constituite prin prevederile Regulamentului Organic - putem considera c;I
dispunem de suficiente ar~umenle pentru a afirma ci1 în Moldova, inclusiv în zona de podiş, apelativul va fi avut o circulaţie largii, deducţie c~
contribuie efectiv la completarea hiirţii noastre.
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Consemniim faptul ca, 111 partea centrahi şi sudic.:i a Podişului l\foldovei {mai rar la munte), o mare frccvcnţ;i inregistrcazi1 atit in documente
cit şi pe h;irţ.ilc vechi şi actuale termenii zare şi muchie, cu un conţinui
geomorfologic asemim<'Lto1· celui de ohcinii, ceea ce cxplic<i, poale, slaba
toponimizarc a acc>stuia clin unnit.
Cu semn cit• inlrcbare amintim Ochinca (Opinca), nume pe care ii
poarti1 un clc>al in Coasta Prutului la sud de Tomeşti (2!10 m. alt., cu vii
şi plidure), un piriu (afluent al Bahluiului) ce curge prin satul Tomcsti şi
o l>e1lti1 clin apropriere (.'\!. Obrcja, l!li!I : i\farelc dicţionar geografic, HIO I :
D. Frunzescu, 1fl72). Este un toponim m.:1i puţin ohişm1it, pe care ar treb11i
S<i-1 consicleri1m eventual un toponim clefornrnt (prin 11itart•a sensului iniţial), corelahil cu apelativul opcina ele pc hotarul Ilohotinului, menţionat
deja: intre cele doui1 puncte distanţa este foarte mic<i.
In cazul \"UJ\NCEI, am plecat de la premiza c;i, datf1 riind pi1strarea
pină tirziu a propricU1ţ.ii r:.1zi1şcşti - dev;"tlmaşc, ar n trC"huit Sfi fie p[1strat
şi toponimul Ohcina. Totuşi, în documentele
(C. D. Conslantinescu 1\tirceşti. H.11. St:1hl, I, 1!12!!)
şi hiirtile consultate de noi 1111 am reuşit
si1-I identifidim; in schimb, ir1 citeva clin primele documente ale colecţiei citate, g<1sim aplativul 01H·ina. Iatii cc spune in cartea ele intărilur:i
clali1 miini':istirii Mera (doc. nr. 2. p. :J-4, I rmB. reda! clupi"1 o copie clin lSrH
fiicuti1 la Starostia Putnii) : „zapise ele opcin<"i (subl. n.) şi de moşic .- ...
toate pt'irţile ele ocină ~i de mo~ic din sat din Odobeşti şi din Groz;i~li
pomi. siic;1turi, cu Ioc de arat şi cu loc de ffmaţ ... aceste p:irţi ele or:ină
iarăşi le-u cumpi1rat rn;iria sa Domnul ... care piirt.i de ocină ~i de moo;ic ... simtu a tuturor ri1zeşilor siitcni dimpreu11i1, carele au fostu nea·
lese ... şi cumpiiriirilc acestei piirn de opcină ':ii de mo~ii ... şi cu tot venit
aceste piirţi ele opcini le-u dat l\ffiria S;i danie Sfintei iW;in[1stiri Mera ...
s;·1 fie clreapt;i ol'ină nccl;itil:'i in veci". Documentul arati1 c1-1 danii asem[1m;ini1toare fcicuseni <iccleeasi mi111i1stiri ~i fostul mare vornic al 1'<irii de
Sus (.,au dat şi au cl<iruil a l)umealorsale clreaută opcină şi mo':iii" - p. 4)
şi fostul pîrdilab de Focşani („au dat şi au di1ruit dreaplii opcină -:;i mo~ic clin sat din Odobeşti p. 4-ri).
Ceea ce atrage în mod deosebii atenţia este faptul Cil în aceste documente termenii ocină, opcini'i şi moşie se repcl;i şi altC'rnl"azi'i de nenum;irate
ori, su_gerîncl o accepţie sinonim<i (c\upft l. Iordan, 1!11l3, p. !)23. ocint1
moşic, parte de loc nimasi1 de la p;irinţi, noţiune dC'ci numai „paralcl[1 şi
oarecum ascm;incitoarC' cu opcin;"1"). Chiar in paginile urm.:-1toare celor din
care am redat citatele de mai sus se foloseşte ele 8 ori expresia „ocină o;i
mo~ie", urmati1 in1ecliat de precizarea „clroschit de aceste opcini şi alte
opcini". Dac;i admitem c<i .~rafia copiilor şi respectiv editarea documentelor sint conforme cu originalele, putem afirma c(1 ne aflăm in faţa unor
documente ele ma•"<.' ''aloare, care pot oferi ll'mei obiectiv ipotezei de explicare a npelativului opcinf'i in sens sociolo.gic.
Toto<lat;1, consider:im 1tecesar si1 facem observaţia ci1 dacii in cele
trei documente tennC'ntll ocin:i ahund;i, iar cel de opcint1 are o rrecvenţ-,
notabil<i, in toate cel~Ialte documente ale colecţiei citate primul aparl'
foarte rar, iar al doilea - deloc. De asemenea, se observ;i Cil in cele t r~i
documente sensul geomorfologic pentru opci11{1 nu este atestai niciodat:1.
O all<"1 precizare care se impune este ac<.•ea c;I nu ;.11n reuşit s<-t idcntific;1m
nici măcar o singun't dali"1 toponimul Obcina.
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'l'opo11imul lipse~te ş1 111 colecţia de Llocumcnte vrince11c publicate
ele .'\. Sava (I. }112ţ): din p<icate, nu am dispus, pentru consultare, ele voi.
II); în schimb şi aici g{1sim apclalin1l cu sens ele moşic : „i-am vimdut (... )
partea mea cc mi s-au venit din cei patru bi1trini (... ) ca si1-i
opcină
mo~ic (cioc. nr. HIG/17!14, p. 128). Dar ceea ce trebuie subliniat este c;i in
accasti1 din m·nHi colecţie, in clou{1 documente, se intilncşte şi accepţia geomorfologic;i ..t\stfcl, in documentul nr. 214/1804, p. 15:J, se precizcazi1 hotarul : .,din pi1ri1ul Hcghiului drept la dialu, pc opcina ph1iului", iar documentul nr. 225/11117, p. l!I:>, copie dupi1 un document mai vechi fuce
„clispi'trţirea hotarului de c;-1trc·1 'fara Ungurasc;-1, intiirindu-le lor (vrinc011ilor - n.n.) vecinica sti1p{mire pirni1 în opdna munţilor, de unde curg
apele c;"1tre Moldova (... ). <1r;-1l<i11du-s;·1 şi opdnilc munţilor". Se obscrvi1
Cil cl'le două documente sinl tirzii, de unde. ciupii noi. suspiciunea ci1 apclalivul ar fi putut fi introdus artifici;il, prin intermediul C<1llc(•];1riei domneşti, f<"1r;i ca el si1 fi fost utilizat cf(•cliv in Vr<mcea. O clovacU1 în acest sens
ar fi faptul c,-, docunwntul oril!inal (din 724-t J7:J(}), la care se face de
illlfl'I referire chiar in lextul copiei clin 11117, înscrut in aceeaşi colecţie
(nr. 114, p. 74-75). nu conţine acest termen geografic.
Pentru o imagi11c mai compk•1;·1 ii situaţiei, rcdi'im în continuare r;ispinclirca toponimului in Bucovina de nord (azi U.R.S.S.). indcosl'bi dup«1
N. Gri1madi1. Num;."trul mart' de cazuri nu trebuie si1 surpri11dc"1: pc ele o
parte. ca ~i pc teritoriul ţiirii noastre. re<1lit;1l~·a istoricii. social· economic;·,
şi geomorfologic<.i ii justific:-1. pc de alta une:•le se repet<"• probabil la
<lowi localti1ţ.i vecine şi, in sf1rşit, trebuie an1t in vedere cc"1 autorul citat
a folosit în cea mai mare mi1sur:1 documente c<1da-;tralc, carr7 prin insiişi
natura lor au o foarte bogat;"1 toponimic (situaţia este la fel cu cca clin
Podişul Sucevei, unde. in lipsa <latelor culese de acelaşi autor din acc!Paşi surse cadastrale. harta nco;;tr;-1 ar fi ri1m;is aproape alh;i).

ne

Pe localitiiţi, situat.ia se prczinti1 ;1stfel : I3anila l\loldoveneasc1·1: Opcina, Opcina Bcrd<t; Ilanila H.useasci1: Opcina Mare, Obcinu, P<1durcu
Obşcina: Bc.•rhomct pe Siret : \Vipchina. \\"ibc.:enka. Vipcena parte de
sat, Vipccna - ţari11i1: Bobeşti : Dealul sau Opcina .\(l)l;1rului, Opcinu:
Boi<mceni : Opcina odcr Strasse: Brosci1uţi : Opcina: Budeniţ : Opcina
- de cloui1 ori, Opcina ;\fare, Opcina Pcrelipka; Calincşti pe Ccremurcş:
Opcina; Cerni1uti : Opcina „cint• alte SchanZl'''; Cireş : D. Opcina Mare,
Jl[1durca Opcina Mare: Cimpulungul Rusesc : Opcina; Co1rnireşti : Opcina
- de dow-1 ori, Opcina Sti111eşillor: Corceşti : Opcina Beri, Opcina Varniţei ; Cosmin : Opcina: Costeşti : Opci11<1;
Crasna : Opcina Prislop;
Crasna de Sus : Opcina la Ililei : Cupca : Opcina ; Dobro11i1uţi : Pliclurca
Obcina: Illihoca : Opcina Siliciului - ele doui1 ori, Opcina - numiti1 :,i
Opcina Cuciurnlui. Opcina - Sclwnz fomige :\nhohc. ţarinele Obici (?l
Marc şi ~lic; Igeşti : Opcina Vulova. Opcina iidunka. Opcina. Obcina parte de sal, Obcina - deal : lorcU111eşti : Opcina Cuciurului, Opcina:
Ispas : Opcina; .Jaclova : Opcina, Opcina Stimeştilor; Lăpuşna : Poiana
\\'opschinka : Lucavi1ţ (Opcina. Opcina Ciumirna, Opcina Corni, Opcina
Lungu sau Opcina Sc.1laşului, Opcina Tsokilta askuzila, Opcina I<iniseka,
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Opcinn S<irscholova; Lucaviţu : Opcina; Mihalcca, Opci11<1, Upl·im.1 a1,·1turi
cu Ţeţina, Ohdna, Obcina i\scuţit.:·1, Obcina :\şczat<'1, Obcirw Glodoas<'1;
Mihulccni : Opcina; Milic pc Ccrcmuş : Opcina Mare - de <loui1 ori, Opcina ; Panca : Opcina ; Piltr;h1ţi pe Siret : Opcina, Opcina cca Mare ; Pctrăşeni : Opcina.
Doar o mic<"1 parte dintre <•cestea sini inregistratc pc vechile hiirţi
austriece ale Ducovinei : Obsina Czcrcsinka şi Obczina cel Mare (pe harta
Biischel), Obczyna, Obicz. mala (:J4:i m). Ohicz. wiolka. (I obczyna (4W m)
gi1sim pe interfluviul Prut-Nistru (Dic Bulwwina, p. 24).
Cit priveşte inţelcsul apelativului în Bucovina de nord, acesta coincide
perfect cu cel din regiunile ele mai la sud, de pc teritoriul ţiirii noastre.
Astfel, un document de la 1761 (T. B:tlan, VJ, p. -10) arat<-1 ci1 moşia Crasna
de pc apa Sireţelului, aparţinînd mfrn<"islirii Putna. „ .. .fiind intre mun\i ...
şi avind opcine de mu11ţi mari despre imbe p<"u-ţile imprcgiur, m1 s-au
mai însemn<it cu alte si1m11uri, fiind holilrîti1 cu opcinile munţilor" im· altul,
din 17!14, menţiona „obcina care desparte ţinutul Cern<"1uţi de ţinutul Suceava" (Din tezaur, p. -180).
CONCLUZII
Faţ;·1 de puţinele cazuri înregistrate pinii acum (E. Grigorovitza !:>
pe lista alfabelic.:i, plus alte citeva folosite intimpl<itor in loc.:dizarea diferitelor elemente geo~;raficc; M11rclc dicţionar geografic - 10 ; I. Iordan 14 toponime) pe care s-au bawt studiile ele pinii acum, noi am identificat
un total ele 241 toponime, înscrise pe harta anexalc"1, la care se aclaug:1
cele 12 citate de S. Oprcanu, pc care ntt le-am pulul localiza cu suficient:1
precizie. Ele sinl si luate în numeroase su huni li1ţi alt• Carpaţilor Oric11l<il i,
in Podişul Sucevei, Subcarpaţii Moldovei, Podişul Birladului.
Dacc"1 avem in vedere suportul g<.•ologic şi geogr<.1fic, toponimul apare
utît în regiuni sedimentare cutate - în primul rînd - (Munţii flişului,
Subcarpaţi) sau necutate (Podişul i\foldovci). cil şi metamorfice (M. Hod ·
nei, M. Maramureşului, Suhard, O. Mestccimişului, Giumali1u, Distriţei,
Giurgeu) şi vulcanice (i.\l. C<.ilimani, M. Harghita)_ In toate, ins<"•, ci desemneaz;.i un unumit „stil" de n~lief: culmi prelungi, domoale, în gerwral
jmtse, paralele. separate de vili ele asemenea paralele.
Dac(1 lingviştii prcfcni inventarierea toponimelor pe unit[1ţi administrative, noi am optat pentru unit:1ţi gc.•ografice : pe ele o parte, informaţiile din hfu-ţi şi documente sint dificil de transpus in cadre administrative,
iar pc de alta, obcinele fiind localizate aclt-'scu pe hotare, unul şi acelaşi
toponim ar trebui înregistrat 1<1 dolii.I sau chi<u- trei localit:1ţi vecine, ceea
ce ar fi condus la o sporire artifical<.i a ntlln<lrului lor
Stablirca mai exactil a nispindirii toponimului şi apelativului şi înscrierea acesteia, pentru o mai bun(1 „vizualizare", sub forma unei imagini cartografice (Fig. I). poale deschide noi unghiuri de.• abordare şi explicare a diferitelor aspecte, inclusiv din perspectivii interdisciplinarii.
Evaluarea comparaliv<i riguroas(1 a frecvenţei toponimului şi apelativului în regiunile citate ele noi este riscanl(1 : va trebui s(1 se ţinc"1 scanu
de faptul ci1, clin pftcate, nu peste tot am uvut posibilitatea Sil investigam
cu aceleaşi mijloace. Astfel, c.li.1C:1 pentru Obcinele Bucovinei c.1111 cxploali.lt,
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pradic, toate sursele posibile (liiirţi Vl•chi, şi aduale la diferie sc;iri, documente istorice, lexicoane. dicţionare, lucn·1ri ştiinţifice publicate şi manuscrise, cercC'titri personale de teren), JX'n\ru cel<:'laltc regiuni ne-am sprijinit îndeosebi JK' hci1·ţile actuale, ceea cc presupune c;i şi acolo exploatarea
~tltor izvoare prezumtive ar n sporit invcntm·ul toponimic. Vrem S{t spunem c1·1 instrumentele nefiind aceleaşi, este de aşteptat ca nici datele sta tistice de frecve11ţ<'1 s{1 nu fie strict compar<1hilc, mai ales c{1 şi suprafeţele
rc.t.:iunilor sint cliferilc-.
Practic, se poate demonstra c•i în toate regiuni)(, in care s-a înregistrat
toponimul circuk1 sau cel puţin a circulat rL'Cl'nt şi apelativul - pcreclw.
lmpreunc·1, ele au conservut imaginea orgrn1izi1rii social - economice devi1lrna~e. a statutului ri17.{1ŞL'SC al unor regiuni (1'ara i\foramureşului, Ocolul
Cimpulungului, Tani Li1puşului, 'fara Năs{1udului, Cimpul lui Dragoş, Colinele Tulo\'ci ş.a.), p<istrarea lor pin[1 la noi este o davd<"1 a vechimii ~i
continuiti1ţii populaţiei autohtone. Chiar dacit se accept<'1 originea slav;-1 a
apl·lativului, împrumutul in lexicul limbii rom[111e este vechi. iar toponimul este dat de romitni (toponim „pseudoslav", sensu E. Pctrovici, IB70,
p. 24!1). Inlocuirea consoanei h cu JI poale fi o dovad<"1 suplimentar{1 in
acest sens.
Unanimitatea M.'nsul11i geomorfologic al apelativului în documentele
referitoare la braniştile mi1ni1sti1·cşli demunstrcaz<i c{1 cel puţin clin secolele XV-XVI vechea semnificaţie sodologidt St' pierduse (altfel, aplicat{1
la un domeniu mim;istircsc ar fi fost un no:1scns), fiind deja inlocuit<'1 cu
cea gcomorfologic<i : jlarlea şupcrioari1, cca mai inalt<i. a unei culmi. i\foi
mult. din secuiul XVIII chiar uccasta clin urm<"1 începe s<·1 fit• uitatit, uncie
documente resimţind necesitatea unei precizill"i tautologice : „muchea obcinii" (D. Dan, l!l2:l, p. H>I-rn:J).
Interesant este faptul c;i singura regiune unele s-a pi1stral sensul oril!inar. social-economic (dev<"1lmăşie) al apelativului, este Vrancea, dar el
nu a trecut in toponomastica locai.-1. In schimb, în loale celelalte regiuni
s-u pi1strnt doar semnificaţia clerivat:1 („nparc111<"1" - I. Iordan), deci mai
tîrzic, de limconim (hotar) şi g1.•omorfonim (culme 111untoas<"1 sau dcluroa<;{1
prclun/:!<°I, nu prea ini.tlti1), iar· 11umclP de locuri actuak' sini exact cl'lc ele
acum :m0-500 ani.
Se consli.tt<i c;i zona cu cea mai marc densilatL' a toponimului şi apelativului - grupek• nordic;i şi cc11tral;"1 a Carpaţ.ilor Orientali (totuşi, î11
arealul cu adstrat huţul clin partea norelid a Obcinelor Bucovinei Romimia frecvenţa csle mai mic1·1, fapt cc i-ar putPa interesa pc lingvişti)
şi Ducovina ele nord (azi lJcniina) - este in acela~i timp şi zona de formare a lor: ele aici s-a pulul produce o difuziune cc•1lrifug1·1, prin intermediul mişdirilor demografice, inclusiv prin transhuma11ţ:1.
:\profunchirea cercel<"1rilor prin •mchete ele lPrl'n şi studierea diferitelor surse informatice ar putea spori inventarul topononwstic. Pe accasti1
calc, chiar şi in regiunile uncie lipsesc toponime majore>, unde h{1rţilc „tac",
s-ar putea identifica forme microtoponimice. ~i utilizarea volumelor ele
documente trebuie fitcut{1 foarte atent. .'\stfel. consullincl, de exemplu,
indicele de materii şi de nume clin volunwle XIX. XXI, XXII ale D.H.11.,
scria :\, nu aparl' nici <tpelativul, nici toponimul, pentru ca ele s<i poa~i1
fi totuşi descoperite la o lecturii mi.e/1loasi1, documl•nl cu document. Pnn
11rmare, lista 11oastr<"1 trebuie consideral<-1 ca minim<i.
I l :J
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Se po~1tc cl_emo1~stra, pentru perioada clocumcntar;."i, c<i forma obişnuiF1
a fost opcma. 1clenllc<i cu pronunţia popularii acluahi. cu inregislr;irile dirc.:te ye ~eren_. For!n;.~ obci_nn a apar.ul in condiţii speciale şi 1.1 prolifcr<1t
p1 i_n rnte1 mc~liul harţilo~ ş1 traducerilor ele doc11mentc . .-\şa Cii, dac;·1 apelati~ul •~p~11~ţine fondului sluv. <.•I a cunoscut o evoluţie foneticii pc filiera
O~>crna (1~11ţwl) _- op~ina (pinii in SC'C. XVIII-XIX). cu tendinţa de revenire,_ mu1 ~Ies lll ull~mul secol, la forma iniţialii. Inlrucit forma specific
romaneasca pare a ft cea intermcdiar;i, credem c;-1 aceasta ar trebui re considerate') ~1tit in lexic cit şi în toponimic.
Dup<i pi1rerea noaslrc-1, in explicarea conţinutului social al apelativului.
nu <1r trebui s;-1 se faci1 etpcl, intotcleuuna şi ('Xclusiv, la ideea folosirii i11
comun a resurselor culmii muntoase clcspi1rţitoare de c:"llre satele, situate
ele o parte şi alta a acesteia (E. Petrovici) deci aparţinincl la obşti diferite;
se poate avea în vedere ci1 ele erm1 folosit(• in dl'V<-ilmi1şie in 1>rimul rind
dl' locuitorii de pl' arcca~l faţ~ a muntelui, de• pe aceeaşi vale. deci aparţinincl unei acclecaşi obşti sau uniuni ele obşti (in cazul v;rnor mari). Mai
tirziu, odat<i cu dezvoltarea crcslcrii animalelor şi culturi plm1tclor şi dl;'s1rc.·inrnrea relaţii lor de clevi1hrnişic, terenuri Ic ara hi le şi fincţele (localizall'
mai aproape de gospocl<'irii, de vetrele satelor. deci la altitudini mai mic!)
au devenit proprieli-1ţi individuale, în timp ce pi1şunile şi tJ<iclurilc clin par·tea superioarc"1 a versantului, pînc.""1 spre culme. au continuat s;.-1 fie folosite
în comun. Prohabil ;.1ccsta este momentul naşterii accepţiei geomorfologice u apelativului : culme, partea superioar{1 a unei culmi.
Dincolo de constatan:a ciestr:11nf1rii mai timpurii a structurilor clc-V<ilmaşc in re_giunile joase şi ele explicaţia piL•rclerii sensului originar al
apelativului obcina pri11 marca lui vechime şi prin dispariţia n•aliti1ţii obiective pe care o desemna, va trebui ca istoricii şi lingviştii sf1 mai explice de
cc toponimul (clescmnind o form;-1 ele relief) nu s-a r><istrat - fie şi mi1car
o dal<-t - intr-o regiune joas<'1. neaccidcntal<"t, cu r<:'lief neted, sc"1 zicem
pc podul unei terase. inlr-o lunc<-1, la ha7.a unui versant sau în cîmpie (nu
trebuie omis cc"1 exemplele cil<1lc ele noi in Depresiunea L-1pu!;-ului. i\laramureşului, Dornelor se refen·1 tot la forme pozitive ele relief din cuprinsul
depresiunilor respective, depresiuni caracterizate printr-o fra~mntarc deluroas<"t). _•\şa <li' fi fost de aşteptat, pentru Ci-1 şi astfel de forme (k' rclid
au avut cindva o rolosinţc'1 obştcasci1. _·\slfel, in ciuda etimologici tentante
şi foarte plauzibile date pinii acum. va trebui s<i ne punem totuşi prohlcnw dac1-1 nu cumva apelativul va fi avui dl' la hun început doar o accepţie geomorfologici1 - spinarea, muchea unei culmi.
Pentru precizarea cit mai ohicctivf1 a originii apelativului şi toponimului corcspunzc"1tor, consideri1m nccesar;i o raportare comparativa la alic
regiuni, situate la nord de ţara noastri1 (M. lkschizi, Tatra) sau la sud,
şi ar fi interesant de vflzut frecvenţa lor alolo. In ce le priveşte pe cele
dintîi. nu trebuie sci1pat din vedere aportul v«.>chilor şi puternicelor migraţii rom{ineşti (N. Dri1ganu. rn:J3; Şt. Metcş, HJ77, îndeosebi p. 22-3<>)
în toponimizare.
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ANEX.·\ T
H1\SPI!'iDIREA TOPOl\J:\lllJ..lll OBCINA PE IU:Gll 1NI GEOGHJ\FIC'E
Ct:Ll\IE;\ BHEZEI ~I UEPHESiliNE;\ L\Prnjl!Llll: 1) Obcina Obre.1a
2) Obcina Lupcwici, ;);l(i 111 :J) Obcina Birloaia, !150 m 4) Obcina :\runcaşului, ll85 111 toate pc li . .ict.;
i\lllNŢll ŞI DEPHESit.:NE/\ i\lJ\l~Ai\ILUE~:a:1.vI: !i) 1\'Ti1gura Obcin.:i,
!102 m - 11. aci.; Ci) Ohcina Priporului - II. act. 7) Ohci1w, 10:rn 111 -II. aci. U) Dealu Opcinii !l) Virfu Opcinii - ambele la Vişeu <le Jos. T. Papahagi IO) vf. Ohcina. l lli!J 111 - II. act. 11) I n Ohcinii - II. act. 12) Opci nc1 l:l) Opcioari:t. cl<.>aluri, ambele la Siiccl - T. Papahagi.
l\ll'NŢII ŢIBLE~: H) Obcina Grindei, cc<1 llJOO 111 l!l) Obcina Frasinului, l:in rn 1')) Obci1H1 Bradului 17) Obcina Ursului IU) Ohci11a Ţapului
I !l) Obcina Picului 20) O bei na Pietrei 21) Obcina J\'lar.i::inci 22) Dosu Obcinei 23) Obcina Tirlişoarei, fiG!l 111 24) D. Obcina 2!l) V. Obcinei 21i) Sub
Obcin<i. :i5!l m 27) Obcina Mcstcc{1nişului 21!) Obcina Scroclişorilor, 7114 m
2!1) Obcina Fia<lului, 8fifj m :III) Obcina Şl•1·aclci, !l 12 m - toate pc II. act.

i\IU~'fll

UODNEI : :ll l Preluca Obcioarc.•i 32), Obcina Pir-1 !'ii :13), Obci1263 m :!4) Obcina Tckişorului :m Obcina Vilii Seci, fllil :r:
'.>.fi) Obcina Mc"1~mii, I 104 111 - loC1tc pe II. act. :li) Obcina Crucilor, jud.
Ni1si1ud, d. I. Iordan, l!Hi:l, localizare nesigură :!B) Obcina Şesurilor 3H)
Obcina Rt>brişorului - li. act. 40) Obcina Muncelului, 1444 111 - li. act.
41) Obcim1 Tapului. jud. ;\l111, cf. Tratatul <Ic geografic ;ii Hom., voi. ii,
p. 4!l -12 1 J>rel11ca sub Obcin{1 - II. act. ii:n Obcina - toponim dedus pe
haza prcccclen t 11l11 i.
na

l•'rumuşelii,

i\IUNŢII SLIIJ\HD: 44) Obcina Decilor (DiC'cclor). 144!1 m II. act.
4:i) Opcina M{1gurii, 1<1 Coşna, N. Cir.: ·Hi) Opcinu i\l<ic:miţc>i - II. act. 47)

Opcina. la Dorna Camlreni - N. Gr.
MUNŢII ŢIB.\U: 48) Obcina 13i1trin<"1. 1486 m. Slara Vipczina. Stara
Opcina, Stam \Vipczina, Stara Wipnitza, Stara Obcina, obsina Batrina II. act., Bi."tsch., Dic Bule, \licg, - II. a. 4!1) \Vipczyna, culme - li.a.
OBCINELE BUCOVINEI: 50) Opcina T<"M1rcii :il) Opcina. pe hotarul moşiei Cocoşul - N. Gr. 52) Obcioara, Opcioara, 12'.il m - li.act.,
II.a., Dic Bui<, T. V, Sl., ;;:J) Obsina Daclului - Biisch !14) capul obcioariii - T. V. St. 5:1) Obcioara l\lare,
piriu, afl. al. p. T<-1larcu - li. act.
56) Obcina, Obsina, culme - li. a. :\licg 57) Opcioara l\'ff1111-.Uii, Obcioara
Mmrnili - T. V. St., N. Cir. 58) Obcina a Manucli - N. Gr. 5!1) Obcina,
Obsina - Dic Bui<., II.a .. Micg !>O) Opcina Ursului - T. V. St.. Din
tezaurul, N. Gr. 61) Obcina, sat, com. Fundu Moldovei - II. act. 62) Op-

1?. l
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cina Buhului - S. Fl. M. 63) Obdna .'\rsencsl•i, opl'ina :\rsinesci, fa~a
opcinei J\rs1incsci, Opcina /\rscncsei - H. act., li.ii.. T. V. St.. S.F.M. '>·t)
Opcina lui :\rscnie - N. Cir. li!"i) opcina McsteC:mişului, munte - T. 11.
GG) Obcina l\lestec1inişului, sistem muntos - li . .ict. li7) Obcina Costcliva,Wipcina Costelinka, Kosteleva
\\'ipzi11a - E. Gr., Dic Buk. •iHJ
Vipci1111, ~l~Jri m. Vipcinca - li. act., Tezaur (i~J) Obcina, 1270 m - li.act.
70) Obcina Cruhlci, 12:J2 m - li. act. 71) Obcina Curm[1turii, IOW rn li. act., II.a., E. Gr. 72) Obcina Zlali11a, Obcina Slatina - II. topu, li. ~ .•
E. Gr. 7:n Opcina, pc hotul'lll M;-1gurii Humorului - N. Gr. 74) Obcina
Feredeului, virf. 1:!G4 m, 11.aC't., II.<1., Dic Huk., 71i) Opcina usca11·1, O.
seac.:1, obcina Suh[1i. T. V. St., T. B., N. Cir., D.l.H., X\'I, ;\. Moldo''"• I,p.
36G. 77) Obsina Batrina - Biisch 7B) opcina cea marc - T.VSt., N. Gi·.
7!1) Opcina Huncu - T.V.St., N. Cir. 110) Obsin<.t \Vassilye Biisch H1J
Obsina Boului - Biisch. 112) Opcioara, la Sadova - T.ll. ll:J) Opci.1a
Izvorului i\:lorii - T.B., Din istoricul Cimpulungului :\loldo\·cncsc, Bucureşti, 1!160, p. 261 ll4) Opcina Crucii Dic Buk. 115) obcina Pietroasa
- Din tezaurul. .. fiC:i) obcina Stimişoara B7) obcina Poiana M«1rului - Din tezaurul. . . 80) Obcina Tirsiciori, IO:UI, m, Obcina Trcsoara II. act., II. a., E. Cir. ll!l) Obsina Formosz - Hiisch. ~JO) Obcina Marc, Obcina Mare, Obsina ;\•lare, culme - II.net., !\lil•g, Biis<:l1, E. Gr. !IL) obci1h1
Dealul Mare - Din tezaurul. .. ~12) Obcina Arşiţa - E. Cir. !1:J) Obsina
Slatina, Obczina Szlatina 1\larc - 1\-licg, Biisrh. "4) Obc:i!1a Cacica E. Gr. !l!"i) Obcina Plesza - li.a. %) Obcina Zol'lcu. lll()!l m - V. Tufescu, Pc \'alea :\loldo,·ci, Ducureşli, l !170, p. 211.
-

Mt:NŢII BJl~GAli: !17) D. Obcina, 7Uli m II. act.; !Jll) V. Olmeni(?)
II. act. ; !)!l) Opcioara, l028 m - II. act. ; I 00) O bei na - I I.a.

MUNTII CALIMANI !;I I>EPHESllJNE:\ DORNELOH: 1111) Obsina Tat<1rului, Mic~. Biisrh. 102) D. Obcini, J I !12 m - Il.;.1., Dic Buk. JO:l)
Vf. Obcini, 12112 m - II.act.. Dic nulc, E. Ci. 104) opdna Dealului Bomhii - T. l<ir. lO!"i) Opcina Vîn;Horului - E. Cir. !Oli) Obcina T;-1ieturii T. Naum l 117) Obcina Fcrigelor, piriu - II. act. lllll) Obcina F'erigclor,
culme - existenţa lui se deduce pP haza toponimului precedent llhl)
opcina Calimanilor 110) Opcina cea man.• 111) fini ina opcinei cei mari -·
toate :l cf. T. B., Noi doc. 112) Obcina, I :rn7 - li. al't.
!\IUNŢll GIUMAL:\U: 113) Obcin<.1 l\lic;-1, J:J22 IL1ct., li.a. 11-1)
Obcina Mare,
Opcina i\"lare - 11.a„ Dic Buk., T. 13. l!JGO, p. 2fll I l!l)
Obsina Dornyenilor - Biisd1. I Iii) Plaiul
Opcinii - T.D., l!HiO, p. 2111
117) Obsina Scmaloului - Biisd1. l JB) Obciora - T.B. l!l60, 11!1) Obcina
Floccasc[1, l 2!l!l m, Ohci na Floceni lor, Ohsi na r!otsa~ka, Obsina Flatsaszk. 1,
otcina floceasc[1, Obcina şi „amindoui1 opcinclc'' - li.act., E. Gr„ Biisch,
:\1icg, T. B. - Noi doc., I.V.St.

MUNŢII HAH/\U: 120) Opcina Bodii - T.V.St., 121) Opcina Coşiţa
- T.V.St„ 122) opcina lui Gherondc - T.V.St. 12:J) Obsina Muntscilor Biisch, 124) Obsina I<irillu, Obcina Chirii - Biisd1, E. Gr. 125)
Opcina
Paltinului - N. Gr. 12G) lzvot'ul Obcina - N. Gr.
MUNŢII STINI~C>AREI:

sina K<.1pri 130) Obcina

127) Opcina, Prisaca - inf. localii 1211) OhMicg, Biisch. 12!1) Obcina lloul, <1;17 m - li.a., E.Gr., T.V.Sl.
:\r~ita E. Gr. l:JJ) obcina numit<! Dealul F'raş;-urnlui - Din
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tezaurul . . .

1:~2)

Obsina Urszului, Obdna Ur:>ului. 1125 m Biisch„
N. Gr. 1:14)
Opcina Daroteii - N. Gr. l:J:l)
Pi1durea Opcinci, Doroteia - N. Gr. J J(i) Obcina Vorone\, !112 m - li.act.,
I I.a. l :n 1 O bei na B<"1trî nc·1, !122 m - II. cict. 1:m) Obşina Iszatia, Obcina Isacci
- BUsch, E. Gr., Obcina Largu, B27 m, Obcina Largei -- li.act., II.&1., F..Gr.
140) Opcina, pf1durc, Capu Cîmpului - Nr. Gr. 141) Obcina Valea Sea;:i1
tl<l Rea - ll.~1ct., l.\'I.DG .. T.B. 152) Obcina Hcrugosu-Biisch 15:1) Opcina
Brusturoaosa, 10811 m - li. act. 144) Ohsina intre Szuhj - Mieg 145) Obcina Bour. Ostra - N. Gr. 14fi) Obcioiara, pi1durc, Ostra - N. Gr. 147)
Ohcioara p<"1durc, Ostra, N. Gr. 1411) Ohcioara, pîriu, Ostra. E. Gr., N. Gr.
14!1) Obcioara, piriu - li.a. 150) Bitca Obcinei, 1477 m, E. Gr. 151) Obcina Hea - II. act., M.D.G., T. n. 152) Obcina Ikrugosu - Biisd1. 153) Opcina
Goii - II. a., M.D.G. 154) Gl!"area Opcinii, Negrilcasa - N. Gr. 155) Piriul
Opcinei. Negrilcasa - N. Cir. 151i) Obsina matsesuluy, Opcinu Mr1ccşului Biisch, N. Cir., E. Cir. 157) Obcioara, llW m - li.act. 158) Piciorul Obcioarei, 8!10 m - li.act. 15!1) Opcina
Şuvăv<itelei,
Mr11i11i i\l.D.G. lGD)
Obcina Cium;irnii, !148 m, Obsina Csumernii. Opcina Ciumernii - li.act.,
Biisch, i\l.D.G. Hil) Opcina Varniţei, M<"tlini - M.D.G. ](i2) Opcina Stejarului, F'<.lrcaşa - !\J.D.G. lU:J) obcina Pi1rului - D.H.H., XXI, A, nr. 270, p.
:342-345. 164) Obcina Sigilur, culme - II.act. 1G5) Obcina Sigilor, virf li.act. Hifi) Obcina Groholişului, Pi11g<.'"1raţi - D.IUI., XXI, .'\, nr. 124, p.
1!ifl.
E. Gr. 1:13) Gura Opcinci -

MUNTII BISTIUTEI

lfiî) Ohcit~a Scutarult1i, munte şi pi1<lure, 01·toaiu - N. G1·. Hi8) Obcina
Scripcii, munte şi p<idure, Ortoaia, N. Gr. Hi!J) Ohsina Sanclor, Opcina,
Şandrului - Mieg, Biisd1, T. Kir. 170) Obcina Bitclii - T. l<ir. 171) Opcina
munte, Neagra Şarului - !\J.D.G. 172) Opcioara, munte
intre Dorna şi
Broşteni !\1.D.G. 17:1) Piriul Obcioarci - li.a 174) Pîriul Obcinei, Ne<igra Şarului - N. Cir. 175) Opcina i\1ihi1ilcţului. T. Kir. 1711) Opcina Tunzill'ii - T. Kir. l 77) Obcina Haţl•i. Opcina Ha\ ii - li. act., T. Kir .. M.D.G.
171!) Ohsi na Re. Obsi na Rel', Opci na Rea - Micg, Hiisd1, T. Bălan, II, P· 90
J 7!1) Ialoviţa Opcina - T.n., II, p. !Hi lllO) Opcioara, pîrîu, Pfiltiniş - N

Gr. Jill) Opciorn, munte,

Pi1ltiniş

-

N. Gr.

MUNŢII CE:\llL:\L': lll2) Obcina Tiflicului lB:J) Obcina Verdelui IB-t)
Ohl'ina Ghica B<iicului 185) Obcina llorştei 18Ci) Obcina Pietrei :-\r~e 1!17)
Obcina Chiliei lll8) Obcina Tablei lllD) Obcina Lacurilor 1!10) Obcina Tirşoasei 1!11) Obcina Boi ş tei toate cf. I. Sti111escu, !\fasintl Ceahlău, J!J71).
MUNŢII

Git;llGEU: W2} Obcina -

MUNŢII

HAHGlllTEJ : UJ:l) Obcina Izvoarelor, !!511 m -

H. act.

li.act.

MUNl'II CIUC: 1!14) Obcina Rotunchi, 1214 m li.act. ln5) Obcina
m - li.act. l!Hi) Obcina Lapoşu,
1337 m -·· li. act., 11.

Coşnei, 1W4
Mold. ~i Bas.

l\ll.:NŢll TAHC.\li: Hl7) \Viwccnka
(form;I corupt;I ?) - li.a 1!18)
Obcina Smida Florei - II. act. nl!l) Obcina Floarea - II. act. 200) Obcina
Turoclciu, obcina Torogleajului - li. 1\-lolcl. ~i Bas., D.R.ll. XXI, :\. nr.
Bi I Hi32, p. 96
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1\IUN'fll GO~f\1ANU: 201) Obcina i.\Iurgodului 202) Obdna Stegiuşu
lui, culme. 211:1) Obcina Stegiuşului, poian<"t 20-1) Obcina Strungii 205) Obcina Gcarn<.-ma - loale cf. C. Matas<"t, 194:1, 2fl(i} Obcina plai. Schitu - Frumo~tsa M.D.G.
Sl;BCAIWA'fll MOLDO\ EI: 208) Opcina Vuleva -T. D., II. p. 127 131 20!J) Obcina, Baincţ - N. Cir. 210) Opcina, Horodnic-Voitinel, N. Gr.
211) dealul Obcina, B<il61uţi - Din tezaur. . . 212) Opcinu,
lasloviiţ N. Gr., 21:1) Opcina D<.inileştilor, DO:-inila - N. Gr. 214) Opcina, Miiriţei N. Gr_ 215) Opcinu, Părh1iuţi - N. C:r. 2lli) Opcina,
Dotoşana N. Gr.
217) Oppinn (?), Dotoşana - N. Gr. 21!!) Opcina lui Ducur - N. Gr. 2l«J)
Opt~china Dscrmanului, md D. Ght:•rman, Botoş<.ma N. Cir_ 220) Opcina,
pc'1durc, PMr<"1uţi - N. Gr. 221) Obstsina Dragomirni - Di<' Bukowina Lll
Anfang des Juhrcs 1801, .Jahrhu<"h des Buk., XV, l~lOî, p. 24-25 222) Opcinu, Mitocu Dragornirnei - N. Cir. 22:1)
Opcina Pirtcşti - N. Gr. 224)
Opcina Diil<"1cenilor, Ilumoreni-D<"tl.:iceana, N. Gr. 225) Plaiul Obcinei, p<idurc.' 22li) Plaiul Obcinei, plai (sic) 227) Plaul Obcinei, drum - toate la Pc"lll inoasa, cf. N. Cir. 2211) Opcina Ducovi1ţului, llişeşti N. Gr. 22!J) Opcirw,
pi1durc, Ilişeşti - N. Gr. 2:rn) Obcinu, tîrli1, Ilişeşti - E. Cir. 2:11) Opcina,
Paltinului, Ilişeşti - N. Gr. 2:12) Obcina. tirl1i. Stupea - K Gr. 2:1:n Obcina Kodru - Biisdt. 2:M) Obcina, Obcina Capu Codrnlui N. Gr. 2:15) p,-,_
durea Obcina, Capu Codrului - N. Gr. 2:1(i) Tarirn.1 Opcina, Capu Codrubi
- N. Cir. 2:ţ7) Opcinu, Derchişeşti - N. Gr. 2:JB) Opcina l)r;igoeştilor N. Gr.
_ PODJ~lJL BmLAOULUI: 2:W) Dealu Opincei (?) 240) Balta Opincei
('!) 241) Piriul Opincei (?) - toate in com. Tomeşti - cf..·\I. Obreja, l!J70,
p. 160.

U:

TOl'Oi'<\'~lE

„OBCl!"JA·· -

-

DllTL'SIO~

E'I' SIGXIFIC:\TIO'\

resumc -

Par rapporl aux lravaux p11blie„ jm.q11';'1 prL''Cnl, qui cnrei;i„lrl'nt le loponymc
10-lf> fois sp11lenwnt. l'a11l<'t1r clemontre quc celui - d a 11nc frc'q11cmcC' bicn piu">
!!randC' el une largc cliffu„on ('l'ahlC'all I, fii.?. 1).
/\11 cll~but, Ic lC'rme a c>u Ic „ens ele co1111111111a11tt:•. clC' propri&tt• comune (,;lav.
11bstina), mab avcc IC' tc111ps ii a t~le cleforme, rccc>vanl u1w sil::niricalion s11rloul.
l?l'omorpholo~iquc> (q11i cll'sii:m• ccrtainC'<; forn1C's ele rC'liC'f de>„ faite„ allon[?cC'„,
rlOUC'CS. paralks, ~011\'C'lll jouanl Ic r(ilc ele rrontil'rc,;. de limite„ dl''i propri<.'les).
I\
l'C'XcC'plion <le lkprcsillnC'a \'ranl'C'i clan„ toutcs IC's ;n:tres rPr,ions on n·a prc'scrv.;_;
quc la '>C't·ondc acception.
l\l(•mc> şi IC' lC'rmc> C'o;t „laVC', Ic topony111c> cloit l'lre con„iclt•r(• P"<'uclo-slavc>, (•tant
crec par la population autol'l1lonl•, roumaine.
On analyse ei:alt'menl le„ variantes i;raphique.,. el ele> prononcialion. Ic„ formes
toponymiqucs Jivre-.quc~ N, finale111c>nt, on foit quclque.., prl•cbiun" conccrnant le
terme el Ic topon~·mc clan~ clC'~ rl'.-i,:ion-. g(·o~raphiquc„. C'l dans l':\nnexe I on l'nllmcre le'> 2':! l toponymc~ enregi-;ln?">.
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Fig. 2 „St.ilul" reliefului ele lip Obcini'1 .
A. Profile Jonnitudinale prin Obcinele Bucovinei (a, b ;
şi Obcinele U'1puşului (c, el).
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J"1g. 2. B. Profile lranwer!'.ale prin Obcinele Bucovinei (e. f ; clupă N. Darbu, J!)iO.
!;>i Obcinele U1p11şului (1n.
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OBUGi\Ţll

FISCALE PHl\'ITOAHE Li\ CHF.ŞTEHEJ\ \'ITELOH
lN i\10LUO\"A i\IEDIE\"i\L.\ (SECOLEl.E X\"-X\'Ill),
CONSIDEllAŢll ISTOJ~IOGR\FICE

:\JlllAI L.\Z:\H

Intrat s1<1tornic în prcocupiirilc istoricilor inc.'1 ele la jumi1t:itea Sf'colului trecut, Evul Mccli11 romfmcsc este in linii mari bine reprl'zentat in a11samblul istoriografici naţionale. Numi1rul impresionant de studii in leg,lturi1 cu cele ma variate aspectC' <ilc reudalismului co11stit11ic o clova<l;I elocvent(1 in acest sens') .. \ceast[1 constatan• tonirianl;"t nu vizeaz<"1 insa a11samhlul domeniilor nwdievislicii cleoarce aspectele
concrete ale societi1ţii
feudale au avut parte de ahorcli1ri i11C'~!ale, ca prorunzime şi sfcr<"1 de cuprindere .. \strel, în timp ce unele probleme ş-au g<isil re7.0lv[iri trainice,
în spirit riguros ştiinţific, altell• datoril<"1 complC'xit;-1ţii lor structuralP sau a
penuriei accentuate ele izvoare conlint1[1 s;-1 fie şi in prezent insuricient ccrc·etatc. ln categoria domeniilor inc;i deficitare ale mcclie\isticii noastre f;c
situeaz[1, fi11-c-1 indoial<i. prohlematic<1 fiscalWlţii. Evoluţ.ia anevoioas;-1 a cNcel;-irii asupra l"iscaliti1ţii medievale rom<"rneşli s-a datorat rmii ales unor
cauze obectivc !!e:icrate de car«tclerul lacunar, disparat şi adcst>a conruz ,ii
izvoarl'lor istorice. Inlr-o oarec<1re mi1strr<"1 s-a focul simţil;-1 şi o motivaţil•
de ordin subiectiv - dificullatea problemei - c;irc\ în moci firesc. şi-a pus
mnprenta r€'slrictiv asupra opţiunilor tematice ale nwclievişlilor. Pro~re1\ 'C' \'Celea, intre altei!' : Ioan nov,clan. hluriOl!rafia r11111;11l(':ISt::i şi probl('IJl('li· 1•i
oirhJ:th', Ilucurcşli, l!J05: I'. I'.
l'anaitr„cu, Hiimauiwlll' G1'srhirhlso;d1n•ihnn:;
1!1111-1"~2. in S11dosl-J·'orsd11111::l'll, l\ff1\1d1cn. li (1'1-t:l). p. fi!l-10!1: \·. Clwrc~tc-~i11,
Eur.cn .-it;"1ne„cu, I lon;1şc11, l>c"'•IH"l' dc•zvolt;m•a şlii11!c•i i„lorkc· clin Uc•1111blk:1
Po1mlar:"1 Jlom;.111:-1 in clt•l't·niul 1!111-1!.l:il, in S-Hdl, i (1!15·1), nr. :1. p. 11;1-1 i?:
I'. Corhlantinc ... cu - la';-i. Hralizf1rih• i~loriui:rafil•i rom;·111t• i11lre anii 1!.IJ:i-l!l:i5.
Bucure";-ti. 1%5 : /\. 0\clca. l>1•zvollart•a şliinţc·i islorin• românc•5li du11â 2:1 :\ui.:usl
1!111. in S-JMI, 12(Hi:i!J). p. :1:1-·li: 191i-l!Hi2. C1•reC'lan·a istorit•i Hom;-1:1ic•i în
:mii 1mlrrii 1101mlan• (<•uh•gt•n• dl' arlkoh•), in S-IMI. lf1(1!JliH): /\. O\clC'a, l.'<'l111lc
de· J'hisloirc• du moy1•11 âgc· d:m'S h•s ;mnt•t•s du 11011n1ir 11011ulairt•, in Hll 11, :l(l!Hil),
nr. :1, p. H:l-·15G: Con„lantin !';icrban, i\'t•clit•vio;lil·a r11mâ1w:1sl':i in n•lc• clo11:·1 tlc•n•nii di• la 1•lilll'rar1• (l!tl 1-l!HilJ. in S1\I, VII (l!lr;5), p. :l·ll-:lW1: Vao;ile !\laciu
ş.;1„ l11lrocl111·1io11 ;"1 l'hislnrini:ra1>hil' roumaim• ju'ic1u'1•11 191H, Ecl. i\c;1d., Bucu1·1'şli. l!llH : Hoheri Dcul„c·h. hlorkii şi şliinla islurk;-, clin l(omânia (1!.ll l-191i9),
Ed. Şliin\ific;f': B11<'t1reşli. l!lifJ, p. l:Jfl-l!lfi: 11111 \Jc„tor. l>irl'diono; clt•s rt•(·hc•1Tll'.'S
d'areh<'olo~it• ml•dh·:1ll' 1·11 Jloumanic•. in
HHIT. !l(l!liO). nr. 3. p. ·105-11:1 :
Biblioi:rafia islorieă :1 Hom;ini1•i, Ed. Acacl., Bucurc>~li, voi I ( HliO), P- 1041r;r;:
voi. .I\" (l!ri~>),
p, Uil-J!lll:
voi. \' (1!1!10). p.
1:1:1-1.1i!l:
voi. \"I
( l!J85). p. 2'.?-2:1, lli-l-201 : ŞIC'fan Ştpf;°mC'~l'll. llt•alizf1ri şi 11t•r'>J1t•t·liv1• În domt•niul ml'dit•vistidi româ1wşli, in Si:llli'.11, voi.\ I (t\li:JJ, p. !1-111. I. Negoiu şi H. :\! .·
nole„:·1·. C1•rl·1•tan·a in clumrniul i'ilnriei nwdit•valt• a Homânil•i şi 1111ivt•ro;alt•. in
/\LIB. ;,l. 22 (l!li:I). nr. I, p. 17-35: Ştefan Şlef;"111c-;cu (coordonator ştiin\ifi<').
E1widn11l'dia io;lorÎol!rafil•i rurn:llll'ŞI i, Ecl. Şti inii fica şi Enddopcd ica. Bucurc>şli,
lflill : Lucian Boia, t:voluţia i„lorio~1·afi1•i romam•, Bucurl'tşi, l!lifi: 1';1111 Ccrnovode;mu Con„tanlin Hezachc\'iei, lnfă11t11iri şi 11riorili1li in nwdit•vislk:1 romam·a~l·ă, in S-Hcll, 33 \t!JBO), nr_ i"-ll, p. l'.?lll-J:;;1i ,,..a.
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sele înregistrat de-a lungul decenilor în activitatea de cercct=1re au depins
consiclerahil de felul cum s-au p;istrat şi transmis documcntPle fiscale' <l~
primă mînil : statisticile
Visteriei.
Condiţiile istorice fm1rlc diferite
exstcnte la nivelul contincntuh.:i europetm au creat situaţii speciale din
acest punct de vedere. In state precum : A111:rlia. Franţa. Spania .-'\ustria
-pentru a da numni citeva exemple mai concludente - izvo<.:.rclC' stali3ticc financiar-fic;ca!e s-au conservat relativ bine. :'\ceasta a permis invesligarcn aprofundatC1 a fiscal itiiţii şi clborarc-a, în c0nseci nţ:i. a unor st uclii
valoroase atît de factur;i ;111:tlitic;i, cit şi de sintcz{1. Tn multe cuzuri studiile
conţin detalii preţioase despre functin fiscalii a s!atului pentru pc-rioadc de
timp precis delimitate. Comparativ cu stat.ele amintite. ţ;'irile 1·omt11 1 f' <1u
fost confruntate cu situaţii sensibil rleoscbite. c_. urmare a \'itrer~iei vremurilor. n~ajoritatca docunwntelor statistice apm·ţinînd inslitu(.iilor domneşti centrale şi locnle s-au piC'rclut ori au fosl distruse.
Se slie ins;i c:·1
izvom·c>Jc stat isticc. în Ca.7.ul no!'tru cele aparţinind Visteril•i Dom?wşti repre.7.inl<i sursl• prioritnr<' de informare. deoarece nurn;.1i ele sbi in 1rni~u:-t1
s<"1 ofere o imagine complex:'.! şi veridic;i ;1supra dinamicii fcnomclului fise;al. Puţi1wle c<1t:1stifc, c::itncrafii. conclid si siimi tilc VistcriC>i ce se nrni
piistreaz1i în depozitele instituţiilor 11rhivisticC' rlin ţ;iri! şi clin str;iiniilute
se caracterizeuzfi printr-o pronunţa1:"1 clisconlinuit11te în timp şi. totodată,
surpri ncl nunrni anumite momente şi aspecte
ale politicii fisc<ile 1). Mai
2 Condit-~. de ."o<·oh•li 111· 1 rn::-1761 n lui Grigor1• \"od:i Callirnad1i ( •\rh ~l. l:isi,
Fond \i 1i.ter1a, Tr. lilill. op. '.?011!/J. 257 rilf'). cclital:"1 ~C'iccliv. cu <;!'UrtC' ;1<l!'1ol:"iri.
ele :--:. Iorga !Oii Gh. Ghibănc-;ctt: Vezi: (!\. Iorga, l>ocutni•ntu prvitoar„ la f:im1lia C.:alllmad1i. vol. li. lluc:urc'ili, l! 10'.I, p. i9-l:J3: Gh. Ghib{tnf'o;c:u. Sama vislt•ri1·I i\1old•>V1•i din 176:1 (iunie-cleccmllric) în P~. fasc. fl. l!l25. p. 70-121 : lclC'm,
Sămik Vi'>t~ric>i :\folcl<1\'l'i li<' lnnile i11li1• şi :inensl li61, in IV. fao;c.-. !11!)31):
lclern. Cataslihul l:işilar din 1755, in P.Z. fose I /l'l?I : ~Toldnvn in l'llOC':l rc•ud:1
lsmului (~ul> reclac.-\ia lui P. V. ~ovf!tov). voi. .Vlr/i-2. Ecl. Ştiîn\a, Chi'iini"ut,
l!lî5 : V. Ol'neo;cu. Tah1•l;1 slalhlidi <i nucc,·irl<'i di11 1îî5. ln PSBCi. anul XVI
(18B5), trim. I si li. p. 2:11l-2'i·I : S:un:i Visl1!rii din \"r1•mc l\l:irii Sale Grii:oril'
1\l('xnmlru Ghica VniL•\·od - 1i76, fiind visfit•r mar<' dumrw;~lui !'111•t·ulai !fosei
(D,\H, :'>!«. rom. J5!J, 1;:-i file): S:1ma vhll'ri,·i r.roldo\'l'i rlin 171' I a Mării Salt•
1\h•x:111cln1 Con„lanliu \'oi:-vod din :.lujbL•h• s<·oasă de d11ră Mări:1 Sa, 11r1rf1 la
s(i rşitnl lui dc·c~. l iR I (1\rh. ')t. I:işi. Fond Vi'iteria, Tr. I îfifl, op. 20 JH/2, ·10 file) .
Sama !\lării S:1h-. r\lex:mdru lo:m i\1avrocord:il \"oievod - 1iR6 (1'rh. Şt. l:i.~i.
Foncl Vo;tC'ria, Tr. 17CiH, op. 2UIA/:J, 5:; fi1e: O altă .<.;11mi1 clin liHli se refc.-;"1 1;1
-.rerluri t-i începe cu luna iulie (/\rh. Şl. Iaşi, Foncl Visterin, Tr. lîliA, op .201Bl·I!:
Vezi ţC'nlru Si1111ile clin 171lti: N'. IOr[!a. Slnclii şi documl'nlC', voi. VI. p. 1111:-1!15:
Analo~on d s-:in f:i<·ul inln• :'\lifrii:t ~a 1\h•xandru hmn Voic,·od şi ~·lilrii:i S:1
Akxandru Constandiu \"01!\'oda (17111-1785). !n N. lur[!a. Studii şi dorumenh-.
voi. \:[, p. lll:l-.1811: Cala'>lih dl.' dăjdii moldn\'l.'nC'şli (C. 17611). in N. Ior~:1 1
Sinelii şi do1·11nw11le, voi. ),,'"XII. p. !J7-l:l!J; 'l'ahla dt• mazilii n111taşi 1i86. noh•mbrit• !J (BAH, Ms. 1·0111. 9'13) : Condicii d1• dărih• la cnrc au fo'>I impuşi mazilii
ru11h1şi tli11 Moldova lh! anii 1711:'.~~iRli (B/\H. 1\h. mm. !JH. -l:l!J file): Sama
;<.·Jărit• Sa Alt•xandru Con~landin !\1ornz, in domnit• dinlii 17!12 (BAH, :-.r~. rom.
t:H:?, 4.!I file): A. D. Xcnopol, .-in:mcil'lr in cpo1·a fanarioţilor. S;"1milc !\loldovii din
:mii t 77i-lllll-!, Ir~ ,.Hcvista pC'nlrn btoric, archeoloi:::ic ~i filolor. ii'"', anul I, voi. 1,
nuc11rc~ti, 111112. p. 45-i3; Sbmilc vhtl'riei !\îolclovei clin anii li!J2 şi li!l'.i-1798
au fost µuhlicate - parjial ~,i cu mici adnuti1ri - in afar;·1 clC' :\. D. Xcnopol
'''I>. cil.) ~i de· ~- lon:;1 in. Uon1mcntr.• ~i c1·rc1·tări a„upra i'ilorit•i H:1:all(•ian• şi
ccoi:omicc :1 J>rincijJalclor Homialll'. in .,Economia :'lia\ionali•". anul XXIV (1!100).
nr. 9-11 ; l11liia conclkă ;. orindui1•1ii a lui Gri:::orn \'odă Ghica, domnul i\Joldon•i !1i7!'i), in N. lorr:a, ~:1w1ii şi documt•nfr. voi. XXII. p. 1-·l~: P. !·H!iean~1,
I.t•lilt• şi H•nilurilc hoiNilor i\loldovei in 1i7fi, laşi, Jl:IH7 : lr!c>m_. S11t·otc>lalc v1•111:
turilor şi dlC'llui1•lilor lui .-".lcxandru C.:. 'lavrorord:1t (l><"hhC'a) ş1 :111• su<·L·c>sorulua
'>ău 1\lexm1dr11 I. l\lavroc11rrlal c.-iraris). 11c•ntru anii 17lJ l-17R7, în N. I orr:a,
Sfn•lii şi dm·unwnh-. vui. VI. p. Hll)-201i: FI. D. Slăncule'>t.:11, Ldih• boit•rilor l\lol·
ciovei la 17~5, in BIB, MCMXLVI, voi. XVI, [a-;c. 111, p. 255-272.
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mult : majorit;:itca statisticilor e:xistC'nte aparţin cronoloqic fcudalismul11i
lirziu. Pt•ntru etapele isorice mai vechi. isoricul nu clispune dccit accidl'ntul de instrumente de lucru statistice. l'iincl nevoit s;i apeleze, cu prec;idere,
la uhc categorii ele izvoare. mai puţin sl'mnificativc.
Limitînclu-nc sfera inveslil!aţiilor la subiectul propus de noi--ohligatiik
fiscale din Moldova medievalii în domeniul creşterii vitelor - observ;"1m.
cu p;in·rt' c!t' r;iu. c;i pc!1tru r;i<;timpul ele ln întemeierea statului şi pimi
la jumi1tntea secolului ni XVIII-iea s-au p;istral numai trei statistici ale
Visteriei, toate in lcg;_itur;i cu Qorşlina de oi. Primele clouf1. în ordine crnnolo~icii un „calaslih" clin lri~lli) ~i o „sami"1" din HiGri 1) - redau, pc ţi
nuturi. dectivcll' ele oi provenite dn ~orşlimi în anii respectivi. Cca dl'
a treia - o „suin;i" din anul J 7·12 ~) - inregistrcaz;I _gor~lina cuvenitii domniei, toi pc ţinuturi. insii de ac0asii d<tlii evaluat;_-, in hani. Privitor la CC'·
lal11te obligaţii fiscale in domeniul creşti.:rii vitelor nu dispunem pint1 la
jumătate>a secolului al XVIII-IP.a ele nici un izvor statistic oficial, motiv
pC'ntru carr cercetiirca istoricii este privat[1 ele importante puncte cir. spnjin. Odatc'i cu cca ele a doua j11mfltale u si.:colului al XVIII-le:1. izvoarele
sl<1tisticc sint mai numeroase, incluzincl informaţii dl'spre un evantai mai
larg de obligaţii fisrnle. :\mintim în acest sens s;imile Visteriei Molclov~i
din anii 17fi3-l 7G4, J77<i. 171M-1711<\, l 7!12. J7fl!>- l 79fl. Tahla statistidi ,,
Huco,·inei din 1775 s.a. (vezi, pl'nlrn aceasl:1, a<>uprn. nota 2).
In Vl'derc<i completării informaţiei documentare trebuie luate in clic;cuţic şi <mali;rnte cu grj<i aşez[1mi11IC'le fiscale domneşti, poruncile donrneş~i
privind moclalit;lţ.ill' ele impunere la d:'1ri
a cliverst•lor cater::orii sociale.
privilegiile fiscale acordate a~ez;lmintclor religioase. boierilor, breslelor.
slohoziilor, locuitorilor din aşez;irile de graniţă, cresc;ilorilor de vite st r;iini care îşi mluceau • turmele la p;iştmat pe pămintul Moldovei t'lc. '). 11:voarele din aceasti1 categorie - muli mai numeroase decit cele statistice conţin date preţioase care, coroborate judicios, pot contribui l.i schiţ;ir<>a
l'aclrului general al e\·oluţici policii fiscale. :\slff'l. ni se oferf1 posibilitak-;1
cunoaşterii anumitor aspecte privitoare la criteriile de impunere, inova·
ţiilc introduse de domni pentru optimizarea sistemului de impunC'l"l' 'ii
1x•rcepere, precum şi practicile uzit<1te de agenţii fiscali.
Trebuici avute în atenţie. de asemenea, condicill" de venituri şi clwltuicli boiereşti şi mcin<istircşti. Deşi puţine la num.:ir aceste condici prezin:;j
interes intrucit incluq uneori in afara detaliilor de ordin strict (!ospod1ircsc, şi date pn~ţioase despre anumite cliiri şi taxe achit~ste de proprietarii
în cauz;i. Cîtcva condici ele <1ccst fel, conţinincl intersante cntastife. s;imi
şi inventare ele avere nu V<izut lumina tiparului în publicaţii ele specia:l J.>ocumcnl11l cste intitulat : „Calaslih aminlilor dl• toahi i:orşli1w oilor, cite oi

"-au găsii la fÎl'C<' linul şi l'i\i gl•h•J>i şi ca!;a(>i lc•-au lnal, fie• 1>1! aspri noi. rie Pl'
v1•chi" (l>lll. l\, XVI. voi. lV, p. 1!1-27) : C. Turcu. Ct·h~ mai Vl'l'hi :o.latislil'i moldo\•1•111•şli, in SCSI. i~toriC'. Vil ( l!l:>fi) fo~c. ?, r>R-RR.
·I X. lorj!a, Studii şi dncunwntc, voi. I V, p. 21;11.
5 lbid1•m. voi. V I, p. 311 ; Gh. Ghibfmc„cu, S11r1·fc şi izniadt•. \'Ol. XV p. llJ!I.
1; O b11n;i parte rlin ace-.tl• izvoar<' au ro„t p11bli~;~fc, in~C'pind rle lf1 _i11111;Ha~C'a
~('~·olului al XIX-ll':1. în coleclii rlc clo1·1111wnlc ŞI m re\"1,1.c de "PC'c1;illt;ile, hmc
cuno~cute ccrccl(1lorilo1· ro111îmi.
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litatc '), iar asupra unora dintre ele s-au intreprins şi succinte ccrcett"iri ~l.
Pentru valo<1rea lor documentar;_\ deoschiUi se cuvine ~•i rcmard1111, în
context, Siirnilc mi'iniistirilor de ţară din l\1oJdo\"a pc anul l 7·12 ?),
in care.· g;_isim ir.re.i.::istrale averile unui num;ir de clouiizeci de măniisliri şi
cl;"irile plcitite ele ele. Fonclurile arhivistice piistreaz:i o serie cl0 rnndici boiereşti şi mr111ăstire~ti nevalorificate încii ele mcdicvi~ti in).
Un valoros izvor documentar, 11umai în micii 1rn"isurii valorificat pin,\
in prezent este Condica lui Constantin l\favrocurdat. Public1tii sub fonrn"i
de ref~cst ele Nicolae Jorca i:1 <Jnul 1!104 11 ), pc cale de a fi cditatt"1 in întregime în anii recenţi de Corneliu Istrati'\ aceast;i volun~ino;isii conclic;i ;ii
c<irui manuscris se afl;i în fo11<lurile Bibliotecii :\C<t<ll'mici Romiim• ~) deşi
conţine i11 principal porunci domneşti, prezintti o irnpo;·lanţ:'i cu totul specialii pentru stucliPrc.•c; sistemului risrnl al Moldovei clin pri•~'a .iurn;itat<· <1
secolului al XVIII-iea. Analiza atenli1 a condicii suricrcazi1 ideea. se111nHicativ[1 in cee<1 ce ne privcştL', ct1 1rn1joritalt>a docun~ent.elor cu lcmalic<I fiscaHi se rcfer<i la diirilc, taxele şi prestaţiile în m1111c<i din SC'clorul economici
zootehnice. Faptul este interesant şi ilustrcazii inclin-ct structura economiei
Moldovei medievale caracterizatii prin preponderenţa creştC'ri.i vitelor.
1

i Vezi mai ;ilc-;: N. ron~a. Stnrlii şi d1w11nwnl1•. voi. V. VI \"li. XVI. XIX. XXI "'

XXII : Jclcm. Do<"Unll'nl,, 11rivilo:ir<• la familia Callimad1i, voi. I-II, nucurPşti,
1!10'.!-l!IO:l: Idem, 1>01·11ml'nll· r1rivitoan• la familia Canlat·uzino. Bucurc~Li, 1!10?.:
(;h, Ghihfmescu, Surl'h• şi izvoad<'. voi. TJI, IV. Vil. IX. X şi XVI; T.. T. Ro[?a,
Doc11nw11h• hasar;ih<'lll'. voi. I. llT şi XVJ : H. Hoselli. Cum '.'il' <·i"mlan moşiile' in
~Joldo\'a la inc<·1111tul \"Parului :11 XIX-iea. I. Condk:1 d1• r:"lfuialâ :1 halnmn11l 11i
Hăcluc;mu Uosi•I l'll \•cdtilii lui 11<' :mii 17!lR-1812, ln :'\/\HMSL "· li. I XXXI
(l!JOA-1!109). DuC"urelşi. l!lO!J. p. 217-:151; Jclem. Cronira Bohotinnlui, in A.~H.!llSI,
"· li. t. XXVIII (H105-l!lOlil, Bucure~ti. !!)Ori: 'N. Tor1:a. JZ\'oach• de dwllm<'h, so1·oh•li, di:1h'. !n ncrn. voi. TV (l!l25). p. 127-159, s.a.
'
ll. N. TOrJl:l, O ~11„p111liiri1• molclovern·a~ră la 1777. ll11pf1 ~ot•oh•lilc• nonirnr1,lui
şi lrnnsfnrm[1rih, rlast•i -.lfl11iniloarr din Moldo1.·a, ln J\;\H~ISI. -; lT t XXIX
( 1901i-1!10i), Jlucurcşli. 1907 : N. Corivan şi I. Gri1111a<li1. l>l"Sllr<' l!os11odăria fl'IJ ·
dalil in MoJdo\·a in prim:i jumiil:itc :i ~cc. al XVllI-h•a, !n ~l\Tl;\l. V (191i2), p. 25i'.1i9 : Gh. Pinion. Cu pri\'ir<' ln r.volnţia rc•wrvl'i fl'Udall' în l\loldova dr l:i sfir
şilul Sl'I'. al XVIll-ll'n pin!1 la lt•gt•:t rurală din 1801. ln SAr, V (l!l(i:l), p. 201:!.J:J : C. Turcu, Io<-. ril.. p. 57-BA : ';\I. Gro~u. Vnloar<•a docunw11t:1ră a condirilor
mijlo<"UI Sl'I\ al XVIl-h•n, in C.'\1\fl. 5 (l!Ji2). nr. 1, P. 1?.:l-l:l:?: T. !l·lurarh1,
\"pni111ri11• ~i dll'lluir.ile mwi familii
boit•rl'şli din '.\fohlo\'a inlrl'
anii 1782
şi 178!1, in „Carpica". VI (1!17:1-19i·l), p. 107-ll:l: Gh. Punr:ii. Contribuţii dorunwntar,• 11rivi11d M"Olu\ia lirgulni ŞlpfftnC'şli (sec. XV-XVII), in J\Ili\I, XV (19711).
p. 211:1-296: D . .'\[?aC'11e, Vt•nilurilr şi dwltuiclile mă11f1slirii Sf. Spiridon din Iaşi inlre
auii 177!-182:1. in A!I1\I, XV (Hlilll, p. :1:15-:151 : Gh. Sibcc-hi, Stiri desp1·e cr1•ş
h•ri•a lmvi1wlor in l\loldova in st•colul al X\"rtl-IP:l, in CA!\IT. I (l!IR?.), p. J.15J.l!J; C. Şcrb:m. lin do<"unwnl irwclil 11rivind rC'l't•nsiiminlnl hovi1ll'lor şi c·ahalinl'lor din i\Toldov;1 (si•t·olnl X\'11!), in C.'\MI. :1 (H18fi), p. 15:l-15Ci.
!l E<htnte ele T. lfo[?clnn !n BClll, lom. I, nucure.~ti, 1915. p. ?.lî-279.
10 J\rh. Şt. laşi, Colcc-lin „l\lanuscrisc"', ms. Ji!lli; lclem. Colcc\ia „Documente",
P. :l!l0/25-'.?9 : P. :l!ll /21.i : Arh. St. Succ;iva. Colecţia „Documcntr". l\t-rc;i Pulna,
11/13-52.
11 N. Jorr,a, Slndii şi clnt·nnwntc, voi. VI, p. 209-451.
I'.? Pinii ln mome>ntul de fa\i1 clin cele şase volume carr se prcronizcaz;i a fi întoc
mite au npi1rut cluar trei \'olumc. Cclelalle trei, in c11r-; ele ar>;iriţic la Central
rlc nrnltiplicarc ni l"niver~it:i\ii ..l\1. T. Cuza" clin In~i. \"Or cuprinde. în contin11arC' potrivit arirnmtici ccliloru1ui, textul integral al c-onclicii. !"lructurat pe clomrnii clistinrtC' (Condica lui Consl:inlin !\1:1vrnrord:il, cd. C. htrati, voi. I, laşi,
l!lll5 p, 320-;I'.? I).
13 n.\H, ms. rom. :!37, %!.I file.
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Vorbind de importanţa cu totul dcosehiU"t a actelor statistice :-iparvisteri1:>i. rcnrnrciim lipsa în cazul Moldovei a unor izvoare statistice
dl'taliale ele· fc>lul condicilor lui Constantin Brincove<muu). în baza dirora
s-au f1icut aprecieri cupri11zi1loar0 în ll'g<itur;i cu evoluţia fisc111ilfi\ii i11
l'u:-a Rom1i11cască la sfirşitul secolului al XVll-k•a şi începutul celui ur1rnitor'~). Desi~;ur, aceust(1 carenţ1·1 in
planul posibilit1-1ţilor de documentare
s-a r1isfrînt nefavorabil asupra consistenţei şi profunzimii ccrcetC1rii intrucit haza de informaţii existenU1. dr·~i vnriat{1, conţine veri!!i disparate, foar
te greu ele orînduit şi de sudat înt:-un sistem coerent.
ţinincl

I n con di ţii le penuriei accc.·nt uate de docum0ntc oficiale. cronici Ic ş1
dl' cttli1torie clohincle~c o importan\<i aparte. F1·1r:i sit se caracterizeze prin consistenţa şi veridicila!l';i izvoan·lor documentar'-'. sursele istorice narative constituie, ele hun1i scamii. o haz{1 inclispensahil<i ele informare. în miisur;i s;'i contribuie I:i J;irgirea orizontului discul.iei.
Tn general, şlirile furnizate de cronicarii moldoveni imbrc"1ţişcaz{1 o
(.!amă hog<1t<i de asFccte clin domeniul fiscalit;:"'tţii 16). Privite din punctul rlP.
vedere ::1 conţinutului„ cronicile evidPnţiază idei şi opinii interr•sank. rl'7.ultatc. in multe cazuri. clin cunoaşt(•rea nemijlocită a rcalitiil,ii. F.rudi\h
c;-1rturarilor moldoveni in probleme fisc;ile se explicft. in parte. prin fapt11l
ct1 ei sau rndele lor aprnpiale nu îndeplinit funcţii important<:' in aparat:11
fiscal. De ;iltfel, indiferent de cnracle:•rul clrel!<itoriilor deţjn11lc, boierii, 111
calitate de slujbaşi domneşti, erau implicaţi direct Î!1 inf;iptuirca complicatelor sarcini financiure ale Visteriei şi C;lmării. Din cronici afli"1m. cu
lux ele amănunte, o SC'rie ele date despre str<icianiile domnilor. m:-irilor clreL?ălori şi accnţilor fiscali de a obţine cit mai multe venituri pe scama contribuabililor fie pe c<ile;1 introducerii de di1ri noi şi miirirc.•a cuantumului celor
deja existente, fie p' cca a restrin~erii privilegiilor fiscale şi incadrare;.1
temporar<i a h<:'neficiarilor ck scutiri 1n categoria birnicilor ele rinei ş.a.
O i 11cercurc de ier11rhizarc a problemelor abordate de cronicari ne arat:-1
c{1 aspectele de ordin fiscal urmeaz[1 imleaproupe celor politico-militarl'
şi religioase, c11rc predomini1 ele ohicei 17). Dh rclatărlc conlcmporanlor
rczull;i cu claritate ponderea considerabilii a şeptelului in cadrul averii
relaţiile

1-1 Co1;-;lica -ll1• ·v;:~1iluri si dwll:iil'li a "'i'ill•ri1•i, llucurp~ti. llli3: Dinu c·. Cii11rl'„r!i.
:\natdtl'rul.
Condil:;, rh•
llOrunl'i :1 \ iskri1•i lui Constantin
Hrinl·on·:mu,
SM I 1\1 V ( l!lli'.!), p. :m:l-503
15 11. Chirr;I, Vl•niturih• vhtÎ.•ric·i lt1i Con\tanlin Hrinc·o\'l'mlll du11ă c:omlka vio;h··
rid. in SJ\i I :\I, r ( rn:iti), p. 21 :J-232.
lh Jo:<litare;) prin J?rija lui i\·f. KoC?ălniceanu a principalelor cronici moldovcnc~ti. in
r('Je cloui1 cel ii ii bine:-uno~cute, a creat o primf1 baz[1 ln ac-livitat<>a ele <'l'rcctarC' a
fiscali1;·11ii mcclicva!l'. pc fonr!t1l cuno;i~tcrii insuficier.I.(• ;i i;woarelor <loc11111l'n•are oficiale', carC' a11 ro~t p11bllcate lntr-un ritm mult mai lc>nt. 1\~a ~ ~i expl:l'i'I dl" re o;tudicrca fi<ic:1lit:'1lii meclic,,,.ale s-a f<icut VrC'mc inciE.'l11ng;"1ti1 prin utilizarea cu precăderi• a izvoarelor narative interne.
li Toalc.> cronicile' molclovcneşli, ffiri1 e:-.:ccp\iC', întocmite in o;ecololc.> XVII-XVIII 'i'
parţial ceh~ caractrri<.tic:c epocii sla\'onc. infft•.işează, cu mijloace l>pecifil-e. a\pec11:! <!Ic politicii domnilo;· in domeniul riscai. Unii cronicari s-au str;'icluit .;;{1 ju~tifi
fice mf1-.uril<' <!e mitrirC' a numi1rul11i şi c:uantumului cii'1rilor. al\ii ins;'\ le·al.I criticaL cn asprime prin pri„n~:i intl'1·,-.~elor ralC'~oriilor sociale din car(' fi1ceau parte
... au a atilllclinii
mani(e\latc fa\;'1 de domni.
V<·zi pentru aceao;la : l\t. La1.i1r.
C'onsich•;·;qii 11rh·incl nhuzuril<• s:wirsill• tll• stă11i1:ii ci<~ moşii din i\folrlova in l'l'colul
;11 XVlll-INI, în S1\I, voi. XXXIII-XXXIV (l!lîli) p. HlO-l!J:I; Idem. Cri~"i
ll•n•a aairnah•lor 111 :\1oldova in w<·ol<•h•
X\'ll-X\'111 în vizillnl'a cronicarilor,
in „Terra ?\ostra". vui. I\.', l111;·111·c.;;Li, 1~11lJ, p. :?11:! - '.!H ! V:1!('riu Cri!'>tC'a, lnlro1l11ccrc in op1•r;il11i Ion N1'l'llln·, Jo:d. i\fincrva, Buci1re"?ti, IDî·I, p. llll-110.
0
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dt>(i1111te dt· lucuilori î11 lo~1Le zrnwle l!t.'O!'.rafi..:e. 111 li11ii rnari, plllt·n.•a t•co11omici1 şi n•spectiv, <.:<!<t riscal<i a fieci1rei gospml<-1rii se stabilea în functit•
ele nurrnirul de vite. Criteriile dl' impunere fiscal;i spe~ificate in cuprins·.rl
documentelor oficiule domneşti sinl confirm~1te şi de l'roniC<!ri. Cu tot caracterul neunitar ul opiniilor exprimate. cronicile conţin indicaţia, în prindpiu just;i, potrivit c:"ireia birnicii d(~ rinei, pentru rn1imalele domt•slice dh
proprietatea lor, erau obli(!aţi se.-, pliiteascii cliiri sub forma zeciuielii 1 ~). 1n cuprinsul cronicilor inlilnim ştiri despre cl;-irile pe vite existente în secolele
XVI-XVIII : gor!:'tina de oi şi de porci. sulgiu I. ialoviţa. cornăritul. alimul, n1cflritul. folftritul, untul. scul, rnnacclc, apoi numcronse „năpăşti"
şi „dări impărăll'~li„ 1 ?). Rt•feririlc clin cronici smprincl uneori modalităţile.•
de impunere şi perceperP pe categorii sociaie, considerate in principiu şi
calc~orii fiscule. De regul1-1 sini de pc"irere mujoritalea c<irturnrilor vremii - sporirea sarcinilor fiscale a ţinut pasul cu inlensificarea exploat;-1ri i otomane, cu prelcnţi i le mereu in creştere ••le domni lor şi slujbaşi lor
din untun1jul lor. prt·cwn şi cu ne:cesil<iţilc de ordin militar. Destul de
rar. clar f:1ptul in sine este semnific<.1tiv. cronicurii corelcaz<i strucluru şi
cuantumul Yeniturilor domneşti re<tlizatc pc cale fisc;q,-, cu parlicularit:iţill"
dezvoltării eco:1omice. Potrivit cronicarilor
moldoveni. in aproc.1pc toate
gospGcli1ri ile. veni l uri Ic obţinute din cre~î.erca vilelor de~i neau o poncll"r ·
inst:.•mnata. Corespunz<-tlor. pc linie fiscal:"t. ohligatiile i:npu~e locuitorilur
pentru veniturile realizate din crC'şterl'<l vilelor aveau o important<i S(Y'ci a l;-1" 1).
:\li1turi ele cronici, relaţiile ele cfil~1torie apurţinincl slniinilor se dovedesc o sms1i util<-1 de informaţii pl•ntru cunoaşterea istoriei fiscale. C11noscuţi ele obicei sub numele ele c;-il;ilori str<"1ini misionarii catolici, protestanţi, ortodocşi şi musulmani, negustorii. militarii şi tliplomaţii
clin
diferite ţ<"iri europene şi asi<1licP - :1flaţi pc melt'<•!-!Urile romi111eşti c11
inkresc personale sau publice ori fiind nunrni in trecere spre alte till'i.
ne-au li1se1l un numar marc de relaţii de ci1h-1lori<'. Ele conţin ştiri preţioase despre isteria pol ii ic:i, mi l it<iri1. cult uralit, ccrmomico-social;i, n•l 1gioas;i şi nu în 11ltimul r:ncl despre istoria fiscal;i a romimilor din toate
provinciile istorice. Veniţi clin locuri cantcterizate printr-o cll';r.voltare t•.:onomico-sociali1 cleosl'lli t.-1 de cea :1 ţ(1ri lor romfme şi ciili1uziţi de concepţii
li! lidicure t..:rcclw. l.1•to11i~1·ţul Tării :\loldovd, <'<i. I' .I'. 1';1nailc";::-11. llu::-urc-şti. l!J58,
pa„„im ; D. C:111tc·mir, l>1•\ni1•n•a l\foldo\"1•i, Ed ..l\caclemiei H.S.H„ ll111:11reşti,
l!li:l. p. 2h2; N. co . . tin. l.t•lo11iw1u1 Tarii "'oltlovd de• la zidin·a lumii pin:i la
llilll şi 1h• la Ji09 la 1711, Ed .. lunimca, la~i. t!lili, p. 2~!1.
l!J GriRnre L:reche, 011. 1·i1 : Dimitri<• Cantemir,
011. dl. Xicolac Costiri 1111. dl.,
Ion Neculce, l.t•to11is1•\11l 'fi1rii i\loldovt•i, cd.
Iorgu Iordan. Bucure~:i, J!li5 :
C:ronka anonimă a i\loldo\'c•i 11i61 - Ji2!1 (l'„C'\Hlo - Amira..,). ecl. Dan Simiunc5c11.
Bucureşti, J!li:1 : N. :\-111 ... tt•, L<•to11is<•tul
Târii i\lolt!on•i rit• la domnia lui Istrati
llabijn 11111â la a tn•ia dom11i1• ;1 lui l\lihai l~acovi\ă (16G2-J72!l). în ~.:. Koi:ftlnkcanu,Cronitt•lt• l:omimil'i '>:tU l.etopis1•\1•h• Moldovii şi \-ahniic·i. cel. a li-a. tom. 111.
Bucurc~ti. 18i 4 : Cronh-n Ghict1IC'Şlilor.
l~loria :\loldon•i
intre• anii J6!1:i li:il, cd. :'\c ... ~or C:mariano şi Ariadna Camariano-Ciuran. Ecl. 1\cacl„ Bucureşti.
t!l();1 : Ioan Conta, L<-IOJIÎ~~ţul Ţf1rii ;\loldon•i dt• la n doua şi 1>inf1 la :1 (1<1lr:1
dn11111h• ;1 llai Co11~la11ti11 :\[;1\'rotorclat (l7 ll-J7fi!l). in :I!. Ko~<:1lniccanu. o(>. dL.
lom. 111, p. 1H:l-l!r:J: En:lt'hi Koi.:fllnicc~anu. l.t'to11is1•\11l Ţ;]rii i\111ldovl'i citi l.1
clo11111i:1 inlii:1 ş.i 1>i11a la a 1>;itra domnit• a l:.ai C1mst:111tin \l:.ivro1·ord:1t, ln 1\1. K,,
1;alnit-l':mu. 01>. til •• lom. 111.
• J l\I. Laz;·u-. Cr1·şk•rc•:- animalt•lor in \Jolcl11n1 in ~1·col1•h• X\.ll-X\'111 i:i vizit1111'a
noni(-arilor, in lot. dl„ µ. 212.
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pruprn 111 privinl~• ohliga~.iilor :a1pu:;.ilor foV1 de suver~1n, cali1lorii str:ti1ti
intrat in contact in spaţiul carpato-dun;lreano-pontic cu realil;iţi 1101,
ncintilnile în ţiirile de l>aşlini1. Helaliu·ile de c;ll:1torie rNlau intr-o viziu1:l'
incditii spt•cificul organiziirii vieţii ele stat şi, in acest cadru, funcţia fiscalc"1
a statului. Cea mai mare parte a descrierilor ;1parţin unor persoaiw instruite, legate într-un fel sau altul de viaţa economico-financinri1. Prezentînd în chip admirativ imprcsion«.mt<1 hog;-1ţie de animale domestice clin
Moldova, c;"1U1lorii stn-iini clin secolele XV-XVIII, întocmai ca i:;i cronicarii ro1m'111i, au apreciat in mod just cii sursele principale de venituri ul~
domniei, prelev<ile de la supuşi pe cale fiscal1"1, prov1.mem1 din sectorul
economiei animalit•n:>. Sint infc'iţişalc cifre sugestive, apropiate valoric ele
cele conţinute de izvoarele documentare, privind incasiirile efectuate ele
domni in secolul al XVIII-iea din impozite şi taxen). Niccol<"> B«.irsi era
de pc"'irere ci1 toţi locuitorii Moldovei datorau domniei zeciuiala din animale"}. Fr<mz Joseph Sulzer ne rdatcuzc"1 î11si1 despre caracterul inlîmpl<"ator al impunerii hoicrilor la cl<.lri, subliniind regimul fiscal Sj~ecial a]
acestora în raport cu birnicii de rinei'}
In m<.isura in care afirmaţiile cronicarilor şi c<"il<itorilor striiini sint
confirmate de i7.VO<trele documentare, ele pot contribui la aprofumlar !<I
problemei in discuţie, proicclind in acelaşi limp o imagine mai colon•~~-:
şi nwi <linumic<-1 asupra fenomenului fiscal, i11fi1ţiş<it alit de sec şi stert•.>Lip de actele oficiale.
~1u

Din succinta prezentare a prinrip<ilelor categorii ele izvoare privind
fiscalitatea in Moldova medicvahi cu referire speci;ali1 la obligaţiile fiscale
in domeniul creşterii vilelor rezultt"1 existenţa unei game rel<.1tiv vari<1le de
surse ele infomli.Jre. Din punct ele vedere c<i!itativ, ele sini insi1 ele facturii
modestii. Izvoarele documentare de primii importanţii deţin o ponderi!
destul de mict1. Penuria sup;irătoare ele izvoare statistice la care se adaug 1
caracterul imprecis şi confuz al terminologici au impietat <1supra activitiaţii
de c1..·rcetarc. Jn at<ire condiţii, istoricii s-au vt"1zul nevoiţi si1 abordeze
fra~ment<1r diversele aspecte ale politicii fiscale domneşti, aceasta, desigur, in detrimentul conlurf1rii unei viziuni cuprinz<lloarc şi coerente.
Date fiind c<arcnţele de ordin cantitativ. cl<1r mai cu semm-1 calitativ a)r•
surselor istorice, investigaţiile şliinţifice in domeniul fiscalitiaţii medievale
s·au raportat permanent 1;1 progresele înregistrate pc linia clepist1irii şi
publicc"1rii izvoarelor. Vasta ~i migiiloasa activitate ele inventariere şi editare a documentelor oficiale, a cronicilor şi rela\iilor ele c<1lcitorie, iniţiala
la jurrnl.latea secolului al XIX-iea, a l'Voluat mert>tr c.1sce1H.lent pc parcursul epocii moderne, pcrmiţind astfel, prin cformrilc concertate ale specialiştilor, introducerea in circuitul ştiinţific a unor noi izvoare istori..:e
cu tematicii fiscală.
La începuturile sale, istoriografia naţion<.1l•i a manifeslc.1t puţin entuziasm faţi1 ele problematica organizc"1rii fiscale a ţi1rilor ron11~111e. Subie~I
arici şi neincit•mt, fiscalitt1lca medicval<"a nu s-a situat în centrul preocupărilor istoricilor noştri, fiind de cele mai multe ori integrat<-• problematicii de ansamblu privind organizarea intern:1 in Evul .i.\focliu. ln a doua
jumâtate a secolului c.11 XJX-lea şi primele dorni decenii ale secolului ai
slrf1ini d1•sprc crl'şlerP:1 animaklor in i\1oldov:i in secolt•le X\"11\nua r11l :\1 u:r.c11 lui .lucll'lean Botoşani, I (I !Jill), p. ;!fiii.
:!2 Călălori l>frăi1:i <lcs1>rl' lările romăal', voi. !, IJucureşli, W~3, p. 110.
23 N. Iori;a, htoria romanilor prin câlâlori, vol. II, 13ucureşti, l!l28, p. 233.
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~\'..\:-ll'a n·n.:el;"1lorii ;1u 111iliz•1I u11 1n1111iir n·!>tJ'i11s de izvotll"e. S-!1 fii.cut
apel ind<·o~t~hi la izvo<irclc mirative, mai bine cunoscute, şi c.lestul de rar
la actele oficiale emise de Canceh1rie. Visterie şi Cimwrit. Oe aceea, cu
citcva excepţii, studiile intreprinse în acest ri1stimp oferii o imagine incomplct<i, schematicâ usupra fcnonwnului fiscal. Constalarca de mai sus
vizcazJ alit cunoaşten:a sistemului fiscal in ansamblu, cit şi a unor clemente cornponcnle, in speţ{1 cate~oriilc de obligaţii fiscale.
Primele preocupi1ri mai consistente de studiere n obligaţiilor fiscale
din Moldova medicvali1, dup[1 incercfirile sporadice ale lui Mclchisedcc 2')
şi P. S. Aurelian2'"), se daloresc lui :\. D. Xcnopol. Cu prilejul cercelflrii
sitmilor Moldovei din anii I 777-1B04 2 ~). apoi în remarcabila lucrare de
sintez1·1 Istoria rom•inilor din D.ida Tr<tianii, savantul ieşean a mializat
succi11t şi sursele de venituri ale domniPi. Gorştina ele oi şi de porci,
v;iciiritul ~i laxele vmnalc• - ari1ta :\. D. Xenopol - erau rezervate, de
n·.~ulc"1, c1imc"1rii domneşti, fiind pc.·rcepute deopotrivii de la ţ<irani, boieri
şi m<iniisliri '). Numitnrl relativ reslrins de izvoare utilizate. faptul c:1
111 cadrul <•cestora accentul a rost pus pc sursele narative, nu i-au ing.:icluil lui .'\. D. Xcnopol sit realizeze o argumentare krnei11ic:"1 a opiniilor
sale. in linii mari corecte, in le~i1luri1 cu nwcanismul ori.;aniziirii şi fllm:ţioni1rii politicii fiscale.
Pentru perioada de la srirşi111l secolull~i trecut se cuvin menţionate, nu
atit pentru exprimarea unor viziuni noi, cit mai a)cs pentru plusul de
informaţie adus în discuţie. studiile elaborate de I. Drezoi1.1nu ' 8 ). C. Calrnuschi"') şi L. Colcscu "). Contribuţiile celor lrt·i cercel.:.1tori. ffir~1 s<i exceleze prin virtuţi ştimţirice deosebite, prezinU1 îns<i interes în cc priveşte
preocuparea ele explicc..irc detaliat;·1 a krminologic.•i.
O etar·•i nouii în abordarea riscalit{tţii medievale au inaugurat-o
N. Iorga şi Gh. Cihibitrwscu c;irora li se datoreaz;"1 puhlicarc<1. cu adnotări, a unor izvo<ire statistice cu caracter financiar-fiscal de o excepţio
nalii impor1anţ1i documentarc"1 şi isloricc"1 :n). Edilarc>a parţialii a Condicii
'.'·l MclcJii,cdec, Chronic:i Homanului şi a E1>hlo11h•i d1• Honian du11rp dol·um1•nh·
ua\innali rom•uw şi sln•inc, l'dite şi i1wditt•, parlea I. Ducurcşti, 1117 I, µ. :111 ~i
i21-l'.?:1: lckm. Cronka lluşilor şi a c•1)i<;copi1·i cu a'>C'l111•1wa 1111min·. D111•f1 do·
nwnh•lt• t'lli!>t"oi11t•i şi alh• monumt•nlt! :111' \flrri, B11L'lll"C'.·I i, lll!i!l, p. !H-l:Cl.
'.<5 l'.S. 1\urel:111, Sd1i\c :isu11r:i sl[trii t•ronomin• a lfomimh·i in !>cc·olul al X\'111-lt•a.
!lm·ure~li. IBH~ (c-apilolul IX).
:!•i :\.T>. XC'n<>pul. l'inan("Î<'h• in t•poca fa11:1rio\ilor. Siunill• i"\7nhlo\'l'i din anii 17iiIHOI, !n lot·. dl„ 11. ·15-i:I. l'raclic c!>le vorba de- l"el dinlii -;Ludiu compell'nt :1,11prn fisralit:"1(ii molclovencş.ti. pC' baza i7.voar<>lor 'tati..,lkt• oficialc. Pentru UC'
rioacla fina Iii a Sl'colului al X\l li l-IC'a '!nt ::nalizalC' s;"1milc vil~eriei rlomnC'~ti rlin
anii I 777, I ;11:1. I îHh, I 7!15-li!Jll, l11inclu-se in calcul urmi1loarele catei::orii ele
venituri : ale- \arii, alt• <lomn11l11i, ale cloamnei. l"a"a ri1s11rilor şi scutclnidi
(p. 5'.? :,i urm.).
2î lbidC'm. µ. 51 ; Idem. lsloria rom;inilor din Dada Tr:1i:111fl, ed a IV-a. Bucureşti,
voi. li, !!!'Iii,µ. 212-2Hi, voi. III. J!Jllll. p . .J7·l lill.
'.!8 I. llrc:r.uianu. \"l·t:hilt• in!>lilu\ii ah• lfomânici (1:12i-18tiG), Buntrc';-li. lllH:?, p. :12.
!jli-58. 11'.!-I 13 şi 15:i-157. Aulorul cunsiden·1 c:·1 d{1rilc pe cereale şi animalt•
se percepeau 'uh forma zcciuil'lii (IJ· :IZ).
~!! C. Calmu<;chi. l'l"inci11alC'lt• d[1ri ak :'\1ohlon•i şi Tării Homi1111•şti mai alc~ i11 S"t·.
al X\ IIl·ll·a. \'a-;lui. lll~I.
30 l.. Culescu, Si~l<'mul dt• im11ozilt• in lfomâni;.1 in l~lllll":I l";mario\ilor, in „Economi;•
:'\alional;'I", anul XXII. nr. i, 10 !iÎ I'.?/ 111!111 ; anul XXIII. l/lll!l!l.
ln i:icncral
bine informat, L. Colcsc11, face o !>Crie ele gre~eli rei:rctabilc. El confunda '.'iPI"<'
exe>mpln. JlOr~lina cu t;ixa ele vhw~1rc a purei lor (lbidl·m. in loc. cil., anul XXI I,
nr. I'.?I I H!JH, p. !Jli7).
:li \'cz1 supra nota 2.
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lui C1111stanli11 l\facrocordal ). <1 mai multor si11ni tile Visteriei Moldovei
din ~1 doua jumiii.atc a secolului al XVIII-iea 1!) - pentru a nu aminti
clecil o partt• din izvoarele istorice de referinţii puse la dispoziţia specialiştilor de cei doi istorici au creat posihilit(1ţi noi de studiere " aspectelor de fond privind fiscalitatea in secolul al XVIII-iea. Jn comentariile
subst<inţialc ce însoţesc unele clin volumele sale de documente J•), în lucr;iri ele sintcz<i ;~) şi in studii cu temalic<i cconomico-financiur<-1 36 ) N. Iorga a demonstrat, cu stificicnte dovezi, creşterea conti11ui1 a rolului fiscalitiiţii rn viaţa de stat a Moldovei şi Tfirii Ho1m"111eşti in perioada ele dup<-"1
instaurarea dominaţiei otomane. Marele istoric a remarcat, cu justeţe, condiţion•irca intensului comerţ cu vite şi prodt:se animale al Moldovei din
secolele XVI-XVIII de necesitatea obţinerii ele C<Hrc contribuubili a sumelor bi111eşti necesare <ichitiirii numeroaselor şi împov;iri1toarelor impo..:ite 3;). La rimlu-i Gh. Ghibimescu u msoţit te::tek• izvoarelor statistice pc
c<1re le-;.1 publicat cu note explicati\1 e referitoi.lre la anumite cliir.i şi taxe.
Dac<-, o parte clin considcr~:ţiile sale m1 fo~t receptate 111locmai în plan istoriografic, putind fi utilizate şi astiizi cu folos, nu este mai puţin adl'viirat
di o scrie de alte opinii s-au dovedit eronate, avincl la baz;-1 inţelegerC'a
dl'fcctuoas;i a terminologici sau interpretarea forţal;-1 a datelor. Un exemplu
de intcrpn•tarc eronat;-, a informatiilor statistice ni-l ofcr•i <1predc>rilc în
Ieg<.-1turii cu gorşti1w de oi. Gh. Ghib[1nescu asociuzi1 Î!l mod arbitrar preţul oficial al oilor practicat în anul 15~11 greşit apreciat de el drept
impozit propriu-zis - cu gorşlina pl;Hiti1 in bani, pc cap c!e oaie, la J7(i:I,
~i se consideră astfel indrept<"lţit s;"1 afirme c;·1 a descoperit cloui1 momente
importante ule e\'oluţiei cuantumului cl<.irii '3). De asemenea, Gh. Ghib<incscu confund{1 zc>ciuiala din boi inslituil(1 de _·\rc>n Vocl;i Tiranul la sfirşitul secolului ul XVl-lcL1, cu vi1ci11"itul, dare in bani, introclust1 abia pestl•
un secol "9).
:12 ~- Jnr1rn. Studii şi dorunwnlC', voi. VI, p. 20!l --151.
:1:1 N. lur1;a, l>rJl"Unll'nlt· 1>ri\·iluan• la familia Callimad1i, voi. li, p. i!l-t:n; lclcm,
Stimill' \ i"lc•ri{·i l\1oldun·i din timJllll lui :\ll•X. I. Maworordal (1786) şi i\ll'X. I.
Calimach (17!15, H!lli-1797), în „Ecun:imia ~;-:ţional:"1", XX\"/IWI ; lcl<•m, Studii
şi dorum1!nlC', voi. VJ, p. IHJ-191i (;o;flmil<' \"i~t,·dl·i 'lfal:lon·i din :in~i 1ilH-1iilG):
Gh. Ghibjnc„c11, Sa ma \'i\l<'riC'i l\loldo\'l·i <lin liti:J (iunie - drc1•mbril!). în lol·.
l'it„ p. î0-121 : lclern, S:imilc \"bl<•ric•i i\loldo\'C'i 1w iunie, iulil' şi augui;t 1761,
in lol·. dl.
:1.1 ~. Jurp,a, l>11L·11mC'11ll' şi ccrcd:iri asupra i">loriri Hnandan• şi l': 011omir1• a Priad1>alclor lhim;:uw, in loc. cil.; Idem, Studii şi dul"lltnl'llh'. voi. V. \·1, VII, XIX, XXI
~i XXII ; Idem, J>ocunn•nll' 11ri\'iloarl' la fomilia l":1llin1:1chi, voi. 1-11 : Hurmuzaki
(colec\ia). Don11m•ntl". vui. X, ed. N. lor1;a, p. I - CXXXll : N. lori;a. l\ncit•n<;
dol·Uml'nlo; dl' droil ruumain. A \'<'C u1w prl'fm·r l 0nlt•n:111t l'hisloirc du droit co:.111mil·1· roumai11, \"oi11me I. J>urh-ll11e:tre-.:. l!•:lO. p. :15-l•i.
:15 N. Iorga, hturin româ:1ilor in rhi11u ri ~i iro:ulC', voi. li I, Ilucllr('~li, !!Ulii, p. '.WH20\l ; Idem, l\loa·ia rom:111ilor, voi. \ii I, llucureşli. I !l:lH, p. it:!-iO, 12!1-1:1:!, 1:1:11:1H, 145--J.li; lclc111, lslori;1 românilor 11rin l':°1!f1lori. voi. 1--1\1, B11c11reşli, HJ?.11 1!)2!1 ; lclc111, ill•\•do11Pl'ml•nt dl' la r1u1•stion J"llr:th! 1•11 Houmani1',
Jaşi, 1!117 ;
ldc111. E\'olulion dL! la <1ucMio11 rurall• l~ll lfoum:111it· ju~r1u'a la n•iurmc a~rain',
Bucureşti, 1!1:!9.
:lt.i N. lari;a. Oprr<' 1~conomicr, Ed. Şt. şi Encicl., nu~urc~.ti, 1!18:? ; lclem, Cono;fală:·i
isloricl' cu pri\'in· 1:1 via!a agrară a ronuîni101·, Bucurc~li. J!lO!I.
:li ~- lori::a, htol"ia romimilor în d1ip11ri şi koarw, \"o!. 11 J, p. ;; ; llun;1t1zaki (l'Olcc\ia), l>ol·umenh,, voi. X, p. I - CXXXI I.
3U Gh. Ghibi111e-.cu, Sama \"isll'rid ;\loldo\'l.'i din Jili:I, in 101·, dl.. p. R!J
3!J Idem, Uol"umcntc, in IS, J (l!l:!J), fa~c. I, p. 150.
0
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() Sl'rit' de cunsitlcr: 1 t1i i11tercsil11lL' iu k•!:<·1lur(1 cu pt'l'l·ogalivl'll' domnilor in dotnl'niul fiscal. parliculrn·iti1\il(' exploaUirii prin renta centralizat<i de stat şi cea a st:1pi11ilor de 1m.1:iii. stalului fisc<.tl al ţ;"1ri1ni1rni,
ori1şenimii, breslelor. boierilor şi 111i111i1stirilor întîlnim l:.i : R. Rosl'lti ~'1 ),
G. l'<.mu „). G. N. Leon·•·!). Gh. Z.anc 13 ). :\I. \'. Bol ciur~') ş.a· In toal<.' cazurile inst1 discuţia are un caracter r,enC>ral, neexislind din partea autorilor
respectivi preocuparea de a aprofunda problemele abordate.
Cunoaşterea obligaţiilor fisce:1le s-a reali;mt în subsidiar şi ca urm<.m~
a studiilor intreprin~e asupra unor sectoare ale vieţii economice, precum :
p<.istoritul şi comc.:rţul. :\cluci1Hl in discuţie
problemalica păstoritului
transhumant. pe baza analizei comparilivc.• a informaţiilor <lin cronici, relaţii de c(tli1torie ~i documentare de arhiv<i. Şt. Metl~ş'~) şi :\. Ven•ss ~ 6 ) au
cercetat l<1n_ge11ţial şi citeva diiri şi taxe pl<"ilite de cresc(1torii de vite arcl'-"ll•ni pcmtru turmele aduse la v;·1r<.1l şi iernat peste Carpaţi, în ;\-loldova
~i Tara Ram,·111eascc"1. S-m1 subliniat in
context import<.mţu veniturilor
r~alizate de domni pc aceas1:1 cale şi interesul permanent ma:1ifcstal de
ei pentru ucşterea contim1i1 a numt11"ului ele turme translrnmante. Tot uşa,
procedir.du-s(' la investigarea comerţului intern şi extern al '.\Ioldovei,
s-<1 acol'dat, in mod firesc, atenţie şi taxelor vamale impune pc corne!'ci• 1••
lizarea animalelor şi produselor animalier(' 1 '). Dacă a fost sesiz~1l corect
:-olul v;~1milor în ansamblul surselor ele venituri domneşti, in schimb nu

l•J. I!. l!O\Ctli, Pă111i11l11I, sah·nii şi slăpinii in J\loldo\':I, Bucurc')ti. 190î. '.?111-21\0.
Fiind prcocupal „;·1 reliefeze l'Onţinutul !:i caraclc>rul rela\iilor ai:rarc>, B. f!o<;(•tli
a abordat 'ii unele w,pccte ele btoric fbcala~ 1'~1cincl o paralela intre exploatarea
C'Xcrdtat[1 clC' st:'1pinii de moşii 'il l'Ca cu caracter fic;c:il, C'l ajungea la c:ondu<.ia
j11,;t;"1 c;"1 in intrea,::a c:>poc;·a lll<'dievală a prc:>valat rc·nta <'t'ntralizat;\ ele <.lat, resi111\it:·1 mai ales de categoriile 'odaie neprivilegiate. (lbicll•m, p. 213:1). Dinlrc
obli~a\iill? (i,c;1lc in clom:!r.iul cc ne inlcr~~e>azi1 si:il m~n\io:1atc : i;;or~tina, :-,uh::iul,
,.„ac;"iritul, caii d(? oli.ic şi podvoadele>. in<;istmcl asupra inova\iilor introduse <le
domni in „ccolclc X\· II-X\' I 11. (Ihiclcm, p. '.!111-28~!). IL Hosctli afirm:\ incxaet
c;1 „11J~iul clateaz;'1 rir la ju111f1talea sccol11lui al XVIJ-lca (lhid<•m, p. 2ft:I).
! I Gil. !'anu, c,•r1·1•l:Jri ::supra M:•r••i l<\rauilor in Vl':J('Urih· lrl'("Uh·, voi. I, partea I.
lluc111·<>5li, 1!110, p. :100 şi urm.
1:) C. r\. l.Nm, l<;luria l'1·0110111ici puhlk1· la rornirni, Ollr?lll'C'Şli, l!J2.J, µ. !!8 ~i urm.
1:1 Gh. Zillir?, l"i11anlL' şi st:atbtidh'. la!,'i, l!l'.?i, p. 3:1-15 : lciC'm, E<·onomia l'rinrip:rtdor llumi111c• in 1>1•rioad:1 17'i5-Jn:l1. 111 Gh. Zane, Studii, Ed. Eminc'('ll, B11e11l'l'~ti, WllO, p. :t:l-1:'.!.
11 !\I. V. B11Id11r, Cnntrihu!ii la '1udh.1l istoril•i romanilor, voi. I, E111>dl<• n·c·hi,
Cllişini111, 1!1:11, p. :~~!I.
-I~> St. ,\lelC'Ş, l'<'1'>lo;i anld1•ai i11 Pdnci11ah-h• Homillll'. Arad, l!J;::;
·Iii Anclrci \'eres'>, l'i1-;torilul arcll'knilor 111 l\loldova şi Ţara llomi1m·a„('[1 (l>ird la
11121), cxlra„ din 1\AHi\l.SI, s. 111. t. \li, l!l2î. mem. b
·l•. I. C. Bi1koi:11111, Gt•M·hil-hîc <h•r rum:iah.rht•a Zoull1>olilik sei: d1•111 11. .lahrhun<h>rl his 1871, .Stultr,art. llJ!lfi; Hnrmuzaki (colcc\ia). l>•Jt·umenh,, X, cd. N. Iorga,
p. I - CXXXI t) ; N. lorr.a, Hl•la\iilt• t·ome~cialc ale \;îrilor noa~lrt' 1•u LL•mlll'rgul, l111cure!;ti. HJOO : D. Z. Furnic;:i, llin istoria comcr\ului la rum;"mi. Bucurc•:;;ti.
l!Htll; N. 1m·1:a. hturia <·onll'r\1!lt1i rom;"1m•sc, voi. I-II, Bucureşti. l!l2f1 : I. Ni„t.11-.
Di1! ;iUS\\ iirligen llanclt•lshl'Zirhungt•n dl'r Moldau im xn·, xv. und XVI Jahrhunclcrl, Golha. l!Jl t : Jclcm, Jlandd und \\"::mdcl 111 <h•r i\Joldau bis zum t:ndc
dl·~ Iii .lnhrhunoert~. C<.ernowitz, l!ll2 ; Gh. Ghih.:mcscu, Calm;tihul vămilor Molclowi (l71i5), in I N, :in I (l!J'.?2). !"a<il". 2. N. l\. Bogdan, Din tr\'l'Ulul comt'r\ului
moltlo\'l'lll'SC, laşi, l!J:?fi. 'l'h. lordf1chc~cu, l.:volulia 1>oliticC'i şi h·gio;la\it•i vamah•
a Homirnit•i ele la 11118 la 111116. voi. J, nuc111·eşli, l!l:l-t : Gheran Nelt:t. llikiu1·il1•
111 l"Om1·r1u1 nostru, Il11curc~li, l!J:l!J; Gh. Zane, Economia PrincipalC'lor llomârw
111 111•rioacla 177:i-18:11, in 011. cit„ p. 33-82; N. Iorr,a, OJH'r<' economil'l':
(N1•go\11I şi mL•şlcşugurilc in lr<'tlltul romoiru";c, p. l!J-150: Istoria t·omcrlului l'U
Oricnlul, p. :.JOJ--4.2!i; f!.tori;a ronwr\ului romarwsc, p. •l'.!î-îllO).

137
https://biblioteca-digitala.ro

5-•1 dat inl.:•rpreF1rt.•;i cuvelliL-1 1uoliv:1\iL'i i11slit11irii "'"·cslor taXl' ~i 1111 s a
p1·ecizat vechin1ea lor in comparaţie cu d;irile din'Cll'.
lnt<:nsificarca acţiunii de publican.• a izvow·elur istorice avea S<i dl'.
termine i ncepind cu decE:'ni ul a I treilea al secolu I ui nos Lru l<i rgirC'a Lreptat[1 a cadrului şi posibilil{1ţilor de studiere a fiscaliti1ţii. In plan islorio
grafic distin.Qem doui1 direcţii principale: 1) inveslig•ll'ea cateqoriilor ele
impozite> m;·?i puţin cunoscute.•: 2) schiţarea, pe aceast,·1 bazi1, a caracteristicilor esenţiale ale fenomenului fisc;d medieval. Prima clin:cţie ele cercetare a fost îmbri1ţişată de N. LMrnşc<i H). I. Vliidescu '~). V. Pintea ~-·,,
1. Minea ~'), C. :'\. Stoicle 11), iar cea de-a doua a avut drept principali re·
prezentanţi pc I. C. Fililti :.::} ~i C. C. Giurescu 50 ). Studiile i1:treprinsc -Je
I. C'. Filitti şi C.C. Giurescu prezi11t;.·1 o importanţă apartl', l'lc.• repreze!!.
linei contribuţii c!e r<.'ferinţi1 ale istorio1rrafiei moderne. I. C. Filitti a sesizat corect evoluţia formelor ele impunere şi 1wrcepere ale dărilor pc
vile şi produse animaliere şi, legat de ace<.ista, ponderea deţi?1uU1 a şeple·
lului aninwl la stabilirea „puterii fiscale" a contribuabililor. „Cisluilorul
-- ne spune 1.C. Filitti - deosebea pL· 0;11nenii cu bucale de 1:ci „sirornani
tmuncitori cu palmele)" 1 ~). I se pot impul<.1 insc"1 o serii:• de confuzii, ca
ele exemplu cele intre v<·1c;irit şi cornc"1rit Y>), sau ;nlre ~orştina de porci
şi t<ixa de export 0.1 acestora 1} In ce priveşte C. C. Giurescu, se poale.•
afirma di lucrarea sa Istoria rom:milor reprezint<"• cen dintii sinteză istoricei rum<inei1sci"1 in care fiscalili1ţii medievale i s-a n•zervat un spaţ.iu tipografic ceva mai inlins, oarecur:1 în co!lcordanţf1 cu importanţa problc1nci. Sinl infăţi~alc sintetic tr:·as<"1Lurilc esenţiale ale ~istem~tlui fiscal romfmesc şi princip<tlcle do.lri, slujbe, v;imi şi amenzi, inclusiv în domeniul
zootehnic. C.C. Giure:;cu a acordat atenţie, inlr-o serie de s!Uuii npccialc
atribuţiilor fiscale ;ilc marilor degi1tori domneşti~). obliqaţiilor în mun-li! N. Lt1buşc<"1. l>l''il>rf• t·u11il:"1, Inşi, l!l'.?5. Se ino;b!ii in moci !leo~ebil "'upra "'Pi:''.'·
tului juridic- al ll'l'll1C'nt1lui, J;"1sind11--.c pe un pl:in spc111Hlar acecpliunea cuniki

de ohlir.ati0 fi,(·a1i1 .
I. Vli1cle-;t•11. l>t•s1>n· diu·i „au im11rnitr '- Ilirul. D11c11re}t.i, w~:;
!iO V. l'intea, lmlJ()zih•, t;1x1· ~i anwai'i 111uhlo\ 0 c1wşli 1>i11:"1 la 1:;11 I. in CI, an. X-XI I
( l!J:l?.-J <J::h), nr. ?., Ji. 2 J!i-2:?5 ~i ;;n. XI li-X\ I (l!J·IO), p. 1:14-- Jli I. l nC'crdnd
o cla-.ificarc a p1·i1ldpa!cdor oblii;a\ii ris!:ale moldovt•n:!~ti, V. Pin,»a 1111 face
rlc-mnrl'a\ia nccc-;;1r;I inln• cffiri 'ii prC'~ta\ii (lbidL·m, in CI, an. X-Xll (1!1:1-1HJ:!li). III".:~. p. :!Hi: an. XIII XVI (llJ-10), p. I l!J l~O)
!'.ii I. i\linf':1. ICl'forma lui Coa.,,tantin '.\favroronlal. în CI. 11-111 (19:?1i---l!l:?7), la.~i.
J!i27, p. !J7-'.?•lll: lc!Pm, Banii t•alului, in CI. 11-111 (Hl:?ri-1!127). p. 2!ill-?.5!1.
!i:! C. /\. ~loidC', l>L·~11r1• !>ul:;iu şi ialovi!i1, in volumul colccriv: ln ;1111inlin•a lui
C:. Giura·"rn, Bu(·ure~li. l!IH, p. ·1!13-:i02. S11lr.i1.1l a fuo;1 iniţial - afirm;"1 C. t ..
::>wiclc - o clare imp11s;i pc \;"1r:'111imc, i;1r mai lirziu, IX'ntru ac-operirca n1:>cc">ili1 ·
\liur mereu „poril<~ ele 1·;·arnc ale curlii domneşti !ii armatc.-i s-a ach111iia1 şi ialu
vi\a, perccput:"1 de la curteni (lhidnn, in Joe. dt„ p. -WII)
r1:.J I. c. Fitilii. Cunsidrrn!ii gc1wr;llL· dcs1>rc \'L'Chl':t organii'an• fiSl"ală :a l'rind11:1lelor Homillll' 11i11ă la l({.•gulaml'l1lul Orl!:mic, extra-; din AES. nr. I -:1 (1!1:1~1),
Ducurc~li, l!J35 ; lrfom, l>L·s11n• n•forma fhcnlă a lui Constantin vod:i :\fa\"roc·ord:al,
extras din J\ES, m'. :1-G/J!l28. Bucure~ti. l!l~ll
5-l C.C. Giurescu, Istoria roma11ilo1·, vo!. II, pnrlca a 11-a lsm·urc.·~ti. J!J37, p. 5fi4!:173 ; \"ol. 111, paru.oa l-a, Bucureşti, l!l·H, p. l.J.li-1-17 ~i 21 I- -:!1;9 : voi. 111, parlC'a
a 11-a, Blll'lll"C~ti, l!J-lli. p. ·lbO !ii r.:tl-i"OB.
:15 I. C. Fitilii, Coi:sidl'ra!ii :wnt"r:ill· dt•s1>rC' V<·l"hra orga:1izan• fiM·al:i a Pri:1d11ah·lor l{oma1w pi11a la Hl"J::Ulaml·ntul organk, p. 18
51.i lbidl'm
57 1hidrm, 11. Iii
511 C. C. Giurc~cu, J\ioi conlribuţiuni la !Studiul marilor drl'gf1lori i1: sel"!>h·lc Xl\"XV, Bucureşti, J!J25 ; Idem, Co11tril>u\i1111i la !iiludiul marilor dn•g:itori in S<'l"Olclc Xl\"-X\", Vidcni rlc 1luntc, Hl2v

.rn

138
https://biblioteca-digitala.ro

C~I

vitde "'). or,l(:11ii1.;"1rii fisc:ill~ ii T:'1rii norrnîne~ti Îll l'f.llJl':l l11i :\îu·~·ca
"'). Nu irnp<irii1şim opiniile formul<ile de ilustrul istoric refcl'iloare la VL•chimea :;;1 cuantumul gorştint.•i şi clesctin<:>i (l/20 s:.1u 1/:Hl din
efectivul de animale) şi nici corl'it.1ţia ~labiliti1 intre rcaliti1ţile:• din Moldova şi 'fara Ho1m·11wasc<"1, pe de o parte, şi cele din Serbia, pe de al~;j
parte, pc care o socotim insuficient arf~urncntalf1 t 1).
l'll

~el Bătri11

.

In perioada cle-dup<i cel ele-al doilea ri1zboi mondial se

inrc~~istreazt:,

o imbuni1t:lţin• treplat<·1 a condiţiilor ele documcmwre prin reeditarea in1r·o concepţie uni tar<I. moclernc·1 a fondu lui naţional de izvoare. Paralel cu

:1mplificarea şi diversificarea cen:cl:irilor, istoria fiscal:1 este tot mai mult
hincliti1 şi analizat(1 in strim;(1 corelaţie cu rcalizi"1rilc de ansamblu ale mcdievistidi. Cu toate aceste:!, progrese notabile nu eruu de ;,:ştcptat imediat, intrucit studiile dl' istoric nscali1, prin specificul lor, sinleti;~eaz;"1
date şi aprecieri din :.1proapc to.1te domeniile medievisticii. Astfel, adincirea cunoaşterii fiscalit:1tii cni condiţiomMt de soluţionare<.1 optim{1 a
romplexelor probleme privind organizarea intern<·, sub toate aspectele a
suci1.:•li1ţii rom<"mcşli, evoluţia producţiei de bunuri materiale şi a surselor
de venituri apariţnind diferitelor tipuri de gospocl<irii, ohlig:.iţiile econc;mice externe ale ţi1rilor rorn:"l!le ş.a. Or. dup<-t cum se ştie, aceste probkme
de fond <1le istoriei no<istre erau departe de a fi soluţionate. In plul'>,
.. a resimţit puternica inchistare ideologici"t instituita cu ostentaţie ele regimul comunist. In mod obiectiv, inslituţiile de cercetare, specialiştii au
trebuii sit ţin;i cont de problemele fundamentale ce st;'1teau !n faţa frontului istoric şi sa Ic includ:i cu prioritate în plmlllrile ele activil<1le şlii11ţifici1. .·\şa se explicc"1, in parte, de ce într-o primii etapc"t, o serie de prcocup<iri vizind fiscalitatea au fost integrate unor tematici mai laq::L Discutarea m1samhlului problematic circumscris feud:.1lismului rom<"mesc in
spirit unitar şi comparativ era de nalur{t s:i conduci1 la aprofundarea cunoaşterii funcţiilor statului feudal, inclusiv :.1 celei fisc;tle. Ccrcct<"1rilc au
rnaintat ins<"1 lent ~;i cu rezultate relativ modeste. Dac;i în prezent fiscalilale<t meclieval<i co11tinu{1 sl1 fie inc{: socotitei in rindul sectoarelor defil"i_tare ale _ccrc~t<"1ri i istorice, fopt ul se datoreşte in afara cauzelor pome111 te de 1101 m111 sus caracterul frngmcnt11r şi lacunar al surselor de informaw, dificultatea şi ariditatea lemei, o anume atitudine prcconcepul:i
faţ{1 de funcţiile sialului feudal - şi studiului ccrcet:lrii in diferitele cornpal'limcntc :.ile medievisticii. In acelaşi timp, se impune precizarea c;i 1111
toţi istoricii care s-au ocupat de fiscalitate şi-uu propus şi au reuşit sit recepteze cu operntivilate noul;"1ţile din domeniile de cercetare adiacente şi
s:"1 le includ:"1 cficic·nt propriilor investigaţii. Deşi activitatcu istoriografici
postbelicit comporti1 o discuţie mai larg<"1 care, desigur, ar avea darul s;i
contribuie la înţelegerea detaliat[1 a exigenţelor domeniului fiscal, din
motive lesne de înţeles nu vom sti1rui clecil asupru aspectelor esenţiale.

O primei constatare se referii la interesul manifestat ele istorici pentru economi<t animalicr:"i a Moldovei medievale şi modul in care concluziile vizind această temii au fost inlegnile studiilor de istoric fisculci.
5!1 lrlC'm, 1Jou:"1 \'l'l'hi ohliga\ii fisl·alt• roma1wşli : l'ărf1t11rilc p~ <':li şi 1Jodvoadt•l1•
t•u boii, in HIH, XVI (Hl·Hi). f;ise. III, p. 22!J-:~:l2
1;0 lcle111, Ori,:;mizari•a rinam·iarii a r:1rii Ho1n;1neşti în 1•11111·a lui :\1irn·a l'l'I Bf1lri11,
BucurC'şli, I !J~i
l>J Idem, l~loria românilor, voi. li, partea a li-a, µ. 567-569
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H;unur<.i 1fo haz;-1 a e.:01101111l'1, c11 pomlPr1• 111sen11wl.:i în ;111samblul
sursc:'lor ele venituri all' gospocl;-tl"iilor pnineşti şi domeniale.>, creşterea vilelor nu a ffacut inc;·1 obiectul unei analize ;iprnfunclalc 67 ) . .'\ predominat
un timp maniera de cercetare E.>l11ografici1 ,.). cca istoric<! impuninclu-sc
mai greu. Pentru elucidarea unor aspecte particulare ale problt~mi, in
afilrc"i o~' istorid şi Plnografi au ma:1ifestat interes şi o seric de specialişti
din domeniile sociologici (A), economiei zootehnice ' 5), geografiei 16 ), folcloristicii 61 ), lingvisticii '"), dar de obicei cu rezultate parţiale 6 ~'J. Investiga--------h'.! \Iezi pentru aecmta, pc larr, : i\I. J.azi1r, llin istoriografia ro111.lm·:1srâ 11ri\·i1al
c·n•lşc•1·c:i animah·lor in :\îoldova in c1101·a nwdic\·ala, in ::.; :\~oi I. '.? ! 1!!';"!l. µ. i 1: l-IH; Idem, l'11l'I<' :i~p1·c·!1• i„lorio::rafil-1• 11rivi11d t•1:0110111ia zool1·h11it:-:·1 :1 Mohlovl'i
1n e1mc·a m.:di1•vala, în „llulcUn ~liinţifîc". l.ucrarile 1~1horatorului <le ecrcctn: i
i-.torice, Su~C'ava, l!JHJ, p. •l:J-ii!I: Idem, Cn•ştl•rc·a ;1nimall•br 111 'l11ldova ln•·diNala 111 \"iti1111l·:1 geografilor, l•i1wgrarilor, -.odolo:;:;ilor şi fil11logil111·, i11 „Su·
cca\':1''. f\11uarul l\luzcului .luclc\c;m, XIII-XIV (l!tB1:-l!lf!ij, p. · Hil-liO.

h:l N_ D.i11i1•l', l'rohl1•rna c1·rn•::i.-ii t•l1~0;:1·;irin• a 11a~tori!ului, in SCIC. l!J51i, iv-.
1-1, p. li3-·-li!i; Idem, l':1-.111dtul d1· 111•11dul:in· dubi:. 1w ll·riloriul lfornanil•i,
în i\~iET, l!Hi:->-Hlli7, Cluj. l!lfi!1, p. 115-1:.IH: I. Vl:iclutiu. 1-;!nogra(ia roma1wască, Erl. ~1.. Uucure5ti. l!li3, p. :1:i1>-2!l0 : \'aler B11tur:'1. Etnog1·.'lfia 1w1>orul:ii
Nman, Ecl. llad;i, Cluj-.l\apo~·a, n1;11. p. 201-2.iJ; lclc1:1, ,\~1H·d1~ l"lno~~raiicc al.'
11âstoritului 111 1\Joldova de Sud, in HEF, X (l!Hi5), nr. I, p. lll--;·r,: l<iem, 1'io\i1111l':1 dt• „motan" 111 11:isloritul rom.J11l'~l". in HEF. IX (l!)li·l), p. HJ-1...>B: Ghco1··
:!he loro:1cl1t', Ot·1111a1ii lracli!ionale p1• h·riloriul ltomânil·i. Slmlin t•lnolo~it·.
Ect. Scrisul românesc, Craiova, voi. I, l!J115, p. 9-!JO; voi. JJ l!JBG, p, i-li9.
dt•\'ăl111:1ş1• ramanl'şli, 1-:11. Ac;1cl.. \'ol.
1-11 [, BucurC':'lÎ, l!J511-191i5: Idem. l'aysagl'S t•l l>t•uph•mt•nt rur:1I l'n l\o:im:inii'.
ill N"J-:11. 111 (l!J(i5); lclcm, t:i·1ili:mţia \'Cd1ilor ,;;rie roma1wşti, Bucurc!;'ti, l!l1i;s;
lrlem, Studii cit? sodol:ir.i1• istorir:"1, Bucureşti, HJi':l; 'l'. llcr~t·ni, Tt•oria generala
a vi1•ţii sot'iah'. Ecl. Şt. şi Encicl.. 1111:-urc~ti, l!ll.12

r·;.i H. H. Slahl, Contrihu\ii la studiul sai1•l11r

li:) Ch. Gt•orgcseu, Crc•şlt•r<·a

hovi1:1•lo:· in lfomi111ia inaint1• ele 1911. rn Zu11td111i:•
IC0111:"111i<'i, Ho\'im'. Ed. Ac;-id., Duc·urcşli, Hii:I ; \'. Glii;or, /\.Baciu, M. S!imd11Jescu, Zuolchnia Uomam•:l'ot"a. Pon·i1w. Ed. l\cacl., Bucureşti, 1!17·1 : in i:;cncr:ll,
~Lmliilc ele ace-.t i;e:-i con\in fo<irte pu\inc clal<: cu car:u~ter hloric

Cili ~I.

Ap:·1văloaiei, l!11d1• :"p1•1·h· 1•roru1mk-i:eoi:rari<"<' 11ri\·i11d s!'dorul zoolt•hni,
din bazinul mijlodu şi !>lllll•rior al .\loldovd, in 1\ŞliJ. s. li. C, X\'I (Wi!ll, p. 151151 ; Idem, 1-:ronomia pastorala 1r: hazi1111l Trotuşului, in t\ŞU I, s. 11. h, XV ( l!llill),

p. li!l-111:1; J\I. Ap;ivalo;1iei şi V. Uio"u, Contrihuţii ::1•ogralko-t•t:11nomit·t• asu11ra
r1:1,1orilului 111 11:uh•;1 de·'"" a (';ir11.;\lor :\toldon·i. iii .\~t·:.' li, b. Xlll (l!JICl,
p. 1:" 1•1!: D. l_"lrri.1··, l·on\ith•r:qil ::•·o~'.raii1·0-1•t·1111ornin· a'Ullra pa„lorilnlui 111
Tara llr1rm·lor, i11 ,\~t·r. ' li. h. XII (l!•>i.1, p. :•tu """; \ 11lcu lh1jor. Ht·fll'l„
lari•a al'I i11 itâ\ii ,., 111111ruirt· in !c'rminolc•:!la 1>a„111rali1 101 ;1la, ill .. Co11111nid1ri d··
i.teogralc". \"I (l!lliH): \. B~k;"maru. U:11t· gt>ngrafie a\llllra l'\'olu\it·i modului d1·
folo,ire a h•rc•nurilor ;ii;ri<-ol<• 1li11 \'ranrc·a (lll•rioada dinlrc• st•c·. :11 X\'-l1•a şi :11
XIX-l<•a), 111 „Comunkari de gcograric'', Bucureşti, IX (l!Jli9), p. !J:J-Hli: !Ici
IOO, 101
li7 Oetavim1 Buhodu, 1-'oldorul cit· iarn:·a, ziorilt• şi 1101·zia 11ăston·:1sc·ă, Bucure!)' 1.
Ecl. :\·liill•rva, J!Ji!l: V. 1\cl;"1se;"1Ji~ci. I X. Ciubotaru. 1-'oklor din \inului Ui11lă111i ·
lor, Sm·eava 191i!l ; Slelian Cir,tcan. l'oklor di11 :\1oldo\';1 de Su-;, in l"oklnr din
!\ololdov.1, voi'. li, Bucurl'~ti, l!Jli!I ; /1clri;111 Fod1i l\Jiori\a. Ti1111logit'. Ci!"l"ll/a\it'.
G1•m•1â, 'l'1•xh'. Ecl. J\cad., Bm·ure~ti, l!Jli-1
lili Ion J •01X'~c11 - Siretcanu, Conlribn\ii la <·1111oaşh-r•·:.1 tc:rmi!~ologi<'i pao;:oreşn 111
limb;1 romi1na. laşi, WUO, p. 1-1~•. 17!J-lll:~ : 1„tor1a hmhu rom:uu.•, 1'.<I. Acml.,

<?·

nucun·~ti. voi. li-JIT, l!JG2, Ecl. Şt., voi. IV-VI, l!tfi!i;
Giur,ka, 1-;1<·1!1<'nte
i>l'l•lru a c:11110:1şt1• htori:1 formâdi limbii şi popo~ului rom;m. l'rol1li•m:i ;rl11111•11ta\it•i \"it1•lor şi a omului la dac·o-romani, in •. Cerecti1ri de linl,!Vi<;tid1", 111 {l!J!1K>.
p. ~13-!i2 ; Idem Cuvintu romillll'Şli şi romanicf', Ed. ŞI. şi l•:ncicl.. Bucureşti,

.

l!tH:l, p, 11!!-l.i:I
li!J Nu cxist;i pin:"1 in prezent ,luciii cu caracter inlc-r<lisciplinar cleclicale aee<>lei ra
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ţiile întreprinse de istorici au urm<i1·it citeva laturi de foncl, pr<"cum : ap:iriţia. evoluţia şi caracterul rezervei f P11clale ;.:). t!OSpodiiria miini\stirem;d,

hoiereasc{! şi ţ;irftne<!SC<i

71

).

economia animalierii in gl'neral ;7) s:1u la 111-

m~1ri l'ronomirl". !\la jori'.atca C'<'rcctflrilor- "-:1u :1xaL in soerial JJC p:i„lorit. \'c•zi
ş1 : M. Lrl2'tlr. Crf'~h·rl'a animalelor in Moldo\·a nwdit•v:1lă in ,·izinrll'a ge'>rrafilor, 1•l11ol!r:-ifilor. •;oeiolo~ill'lr şi filoloe:ilor, in .. Suceava". !\rrnarul ;\tuzC'ult1i .ll'cleţe>an. XI li-X l V ( Hlflli-HJRî). p. llil-1î0 : ldcm. J'f•„lorilul in 1•<'011omia 'loldon•i mt•dit·valt•. C-îlt•\'a rr1•1•r1• hihliof!rafit·r. in „Stu<l~i şi romtrnk-:iri ~tiin\ir:c<:>~
(ştiinţc

11mani,te). Tladu l!lll'i, p. ll!l--!l·I

70 C. Cihodaru 1""11rm1· rit• propric•falf' f1·11clal:·1 în '.\îoldova. în SC'.Sf. "· 111 (ştiinlr
so~i:~lc). V f (1<l!i5). fa„r. :J-4. p. 1-:10 : Tclem. Hrani~lilr şi 1•rohli·rna :ioaritio·i
rl'Z<'r\'1•i s1•11ioriale În 1\1olclm•a, in AŞUf. j,toric. flT <l!l5i) foo;c. !-'!, p. :J0-51 :
l<len1. Salt'lt• din rt•i::iurlt':1 llanj?u - llkaz in srcold!' XlV-X\'111. în :\Sl'l i<.•n·
··i••. XII (l!llifi), ll. 1-:Vi: T1lt:>m, S;il"I" rlin rcţ?it11w:i 11~1'"!1 - r•j„ :1 la •Ji:-şilal
'l<"l'. al X\'lll-IN1 şi încc•1ml11l o;<'C. :11 XIX-lr:i, ln .l\Sllf. i~tofr•. XIII (Hlfl7l. u. 1.Ji : I'. P. Pannilf!'C'll. l'rod•1rti:-i si \'ia!a t•ro11nmil-i'1, in \' Co ... ~:"•r:hf'l, P. P. P:•-:ii•('"Cll. I\. C;1z:1C'll \"i:1l;i f1•11dal:î in Tar:-i Unm•i1w:isc·ă !;i :\1olt1ov:- (~<·•·. XI\ X\"11). l·:d. Şrihţific'ii, Tlucureo;li. l!l5i. n. 1:;-11>: Vall'1·i;1 ('o<.ti'irli(''. 1:111'lt' 1·011sidC'r:itii privi"d n•z1•1·va •;i•niorialii in 1'ar;i llomârw:tse·ă şi i\101•1 1 „·;, '1 s„1•. X\'.
in J\ Ull. hlnrir>. X (1!llill. nr. '.>O, n ?!\-.~r;: Gh Pl;iton. CI! 1i-i·:ir1• la r\''ll•11h
n•zt•n·<'i f1•udah• in :\Joldo\·a de• la sfir~ilul sc'l". al X\'llf-lra 11in:i l:i lr•!c•:-i rurală
din tflftl, ln SAr. \' (ICHi~). "· :101-?-!1: !rl,..1•1, llcrnw•1it1I f1•::•!:1l i:i '•1olrlova in
Pr<'a.ima r1•\'al11\id de• la 1R I'!, l·:d .. Junimea. la'!i. l!17:i
i I N ('oriv;m. 1. (;r,-in1acl:"1. 1>1·~11r1• f.!l'l<;pnrlăria rcuclal'i 1lln i\Tol-IP\':t 111 11rima l11m:\ta!1• ~' <;t'l'. al X\'llJ-11·~1. în S\11:11. V (J<u1?.). p .. ~!i7-'?7!l: C:h. Pl:1lo11. ;" ~:\1,
V (l!Hi:l) p. :rn1 -2.J3: C. htrat i. n1•\1irc• flifl'n•nţi1•r1•a \!1ra:1imii c-l:k;i~•· i•: re··
l!Îunr:i d•• rn11nf1• :1 :\loldo\'<'Î la <;fîrsitul 'il'l". :•I X\"111-ll'a si inCl'llllfnl ~,.,•. ·•I
XIX. în SC:S!. i'ilorie, XII (l!U'il), fas;_. 1, o. 117--1:1:~: Tclem.° n„~,1~1· ;!ll<;Jl"'f:"11·i:1
moşit•r1•a,c;î cli•1 zona d<' m11n!1· a Moldn\"l'Î 1:1 miiloi·ul '>•"<'.al XIX-1„n. : .• /\Jll\f.
\."Ir fl!Ji I). p. :?-!::-""•' : '<lr:>rn. i\\nr•t•I„ :ill• a!'n·ullnrii i••lr-o :!Ospn!Urie lioit•-p:.;~;rfi
clin l\1nldo\'a 1:1 miilocul •;1•«oluh1i ;rl XVIJl-ll'a, Îil Cl\1111. 5 (l!lî::?). n„. I, n. 1?:11:1?.: lckm. l>imilrir c:ankmir. <h"•llr1• aurkulhrl'a ~.loldo\'1•i, in r'.•\:\.11. (i (1!)7:1).
n~. ·I. p. 1-l:l-l·IH: !. l\lur::ri11 \ 1''1i11trilr si dwltni(•lilr• ll1ll'i f:'"1!lii h ... i:·rr·s•i ,,;.,
Moldova inlrt~ anii 1711~ şi liR!l. i1' „Caroic;i". VI 11!17:1-l!);·ll. n. rn7 -1 l:J : Tl.
/' ~:l('hf'. \'pnifnril•• si •·hPllrli„Jilc m(1·•:"1•'i1·ii '-f. l..;11id1lo11 rlin ?:i•;i inlrr• :l"ÎÎ
li71-1'12:1. in /\11.i\I. X\' llflill). r. :1:15-:l'•I. \" \li1•orrlc'l. ll1·l:ili;le :1"!rarl' 11i11
!irt·olul ni X\'111-h•'.l in l\folt'<1va. l·'.. :\car•_ J?.S.H .. nucur('~ti. l~)fiB: !drm, "'nilrro; du -;ol <'I J•ar„an\ dans Ies l'rinl'i11:111tl'-. llomnain<·„ 011 X\"111-t• \ii:.'rh•. 1'1! ·
<·arr.,t. 1'!71 : Sen~iu Culumh<•an11. Pr•1h!rmc ~1:<' ,,,.o„nmil'i :t!!r:tr" iu „rrolt~I al
XVHl-ll'a ~i 1•rime•ll· d1'l·1•1:ii all' St'rolului
al XIX-lra in tării!' rom[mc, 111
•.Stuclii şi lll:!IC'1°ial1' CC'OllOll!ic-C'", \'O!. 1-11. 1'11cu~-e~ti. J()f;fl. p. 17fl - ll!O :
0

:1;!r:1r:·1 :1 Tării Homâ11t·~li 5i
1\101'10'\"1•i deo.:rrisi"1 dt• rfllă!o1·i ~•tr::1i1~i (~t'<'. X\" -X\' li), in S.IM.I. '.'!l (l!J'all. nr.
1lcs1>rc
ai:rkulturra
5. p.
1151 -115î:
C.
Jo;(r;iti.
Dimitrie
Cnnf<'mir
1\1nldovei, în Ct\Mr. \'I (Hli:l). 111". I.. P. 1.J:l-J.)11 : P. P. Pnnai1Po;c11. l'rod111:ţi;i
şi ,•ialn c•conomkf1, ln voi. Viaţa fl'l11lal:·1 in 'f:1ra Homi111easc:1 şi :\1oldova (s1•1·.
XI\'-X\"11), p. 15-211; C. C. Gi11resc11, Car:u·h•rul vt•rhii 1•conomii rom:inl'~ti,
in C. C. Gi11rc-;cu. l'rohlt•m1• e01~trovc•r'.;at:• in Î'lforioi.:rafia romi'm[1, Ecl. 1\lh;1lroo;. Ducureşti, l!lii. p. ~:J-:Jl : Gh. Sihf'chi. Sliri rlc•sJ>rt• rre•ştrr1•a hovinrlor i:i
Moldo\'a in Sl'<:olul al X\'llf-lt•a, in C:\!\lf. nr. I (l!JR?.). p. 1·15-1 ?<I : lrkm Cil<:>v;1 aSIJl'de din rn•ştcn•a i:abalirwlor în :\1oldo\·a
îu „t•t·olul ni X\"lll-ka 111
Ci\1\11. nr. -t (l!lfl:l). p. J:il~J!i:-1 : ldC'm. !\;oit• dl''>lll"I' t·n•şlt•rt•a ovinelo:- în il?nldo\'a in se•t·nlul al X\'111-lt•:t, in
CAJ\11, nr. 2 (l!JH4l. p. l-t!l-152 : :\l. I a1.."lr.
Călători !ilrf1ini df'~llrt' t·n•şl<•rt•a animalt•lor ir: i\1oldo,·a in sccoldt• X\"-X\'111,
in „Tliera""""' - !\nuarul Mu1.e~1lui .J11clC'\ean Bolo~a11i, J!liR, p. :l!lt-:li2 : lcle111.
Crl'şh-n·a :-inimah•lor in :\1nldo\'a in '.'>t•t·nlc•lt• X\.11-X\'lll iu vizit1nN1 nnnit·:iri
lor, în „'l'errn Nostra", IV, 19BI, p. 20:1-:!l I.

î'!. :IT. l\l. :\lexanclrC',t:ll-D<'r"'."a n11lr·art1, Ec:onomia
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velul unor zone geografice "1), a unor ora!'}c 74 ) şi ocoale clomneşli '·;), comerţul intern şi extern cu vite şi produse .:mimalierc ·~).Indicii interes:rnte
privind cr~şlerl'a ~111imalelor au rl'zullat clin studierea urmelor arhcolo;:1. C. htr;ili, Ut•s1>n• go~r>odăria

moşit•rea<;c[1 din zona dt• munh• :1 Moldov1•i
la
mijloc·111 !>Cl'. al XIX-lt•a, in loc·. cit„ p. 2·15-2fi0 ; T. lfalan, l>in islnric'ul C:irn11ulu1:gul11i !\Joldo\•c•111•sc, IM. ~liin\ifică, Bucurcşli, l!J:;n ; Oc~av i\lonora:rn,
l·:mil L Emancli, Aspl•dc• ale t•l·mmmic·i al!rkoll' m"di1•\'ah• in aş1•:r:"irih• din 1>odişul S11r1·vl'i (Sl•c·old<' Xl\"-X\"l). în „Suceava", \.'I-Vil (l!li!l-l!JRIJ). p. ii-!lll .
:'llirn~a D. !\!alei, Emil I. Emandi, llabilalul mNlic•v:1I rur:il din \'ah•a Moldov•·i
şi din h:!:t.inul ~om11z11l11i :\fare (s1·colelc XI-X\' li), Ed. /\cacl. 11.S.lt, Bt1c11re~1 i.
1!1112

îl. Dan Bt1cliirau. loan Caµroşu, laşii \'cehilor zidiri, 11i11f1 la 1821, l·:cl. .l11nî11··"'·
la~i. l!•i-! : C. Cihod::ru, Gh. l'laton (rl'rlactori re~pon-.ahili).
l'iloria ornşulaî
l:1şi. voi. I, Erl .. luni1m~a. la!':i. rnBO. p.
li/. H!l-71. !15-!16, 102 I.Jfi-H!J ; I?.!.
·1·11-~·::• : i\lirl·ea IJ. i\latci, Ohsl'r\'<t\ii in h•g:"Hură ru rar>orturih• 1•co1:omil·t• clinlri• nra5l·h~ nwdî1•vnl1• şi s:1h•k• sih1ah• i:1 1m11rd11rimill• :•n•<,lor;1 (H1•;!1ilăli din
Ţ:•ra llomi11H•a\c:0:1 !5i i\loldova), în .SCIV:\ :l!l (l!J/11), nr. 3, p. :lri7: BugC'nia Neam\u
Va„ilc Ncam\11. Sleia Cheplea, Or;işul ml•di1•v:1I Baia in s1•coll'11• Xl\"-X\.11,
Ed ..Junimea, laşi vol. I, HlllO, p. :l!l. 4'.1-44, 75: voi. li 19!14. p. ·l'.J, 4!1-51, 1:1:11-:10 şi 2f10 : Gh. l't1nl!i'1, Conlrihutii doc·unwnlan• privind l'\'olu\ia lirgului ~11·
ffuwşli (!tec
X\"-X\"11), in All:\1. X\. (HliR), p. '.:!11:1-:?!lli: Idem Noi c·onlri
1111\îi 1:1 Î!tli1ria lirgului :51C'ffmcşli Sl'l'. X\"111-mijlot'lll src. XIX), in
/\li:\',
XVI I ( l!lllO). p. :121-JH ; Paul Pi1ltflnea, ~liri dc!t11rc 1·co11omia or:1ş11l11i G:ila\i
in !tel'. iii X\"-ll':1 şi al X\'1-ll•a, in „Dan11bi11""· 5 (l!Jil) p. JOI -I 14.
i5. Gh. SiLechi, Conlrihu\ii 11rivilnar1• la urwk• :1spC'clt• CC'n11omi1·1• clin ornall'lc·
donml•şli alt' M11ldo\•1•i in Sl'coleh• X\'-X\'11, in ,}St11tlii şi romunic[tri", M111.e~1I
.l11de\ean ele btoriC' ~i etnografie Vrancea. Focşani, l!!i!I, p. ·l5-5!J.
71i . ."· '.'e;1111\11, Conwrţul l"U r>it•i şi 11rt'l11crar1•a lor în :\loJdo\':1 in !tt•c. X\'-X\'11.
rn SCSI. 2 .!1!!~11, nr. 1-2. p.„!i:ll-5~!); C . .Şerban, Conlrihu\ii cu 11rivirc la
JJroblt"ma 1ucţ11 mlC'rnr :• Tar11 Homa111~şli ~i l\loldov1•i in timpul fr:1dalis11111lui
d1•z\'ol1:it (WC'. X\"-X\"111), in SHcll, li (l!lfi·I). nr. I. p. 2i-.J.I : ~. Corivan .. r.
Gr<"1111nclă, 1111. dl„ p. 25; - 27!1 : Şt. Olteanu, Com1•r\11l 1>i• h•riloriul :\Tolcl•1\'l•i ~i
T[1rii llomăncşli în !tl'l". X-XI\", în SIMI, 2:! ( l!Hifl), nr. 5, p. IJ.l!l-Bi·I ; Lin 1.ehr,
<.:omr••\ul Tării Homiuwşli şi _l\fold1r.·l'i in a doua j11mf1lalc a !tt'c. X\" I şi prima
jum:itall' :1 Sl'l'. XVII, in Sl\ll~t. ·1 (l!lfiO). p. 2i:J-:l0fi : lrlt.>m, ComC'r\ul Ţ[1rii
Uomiti:l'Şli şi :\Tohlo\'c•i in a doua jumălak a St'<" al X\-11-h•a, in .SHcll. 21 (l!Jfifl).
nr. I. p. 29-lil : A. O!etc:1, Pătrund<'rl'a conwrţului rom•inesc in circ·uilul inlt•rna\ional, Ed. Acacl. D11c11rcşli. 1!171t, p. :1 11--111 ; Pa11l P;"1ll[1nea,
Informalii
pri\·ind l·onwr\t:I oraşului Galaţi în sec·. al XVl-h•a în :'\11/\r, !I (l!Ji2). p. J.15~
lf>î ; H;1cl11 J\land~..,r11. Com<'rtul Tf1rii Jlom;·uwşli şi :\Toldon•i
c·n Hra~o,·ul
SC'!', Xl\'-XVI), Ilucurcşti. l!lli!i : M. Dan, .S. Goldcmber~.llistrita in St'l".
:ii
X\"J-k•a şi n•la~iill'. l•i l·om1•1-cialc l"U 1\Joldova, in SUBB,
Scria llis\oria, J!Jli·I.
fa,c. 2. p. '.'!2-R:I ; Octav 1\lonoranu, Emil I. Emancli, l'r:C'h' a5J1t'c:I<' ah• r<'laliilo1·
con~t·rdah• clinlrc Hio;lri\a şi \inulul Sm·en•i in 1•vul mL•diu, in „Suceava",
V
(1!178). p. 25:1-:~liR : l. Murari11, Comt•rtul intt•rn al :\1oldovc•i la !trirşitul sc•c. al
X\"111-IC'a şi priml•I<' d<:'Ct•nii al<' st•c. al XIX-lt•a, lh•zumatul IC'Zt'Î de doclor:1I,
la~i. l!lill : D. Ai.:achc, 011. dl., p. :n:i--1.151 ; Vc.-ninniin Ciobanu, Aspecte ah• rela\iilor comt•rC"iah• clini re Moldova şi Polonia din M•rolul al X\" 111-lc•a, în 1\ li Al,
VIII (l!lil). p. 119-1.J.I : l. J\lurariu. Iarmaroace şi tirguri să1>l[1minalc in !\1oldova (lii·l-18:12), in „Hicrasus", l!IAI. p. 13i-J,15 : .Şerban Papacostr.a, lm'C'llllt11ril1• rnlilirii ('fllllC'r('iah• a Ţ[1rii Hom:·mcşli :o;i !\1oldov1•i (S<'l"Olclr. XIV - X\"I)
Drum şi '>lal, in SMIM, X (1!1113), p. !l-!iG : Bor,rlan !llurc:escu,
lm1>ndul t•onjunclurii l't1ro111"11c a~upra conll'rţului românC'sc în a doua jumătah• a Sl'colului
al X\'11-IC'a, in lhll, l. 41, nr. !i (l!IRlll. p. 51,1-!i2•1 .~i nr. fi (l!lflll), p. :-1Ri-;j!lfi :
'lli~tor Ciocan, N1•go\ şi ncgu~lori in l\lohlo\·a vt•at·ului X\·11, in 1\11/\1, XXV/I
(HJUB),

p. 2\13-:.IO!i,
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j!Îce 7 '). Cercctcirile in acestC' direcţii m1 demonstrat importanţa cu totul
deosebit1i a creşterii animalelor în economia Moldovei medievale, faptul
cl't vitele constituiau averea mişcl'1to<1re cca mai însemnată a populaţiei; ).
Penuria de si1mi, cocdici de venituri şi cheltuieli şi inventare de avere
nu a pem1is investi(.!arca amănunţiti1 n economici animaliere. ci numai
abord;iri la nivel local. Aprecierile la nivel glob<tl f;icutc pînă în prezent
sintetizeaz;i un num;-·1· restrins de P:wmple zonale şi locale. Dar chiar şi
in asemenea condiţii, cind informaţiile de ordin cantitativ prezint;i ~c
rioasc lacune. putinei cu areutatc• sii fie iPtegratc ~tucliilor de sintczi1, ele
sint foarte utile pentru intelegerf'a criterii!Dr economice ele impunerE' riscalci. S-a observat în citcva rincluri c;:i la stahilirea ,,puterii'' fiscale a
contribuabililor. deşi era l11;it;i în calcul întreaga avere, ponderea cea mai
marc• o deţineau vitele, 1rn1i ;ilc·s cele mari „'). J);1c;i s-ar fi procc-clal la
corohon1rca mai atc;it;i a datelor fi<;c<ik cu cele de orcli;1 ecanomic privind
structu1·i:1 averii 1x· <liferile tipuri ele l!Ospod[irii cu si~uranl;i c;-1 aprc~cier~·a
aceasta, in principiu jusl{1, ••r fi fost i11so\il;"1 de o ~crie ele pn•ciz;1ri ~"-'
rn1luni s;·1 evite cx•tJ.!l'r<irik.
8

Dificult;"1ţi mari s-au intîmpina! în 1•xplicarpa !)l"Ocesul11i d(• .ip;iri\.iC' :i

obligaţ.iilor în nat uni. în mtmc[1 şi in buni fat;i de domnir~. flc11tru pcrioad: 1

nnterioan-1 fu11d;·1rii statului. lipsind iZ\'Oarc•le, cliscuf,ia s-a purbt mai mu:t
cu titlu de ipotczii, accentuindu-sc i11 mod clt~osehit !Je !H.'cesila(:il(' dl• ap;i·
î7. Jo:ttl!cnia ~ca111\11, Va„ilc Neam\11, Stela Ch!"ptc:n, 0•1. ril., voi. I. p. '.1•1. 1:>-4;. :
fiii. !lO-!ll. %. voi. li, p . .J!i ·l'l-~1. 1:13-1.JO. 200 ; )):111 Ch. '!'C'nrlor. l>1•'i<"OJJ1•riri
arhl·oloJ?il'1· j„ 'lolclov:i rc•fcrifoan• la ;iericullnra din wcoh•ll' \"I-XI 1•.11., ' "
,.Terra Nostra". III (l!li:ll. p. ?.'.?:l->'."!:J:?
~:rr:m Oltran11. ,,!!ollc•rh• :ii•· <lc•"\'ol'·•rii
a1?rÎl'11llurii
li<' lt•ritoriul
1\loldovt•i şi Tării
llomâ1wşli în
Sl'(', X-XIV.
în
•.Terra
Noslra",
2 (1971), !>. :11-1:1:
:-;od1•talt•;1
rom;'11w::st·i"1
h
1·111nuri.1:a 111• milt•nii (!oCcol<'l1• \"111-Xl). BllClll'(".;Li, rnn:i. p. !ill-iî : J\Ti:-cea n.
Matei. Eml I. J-:1p·mdi. Jlahilatul lnl•dirval rural clin Vah·a i\'lnltln\'c•i ~i di·1 h'.1l'iuu1 ~omuzului l\'iarc• (s1•col•·l1• XI-X\' II), paso;im : :'11 irrr.n D. 1\1:1 tc>i Emil I.
Elllanrli. Odav ~fonor;11111. C('n·elări arlwolor.it'r nrh·incl habil:1lul rnodiC'v:1l r•1r:1I diu h:izinul o;111wrior al Sonrnzului "Tarr şi :11 Moldo\'l•i (srl·OIC'h• Xl\'-X\"11),
,.Stlc<'a va~. 1!lA2.
'iii. C. Cil•od:iru. 1\h·x:mdru n•I Buu. 1"1 . . l1111im<'a. lasi. 1'lll4 p. fl:l-ft~, :

ld"m
J'lioli• şi dist·ulii 111• man:inC'a voh111111l11i „\"ia\a [1•t11lal:-1". ln SCSI. j,trwir
IX
(l!'l!iR). ra~c. I· :>. P. lli:l-17î : !uliu Ciuhritaru. 1\ş1•zămi11!t•l1• :il!rar1• 1110hl•1'"r1wşli (1761i-1H:t2), in /\11:\1, V (l!JGfl). p. RH: ~- Corivan, T. Gr{m1:1rl{1, 01>. cit„
p. 2!"•i-27'l : C. C. Giure"cu, Car:1dt•rul \"1•1·hii 1•1·011omii romi1•ll'şli. in 011. 1·il..
p. 2:1-3 I : C. I~lali. Uc•o;prc• !!mopod:iria m'lŞÎl'r<'as1:f1 din zona d1• munf1• a \Jolcloni l:i miilorul M.•c. :ii XIX-iea, in :\111\I, \'li tl!17ll, p. 2·tr.-2·1!l: \". \1ihorclca, U1·la\iil1• a:;:rar1• din ~1·1·0!111 al X\"111-ll'a i1: Mol<lo\'a, P. :?ii : P. P. l'anailc-;cu. 011. dl„ p. Hi-·'.?:\, :.?7 -'.'A.

i9. /\. Cnzac11. \"1•11ilurih• \firii şi ah! domnh•i, in vol1111111l l'olectiv Yi:i\a fl'udală in
Tara lfom:incm;rfl si 'loldo\'a (ser. XI\ -XVII). IJ. :lf1!l-:lfil : D. Miol'. l>1•s11~•·
modul d1• im111mC'r1· şi 1wn·c1Jl•n• a hirului in Ţara llomancasl'ii pină la ir.::2, in
Sl\H l\f. 2 (1!!5i), p ..HJ~t lli : Irlem. Cuantumul birului lll' l!.o~podf1ria \ărfmrao;
C"{1 in Ţara Hom;in<':1s1~ă în s1•rolul al X\" 1-h•a : Istoria d r1•11lului
romănc<;c
(coorclonalor Ioan Cctcrchi), t-:cl. Aca<l. \"O. I. llucurcş~i. l!J!lO. p. :::rfl-341 : 'N
Gdi::oraş, Jnslitulii fouclalc in :\loldova I. Or::anizarea de !;lal J>ină la 11~1i~loc~1I
sc•rolului al X\'111-h•a, l~cl. /\cnrl. B.S.B. B11c11re~ti, l!lîl. p. l'.!î : lrh•m. l>ar1l 1• m
:\1oldo\·;1 dl' la infl•mc•il'n•a o;lalului şi 1>i11f1 Ia 1711 (lfl. ln CI. s<'ric nonf1, XllXllI, l!lAl-1!111:~ p. 117: :125: Tclcm. D:"1rilr in Moldn\':1 tle I:i i11lenwi1•rc•a '>l:i!ntului şi 111na
la 1711 (III),
in CI, o;rri-:no11i"1, XIV-XV (!!18~1-l!l!l·ll
p. 15:1 ; Florin Con~lantini11. (.'on'>la11li11 i\fa\'rlll"Ord:il. l~cl l\:tllit:ir:·'. l~~1c111·c~I!.
198!i. p. !.15-l IR : Al. I. Con\a, S:alul 111 l\Johlo\.'a 1m·d1l'\ :1I:1, ln~ht11\11h•, 1-.<I
Şl. ~i Encicl., lllll'llrcşil l!lllli, p. J:l!J-3-l 1.
0
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rare colectivc"1 50 ) ••'\I. I. Gonţa era de p<iren.• cJ iniţial membrii obştilor S<iteşti au consimţit, prin consens, sii contribuie cu 10~10 clin produse lu 11111
treţinerea oştenilor şi cailor de luptă ). Problema este mai bine studiat;i
pentru perioada ele dup[1 constituirea statului feudal. In faz<i ele început a
statului moldovenesc - arat<-1 C. Cihodam - domnii işi realizau cca mai
marc parte a veniturilor pe seama domeniului personal şi public din zeciuielile cuvenite ele la locuitorii satelor ele ocol şi de h1 oriişeni, din t;.1xf'
vamale. amenzi, pentrn ca. treptat, pc nuisura reducerii domeniului domnesc şi a instituirii regimului economic a! dorninaţiPi otomane, accentul
sii cadii pe impunerile fiscale 87 ).
Nu a <'Xist.at, în general, o unitate de vederi în abordarea obligaţiilor
fiscule. i\ prc:·dominat maniera ele prezentare schemalicii, la nivel .~lobai.
Incliviclualid1ri exprPse în ce priveşte criteriile dl' impunere, forma ele plat;i, caracterul permuncnt sau temporar al impozitelor, destinaţia lor s-<!ll
facut cu deosebire in ultimii ani 5 '). Pornindu-se de la ideea in principiu
justă a uscrnimiil'ii intrc organizarf'a fiscal<i a MolclovC'i cu cea a T<irii
Ho1rnîn<'şti s-~1u eludat uneori, cu prea mure uşurinţ:i, elementele specifice
fif'c-ărei ţliri. Judecindu-se mecanic situaţii particulare, s-a ajuns la extinderea unor rl'alităţi constatate în Tara Românească şi Moldova, aşa eum
au procedat în cîtev;:i situaţ.ii :\. Cazacu şi P.P. Panaitescu 61 ).
Apn·l'ieri interesante, unC'ori chiar substanţiale. asupra obligaţilor
fiscale inlilnim in unele studii despre mişcări sociale&.') şi reforme vizîncl
p~rfecţionarc>a organizări! instituţilor de stat centrale şi loeale sau a fune110. A I. I. Goni a, op. dl., p. 2!11-2!15: ;'I;, Grigoras, l>:irih- 1wr„onal<' alr 11011ulalh·i
din Tara lfomâ1w:1seă a !\loldon•i 5i d:iril<' i1• hani lll'nlrn lurc·i dr la inll'm<'i•·r1•a c:tatulului şi pinii la rc•forma lui Cono;lnnlin
l\lavrorord:il (l:l5!1-1711) (I),
in CI "'cric nouă, XI (HlRO), p. 301-30?..
HI. i\1. I. Gon\;i, op. cil„ p. ?.91-2%
R:?. C. Cihodarn, 1\l<'xandru cc•I Hun, p. iR-7!l: R2, Rf>. R!I. 12·1-lJ.l, 172-li:l şi III?.
- IH.J : I rlcm, Adi• false in rol•••·ti:i
„l>o1·umc•111<' 11rivintl ic;Coria Hnmânil'i",
scri:1 /\, :\Joldova (I), in AH 1\1, XXI II ( 191lri). p. ,120.
R3. Florin Constnr:tiniu. Co:1sl:1111in 1\1:1vroc·orclal, p. !l!i-1 IR : ~. Grit•nras. D:irilt• ll<'r~mmlc• ale POl)Ulalil•i din Tara Hnmân<'a'id°I a i\Joldovl'i.... in lor. rit.,
p. W!l-'100 : l'iloria dr~11h1lui român<''il' (Morclonalor Ioan CC'tcrchi), voi.
I.
cnp. Vf. Organizarl.'n fio;cală, C'lahornt c!c D. l\tioc. VI. H:m(!n
şi N. Grigor;1-:;.

p. :l2i-:l!il.
R.J. ln vol11m11l colectiv \"ia\a (<'11d:1lă •..• , p :?3, :159, 3(;2-31i4. 31ifl şi 3i0.
85. I. Caproşu, l>l''iPrl.' politira intl.'rnă a lui Hadu \tihn<'n şi răscoah•lc• \ărăm•şli
din 11rima lui domni<' în ~oldo,•a (1GJ6-JG1!l). in SCSI. i'.loric, 13 (19fl2). nr. r.
p. Rl-lfll : C. Cihorlaru, Uăsl·11ala rlin :urni JG!i:J •.lin lHoldova, în 1\SL"T. io;torie-filoloi:ie. l·I (l!liiO), p. !03-IO!l : ;>;. Gricroraş. 'fan•:1 r:'1:r;ro:1lă 11opularf1 din
Molclova dintre 1671-tr.72. in SCSI htorie 13 (l!lfi2). nr. ?., p. 20!l-?.3!l: lcl<.'m.
Sfart•a V<'<'Înilor <lin '1olr1011:1 intri• :mii 1626-tfi:IO şi răscoal:1 lor, in SCSI. htoric>-filolnl!ie !i CHl!i~). nr. 3-1. p . .JJ!l-138 : V. Ncam\u. Uăsl·oala din "old'ldova rlin 1>rimăvara anului tr.:1:1. in AŞU I. şt. "oe ia IC', 11 ( J!151l), fa<;c. 1-2. f'.
l!l-:J.1 : JclClll, }'r<iminlf1ri sol'i:ile in oraşul f:1şi În llrinwlc clt'Cl'nii ale S('COIUllli
al X\"ll-ll•a, in AŞlil, j,toric-filoloi:ic,
!l (l!lli:J). p. !ii-li!l : C. Şl•rh:m. ~oi
l"Onlrihu\ii la htoria lu1>IC'i lir~on·!ilor şi oră.~l·nilor molclovrni im11olriva asuprirri fruclah· in st•l·olul al X\/111-h•a şi in('"(·Jlulul s1·«olului al XIX-h·a. in S/\1",
IV (191i2), p. 73-!J:I.
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ţiilor aclministrativc. juded1toreşti şi
fiscale!). De asemenea, cercpt;jrile
orientate spre cunoaşterea relaţilor de credit 97 ) şi a raporturilor cc=onumicc
molclo-otomane 1 ' i.i.
au ilustrat impactul puternic al CC'rcrilor turceşti tribut,furniluri obligatorii şi ocazionale in vite şi derivate animale, prestaţ.ii cu vitele mari etc. asupra puliticii fiscale domneşti. S-a subliniat,
pe huni'1 dreptate, c;1 stoarcerile biincşti şi de bunuri de ci1tre Imperiul otoman. sub c.:l'ie mai divers<:' forme, au constituit c.:auza principalii a ini1spririi
fiscali t;iţii prin in troclucC'rea de cli1ri noi - permanente sau l'X lraorclinare
- şi sporirea arbitrani ucu ntumului c.:elor deja existente.
Cercetiirill• relative la imunit;iţ.i şi privilel::ii au adus in discuţie un
evantai larg de prob!C'me: prerogativele domnului în mal<'ri<' fiscaW, st:11utul fiscal al unor c<•tegorii sociale, aşed1ri şi instituţii, criteriile:' ele impunere fiscalii şi ele acordare a privilegiilor, sistemul cislei şi modul lui ci·~
funcţionare in cazul averii mişc1-1toare. scutiri lot<tlc sau fJ<ll"ţialc de citiri.
laxe şi prestaţii ş.a.b.').

ln lucr[ll'ile ele sintezil. ohlieaţiilc fiscale sint inteQratc tematic fie l<1
orl!anizan•a internii, fie la viaţa soc:ial-economici1. Descrierea cUirilor, tallli. N. Cori\'an. 1\1>lkart•a aş1•;r.iiminlului risL·al al lui C1111„tanlin :\l:l\'r11('11rdal 11ri\'ilor la l>l'rt'l'l>t'rt•a hirulni (1711-17 l:t), in SCSI. i'loriC', \'I (1'155). nr. :l·-4,
p. 51-ili : J\r:aclna Camariano-Cicmm. l\1asuri fis1·:1ll' şi
admii1io;lralÎ\'L'
in
i\laldov;a (175:J-Ji51), ln Si\lli\l, V (l!Hi?.). p. !iOJ-5211 : D. 1\lioc, l.t"S as•wmhlf'l•s d'El:1ls 1•1 la fi'iL':1lile 1•11 V:1la<"hi1· l'I 1·11 i\'lohla\'it•, in HBll. V (l'Hi(i), ?.. p.
1!17 - 2:J::J : \'. l\lihorclea. l.t•S r<'i:lc·mt•nts fio;1·aux rtlire~ J>al' C1•11slanli11 M;ivrOL'Ordal 1•11 \'alad1i1•, in HHll. IX (1!171). p. 21;7-2!11 ; lcl1·111. I.a 1·riw iln r1•1!im1~
fis1·:1l1· tl1•o; l'rind1>aules lloumaint''i an X\· 111-1• 'iicl"lt', in N Ell. ·I ( l!liO). o.
121-11::12 : Florin Con.;lanli11i11. lldormf'll' lui C"onsf:111lin !\ta\'roc·or•lnl în :\lolchn·:1 şi T:1ra 1l11m<'111l'as1·ii, in SAT. 20 (HJ72J. p. 211-:n : idem. Constantin i\fa\'ro1·ordat." p. 7!1-105: lclcm. Tnstanrart•a rl'i:imului fonariol in '\Joldo\'a şi
Tara llomâ1w:1s1·:"1 şi tr:"1!1oi1turil1• salt• 1·:1rad1•rislkl' in S.i\I. XL\ -XL\ I. (l!lfC),
p. 222-2:10 : ~. C"irir.or:1ş llPform1•l1• 1·11 caradl'r :ulminhlr:1li\' clin '1oldo\'.1
alr. lui Constantin :\1:1\'rO('ordal, în CI, '-erie nou{1, \.'li (I !lili). p. 12:1~11;4 :
l'>loria clr1·1>tului româncs1· (corclon:ilor Ion Cclerchîi). vol. I cap. VI, sc··ţ.
a V-:1, p. :Hl!-::J::it.
Iii. I. Caprosl1. O istorii• a :\loltlovc•i 1>ri11 rc·laţiih• d1• cr1·tlit 1>i11:i la mjlo1·ul st•t·olului :li X\"111-lt·a. Universitatea •. /\I. I. Cuza" laşi l!tl!!l. p. 47-1'1·1. i\utorul intrrpt"inclc în act'~! ~lucliu mrn1ol'rafic o anali1.:·1 complex[1 !:i pel"linr11li1 privind
impactul cametei a'upra polilicii fiscale.
Bi. bis. :-.. :\I. A lexan<lrC"~cu-Dc-rsea
Bulc:aru.
t\ 1>ro1>11s cl'un firman du M1lla;1
J\111sl:1[a· III, Conlrihution :1 l'cHudt' cl1"> ra111>orts d't:<·onomil' cliriget• lt1rl'o-roumains au X\'111-t• sicl'lc, in „nalcania" 7 (l!lll), nr.2. p. ::Jli:l-:1!11 : !\·!. nerz1,
llaral"iul :\1oltlovri şi Târii llom:·mcşli in :wc. X\'-X\'111, in S:\-111\ol. 2 (l!J!iîl.
µ. î-·17 : T. GC'mil, Balt• noi 1>ri\'i11tl harat"inl liirilor
romam• in Sl't·olul ,11
X\'11-lc•a, in HI, :JO (l!liî), nr. H, p. 14:1:1-IHli : N. (;ril!or:iş,
Ohligaliih· in
mum·ii fo\ă ele• !!lat şi lurt"i alt• 1>01Jt1la\i1·i din :\lolcl1n·a
(St'l'- XIV-XVIII),
SIMI. JH (l!Hi5), nr. 4. p. 11!15-!ll:l : C. C. Gi11rc·scu. B1·s1>n• l':tradc•rul rc•laliilor
dintn• romani şi lur1·i, în voi. l'rohh•mt• conlrovt·r~alt• în htorio::rafi:1 rom:·1nâ,
p. Hi-1?.2 ; ~'IC. Gul>olllll. l..c.· tribul 1>a~'C~ 1>ar lt•s l'rinl'i1>:111tcs Houmaim•s :i la
Portic Oltom:uw jus11u-au dl•lmt du XVl-1• sicl"lc cl'a1>n•s )cos sourct•s tun1Ul'S,
in .• Hcv11c -des ~lucie" (<;[arniqucs, I (l!lfi!I), p. ·1!1-llO : M. Maxim. llt•r,imul c•cnnomic al clomina\it•i otomane in Moldova şi T:1r;a Homâncastă in :1 doua jumă
tatr :1 M•tolului X\'I. in IMI. :.12 (197!1), nr. !I, p. 17:11-17Ci5 : Idem. Ohlii:aţiilt'
milil:m>, in mt1111·ă şi in lr:111s1>ort all' l\loltlo\'t'Î şi Ţării Homâneşti fa!ă ele
l'oart;1 in a doua jum:'Halt• a \ r:1l'Ului X\"I, in .'\UU. htoric, 211 (l!lî!J), p. !l~l ·
I O!I :\'aleri11 Vf.'liman, lh•latiilr rom;'1110-otoma111• (Ii 11-H129). D01·umt'nt1• lurl"l"'ili, Buclll"C"!;oli, 1!18.\ (vezi capilohtl inlrocluctiv) ; I. Capro~11. O i~torit• a l\lolclov1·i 1>rin rl'laliilt• d1• cn•clit piua la mijl111·ul st•L·olului al X\ III-iea, p. 11.J.-l(i.J,
etc.
0
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xclor şi prestaţiilor în legi1turt1 cu practic<l!"ea crctşcrii vitelor se face intot·
deuuna in mod sintetic şi selectiv. dupi'1 criterii de clasificare neunitare'?,.
De> regulii. in lucnirilc de' sintl•7.f1 organi7.area fiscalt1 in general. dar mai
cu seami'1 obligaţiile fiscale. ocup;"\ spaţiu tipogrnfic destul ele rcstrins in raport <·u importanţa lor. ln esl'nţi1. situaţia aceasta rcflccti'1 stadiul dl' ansamblu al cerc:et;"1rii : cunoaşterea inc[} insuficient:1 a funcţilor stalului feudal, în mod deosebit a celei iisc:alC'.
Cu dife>ritc prilejuri s-a manifest:11 perocup;1rea pentru adincirea cerceliirilor prin efectuarea ele anali7.c speciale. Dae<-1 pentru Tara Romimcasc:t1
cele mai consistente investig;1ţii privesc d;-1rile de repartiţie, îndeosebi b. ruJ? 0 ), în schimb, pentru Moldova aria tematicii este mai cuprinzălaore,
atenţia istoricilor fiind mai echilibrat rl'partizal<-1 pc difc>ritele categorii de
sarcini fiscale. Evidenţiem in accast;-1 direcţie contribuţiile valoroase ale
istoricilor : A. C<17.<1c11, C. Cihod;1ru, :\1. Conslantinesc:u, N. (~rigoraş, V.
Mihordca, D. Mioc, N. Stoic<'scu, l\laki Vlad. in c1tcva rinduri au fost anaIUi. :\I. I. Gon~a. 1111. dL. p. :?Hi-:121 : JcJ,~111, Dom(•niih• r„udal(• şi 1ii\·ih•giil(• mii-

11as1irilor moldo\"t•m·şli in lim1rnl dom11i(•i lui Stcfo11 ("«'I !\lare•, in BOB, LXX\
( lfl5i). p. ·l:lR ·155 : C TurC'u, lli„crka ->i ris(·alilah•;1 h•11clat:1. in l\L\1S XXX \"III
nr. I-'.!. p. :iii-Iii : N. Griqorn•. Imunităţii(• şi 11ri\'ilc•i:iilc• fi"('alr in Moldova
(d1• la 111h•11wic•rt•a -.(all1l11i şi 1>i11ă în \(•colul al X\'lll-lc•a). in Hdl. 2i (l!Ji I)
nr. I. p. 55-îî : ldC'rn. l'rivilt'f!il(• [is( ;1lc• 111 Molclov:1 (1711-11121) (I-II), in
/\llt\1. X\" (l!lii). p. ~1--!i:J) ~i X\'111 (l!JRI), p. 18:1-'.!00 ; Idem. Di"irilc• in l\toldo\'a dt• la 111tc•nwii•rl'a sla1ului şi 11ină la 1711, in CI. seric nou{1,
XII-XIII
(1!1111-l!JH'.!), p. :Jlî-:1-ll ~i Xl\'-X\" (1!1113-l!Jlll). p. 153-li2) \'. illihurclc:1.
I.a ('ris1· du rc:;imr rhcal <h•"i l'ri11c·i11autt's lloumainc•"i ou X\"111 sicdc, in :'\Ell .
.J (l!lîO) p l'.!1-1:12: Jclcm, Ohli:;a!iilc• loc:uilorilor dc•11c11dl'n\i, rnminii şi vc•l'inii. fală d1• ·vi'>kric" in SIMI, '.!!i (l!Jî:l). nr. I. p. liJ-flO : D. Mior. l.C'"i a~"il'mhlC'•''>
d'l'lal~ l'I la riscalilc t•n Valal"11ic• 1•1 rn ;\loldavi(• (XV-t• - X\"111-c sicclc), in
HHI I. 5 (U)lili), nr. '.!, p. J!J7 -2J:l : ~. S1oicc'il'\I, lh•;:imnl (io;(·al al 11rcoţilor din
Tara Uo111•1111•ao;cf1 şi i\loldova 11mi1 la lh•:;ulanwntul Organk, in llOB. H!I . (I !li I~·
nr .:l--1. p. ;J:l5--,1:"> J ; Matl'i D. \"l:icl. Colonizan·a .-urală in Tara lfom:11w:1st·a
si '\loldova (!>t'('oh·lr X\"-X\"111), Jo:cl . .'\C'acl„ Bucureşti, 1!173 : lclC'm. Uut>to:irl'' 1•
'11 in!>titu\ie carac·tl'rhlka re:;imului n~(·al al sat!'lor de colonizarl' din Ţara
Homa11Ntse;"1 şi i\loldova ('iN"Oll'I(• X\"ll-X\"111), ln
Bi\, XI I (l!lfi!I), nr_. 2._ P
'ii-flii: lclC'm, I.c r<':;im1• ri-.l':1l l'I admini\lralif danl> Ies \'illa:;c'i d<' colomsat.1~11
d<' \'alad1it• l'I de l\loldavit· an X\"111-l' sicl'I'" in HHll. X (l!lill, li, JllJ:J. -102h:
I. !\hrrariu. Obligaliile şi Jlrh·ilc•giile nci:uslorilor din ;\loldo\·a intre 1771 'li
18:12, in ,.i\lcmoria :\ntiquilali'"· I X-X I ( l!lii-1 !17!1), p. :J~ J-:l·lli : 1\. 0\ctc; •.
011. l"ÎI„ p. 101-l!H.
M. 1\I. Şcsan Cili. Tipica. Gh. \'a„ilc-.cu. N. l'opa. hn(>ozih•ll' şi tax(•IC' de la po(>U ·
laţil', B11cure~1 i, Jfl5i. p. -Iii : lsloria Homanit•i, Ed . .'\cacl„ Bucureşti, voi. 11.
HJli'.!, p. H'i-1-!lllO: voi. 111, Hlli·I. p. llfi-!I'.!; :l4!1-:J50; ·100--102; -t:lf> şi HîH!I : Şt, 1';1~c11. I Ionaşcu. C. Cihoclaru. Gh. Gcor!!c-;ru-ll11z;iu. 1„1oria m1•die ;1
Uomi111i1•i. 1':11·1t·a 111l1i ('it~c. al X-lc•a - !>lirşilul w1·. al X\"l-l1•a), Ecl. I>icl. ~i
Peci„ Bt1C'llrC'~ti, l!llili, p. l:l'i-J:lll : C. C. Giurc~cu, Dinu C. Giurc'>cll, lslori"a
romi111ilor, Ecl. Şt. şi J:o:neicl., Bucurc~Li. l!lîli. voi. li. pao;sim.
0

!lll. D. i\lioc. Origi1wa şi fum·1iilc• hirului in 'fara Hom;iiwasl·ii pinii l;i
s(rrşitul
St't'. al X\·-1i~a. SHdl, J (l!l:i·l), p. li4 J-li6:!: lclem. l>l'sprl' moclul d1· im1mm•n• şi
l><'rl·c•p,•re a birutni in T:1ra Homi111r:1st·;"a pi na la Jri:l2. in SJ\11 i\1, '.! ( l!J57) p.
41! I I I ; lclcm. ltdorma fi\c;1lă din \'1·c•nwa
domniri lui l\1ah•i Ha-;arah. in
SJMI. XI I (l!J5!ll. nr. 2. p. :;:1 ~:, ; lrll'm. Cuanlt1mul hirului rw i::os11odf1ria lă
ranra-.că in Tara H11m:t111'a\ca 111 ,,.colul al X\"1-li•a, in S;'o.JJJ\I, ;:; (l!Jti:?J. p. 151- I i3 : Idem, Le monlanl clu „hir" ('li \"al:1ehi(• an X\'I-c
sit-l'I(', in HBll ·.•
(l!lfi3) nr. 1. p. i:l-'l!J ; Idem, I.a rt•(J:lrlilion clt•s c·harg<•s fi„calc•!> C'I h•s poi<h
d1• la fi!.1·atit(I sur ll''i diH<'n·nt<. grc111111•s sot·iaux \•I c'(·onomi<rlll'!';
â la fin du
X\· Il-l' sicl'I<' ''" \"alad1ir, in voi. l.'im11i1I dans 1:1 \·:1dn• de 1:1 \"it•lc· l'1 de l'Etal
(Uc \'C"laslin~ in 111'1 rnam v;111 Slad 1•11 S1:1al). Bn1:1:ellc:-;, J!lf;{;, p. 2!lfi-321i
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obligaţii fiscale ). Cercetilrik· cu caract PI"
au vizat : stcţia"''). prip••~ur"), dările pc cai '), văcărituF ). sulgiul
' iţ•1' ), gor~tina de oi ~i de porci'~). cuniţa, cornăritul !?i ulirnul ~).
fost neglijate nici prestaţiile in muncă cu vitele mari 99 ) şi anumite

1izate global principalele

special
~i ialo-

Nu au
taxe şi
amenzi achila!P in mod obişnuit in naturii (vite) 10"). De' un real folos se dovedesc ccrcel<-1rilc privind atribuţiile unor drcq;-1tori şi agenţi fiscali •0 •).
~:d. t\cad. 11.S.H.,
voi. li p.
:!~!J-:!50, -100-~02, u1;, ·H7-H!I :
Cihodaru.
!IU, l~O -1·1!1, li!:? -JH5 ; :\. Ca7.acu, \"t•nilurill' ![arii
p. :1;,5-.:m2 ; 1\I. Cono;tantine~C'll, I>iirih• în '>l'l'Olt•lt•

!li. Istoria Homi111it•i,

Hi-1-!JflO, voi. lll, p. Hli--!12.
t\lc>xandru Ct•I (Jun, p. ifi!;>i alt• domnit•i, in op. dl„
Xl\"-X\" în 1t1rilt· rom;"mt'.
in SAi, :1 ((!17:!), p. J 11; ·I li : :\. Cri,.,.oraş. J>[1rill• p1•r"1m1h• alr 11opula\it•i din
T:1ra Homiult':t\t·:-1 a i\Joldovt•i şi d[1rilt• în hani J>t•ul ru t Url'i de la inlt·m1•irr1•a slalut ului şi 1>in:"1 la n·forma lui Constantin M:l\'ro1·orclal (1:159-li' 11). I. in lot·
dl: p. 301-:JJ:I; icl('Jll, I>i"arilt• in :\loldova d1• la inh·nll'it•ri·a slalului şi 11in:'1 la
1711.
in
CI,
Xll - XIII
(19111 - 1!1112). p. :Jli - :J~I
':'Î
XIV X\'
(1!111:1-l!lll·l), p. J;i:l-151 ; Idem. lno;titutii foutlale in :\loltlo\'ri. I. O:;?anizart•a dt•
slal 11m:'1 l:a jum:'alah•a M•('oJului :1) X\" 111-1„;:i, p. JOi -l:l!I ; htoria tln•11111lui ro·
minll'"l' (coordonator C. Celerl·h i >. Ed. t\cacl., fiucure~ti. \'Ol. I. l!IHO, p. 32i-:l5 I :
voi. 11/1, J!Jll·L p. 25-:.!H. 1H:i-JH1;, IHIJ-J<(l : V. Mihorclc•a, Ohlii:;aţiih· lon1itorlor dt•J>t•ndt•n\i, ruminii şi v1•1·i11ii, foţ[a dt• vio;h•rit•, in lol'. dt., p. lil--'ll : FI.
Conslanliniu.
Constantin
:\Ja\•roconlat,
p. i!l-1<>5 :
D. '.\I ioc,
li. Chi~
(';·1 si St. Stc>f:'inescu, L't•\·olulion tic> la n•nh• [codalt• t•n \"aladll' l'l t•n Moldavar
du 'x1\ •l: Oli X\"111-t• sirdl"i, in :\'Ell, 2/1%0, p. '.'21-2r-1:! ; ln<,lilu\ii r1•11dah•
din 1arilt• romi1m-. llklionar (coC>rclonalori Ovicl Sachclarie şi :"\icolaC' Stoicescu),
Ecl . .'\cad., BucurC'~li. J!IHll. pa,sim (elabor:-.l?1 rlC' un C"olecliv inlerrli,dplinar r~c
j,toriri ~i juri~ti, lucrarea arllll'P in cliseu\ie 1111 eventai larg ele probleme, anahzalr la nivelul intre~ului teritoru locuit ci<> rom<ini).
!'2. C. Cihoclaru, Sh'tia - 1111 im1>olil nou introdu„ în :\lolclo\·:1. dt• :\1o\•ilt•şli la 111·
c1•11ut111 st•c. al X\'11-lra, in SCSI. j,toric, i (l!J5H), ni·. 2. p. Jti:l-17-t
!l:J. I'. !'. J>anaite-.c·u, l'ri11i'1şad !;>i o„fuhari, in S.'\J, 2 (J!l:">î). p. 57-li5 ; C. Cihorlaru. t\h•xandru l't•I Hun, p:l'•sim.
!I~ ..;\latei D. \"Iad. lm)llltlt'rt'a şi )lrrc1•p1•r1•a diarilor J>t• c:ai in ţfarilt• romianr (Jli11;·1
l:a slarşilu) "il'( 0h1l11i :ii X\"11-lt•a), in sm. 10 (l!15i), nr. :J., p. !:15-152 ; li. 11.
St.ah!. 'l't•oria „11aminlului
;.:a'>flod" şi 1>rohlt•ma
„d[arii l'ailor", in vol1111111l
Contro\'t'rsr th• Î!>lorit• sol'Îal:'a romiam·a"l'[I, D11c11re~ti, 1!11)!1, p. J:H-Jllfi
!l5. V. '.'llihorclea. \"ăt·ârilul, dan• h•m)lorar[a, în SHcll 21 (1!1611), nr. :1, Jl. ·11!1 .1(;7 ; l\J. llc~le:inu, l'.n dm·unwnl
lll'l'llllO'il'lll
t·U privire la v:'acărit. in H1\,
2/ Jntif;„ p. ;1111-:120 : l\J. J ;1z;·1r. Conlrihnlii 1:1 <·unoaşlt>rra ri'><·:tlitâ!ii in :\lotdova
in Wl·olul al X\' 111-lt•a : \':karitul, t•uni~a. alîmul şi <'oa·nitritul. in „Sul'C'ava" - :\nuar111 ~IU7.eului .luclc\ean, Vl-\'11 (l!li!l-l!JllO), p. H!l-lfil.
!Iii. M. l.awr,
llalt• şi '>Uhlini1•ri noi <·u J>rivin' la sul;.:iu şi ialovi\ă in Moldova
111 "i1·1·oll'll' X\ 1-X\'111. in „lliera'u'"
- 1\nuan1I
~h1zeului
.lucle\e;in
Botoş:m1, 1!17!1. p. J:JJ--140.
!li. Idem. Gorştina dt• oi în Moldova în Wl·oh•lc X\"-X\"111. in „Suceava" 1\nuanrl
Mu7.e11lt1i .lurlC'\ean. VllJ (l!IHJ), p. 2.J:l-255 ; Idem
(Gorşlina (dc>wlina) dt·
J>Orl'i 111 :\loldova în "il'l'olt•lt• X\"-X\ III, in „Suceava"
1\nuarul Muzeului
.1 urle\ean, X () !lH:!), p. ·15!"i -·liO.
!lH. ;\I. l.az;fr, Contrilm\ii 1:1 cunoaşlt•n·a fisl'alilăţii
111
Moldov:1 i:a
w<·olul ;11
X\ 111-lt·a: \·:·1cârilul, 1·11nita, :1limul !';i l"Ornăritul, in lot'. dl., 11. 155-lf;J
!l!I. N. Grigoraş, Ohligatiilt• in mum·ra ra1r1 d1• stal şi turd a((' )IO)lllla\Îl'i din )\1oldo·
va (st•<'. Xl\"-X\"111), in SHcll. li! (l~lfi5), nr. ·I, p. H!15-!113 ; J\J. i\laxim, Ohlii::a·
\iii<! mililart'. în mundi şi in I rall"iJ>Orl :1h• :\Joldo\•ri şi T[1rii Uom:·uwşli faţă dt•
l'oart;"a în a do11:1 jumătalt• a st·1·ol11J11i X\"I, in 011. l'it„ 11. !!9-10!1
100. I\". Cri~oraş, l'rinl'ipalt•lc anwm:i din :\loldova în 1im1111I orînduirii r1•11dalt• ('il'l',
al X\·-lea al X\ 111-lea). in J\11.'\I, VI (l!Hi9). p. 15!l-Jî;> ; :\. Stoicescu. Tr1•a11ad11l şi duhoh•lt• in st•C"ololt· X\'l-X\'111. SIH 22 (l!Hi!I). nr. 2. p. 2111-21111 :
lno;lilu\ii fl'lldal1• din ţ:'1ril1• romime. Dicţionar (coorclonatori Ovicl Sachclarie şi
'.\'col ar Stoit·e~cu ). pa~,j 111
I OI. N. 11 toice~cu. Sfatul domn1•'>c şi marii drl'j![1(ori
din T:iril Hom:inl'ască şi
Moldova in !>croluh· Xl\'-X\"11, Bucureşti. l!l61l ; Idem I>ictiunar al marilor
dn·~alori din 'fara Homi1nc>a'>l'[1 şi Moldova în '>l'l'. Xl\'-X\'ll, Ducureşli ;
J!li I ; Iclcm. l>l'l>Prt' „uhalfrrnii marilor dr1•gători din 'f:1ra lfom:·11w:1">dt şi J\lolduva (M'l". X\ -miji. ~<·t·, X\"11 I), in SJ\11 i\I, \'I ( J9i:J) p. hl-"O; N. Grigoraş, lnstifu-

c. c.

0
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Studii speciale au fost dedicate. de asemc;1ea unor dări şi prestaţii din alte
sectoure economice precum : cultura cerealelor 1°2 , viticultura 10 '), albiniiri1ul1"'), c:omerţul' · ş.a. Pentru o seric ele d;-1ri, taxe !?i prestaţii nu exista
dec:1t simple menţiuni sau relatfiri fragmentare din care nu rezult<-1 caracteristicile de lmz<I. e\·olu\ia lor in timp.Jn plus, obligaţiile fiscale de acest
fel au fost cu dific:ultate inh•grate unui anume domeniu al vieţii economice.
O tendin\[1 pozitiva manifest<i in ultimii ani in cercetarea funcţiilor
st;_ilului feudal, deci şi u celei fiscale, o constituie înfiriparea unei colalJOriiri in Ire categorii diversc de specialişti, in miistiri1 scl conduc;i la o viziune
mai largă, i11tcgrato<.1re <•supra problematicii. :\cest aspect este poat(:; cel
mai important. intrncit numai studiul inter şi multidisciplinar poate surprinde, la adevarata dimcnsiune. fiscalilalt•a - domeniu de rderinţ<"1 al
politicii interne clomneşti 105 ). Intensificarea cercetilrilor in k>gătur<"1 cu fisrnlitaka medievală prczint;i o deosebita importanţ;I, prin aceasta crcinduse posibilil<.itea c·tmoaşh'rii mai aprofundate a structurii clC' ansamblu a
sc1C'iet<"1ţii romimeşti. prC'cum şi a vieţii e(;onornice, sociale şi politicc' 0 ').
IJ<>şi în ultimele dl'cc>nii activilatc><.1 ele cercetare s-a udincit continuu prin
cl<1borarca unor studii valoroase' atit dC' facturii analitic;I, cil şi de sintczi'1,
in istoriografia romimeasc<I sc resimte inc<i acut lipsa unor cercet<'iri pentru anumite oblil!<iţii fiscale. Numai odal<I cu aprofunchirea componentelor strncturale ale sistemului fiscal se va putea trece la elaborarea unui studiu monografic c-omplex atit ele m•cesar pentru cunoaşterea temeinit·i1 a
statului medieval şi a instit11ţilor aeestuia.
\ii Î<'Udalt• in Moldo\·a ... p. ?.W-2112 : lnslilulii fondal<' din ţările roman<'. Uit'ţionar (coordonatori Ov. Sachcarie şi N. Sloict>..,cll) pa..,J..,im : Nicoar:"1 Dclcliceanu
Irene Bclclice;mu-Steinlll'rr. ~oii' a'i1111ra hirului, dlorva drt!~falorii din l'rin·
«•llalt• şi robilor talari, in .. nulclinul Ilîbliotedi Hoomi111c", XIII (X\'11), Freiburi;,
I !lllli p. 1- ·Iii
JO'.!. /\. Ca7.ac11. u11. t•il„ p. 3511--:llil : ~. Grruraş, llisul - o dan• plalil[a in :\1oldo\'a şi Tran'iih•:mia, in voh\Jlrnl Suh wnmul lui C'lio. Omagiu J\t·ad. l'ro(, ~tcfon
l';io;cu Cluj-N:.11xica, l!)i·I. p. I l~-1 l!J
IOJ. \'. Mihorclea
\'i11i1riciul domnesc şi vad rării ul,
in SHI, 22 (l!H\!J). nr. fi, J'.
IOîi-1101 : C:.C. Gî11re~e11, An old roumnni:111 lax wilh a hi:i:m1lilll! nanll.' :
.Pirpf1rnl", in „'l'be .Journal of Europ. Econ. llb.t". I (l!Ji2). nr. I. p. 121 -1?.7.
10·1. C. Turcu. Co11lril1111ii 1:1 t"Unoa5ten•a po„adei, în SC$1. j ( l!l:i-1). nr. :1-·I. P.
·llJl--1 I!\ : Ioan Ci.11L;'1, A11kullura în c·t·ono111i:1 :\loldovei medievale (Sl'c. XVm•JI. srr. XVIII).
Ut•:i:uma1111 ll•:i:t•i dt! dodoral.
laşi. Hl7i : St.
Oltt>ann.
l.111>1a rwnlru lilll'rl:th' şi i11d1•p1•11dt•11\ă a 11a11orul11i noo;l~u în Sl'l'. XIV-X~'I
u~hnclita in două instituţii mNlit•\'alc• romi1111·şti : posada ş1 munca !:1 <'t•lalt>, 1n
„C.1rpica". lX (l!l7i). p. ·11-50.
105. C. Şerban. Si'ill'lnlll v;mwl al Târii Homimt•şli in Sl'COllll al
xv11.1-11~a in
S,\I, III (l!Hil) :
:\nclrei O\clea, 011. dl„ p. !12-!"l_fi.. 101- 102 :
.c. C1ht;irla1:1.1.
J\lcxamlru cC'I Uun, (capitolul rle-.pre \•iaţa eornercwla) : I; Murar1u. Obhi:aţ11lc.> şi 11riVih•J!iih• n<'J!U'lorilor din Moldova intn• anii I ;7.( ŞI 18:12 : Şerban P;1p11co..,lca, op. l'it., în SM IM. X ( HJl\:J). p. !1--!ili : Gernot ~u~sb\ichcr. ~J " •.du1·umt•n1 1>rivind eomC'r\UI llrnşo\'ului eu l\loldova la sf1rş1lUI '<'colului X\.. i 11
:\JIJ\1, XXI (l!J8-ll. p. ·125 Ull. XXII/2 (l!IH5), p. lilii-liill. XXIII/ I (l!lHh), JJ.
:125-:1·12. XX\'/ I ( l!JHllJ. µ. '.ll!l-:l'.10.
!Oli. cr. l\1. l.azar, Canlrihu\ii la runoaşh·n•a (ist·alilă\ii in :\loldo\'a in st•t·olul al
X\'lll-11•;i, .. „ în lot'. t•OI .• p. l·l!l-1~0.
!Oi. I. Capro-.u. O i'iloric a :\loldo\'t•i prin rclaliilt•
dt•. cn'~.il pină la jum;it:it~·a
s1~t·olul :ii XVlll-ka. p. li, J.li-11;2: l\1. Lazăr, Conlr1h1.'ţ11 la 1·u11~:1şlcrC'a f1s«ahla\ii in \1oldova in St>rnlul
:ii X\"lll-l1•a, in lot·. l'll p. 1·1!1-1.•0 : lcleni
l>oua ohliga,ii fist·ah• din :\loldo,·a nwdit•v:1l[1, in „Hierasu~~ - 1\1111:irul Muze;ilui .JuckţC'an Botoşani,/ Htll!l1 p. J.lî-1:111
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UETUJ\C111'l 1NGES.

(1:0. -

Iii. Jll) lllS'fOHIOGlt/\PlllSCllE

(Znsamnwnfassun::)

Trol1. bcclC'ttlcnclC'r Hcitriii:c cl<"r r11miini,..cfwn Gc„d1ichtsschreibunl! WC'ist•n
cli(' l·:rr,C'lmi„~.e auf clle\t'm Gcbicl noc:h vide 1.iickC'n at1f. ~\\'ohl was elen allr,cmcincn hi,torischcn Hahmen ah aueh clic ('inzcliwn SLeurrpflichtC'n brtrifft. \\'ir
'ind i1berzelll!l, clas clie l·:rfor«dmni: dc•r Sw11crn, Grbiihrcn l\nd J\rhcit.-.Jcist11nc:on
auf clie'iCm Gebict cler Wirtschaft 1\nrcllllll!Wn unei intcrC',santc• .Schlb,se zum bt'"l'l"('n \'t•rstiinclni-. cler Funklioncn clc>-. F<'t1clalstaatcs bic•tim lrnnn.
Dic'c Stmlk• hezicht "ich auf rlie Gr11nclmcrkmalc clc•r Quc>llcn unrl auf cli.:t·:rforsch11n::i <I"" mittelallc•rl idwn Steur - \\'P"<'l1' in cler l\tolcla11 auf cll'lll nbener·
w;ihnlen G<'hiel. Wir simi a11f SchwiC'rii:kcit<'n .c;estosen, er,..LC'n« wc~c·n cler <..p;irhchcn 1111 oit unklar<'n. t~ucllcn unei lldc•1,e. zwdl~n-. cler \\ei;cm unclnkbarn 1\rbeil. Die
111ci,ten t'ichriftC:•n cler Schatzkammer "inel vcrlorl'r.c:ei::ang<'n orier ;.·~rnidnel worclcn.
Da a11ch clie.Stali,..tikcn fchll'n. mus man clic fii11r-.tlid1C'n Stcueriimter unei .Steucranlc•illlllJ!Pll bc:i:i1~liC'h cler ver<..~hieclenen "ozialc•n ~d1ichlen. clie Vorrcchtc cler ldrehlid1('11
Bc>hbrclc>n. cler Klil!>Ler. 1l('r Bojaren. <IC'r Zirnltt•. cll'r freic>n Gcm("in<len. Dc·r Bt!·
\\'Ohner cler l;rcnz~C'biNe, cler au,Jiincli<.dwn \' iehzitchler. 'owiP. clic
Ubcrliefcrnn1~en 1k•r Qlroni..,ten unei Hci.,.cnclcn in Bl'lracht zic>lwn. /\li 1lie"c Qucllcn
enthallcn fnr clie For,dmnc: wcrtvollc> llinwci"'I.'. \\'et:cn de' Da!enmanqcJ„ \\ arC'n <lie
\\ bscn-;chafllichcn For'>ehun~en stiindi11 auf dk• Fort-.chritlc
cler (~uellcnkuncli:
; lllllC'\\. ie-..cn.
Deswei;n fchlt. bi,her cin Ge..,amtbilcl ele' clamali~en
SLcucrwen,..cns. i\ls
de ...,en i..,L crwiimwn-.wC'rl. cla-. clic Erfor-;dnmi; de•.; molclaubc>ehen .Steuerwe„en'
im i\lill<-'laltl'r cin rlankharc' Gc•biN fiar die Historiker bll•iht.
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BOIEIU DIN SFATUL DOM.l';ESC ;\L MOLDOVEI
lN SECOLUL AL XVIII-LEA (II)
I':\\: El. BI ./\J

Tn a doua jtm1i1i<1te a secolului <ii XVIII-iea se menţine organizarea
sfatului domnesc cu excepţia faptului ci1 nu se mai respecti1 întru lotul
acel „cursus honorum ".
Referindu-se la acest fapt Condica lui Gheorgachi, alcf1tuiti1 in anul
I 7h2, anita cit „de la o v1·eme, care ele multe ori s-au şi întimplat ele s-au
f;.""1cut clin vornici mari hatmani, insi1 şi vistiernici, fiind aceste boierii
mai cu venit" 1
Referitor la impiirţirea vorniciei i11 timpul primei clomnii a lui Grigore Ghica al III-iea sini ar.gumc11tl• prn ~i contra. Dacii documentul de
la 1 iunie 171i5 2 consemneazii patru vei vornici - unii puteau fi îns<i
foşti mari vornici - . Letopiseţul lui Enachi Kogiilniceanu' arat.-1 atit la
începutul primei domnii a lui Grigore Ghica <11 III-iea (1764-17fi7), cit
şi la inceputul celei _de-a doua domnii a lui Grigore Callirnachi (l 7G717G!I) numai doi vornici. Condica de venituri ale dregf1torilor din J 77fi •
confirmi1 existenţa a patru mari vornici care c>rau retribuiţi ficare cu cite
5.000 Ici pe an. ln schimb, in anul l 7B2 apar numai doi nrnri vornici in
divanul Moldovei. ~
In ceea cc priveşte persoanele care au f<icul parte din sfatul domnesc,
ele aparţin în continuare marii boierimi pf1mîntene.

I. i\IAIUI LOGOFE'fl

I. IORDACHE C.:\NTACUZINO-DF.LE.\NL - sept. 1750 - 22 iu1He
1753
General M. Hacoviţii-Cchan, Familia Haco\'iţă-Cehan. Genealogic
!jÎ istoric, Bucuretşi, 1!142, p. 113 : Cronica Ghkulc~tilor, l'd . .-\riadna şi Nestor Cwnariano. Bucureşti, I !lfi5, p. G4:J
2. H:\DU RACOVJl'i\ a Paştilor l Îi>5.

2:J iuli<:' l 75:J -

lunea clin siipti1111ina luminat;i

I. 71fihail Kogfilnice:inu, Cronil'l'IC' llomimit•i sau Lt•lo11hw\t•lt• :\Joldo\'l'i şi \·alahit•i, lom. 111, cel i\ia a 11-a. Buc111·cşli. 1117·1. p. 30 I.
2. '!'. Coclrscu, Urkariul, voi. Vil, p. rir.
:i. :\I. Ko1?f1lnk·eanu. <>11. dl., tom. III. p. 251 şi 255.
-1. l'rit·ariul. vui. XIX, p. 3115.
5. \'alntin /\I. Georgescu. Pt•lrc Strihan. Juclt•('ala domnl'as<·ă în Ţara Homânl'ască şi Moldo\'a (1710-lll:ll), voi. li. Ducure~ti, 1931, p. !iii.
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- Cronica Ghie11l('~lilor, p. li75: 72!'i
:l. 10:\N BOGD:\N - lunea clin si1ptc'1mina lumirwtii a Paştilor 1755 - 3
fehr. l 75fi : :n martie I 75G - !J martie 1757 : martie I 757 - •mie 12
iunie 1758
- Cronica Ghiculc~tilor, p. 72:-i
- Familia Ha<·m·iţă-Ct•han, p. 124-12:>
- Cronicele Homf111iei, voi. 11 I, p. 2:JI. 2:12
- Uricariul. X. p. 244
- Nicolae Iorga, Documente Callimachi, voi. II, p. XX :
- Idem, Studii "?i docunll'ntc, voi. V II. p. 11 ~'. m·. Iii ; p. 45, nr. 1!4
4. CONST:\NTIN GRECE:\NU - ante 12 iunie 17:ill - august 175B
Uricariul. X, p. 24-t
- Documente Callimachi, li. p. XX: Studii -;j documente, voi. Vil,
p. I I !l, nr. o1 : 45 : nr. !l4
:->. 10:\N BOGD.-\N - sept. 1758 - I ianuarif.' 175~1
- Croniccll' Hom;"mici, voi. I 11. p. 2:12
Paul Mihail, Alte acte romimc"?li dl' la Constantinopol (IV) in :\11u<.1rul Institutului de istorie ~i arheologic „.-·\. D. Xenopol", Xll, Iaşi,
Hl75, p. 252, (.'\.I.I.:\.)
li. 1\1:\NOL:\CIJE COST:\CHI - I ianuarie 175!1 - antl' !l fcbr. 175!1
Paul Mihail, op. cit., p. 252
Uocumcnlc prh·ind relaţiile agrare sec. XVIII. voi. 11. Moldova
p. :l!J5. In primi1vara lui 175!! apare ca fost mare logofiit - ve~i
Cronicele Hom;"miei, voi. 111, p. 2:Hi. lntcrcsan t este fapt ul c;i apare
loniţii Palmii ca vei logoUtl într-un document clin 17f>!J vezi Documente Callimacbi, Il, p. 177
7. ŞTEF:\N RUSET - ante !J febr. l 7!'i!I - :w mai I 7fi I
- Uocumcnte agrare, li, p. 3!15
- Cronicele Homimiei, voi. III, p. 304
H. LUPUL B:\LŞ ~ 7 iunie I 7(il - ante 213 sept. I 71il
- Cronkelc Homimiei. voi. I II, p. :!04
- T. Bi1l<111, Uonamt•ntc huco\Înl'ne, voi. VI, p. 25
!J. :\NDREI RUSET-ROZNOV:\NUL - ante 21! sept. I 71i I - III martic 17fi4
- N. lorg<t, Ducmnentc C<11limad1i, 11, p. l!H
anl<.' 20 iunie I 7CHi
10. V.'\SILE RUSET-CJLIBJUL - martie J 7Ci ~
- Cronicele lfom;.""rnil'i, voi. III, p. 2!'i I
- Documente huco,·inenc, voi. VII, p. 171
11 . .'\NOREI HUSET-HOZNOVANUL - ante 20 iunie I 71i6-2:l ianuarie
J 767
........ ·""'
- Uol'umcnte huco\'inenc, Vl, p. 171
12. LUPUL B:\LŞ- ianuarie 171i7 - ante l'J iunie 17îi7
- Cronicele Hom0:1niei, voi. 111, p. 255
- Uocumcntc huco,·inene. VI, p. 1115
1:1. IONI'fA P.-\L:\Dl - ante l!I iunie 17Ci7 - ante 14 mai I7Cil3
Uocumt•ntc huccn inene, VI, p. 185
- Uricariul, XVII. p. 62. El mai figurcazi1 ca vei logofi1l in anul
17 5!) - vezi Doc_ Callimachi. II, p. 177
14. LUPUL B:\LŞ - ante 14 mai l 7Ci!I - :~ iunie l 7fiD: iunie l 7Ci9 - 4
dec. J 76!.l

152
https://biblioteca-digitala.ro

- 'J'. ll<ila11, Uurumcllll' hnco\ incnc, VI, p 1O!:i
- Documente Callimachi, II. p. 200
- J\rhi\'a Homimească, 1, laşi, 111@, p. 153-l!'i9: 152
ln perio<ida ocupaţiei ruseşti dintre l 7Ci!l-l 774 trupele ţariste au meul mai multe rccc11si1mi11te ulc populaţiei. 1\ici apur ca mari logofeţi :
un Husei şi Lupul Il<ilş. I11tcrcsa11t ins(1 este faptul c<i figurcalt'1 şi un
Nl·culcc ca marc logofi1t - vezi P.G. Dimilriev, i\loldon1 în epoc&t
feudalismului, voi. VII, partea I. Hecensămintde po1mlaţici :\'loldO\ ci
din anii J 77:!-177:1 '.>i 177·1, Ed. ~liinta. Chişin;"1u, l '175. p. 50, nr. 22;
!>ti, nr. ~I; p. 112, nr. 7 . .-'\ct'st Neculce se pare c:·1 era logor1itul al treilea
Ioan Nl•culce - Vezi Documentl' Suct>;l\'a, p. 4:n, 432, nr. 277

II. !\1:\IUI \'OHMCI Al T:\IUI DE JOS

I. M:\NOL:\Cllf: COST:\CII - sept. lîf"iO - <11ltc l:i martie 17:;3
Familia Raco\ iţă-Cchan, p. 11:1
- Cronica Ghiculc~tilor, p. li4:l. I 11dici1 pe Hăducmm Haco\·iţă şi pe
lo;m Bogdan ca mari vornici.
Cronkcl<· l«.m;"mit>i, voi. 111, p. 22!1 ..·\n.1t:1 ci"t la inceputul domniei lui Constantin Cehan Racoviţă, domnul ajungincl la Focşani
ii numeşte pe Hrisoverghi. fost mare vornic. staroste de Putna.
2. COST:\CHE RAZU - ante 15 martie 17!l:ţ - 22 iunie 1753
- Vasile Gh. Miron, Ştdan M. Ceauşu, Ion Caproşu, Gavril Irimescu,
Documente pri\ itoarc la istoria ora~ului Suct•a\'H (I :188-1918). voi. I.
Bucureşti, Hlll!I, p. :1!12
3. 10:\N BOGDAN - 2:1 iulie 1753 - lunea din st'1pt<imina lumi11at{1 a
Paştilor 1755
- Cronkclc Homimiei, voi. III. p. 227
C'ronirn Ghiculc~tilor. p. li75 - apar cit<1ţi :\-Janolal'lw Costad1i ~i
Constmttin Bals ca mari vornici.
- Cronirn Ghkule~tilor, p. 725
4. M:\NOL:\CIIE COST:\CHI - lunt><1 din s(1ptc"1mina l11minati"1 a Paşti
lor 1775 - n febr. l 7!'il)
- Cronica Ghiculc~tilor. p. 72;j
:i. M:\NOL:\CHE COST:\Clll - 1 aprilie I î:ili - 9 martie 1757
- Cronicele Homimiei. voi. III, p. 22tl: 231
- l·'amilia lfat·o,·iţ<i-Cchan, p. 124 - se Clnttt'a di domnul a sosit la
laşi la 31 martie l îfl().
li. M:\NOl.:\CIIE COST:\CHI - martie 17:i7 - ante 27 iulie 17:>7
- Cronicele Hom;"mici, voi. III, p. 2:u-2:12
- C. I. :\ndreescu, Ştiri noi asupra aducerii :1pci in Ia~i in cursul
sec. al X\"111-lea ~i la începutul secolului al XIX-iea, în .'\rhiva
Romime&1sci1, 111, 1!13!1, p. 2:i0.
7. CONST:\NT1 N D:\LŞ - ante 27 iulie 1757 - august 175!1
- C. I. Andrcescu, op. cit., p. 250
B. M:\NOL\CHE COST:\Clll - ante 20 noiembrie I 7!'iB - 1 iamwrie
I î:i!I
- :\. D. Xcnopol, Istoria si genealagia casei Callimachi. in .:\rhiva din
faşi, nr. 7-3/ 13t17, p. 454-455
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Cronicclt.• Homi111iei, vol. III, p. 235 - se ;;mM1 l'ft invazia tiltarilor
s-a produs la 14 sept. 1750, cind domnul incă nu cm sosit în ţar;.i
de Ia Ţarigrad.
Paul Mihail, op. c·it., p. 252

-

n.

IONITA STURZ:\ - 1 ianuarie 175!1 - ante 2 decembrie 175!1
- P. Mihail, op. cit., p. 252
- Documente Callimachi, II, p. 177
- Uricariul, I, p. 7-1
La inceputul domniei lui Grigore Callimachi - 7 iunie 171il - Ioniţ<i
Sturza este numit vornic al ţiirii de sus - deci o involuţie in cursus
honorum - vezi Cronicele lfomimi<'i, voi. III, p. 251.

IO. IOHD:\CI-IE B:\LŞ -

ante 2 decembrie l 7!i!I - toamna lui l 7ti0
- Documente Callimachi, II, p. 171
- Cronkele Homimiei, voi. III. p. 241
La l!l septembrie l 75 1J, Iordache Balş mai era vornic al ţiirii de sus vezi V. Gh. Miron şi colab„ Din tcz.iurul documentar suce\'can, p. :i:J l,
nr. m1:1
11. EN:\C!\CHI CONST:\NDACIII - toamna lui l 7li0 - 30 m<Ji l 71il
-Cronicele Homf111iei, voi. III, p. 241: :!04: l!ll
12. :\NDRON:\CIIE ele la Botoşani (unchiul lui Grigore Callimachi vv),
7 iunie l 7Cil - lB martil' I 71i4
- C. I. :\ndrecscu, in Arhin1 rom;inească, III, Hl3fl, p. 2G2
- Cronicele Homf111iei, voi. III, p. 31J.l
13. IONITA PAL:\DI - martie l 71i4 - ante 2:J ianuarie I 7G7
- Cronicele Hom;iniei, voi. 111, p. 2:ll
- llocunwntc huco\·inene, VI, p. I 02 - in documentul de la 7 iunie
I 71i4 apare Lupul Bal~ ca marc vornic al ţiirii de jos.
- Uricariul, VII, p. !il in documentul din 1 iunie l 71i5 apar patru
mari vornici : Ioniţ;i Paladi, Vasile Constantin, Ioniţ(1 Sturza C(i
:\nclro11ache. Con el uzi a cc se desprinde este ace<.•a c,-, şi la acea
daU1 mare vornic al ţ;-irii de jos era lonjţj Palmii care scmneaz:1
primul. Vasile Co11st.anti11 este un pcrsoaj care trebuie pus sub
semul î11treb;-irii, deoarece 1111 mai apare în nici un uit document.
Ioniţi1 Sturza este vornic al ţ;-arii ele sus, iar :\ndronache fost mare
vornic al prii ele jos.
2:~ ianuarie I 7li7
Din tezaurul documcnlar succ\•ean, p. :300, nr. 114Ci.

14. VASILE .'\RGIIIRI -

-

I 5. IONI'fA PAL.'\ Dl - ianuarie l 7C>7 - Cronicele Hom;inici, voi. III, p. 255
- Documente Sucean1, p. 4:14, nr. 277

ante 12 iunie J 768

ante 12 iunie l 7GB Documente Sucea\·a, p. 434, nr. 277

Hi. IONITA STUHZ:\ -

3 iunie l 7CHl

17. 10:\N STURZ:\ - iunie J 7()!1 - 4 decembrie l 71i!)
- Arhh-.1 Rom[111e<1scă, 1, laşi, lllCiO, p. 150-15~)
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III. i\1.1\Hll \ OHNICI J\I

'ţ'AIUI

UE SlJS

~l decembrie li4!1 - septembrie 17!i0
- Cronica Ghil·ulc~tilor, f>. !i:l7
- Cronicele Homfmiei, voi. III, p. 21!1
2. H:\DU R.-\COVITA - septembrie I 7:i0 - untc aprilie l 751
- Familia Hal'o\·iţf1-Cehan, p. 1 13
- Cronica Ghkul<.•._;tilor, p. !i4:1 - Ioan Bogdan apare ca m<11·e vornic
al ţiirii de sus, iar Radu Hacoviţ;-1 al celei de jos.
- Cronicele Homf111iei, voi. III. p. 223 - este indicat Radu Racoviţ<i
ca marc vornic al ţi1rii de sus.
- Din tezaurul documl·ntar suce\'ean, p. 283. nr. flG:~.
:1. lORD!\CIIF. B.:\LŞ - ante aprilie l7:il - ante li> martil' 17:>:1
- Din tezaurul dol'llmentar suce\"l'<lll, p. 2ttl, nr. fl(j:J
- Familia Haco\'iţă-Cehan, p. 117
- Documente pri\'iloarc la istoria ora~_mlui Suceava, voi. I. p. :m2
4. CONSTANTIN B.<\LŞ - ante l:l martie 17:1:1 - 22 iunie 17:13
- Documente pri\"itoare la istoria or<i~ului Slll'l'il\'a, voi. I. p. :!!12
:i. DUi\IITR:\ŞClJ P:\L:\DI - 2:1iulie17:1:1- I ianuarie 1754
- Cronica Ghicule~tilor, p. 675 arati1 c;-, marc vornic <1l ţ;irii de jos
l'ra Constantin Balş ; p. Ci!l5 - se consemneazii cr1 Dumitru Palacli
la 28 iunie 1734 era mare sp1-1tar şi este ridicat la rang de hatman.
- Cronicele Homimiei, voi. II 1, p. 227.
li. 10.-\N BOGDAN - l ianuarie I 7:i4 - lunea clin s<"1pl<imina h1minalii
a Paştilor 17:15
- Cronica Ghiculc~tilor, p. (i!17, 725.
7. DUMITH:\ŞCU P:\1..-\DI - ante 211 martie 17!i:i - l august 1755.
- C. I. !\ndreescu, op. cit., p. 22!1; 231 - în documentul clin 22 iulie
17:15 Dumitra~cu Palmii semna tot ca vornic al ţ;kii de sus.
- Uricariul, 1, p. :J:JJ
li. ;\HIIAL:\CIIF. STURZ.-\ - ante I august 1755 - n februarie 175()
- Uricariul, I, p. :l:n
- Documente agrare, II, p. :l22
- Cronicele Homimici, voi. III. p. 2W
!I. IORD.-\CHF: B:\LŞ - l aprilie 17Gli - !I martie 1757
- Cronicele Homi111ici, voi. JII, p. 2W, 2:Jl.
- Familia Haco\'iţă-Cch<111, p. 124
- C. Erbiceanu, Istoria !\litropolici :\'loldo\"ci. p. 2!111 - consemneaz.1
pe LUPUL B:\LŞ, ca mare vornic al prii de sus.
III. lORD:\CIIE B:\L~ - martie 1757 - augusl 17:18

l. ION BOGDAN -

-

Cronicl'le Homf111iei, voi. III, p. 2:12
Don1mcnle huco,·incne, V, p. 171 - in documentul din 28 iulil'
17:17 apare LUPUL BALŞ ca mare vornic al ţ<"irii de sus.
Gh. Ghi b{mescu, Sure te ~i ino;ulc, XII, p. XVII. Pentru perioad.1
l 7!i7- l 7511 figureaz<"1 ca nwre vornic <ii Fll'ii ele sus - V :'\SILE
RUSET.
11. DU MITR.-\ŞCU PA LA DI - ante 20 noiembrie 1758 - I ianuarie l 75il
- Cronicele Homfmici, voi. III, p. 2;~!)
- :\. D. Xenopol, op. cit„ p. 454-455
- Paul Mihail, op. cit., p. 252
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14. EN.-\CHE ŞUŢU - DRACUL - toamna 17Ci0 - :JO mai 1761
- Cronicele României, voi. III. p. 241 : :J04
Faptul că in documentele din 11 iulie I 7GO şi 2 mai I i!H apare ca
hatman Vasile Razu - (vezi Documente Callimachi, I, p. 4;1:;, -i:rn) se
explicr1 prin documt•ntul din 4-fl august l 7GO unde ace~ta semnca7.<'L
biv hatman - vezi Doc. Callimachi, I, p. 4:Hl.
Aceeaşi explicaţie pruhahil trebuie dat<i şi documentelor din 20 ianuarie I 7GO, I !I sept. 17:1!1 şi 2'1 august l 7Ci0 unde Vasile Rusct, de dut;i
aceasta, apare c<.1. hatman, mlic<i ele rost hatman - vezi . Document••
bucovinene, V, p. 20-l: Documente Callimachi, II. p l 76; Din tezuurul
doc11111entar sucevean, p. :1:11. :1:!7.
l!>. V:\SILE R:\ZU - 7 iunie 1761 - ante 27 august 17'i:J
- Cronicele Homi"mici, voi. li!, p. :Jo4
- Dol·umcnle Callimachi, 11, p. 12:i; I. p. '144, 455, -l!)(i, -l57.
- Uricariul, III, p. :>fi.
DELE:\NU - ante 27 august 176:1 1B martie 1764
- Documente C;111imachi, 11, p. 12:l
Dol'umcnk huco,·incnc, VI. p. !l2. In acelaşi document - 1:1 martie l 7(i4 - apar doi hatmani : Vasile Ruset şi Ioniţ;i CantacuzinoDeleanu, primul riind probabil fost hatman.
IONITA CANT.-\CtiZINO - DELE.-\NU - martie 17()4 - ante 17
febr. 17<i5
- Cronicele Hmminici, voi. III. p. 251.
- Uricariul, XVII. p. 5:J.
GHIGORE R.-\ZU - ante 17 foh. l 7fi5 - ante
iunie l 7fi5
- Uric;iriul, XVII. p. 5:1
- Uricariul, VII, p. 51
V.-\Sll',E Rt.:SET - ante I iunie 1765 - ante :rn august 1766
- Uric-ariul, VII, p. :ll : X. p. HJG.
- Gh. Ghib;-111cscu, Surele <:>i iz,·oade, XXV. p. :i!.1 şi 62.
- Documente bucovinene, VI, p. 3.1:J.
DUiVIITR.-\S STURZ:\ ante :JO atll.!Ust 17Cifi - 2:1 ianuarie I 76i
- Documc nl<' huco,·i1u.·n<', VI, p. :J33. În acdaşi document apare şi
10.-\N STCRZ:\ ca marc hatnrnn.
- Idem, p. :J3
- Documente Sucea\'a, p. 42:1, nr. 272. La 2:J ian. 17fii semneaz{1 ".<I
hatman ION C.-\NT:\CUZINO.
VASILE R.-\ZU ~ ianuarit• 1767 - ante 2 august I 7!i7
- Cronicele Romfmiei, voi. II I, p. 2:l:i
- Din tezaurul documentar suce\'can, p. :mo, nr. I 14fi
VASILE _·\HGIIIRI - :.mte 2 aug. 17fi7 - ante 22 aprilie 17!lB
- Din tezaurul documentar succ' ean, p. :mo. nr. l l4G.
- Documente Callimachi, II. p. :H
RADUCANU RUSET - ante 22 aprilie 17!l8 - ante 12 iunie 17ti8
- Don1mentc sll(~Cava, p. 434, nr. 277.
- Documente Callimachi, II, p. :H
ln timpul celei de a doua domnii a lui Grigore Callimachi 1n
afar;i de hatmanii mnintiti mai scmneaz;1 şi alţii şi anume: documentele din :10 mai 171.iB. şi 27 mai l ifill sinl semnale de Ve1sile

Hi. lONll.'A C.-\NT.-\CUZINO -

17.

l!l.

rn.

20.

21.

22.

2:J.

0
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hatman - vezi Doc. Callim.ichi, II. p. Hn, rnn. Documentele clin 12 ianuarie I 76B şi 2 august l 7G7. sini semnate ~k?
Ioniţf1 Canlactizino - vezi Doc. agrar~. II. p. 431 şi Din lczaur:il
cioc. sucevean. p. :rno.
24. VASILE R:\ZCL - ante 12 iunie 17<i8 - :J iunie 176!1.
Rcccns;-unintcle ruseşti clin 1772-1774 amintesc ca hatmani
pc Vasile Hazu, Dumitraşcu Sturza, Vasile Rusct - vezi P. G. Dimitriev, Moldova în epoca feuclulismului ... p. :J:3. m. C>B, 70: p. 2G,
nr. 47: p. 201. nr. ll:J.
l~JZU C<I

V :\1:\HII POSTELNICI
l. IOHD. \CHI GI:\NET -

B dec. 174!1 - an le li52
Familia H;ico,·iţă - Cclrnn, p. 114-115, apare ca vei postelnic IOHD:\CHI M:\NU.
- Cronic.i GhicuJc~tilor, p. ();!7
- Cronicele lfomfmici, voi. III. p. 22:~
2. J\NTIOll GIANET - 1752 - ante 15 mart. 175:1
Familia Racoviţă- Cl'11an, p. 115 - „în al treilea an al domniei/
I 752/. ;.1 venit cu încas<irca mucarerului imp<ir;-1ţiei :'\ntioh Genetul. ce era capuchehaie şi pe care domnul l-a boierit, fcicînclu-1
postelnic in locul fratelui său Iordachi".
- Din tezaurul documentar suce,·cm1, p. 2U:J. In documentul clin aprilie I751, apare :\ntiohie Genetul ca vei postelnic.
- Documente prhitoarc la ora~ul Sucea\·a ... p. :1n2.
3. IORD:\Clll GI.-\NET - ante 15 martie I iii:J - 22 iunie 1753
- Documente prh·itoare la ora~ul Succan1 ... p. 392.
4..'\LEX.-\NDRU ŞUTU - 2:J iulie I 75:1 - toamna lui I 75:J
- Cronica Ghiculet~ilor, p. Gi5 : liCi7
5. NICOL.-\E ŞUTU - toamna lui 1 i53 - martie I 755
- Cronica Ghiculc~tilor, p. Ci25 : 73:J
li . .-\LEXANDRU ŞUŢU - martie 1755 - 8 fcbr. I 751)
- Cronica Ghicule~tilor, p. 73:1
7. L.'\SCAR:\CIII GENETUL - I aprilie 17:16 - ante 20 feb. I7:l7
- Cronicele Hom{mici, voi. 111, p. 22!1
- Familia Haco\'iţii - Cehan, p. I 24
- Uricariul, IV, p. IO
Gh. Ghib{111escu. lspism1ce !jÎ Zapise, IV, 2. p. 21B
(La 14 oct. 17:lli figureaz<-1 Toader Buhuş ca postelnic)
- C. I. ,·\n<lreescu. op. cit., p. 2:rn. fn documentul din 30 mai 1'15()
scmnc<IZ<i c<1 vei postelnic ILIE Li\SC.-\R.-\CIII (să fie una şi aceeaşi pcrsoan<"i cu Lascarachi Geru~t ul ?).
B. :\NTOHIE GF.N~:T - ante 211 feb. I î57 - !I martie 17:>7
- Uricariul, IV. p. IO
- Cronicele Homimiei, voi. III, p. 2:n.
f) . .-\LEXANDRU (IPSIL:\NTI)? fiul postelnicului Constantin martie
I 757 - august l 73B
- Cronicele Romfmici, voi. III, p. 2:u-2:12
-
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10. 'Mil-L\L:\CHE CEFOT - ante 20 nov. 1758 - toamna lui 17110
- Cronicele Romfmiei, voi. III. p. 235
.
Din tezaurul documentar SUCC\'<'illl, p. :128 şi ;ţ;J). f n documentele
clin sept. I!I, 175!/ şi 2!1 au.I.!. l 7(i0 apare ca vei postelnic :\LEX:\N DHU JPSIL!\NTI : iar în cel clin 22 aprilie 175!1 apare lORD:\CHl
EV.'\NGllELINO VIDt\LI ca vei postelnic.
Uricariul, J, p. 74. Figureaz<"1 ENACIIE VID:\Ll ca vei postelnic.
l l. :\LEX.-\NDRU, fiul ag<li ENACHF. ŞUŢU - toamna lui 17Cl0 - :li)
mai 17(il
- Cronice Ic Homfmici, vol. lII, p. 2-t 1, 254, 3114, l !1 l
12. PETH.:\CHE DOC:\ - 7 iunie l 71il - lfl martie I ifi·1
- Cronicele Homfmici, voi. III. p. :w4, :1:n
Docmncnh.• huco\inene, Vl, p. 112 (i11 documenlul clin l:i mari:<.•
171i4 apare toi Petrache Duca vei postc>lnic).
lspisoace ~i zapise, IV. p. 128 (La Hi sept. l 7fi~ figureazi1 .\N DHON ACHE vei postelnic).
- Docunwntc Callimachi, ll, I ll!J (la 14 iunie I W:! apare Petrache
Ghirachi c<i vei postelnic).
13. IORD:\CHE B.'\LŞ (BALAS:\CHE) - martie 171i4 - 2:1 ian. 171i7
- Cronicele Humftnici, voi. III. p. 2:11. La p. 1!12 apare informaţia că
Grigore Ghica al III-iea a domnit 2 ani şi li luni ceea ce ar însenina c<i domnia efecliv;I a început la 2:J iulie 17fJ4.
14. COST.i\CIIE BIBICA - ianuarie l 71i7 - :1 iunie J769
- Cronicele Homfmiei, voi. III, p. 255
- Documente Callimachi, II, p. 19:1. În clocumentul din 28 mai l 71i7
api.irc Joniţii Slratilat, ca vei postelnic.
15. ALECU GRECJANU(?)- 18 iunie 17Ci!l - 4 dec. 17Ci!I
- lspisoace ~i zapise, IV, 2, p. 205. In documentul din 31 iulie 177:l
apare ca vei postelnic .. A Gr. post".
Din tezaurul documentar succ\'e:m, p. 40()-407, nr. 120!1 şi 121 ii.
La fi st•pt. 177 I apare Arghir vei han, iar la 17 mai 1772 :\rhi;·
postelnic. La rccensi1mi11tele din 1772-1774 ri1cute de trupele ţa
riste apur 20 ele postelnici dar se pare c;i nici unul nu era marc
postelnic - vezi P. G. Dimitriev. op. cit., p. 24-363.

Vl. M:\HJI SPATAIU
1. V:\SILE RUSET-CILIBIUL -

septembrie 1750 - ante 15 martie
l 75:J
- Cronicl'le Homimici, voi. J1 I, p. 22:3
- Don1mente Succ:n·a, vol. I, p. :!!l2
2. DU~ffl'R:\ŞCt; P:\L:\DI - ante 15 martie lî53 - 20 mai 1753
- Documente Sucean1, vui. I. p. 3!12.
- Su rele ~i iz\ omit•, X, p. lll(i
:1. ION STL1RZA - 20 mai 17:l:! - 22 iunie 17:13
- Surele ~i i7.\·m1de, X. p. 1O(i
4. V:\SILE R:\ZU - 23 iulie 175:1- ante 20 decembrie .1753
- Cronica Ghicull~~tilor, p. li75
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Cronicele lfomimiei, voi. III. p. 227. Îl prczint;i ca marc sp;itar pl~
IOAN STURZA la începutul domniei lui Matei Ghica.
- Documente huco,·incne, V, p. n8
ION PAl...:\Df - ante 20 dec. 175:1- 8 rcb. 175li
- Cronica Ghkule~tilor, p. 7:J:l. /\r<1U1 numirea lui Jon Palacli ca marC:'
spi'tlar în martie 1754.
- Documente huco\'incne, V. p. !lB
- Uricariul, I. p. 3:JJ. Documentul de la l august 1755 arabi ca marc
spiitar pe DUlVIITH.\~CU P:\L\DI. Intert>sant este faptul cit <1celuşi boier era la I ianuarie 1754 hatman vezi Cronica Ghkule~tilor, p. (i87
- Din tc:r.aurul documentar suce,·ean, p. 2!10. nr. B7!1; p. 283, nr. SCHI.
ln documentul clin 23 august 175!') apare ca fost marc.• sp;itar ILIF.
NECUI .CE. El mi.li apare ca sp;-1tar la 23 iulie 1733 : 15 sept. 1732
şi :J sept. l 7!J l. vc7.i Doeunlt'nte hucovin<'ne, V, p. 82, nr. 2.
VASILE RUSET- CILIBJlJL - 1 aprilie 175li - 20 feb. 1757
- l'amilia Haco\'iţ[1 - Cchan, p. 124
- Din tezaurul docum<'ntar suce\·e;in, p. :llHI. La 17 aprilie I 731i, apare
ca marc spritar Vasile Hazu. ceea ce apare ca o imposibilitate cleo<1rcce acesta fusese inct'1 clin aprilie 1751i hatman.
- Surele ~i inomle, XVII. p. 37-:m. În documentul clin !J sept. 1756
apare cu mure sp[1tar lot Vasile Ruset.
- C. I. Andrerescu, op. rit., p. 250. La 27 iulie 1757 apare lONI'rA PAL.-\DI ca mare spi1tar. dar probabil era fost mare spt1 Iar.
.-\RIST:\RH IIRISOSCOLEV - ante 20 feb. 1757 - !J martie 1757
- lJricariul, IV. p. 10.
- Cronicele Uomfmici, vol. III. p. 2:n. La începutul domniei lui Scar·lat Ghica, Dll~11THt\ŞCU STURZA era caimacam şi mure sp{itar,
deci clregi1toria o avea mai dinainte.
:\LEX.\NDRU - martie 17:17 - anlP 2~ mai 1758
- Cronicele Homimici. voi. III. p. 2:JI-2:J2. Este vorba ele alt Alexandru, diforit de Ipsilanli, deoarece acesta era mare postelnic.
- lspisoacc ~i zapise, IV, 2, p. 230.
FILIP C:\T:\RGillL - ante 23 mai 1758 - august 1758
- lspisoacc .~i zapise, IV, 2, p. 2:!0.
IONITA C.-\NTACUZINO - (cronicarul), ante 20 nov. 1758 - ante
2!1 aug. l 7(i0
- Cronicele Uomimici, voi. III, p. 2:J3
- A. D. Xenopol, op. cit., p. 454-455
- Paul Mihail, op. cit., p. 252
AN DRON:\CHE DEL.-\ BOTOŞ:\ NI - ante 2!J august l 7GO - 30 mai
17() I
- Din lczuurul documcnlur suce\•can, p. :l:!7
- Cronicele Homimici, voi. III. p. Hll, 304
IORD:\CHE CANTACUZINO - 7 iunie l 71ll - ante :!O mai 17112
- C. I. .-\ndreescu, op. cit., p. 262
- Cronicele Homimiei, voi. III, p. 304
CONSTANTIN STURZA - ante :JO mai 1762 - ante l4 feb. 1763
- Documente Callirnachi, voi. I, p. 455, 456, 457

-

:>.

l.i.

7.

8.

n.
10.

11.

12.

1:1.
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1-1. :\LEX:\NDRU MORUZI - ante 14 reh. 1763 - ante I!) martie 17li3
- Documente Callimachi. I. p. 45î : II. p. 83
15. ILIE COST:\CIII - ank Ul martie 17(i3 - 13 martie 17(i4
- Dul·umentc Callinmchi, II. p. B:J, lll!:l
- Documente huco\'incnc. VI, p. !12
Hi. EN:\ClIE COST.\ND:\CHE - ante 15 martie I 7G4 - 1fl martie 171i·l
- Documente huco\ inene. VI, p. !J2
- Uricariul. I. p. 2nn. Pentru anul 17CH apare cei marc spătar D:\RIE
DON ICI.
17. ILIE COST:\CHI - martie 17!i4 - ante l iunie 17li5
- Cronicele Homimiei, \'ol. 111. p. 2!'i 1
- Uricariul, VII. p. 51
lll. M:\NOL:\CIIE - ante I iunie 171i5 - ante 24 octombrie 1763
llricariul, I, p. j I, Credem Ci-I acest Manolache nu poate n ident ificat cu .Manolaclw Bogcl<1n care la 21 iulie l 7Ci5 era paharnic m:.ire - vezi L'ricariul, \", p. :l!ll
I. Marinescu. Docunwnte rnsluicne, in B.C.I.R., IV. 1!)25, p. 222
l!J ..-\Nt\ST:\SE - ante 24 oct. 17()5 - 2:~ ian. 171i7
- Uocumente vasluiene. p. 222
20. l:\N.-\C.-\CHE MJLLO - ian. J71i7 - ante 22 aprilie l71W
- Cronicele Homimiei, voi. lll. p. 2!'i:i
-- Surele ~i izvo<ule, VII. p. 27;i. 111 documentul ele la 15 iunie 17o7
apare r<"1posatul hiv vei sp;Har TO:\DEH CCZ:\
- Documente Callimachi, II. p. :~4
21. IOHD:\CJll~ H.\Zl.J - ;mte 22 aprilie l7Ci1J - :~iunie 176}}
- Documente Callima('hi, II. p. :J4
22 COSTACHE CON.-\CHI - JO dec 171i!I
- Arhh·a Homimească, 1, laşi. lflfiU. p. 158-l5fl
2:1. TO:\DER C.\NT.\CUZINO - 10 dec. 1711!l
- Arhirn Homimeasdi, l. Iaşi, JllfiO, p. 1;)8
24. CONST:\NTIN COST.i\Clll~ - l ii dec. 1i7 l
- Din tezaurul documentar succn•an. p. 406. nr. 12I:J
2:1. ION C:'\NT:\CCZINO ·- I;, dec. 1771
--- Din tezaurul documentar succ\·ean, p. 406. nr. 1213
2Ci. MI1l:\L:\CHE COST:\CJ-11 - 2:1 clt'c. 177:J
- Documente Callirnachi. 11, p. 2lfl
ln afori1 de marii sp<llari amintiţi, in recc11sî1mintele clin 17721774 efectuale> ele armata ţarist;i de ocupaţie nwi apar urm[1lorii :
IORD.'\CHE D:\HIE: Mi\TEJ GHJC:\: CONST:\NTIN RiSC. \N <;i
COST:\CHI DON ICI - vezi P. G. Dimitriev, OJ>. cit., p. 41,' nr. 12ti:
p. !:i2, nr. :m: p. 85. nr. :m; p. !12. nr. I U(i
1

VII. l\IAHII BA!liil

l.

DUMITH:\ŞCC CAl.MAŞU~

- sept. 1750 - ante 20 martie 175:3
Cronicele Homfmit'i, voi. lll, p. 22:1
- N. Stoicescu. H<>pertoriul ... , p. 877, nota 20
2. NICOL.:\E HRISOVERGIII - ante 20 martie 175:J - 22 iunie 173:1
- N. Stoiccscu, lkpertoriul ...• p. H77, nota 20
-
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3. DUiVIITRAŞCU C.'\L;vIAŞUL - Cronica Ghicule~tilor, p. G7:l

iulie 1753 -

ianuarie l 7:l4

-

4.

5.

G.

7.

B.
~I.

IO.

11.

12.

l:J.

Cronicele Hom[miei, voi. 111, p. 227
P<lvel BlClj, Catalogul documentclur dumnc~ti din colecţia Muzeului
judeţean Suceava. in .-\nuarul Muzeului jud. Suceava. nr. XIIIXIV. Hl8()-l!l87, p. :J21. :\pare LUPU BALŞ ca han in documentul
clin 25 iulie J 75:! deci a fost la o clat[1 a11tcrioari1 pen Iru c;i la acea
clat;I incit nu era sosii domnul, ci fiind insLÎrcinat de ci"tlre caimacani s;'1 fac1·1 o hotarnicft.
V.t\SILE RUSET - ianuarie 1754 - lunea clin s;lpl<lmina luminal:t
a Paştilor J 754
- Cronica Ghicule~lilor. p. <m7. (i\15. :\ici se aralii ci1 V;,1silc> Huscl est<~
avansat in functia clin marc 1><111, în mare sp;ltar. Interesant ins;i
este faptul cit la J oct. 1754 apare un Vasile Rusct fost marc.• han
vezi Din tezaurul documentar suce\·ean, p. 297
FILIP C:\T:\RGIUL - lunea din sttpl;lmina luminalit <i Puştilor 175-1nnte 1 au.gust 1755
- Cronica Ghicule~tilor, p. mJ5
- Urkuriul, I, p. :i:n
ION C.,\NT:\CUZINO - ante J august 1775 - ante 31 august 1753
- Uricariul, I, p. :!31
- Documente Callimachi II, p. 199
ŞTEFAN STURZA ante :n i.lUL!USt 1755 - ll!lle 1 nov. 1755
- Documente Callimachi, II, p 1!19
- Ispisoace !ji zapise, V. p. lfi0-161.
IONITA STUHZ.'\ - ante 1 nov. 1755 - B feh. 1756
- ls)lisoace ~i zapise, V, p. HHl-lfi l
ENACHE COST:\CHI - 1 aprilie 1756 - ante 20 feb. 1757
- Familia Haco\'iţă - Cchan, P- 124
- Cronicele Homi"mid, voi. III. p. 22!l
- Din tezaurul documentar sm•c\ ean, p. :JWI. La 17 aprilie 1756 apare
Ioniţ;-, Cantacuzino ca marc han.
- Vricariul, JV, 10.
- Do('l11nentc agrare, II, p. 331i, semncaz<i ca vei ha11i ION C:\NT.i\ ·
CUZINO şi LU.PUL B:\l.Ş pentru anul 1756
ION Ci\NTACUZINO - ante 20 feb. 1757 - anle 27 iulie 1757
- Uricariul, IV, p. I O
- C. I. Andreescu, op. cil., p. 259
P:\N.'\ITACHI - ante 27 iulie 1757 - !) martie 1758
- Cronicele Homimiei, voi. III, p. 2:H
- C. I. :\nclreescu, op. cit., p. 250
- Documente huco\'incne, V. p. 174. La 23 scplemhric 1757 a1xirc ca
fost mare ban DINU C:\NTACUZINO
IONI"f A CANT:\ - martie 1758 - ante 23 mai 1758
- Cronicele Homimiei, voi. III, p. 231-2:12
- lspisoace şi zapise, IV, 2, p. 230
CONSTANTIN STURZ:\ - ante 2:1 mai 1738 - august 1758
- Ispiso<tcc ~i wpisc, IV, 2, p. 230
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14. :\NDRONACHE DEL.\ BOTOŞ:'\NI mai l 7fil
- Cronicele Homimiei, voi. 111. p. 2:Ei
- :\. D. Xenopol, op. dl., p. 4:14-455
- Do('um<'nte Cnllimachi, I, p. 44·l
15.
-

ante 20 nov. 1758 -

TEODOR C\NT:-\CCZINO - ante 2 mai Jî(il l>ol'llmcntc Callimachi, I, p. 444
Cronic<'lc lfom;."mici, voi. 111. p. Hll, 304

ante 2

:JO mai 176l

lli. ILIF. COST:\CHI - i iunie Jilil - ante 14 noiembrie 17!i.J
- Dorn mente hm~" inc ne, VI, p. 2lill
- Doru mente Ca Iii machi, I. p. 570. l 11 documentul din 1i aprilie l 7fi2
apare ca bi\' vei han.
- N. Iorga, Documente lcrnn·nc '.>i hirl<tdcnl', în B.C.l.R., IV, l!J2:l,
p. 177.
Ii. l.'\N.-\CIII CONST:\ND:\CI II - ante 14 nov. l 7!il - ante 14 fehruario
17Ll2
- Documente lC<.'llC"Cll<.' ~i hirli"ulcnc, p. 177. Eslc curios raptul c{1 Jana
che Costandachi inci1 din lomrnw lui I 7Ci0 era marc vornic al ţi1rii
de jos - vezi Crunicclc Homimici, voi. III, p. 241
- Ducumcntc Callimachi, I, p. 4:i7
Jll. EN.-\CJIE ;\-IlLLO - ante 14 feb. l 71i2 - ante 17 aprilie 17()2
- Documente C;illimad1i. I, p. 457, 455: II. p. 18!1. (Enache i\1illo
mai apare tot ca vei ban şi la 14 iunie 171i2).

I !I. IORD:\CHE COST:\CIII - ante 17 aprilie 1762 - Documcnlc Callimal'11i, I. p. 455, 45fi.
20. V:\SILE COST.,\CHI - ante I iulie I 71i2 - Dornmcntc C.1llimachi, l. p. 45(i; Il, p. B:J
- Cronicele Humi111ici, III. p. :130

ante 1 iulie l 71i2

ante 15 octombrie 171i2

21. Dl1MITRASCU STUH.ZA - ante 15 oct. 17()2 - Documc1;te Callimachi, II, p. !13 ; I, p. 4!l7

ante 5 martie 176:1

22. :\HGHJHJE - ante 5 marlie I 7(i3
- Documl'ntc Callimachi, I, p. 4:>7. :\parc ca fost mare ban.
2:1. IORD:\CHI HHISOSCOLEU - in perioada l 7(i2-l 7(i5
- Din tezaurul documentar succH'an, p. :J47, nr. 1047
2·l. LUPL' COSTACHI - ante Ei martie 17li4 - lll martie 1764
- Docmncnfc hm'oYinC'ne, V I. p. fl2.
- Uricariul I. p. 2!1!1. Tot pentru anul I 7(i4 apare ca mare ban Canh1.
2!l. VASILE COST:\CHI - NEGEL - martie 171)4 - ante 20 iunie 17GG
- Cronicele Romimiei, III, p. 251
- Documente huro,·i1wnc, VI. p. 171
- C. Erhiceanu, 01>. cit., p. :107. I.a Hi mai I 7GG apa ne ca ban ŞTEF AN
C:\T:\HGIVL.
21i. IONil'A RUSET - ante 20 iunie I î(Hi - 2;3 ianuarie 1767
- Documente huco\"incnc, VI. p. 171.
- Radu Rosetti, Cronica Bohotinulni, in .'\nalele :\cadcmiei Roman~.
Memoriile Secţiunii Istorice, XXVIII, p. 250. La 20 iunie I 7fl!i
apare ca mare ban Nicolai Costachi.
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27_ AHGIJlRI BOST:\NGlU - ianuarie l 7<i7 - ante l feb. 1768
- Documente Sucean1, p. 4:14, nr. 277
- Cronicele Homimiei, III. p. 255
- Documente Ca Iii machi, II. p. :14, l !14, Hl7, HHl
28. ŞTEF:\N RUSET- ante 1 feb. 17Gll - ante 211iulie1768
- Documente Callimachi, II. p. :14. HJ4, In7, l!I!)
- lspisoacc ~i zapise, IV, 2, p. I q4. La 2 iunie l 7(i8 apare ca mare
ban P:\LADI.
29. NICOL:\E RUSET - ante 28 iulie 17611 - 3 iunie l 71i9
- I O decembrie l 7(i!I
- Arhin1 Romimeasc;\, I, laşi, llWO, p. 157-1;)9
- Documente Sncea\·a, p. 45:J. Se arat._-, c{1 la 2(l iulie l 7<ill era bail.
:w. LUPU COST.'\Clll - 20 noiembrie l 71i!l
- Arhi\·a Homfmeascii, I. laşi, lllliO p. l !lll-1 :i!l
:11. CONST:\NTIN GRECI:\NU - 27 iulie lî71
- Din tezaurul don1menlm succ\·ean, p. 404, nr. 1207
- C. I. :\ndreescu, op. cil., p. 2fi5
:J2. l\IANOL:\CHE BOGD:\N - ante septembrie l 7G!l
Arhh·a Homfmeascf1, 1, l fli)(), p. 1411. Era la acea dat<-1 fost ban ;i
îndeplinea funcţia de ispravnic de Tecuci. fn afarii de marii bani
mnintiţi mai sus, în reccnsiimintele efectuate de armata ţarist<'! dL'
ocupaţie între 1772-1774, mai apar urm{1torii cu ;1ceasU1 dreg;-1tnrie: Gheorghe Delcliman, Coni-.tcintin Catargiu!, Constantin Başo!:\
Iancu Razu. Hoznovanu ~i Sandu Miclescu - vezi P. G. Dimitricv.
op. cit., p. 52-:W7.

VIII. M/\HII PAH/\UNIC'I
I. IORD:\CHI C:\NT:\CUZINO - sept. ll:iO - ilnte i!prilie 17:>1
- Cronicele Homimi<'i, voi. III. p. 22:~.
- Familia Hacoviţii - Celmn, p. I 14
- Din tezaurul documentur sun·,·ean, p. ~n:1, 2!12
2. IONITA p_,\L:\Dl - ante aprilie 1751 --- 22 iunie 175:1
- Din tezaurul dm·tmwntar succ\·can, p 2!1:1. La Ei martie l 7:i:I apari•
Radu Rucoviţ;"1 ca mure paharnic, fapt rectificai in Doc. Sucea\"·
p. :J!J2, nr. 245 uncie Rildu Racoviţ;-1 apare ca vei vistiernic.
- Dm·umC'nlc Succan1, p. :1!12, nr. 24:i. Tot în timpul domniei li.ii
Constantin Cehan Hacoviţ;-1 se pare c:i a fost mare paharnic şi MI11..\L:\CIIE STURZ:\ - vezi Pavel Bh1j, op. cil., p. :J22, nr. 28;
Doc·umcnlc hucovinene, V, p. 120. :\pare ca mare pulwrnic în 175.~.
3. IONITA C. \NT1\CUZINO - iulie 175:J - ante 2ll feh. 175!1
- Cronica Ghiculc~tilor. p. li(i7. (i7:i
- llricariul, VII, p. 24, l ll!I.
- Cronica \'a~canilor, p. :ill. :\pare ca fost man• paharnic ~TEF':\ N
STURZ.--\.
4. ILIE COST:\Cl!I - ante 211 feb. I 755 - fi feb. l 75li
- Uricariul, VII. p. 24. 1llH
Documente huco\·incne, V, p. 120. La 25 martie 1755, :.1pare c:1
mare paharnic IORDACHE M.'\VRODIN
1

Jt.jj
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5. CONSTANTIN STUHZ:\ - I aprilie 17!ifi - !) martie I 757
- Familia Haco\·iţă - Cehan, p. 124
- CronicC'le Homi1ni<'i, III, p. 22!1, 2:n
- Din tezaurul documentar sucen~an, p. :~cm. La 17 aprilie l 75fi apare
Constantin Slircea. ca mare ban.
- lspisoac.·e ~i :rnpise, V, p. \li:J. li aral<i. cu marc paharnic la I iunie
175li, pe VASILE BUHAESCU: IV, 2, p. 228. La 27 nuv. 175() apare
Consl<mlin Sturza ca mare p<1harnic: p. 2111 apan.• Constantin Cantacm:ino ca biv. vei paharnic, la 14 oei. 175G.
- Documente agrare, li, p. :l3(i. Indici1 pentru anul 17:llJ ca vei paharnic pe ENACHE MILLO. :\cesta, la 27 aug. 1757 apare ca fost mare
paharnic - vezi Doc. huco\ inene, V, p. 17:1
- Uricariul, IV, p. 10. La 20 feb. 1757 ap;.1re ca mare paharnic CONST:\NTIN STURZ:\.
Ci. IONITA CANT.'\ -

-

martie 1757 - ante 2:l mai 17:iB
Cr;micclc Rom;'mici, III, p. 2:Jl-232
lspisoac<' ~i zapise, IV, p. 2:30

7. NICOL:\E RUSET -

ante 2:1 mai 17!iH - <1ugust 1758
- lspisoacc ~i zapise, IV, 2, p 2:w
li. IORD/\CHE HRlSOSCOLELJ - ante 20 nov. 1758 - <1ntc

ianuarie

175!)

-

.:\. D. Xenopol. op. cit., p. 454-455
Cronicele Homimiei, III, p. 2:~5

Paul 1Vlihail, op. cit., p. 252.
Docum<'nte Callimachi, II, p. l îCi. Pentru pl'rioada I 7;ill- I 75q <1pare
ca mare paharnic IONITA STIWjC.-\
9. IONITA/C.'\NT:\ ? / - ante 1 ianuarie 1759 - ante 2 aprilie l 7:i!J
- P. Mihail. op. dt., p. 252
:\I. Calimach, Originea lui Ioan Calimach, domnul Moldon•i, in
.'\rhiva, nr. 5-6, Iaşi, 189:i, p. 2:rn-2:~ 1 ), nota 21.
- Documente Succan1, p. 402, nr. 2:i4. La 15 ianuarie 175B apare un
RADUC.\NU biv vei paharnic.
-

10. IORDACHE COST:\Clll - ante 2 aprilie 1759 - ante lH iulie lî5!1
- Din tezaurul documentar SUCC\'can, p. ;~28, nr. !lB:i.
acch1şi clocument apare ca fost paharnic V:'\SILE BUHAESCU.
- Uricariul, I, p. 74

rn

11. .'\RGHIRIE BOST:\NGIOGLU - ante 19 iulie 175!J - ante 2~J august
17()0
- Uricariul, I, p. 74
Cronicele.• Homimici, III, p. 2:H. In timpul domniei lui Ion Teodor
Callimachi, boierii au fiicut un arz la Poarl;-1 l5i au .iles pc :'\rghir
Bostangioglu, fitcindu-1 paharnic şi l-au trimis la Tarigracl s<i dea
jalhii despre partea ţ<-ll'ii, jăluindu-se ele Stavar;.1chi"
- Din tl'7.aurul don1mcntar sucevean, p. 3:31.
- Documente Callimachi, II, p. 25. 177 : I, p. 441. :·\pm·e Constantin
Canan;iu ca fost marc paharnic ltt :i august 1759.
- Din tezaurul documentar succ,·c;m, p. 337
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12 /EN:\CIIE '?/PAliN - ante 2'1 :1ugt1st 1760 - 2 mai 17(il
- Din tcr.aurul docunwntar succH•an, p. :1:11
- T. B<Han, Document<' huco\"inenc, V, p. Hi:I
- Documente Callimachi, II, p. Jill. La li feb. lifil upare IEN:\Clll<:
.'\G:\ fost mare paharnic.
1:1. ALEXJ\NDUU NECULCE - ante 2 mai 17til - :10 mai 1761
- Documente Callim;achi, I. p. 444
- Cronicele Homfmici, III, p. I !l 1, :JIM.
14. PETR:\CHI VIDA LI - 7 iunie 1îlil - ante :w mai l 7Ci2.
- Cronice IC' Homfmiei, I I I, p. :m4
- DocumC'nte Callimachi, I. p. ;"iîll ; II, p. ll:-1, I 84. Apare Simion Buhuş
ca fost man' paharnic la 28 sept. 17!i I.
15. CONSTANTIN CONACJ-11 - ante :10 mai 17ll2 - 14 fehr. 171i:I
- Dornmente Callimachi, I, p. 455, 45î.
- llricariul, VIII. p. ll-!1. Pentru anul I îli2 este ar<ilat ca mare p;.1har11ic IOHD. \CIII C:\N.'\NO.
l!i. D:\Rrn DONICI - ante 14 fehr. 171):1 - ante Hl aprilie lifi:I
- Documente Callimachi, I, p. 45î; II, p. 125, 18!1
- Documente huco\·inenc, VI, p. 7fi (apare ca biv vei paharnic).
I î. GRIGORE GRUPENSCHl - ante Hi <iprilic I 7li3 - ante 14 iulie I îlU
- Dm.·umente Cullimachi, 11, p. 125, llH.l
- Din tezaurul documentar succ\•can, p. :i;i2
JB. IONITA BOTEZ - ante 14 iulie~ lili3 - ante li sept. I 7H:l
- Din tezaurul documenh1r sucenan, p. 352
- Documente C.illimac:hi, II. p. 122
l!l. LUPU COST:\CIII - antl' li sept. lîli:3 - anle 1:-i martie J71i4
- Dol·umentc Callimad1i, II, µ. 122
- Documente huco\'incnc, VI, p. !12
20. CONST:\NTIN RAŞC.-\NUL - ante 1:1 martie I 7fi I - 111 martie l 7li4
- Documente h11('0\·i1wnc, VI. p. !12
21. M:\NOL:\CllE BOGD:\N - martie 17(i4 - ante 10 ian. Jîlill
- Cronicele Homimiei, voi. III. p. 1!12 şi 2;-j I
- Uric;1riul, V, p. :mt. In documl'ntul ele la 21 iulie lîli:l mai apare
un M.'\NOL:\CHE vei spi1tar.
- Ispisoace şi z;1pise, V, p. 41. La I iunie 1î!i!l, figurc.:17.<-1 c<i mare paharnic IONITA CARP.
- Ispisoace ~i zapise, IV, p. I :m. La 2<i dec. l 7(i5 apare GI.IGOR:\Ş
LEON ca fost mare paharnic.
22. ILIAŞ/Rt:SET-PHIBESCU ?/ - ante 10 ianu;.irie 17f>G
- Din tezaurul documentar suce' can, p. :lfiCi (apare ca fost mare pa.
harnic).
2:l. V.:\SILE RUSET - ante H martie l 7(i(i
- Urkariul XVJI, p. 1!>7. (Figureazii ca fost marc pahurnic).
24. /ENAC:\CHI/C:\LMAŞUL - ClHNUL - ianuarie l 7fiî - ante 2 mar·
tic J7Ci7.
- Cronicele Homfmici, llI, p. 2!l:J
- Dornmentc SUl'Ca\·il, p. 4;34, nr. 277
1
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~111te 2 marti~ 17fi7 ante 2() nov. 1767
- Documente huco\·inene, VI, p. 17!1
- Documente Callimachi, II, p. l !l4.
VELICICO D:\RIE - ante 2(i nov. 1767 - ante 12 iunie l 7fill
- Documente Callimachi, II, p. 1!14
- Documente agrare, II, p. 424 . .'\parc la 4 iunie l 7fi7 IORD:\CHF.
LAZU ca fost marc paharnic.
- Documente Sucea\·a, p. 4:M, nr. 237
.'\LEX:'\NDRU NECULCE - ante 12 iunie 171i8 - rnlle 24 iunie J7(i8
- Documente Succan1, 4:14, nr. 2:n
IONIŢA B:\ŞOT A ante 24 iunie l iliB - iulie l 7fiB
- Din tez•mru I documentar suce\'ean, p. :rn I, nr. 117:1
S:\NDU l\'lICLESCU - iulie I 71i8
- Cronicele Homiinici, II I, p. 251i-257
CONST:\NTIN P:\L:\DI - 15 iulie 171iB
- Documente Callimachi, II, p. Ul!I
S:\NlJC STURZ:\ - iulie l 7<i0
- Cronicele Hom[111iei, III, p. 25!i-257
IORDACHE l:\M:\NDI - septembrie 171Hl
- J\rhirn Hom[111casd1, 1, laşi, l IHiO, p. 131
CONS'L\NTIN NEGHE.'\ - septembrie I 71l9
- Arhiva Ro1rn111easci1, 1, Iaşi, HlGO, p. 1:11, 140.
GHEOHGIIE STUHZ:\ - septembrie 171i!l: 10 dcocmbrie 171i!J
- Arhiva Rormineascii, 1, Iaşi, Hl!iO, p. 157, 1511, 1:n, 143
IORDACIIE B:\LŞ - 10 decembrie 171i!I
- .'\rhiva Ro1rnineasci1, l, Iaşi, 181i0, p. l:l7 şi l:i!I.
ln rcccns<imintele populaţiei efectuate ele cfitre armata ţaristii de ocupaţie intre 1772 şi 1774 au mai fost consemnaţi urmiiloriii boieri care
uu deţinut clregi1toria ele mari paharnici : Ilie Ruset - J>rihcscu, Ilie
Djuşca, Grigora~ Lconli, Ioniţ;i Cuza, Postolachi Cirsle, Ramaclan :\fanasi, Iancu Greceanu, /\lcx<mdru Ritşc<.m, Nicolae . \slan. O parte din
ei ins;·1, prob<.1bil, c;·1 erau paharnici 2 sau :3. vezi P.G. Dimitriev, op.
dt., p. :JI, 51, G4, 77, !.JO, lOB, 150, 174, 202.

2:i. M:\TEI Tll1Rl\IU7.ACI-II -

2Ci.

27 .
211.
2!1.

:m.
3 l.
32.

:13.
:14.
:15.

1

IX. i\1!\IUI \'ISTIEHNICI
1. TO:\DER

P:\L:\DI - sept. l 7:l0 - ante l!"> martie I 7:l3
- Familia Haco,·iţă - Cehan, p. 113
- Din tezaurul documentar sm·c,·eun, p. 211:J
- Documente Sucem·a, p. 3!12
- Surete şi izn>ade, XXIV, p. 41-42
2. R:\DU R:\COVq_'A - ante 15 martie l 7:i3 - 22 iunie 17:13
- Documente SUl'ea\·a, p. 3!12
- Surde şi iz\•oatlc, XXIV. p. 41-42
:t IORDACHE :\HIST:\RH HRISOSCOLEU - iulie 17:>:1 - ante 20
martie 175:>

-

Cronica Ghiculeştilor, p. fi7il, 667
Documente huco\·inenc, V, p. 120
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ante 20 m<irtic- 175~1 - 8 feb. 17!16
- C. I. :\nclreescu, op. cit., p. 2W
- Do<:umente hm·o,·incnc, V, p. 120
- Cronica Ghicule~tilor, p. 7:J3
!i. Dl!MITH.\Clll P:\L/\Dl - 1 aprilie l î5() - ante 9 feb. 1757
- ).'amilia Haco,·ită - Cch;m, p. 124
- Cronh·ele Hom[mici, III, p. 22!1
- C. Erhiccanu, Istoria !\litropoli<'i !\loldO\·ei ... , p. 2fl8
G. FILIP CAT:\RGIUL - ante 9 feb. lî57 - fJ martie 17!)7
- C. Erbiccanu, op. cil., p. 2!)!l
- Cronicl'le Hom<"mici, 111, p. 2:n
7 VASILE RUSET - nrnrlie 17!i7 - a11te 2:i martie li:>O
- Croni<:ele Hom[1nici, 111. p. 2:n-2:i2
- C. Erhiceanu, op. cit., p. 27
li. ION P;\L:\DI - ~mic 25 iulie 17:ifl - au~usl 17:l8
- C. Erbiccanu, op. cit., p. 27
!I. IONITA C:\NTJ\CUZINO - Df.LK,\NLJ - ante 22 aprilie 1739 - ante
W august 17Ci0
- Cronicele l~om[mit•i, li I, p. 2:i5
- Documente Callimat·hi, I, p. 444. La 24 ap1·ilic l 7G I apare ca fost
mare vistiernic.
- Din tezaurul dol'l1mcntar suce\·ean, p. :137, nr. 1016
- Doeunwnte huco\ inene, V, p. 204. La 20 ianuarie l 7li0, apare LUPU
B:\ I.Ş ca fost m<ire vistiernic.
111. FILIP C:\T:\HGIL!L - ante W august 17C>O - 30 mai 1761
- Din tezaurul ducumC'nlar sm·C'\·c~m. p. 3:J7, nr. 1016
- Documente' huco\ inenc, V, p I li3
- Documenll' Callimachi, I. p. HI, 444
-Cronicele l~omi"mit•i, 111. p. :Hl4, 1!11.
li. IONIŢA C:\NT:\CUZINO-DELE:\NU - 7 iunie J7(il - onl<..> 5 sept
17Ci2
- Cronin•lc Hom:'111ici, 111, p. :m-t
- Uonimcntc Callimaehi, li, p. XXXIII
12. IONITA P.'\1..'\DI - nntc :1 sc..•pt. 171i2 -- 18 martie 17fi4
- Documcntl' Callimachi, 11, p. XXXIII, se aratt1 cii a fost pus în locul
lui Ioniţă Cantacuzino - Deleanu.
- Documente huco\·incnc, V, p. 117. La 25 oct om brie 1762 apare
Ioniţr1 Botez ca fost marc vistiernic.
- Documente Callimachi, II, p. IH!I
J :l. IORD:\CHE COST :\Clll - VENIN - martie l 7G4
- Cronicele H111ni111iei, III, p. 25 I, 251i-2:l7 (moare in I 7Ci8 la Constantinopol); p. 247 „era iscusit la condei".
- Documente agrnre. II, p. 40!).
14. PETRACHE DUC.'\ - 23 mai l 71i4
- Documente hucovinene, VI. p. 100
I5. LUPU B:\LŞ - li iunie 171i4
- Cronica Va~canilor, p "l. La 20 ianuarie 17Ci0 era biv vei vistiernic.
·l. V :\Sll .E RUSF.T -
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Hi.

ŞTEF.-\N

-

RllSET - 8 ianuarie l în5
Docum<'nle \'&1sluil'llC, p. l !l!I

17. IOR D:\CHE C.-\NTA - l iunie l 7fi5
- Uricariul, VII, p. 51. Tot vei visticmic apare şi Ioan Canln la aceeaşi datii şi în <icelaşi document.
18. M.-\NOL.-\CHE COST:\ND:\CHE - 2:J sept. 1765
- Cronica Bohotinului, p. 24B
- Documt'nle \'asluiene, p. 222. La 24 octombrie liG5 era vei vistierni:
lot Manolach<' Conslanclache.
I !l. IORDACHE :\l.IST.-\Rll - HRISOSCOl.F.U ian. l 71i7 - ante I 1>
iunie 1707
- Cronk<'le lfomfmiei, III, p. 25!i
- Documente agrar(', II, p. 42:J
- Documente huco,·inenl', VI, p. I B:l
211. IORD.\CBE C:\NT:\CCZINO - ante H> iunie 17()7 - iunie 1769
- Documente huco\•incne, VI, p. I B5
- Documl'nte Sm·ca\·a, p. 4:14. nr. 277
21. CONSTANTIN STURZ:\ - iunie l7ml - IO decembrie 17WI
- J\rhi\•a Rom[meascii, l. laşi, l 8fi0, p. I !iii.
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DOL\RDS

nu

CONSF.IL PHIKCIEHE DF. LA 1\IOLDAVIE PENDAN1'
l>lJ X\'111-E SU.:CU: (li)

Dans l'article quc vo1c1, l'nuteur continue <i presenlcr l:i eomponence rlu
t'IJll'.eil prinder clC' la i\lolcla\I i<' pC'nclant la seconclc 1110it il' du l f!-e siecle (I if10-l 'ii5).
L<'" p<'r'-onncs qll ont participe <lans ce _.parl<'m<>nt" <111 pnys ont <'le l'l<.'vce penclnnt celle perioclc aussi, <Ic" rani:s ele" boyarcls ele la tE'rre el ont clirige Ies clestint'c>
cl11 pays pc-nclant 1111c- Pl'riorl<' e:-.:tn•menwnt diffidlc pour l'histoirc <Ic la i\lolcla\'Îc.
J.c-„ mcmbres clu l'Oll,.,eil princier onl cherehe a modcrer la h.>nclance de certains
prince" Ph:111ariotcs a pilier le pays ct ce 'onl cux aussi qni onl diri~e IC' pays lor"
clC's ~lllTl'" rus„o-turqllC'" Oli des in\-asions lalarC's.
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SOCIETATEA DOJ\MNELOH
HOMANE DIN BUCO\"INJ\

Jn contextul mişciirii culturale a rom;înilor, privind înaintarea spiritualii a populaţiei din teritoriile intrate sub ocupaţie slrciin;I, se înscrie şi
aclivilatea Socicti1ţii Ooamn<.'lor Hom[mc din Bucovina, care u murcal r.
minunuli1 paginii de inall<-, conştiinţi1 patriotic<.I, de un ncm<irginil devotament şi de• sprit ele sacrificiu.
Nu puţine au fost ocaziile în cart', fenwile romime clin ac<'St colţ ci<•
ţarii şi-au demonstrat iubirea ele neam, ataşamentul faţ,-1 de cauza rorrninilor de pretutindl'ni, in lupta pentru reintfe~irea neamului, pentru <.'liberarea soeiali1 şi naţional<"I.
lncepincl din a doua jumi1tate a secolului al XIX-iea, s-au înregistrat
progrese considerabile şi in activitatea femeilor din Bucovina, in mod eleobeosebit ciupii actul istoric al constituirii statului naţional modern romim,
in ;mul Jl:l:>U, in fruntea mişci1rii f1•minine din aeeast<-1 zoni1 aflindu-sc Elena
J>opovici I.ogothetti şi N;.1\alia llurmuzachi.
I n •mul 18îî, aceste femei ent•rgi<:e au format un comitet ale ci"arui me mbre s-au imp<lrţil în doua ţinuturi : Cernf1uţi şi Suceava, primul uflat
sub elire<:ta indrumare a Nataliei Ilurmuzachi, iar al doilea sub conducerea EIPnei Popovici Lo~othelli, in scopul ajutoriarii celor aflaţi pe front,
în r{1zboiul pentru independenţa neamului. Cele douf1 iniţiatoare au or~<mizat, fiecare, comitete jueleţC'n1• conduse clC' femei din popor care „cu
mult,-1 dragoste şi rivna au fost ele un real folos celor aflaţi pe cîmpul de
luptf1 sai1 in spit•alele de campanie'' 1). Aceste fiiee elevotute cauzei rom[milor au inţ.clcs era trebuie sfi-şi facfa datoria naţionali-, al<-aturi ele celelalte categorii sodale „conlrihuincl şi ele la reuşita rr1?.boiului şi pecetluirea incll•penclenţei''7).
Informaţii preţioase asupra modului cum s-au întrecut aceste femei in
c:olectarea ele medicamente, SC'alll<t, bandaje, alimente şi bani se af1;"1 in zi<irele timpului, („Rormînul" şi „Curierul") in care apar inscrise şi numele
unor donatoare.
ln deceniul al nou[a)C'a al S<'Colului trecut s-au înre~istrat multe realiz;"ari şi în activitalt•a femeilor române clin Bucovina, in opera de sprijinire
a copiilor s<'1raci din familii ele romimi, in fruntea acestor acţiuni situînclu·
se <lliaturi de Elena Popovici Logothetti, Alma Volcinscki, Olga Grigorcea

I. I. Nistor, llăsuiwlltl războiului din 1877 în llu(·ovina şi lla'>arabi:1, în Cultura
N;1ţionali1",

nuc, l!l:!7, p. H

2. lhiclC'm p. ;
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Sofia Ştefanovici. Mulţi intelectuali ui timpului, clin acest teritoriu rormincsc au înţeles necesitatea înfiinţc"trii unei societăţi a „acelora care nu
inff1ptuit atîtea acte de caritate şi au dat dovaclc1 ele mult ataşament p<.>ntru cullura poporului rom~111 şi pentru propftşir<.>a nc?<Jmului'' ').
lncurajate prin clisc-ursurile infl[1ciirate, pline de încredere ale unor
oameni de culturr1, femeile romime s-au întrunit la Cernrmti, în anul IBBB,
constituind nucleul viitoarei societ;iţi. Cu aceastc"l ocazie s-a hot{lrit ald1tuirea statutelor, iar în adunarea ţinutc"1 în luna noiembrie a anului 18<:1~1
s-a ales un comitet provizoriu pentru ur~entarea acţiunii de înfiinţare a

societ;iţii.

Dupit aprobarea statutelo1· de c<ilre guvern, în anul lB!lO aVl'll Ioc 1:1
adunarea !-!eneralc-1 ele constituire, la care au participat 55 de femei romf111c, adunare care marca începutul acliviU1ţii „Societi1ţii Doamnl'ior Romfinc" clin Bucovina sau societatea „Romt"1ncele clin toale sUtrile şi
toute timpurile" cum a mai fost cunoscutr1 in perioada urrrnHoare. Astfel.
prin str;-1duinţa unor oameni cu înalte convingeri politice, a luat fiinţc'"1 o
societale femininr1 in Crunt<· cu Elena Popovici Logothetti, ce şi-a dobindil
importanţa in timpul ocupaţiei hahsbur!-!iee în Bucovina. intrc•ţ.inind dral!Ostea ele neam şi ţarr1 Ia femeile bucovinene, adc"1poslind in instituţiile sale,
sute de fiice ele rmmini s<iraci. Iniţiatorii şi organizatorii societatii au urm<irit rl'alizarea progresului prin cullurr1 şi mai ales prin inviiţ(unintul teoretic şi practic a tinerelor rmrnince,, una clin laturile activit;'lţii sale fiind
educarea acestora in spiritul dragostei faţ;i ele tradiţiile progrcsish, roCern[1uţi

mimeşti.

In cadrul mlun(trii ele c:onslituire s-au exprim;.1t idei inMţfitoare, pi1trunse ele un cald patriotism, în care se sublinia necesitatea unirii tuturor
cfarturilor pentru edue<.ire:•a tinerilor in spiritul minclriei naţionale, pentru
realizarea unei culturi s{m;Hoasc, romimcşti, pentru toate femeile române.
A fost rernarcaU1 importanta înfiinţ;irii sociC'tăţii care se constiluia cn „o
puternic[1 fort(ireaţ<i, in care ocrotitt' şi consC'rVale aveau să fie limba şi
neamul rorrnincsc" 1).
Printre susţinritorii entuziaşti ai societ;ilii s-au mai aflat profesorul
I. Bumbac şi Eufrosina Hurmuzachi, care erau co:winşi că „femeile rom{1ne clin Bucovina, eu puterile unite ar putea lucra mult pentru înaintarea
poporului, in condiţiile in care, era dureros să vezi cum se perdeau portul
şi dulcea Jimbă româneasct1''').
Una dintre hot<iririle luate în cadrul primei adun;iri genl'rale a fost
ea societatea s[1 clispurn-1 de un fond pC'rmanent realizat din administrarea
unor fundaţii, din banii ml'mbrilor fondatori şi clin cotizaţ.iile lunare ale
celor care f;iceau parte din filiale. În perioada urm{1toare. societatea n fost
subvenţionalii ele Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, de Societatea „Tra:isilvania" prin banca „Albina" clin Sibiu şi casa de economic clin Ccrn<iuţi.
Pînă in anul 191-1, soeietatea a primit anual o subvenţie de :>OOO coroane
de la Ministerul CultC'lor şi :wo l<>i anual de Ia SodC'latea „Transilvania 1' 6 ).
:1. ,,Gazeta Uueovinei'' clin III oet. Hl!JI.
-t. Ihidl·m, 1!J mai lllflli
5. lbidl•m

G. Bap11rl11l anual al Sociel{1\ii DoanmC'lor Ho111<inC' din U11rovi11a", anii XXI XXII, l!ll-1, p. h.
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în acc.-eaşi perio::idă Direcţia bunurilor Fondului religionar din Bucovina a
ajutat societatea cu sume importante şi o cantitate mare de lemne de Ioc
pentrn instituţiile sale.
Prin acţiunile intrc·prins<.>, Sodetalea Doamnelor Hom;îne din Bucovina a reuşit si1 atrag;i un num;-1r mare de membri. Pinii in anul rnoo. numiirul acestora a ajuns la 2:rn persoane, ce sprijinem1 activitatea cu o cotizaţie
lunarii de 2 florini'). ln acelaşi timp comitetul societc"1ţii s-a preocupat de
sporir<:>a numi1rului filialelor la oraşe şi sate. S-au înfiinţat 30 de filiale,
in care membrii pli1teau o cotizaţie lunar<·• de 20 cr., filiale cc administrr1i.1
peste 1:J fundaţiuni. Dintre filialele create. o activitate important;-, au <.ksf{1şuraL cele din : Suceava (Bi membri), Bi\ca (·Hi mcmh1·i). Cimpulun~ (Ii I
nwmbri), Capu Codrului (54 membri), Fundul Moldovei (:>l membri), Sadova (ii membri), Siret (li8 membri), Stupea ((i4 membri). Ri1chiuţi (<i2
membri), Vama (Bfl membri), Vicovu! de Sus (25 membri)B).
Filiala din Suceava s·a constituit la 13 decembrie 18!11 clin 42 persoane. sub directa îndrumare a Sofiei Ştefanovici, venit<i de la Cerni1uţi in
acest scop·). La adunarea ~encral;i ţinutii în noiembrie ll:l!l7 de acesti1 n.
liarn. preşedinta Maria Daşchievici aprecia c;I romimii toţi ciţi sint aici,
sint viţ;i de un neam foarte mare „care pc timpurile vechi domnea pes!.1!
Loatil lumea, romanii şi dac<i s-ar scula prea bunii noştri str<imoşi romani
şi ne-ar vedea imprăştiaţi in lume, s-ar îngrozi de purtarea noastr<i 10 . Veniturile acestei filiale au crescut an ele an, astrei d1 pină in mm! l!lOO s-a
ridicat la aproape 200 C<'.lroane, bani folosiţi la intrctincrca unui munc·ir ele
:i05 copii rom<"mi siirac:i in institutele d(' caritate pc care le conducea.
La 2 mai l8!l!i, in adunarea generalii a filialei clin Capu Codrului, înviiţi1torul Dimitrie Mitric-Bruja a ţinut un discurs inflf161rat, amintind
particip;:111ţilor despre misiunea socieli1ţilor culturale, unde se putea „vorbi intre olalt<"1 rom<"ancşte, unde se puteau vorbi cuvinte de mingiiere, cuvinte simţitoare, care ies de la ini1nă şi merg ianişi la inimă" 1 '.
l'na dintre acţiunile importantt:' ini\iatc şi conduse de comitetul societăţii a fost deschiderea în anul 18!12 a cursului de limb<i romimă, curs
susţinut material de Victoria Grigorcea. care a oferit acestui scop o renlii
anualii de 200 coroane. Cu ocazia examenului ţinut la 24 martie 1!133. in
saloanele „Societ;iţii pentru cultuni şi literatur<I romimit în Bucovina", vicepreşedinta Sofia ŞlefanoviC'i a adresat absolventelor cuvinte de laud[1 şi
inC'urajarc pentru viitor, în legi1turi1 cu invi1ţareel temeinicii a limbii ro·
1rnine. ,,care esl<' cunoscută şi cip strilini c:a o limbii frumoasi1, duke, pl;icuti1 şi armonioasi1" 1'). Str;lduinla cu cc.irc au urmat elevele cursul a fost
ri1spli1til<-1 cu pr<'mii constincl în rechizite, ciirţi şi haine.

-

Tot în anul 1892 a fost deschis şi un curs de croitorie pentru elcvC'le
ce nu aveau posibilitatea s{1-şi continuie studii!<'. Acesl curs condus de Aspazia Bacinski şi urmat dC' 18 fete era susţinut din veniturile proprii şi din
coleck. Din unul 1!110 conducerea cursului <1 fost preluată de Agripina
Onciul, care a iniţiat o serie de acţiuni. prin care venitul"ile au crescut considerabil.
7.
ll.
!I.
10.

„GazC'l:1 Bucovinei". 2 mai 111!11.
Haporlul anual al S.D.B .. anii XXI-XII. l!IH, p. 7
„Gazeta Buco\•inci", 17 cleccmhric lll!JI
lhidt•m, 2 mai IU!lli
11. lhidt•m
12. Haporlul anual <11 S.D,11, anii 11-111, 11!!13, p,ri
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Societatea Doamnelor Române a susţinut material din anul 18!1-l, un
internat ele fete in CC'rnin1ţ.i, sub supravegherea Catincăi Popescu. Din suma cil' 20000 coroane donati'1 ele ( ;hcorghe Popoviei a fost posibilă ct11npi1rarca localului necesar internatului şi dotarC'a corespunz<""1toan• pentru g<"1zcluirea elevelor. Pin;-1 in anul 1!112 s-au asigurat HO ele locuri pentru eleve
de la difC'rite şcoli, 40 dintre ele primind g;-1zcluirea gratuit.
Tn rapoartele anuale <.1lc sociel<"itii se menţiona importanţa internatului şi pensionului înfiinţat in acelaşi timp, uncie fetele puteau primi „o educaţie burni in propria limhi1 maternă'). Scopul pensionului era „creşterea
familiar;-1, prin întip;-1rirea ideilor morale in sensul neamului nostru. cu
graiul viu naţional, prin reclcştcpturea sentimentelor nobile. ale iubirii de
patrie, ele neam, a sentimentelor estetice şi morale" u), a fetelor in virstă <h•
la 7 la 14 ani, înscrise ai<:i.
Societat.<.>a a mai susţinut şi instituţii de· caritate pl'ntru copii rom:mi
din familii s;·iracl', supravegherea acestora fiind incrcdinţat;-1 unei membre~
a comitC>t11lui, Olga Grigorcea. ln edificiul celui mni mare institut clin Ccrn;-1uţi, îşi dcsf;işoar;i activitatea clin anul I !llO o filial<-, a internatului ele fel<>
unde erau gi1zduile gratuit 50 ele eleve, cil' la diferite şcoli clin oraş 's).
Conform statutelor sale. societatea se preocupa şi dl' cullivarea, r;is·
pinclirea şi înflorirea industriei ele casă. Această activitate a stat în atenţia sa, cloarece se conslalase in ultimul timp c;:·, .,industria ele cas;i a cleci1zut, fiind pin~iiriU1 şi umeniţat;i ele influenţa negativ;! a modei'', 6). Pentru
a se conserva caracterul curat naţional rom:in al industriei ele casii din Ducovina, societatea a fficut o colecţie de modele cc p<"1strau originalitatea desenelor vechi, din aproape toate districtele\ colecţie constind i:i rrumoase
tcs<iluri, cămi1şi populare, costume naţionale, scoarţp ţ;-irăneşti de> linf1, care!
1111 ele puţine ori fuscser;-1 admirate la expoziţiik internaţionale de la Viena, Paris, Londra şi Bt•rlin 17 ).
Pt•ste 500 femei din diferite localil;-1ţi confecţionau frumuasclc c11si1luri şi ţcs[1turi originalP rom[incşti, avind la dispoziţie din partea sociel[iţji.
nwterialul necesar pentru brodai şi tl'Slll. Ele aveau posibilitatea unui
ciştig co11siclerahil in funcţie de calitatea lucrului executat. în anii rnm1l!>l0 veniturile soeiet{1ţii, provenite din valorificarea produselor industriei
:le casă s-au rdical la suma de 20000 coroane.
Veniturile socict~-1ti au sporii simţitor şi în urma colectelor fficutl' cu
diferite ocm:ii şi a reprezentaţiilor ele teatru. _-\11 fost organizate la oraşe şi
sate 1wtn.•ceri populare şi 1·eprezentaţii de teatru care s-au dovedit a fi
„cele mai salulare mijloace pC'ntru deşteptarea şi cultivarea maselor populare clin mediul rura1••rn). ln ascm<.>nea ocazii spectatorii purbu costume
nntionale rom;incşti şi intonau la începutul fieciirci reprezentaţii fragmentl' din cinteeele rom[milor. O parte clin veniturile realizate prin astfel de
mijloace au fost folosite de oraganizaţia centralii şi de filiale în scopul ajulor;irii ell'velor din familii si1racc, dotiirii inslitulelor ele caritat<.> cu materiale necesare.
13. ,.Gawla Bucoviiwi". l!I mai lll!tli.
l·L lbid1•m, JH i111ie JH!lli
•
15. Haporlul anu~1l al S. V. ll., anii XIX-XX. l!Jl2. p. ·1-:i
16. „Gazela Uucovinei''. 2!1 decembrie IH!li
17. Haporl anual al S.D.H., anii XIX-XX, 1!112, p. li
'8. „Gazeta Bt1l·<>vinei'', 2!1 decembrie IH!li.
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întreaga activitate a socicl<iţi a fost psa m slujba luptei spirituale
pentru independenţâ şi unitate a rom[milor în graniţele aceluiaşi stat.
Acest nobil ideal a fost urmărit şi în discursurile pline de entuziasm ule
membrilor societ;"1ţii. Astfel inc{1 din !unu martie lfl!l:J, cu ocazia aduniirii
generale a filialei din Vama, preşedinta Eugenia Lumicovski adresa un
cf1lduros apel pentru unire tuturor rom[milor, cf1ci „unirea este pentru fiecare popor mijlocul cel mai puternic de înaintare, de pi.lstrarc a datinelur
celor mai bune, averii şi limbiii sale ciulei. Numai acel popor care se ţint"
laolaltf1, infloreşte, este respectat şi cinstit de popoarele strf1inc" 1?).
In anii primului război mondial. femeile romime clin Bucovina, aliituri
de celelalte categorii sociale au luat parte prin diferite forme la lupta întregului popor pl'ntru inli1turarea ocupaţiei st.r;linc. Sul> flamurile t ricolo rului, in cadrul unor manifestaţii care au avut loc la Suceava şi Cern;iuti.
acestea au susţinut cu infl<iciirarc neeesitatca infilptuirii uniti1ţii naţionak.
Sodelatea femeilor bucovinene a salutat cu entuziasm apariţia ziaru1ui „Glasul Bucovinei", in luna octombrie l!JIB, ziar care milita pentru
unirea şi propf1şirea neamului.ln cadrul Adunării Naţionale a romi'milor
clin Bucovina, la '.!.î nov. 1!118 au putut fi văzule numeroase femei, inbr:'icate in rrumo<1se costume româneşti expriminclu-şi adeziunea faţt1 de adul
istoric al Unirii Bucovi1wi cu Romimia"°).
Fiiurirea statului naţional unitar rom[m a marcat o nou;."1 clap<"i şi in
activitatea femeilor din acest teritoriu, revenit in hotarele ţ[1rii, aclivitute
consacrată operei de consolidare a Unirii, de dezvoltare şi progres u sodctt1ţi rom<'lncşti. Un mare riisunet în acest sens l-a avut apelul lansat fcm<.>ibr
de pe: intre.>~ teritorul Rom[miei, la munc;i eontinuf1. plin<"• de rivnri, fiecare
la locul potrivit, astfel ca Unirea,'' viitorul ajuns prezent", s,-, se statornicer.1Sci1 pentru totdemma 2 ').
Dup<i aproape dou<i decenii ele aclivilute intcns;i în scopul recleşteplfi
rii conştiinţei naţionale, Societatea Doamnelor Romfine s-a întrunit. cu un
efectiv mai puţin numeros, în prima adunare generală de ciupii război, hi
lfi martie l!IHl, cinci noua preşedintf1, Aspazia Luţia, a prezentat raportul asupra situaţiei critice a edificiilor susţinute in perioada anterioar<I şi
a lipsei dl' fonduri şi materiale, C"are a împiedicat buna clcsffişurare a cursu1ui de limba romi1nci, de croitorie precum şi cel al industriei de cas{1.
Cu sprijinul administraţiei rom;"meşti, incepînd din anul 1!11!1, societatea .:1 redeschis internatul. pensionul şi una din instituţiile de caritate.
In internat. au fost înscrise in prim~ivara acestui an, un num[1r de 31 clC'
eleve, care plrtteau cotizaţie lunarii ele rl8 coroane.
ln perioada următoare s-a acţionat in seopul rcinfiinţ1-1rii filialelor clin
oraşe şi comune şi constituirii unei secţii social-literare, secţie care a or~;,mizat în 1una mart ic a anului l !li !J o frumoas;I serbare naţionalei, in cola bor ar(' cu Societatea „Armonia'".
Prin subvenţiile acordate de primfirie şi ele o seric de oameni cu vederi
progresiste ca I. Flondor, I. Nistor. I. Zadik fondurile socicti1ţii au cresct1t
simţitor, ajungincl pinii la sfirşitul anului la suma de l!i.B4Ci.2fi0 coroane.
Aşa eum s-a pr<.'cizat la aclurn.1rc•a genC'raff1, unirea politicii a Bucovinei t·u Homimia gi1sise şi in rinclul membrelor St•:·ieltiţi i un viu nlsunet,
---------

1!1. Jhidl'm, 17 martie lll!l:l
„Gla!>Ul 13ucovinci", 17 dec. 1!1111.
21. Jbidl'nt, 2r. dcc1·mhric l!IJH.
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minifvstc.tt prin tendinţa de a intra cit mai repede in li'igMură cu societf1tile femeilor de dincolo de fosta graniţe:1 şi de a se integra in mişcarea feminim-1 din i11treaga Ho1nc"111ie n)_ ;\slfel au fost stabilite înccpind cu anul
l!ll!l leg;ituri cu „Sodetalca Ocrotirea orfanilor de r{11.hoi•' din Iaşi şi cu
„Societatea femeilor rom[me" clin Bucureşti, condus{1 de Elena Cantacuzino.
Din anul 1!127, in paralel cu Societatea Doamnelor Rom{me. şi-a clesffişurat activitatea Heuninurwa femeilor romime condus{1 de Virginia Nistor, care işi orienta acţiunile in scopul dezvoll<irii culturale şi progresului
social al populaţiei din nordul l\folclovei. Cele clou{1 societ;iţi s-au aflat în
anul 1!132 printre organiz;i\ile culturale şi profesionale carl' au lansat apellll la întrunirea naţionaW din 11 decembrie 1!132 împotriva tenclinţl'lor
fasC'iste şi agitaţilor revizioniste, precizinclu-şi clar poziţia Cap ele incl•rciirile de incillcare a inclepenlknţei şi suveraniU1ţii ').
Pentru perioada urmZ1lo<ire şlirile despre activitatea femeilor bm·ovinene au fost mai puţine, cele douii socicti1ţi devenind filiale c.ile organizaliei feminine din IJucurcşti.
lntrucit adun;'irilc generale nu s-<111 ţinut pe plc.111 local, s-a n•simtit
lipsa rapoartelor anuale cu informaţii concrete dl'spre ucţiunile desff1şura
te aici, întreaga orientare a mişc<irii feminine ro1rn·rneşti fiind direcţionat;i
spre soluţionarea problemelor majore cu care se confrunta Romimia la începutul deceniului cinci. Activitatea acestor femei energice, figuri luminoase
~i militantl• pentru cauza progresului şi libcrt<iţii a fost continuat;!
de
acţiunile hot<iritc: ale organizaţiilor democratice feminine care şi-au
dobindit pentru prima dati1 egalitatea in drepturi, fiind chemate S<-1-şi afirme interesele şi aspiraţiile, sit participe la viaţa sociul-politic<:i a ţ;lrii.

22. Haportul anual al S.D.H. anul XXIX, 1920, p. 5
23. „Gli1s11l Ducovinci" J;J dec. l!J32
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I.A SOC!ETE DES D:UIES BOt:M1\INES

Dl~

BUCOV!:'\'E

I.'article prc";<'ntc ]'ar.tivit(• rlC''\ fcmme" ru11111aine' ele
nucovinC? a l'appui ele
I;, lullc pour la liberaliun 'ot:ialc l'I naţionale elano; cc lcrriloirc occupc par Ies 1lab·
bours::s c·n I iii">.
,\ l'initialivc <le cC'rlain' intellcctuds ayanl ele' vuc ... pror,res!iistc'I on a cono;·
tih1C:• •• Ccrnc"nrţi, en lll!•ll. la Socil'lc dl'" DLJmc' Houmaincs.
organi'ialion qui .1
joue 1111 rok• important rlans la rc•naho;ancc <I<' 1;1 con,cicncC' na\ionalc C'l dan'> I~
prui:;:cs !->udai ele la pupulaliun de? BucovinC'. I.a .Socicte a C'11lrC:'lcn11 finarwii!remC'nl
1111 intC'rn11l pour ie' l-lh•c•„ 1111 IX'nsiun el plu„ie111·o; instituliuns ele dmrilc a Cer·
ni111!i ci a crl'l' plus ele 30 filiales cl;m„ I<'' villc' C'l Ic" villaf?cs ele la Bucovirw, III'
\'l'rital>IC' appui matL\riC'I ct moral po111· I<"' rnbnt<i ele' familie' ruurnainc" pa11
vrc'. :\ parlir de 11!!1:~ a c·lc org;mhe 1111 rours rlc ro11111ain el un cour" cla cuulllrc>
c 1. ;i la campagne, la ~odde a init ic c•l rliris::C:' le rcnuuvcllcmenl ele l'in~lu">lri~ .rl<' !a
mahon, la rl'albalion <le bcaux lra\·aux faih main, <lecore' 1k mutrfs ong111a11'
roumain ....
t-:n 1!1111. La Sociek de!-> l>a111co; HoumainC's a ele i1 cole ele luulc la pupulation
ele la J.lucuvine, cxprimant
'on cnthuu..,i:"mc
C'l 'un aclhcsiun lors ele J'union
av<'c la Boumanic : t>llc a or1.anise unc ,(•ric de nwnife,Lation~ cunsacree' a cel
C-\lt"•nc·mcnt. ,\prec' 1'11nion.lc bul prind pal dl' l'activill> ele la socicle ele la Iulie
pour l'affiliation au mouvemcnt fl·minin ele· loutc la Houmainc el pm11· la rl•alic.alion de reformcs dC'11101·r<11iqucs. :\ partir ele l!12i ii y a eu ;, cote ele la Suci(•tc.
la Heuniun ele" Femmc" Houmaine' ele Bur:ovin<'. qui a orl!ani1'c dl' bellcs fote<> n 1tionalcs dans cc tcrritoire r<.>intci;:rc a la patrie. Pcn<lant la p~rioctc 1!)33-1!1-IO ccs
'Ucil>lc' elcvc-nues ele.-, filii1ll!!'> du muuvcmenl fc'111imim
ele nounwnie, onl cu lllll'
;:l•nlribulion importante a la lullc antifasciste el anlircvisionni<;tc.
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COi\IEi\IOHAHEi\ Llll ~TEF1\N Cf.L i\IJ\HE LA l'llTNJ\ ~I SUCEJ\\'A
IN J\NVL rno-t
Gt:<>HGI·: OST1\FI

Serb;-1rilc ele la Putna şi Suceava prilejuite de comemorarea a 40tl
de ani de la moartea lui Stcfan cel Mare, au constituit unul din monwnlele de mare unitate spiri tualc."1 a romt"111ilor de prclutincleni, un prii.ei t1:'
intilnirc, un prilej de efcrvescenţ;-1 în presc."1 şi publicisti61, la tribuna
sau in faţa vestigiilor glorioasei istorii naţio11ale.
Mari oameni care au perceput exact ri1omcntul şi posibilitatea crci1rii unui act cultural patriotic unitar, <lll început a publica cu mult timp
inuinte, in reviste rom;1neşti din lkgal 1 şi clin p;-irţile rupte 2, scrieri istorice şi literare despre viaţa marelui voevod, privindu-l nu atit ca pc un
remarcabil conduci1tor şi ctitor, ci mai clcgrab<i ca pc un simbol al unitiiţii şi ncatirntirii
:'rcul peste timp este vizibil conturat şi i11vocat de ct1tre intelectualii romani contemporani unului comemorativ. Pinii la unircct cca mare
!'li mai era mult, ci nu aveau ele unde şti cînd se va produce ca, clar ceva
,, .;tca in aer, un semn al morbicliU1ţii iremediabile a imperiului bicefal.
iar geniul lor intuise imperativul momentului la o veghe mai tenace, la
conşlil"ntizarea şi concertarea unei mase cit mai hirgi ele rornf111i din ţi
nuturile vechii Dacii.
Nicolae Iorga la Ducureşli,
in „Siirrnimitorul'', public<-1 articolele
„Şcoala lui !;)tefon cel !\"lare" 3 şi „:\rta lui Ştefan cel i\olare" 1 în care interesul este îndreptai mai puţin asuprn a ceea cc a fost oclat<-1, cit spre
ceea cc t1"{'buic astazi fiicut pentru, ele exemplu, crearea unei ~coli ,,azil"
pentru studenţii clin provinciile asuprite, care ar ciori ca sc"1 se perfecţio
neze la Bucureşti, in limba, literatura şi istoria ro111<"111<-1. Iorga deja avea
publical<"1 in clou;i volume ,,ele lux" lucrarea „Istoria lui Ştefan cel Marc
pentru poporul rorrnin" 5. iar ministrul instrucţiunii publice, Spiru Ilarei.
ii insiircinase S<i scrie o carte care s<i cupriml;i toate actele culturale prilejuite in ţ<1r<"1 de comemorarea lui Ştefan. Iorga a fost ci însuşi prezent
la Putna pentru cinstirea memoriei marelui înaintaş. 6 .
Un semnificativ mesaj primesc organizatorii serh<-1rii de la Ion Slavici, care in „Convorbiri Literare" · public;-, o scrie de articole in care
0

„Voin\a Na\ionali1", „l..ilcralura
şi
1\ rla Bom[m(1", „i':Vl'O i mcnlul ", „Bomfmu l". „Flacin·a ",
„ l! ni vcr„ul",
„J\clcvi1 ru l" - 1!10-l.
'.?. ,,Dt•!ill'plarca", ,,1-'amila", .l11ni111ca 1.ilc-rar;i", „Gazela 'fran„ilvanici", ,Tribuna", „Drapelul", „Poporul Bomim·· - l!llH.
:::. „Si"unimalorul", anul 111. r.r. 15.
4. Idem. nr.'.?:;.
!i. , .. Junimea Litcrar[1", anul I, nr. î-8, par,. 121!.
5. „D<.•şt.eplarea", an11I XII, nr. !i3, pa~. 2.
7. „Convorbiri Lit.erarc", ;1nul XXX:Vll, nr. 10 şi 11 şi anul !K...'l:.XVlll, nr. 1.
I. „Croniea'', „Cun,..ervalorul", „Vremea",
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descrie modul de organizare ~i clesfci~urare a manifestărilor putnent> do
la 11171, unde:.• autorul, al[1turi de
Eminescu îşi pusese
forţa şi entuziasmul lincl'L'ţii.
In „F;it-Frumos" e :\. C. Cuza sper;i di serbarea ele la Putna va lansa
o „now-1 cr;i naţionalist[1", imb[1rlnilîncl demersul curajoşilor organizatori.
Mulţi oameni ele litere public;i broşuri sau c;-1rţi evocatoare pentru acti
vilatea marelui voevocl. Simion Florea ;\farian editeaz<i „Domnia lui
Ştefan cel 1\fare şi a lui Ştefan Tomşa" ' scris;i de V. l\·I:'iz:ireanu. Apar
lucrtll"i într-un num<ir nolahil, st•mnalc de: Teodorescu Kirileanu. La11renţia Gribincea, N. Bistriţernrn,
Ionescu Gion, Becescu Silvan. V. S:1;?hinescu, Scr~iu Cujb;i, Florica Coen'1iopol, Stale Dral-!omir, loan l3o!-!d<m. '0 ultimul, profesor universitar din Bucureşti, este ins;jrcinat de ci1tr(' Spiru Haret. cu cokctarC'a şi publicarea tuturor actelor emise in cancelaria lui Şldan cel Marc .. , iar St. O. Iosif cu scrierea unui poem despre serbarl•a de la Putna v. HomslorfC'r, scrie de asemenea. do11;1 broşuri.
una desprC' comuna Pulnn ".şi alta despre deschiderea mormintelor prinriare ck• la Putna din lBf>!i 11 •
In aula .:\caclemiei Rom<'inc ţin cuvihl<-1ri G. Tocilescu. D„·\. Slurclza.
N. Iorga. 15 .'\par foi ocazionale in jurul datei <le 2 iulie, la !'aşi,
Rimnicu S;irat. Borzeşti''. şi articole in „Familia". „Cronica", „Conse!·v;.1torul .,Vremea'', „Voinţa Naţionalii", „Literatura şi Arta Romt'1n<i'',
„Evenimentul" .. ,.'\!bina", „Romfmul", „Flac;ira". sau broşuri semnate d1•
:\lex. l.ep;-1clatu, C. Istrati, Dionisie Olinescu, Gh. Ghih<incscu, S. Fioru,
Serafim Ionescu, Constantin Cihan, Ko::ak, Fischer 17 •
S-a scris mult ;1tu11ici. şi „Junimea Litcrar;i" conchide. ,,.'\slfel 111vi\t:1ţii noştri s-au grf1bit s,-, acluc{i obolul lor de recunoşlinţf1 nrnrclui erou
neuitat in veci . . . Vor fi şi uncie lucruri sh1he printre aceslC' scrieri, ca
totdeauna la ocaziuni ele acestea. cinci omul este mai expus s<i cac1[1 victimă frazei goale, clar mLtlle clin ele sînl bucăţi alese, izvorile clin sufletul poporului rccunosc:;itor, şi vor niminea poslerit;iţ.ii ca un semn trainic
al piel<iţiii ce poporul romim ele pretutindeni pC1strea7.ă celui mai mar<:'
erou al sftu." 18
Gala Galaction in „Flaci1ra" descrie drumul Siill spre Putna, participarea la scrharC', refleclcaz;, ;1supra h;irniciei bucovinenilor, care. suh organizarea aus1 riad este izvoditoare de bclşuţ!. dar se ~i i11tristeaz{1 l<i
ideea pericolului ce-l reprezinlfi deznaţionalizarea. pentru ro1mi11i tr[1itori aici. Rediăm finalul
articolului său care aratf1 poate cel mai bine
sensul re;il şi firul ro!?u al serh~irii ele la Putna .. ,Monarhia .-\uslro-Ungur:i se va clestr;-irn;1 ca miine. Gl'rnu111ia ii V<t uni pe cei germani, ungurii
vor rt1mirw nunwi cil se intincle uugurimca, CC'ilalţi vor face cum vor
li. „fo'i1l-l'ru1110'.'.", anul I. nr. î-H.
„.JunimC'a Liler:1r{1", anul I, nr. î-!l, pai:. l:!î.
llJ. Ibidt•m
!l.

11. lhidt•m,

v.

şi „Dl·~l!'pl:irc-a",

anul XI I, nr. 51;, pal{. 3.

12. „.luninll'a 1.itcrari1", anul I. nr. 7-11, pa~. 127 şi „Deşte-piarea", ;111111 XII nr.

·12.
1:1. „.Jun1mc:i 1.ilerar;-1". ;111111 I, nr. 7-H !;ii „Dcşlt•ptarca", anul XII, nr. ·IU.

H. „.Junimea Liler:1ri1". anul I, nr. 7-11.
15. Idem, nr. !I, pai:. I -13.
Iii. Ihidl•m.
17. lhidt!nl
IH. „Junimea J.iter;1ri1", anul I, nr. i-11, pag. 127

şi
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nr. U, pag. 1-:13.

pute:1, i,11· argintul viu se va imp1c-L11w cu ard11lul viu, Bucovin~. Temi-

şoara, Tninsilvania, vor fi provinciile viitoarei Romimii"

19
•

In Bucovina, gazela „Deşteptarea" a partidului
poporal-naţion~1l
este fitclia ce lumine<17.[1 întreg demersul cultur.:11-patriolic. :\peluri, anunţuri, informaţii necesare peregrinilor. apurute
cu citeva luni înainte••
serbi1rii. "' apoi relatarea <le la faţa locului a evenimentelor, publicarea
listelor participanţilor ele vază, a discursurilor
ţinute, precum şi prezentarea ecourilor clin presa rom[meascfi ele pretutindeni, telegrame de
felicitare şi mesaje ele solielaritate. nu fiicut obiect ul preocupării neohosi ll' a gazetarilor ele la „Deştept<1rea" ~·.
Evenimentul conu.·moriirii celor 400 ele ani de la moartea lui Stefan
cel i.\fore a fost un prilej. mai ales pentru patrioţii bucovimmi. ele ,; atinge, prin amploare şi calitate, serbarea ele la 11171 care it reuşit sii reuneasc[1 spiritual, chiar clac;i şi numai pentru citeva zile. rom[111imea d<'
pretutindeni.
De prcgc"1lirea rnanifest.:-ll"i se ocup;i în pricipal lnironul
Eudoxiu Ilurmuzachi. care reuşeşte prin tactul şi venerabililate<t lui, Mt
ohţim-1 asentimentul şi chiar sprijinul autorili1ţilor austriece u. De altfci,
;mp(m1tul însuşi trimite o tt'lcgramf1 in carl' clogiazr1 voievodul moldav
pentru rolul său european in epoc<i. 73 Eudoxiu llurmuzachi, imprcun,-1
cu Ilie Luţia, Ilarie Onciul, arhimandritul Juvenal Şlcfnelli, Ollone Flonclor şi profesorul universitar Ştefan Saghin. rc.•uşeşle sit convoace in ziu.1
de !l mai, la „Palatul Naţional", un „frumos num[1r de romirni;', reprezentunţi ai „tuturor sti"irilor". In urma discutiilor se.• alc11e 1111 comitet executiv, format din diverşi cct;1ţeni distinşi, 1t1emhri ai ~ocict{1ţilor romi1neşli ce fii11ţm1 în Cern;iuţi, se stabilesc programul serln"1rii ele la Putna, cu responsabilitf1ţi concrete. şi modaliU1ţilc ele finanţare, intol'.minclu-se pentru început listele ele sulisnipţie. 7' Cu aproape o Iun;-, înainte
Comitetul central executiv studenţesc".
avinclu-i in rrunte pe Gavril
To fan şi Gavril Guşelu, adresase un apel studenţ.ilor rom;-1ni de prct ulindeni, pentru participarea masiv.:-1 şi iln~~ajal;'1 l.:1 evenimentul comemor'trii. "7 „Deşteptarea" începe publicarea in scriai a unor bucr1ţi literare, a
unei cronici despre domnia lui Ştefan. pol'Zii. pomelnicul frnnilk•i voc·.-odului, pomelnicul boierilor ce l-au slujit. parale cu informaţii clin cc
in ce mai complete asupr<.1 pregf1tirilor şi proi.;ramului serh;-1rii, sau privitor la atenţi<i eleoscbit;-, Cl' va fi acorel;M1 oasp<•Olor de vaz;'1 sosiţi pe mt•leag bucovinean.?.:. Studenţii clin Pesta puhlic.:-1, tot in .,Deşteptarea",
un mesaj de solidaritate şi işi cxprimi1 dorinţa cit' a fi in num;'ir dt mai
mare prezenţi la Putna pe :J iulie 2 '. La crearea Comitetului :\r;.injor, Oficiul de exploutare al d1ilor fc.•ralt', va pune la dispoziţia publicului :~
trenuri speciale, din Jţcani. Y:Wcli1uţi şi Cernr1uţi, Cl' vor pleca dimint•aţ<1
spre Putna şi se vor intoarcc sear;1, la jum<Hatc de prt·t. facilitind astfl·l
participarea masiv<i la serbare. n
HI. „Flaci1ra". anul III. nr. ·lH-·l!l. µai:. 2.
20, •. DC'!ileplarC'a", ;111111 XII, nr. !1-10, p<11!. I.
:? I I clC'm. nr. 52. ;:;;1, 5·1.
22. lclc111, nr. 5:1.
23. Idem, nr. 5:1, pag. li şi nr. 5-1, pag. :?.
2·1. Idem, nr. -11, pag. 2 şi nr. :1.1. pa)!. ?..
25. lclem. nr. :?li, paii. '.!.
:?li. Idem. nr. ·H-·I::..
n. lclem, nr. 2·1, pa(!. :J
2H. Idem, nr. ·III. pag. :/.
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:\pelul pentru participarea
la comemorarl'a de la Sucl'ava apare
ind1 clin 27 iunie, semnat de Gil. Balmeş, J~usebie Popovici şi Atanasie
Pridie. v Se fac ample plegiitiri la Putna, min;istirca proaspiit renova1··1
este pavoazati1 ciupii proiectul inginerului
superior .-\lexanclru Ilcescu, se amcnajeazii un pavilion pentru osp<ilarea a 300 de persoane 111
curtea mîmistirii, iar pe Dealul Popii, al<-1turi, se amenajec_1z<-1 şase pavilioane pentru :JOOO de oameni. 3" „Deşteptarea" 1m1i publicii un anunţ al
„Societ1"1ţii turiştilor romi1ni", care doreşte S<i realizeze o excursie cu ţd
final Putna, trccind prin Roman, R1lzboieni, „Cetatea Nci.llnţului", Vi1ralec, .:\gapia, Nei.llnţ, Baia, Fiilticeni, Suceava, Ri1cl;iuţi. 31 Pentru buna
cazare a celor ce vor ii1opta la Putna, se fac apeluri pentru comunicarea
din timp a numiirului pl'rsoanclor care necesiti1 g;izcluirc, spre lesnicioasa repartizare pe la locuitorii putneni. 31 Se preconizeaz;i, de asemenea,
c<·1 va fi un rnm1iir mare de doritori si1 ia cuvi11tul. ele aceea domnul profesor ~aghin prin intermediul aceluiaş ziar inviti1 studenţii si1 se înscrie
pe liste ele oratori spre o judicioasi1 repartizare a timpului disponibil din
cadrul serbi1rii. :i
Participarea preoţimii este asemenea
masivii şi numiirul celor Cl'
ofich1zi1 la min<·1stirea Putna, la Mir<-1uţ.ii Sucevei, sau in toate hisericiie
rom[111eşti de pe Lot cuprinsul ducalului este impresionant. lnaintc sli1Ji1
torul bisericii orlocluxc bucovinene, Vladimir ele Hepta însuşi. oficiaz<·1 la
Putna.
Remarci1m ci1 la serbure participarea capilor celorlalte culte eslt'
nwrcali1 de lu;-1ri de cuvinl elogioase la adresa voevodului !jtcfan şi a
organizatori lor. Comlucatori ai bisericii din alte provincii ale im peri ului
saluti1 pe Mitropolit prin telegrame. Papa Pius X adrcse<1zi1 o telcgram:·1
ele felicitare, omugiind la ri11du-i pe ,,atletul crcştini1li1ţii",
Ştefon cel
Mare şi Sfint. · •
studenţii romimi din Berli11,
Telegr;11nelc sosesc de pretutindeni,
Leipzig, Viena, Budapesta, p<1trioţii din Transilvania şi Banat, romimi
clin .'\merica, to\i ţin s;i fie, cel pu\in cu ginclul, al<ituri de serharc:.t put11e1111i1. Pe parcursul a trei numere din ,,Deşteptarea", ea ftpc""trind de
doui1 ori pe si1pti11111ni1, o pagin<-1 este plin;"1 numai cu telegrame. '~
In numi1rul omagial al ,,Deştepl;-1rii' este 1n1l>licali1 o poezie a lui
Vasile Bumhac dedicati1 eroului naţional şi una a lui Alecsandri despre Mini1stirca Putna. :.i Un mm~r 0111;1~ial a publicat şi „Junimea Lite-

:w.

Idem, nr. 5 I, pai;. 2.
:10. Idem, nr. 51, pag. I
:11. Idem, nr. ·li, pag. 2.
;12. Ibidem, v. ~i nr. ·IH. p<ll!. :?.
:1:1. Idem, nr. III. pai;. '.!.
:H. Idem, nr. 51, pag. :!.
:15. I clem, nr. 5:1. :H, !:"1!:"1.
;lfi. Idem, nr. 52, paf!. 2-:1, reprociucl'm acca ... 1a poc-zie ocnzional;-1 ;1 lui Va~ile llumh.w
~i mcn\ionam ca clm \.a.;ile /\lcc~anclri ~c p11blic{1
un frar:nwnt clin 1\llarul :'\l:inăo;lirii l'ulna. Oda •:ruului ~lef:m l'l'I -":ll"c
şi Sf1111
O Şto.?fam', \'oinic ele fala/
'l'u'n \ar'atunci ni te-ai ivi1./Cincl lifte crunte cla 11i1vali1/Cu 'itbiC' ~i foc cumplit. / / /\cel potop ele g-rca urgie / Jo:ra si1-i stins::<"1 pc Bomiini. J Dar"tu-ai p;"1~il cu
bilrbi1ţie / &i1pincl mo~ia ele pai.:ini. / / De foia la vorbeşte Baia / Şi Bacova '.IC'
bra\ul tau./ Cinci in\clesc lh~hioaea, / Cil domnul Ştc-fan cslc Lc•u .. / / :\l\i martori
vechi sint Hazboicnii, / C<i...minul cu dumbrava -;a /Cind cu panţirii şi cu seimc-nii / Fi1cuşi minuni in \ara ta.// Dar şi ruini le cct;1ţii /Suco.?vci puru re şopll"'-(.'. /
Ci1 slilp ai fost cre';'lin;Jti1\ii /Şi pc,ntru neamul rom[mcsc / / O geniu, du.., la nemurire./ l'riveşlc tu ele sus spre noi, / Fa ruga la dumnezeire,/ Sa ne scuteasc:"1 <Ic
nevoi! / /
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rar{1'', unde Iancu 1. Nistor î~i inl:heil' <1rtic<,lul <astfel :
„lJou?isprczece
milioane.• de romani sarutr1 in .!.!inel şi i11 fapt1-1 lespedea sub care odihneşle
un Erou. Ştefan doarme, iarc·1 un lll'<1m viscaz{1 i; . . • "
Vineri 2 iulie. in preziua scrh{1rii. încep s;i soscasci1 la Putna o<tspe\ii. Lista lor este foarte intinsi1. Din Bucovina, guvernatorul ţiirii prinţul
Hohenlohe de Sl:hillindi.'trst, Iancu Flodor, Eudoxiu Ilurmuzad1i, Iancu
Lupul mareşalul ţiirii. Mitropolitul Vladimir de Repta, preşedinta „SocieU1ţii Doamnelor Rom{111e".
Elena Popovici, consilierul aulic Knipfler
preşedintele Can1c1·ei Parlamentului. Petru Puni, prefecţi, primari, foşti
versilar Neumann din Viena. profosorii Saghin. Kozak. Kaindl,
Luţia.
Romstorfer, Stefanelli, etc. Din Hegat Consulul Rcgul al H.omimiei, Constantin Cogălniccanu, profesorul Dimitri Onciul.
Nicolae Iorga. Ştefan
Şendrea, viceprc.•şedintelc Senatului Romi111ici, Vintilit Bri1tianu, Vicepreşedintele Camerei Parlamentului. Petru Poni, prt>fecţi, primari. foşti
miniştri, foşti şi aclu<tli diplomaţi, secretari generali in ministere. ofiţeri
superiori. generali '8
Simhiit<-1 :J iulil• serviciul divin festiv este oficiat de :\rhiepiscopul
Vladimir de Rt•pta asistat de o pleiad{1 de înalte feţe bisericeşti. Fcstivit{1ţile 'ie desfftşoar{1 în polifonia imnurilor interpretate de cercurile „:\rmonia" şi „.'\cademia Ortodm:.:j" din Ccrn;-1uţi .
.'\clresîndu-se oficialilor, ouspC'ţilor şi poporului întreg, Dimitrie Onciul rosteşte un vibrant discurs. Evocincl pL•rso1wlitatea voevoclului Şte
fan, profesorul Onciul spune: „Ţ\1ra toati1, şi-mpre1111<-1 cu dînsa întreaga
ro111{111ime s;irhi1ton~şte amintirea lui. pr.:iz11ui nd al patru !ea centenar al
vieţii celei de dincolo de monnînt. Şi de la un cap{1t la altul al ţt"irii lui,
pe car~· el cu mindrie o numea ,,poarta crPştiM1t;1ţ.ii", din înt"ilţimile celor
44 de min;1stiri şi biserici cc el a ridicat spre lauda lui Dumnezeu pentru
biruinţele sale. r;isurn·1 tin,l!uitor cîntarea de slavii a clopotelor, unitt"1 c11
cintarcu intregci biserici ortodoxe
ro1mine, chemînd sufletele romf1ncşli la crcclinţ1-1 şi virtute. carl' putere> ele viaţ<"i lli1. fapte mari imk•plineştc. Este spre a pream;-1ri pc 1111 t>rot1 al ţc"irii. erou al neamului, erou 1tl
istoriei"". Vorbeşte apoi maiorul
Manoil'scu :\ll;.1diaru in 1111mclc Ligii
Culturale clin laşi şi domnul R{1cescu i11 numele judeţului Rîm11icu S;irat.
Urmeaz{1 clepunen.•a coroanelor de ci1tre dPlcg;iţii sosiţi din toate colţ~1rile ţ<"irii, semnate: din partea R(~gelui Carol al Homi111iei, din partea ministerului cultelor şi al instrucţiunii publice al Romimiei, Comitetul Firii
al Ducatului Bucovinei, Oraşul Succ.>ava, Hom{1ncele bucovinene, De la
\<"iranii neamului t{1u din Ungaria. Studcnţ.ime<1 univcrsitan-1 Bucureşti,
Societatea Ic cullur;i i\lacedo-romi111;-1, Societatea istoric{1 clin Bucureşti.
Romirninca clin Braşov. Liga cultural;i Iaşi, Liga pl•ntru unitate culturaJ;-1 a tuturor romi1nilor Bucureşti. „Romi111ia Jun;i", Romi"111ii din Blaj,
Societatea cuntorilor romiini din Bucovina, Clubul nwseriaşilor rom;'tni
din Galaţi. Din partea
judeţului Him11icu-S{1rat, Ziarul „Univers11l"
Bucureşti~"

:r;-.•„luninwa
:111.

J.itcrar;"1". anul I. nr. 7-11. pac: 111·1.
nr. :>:1. pag. 2.

„Dc~tcptarC'a",

3!1. Idem, pag.
40. Idem.

:1.
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Spre on•le clou<"1 dup:i amiaza, participanţii se retrag sub pavilioanele destinate mesei festive închinate memoriei marelui Ştefan. In deschidere, dintre oficialiliiţi, u toastat l.P.S. :\rhiepiscopul Vladimir ele Rent,1,
rostind în<"1lţ<"1toare cuvinte patriotice : „:\ceust;i aniversare ele doliu este
în acelaşi timp o zi de bucurie pentru neamul întreg. Romi1nii, dintre
care un contingent considerabil sint supuşi loiali ai Maiesti1ţii sale Imp<iratului, siirb;-1ton'sc virtuţile şi tulentcle ai unuia dintre principii cei
mai mari ai lor, cure er;1 pios şi sfint intre toţi, Romfmii pol fi minclri de
ci. Ceea Cl' a sem<"1nat Ştefan cel Mare a adus roade glorioase pentru
rasa r01rn·111,-1„ ~·. Din politeţe pentru oaspeţii romi'mi, guvernatorul Ilohenlohe a cuvîntat in limba francez<-1, mulţumind celor care au lucrat \,1
scrban' rumfmilor din Regat mai cu seamă considerind o mare cinste Cl'
şi-au adus organizatorii din reuşita comemor<-irii ilustrului voevod Ştefan.
~lcfan Sendrea, vicepreşeclintcl~ Senatului Parlamentului Romi'inici mulţumeşte in limba rrancez;î şi in ro1m"meşte gazelelor, atit oficialitr1ţilor cit
şi comitetul organizator, în frunte cu Eudoxiu Hurmuzachi pentru extraordinara primire a oaspeţilor din Recat şi pentru reuşita manifest<"irii. •;
La Putna exista un birou de presă în care şi-au <lesffişurat activitatea
ziarişti de la : „Deşteptarea", .,Czernowitzcr Zeilung". Czernowitzor :\li·
gemei ne Zl'il um(', „Czernowi tzer Tag blat l''. „13ukowiner Nachrichten".
„Gazeta Polska". „Prawoslmvna Bukowina', clin Cernf1uţi : „Universul",
„L' i ndcpcnclcnce Rounrni ne", „ Voinţa NaţionaU1", „:\clevt1ru l", „!\ct iunea", „ f'ara". „Dreptatea", „Epoca", „Cronica". „Observatoru \".
„Con
servutorul". din Re1~at : „Gazeta Transilvaniei'',
„Drapelul", „Poporul
romt"1n", „Tribuna", „Pester Lloyd", „Pesti Hirlap'', „Budapesti I-lirlap'',
„:\z Ujsag", „Pesti Naplo", „Magyar Ilirlap" şi „Biroul ele Corespondenţ;i regal ungun'sc", din Ungaria.
De hunu desffişurarc a primirii !;li sprijinirii ziariştilor s-a ocupat
F
Stefanelli •j.
La Suceava, manifestaţia a inl·eput cu o slujb<"1 de pomenire la biserica Miri1uţi, oficialii de P. S. Balmoş asistat de 22 de preoţi din Districtul Sucevei, apoi s-a format un cortegiu carl' s-;1 deplasat pe ruinele cet;-1ţii, uncie Eusebie Popovici a deschis şirul oratorilor. ln cuvintul s<'1u ;e
simte o unda de durere la ;1mcninţarea perpetu;i
a clcznaţion;iliz;irii :
„~i noi romiinii bucovineni, datori sîntem in aceast<"1 zi de aleasi"1 s<irb;-1toarc.• s;-1 ne in(ilţrun inimile noastre in rugi fierbinţi d1tre atotputernicul
creator pentru Mareic ~tefan, datori sîntem si1 p;izim pururea cu sfinţe
nie amintirea lui, deoarece noi. romimii hucovi1wni, numai aŞl~Z<-1mintc
lo1: 1~1r1rcţe ale lt~i Şte~an datorim asU1zi in<"ilţarea bisericei noastre dreplman.toarc, datonm existenţa noastr;-1 naţional<"1". Imnuri de slavii şi piest•
muz1c<ile semnate de Porumbescu, Muzicescu şi Mandicevsc11i, au intonat corul „Societ<iţii Muzicale Ciprian Porumhescu" ~ •. !\supra scrh;irii ele
la Suceava s-a pf1strat o i11tercsanU1 imagine folol!rafici1 publicati1 în
rno;; in „Calendarul poporului bucovinea\1" ~ 1 • •
'
La Putna numrirul participanţilor s-a ridicat da 20 1100, iar la Suceava la 3000 ~G.
H.
42.
43.
H.
-15.
•lli.

Idem.
Idem.
Jclcm.
Idem.
„Calcnclarnl popornlui bt1covinc>an"". anul X\' 111, 1!!115.
„Dcşlcptarc:a", anul XI I, nr. 5-1.
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In Ducureşti, 1n ziua de ~ iuli<.·, comernontrea <• avut un carndcr general, cu defilarea, prin fuţa tribunelor ridicate în Piaţa Vict?rie_i la i1_1trarca Şoselei Kisscleff, a armatei, cu purticip<irca tutl~ror of1ţ~nlo1: dlll
garnizoani1, a tuturor şcolilor primare şi secundare, a liceelor ş1 u111versit<1rilor. Pe tot parcursul a cintat corul „Carmen" dirijat de G. Cl_1iriac,
im· în încheiere un cortegiu imens, avind în frunte un grup ale.gonc, reprezcntind pe Ştefan şi 'v1ml Ţepeş, impreum·1 _cu boieri_i ~i o~tenii lor,
formal din tineri din judC'ţul Suceava cu reşcdmţa la Falt1c.cn1, s_-a d~
plasat pc traseul Calea Victoriei. Bulevardul Elisabeta. Splaml D11nbov1\ei, Şoseaua Cotroceni. 1•
Toate par s<'i fi mers .. ca pc roate" în realizarea scrbiirii ele la Putna,
unitatea tuturor organizotorilor parc sit fi fost de nezdruncinat. Si totuşi din rindurilc gal.eţclor vremii descoperim c;i drumul a avut şi gre,1t;-.ţi, cit unii romimi bucovirwni nu emu tocmai patrioţi . .'\slfel, Eu<loxiu
llurmuzachi, organizatorul intrcgului demers comemorativ, este tîrit într-un procPs indcziruhil de :\urel Onciul şi Florea Lupu. :\ceştia ii acuzi1
c<'• face agitaţie ircdcntist<i, antiimpcriali1, folosind pentru accast<1 bani
primiti clin Romi111ia. In realitate fondurile venite clin Regat şi adminis·
trate de 1-Iurmuzachi erau subscripţii oneste <.ilc cetfiţenilor rom;·111i pentru o mai bunii clesfaşurare a serh;\rii ele la Putna. Hurmuzachi ciştiq.:i
procesul cu mizerabilii calomniatori, primind chiar în acele zile o scrisoare ele îmb;-1rhiltarc din partea studenţimii rom<inc clin Viena, care îi
mmwşte pc impostori ca wprel.entincl pc „pretinşii prieteni ai ţ1-mmilor
rom[mi", „apostolii insultei şi minciunii", „mirşavi cu aspiraţiuni ghc·
ş.-ift[ireşti şi ff1ci1tori de
orgii pc plaiurile Bucovinei". Evenimentul a
fost relatat in ziarul „Cronica" 18 clin Bucureşti şi republicat al<iluri ck'
scrisoarea studcnţiolr din Vi(•ina, în paginile „Deştcpliirii" '', stirnind, p~
hu11;·1 dreptate, indign<irea opiniei publice. Pentru c[1, clat[1 fiind poziţia ele
lider organizator a baronului 1Iurmuzachi, dacit tentativa calomnioas{1 ar
fi reuşit, e de presupus c;i scrbarc.•a de la Putna ar fi suferit muli.
Deascmenca, in acele zile prcmerg[1toarc conwmor{irii, motive poli I icc ascunse noui1 i I clctcrmi nc"1 pc Iancu Flon<lor s,-, p[ll"iiscasci1 fotoliul
prezindcmţ.ial al partidului Popor<1l-Naţional, in fruntea ciiruia se ana <IE·
la înfiinţare. Ştirea contrariaz;-1 şi cW de ginclil. !.o
latit deci, c[1 St<trca de spirit din Bw:ovina, parte a imperiului, Cl"il
marc;M1 de agitiiri şi convulsii, dcstri1marca monarhiei inccpea sc"t prezinlt'
simptome specifice, vizionarii nu se:• inşcluu.
SNhill"ilc ele la Putna şi Suceava, c<.1 act cultural patriotic ele unitu,
te spiritualii a tuturor ronuinilor, ritmine pentru bucovineni, 111limul
nwr moment, pîni1 in Hllll, cîn<l se va realiza unirea cca mare.
0

·17. lclem, nr. 51. pai:. :i.
-III. „Cronira", nr. 8!1:1 clin 1!10·1.
4!1. „Deşteptarea", anul XII, nr. 41i, pag. :.!.
50. Idem, nr. 4·1-45, pa!;. 2.
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STErAN CEL !\11\llE

GEll~Cll'l'NISI'EIH

ll\I l'U1'NA

-

{l;\I)

H>N 1!101

suct-:A\"A

Zusarnrnenraso;unl! -

Dcr ArlikC'l herichtl"! dic Entwicklung <le .S11cC'ava 11ncl 1'11tna Gecl:irhtnhfoi.•r
von HJO·l. \"iele :'.fateriallcn 1ler Zcilprc<.<.e sincl clcm Fur<.lc „ŞtC>fon cler Gro~o;c" L'.!~'
wiclmC't. Der /\u1?cnblicl< io;t wichting, clC"nn clcnn clurch -;cinci· lrnllllral pati-ioti~ht'r chnractt'r, c1· nimml dis Vcreinir:un~ von l!llfl vorau'i.
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ACTl\'ITJ\TEA ASOCIA'flEI „CEHClJL BUCO\"INENILOH DIN
BUCCHEŞTI" PENTHt: AJllTOHAUEA UEFUGIA'fILOH DIN
TEHITOHit:L OCUPAT DE u.n.s.s. iN VAH:\ ANULlll !!MO
'.\llllAl-AllHEl.IAN C.\Hl'STt:

Istoria tnll!icului an l!l40, cinci, o dată cu prăbuşirea granitelor Homi111iei Mari, au fost dczr:"1d;icinaţi de p(' plaiul natul sute de mii de romimi, a înregistrat, aliituri de mutilarea <1titor destine, şi momente in:llţ;itoarc <tic solid<tril<it!i umane în sprijinul celor cc au fost siliţi si1
l<.l
citlea pribegiei. Pe lingi1 mc"tsurilc• adoptate de autoriti1ţi şi organele ii<!
'ilat special create, o contribuţie insemnat;·1 la ajutorar<.•a refugiaţilor din
„Ţara Fagilor·• şi-a adus ,.Cercul Bucovinenilor din Bucureşti" usocia\ie culluralit ce a ajuns s;i reuneasci1 o mare parte clin bucovinenii stabiliţi in capilal<"t, dar şi pcrsonalit;iţi din provincie (I. Nistor, Dim. i\formeliuc, .·\. Morariu ş.a}. Aceasta s-a consliluil pe data de 2!J martie rn:l4,
clatoritit iniţiativei unui comitet clin care f:tceau parte: Corneliu Gheorghiun, consilier la Inalla Curte dl' Justiţie şi Casaţie; Euscbic Popovid,
avocat şi parlamentar ; pi1rintele Gh. Velehorschi ; prof. univ. dr. Max.
Jlucman : Ilic Saghin şi Aurel Bt·1diliţ:i, studenţi, ~i a avut ca prim preşedinte pe Erast Mandicevschi, consilier onorific la !nalta Curte de .Justit.ie şi Casaţie 1• Potrivit ultimelor modil'ici1ri aduse Statutului, aprobat in
aceste condiţii la I iunie 1!140 de Tribunalul Ilfov, scopul Cercului er:.i.
a) „de a stringe raporturile intre intelectualii romimi bucovineni priu
on„(anizan•a de inli I niri sociale, con fcrinţe, producţiuni art isticc, excursii,
avind leg:itun-1 permanenl;i cu intelectualii din Bucovina şi legftturi1 ele
prietenie cu asociati i le simi lare, în scopul de a griihi uni fi carea su fleteasc:"1 a romf111ilor de pretutindeni ;
b) de a publica lucri1ri referitoare la oamenii mari ai Bucovinei •
c) de a se interesa ele li nerimca rom[m;i hucovi neană care studia7.ă
:
d) de a slill"ui pentru cl<-1direa sau cump;irarea unui imobil c11 o sal;\
pentru conferinţe, producţiuni artistice, expoziţii etc ;

la

Ilucureşti

e) de a organiza şi a face prnpaga11thl turisticii, în speciul
nea nii" 2

bucovl··

Pe data de !J iunie 1!140 s-a desffişurat adunarea generalii a „Cercului Ilucovincnilor din Bucureşti". In cadrul lucr<irilor a fost prezentat ra
portul referitor la ac~iunile din perioada HJ:J!J-l!J-10 şi s-a apreciat uctivitatea preşedintelui asociaţiei, consilierul de la
Patriarhie, Gh. Vele·I Gh<.'lir~he \'clchorsclii, lslorh·ul asoria\it•i l'Ullurah· „C1·n·ul IJU<'O\'irll'nilor din
lhu·url'Şli", l!J:ll-l!Jlll, Bucureşti. 1!1-IO, pp î-12.
2 lhitlcm.
·
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horschi, cme, tbluriti1 ieşirii la pensit-, urrna S<-1 p<·m.-1scnscr1 aceasti1 t11n...:·
ţ.ie. De asemene<1, s-a constatat creştere<i m1mi1rnlui de membri la
15:{
clin cei 250 i ntt.•lect uali bucovineni cu dornici Jiul i n capilalii
Faţ;I de evenimentele grave care au urmat la scurt timp, „Ccr('lil
Buco,·incnilor" şi-a mobilizat toate forţde în condiţiile în care „irnperntivul categoric al soli<laritf1ţii naţionale i-a poruncit s<'1-şi deu loati\
contribuţia in opera de ;.1sistenp a refugiaţilor", ' chiar dac<i acest lucru
presupunea dcpfr;;irea prevederilor stututure ale asociaţiei. Prin iniţiati
va noului comitet condus de arhitectul Lt~on Silion şi cu sprijinul profesorului Ion Nistor, prcşcdinlc <le onoare al Cercului, a fost i11fiinţal Biroul de informaţii al refu!~iaţilor din Gara de Nord, cc a funcţional neîntrerupt in perioada 211 iunie-10 iulie 1H40, în localul biroului de voiaj
„Rom{inia". Din acesta foceau parte : Virginia Nistor, Oltea :\postolescu,
Elena Vi111lu, Elena Saghin, Virginia Demetriu, Graziella Morariu, Vera
Niţescu, Elena Gri.l!ore, :\!elita şi Silvia Iloca 1• _,\u mai colaborat : prof.
Constantin Botezat ce a condus partea financiart1 şi a dirijat informaţii
le despre refugiaţ.i prin intermediul presei şi al radioului,
inginerul
Coco Apostolescu, Coca Viscolu, Sidorovici ş.a. 6 Miile de prihegi ce soseau fiir<"t încetare au fost întimpinaţi cu toati1 dragostea şi compasiunea
inc•i de la cohorîrea din tren, primind hrani1, ajutor medical, pentru a n
apoi indrumaţ.i citire locurile de cazare. Pinii pe G iulie 1!140 au fost im
p;irţite, prin punctul deschis in Gara cit• Nord, ajutoare in v;.iloarc de
42.550 Ici.'

La şedinţa clin 4 iulie a „Cercului Bucovinenilor" s-a hotiirit constituirea unui Comitet dC' ajutorare şi îndrumare a rC'fugiaţilor in care vor
intra : Ion I. Nistor, I.con Si Iion, Teo fi I
G. Sidorov ic:i, George V{rnld,
Şerban
Flondor, Traian Br;-1ileanu, Teofil
Sauciuc-Si1veanu. Virginia
Demctriu, V<1sile Gheorghiu, Maximilian llacman, Dimitrie Marrnelit11.:,
1\urel Morariu, Traian Popovici, Simion lfoli, Nicu s1·1veanu. H.adu Shi<.•n1, Constantin Vicol, Constantin Botezat şi I. E. Torouţ.iu. e Noul or~anism 1ş1 propunea s{1 realizeze „aclunan.•a
de fonduri, impiir\irea dl'
ajutoare himeşti şi îmhn·1ci1minle, interven\ii pentru plasan•a şi ajutorc1rea reful!iaţilor, evidenta lor şi informaţiuni şi articole de propagand.:-1
in pres1·1 şi radio" 9 Pentru huna dcsf;işurarc a ;.1ctivil;-1ţii comitetului, ce
şi-a dcsc:his birourile la sediul asociaţiei
clin Bulevardul Schitu Mi1g11rem1u nr. !l, a fost organizat în trei secţiuni ; a) St•cţia l"inanciar;-1, conclus;i de prof .r. E. Torouţiu : hJ Secţia de evidenţ·1 şi informaţii, in frunte
cu Constanli n Botezat ; c) Secţia ele propa.[!andi1 ele care r;ispunclca .\un' I
1\Jorariu, Dimitrie Marmeliuc şi Teofil Sauciuc-S;lveanu. 11 Deoarece mijloacele de care dispunea asociaţia erau insuficiente (cele financiart• se
ridicau pe li iunie 1!140 la 14:~ li:rn lei), 11 pentrn satisfacerea nevoilor rt•fugiaţilor sosiţi din nordul Bucovinei, comitetul ele conducere s-a adresat
:I Ibidem, p. !)î.
·I Hapuri g<"ncral asupra adivilâ!ii Comilt•lului C1•rl"11lui Jh1 1·0\•i1ll'11ilor l>t•
19-IO/l!llJ, in Gh1i;ul lh1l·11vim•i, nr. 5!1!1-1 clin III ;mrilic J!MI u ;

5 Tbiclem.
' ·
fi Maximilian llacman, 111 n·fu~iu, in i\toltluva, nl'. 2/aprilic J!l!ll, laşi, p

7 Glasul llucovinei, nr. !i!JHî <lin 11 noiembrie J!l-JO, p. 2.
H Glasul lh11·ovi11l'i, nr. !i!l~fi clin-; iulie, l!J-10, P. J
!I ldt•m, nr. !i!l!J.l clin IH aprilie l!l-1 I. p. li.
JO. lbitlt•m.

11 Gh. Vclchorsehi,

O)l.

cil., p. 1111.
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anul
li.

Ministerului de Interne. primind următorul răspuns:
„C<.i rezultat al
adresei d-voastn·1 inreg. sub nr. li72/fl40, avem onoar<.>a a vă face cunoscut C<i ministerul aprob;i ca acel comitet să continue colectarea şi distribuirea ajutoarelor strinse pentru rerugi<.iţii bucovineni sub supravegherea Comitetului instituit în
acest scop şi numai în cadrul Decizi~i
nr. !J:l!l2 din Jfl40 a l\linisterului de Interne" '2 • În urma obţinerii acordului Jegul pentru susţinerea acestor acţiuni, s-a constituit un fond de
;;1 jutorarc de pri m;i urgenţii, la care au contribuit cu sume substantiak :
„Universul" - 700.000 lei. Banca Naţionalii - 500.000 lei, .1\strn Romani"i - :iOll.000 lei, Societatea Rom[1110-:\merican{1 - 500.0011 lei ş.a. •:• Au
fost înregistrate şi primele donaţii individuale:
Vasile Dimitriuc
45.000 lei. Şerban :F'londor - 14.0011 lei,
Muria W1ntu - f).1100 lei, iar
prof. Ion Nistor (numit prin DecrC'tul 21711 din 27 iunie 1!140 ministru
r;iri1 portofoliu în cabinetul
remaniat Gh. T<-•t<ircscu) '' a transmis clin
partea guvernului un prim ajutor in valoare ele !i0.000 lei iş
In zilele cc• au urmat sci1derii afluxuh11 de refuginţi claloritri închirierii noilor fronli<:.>rc. Cercul din Ducurcşti a urmărit stabilirea de legă
turi cu toate zonele clin ţar;i uncie S(' g<ise.au .L?rupuri mai mari ele pribegi din nordul Bucovinei.
Pentru uceasta, au fost trimişi in provincie
delegaţi cu misiunea de a sprijini
organizarea refugiaţilor de aici în
filiale ale asociaţiei. I.a !l inlie 1!>40, in prezenţa
ptll"inlclui protoiereu
Gh. Velehorschi, s-a constituit suhcentml clin Suceava in frunte cu dr.
Eusehic Sf1rhu 16 • Peste puţin timp. la 12 iulie, in urma instrucţiunibr
căpitanului Ştefon V<"ic;.'ireanu, delegatul
comitetului din capilahi, s-a
organizat filiala ele la Piatra-Neamţ. In co11cluccrC>u asocillţiei locale :i
buco vi ncnilor au fost aleşi : prof. u11iv. Vasi Ic Gheorghiu, preşedinte ;
prof. Vasile Vitcncu,
vicepreşedinte:
avocat S. l'acas, casier ; cpt.
rez . .-\lexandru Rosmctineanu, controlor ele gestiune: Tntian lliu~ şi
prof. Ududec, secretari ' 7• Tot acum a fost discutnt;i situaţia grea a refugiaţilor din judeţul Neamţ. uncie
se g;iseau peste :JOOO ele hucovine111,
concentraţi cu precădere la Piatra-Neamţ (persoanele originare clin Cernăuţi) ~i în oraşul Buhu~i (refugiaţii clin Storojineţ) ..1\juloarele oficiale,
în valoare el<• 400.000 Ici, s-au cloveclil insuficiente in condiţiile în care
ntmwroşi refu.!..!iaţi erau
complet lipsiţi ele mijloace ele subzislenţ<·1. 111
acest context agravat ele faptul ci1 recolta clin zon;i a fost compromisi1 de
grindini1, este perfecl explicabilii afirmaţia unui bucovinean ajuns pc
meleaguri nemţene : „Suntem sortiţi peste citev:1 zile a nu mai avea C.:!
minca, şi iatit de CP: intii pentru c;i localnicii n-au ;1vut mijloace proprii, şi al cloile<1. pentru c;'i avem cca. 4000 de n•fugiaţi" 18 • Din cauza intîrzicrii sosirii unor noi ajutoare guvernamentale, o parte din pribe~ii
de aici vor pleca pe dala ele IR iulie J;.1 Cn1iova •?
12 Gl:1:rnl llucovi11c•i, nr. :1!155 din IH i11li1• l!J·IO, p :J.
13 ld1•m, nr. 5!l!l4 clin III aprilie l!l-1 I. p. li
l·l Mircea :\luşal, Ion J\rclclcanu. Homirni;i dut>ă :\JarC'a l'11ir1•, \"ol. li, Bucureşti.
1!1811, p. I 125.
15 Glmml lh1<·11vi11<"i, nr. r1!l!J-I, din III :1prilie 1!111, p. li.
l!i Arhivele Statului Suceava, fond l'rrfedura jud<"IUlui Sucl'a\"a, clo'ar G:J/l!J-10.
f. 2A ..
17 Gln!;ul lhll"O\"ilwi, nr. 5!)5:J clin 11; iulit• l~J.10, P. :i.

IH lbidt•m.
19 Jd<"m, nr. 5!l5!l clin 2·1 iulie l!HO, p. 2.
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Pentru a vem 111 sprijinul
direct al refugiaţilor din alte loc<1lit;'iţi,
„Cercul Bucovinenilor din Bucureşti•• l-a însărcinat pc casierul T. Bră
cliiţanu, la sfirşilul lunii iulit• l!l40,
s,-, transmitii suhccntrului PiatraNeamţ suma de :mo.ooo lei, iar suhcentrului Suceava şi cf:'lui din Riid;iuţi, condus ele Filimon H.usu cite 100.000 Ici. 21 ' Colonelul Nicolae Dcmc11-iu a rost delegat si1 rad'i o ancheh"1 despre situaţia bucovinenilor ce ')I.'
~;iscau la Craiova şi Turnu Severin. Ca urmare a cl;"irii ele spmn;i prezentate la şedinţa asociaţiei clin 7 august HMO s-a hoti1rîl inriinţarea unui
nou subccntru la Turnu Severin, condus ele : prof. S. Slrugariu, prof_ (;
Burduhos, dr. Meclvighi şi preotul Molmir. 21
ln vederea unei strinse conlucr<-iri. comitetul Ct>rcului a delegai P<'
ling;i Comisariatul general al rdugiaţilor clin Dasarahia şi Bucovina pr'
urm<itorii : Nicu S;"1veanu. pentru secţia aclrninistralivi1 a comisariatului :
Filaret Doboş, pentru secţia de plasare: loniţi1 ~tefonescu, li.I secţia ele
evacuare a celor r;·1maşi în teritoriile ocupate: Ilie i\foncliuc a activat 111
cadrul secţiei ajutoarelor şi Ion 'furcanu. in corpul inspectoratului. -2 S a
ţ.inut legătura şi cu alte organe şi instituţii : Gh. V1intu -- l\linisterelr•
de Justiţie şi cel ele Interne: I. E. Torouţiu - Ministerul Educaţiei N:-iţionale: Şerban Flondor Ministerul Domeniilor; Virginia Dcmelri11 Ministernl Muncii şi Crucea Roşie, iar Nicu Sclveanu, cu i\'Iinistcrul Economiei Naţionule. ' 1 Cunoscind la fo~a locului situa\ia greu a comunitf1ţilor de refugiaţi. repre7.enlan\ii
asociaţiei din cadrul Comisariatului
general au cerut sporin•a alocalici zilnice ele întreţ.incre a acestora
la 100 Ici de cap de familie şi 50 lei ele fiecare membru. 21 O atenţie clC'oschitf1 s-a acordai elevilor aclf1postiţi in tah<iril ele la Arcul de Triumf,
conclusi1 ele colonelul
Nicolae Demetriu. şi fetelor gf1zduite la şcoala
•.Pia Brf1lianu". Pe claia ele.• 14 august, o comisie alcătuil<I clin membri ;ii
cercurilor bucovinenilor şi basarabenilor, însoţili1 ele rezidentul regal
Grigore Cazacliu (un vechi prieten <11 Bucovinei. participant clin part~'l
provinciei clinlrc> Prut şi Nislru, la <ictul Unirii <lin 28 noiembrie l!)Jlll
a vi7.itat aceste locuri si a distribuit daruri clin partea celor <louii asocia
ţii. 2S

Contul deschis ele asociaţia bucovinenilor la Banca Nuţional;i a sporit
considera bi I ca urm ar~
a continuării gest urilor de omenie in favocircd
reru,L!iaţ.ilor. Societatea cora1<·1 „Carmen" a or_ganizat pe 2 iulie 1!140 un
concert de binefacere şi a pus la dispoziţia Cercului întregul venit obţi
nut, suma ele 4fl.8:J7 Ici 70 • Divizionul 4 Tunuri de.> Munte din Bistriţa a
trimis prin cf1pi lanul .'\urci Marinescu o pri m<i donaţie ele 2;).000 21 . şi o
alta ele I !l. 725 Ici rezultaţi in urma unei reprezentaţii leat rale sus ţi nute de aceast<i unitate militarii. 23 Tn scrisoarea cc.• însoţea cei 15.700 lei
provenind ele la membrii Casei ele Ajutor Social din Dra!-;'OV, directorul
ei, G. Enescu, veteran al primului ri1zhoi mondiul, spunea: .• :\<line inclurer;1t, lll<-t ginclesc la toţi prietenii şi cunoscuţii clin Bucovina, care au
20 ldt•m, nr. 5!1;,7 din 20 iulie l!l·IO, p. 2.
21 ldt•m, nr. !i!li2 clin !I ilUJ:?U'il J!l.J.O, p. l
22 ldt•m, nr. ;i!>fiO clin 25 iulie l!l-10, p. :!.
2:1 ldt•m. nr. :J!l!ll clin IH aprilie l!l·ll, p. i.
2-l Idem. nr. ;i!H>:I clin 2!l iulie l!JW. p. L
25 ld<'m. nr. !i!Ji!:i clin IH a11g-uo;l J!l-10, p. 2.
:?H ldt•m, nr. !i9i2 clin !I atlJ!USl l!l.J.O, p. I.

2i lhidcm.

211 ldt·m, nr. 5flîli clin 2h august t!J.J.O, p. J.
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trebuit julr-o vie.iţii de om si1 ii.l din nou drumul pribegiei. p<ir<isindu-şi
toat<i agoniseala şi mulţi aju11gi11cl poate la bătrineţc si1 cerşeasdi. Din
tot sufletul am cf1utat S<-t fac şi cu ceva pentru voi pentru a alina o parte
infim de micit din suferinţele voastn• grele . . . . "~· La ajutorarc<1 refugiaţilor bucovineni au mai contribuit : Banca Naţiotli.lhi a Rom<"miei cc
a fileul în 1x•rioacla 12 iulie - 5 august 1'140 cinci
donaţii, totalizind
2.174.000 lei; Societatea de Cruce Ro~ic - 26:Ul:l0 lei: Ministerul de Interne - 200.000 Ici : Societatea Naţionalft de Credit Industrial - 100.000
Ici: Soci<.•tatca Octavian Goga - 20.000 Ici ..„ .'\u continuat sii soseasdi
din întreaga ţar<i donaţii individuale. sume uneori modeste, dar semnificative pentru reactia ele solidaritate> cu cei alungaţi de la vetrele lor .
prof. C. Angelescu ele la Universitatea clin laşi a depus pe data <le 23
august 1!140 in contul 11:1:1 al ,.Cercului T3ucovinenilor" suma ele 100.11011
Ici : ministrul Gheorghe Grigorovici - !OOO Ici : mcclkul Iulian Gi1in<i
clin Araci - IOIHJ Ici: pensionarul Dorin Ioan din Tecuci - 500 lei: ţ;i
rnnul Jon Il<-t1wr clin Arbore - 100 Iei 1 :\vinci in vedere toate acestea,
un refugiat remarc<1 in paginile ,.Glasului Bucovinei": Ciţi din cei cc sw1l
azi pribegi au putui afla cit de uriaşii. şi de totalii este le[!;-1tura sufle·
tcasC<i intre rom<"mii clin cele putru un(!hiuri '" '2
.•\clivitatca ele gestionare a donaţ.iilor a fost condusri ele prof. I. I~.
Torouţiu, şeful secţiei ri11anciarc a asociaţiei, ajutat de c;itre Elena Saghin, I. I3rf1di1ţam1 şi Gh. Vimtu. lncepincl cu (i iulie 1'140, cind s-a iniţial o nouc'.1 contabilizare a sumelor clonate, şi pin{1 in luna octombrie s-au
strins 4.lli7.751 lei, 1' pentru ca in prima parte a anului 1!141, fondul total
să ajung<-, la 4.471.4B7 lei. ' Evidenţa distribuirii ajutoarelor a fost uşurnUi prin întocmirea unei cartoteci cuprinzind date asupra fieciirui refugiat
in parte, considerat<i ca „un preţios docunw11t al acestor vremi de restriş
te". 3 ~ Din raportul prezentat ele Comisia ele cenzori in şedinţa „Cercului
Bucovinenilor" din octombrie 1!!411, rczultii cc.i pin<! la acea dată refugiaţii bucovineni au primit prin intermediul asociaţ.iei, ajutoare in valoare
de 4.221.:112 lei. <6 Din accasU1 sumi1, cea mai marc parte, rcprczcnti11d
:l.676.5:12 lei, a fost tlcstinati1 refugiaţilor clin Bucureşti la care se aclaug;l
cheltuielile biroului din Gara de Norei şi 500.000 trimişi subcenlrclor clin
ţar;!. ; Au primit sprijin h<-11wsc peste -1.400 de persoane sub forma a 5067
ordonanţe ck• platii cc au variat intre 150 şi 40011 Ici. media fiind de
J H:J7 lei peni ru fiecCJre caz înregistrat. 38
2!J ldt•m, nr. fl!li2 clin !I augu„t l!l·IO, p.I.
30 Idem, nr. 5!l/H clin 21 octombrie IH40,

p. I.
:11 Jbidt•m
:12 ldt•m, r~r. 5!1Ci:I clin 2!1 iulie l!J-10, p. I.
:13 Idt•m, nr. :-1!18-l ilin 21 octombrie 1!1·10, p. I.
:l-1 l<h~m. nr. 5!1!1·1 clin lH aprilie l!HI, p. i.
:15 Ibidem.
36 ldt•m, nr. 5!JH7 cin 11 noiC'mbric l!J.10, p :!.
37 lhidt•m.
·
38 ld<'m nr. 5!J8J <lin 14 octombrie 19-10, p. 3.
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Tabel cu persoanele ajutorate conform cu stnrca civilei
Cazuri

Starea ci vi l<i

39

:

Nr. ele persoane

----------11----- ------- - - - Nec<'1s[1toriţi

-

4·13
----1----- ----------

Uirli copii

1058

1 copil

:no

2 copii

21i5

:i copii

74

--~----

Ciisători ţi

11 IO

I UCiO
---- ----·----

:no

4 copii

2:;11

5 copii

I

114

12

peste 5 copii_,

12

-----~~prox. l IJO

15411

TOT:\L

aprox. 4500

--·------

Dup:1 profl•sium·. bucovinenii carl' ;iu primit ajutor fi11a11ci;1r din
partea Cercului se repartizau astfel : 1:JO elevi. 55 bacalaureaţi, 2~1:1
studenţi, I Im profesori. 4!1 licenţiaţi, 13!.l inv[1ţi1tori, :i4 preoţi, 72 avoc;.1ţi
stagiari. 15 ma_!!ist raţi, :1:~ medici, 1 cle11t ist, 1!J ziarişti, 12 scriitori, 7
farmacişti, 22 ingineri. 11 arhitecţi, 2 desenatori, 5 pretori, 11 agronomi,
!I cintiir<.>ţi bisP.riceşti, 5 ngenţi veterinari, 14 grefieri, I !14 pensionari, 2•1
proprietari, 32 militari desconcc11tn1ti, 14 tipografi, !l84 femei casnice,
100 lucr;itori, 11 sen·itori, 54:1 ucenici, n:l comercianţi, 305 meseriaşi,
:14B
funcţionari
particular,
111
funcţionari
de
la
primam.
li!l funcţionari clin
finanţe, 12 mici funcţionari vanrnli, 513 funcţionari
de la poliţie, 54 mici funcţiorrnri P.T.T., !ll lucr{1tori
C.F.R .. 81 n11c1
funcţion;.iri din finant<·. 12 mici funcţionari vam.ili. 51) mici funcţionari din
din justiţie. 2 funcţionari C.A.M .. 83 funcţionari I.E.M.C., !JO agricultori, 12 artişti de teatru. 111 Situaţia prezentată rcflecl<'i. în mare,
structura socialii a populaţiei refu.giate. cit şi orientarea cu preCiidere a ajutoarelor c<itre persoanele lipsite de mijloace de inlreţi
nerc : fmei casnice, elevi, studenţi, ucenici, mici funcţionari ş.a.
Un marc numfir de bucovineni, surprinşi de invazia sovieticli ele la
sfîrşitul lunii iunie Hl40 nu au reuşit Sit ajung<!
pe pfimîntul liber al
patriei. :\cest lucru s-a datorat
unui complex de factori dar în primul
rinei înc<"11c1irii de ditrc trupele mecanizate ruseşti a condiţiilor de evacuare a nordului Ducovinei incepincl chiar din ziua de 28 iunie Hl40, cînd
pc unele direcţii a fost atins1i şi depăşii<! linia de demarcaţie fixat;.i de
harta anexată notei ultimative. '' Rom;inii rămaşi sub ocupaţie au fost
nevuiţi s;-1 se adreseze Comisiei pentru repatriere, ce s-.i instalat iniţial în
Palatul . \dministrativ din Cerniiuţi, fiind apoi mutat[1 succesiv în altr.
39 Ibidem
10 lbidl•m
41 Muria Sine-;cu, \":1rn
ră, nr. 5 / l!J!JI, p. 12.
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isl1>ri1~

milita-

imobile de pc striizile Delavrancea, Eusebiu Popovici şi DallinistC'r. ' 2 ))io
cauza funcţion:irii clefectuo<Jsc şi i.l piedicilor cc Ic ridicau sovieticii. do<lr
citeva sute din miile de solicitanţi au obţinut permisiunea de a trece in
Romf111ia. Dintre aceştia, majoritatea o formau femeile, copiii, lli1trinii
şi persoanele de altă naţ.ionalitate. Scopul secret a fost instt atins ... romf111ii care vroiau s<i trcac;i clincolo" fiincl înscrişi în Labele speciale in vedcr<.>a „repalriPrii" in Siberia. 13
După încetarea lucri1rilor comisiei,
la
sfirşitul lui septembrie 1!140. in afara aslllll<-irii riscului trecerii ilegale a
frontierei „mai riiminea o sin.l:!ttr<i ntidc.1cle pentru cei r<imaşi sub sl<ipînirc striiirni : plecarea in Germania".·~
Cu ajutorul C'omisiC'i pentru
repatrierea germanilor clin 13ucovinC1 de Nord
(sositr1 la Cern<iuţi in
septC"mbrie Hl411 cu scopul repatrierii '' circa :l!l.000 etnici germani):~
numeroşi romi111i au plecat in Reich cu speri.lnţa de <• ajunge cil mai repede in ţar<i. Printre aceştia s-au nurniira1 : profesorul Leonida Botln;irC'scu, unul clin rc.•prezenlanţii romf111ilor bucovineni la procesul Memon•ndumului clin I !Hl4: ' 6 Rowlia Rusu clin Storojineţ, împre1m<i cu Cl:'i doi
copii ai s;ii. Emilia (]O ani) şi Viorica (4 ani): G cir. Nicu Vasiloschi clin Cern<iuţi (membru in toamnei anului 1!118 n Consiliului Naţional Romfin clin
Uucovina) ' 8 impreunt1 cu soţia sa Ernestina ~ 0 ş.a. Dar o dat<-1 ajunşi aici.
au trebuit .;,-1 a<;".'JI''~ lt:·1! {Ic zil<.'. p1~1·: i •Ii ir· c•r'° a1· IPst in!en,aţi i11
lag<irc ele rerugiaţi, ca cele ele la Gleiwitx sau 1{(511i~shiille.
Pentru rezolvarea siluati('i nceslei categorii de pribegi,
„Cercul
Bucovinenilor din Bucureşti" 11 înfiinţat 13iroul de repatriere a refugiG(.iilor bucovineni clin Germania. Ultima secţie a Cercului îşi va începe activitatea la 1 martie lfl4 I in noul sediu din slracl<i F.niscopiei nr. 2. pus la
dispoziţie in moci gratuit ele !\socii.lţin !\rhilecţilor. ~° Conducere<! ei a r<'venit lui Corneliu Gheorl!hian. membru de onoare al asociaţiei. sprijinit
de: Virginia Demelriu. Gh. Vfmlu. Constantin Bo!Pzat. Tem. Bocancea.
Nicolae Demelriu, Jlie Mancliuc şi Eusebic Şandru.~. Colectivul Biroului
a um1ărit prin actiu ni le sale : „ Urgenta ren aducerii refugiaţi lor în ţar;i,
intervenirea la autorit;iţi pentru asigurarC'a drepturilor lor h<incşti. adunarea materialuh1i inform<1tiv şi coli.lhorarea c11 autorit;iţile 1<1 rcpnrtizarea lor dup<i sosirc''.52 Pentru realizarea acestor obiective s-a luat legiitura cu Subsecretariatul de Stat al Colonizi""irii şi populaţiei evacuate, Ministerul de Finanţe (aici illl intervenit Dori Popovici şi colonelul Nicolae
Demetriu), Comisia de Patronaj şi Societatea ele Cruce Roşie. Şi de aceasti""1 dati1 s-a alc<ituit un fişier cu dalele prsonalc ale celor ce urmau
si""1 soseasci""1, specificindu-se, de asemenea, locul unde se vor stabili ln
·12 Pepe Cieor~e-.cu, 21;5 <h• zile la Ct•rnf1u\i. sub ot·upa\il~ holşt•\'Îl'ă, in l'alrimoniu.
nr. 2/l!l!ll. p. !15--102.
·D \"iala. nr. l:lli clin 15 aur.u~l l!l·ll. p. 5.
·H Gh1~u1 IJ111·11vi111•i, nr. 5!lfl5 clin 28 iunie - 1 iulie 1!141, p. 5.
·15 ldl'm, nr. !i!lRl clin 30 septembrie l!l.JO, p. •l .
.u; l.eonicla Bocln{1r('sc11, l\minliri d<"spn• Liviu :\larian, ln Ff1t-Fru1110'-. nr. I J l!l-13.
p. l.J.
H Arhivele Statului Suceava, fond Pn•frctura j11d1•!11lui Sm·1•rwa, cloo;ar li2 / l!HI.
f. 142.
-IH Ion I. Ni„lor. llnin•a Ih1u>\'hll'i, Studii şi documt•nte, Ecl. Carlca Ro111fmea~ct1,
U11curc.„1li, l!l28, p. tri!l .
.rn :\rhivelc Stalului Suceava Joc. dl , f. 153.
50 Gl;isnl nut·ovinC'i, nr. 5!l!l·I din 18 i1prilie 1941, p. 7.
51 lbidt•m
52 Ibidem.

193
https://biblioteca-digitala.ro

reinloareccrea in ţar<-•. Comisia special:..! îns<ircinată cu supravegherea
repatrieirii bucovinenilor refu.giaţi a ajuns in Germaniu la inceputul lui
martie Hl4 l, dar opcr.:1\iunil<" propriu-zise au mai inlirziat citeva luni.
Pinu în iunie P14 l vor sosi in patrie. cu cinci mari transporturi, a pro ximativ (iOOO ele bucovineni. Tl•mporar, ei au rost .l?<izduiţi in c{1mincle
Comisariatului General al Refugiaţilor din I3ucurcsti. 1 ' pentru ca apoi
majoritatea s[1 se îndrepte spre localitt"1ţile clin sudul Bucovinei sa11
spre domiciliul fomiliilor care s-au orerit s;i le usigure ad<ipost.
.-"\ctivit;itca clesr;i.şural<i în perioada cc a trc-cut ele la preluarea conducerii asociaţiei ele C<itr<:' comitetul condus ele arhitectul Leon Silion ,1
fost analizatc.i in cadrul adunfirii generale arnmle a „Cercului Bucovi1wnilor" din li aprilie J<t41. Haportul prezentai ele pror. Constantin Botezat
a rC'lidat intreaga oper<i cJe asistenţii a rerugiaţilor din ultimele zece luni,
timp in care s-au depus toate eforturile pentru a veni in aj11torul c<.'br
care „au trebuit s{H"ii piir:1seasc<"1 C:1111inurilc şi roadele trudei lor, pcntrt1
a apuca toia.l!UI priher:iei". ~. Comitetul ales cu aceasti"i ocazie ii av<:'a ca
preşedinte pe pror. I. E. Torouţiu. clireclorul prestigioasei reviste .,Convorbiri 1.i tera re" şi membru corespondent al :\cacl<:'mici Hmrnine. F'apt ul c<i a intrat in rîndurilc Cercului doar dup[1 evenimentele de la sfir~itul
lui iunie HJ40 nu a reuşit s[1-I împiedice ca în scurt timp s:i fie considerat clrE'pt „sunetul şi motorul operei noastre de ajutorare". ~s Trc'cind peste nt1m(•roase grc:.•ut<Hi. profesorul Torouţiu a ţinut o exempl<mi ~estiune,
a imp:·1rţit persomil ajutoare şi a executat în moci cratuit toate tip<irituril<•
necesare asociaţiC'i la tipoQrafia sa „Bucovina''. Din noua conducere mai
făceau parte : Leon Silion vicepreşedinte: Gh. Vr.intu, Dori Popovici
Virginia Dcmetriu - membri : Constantin Botezat - secretar general:
Silv. Brcicliiţea11t1 - casi<.•r: Eusebiu Şandru - secretar: Constantin
Zoppa - bibliotecar: I. Turcan - administrator. Pentru activitatea dcoschitc'1 clepusc'1 in sprijinul rcfugi1.1ţilor, adunarea gcncrnlc"i .:i ales ca membri onorari ai asociaţiei pe urrniitorii : subsecretarul de stat Vu!>ilc Dimitriuc (ce a focul numeroase clonaţii h1mcştil : prof. univ. Vasile Gheorghiu
(a incleplinit clil"icila funcţie ele preşedinte al subcentrului Piatra-Ncamţ.1:
Dori Popovici (a ac~ionat în vederea url!<.>nt:irii repatrierilor din Germani.ii
şi directorul general al Sodcthţii „Concordia", Ion Marinescu (a <1siţ?urat
gratuit mas<i şi cazare la un num;-ir tic 100 ele bucovineni pe timp ele ur1
an)~. Prin telegrama adoplaU1 in încheiere şi adresată recelui Mihai I :>e
r.icea o urare ci1lre loU romtmii pentru ca în viitor ,,holarelc drepte ule
Ti.lrii si1 lumineze. în largile ei margini, nem;-ir~inil de dreapta şi srinta
cauz;·1 a neamului''';.
Con sol id a rea poziţiei Rmrninici i n urma garanţiilor teritoriale aco:-clate de Germania şi a aclerf1rii pe 23 noiembrie Hl40 la Pactul Trip<1rtit~.
noua situaţie intenwţional<i marcatei de răcirea relaţiilor dintre aceasta ş1
U.R.S.S. au contribuit la menţinerea în sufletul refugiaţilor a speranţ:-•i
unei apropiate rcinto<ll'CC:'ri pc ptnnintul natal. Din Craiova, cu sfiniilat'.:' 1
53 hh-m, nr. !i!l95 <lin 211 i11nilc-i111ic 1!1-ll, p. 5
ii-I ldt•m, nr. 5!.1!14 din III aprilie J!l·ll, p. i
;,ri Jbidt•m

ri6 Ibidem
57 Jbidt·m, p. I
~·li Ghcoq:hc Buzatu,

i\J01n•ş;il11l

:\nlmwM·n in laia i!>lnriri, voi. J, Inşi 1991J. p 134.
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mc"1cinat[1 de o boal<i necruţ[1loarc, Liviu Marian, fiul marelui folclorbt
S. FI. Marian, ii scria la sfirşitul lunii aprilie Hl4 l profesorului Lcca Morariu : „Şi istoria se rcpet,-1 (dar mereu sub alte chipuri şi cu alte învJţ;-1turi, pc care mari istorici, de preu mult;i „11c"1uccali1", nu Ic inţ.eleg bieţii ~)
ciupii cum s-a repetat la I!140, sinonim cu I !J 17 şi cum se va repeta la
l!J41, ceai cu UJJH". 59 ln pofida unei cenzuri cc nu •• ocolil presa refu.r:iaţilor „Glasul Ducovinci" reproducea in primi-1Vara lui HM l în paginile sale
citeva din rindurilc pline ele subinţelcs trimise redacţiei de scriitorul
George Vucvidca : ,,Se aud \'l'Şli bune. Dec Dumnezeu clin adev<-1r sfi fi pornit. Ci1ci clac•• ele <tnunţ{1 realitatea (ceca cc avem motive s;i credem) pri··
lej ele m•1n' bucurie va fi ... pentru bucovinenii toţi"."' Se apropia .ziua
de 22 iunie }!141, cind Un iureş de foc SC Va abate asupra 11clegiuilt1h1i
hotar şi o dat{1 cu el, ceasul reîntoarcerii la vetr1:.•lc p;-m·1sitc a grcuincercaţilor prih<:gi bucovineni.

l::\("l'l\'l'l'E DE l.'ASSOC:L\'l'ION „C:EHCI'L HllC:O\'INE'.'411.0H DIN
IH'Cl HE!':i'l'I" l'Ol'll l.':\ll>E DES Hf:Ft'Glf:S IJL' TEIUUTOlllt: OC:Cl'J>I'(~
l.'lJNION SO\'lfo:'1'1Ql 1 E E~ l.'ETi-_ IJE J.'ANEE l!llO
-

PAil

Bl'Mlllll' -

I."m1tl'Ur analys~. dw1~ son <1rticll', une partie ele-; mesurco;
acloplC'c<; pour la
protcct1011 ele-. rdur,1i>„ clu Nurci ele J:i Bucovinc, tcrritoire qui. co111111c la Ucs-.nraillie, •• l'k occuppr par l'linion Sovictiquc cn l'eh.• ele l'<lnnl'c J!J-10. En cc qui con~crnC' celle q11e-.1ion. on a <'n vuc l'activite ele l'a..,sociation „Cerc-ul llll<"OVinenilor
.1in Uucureşti" <JUi l'Me vcnuc <'11 aiclc a Houmainl> C':oqrnJ...("• ele Jcur„ m:ibons, ci~!>
Ic premiC'r jour ci<'" l1Vt"ncmcnh lrai:iques clclC'rmines par J'inva-.ion ...ovi<'liquc.
1.t•„ liJ.:nes principal<'" rlan' l';ictivitc du Cerdc. ele„ 211 juin 1!1-10, on t'lc le<; suivanlC''> :
a) l'accueil el la <lirection des refur,Ît''> ele la llucovinc qui "'ont arriv<''> <'11 Capitale :
b) l'accun111Jalion C'l la di-.tribulion des aides pour Ies refugit>„ ;
c) l'inlcrv<'nlion pour trm1vc>r el<'" logC'ments C'l clC's cmplois pour ccux-ci
ci) l'organi„ation ele„ filialcs ele l'a<ol>ociaton dans Ic"> localites avec un numt•ro
plus ,::n1ncl rlc n•fu,::ies ;
c) Ic mainlil'n ele la liabon avcc Ic-. or,::ans cl'f:tal :
fJ des cll•marchcs pour obtl'nir Ic rC'lom· clcs Houmains qui o;c -.ont rdugics cn
:\llc1m1i;nc etc.

!i!J Din !.t·risorilC' lui Lh·iu l\lnrian d1lrC' J,l'l·:1 l\Jorariu, in 1-·at-Frumos, nr. I/ 1943,
p. 12.
!iO. Gh1s11l Ducovinl'i, nr. 5!J!J.J. din 10 aprilie l!HI, p. 1.
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EVOLUŢIA

ECOl\OMICO - SOCIAL:\ A OHA~ULUl SUCEA\' A
11\TIU·: ANII 1!118 - rn 1-l
-

clall'

mono~rafic-c

GA\"UIL IHIMF.S(T

.·\şe7.al pc colinele alungite cc coboari1 domol pini1-n valea riului cit>
la care-i vine şi 11umcic\ oraşului
SucC'ava s-a edificai la intret;iierea
drumurilor comerci<.ile ale evului nwdiu timpuriu şi oraş comercial a
r<irnas pini-1-11 7.ilele noastre. Lipsindu-i suportul sigur al industriei
c•ulrul natural ndiind favorabil dc7.volti1rii unei
industrii specifice oraşul a avut o evoluţie'
e7.itanti1, cu perioade de dezvollarc dar şi cu
lungi perioade de stagnare sau rc1!res. Oraşul a fost ocolit şi de dcz\'oltarca căilor ferate, fiindcil traseul cilii ferate
principale n-a trecut prin
oraş ci la ciţ.iva kilometri clep:irtarc. astfel cil Suceava n-a putut deveni
nml de cale feral1-1 ; precum nici pro_(!resul ulterior al transporturilor rulil•re 11-a avantajat on1şul in mod deosebit. Numărul 1>01mlaţici a evoluat
in funcţie ele ,.spirilul epocii". Aceasta se observ<i pregnant, fiinclci1 cu
toi efortul de urbanixarc, num;lrul populaţiei 11-a crescut in ritm susţi
nut prin imi_l!rare - singurul mijloc de creştere ri1minind, C<t la oricar«?
loculitate ruralii. sporul natural. Dar c;i orice W)C7.are umanei oraşul Suceu\'a a irnlinkat.
deşi difcrcnti<1t faţi1 de cC'lelalte aşe7.<-tri umane clin
jur. cel puţin dou.i aspecte distincte - unul fi:r.ic şi altul soci.ii. Propunindu-nc a cerceta evoluţia urhan;I st1cC'vcani·1 doar pe un segment al
cxistcn\ei sale 1918 - 1!14-1 - vom induce.• c<I din punct ele vedere fi:r.ic,
la revenirea Sucevei. impreun;I cu intrea.c:(a Bucovinil. la sinul patrk~i
mame - oraşul m·ca o suprafa\i1 intr;1vilanii de 27;ţ ha, clar numai rnn
ha era clii<lilii '. în ornş existau ll!!:lll cl;~1diri clin c;ire „1820 casc cu parter. li6 casc cu l'taj şi numai 4 casc cu două etaje" 2 : 20 0;0 din suprafaţa
oraşului era proprietate comunal<~•: oraşul deţinea !1!11 ha în extravilnn
folosit ca teren agricol şi izlaz ; avea 24 km de străzi. care nu erau pavate. şi B ha şi jumf1tatc gri1dini publice. 3 Din punct de vedere ~udai oraşul Suceava avea o popula\ic de cca 12.000 locuitori ' care in decurs de
ci ţi va ani in loc s;I crcasci1 scade. In anul l!J27 Succ<1va avea l O.lHll locuitori~ iar in anul l!l:HJ. 10.Hiri ~. iar dupi'i datele din Enciclopedia H0mf111iei doar !l.874 locuitori 7 .

I. J\rh. St. S11c<.>ava, fond Pri111:-iri;1
'.!. I biclC'm.

ora~11l11i

Sllcl'ava,

1lo~;1r

1-t / 1!121,

r.

:J. I biclC'm

·I. I biclC'lll.
~1.

I bidC'm, closar 20 / I!l2i, f 111.
dosar I i / l!JJO. (. !i.
7. E11rid111u•dia Uomănil'i, l111r11re~ti, WJ8, voi. l!, pari. li-a, p. 67fl.

(i. I hirll'm,
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<i.

De n.• oraşul Suceava 11-a crf'SLlll şi dezvoltat dupra U11in•;1 cca Man„
cu lot sprijinul guvernului de ridicare a potenţelor economice ale Bucovinei? Fiindcă şi dup:1 Unire funcţionau ;1celcaşi implacabile cauze, ba
au apărut şi altele noi. Cea mai
dezastruoasi1 fiind izolarea
datorit;'i
distrugerii podului peste rîul Suceava, pn:•cum şi a dezafcctiarii ciaii ferate cc legu oraşul de nodul de> cale ferat<"• Itcani. Apoi individualizarea în
noile condiţii a judeţelor Cimpulung şi R;idiiuţi, cu atragerea inerenti1
de funcţionari, comercianţi ş.a. a fost inc<-, o cauzi1, agraval<"t, şi de cea ,,
optanţilor. In aceste condiţii restructurm·ca şi rPorientarea economico socialc·1 a oraşului Suceava a produs adinci perturbaţii in viaţa urhanr1
suceveanf1. 1\şa se face ci1 prima mfasuri1 luatt1 de oficialit<iţile sucevene
pentru combaterea dec<"iderii oruşului a fost aceea a construirii unei şost'
le ele lcg<·11uri1 cu gara CVR Burclujeni, numit;! Calea Unirii, precum ~i
intenţia reconstruirii liniei fen1le Suceav;1 Iţcani iclet• ubanclonatit şi
inlocuiti1 cu aceea a construirii unei c:ii feratl' Burdujeni - Suceava C('
urma sit continue spre munte şi cu ramificaţie spre F'iilliceni. Iati1 considerentele expuse in memoriul prezentat la 2fi august l!l92 preşedintelui
Consiliului ele i\'liniştri Ion I. C. Br.Hianu cu ocazia vizitei la Suceava :
„Pentru ca şoseaua 1.:e.a noui1 sfi poatf1 fi rolosil<'i şi clin punct ele veden•
comerci<ll şi pentru ca şi industria şi comerţul si1 fie puse in legf1lurc'1 cu
muntele şi acesta cu Regatul Vechi Sl' cere introducerea unei ct1i ferate
l'are si1 tn•ac<-1 direct prin oraşul Suceava spre munte şi cu ramificaţie
spre Yialticeni" 9 • ~i. pentru cii se intrcvedea, la aceea dat<i, o crl•ştere <•
oraşului şi o extindere a vetrei construibile se cen.'a s:1 „se mcnţin;-1 într-o forrn;-1 ce o crccle(i mai potriviti1, pentru rezolvarea cri.wi de locuinţe, moşia Zamca ce se ţinc tot ele teritoriul oraşului Suceava''~. Se punea, ni.ai voalat, problema exproprierii moşiei Zamca proprietatea Co1mmiti1ţii armeneşti pentru necesiti1ţi ele utilitate public<i. Problema rcstabirii echilibrului finunciar al oraşului drnstic afectat. se ct•rea a se n•facc prin „cedarea «de c;-.tre stat~ a incas;-arii impozitului asupra b;-1utu:·ilor spirtoase", ' intrucit luarea act>slora a cauzal comunei mari pai.::ube, iar „renta clat;-1 din partea statutului aco1wrea 1111mai o mic<'• parte din cerinţele comunei" 11 • Se mai cerea acordarea unei subvenţii pc-ntru întreţinerea reţl'lci de apaduct şi de canalizare, precum şi un acont
din suma ce urma st1 primeasc;-1 oraşul din titlul pm~uhc de ri1zboi
in valoare ele 2.000.0011 lei ; aprobarea llllL'i subvenţii clin rondul comu11al de cel puţin 1.000.IHHI lei pentru acoperirea nevoilor urgente ele inln'ţincre a stri1zilor,
ctm1piir<1rca unui edificiu pentru şcoala primart1.
l n 1nchciPrc se Cl'rea fixarea unei garnizoane mi Ii tare la Sucea V<• ce ar
contribui „la progresul industrit•i şi conwrţului„ .„. D;ir chestiunea construirii c1'1ii ferate intirzia. De aceea Grcmiul comercial al orrn~tllui Suceava, la 4 august l!l2:J, intervine la iVlinisterul Inustriei şi Comerţului insistind a se construi linia fcrati1 intrucil, se menţiona i11 memoriul înaintat. „oraşul acesta, pur comerci;1J, in floare odinioari1, este ameninţat
asti1zi sii decacli1 devenid un .sat f<'1r<"1 nici o importanţii pentru industrie
~i comerţ clar cart• poate fi reacl11s la valoarea
lui dinainte numai dac<i
s-;1r îndrepta toate mijloacele de comunicaţ.ie ff1ci11du-se din Suceava un
li . .'\rh . .St. Succmm. rond l'ri111aria Ol"il!illllli SucC'a\'a do\ilr :J/1!.122. f. 25

f. ?.i.
I IJ. I hidem, f. 25.
11. I biclcm.
12. I biclcm.
!I. I hiclc111,
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important nod de call· ferat;-1" i::: rncmoi·iul continuu a <ll'<-1ta ci „prin unirea noilor ţinuturi cu Vechiul Hegat se simte absoluta nevoie de a face
noi leg<Huri ele c<1le feratc"1, de<;i a schimba ceva clin aranjamentul de
pinii acum" 11 . S-a fiicut ceva in acest sens?
Nimic pin<i in anul HHi4
cinci dorindu-se sincer dezvoltarea Sucevei s-a construit ceruta linie fo
cale fcratr1 spre Stroieşti - llişeşli - Gura Humorului, Suc<.'aV<t (prin
înglobarea localit<itilor Iţcani şi Burdujeni) devenind un important nod
de calc feratii. Mai constal.{1111 ci1 in afara exproprierii moşici Zamca şi improprietiiririi funcţionarilor publici cu loturi de casii celelalte nevoi urgente ale oraşului n-au fost satisfc'icutc. :\flilm aceasta clin memoriul prinuiriei din 15 mai l!l2:J ciirte Ministerul de Jnternc în care s<.• afirma c<i
„guvernul 1111 a fost in stare sc"1 reali:i:eze dorinţele primi1riei din lips<-1 d~·
bani" , .._
Lipsit de o oan•can• industrie - oraşul Sucl'ava avea in anii Pl211'124 doar cinci mori, din care numai doui1 sistematice. cu o forţi1 motrice de 14 HP şi o capacitate de producţ.iei zilnicii de l. 17:1 kg. cereale, 4
cc"1n-11nidill'ii care foloseau doar 2-15 lucri1tori. 2 duh;-i1,-1rii, 2 tipografii -şi
citcva hrutiirii ce foloseau ciţiva lucr;-1tori şi avizat a tr;-.il din subvenţii.
oraşul nu putea progn•sa. De aceea primarul oraşului cerea. la 2!1 aprilie
1!125, Ministerului cit• Interne „aprobarea in intcr(•sul politicii naţionale
de dezvollare.
incorporarea comunelor rurale din imediata apropieri.!
Burdujeni, Iţcani, Sf. Jlic. Şcheia ~i Lis<Jura la comuna politic<-, Suceava" ' 0 , c<1re ar fi mitrit numiirul locuitorilor" la I-I.OOO romi111i şi 9.000 minorituri" •; şi desigur ar fi int;irit şi potenţialul industrial al oraşului.
Pc ling•-• aceasta edilii oraşului trebuiau Si-1 faci1 faţ/1 aprovizioniarii
populaţiei cu api1 şi electricitate, Si-1 înlreţinf1 in mod corespun:i:;Hor reţeaua de striizi şi canalizare. :\stfel. intre anii 1!122 1!128 a fost refacut;i întreaga reţea electrică a oraşului adaptînclu-se ele la curentul electric continuu la cel allernativ. In anul Hl24 a fost inlroelus iluminatul
electric şi pe stnizi le peri ferice (M;iri1şeşt i. P<.'I ru l\'I uşat, I l{irbiiriei. Cerniiuţilor). Innrnlţinclu-se
ccrin\ele pentru furnizare ele energie cleclrici1, în anul Hl2fi, a fost 111;-arit<-1 uzina electric;-1 a oraşului maniindu-se un
motor Diesel de 240 HP (uzina mai avea unul clin 220 HP şi unul ele 41111
HP), St' electrifici1 tirgul Burdujeni (l!l21i-1!127). ln anul 1!127 se mo11lt•az<'1 un cablu ele Ci.OOO v. pentru furnizarea de curent electric Fabricii ele
zahtir Iţcani,. iar un an mui tirziu (1!1211) se electrifici1 Gara Burdujeni şi
i nccpe elecl ri fi carea connmei :)cheia 10 • Cit prive~tc rl'facerea s1n-1zilor ~i
trotuarelor pentni care „nu st• ff1cusc absolut nimic i11ci1 din anul Hll4
a fiindu-se
in cea mai. eletesl;ihilt1 stare·•. 19 reclama o chelluialii ele cca
!i.000.000 lei şi „cum stalul pin{1 ast;izi (1!127) nu a putut acorda subvenţia aşteptatt1 primi1ri<1 a fost ohligati."1
a trece la refacerea str;-1zilor ~i
trotuarelor <.·u mijloacele sale proprii" ;„_
I 3. I biclcm, clo„ar
J.I. I bidc111.
15. I biclc111. clo„ar
Iii. I hiclem. clo„ar
17. lbicl<.>111.
18 lbiclem, dosar
I !l. I biclem. clo"a r
20. l bidcm, clo!<>ar

2 /I !l:?:l, f. 5.

2:J / J!J2:l, f. III.
111 / I!125, f. li.
Ii/ l!l:W, f. I!.
I / I !12i, f. 8.
2!J / 1!)2i, f. l.
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111 ;111111 Hl28 pri111;ina 1111.:<~pc 1111 vast program dt• lucr[1ri edilitare de..• alini<'re, refacere şi pavare a stri1zilor din centru ornşultti. :\cum s-a
inceput pavarea primilor 1!14,511 ml (1.575 mp) a şost•lci
11aţio11ak• ·•.
porţiunea din faţa pri1rniriei.
Este ameliorat;i criz<i de locuinţe, mulţi
cet<iteni <ii oraşului, funcţionari indeosebi, işi construiesc case proprii :
prind contur cartien:le Zamca ~i lliirbiirici. Cu ajutorul firmei G. Rumpel din Bucureşti se trece la executarea ele sondaje în vederea dcpistiirii
de noi surse de ap<i, se refac vechile fintini. se curiiţ;-1 filtrele, se extinde
reţem1a de ap<-1 şi canalizare.
In acelaşi timp se pune- acc(•nt mai man• pc funcţia incluslriali1 a ora~ului, viaţa economicii se invioread1. lati1 spre exemplu activitatea
ele
prelucrare a pieilor. In orm; existau dou<"1 fabrici ele piele (dubi1liirii) care
pr(•lucrau urmi1toarele cantităţi ele piei crude:

Ovine

Total

:\nul

Cabaline

Bovine

Ciini

1!124

:l04

11 !ll

:J5î

lll52 .·

1!12:>

2:!5

!105

fi:l7

1775

l 1J21i

2!ill

!l!J3

!i44

JljlJ 7

i~

1-111! I

2>

l!J27

2:10

î7!i

-104

I !J211

li2

412

431

1HO

Concomit<'nt se clezvolU1 industria mori1ritului

?J

1IJ!l5
şi panificaţiei.

In anul Hl2!i Frnn/. Crause intenţioneaz;-1 construirea unei mori 1x.•ntru lll<-1cinat porumb şi picl;i pentru griu „fiinck:1 oraşul Suceava ;.irc ne"oie uri,!cnl de moar:1·· ". Dar lovindu-se de rn;irc11 concurcnţ<'1, renunţa. ln anul 1!127 moara Kll"tg(•r l't Weitmann işi m;·ire~te capacitatea refricindu-şi instah1ţiile, 1x•ntru care i s<.• m:oreli1, in conformitate cu prcveelcrilc legii pl'nlru incurajarl'a industriei nt1ţio11al0 din l!Jl2, prin jumalul
Consiliului de Miniştri nr. 2:n I din 2:i octombrie HJ27 ' 8, scutire de v~1m:1
şi reeluct.•n• pe CF'H pentrn instalaţiile <Jcluse din import. Moara este repus;! in funcţiune ciupii „col<-llrdarc·a instalaţiilor, la :H august tn28" :-._
In anul l!J27 martie III se pune piatra ele..• temelie a fabricii de zaht"tr
", care deşi, teritorial, nu aparţinea oraşului Suceava ci comunei
Iţcani Gar:1, <.•nergia clectric<I - ca forţit motrice - era fumizat;i de
uzina electricii a oraşului. Construirea fabricii ele zah:1r la lţcani n-a

lţcani

21. lbidl'lll,do~ar H/l!J:?H, f. 50. Hll. 10:1.
:??.. Ibidem. do,ar20/i!J2-l, f. :1-5, 7.
2:1. I bidcm.
:n Jibdcm, dosar 2i / 1!121i, f. l!J, 20.
?.5. I biclem, clo<.ar 22 /I !J2i, f. 25. :?li
'.?(i .I birlem, do~ar lll I l!J'.!H,
li, H. !J.
:>7. I bidcm. do,ar 2h / 1!1'.!li, r. !I, 10. :!:~.
211. „l\lonilur11l oficial·' nr. 2h-l, pari. la, 1!!27, p. :;;!J!l!"1 - 15fl!lli
2!J. /\rh . .St. Succava, rond l'rim(1ri;1 ora~11l11i .Su:·~a\"a, rlusnr Ii/ l!l2H. f. r•.
:io. I 1Jirle111, dO',ar '.!I/ I!!27, r. I.

r.
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avantajat oraşul S11ceava. Puţinele stabilimente industriale care s-atl
lnfiintat au fost cli1uile &1c:olo numai din motivul ci1 se artil în apropirea
gill"ii CFR","" era explicaţia la ordinea zilei.
In oraş existau cinci brutiirii. cu şapte cuptoare sistem „Schamol"
cu lemne, care produceau zilnic Ci.llOU - B.200 piini şi ocupau intre I!> 20 l ucri1tori 3'.
ln anul 1!12ll existau în oraş urm<itoarele fobrici şi ateliere : :~ mori
sistematice ; :J diri11nicli1rii : 2 fabrici ele piele ; 1 fabrici"1 de mezeluri :
2 fabrici dC' sifoane; !> ateliere de rot<"1rie: Ci ele timpl<"1rie ; 4 de
fierc"1rie: :m de> croitorie :
511 de inciilţc"1mintc ; 21 mi1ccl<-irii: 2 J;ipt;irii : şi
st&1bilimente comerciale : 56 b;-1cănii, 2,i restaur;mte, 4 c:afcnelc ş.a. folosind aproxim;itiv ;:;54 lucr<itori 1.
Ca structurii a populaţiei urmi1toarea situuţie este concluli<c'nt;-1 pentru fizinomia oraşului : 12 industriaşi st;ipini ; :i:m comercianţi stc"1pîni ;
1!12 meseriaşi patroni ; 400 calfe. liOO ucenici, 444 muncitori cu braţele :
Ci23 muncitori a~ricoli, 11!1 muncitori in comerţ (circiumi, hanuri, prr1v;-1Jii, Ci.1fc11eJe, restaurante); (i(J4 funcţio11ari ue stat, 142 funcţioinari particulari : 41il servitori ; ;J2 avocaţi, l!l medici. 7 ingineri, 27 altt• profesii,
prC"cum şi !>.6B:1 f:trii profesie 1•.
O dezvoltare a oraşului se ohservit şi din analiza veniturilor r<:•ali ·
zale din impozite)(' şi laxele comunale, precum şi din aceea a cheltuielilor efectuale. Volumul bugetelor generule de venituri şi cheltuieli creş
te an de an - d<:' la 4. 1120.37!1 lei prev[1zuţi ca venituri şi cheltuieli în
anul U12 l ~. la I i.!lll4}Hll lei în anul 1!12!1 ''.
latc"1 şi unele reflecţii contemporane privind evoluţia oraşului Suceava f;icule de primarul oraşului care afirma cc-1 „in ultimul timp se remarc<.i in <1cest ornş un progres deosebit clin toate punctele de vedere, mai
ales pe teren economic, cultural, artistic. Este cunoscut ci1 oraşul nostru
a avtit o imporl<111ti1 deosehilil în trecut, ast;-1zi se ohserv;i o reîntoarcere
la ceea ce a fost oclat;i sau chiar mai mult, avindu-se in vedere noik• instituţii car<.' se introduc mai ak•s prin concursul statului":•;.
Urmi1toarca perioacli1 care a urmat, Hl2H - 1!13:1, de crizi1 economic<"i, ce a cuprins toalti ţara şi toate sferele vieţii economice a <tvut urmf1ri dezastruoase asupra evoluţiei urbane a oraşului. Suceava.
Primul semn al crizei s-a manifestat prin imposihilitatca realizi1rii
veniturilor prev;-1zutc în lmgetul pc anul 1!12!>. De aceea pe anul Hl:IO
s-a previ1zut
un buget redus, alît la venituri
cil şi la cheltuieli cu
:1.20B.!Hi3 lei „suportabil pentru contribuali" ', in valoare ele 14.771i.0211
Ici. Dar avind 1n vedere c1i hu.t;etul reprezint~-, planul ele lucn-u·i al oraşului
cu prevederea mijloacelor ele rcalil~are, reducerea acestora a impus reducerea corespunzi1toare şi a proiectelor dl' lucriiri. I 11 anul rn:n datori tit
intensifidirii „crizt•i financiare îndeosebi, care a dominat întreaga viaţ;-1
econormca a ţi1rii incas:-1dle la bugetul comunal nu s-au p11tut foce
decit in proporţie de 70D/o". 3 ~ Nerealizarea plunului de venituri pe anul
3

;11. Ibidem. dosar 12 / l!J211 r. :>.
:12. I bicl<.'m. clo-.ar 111 /I !J21l, f, 3.
:J:I. Ibidem. do-;ar 52 / l!J2/l, f. 22
:u I biclem.
:15. Ibidem. do-.ar 30/J!J22. f. fii.
:rn. I bici cm, cloo;ur I / l!J:lu. f.. 75.
:1.7 lbiclcm, dos;1r :ll/l!J2!1, L :1.
:IH. I biclem, clo:-.ar I I rn:io, f. i5.
:.19. I biclem, clo'>:ir I/ 19:.12, f_ li.
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]ll31 ~1 avllt urtn;iri pentru bugetul anului ll)32, deoarece •lll nimas nea-.
chitatc lucri1ri în valoare de l .64CUl6U lei 4" care au fost prev:izute peni ru plat<i în anul l!l:l2.
Dar bugetul planul l!l:12 a fost şi el redus datoriti1 faptului c<i s-au redus
cu 2 0;0 taxa asupra valorii locative, cu li 010 taxa pc ap;i asupra valorii locative, taxa pc curent electric şi cu cca ;,o O/o taxele pc pieţe, astfel c,-,
bugetul a fost
fixat atit la venituri
cît şi la cheltuieli la suma de
13.615. lGO lei". Pentru anul l!l3:l evaluiirile veniturilor s-au f;icut „avindu-se în vedere situaţia prccar,-1 a contribu<ililor" ' 2 (S-a avut în Vf'dcre reducerea cu 12 0;0 a salariilor funcţionarilor de stat şi particulari
conform legii clin l martiP HJ:J:J 41 ) fiximiu-se la suma de l:J.7:!0.BOO Ici••
Prevederea a fost corect<i întrucit la sfirşitul anului veniturile n-au fost
realizate n·nn<işiţcle fiind evaluate 1<1 4.2:Jl .:IOo lei ' 1 Pc anul l!J34 bugetul a fost redus cu :rn O/o foţ._·, dc anul precedent situindu-se la suma :Ic
l l.040.006 lei ••. Pc anul 1!l35 bugetul s-a cifrat la suma de 11.844.IH l lei''
.1\bia in <im1l Ul37 este
întocmit pentru oraş un buget stimulativ cuprinzind atit la venituri cit şi la chetluieli suma de rn.:Hl4.410 Ici ' 8•
Evoluţia desccndcntii a prevederilor bugetare clin anii Hl2!J H)3:i.
rcflcctînd direct posibilitiiţilc
financiare din cc în ce mai reduse ale
con tri buabi li lor, nerealizarea i ncasill"ii taxe lor şi impozite lor corn.una Le,
reducerea succesivii a prevederilor bugetare a pus prim<iria in situaţia
dclicatii de a nu putea asigura minimul cit> servicii datorate, neputind angaja lucrcirile absolut necesare.
Astfel cu toate memoriile orăşenilor
adresate primi1riei prin care solicitau repararea şi întreţinerea str<izilor,
construirea ele fintini. prelungirea reţelei ele apă şi canalizare ş.a., CLI
menţiuni de genul „locuitorii din strada
M<irc"1şcşti şi cei clin cartierul
nou Zamca
V<i aduc la cunoştint<i ci1 strada este liisati1 uiti'irii" ' 9 : sau
.,locuitorii clin strada
!;>eptilici în calitate de cetCtţeni ai oraşului cer ca
strada sc"1 fie repanM1 deoarece se afl<-1 într-o stare deplorablilr1 fiiml
sau
inaccesibilii vehiculelor şi chiar oamenilor pe limp de ploaie" 51 '
impulsului prefectului care, cu ocazia
votiirii bugetului pe anul rn:1:1,
arcHa ci1 „aspectul stn-1zilor şi pieţelor este oribil şi îngrozitor, şi cr1 suma
prewizut<i pentru im:rijirirca gr{1clinilor, repararea striizilor şi pieţelor
de numai 2211.0011 este• derizorie" '. r;ispunsul era invariabil „n-am pul ut
duce la inclcplinirc toate punctele clin pro_c:;rnm, informa Consiliul comunal la I iulie 1!132, primarul E. Varzaru. din cauza crizei care bintuie in
întreaga ţarii şi care s-a accentuat din ce în ce mai mult şi in oraşul nostru" '', sau „n-am putut prevedea nici o lucrare mai marc în bugetul pe
·10.
·11.
-12.
-1:1.
-1-1.
·15.
-Iii.
4i.

·III.
-I!).
5U.
51.

52

I bidcm.
Ibidem.
Ibidem. clo'<ar I / H):l:I, C. 2-1.
„J\lonitorul oficial" nr. 50, part. l-a, clin I mnrti<' l!J:l3, p. 12i-l.
Arh. St. Suceava, foncl l'rim:"1ria oraşu lu Succ>ava, do"ar 21 / HJ33, p. 1;.
Tbidc>m.
I bidcm, do~ar 25/1!134, p. 5.
I biclem, clo'>ar :11/1!!35, p. !"1-h.
Ibidem, clo'>ar 2·1 / l!l:>i, p. h-i.
Ibidem, clo,ar 12/1!131, f. 71.
Ibidem, f. i5
I bici cm, dosar 1 / l!l:lJ, f. :l:?.
. Ibidem, dosar l / l!l32, f. 7:1.
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:inul 1!)3:3" ", se justific:1 la 28 martie rn:t"l, primarul Gh Doroftei, avîndu-se în vedere .,reducerea prE.>vcderi lor bugetare cu :UJ00.000 lei din
cauza st;1rii precLtre a contribualilor" 5'. Cc"1 W?a st<"1teau lucrurile iati1 cum
se pre.t:inti1 (:'Voluţia capitolului cheltuieli edilitare. Dacii in anul rn:H
s-au cheltuit, la acest capitol suma de 8!14.41 l lei, în anul 1!132 s-au cheltuit numai 231.11 l lei, iar 111 anul w:1:1 doar 12i.1Uili lei, 51 reprczcntind
o sci1dere succcsiv<i ele i5 n:~ pentru anul l!J:J2 şi respectiv B5 O/o pentru
anul rn:1:J. Pentru imbun;iti1ţirca aprovizion<irii
cu api1 u oraşului s-:1
prewizut, în bugetul pc anul rn:n. o sumi1 de 200.000 Ici pentru „plata
cir ing. G. Thim de la llydrologische Biiro din Leipzig, care urma s<i studieze posibiliti1ţilc ele mi1rirc a debitelor fintinilor şi a uzinei de api1" 16 ,
iar pentru „înl<-tlurarea oric<"1rci surpri7.e in funcţionarea rcgulati1 a uzinei electrice·~''. comandarea unui motor electric, propuneri care au rămas
de domeniul dorinţelor. Menţio11i1m ci1 uzina de api1 avea o capacitate ele
1.300 Ilic api1 în 24 de orc 15, iar uzina
elcctric<i producea anual (19:H)
1.000.000 K\V orii" 1?. clin care.• o treime era destinat consumului public,
iar clow-1 tr<.•imi se foloseau pentru uzina ele ap;-1 şi iluminatul public al
oraşului.

In anul HJ34 prim;~1ria a intocmit un ph1n de pcrspccliv;i pc zece ani
i11 vederea refacerii oraşului prin care se estima, ca localitatea „s{i pnmcasc:-1 o <..1stfel de primenire incit
si1 nwrite numele ele oraş"'". Dar
transpunerea in practicii presupunea
doui1 concliţ.ii esenţiale. foartP
greu daci-1 nu imposibil de realizat,
guranliiren
unui împrumut ele
50.000.000 lei şi asigurarea continuit<-1\ii in executarea acestui plan, in dift.'rent ele schimb;-1rilc survenite in conducerea politicft a oraşului. Intre lucr<iri prioritare erau : I. construirea unei uzine hidroelectrice pe
riul Suceava - cet•a cc ar fi eliminat achiziţionarea de combustibil în
valoare ele 2.000.000 lei anual - 2. refacerea reţelei de apacluct, captarea de noi finlini pentru miirirea debitului de api1, în aşa fel ca oraşul
s;'i fie alimentat cu ;1p<-t toat<-1 ziua. - :J. fuzionarea comunelor Burclujeni
şi Iţca11i Gari1 cu oraşul Suceava, neconccpindu-se un oraş reşeclin
ţ;-1 de judeţ fc"iri1 gari1 CVR ~ 4. pavarea şoselei naţionale cc travcr!>caz;-1 oraşul pe porţiunea podul l\cani - .-\reni Suceava, ;;. regulari7.arca riului Suceava pc porţiunea Iţcani - Lisaura, 5. in(iinţurea în ornşul Suceava a unui depozit de spirt, i. mutarea Casei .-\si~ur{1rilor Soci<tlc de la R{1cl;h1ţi la Suceava sau înfiinţarea un<.'i casc noi i11 Succuva, U.
i\lutarea Serviciului .\pelor de la Hi1cl<-1uţi la Suceava deoarece riul Suceava trece prin apropierea Sucevc:.'i ~ 1 ş.<a.
1

Jn raport cu cele prezentate lesne se poate deduce di în perioada
crizei cconomicc - i11 cazul ornşului SucPava pn:~lun~it;i pinr1 în preajma miului rn:li - viaţa ccono111icf1 fiind puternic afectat<-• a atins esc11ţi;1l şi activitatea de urbanizarP. ln acelaşi timp, lipsa de lucru, imposi53. I biclem,
:H. ll>iclcm.
55. lbiclc-111,
51i. lbiclcm,
57. lbiclcm,
5U. I biclcm.
5!1. lbiclem,
liO. I biclcm,
fii. I biclem,
li:.!. I bi<lem,

<lo„ar I/ I!l3:l, f. :H.
cto„ar
clu„ar
clo„w·
cloo;ar
clo„a1·
dosar
clo„a1·
clo„ar

11 /l!l:l:l, f. Wl-10.i.
12/1!1:11. f. 1,1.
I/ l!l:ll, (. :l!I.
2 / H>30. f. ;,,
I/ l!l:IY.
I /l!t:!-1, f. 5.

1/1!1:15, f. H.
I/ 1!13·1, r. 3·1.
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bthtate•1 de ciştig, a alras dup,-1 sine deterioararca vieţii soci~le. Stagnnrea activit;Wi industriale şi comerci<de a produs erecte aclinc simţite în
lumea clasej muncitoare, a meseriaşilor, comercianţilor, funcţionarilor.
Cu toate c;i Suceava nu era un on1ş industrial cu un mare detaşament
ele muncitori. in anii crizei economic<'
şi pin;-, în anul Hl:l7 apar şo
meri „din rindul nwseriaşilor ~i a lumii muncitoare''•·). Dac[1 urm;-irim
strucutra prorcsional<·1 constaU1m c;"1 din num{irul de 30!1 şomeri existenţi
in luna februarie rn:n. 108 erau zidari, 28 dulghe1·i. 10 zugravi. 53 croitori, l !I cizmari, 12 birjari. :i m;kclari, 2 rrizcri, I :l comercianţi, :12 comişi
voiajori şi numai 2;J piilma~i 01 • ln luna martie statistice arat;-1 c;·1 erau
2:l0 şomeri 0 ' : auoi nu mai inregistrcaz;-1 dccit în anul rn:l5, in luna septembrie 154 u. in octombrie 26, noiembrie 25 şi decembrie 105. In anul
\!l:rn în ianuarie 115, în rebruaric 120, în martie 80 şi in aprilie 10 6; ;
•1poi în luna septembrie H1:w inrc.~istreaz{1 2:J şomeri intelectuali <.a, din
can• li licenţiaţi, I I buc;ilaun•:.1ţi şi 6 cu 4 clase de liceu.
In i.HJlll rn:l7
numai in luna iunuaric sint înregistraţi 124 şomeri ~9 • din
can.• 45 zidari, 12 dulgheri. !I tîmplari, 10 ucenici industriali, 14 muncitori de fai>rici1 rwcalificati. U ucenici din cumert 20 diverşi meseriaşi şi li muncitori agricoli.
Faţ:1 de situ;1ţia crcut:1 a cxistc.tt preocupare pentru ajutorarea şo111Nilor. :\ fost ca eficace ? Din cercetarea documenldor existente rezull;-1 c.-1 atit primill"ia cit şi prerectura judeţului s-au preocupat de g{1sire:•a mijloacelor de ajutorare a şomerilor şi a populaţiei s;-m1ce din oraş,
<for C<i <.1ceste ajutoar!' rhall fost nici pe departe satisf<ic<-1toarc. Astfel în
prima şedinţii, din 22 februarie l!l:l t. comisia pentru ajutorarea şome
ri lor din oraşul Suceava a stabilit mi1surile cc trebuiau avute în vedere
intre can• : intervenţii li.I Ministerul de Interne pentru trimiterea a patru vagoane cu porumb precum şi acordarea unei subvenţii nwi mari,
de prf'ferinţi1 i11 hani: fixurea unei taxe speciale benevole pe diferite
certificate ele afaceri, furnituri ş.a. ; aplicarea pe biletele de spectacole
de timbre spechile de I şi 2 lei pentru şomeri; intcrvenţi<i, printr-un
<1pel, la marii proprietari pentru a oferi în folosul şomerilor cereale iar
morile sr1 le macine l!ratuit ; l"abrica el<• zah;-1r Iţ.cani s<'i d;iruiusc;i o cantitate de zah:.-ir şi sit vindit
un va.go11 de zah;-1r la prc>tul ele producţie :
bi1ncile s[1 contribuie şi ele cu bani la fondul de ajutorare i.t şonll'rilor ;
intervenţia lu tribunal şi juclecr1torii ca la diverse tranzacţii si1 se slipull•ze şi platu unei surfle in folosul şomerilor ; primitria sit prcvaclii în
bugetul oraşului fonduri pentru ajutorarea şomerilor . .-\jutoarele CC' se
vor da şomerilor, precum şi celor lipsi ţi de mijloace, s;-1 fie nrnnai în
nat uni : ulimente, imbrf1ci1mintc, lemne ele·". ln şedinţa din Hi martie
Hl31 s-a hol<lrit ca celor 230 şomeri s;-1 li se dea. începind cu 20 martie
rn:u, cite I kg de pîine pc zi, celor cu copii, şi cite 5 ki:! piine pc s<ipti1min<-1 celor forf1 familie 71 . In lista ,,siirmanilor c[trora Ii s-a dat f<iini1"

li:I. Ibidem. clo--:1r 7/l!J:ll, f. 22.
Ibidem. f. 3-1.
•i5. I hiclem. f. 52.
fiii. Ibidem cloo;ar, 1 l /l!l3:i, f. 3:J.
hi. I hicl<'m. C. 3fl.
1;11. Jhiclcm, clo-•ar / 1!13H, f. IO.
fi!J. I IJiclcm, do,ar /1!137, f. !:i.
70. Ibidem, clo~ai· / W:ll, f. :lll.
71. Ibidem. f. 52.

fii.
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sint trecute •Hl!l persoane ~". Lt dat;i de~ 2fi fehnwrie Hl:l5 priman•1 raporta Prefecturii judeţului Succav;.1 c(1 in oraş exislt1 Hill şomeri şi c<"1
toţi au fost ajutoraţi de prim<-ll"ie, chclluindu-se suma de lW.000 lei; •.
Pe ling(1 aceasta „in timpul iernii funcţioneaz{1 in oraş, din iniţiativa
particularii, o canti1Hi unde se serveşte masa la primi: la o parte ele persoane lipsite ele mijloace : 120 şomeri şi 100 de s{iraci (cer!)etori) ·' : c;i
ajutorarea şomerilor vu înceta od~1ti.i cu incepcn•a cumpanici ele lucru
şi di sume de hani, pentru miirin.•a fondului c.lc ajutorare a şomerilor, •rn
se pot colecta fiindc{1 populaţia oraşului este s<-1rac{1" ' 5• La :w noiembrie I ~J35 pri1rniria era solicitat;-1 <1 confecţiona
„din fondul s{1racilor",
75 perechi de ghete şi 75 rochiţe pentru ajutorarea elevelor sc"innanc Je
la şcoala priman-1 ele ft•te ; se aprohii (iO perechi de ghete ;6 • La 24 septembrie rn:w primill"ia ruportu prefecturii C<i in intervalul I septembrie
l!J:l5 - I septembrie HJ:Hi a acordat ajutoare in valoare de 2.00 OOO Ici, c<'1
a ajlll<.tl şi cantina „Pîinea s(1racilor" din localitate cu IO.OOO k~ lemne.
300 kg fainei ele griu şi fi.OOO lei hani, di in prezent llll mai arc nici o
sum~i clisponibili1 pentru ajutonirea şomerilor,; In consccinţ;·1, cerea inll>rvenţia mai an.1.~ujant<"1 a Camerei ci(.' Munc<"1 clin Ccrn;-1uţi in acţiunea de
combatere a şomajului sprijinind mai eficace mijloacele materiale şi ~le
alt<-t naturo.-1 pentru ajutorarea, combaterea ~i prevenirea şomajului numai astfel locuitorii şomeri ar n-1mim.• cu impresia C<-1 aceaslft instituţie, recent crea~i1, este utilc"1" ' 6 • ln ce priveşte lucriirilc publice ce
se
vor executa şi l<t care ar fi anL?ajaţi şomeri sînl in raport de fixarea
noului buget pe anul UJ37" ;.
Incepincl Cil bugetul pe ;.mul rn:J7 /Hl:l8 au fost trecute importante
lucrtiri edilitare in valoare de I.ti:M.71l3 Iei 11<•. urmarea celor din anul HlJfi,
şi mrnmc : sistematizarea şi n•f<:1cerea stnlzi lor şi pieţelor : umenajare<1
Şipotului Marc
şi plantarea terenurilor fugitive clin jur : construirea
ele fintîni deschise pe Zamca; mutarea oborului clin centrul oraşului şi
tr:.msfornwrea
locului respectiv intr-1111 parc : amenajarea unui palinuur: pav<1rca strf1zilor centrale cu pavele din piatrr1 şi a unei stn"i.zi.
din imediata apropiere a prim<"1riei, cu pavele clin lemn de tei <aşezate pc
suport de beton ş.a. 61 , Ia exl•cutarca c;irora au fost ungajaţi JucnHori
numai din cuprinsul oraşului.
Dczvollarca asc<mclcnta a economici rom;1neşli, deschiderea f<ic11t1-1
in toate domeniile de uctivitate. se observ;! şi in oraşul Suceava. :\stfel
în perioml<i I <aprilie l!J:Hi - IO ianuarie rn:rn in ornş au fost construite
sau amenajate 42 construc\ii din cnre 21 case noi:~: in oraş emu în funcţiune o fabric<·• de culori de p;imint şi o fabric;! de ciorapi (lnfiinţat<-1 Ia
5 aprilie Ul:J7) · . La L) septembrie I!J:JB
printr-un memoriu adres<1l
Rezidenţei Regale u Tinutului Suceava
prim<-iria oraşului cere sprijin
in vederea rcvitaliz<'irii activiti1ţii meşteşu.1.?tll"eşti, <mHincl c;-1 „în ori.1~
î2. I biclem, r. 57 - liO.
;:1. I biclcm, <lw.ar 11 / l!JJ:,, f. Iii.

7·1. I biclem.
î5. I birlem.
iii. I biclem, clo~ar 12 / l!J:l5. r. 2(i-:JO.
îî. Ibi<lc·m cl.o~ar î /l!l:'lli, f. 1:1.
'iB. Ibidem, r. î.
îfl. I hicl<:'111.
HO. I biclem, rlo,ar 2·1 /I !l:lî. p. 20.
HI. I bi<lem, clo\a r I ·I/ I!1:J1i, f. :11.
112. Ibidem, closnr 28/l!l3î, L ~'~-

204
https://biblioteca-digitala.ro

existr1 n profesii manuale cu 904 meseriaşi 61 care sprijiniţi material şi
moral ar contribui la rcinvierea industriei meştcsugăreşti" • La 21 septembrie rn:rn primfiria propunea, aceleiaşi Rezidenţe Rcgak•, aprobarea
unui vast program de construcţii şi amcnajtiri. clin care se desprinde :
aprobarea construirii unei fabrici de tereb1~nti n;1, a unei ţesiitori i de in
şi cinepii. a u1wi fabrici ele (!heaţii arlificialc"t, exproprierea morii „U~i
rea" ce folosea o turbint1 de randament sc;izul şi construirea pe r1ul
Suceava a u1wi uzi ne hidroelectrice ele mare randament pentru alimentarea cu energie electric;i iPftint1 şi ele care depinde alimentarea pcrmanent;i cu apt1 a oraşului Suceava. construirea unei biii publice. pavarea
cu piatr;i cuhic:i a arterei principale ş.a. si. prccun~ şi ~n~ocmirc_a_ u1~ui
plctn de siskmatizare a oraşului „satisf;icind pe cil pos1hll cond1ţn1111le
geografice, economice, sociale, culturale şi estetice :•.„. i'.1t_i:e altele, r~.
dicareC1 unei statui lui Ştdan cel Marc 1:e
platoul Cetaţ11 de scaun ·
In aceastiî perioad;i (Hl:J6-Hl:J!I) se remarc;i o dezvoltare ascendcnl;i a
comerţului. Oraşul Suceava era recunoscut
ca ;ivind un „comerţ activ
lle cereale. fructe, lemne de construcţie şi de foc, animale şi produse
animale" 18 •
Dintr-o caracterizare
asupra sli'irii economice f<kut;i de primarul
oraşului co11staU1m
c;i oraşul Suceava este „centru de jonctiune intre
munte şi şes şi loc de desfacere a produ::;elor comerciale. Localitate cu
numeroase vesli[!ii ale unui trecut glorios care delermin<i pe turişti
s;l-i admire monumentele iar pc pE'lerini sii se inrhi11e in faţa moaştelor
SC. Ioan. inviorincl astfel comerţul local". Desprt." indttstrie, continwi
caracterizarea, „fiind in faş<i nu se poale vorbi ele o dezvoltare a ei" 8 ~.
Din punct de vedere al comerţului cu cereale, animale şi proclusr
aninrnlicre, Suceava ca oraş - tîr1!. era cel m<ii mare centn1 comercial
din jur. deşi deservea numai o zornl
inconjur;itoare ele cca 20-:JO km
(la distanta de 25, :J() şi 40 km erau tirgurile F<"11ticeni. R(1d;iuti şi GuraHumorului). Urmi1loarele exemple consider a fi concludente privind
viahilitatea comerţului clin ornşul Suceava din m1ii rn:JB - I !l:J9 •.
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R:J. I hirlem. dosar l!l:lR. f. 4 5.
li~. lhidc>m, do,ar l!l/l!l:!H, r. li.
•. lnlre meo;eriaşi rc>111arc{1m : brutari 2i : ceao;ornicari 1O ; cizmari f>!l : eroii uri 142 : dulr,:hcri l:J : elC'cLricieni lH : frizeri 25 : firrari 12 : li1cf1lu!:i ~2 : mf1eelari f>R : mr.c;:nici ~2 : şofc.ri 22 : Limplari 2î : linichi!:ii 3; : lipl>g,·afi l·I : vop:o.tori
12 ; z11p·avi 11 : zidari III :-:.a. thiclem, !l 11.
R!i. lbirl!!m, rlo"ar 1:1/l!l:IA. f. 61.
Rr.. lbiclcm, flo„ar !1i/l!13!1. f. î.
Hi. lbicl(•m, clo"ar 21/l!l:lH, r. '.!:l.
RH. Enciclop••rli:a Homi•nici. \'C•I. 11. l!J:l!I p liîi.
R!>. 1\r!l. ~t. Suceava, fond Primi1ria e>ra~11l11i Suc!"ava, dosar 5/19:111, f. 111.
• Cifrei~ -.inl <:alculale rl~ rl!li.
!lO . .i\rh. Sl. Suceava, fond Pri111i1ria oril!;'llhti .S11cc<:va, dosar 20/HJ.)ll, f. 21-!l!l.
91. Ibidem, clo,ar 22/l!J39, f. 2-207.
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Din documentele studiate rezullci că la Suceava era o piaţii ieftină,
oferta fiind mai marc ca cercreu.
Procentajul de vinzarc la piaţ;J a
cabalinelor, de exemplu, era ele pin~1 la (i4 O/o: a bovinelor intre î2 °/o la
viţei şi 711 0;0 la vaci de lapte : 70 0; 0 la oi şi porci : intre !12-Bu O/o la
pf1si1ri ; !l2-9u 0/ 0 la cereale (!J2 0;0 la porumb, H:J O/o sccar;·1, !)(i 0/o la
ov<-1s şi numai !li ~/o la griu): 77 0;0 la cartofi,
!IG 0.'o la unt şi brinzct uri : !14 0;0 la oui1 etc.
Dup<i aceasli1 perioad;i scurt<i de <1sccnsium>,
viaţa econornico-soci<il<i, demograficii şi edilitari·, cade din nou în monotonia cotidianului
fiind zguduiti1 doar ele profundele cvcninH.•ntt• politice clin septcmhrit•
l!J:J!I", iunie şi august l!J40" şi iunie 1!141 •·•. In cc priveşte viaţa ecunomi61 a on1şului ca s-a dezorganizat prin venirea şi aşezarea în oraş <1
rcfugii.1ţilor din B<1san1bia. Norcl11l I3ucovi11ei şi din .-\rdeal. prin plecarea, in octombrie 1!1411, in Rcich a populaţiei ele origine germanii, precum
şi prin evacuarea in I !141 a populaţiei de> origine evreiasci1. :\cestor calmniliiţi li s-a acli1ugat masi\'cle concentr.iri şi incorporitri a părţii celei
mai porcluctive a populaţiei oraşului, producind prin aceasta o proft111cl;i cleci1clcre şi dezorganizare a meseriilor, comerţului, finanţelor, a st;irii morale şi spirituale.
lntr-un raport adresat la 11 februarie 1!142, MinislNului ele Interne.
primarul oraşului descriu dezastrul suferit ele oraşul Suceava ca urmare a g{1zduirii unui rrnire num;ir ele rdugia~i. a unor unil<iţi ale armatei
rom{me, germane şi corpul expediţionar italii1n. ca urmare se menţio11:1
âi „toate drumurile şi pieţele oraşului au avut ele suferit ele contii1ui
transporturi grele, pieţele şi .l!riiclinilc au rost scurmate ele aclt1posturi,
iar arterele de comunicaţie şi trotuarele zdrobite. acestea în ansamblul
lor dind un aspect nedemn ele numele Sucevei" n_ In continuare rap~r:
tul se ocupa ele „marea lips<-1 de venituri provenil:"i din exodul popula\1e1
ele origine german<1 ,.repatriate", care, fiind i11stt1rit;\ cl;idca un contir1gcnt bun de contribuabili şi exodul populaţiei evreieşl i care deţinea c1lmer\ ul acluciltor de mari venituri pentru comun;i . . . . proclucindu-se o
profuncl<i anemie bugetar<i" 9 '. La aceasta s-a ad[1ugat, ca urnwre a c11lremurului din noiembrie l!J40 ~i alunec<irilor ele ll'ren clin mai 1!142 '•,
deteriorarea caselor. str[1zilor, conductelor de ap<-1 .• „ şi canalizare. Pen1ru ca, „i11 aceste clipe decisive oraşul Suceava, cu atilca liicaşuri istorice,
sc"1 nu ri1mirni piir<"1sit deschizinclu-i-se un viitor rormlnesc înfloritor ~i
0
mare!' ' , se impunea punerea în circulaţie a str{1zilor distruse de cir• I 'eptembrie J!i:l!J clcclan~arca ceiui ele
al doilea d1zboi 111011<li;il, armald<!
hitkrisle inv:ulc;iz;·1 l'olonia.
•• ?.G iunie l!llO in urma notu ultimalÎ\'C a p1vcrnul11i ~ovielic a<lrc!>..1ti1 Uomi1111ei - Jla„arahia ';'i Bth:•>V na dL' ~orei sinl trecute in componrm\a L".B.S.S. ; iar
la 30 illlllU"l l!HO in 11rm;.i clictal•.1l•1i de· la Viena p<lrlC'a ele 1wrcl a Tran~ilV<inici, ia
mnju:-:tate l•>t',lil<\ cir :·omi1ni, r ... te ·;mL1h:"1 clin trnptil Horminici :<,! prcclal{i l,'111wrici
I1orlhy~l<'.
··• 22 iuniC' l!f.11 Gc~rn1ania hitk•rb.Li1, <ic:i:l[1n\uie r~1zhoi11I împotriva l!HSS alrii1;incl şi Bomânia.
!l2. lbi<lern, rlosar H/1!1~2. (. ~
!l:l. rhiclem.
9~. I!Ji<lcm.
•·•• Apacluclul în oraşul Suceava a fo„l inaui:ural la I decembrie 1!112. Veli
„Calcnclarul Sociel:i\ii pentru Cullura 'ii Literatura Hornân~i in llucovina", pc nnui
1ri1-1. p. ::io.
9:i. I biclem, do~ar H/ l!J·12, f. ·J.
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culaţia

intensă : rcfaccrcu celor distruse prin .ilunecări de teren. asamirea terenurilor expuse aluncc<irii, demolarea caselor distruse (40 de
case) şi repararea ct•lor nwi puţin afectate, ext•cutarca unor h1cr.:iri de
sistematizare, co11struirc<1 unei hiii publice şi a unei staţii de C'carisaj
6
ş.a. in valoare tot.:i1;·1 de cca :J2.350.000 Ici ' , precum şi reconstrucţia conductei de api1 a oraşului (experţii : ing. E. Burl<i !>i inJ.!. Muşat clin Bucureşti propuneau înlocuirea conductei) şi capt;:irca de noi izvoare pentru m[irirea debilului ele apil. in valoare de 22.000.000 Ici.:. Dar pentru
începerea lucr<.irilor se cerea acordarea. ele e<."itre Ministerul de Intern<.•,
a unei subvenţii in valoare ele cel puţin 3!l OOO.OOO lei~ •. Planul de l11cr.f1ri edilitare eşalonate in tn•i urcenţe pe anii J!l4:l-l!l44. prcvcclea:t
Jucr.:iri in voloarc ele (i2500.000 lei V'I. S-a inLiptuit ceva din ast•mene.1
rmiri lucr.:iri? Foarte puţin. deoarece subvenţia ele 20.000.000 lei trec11t;i in bugetul pe l!J43fJ!J44 pentru lucri1rilc
prcv;izute a se executa .1
fost suprimati1. Guverni1mintul Provinciei Ducovina aprobind lucraii
numai in valm.1rl' de 1.4711.000 lei ''J. intrucit repararea stri1zilor a fo~I
prcvi1zut{1 .:1 se executa prin munc;I ele folos obştesec, la Sucea\'a urmind
a se înfiinţa o tabiir;i de muncii a tinerelului.

Dar
evenimentelele anului
l!l44 (refugiul
orcanelor
administrative. ocupm·c;i oraşului ele cr1tre trupele s'ovietice. ·armistiţiul, <1p·.>i
continuarea şi susţinerea r;izhoiului antihitlerist) n-au inqi1duil prcocupi.iri edilitare, de aprovizionare şi buna functionarc a uzinelor comunale. La 2fi noiL•mhrit• 1!144 primarul oraşului raporta Ministerului th•
Interne c[1 „datorim
imprejur[irilor
excepţionale prin care a
trecut
oraşul. clin cm1za pierderii tuturor autovehiculelor nu se poale aprovi;doina CU alimente Şi combustibil, Cii Uzina eleclric;i ll-~I runcţional UC
trei luni producind mari neajunsuri populaţiei prin lipsa de lumin<i -?i
ap.:'."1, neputindu-se elimina persistenţa
bolilor contagioase. c<i nu :.-r.
poate trece cu vederea şi greut{1ţile cc SP ivesc in aprovizionarea pop11h1ţiei cu diverse miirf11ri şi c<i a liisa acN1sta numai pe SPama iniţialivt•i
particulare ar insL•mna expunerea cump<ir<ilorilor unei incurajatoar\O'
specule, fiind în detrimentul intref!ii populaţii"·'•
In concluzie. acum la sfirşitul acestor scurte invcstil(aţii pnkm :1precia c1i în <.>voluţia oraşului Suceava, in perioada interhelidi se p.lt
clistin!!e cel puţin patru perioade şi anume: I. Dup;i o prim;i perioadei
de refacere
şi reoril•ntare
a potenţelor sale
economico - sociale,
p111<1 lll
preajma crizei
economice.
oraşul se clezvolt[1
i nclustrial,
meşteşugi1rcsc şi comerci<tl, precum şi edilitar-gospod<iresc. mai
puţin
demo.grafic. 2. l!rmeaz;i o perioad1i de deci1dcre. triiit;i de întreaga econ•lmic rom1incasc;i, perioad;.1 crizei economict• din anii J<lW - rn:J3, prclungiti1 în cazul oraşului Suceava (şi nu numai a lui) pinc'i in anii rn:J5 19:J6 cinci <itil potenţele economice cit şi dcmoc:rafice scad - oraşul
!Iii. I bidcn1. L li.

!li. Ibidem, do„ar i /1!1·13. f. 8.
!III. I biricm.
!l!l. I hi<IC'lll, f. 1-2.

JOCI. Ibidem, clo-.ar li/l!J-t:l. L I'.?.
101. lbiclt>m, clo,ar!t/l!)H, r. 5.
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depopuli11du-se :J. Dup;i anu] 193() urcaz;i o scurl;j perioadei, anii 1937 -193!), cind se remarc;i un progres în toate domeniile ele aclivitute econu.
mico-social;i. 4. Ullima perioacl;i 1!140-1!144 (şi ciţiva nni ciupii) pcrioatlci ele r<"1zhoi, el<.! mari lipsuri şi calamit;iţi, care aşa cum am v<"1zut, :1 1
cufundat oraşul in adinci neputinţe materiale şi spirituale.

l.'EH>LUTION ECONOl\llQl'E ET SOClt\l.E l>E l.1\ \'IU.E
UE SUCE1\\',\ E~THE 1!118-1911
-

donnc,•s monogr:11)hi1111<''i -

-

rc„umc -

Uan„ rctudc quc \'OICI
l'mtlcr f)rOLl\'C quc pcnclant l'cntrc--dcux-1iucrreo; la
•.·ilic ele Suceava a lraverw au moin' quatrc pcriorles cli'itincle'> clans o,,on l'VO!uli11n,
a ''l\'oir :
.'\pre-; unc premiere pl.·ri1xlc de rcconslruclion
el ele rc-oril·nlatiun
ele ''"'
pouvoir economique. "oci.11 el clemoi,:raphique, la viile se developpc sur Ic plan inclu~lrial. '1l'lio;cmal el commercial, loul rommc
sur le pl<m cdilitairc el moins MII"
c-clui de la clemogr.iphic. II suit une pcrioclc ele rt•gre~,..ion,
rc,..-;entic
par toutc
l°l'conomic roumainc. a pc>riodc de la crise el·onomiquc de" <•m'cs 1!>2!l-J!l:l:J. proion ·
P,l'C, cliln., Ic cas ele la viile ele ':luce<iva ju„c111'en l!t:l;"i-l!lJfi, ou le polenliel ccono111i•t1•c el ckmo,i:raphiquc bah-;e ct la viile se clcpeuple.
Aprl's l!tJt> ~uit unc breve pl'riodc. Ic"> anncs l!l3i-3!l, oit l'on rcmarque un proi;:no's cl;m-.. tuu!; Ic" clomainco; de l'activilc
cconomico-!>ocialc. La derniere periorlc,
l!l-10-l!~H et quelque„ ;mnce"> apr<'''. pl'nclanl la guerre. c·c„l la clisC!lll', ci la vill;:~'l con(ronlce avcc: ele i.:randcs nccc~sitce mat(·rielles el "Piriluellc,.
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ISTORiA· 'CULTURII

CITE\'}\ CONs1m:1:,i1'H PHl\'IND \"ECHIMEA, UNITATEA ŞI
CONTINUITJ\TEA
HOi\l:\NEi\SC.:\ IN LUi\UNJ\ ETNOGHAFIEI
.
.

.

. Do_cume11!!~k· istorice, vesli~iile arheologice, vechile scrieri istoriografice„ folclorul şi et110i.;r;1fia, 11umenmseLe i11semn:-1ri ale unor c{tlr1tori
· stniitii ~1f14.1ţi Iii' trecere JX' mclea~~urile noas\n! atesti1 fftr;-1 tc'1qad:'1 cf1pa: cit~lca ~re_ilto<.1te. \Î .vechilqr locuitori ai p«.imi11tului rclmf111csc, origi11al1tatea, cont1nuilaka şi unit~tea culturii lor spirituale şi mate>riafo, conş
tiînţ_a comt11ntaţjţ. ele neam şi de simţire, ele inri'"1puire a aspiraţiei
lor
la~c\e~iivir~i~·ea l!l)Ît{1ţii 1w\io11alc..
.'. ~ ·..,P~pc:>1:ul rom;;i11 a reuşit sfi-şi piislreze. în ciuda vecisitudinilor isto,i,·iC?e-•. fii11ţ~ otnicc'1, .fondul spiriltml comun şi nealterat ce i-q d•il ti'"1ria 1i
i-u 01oti-v•1ti aspir,1ţiile in lupta pentru inc1cpenclenţC1 şi unit<ite. naţio11al<i.
· iunh~1te<i; şi cont inuit alea cullural11 s-u mm1 ifes lat in ·toate planuri IP
iricepihd cu. creaţia spiritua)<:i şi matcrial<i de factur{1 populară concrC'lizaM' i"n 'obiceiut"i, port, credinţi!, folclor, dans Şi 11\U.ZiCă, În tot Cl'C"::I cc•
ir1sun1ead1 <ilit de vastul şi imporlitnlul domeniu <?I vieţii etnografice ,
continuind ct1 instituţiile j,uri<lice, orHaniz:.irea de stat şi militarii şi in
· cheind cu· ideile
ft.lndamc.·ntalc pri vinci origine11 comun<I; vechimea şi
conţţnuitatea cle'Jocuire pe pi'"1mintul stnibun.'
.'\rgumentul folclorit şi etnografic - 11lc'1turi de cel al limbii, istorici şj arhcologil:'i . - constituie o pcrn1.:1ne11ţ,·1 în preocupftl'ilc
reprezentantilo.r de semrh'..i <ii cult urii. noastre nat ionale. csle \ll ilizat în scrierHc
. Jor. pentrll· <l susţine şi demo1)stra ori.dnca, vechimea. continuitatea .:le
10.cuirc. in .spatiul de la C<irpaţi şi Duni'"1re, unitatea de neam, dreptul ia
libertate şi independcnţ'i nnţional0:-1.2 .
. . - ·I 11lreg materialul sau informaţi.ilc ele naturii etnografică şi folclori·
că, ·Ce V·izeaz;1 culturn spirituală a poporului romim, obiceiuri tradiţi~
nale, mitoloţ~ie, tmelc practici magice, aspecte de foklQr literar, muzical s:m core.L!rafic precum şi informaţiile care privesc prin aprecieri
directe sau indirecte nspectc de cuitur;i materialii : meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale agriculturi'"r, pi'"rstorit, viticulturrr, albini'"1ril, dar şi
cele asupra portului popular autohton sint deosebit de importante pentru
reali l<itca istorici'1 rom[ineasc;t
J\Iexanclru Dobr~. ldl·;ilul unilă\ii n:1lirmalc in l'Ullura romană, Ed. „Minerva",
Buc.; l!JH8, p. !J.
:!.. 1\lcxanclru JJobrc. Pl'rm:mcnla bloridi :1 11011or11lui roman o const.intă a
11rcol·upărilor [itlclol'istkii şi clnografi<'i n:i\romill•, \n Bcvbta ele ctno!~l'afic. i;i
folclor, 32, (19'i7). nr. 4, p. 315-322.

.Î.
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f;~tc de datoria noa~trii s;i punem pe
prim plan urgumentele d~
ordin etnografic, ce vin atit c!c concludent in sprijinul \"echimii şi cont1nuitf1ţii de locuire pe întregul areal rom[mcsc.
ln acest areal se înscrie şi Bucovina, care se conlurcaz<i clar c<i o
regiune etnografic:i bine inchegatf1, integrindu-se prin caracterele sale
marii arii etnografice romimeşti, profili:idu-sc ca o regiune prestigioas;i
ele strf1veche cultur[1 popularii, bine angrcnatf1 proceselor civilizatorii
europene, cu un rol important in fenomenul cultural al întregii umanit;iţi

„

Condiţiile economice, geoi:rafice de o mare diversitate, cadru istoric
!oii etnogr;;1fic al Bucovinei au dat naştere unei diversil<i~i ele ocupaţii ş1

unor forme de exprimare plustic<i comune cu alte 1X1rţi ~le spuţiului romc"rnesc.
Ca stri1vechi popor sedentar. rmrninii au moştenit ocupaţiile str;.ibuni101· în primul rinei ugricultura, viticultura şi apicullura. Nicolae· lorF,!a
preciza c,·, : „marca masii a poporului
nostru a fost al1;<iluită totdeauna
din agricultori"• Homulus Vuia, dl' asemenea, -.firma că „credinţele şi
prLJcticilc în leg;.ituni cu accast;i mdeletnicire (<1griculturu) sint atit de numeroCJse incit tratarea lor ar reclama volume întregi. Bog;.iţia lor se poutc explica numui considerincl accast<"1 ocupaţie ca una din cele· mai vechi
~i ele c<"11;etenie îndeletniciri ale poporului nostru . . . . D<1c11 românii ar
n fost numai un popor de păstori, <Jr fi cu neputinţă s:i găsim mulţimcl'I
obiceiurilor agrare conscnate, într-o form[1 etrhaic<i, ce denot<"i vechimea ~i importanţ<.1 ce le-a acordat poporul nostru prin păstrarea lor"~.
Deosebit de semnificative pentru vechimea cultivării cerealelor şi bogă
ţia recoltelor pc teritoriul Dacici sint informaţiile date de .'\rrian despre expediţia lui :\lexandru cel Mare impot.rica geţilor in anul 3;3(j i.e.ti.
Griul prin care treceau oştenii era cttit ele înalt, incit .·\lex<i.ndru a poruncit pedestrimii sa înainteze „c•ilcînd griul cu suliţele aplecate : iar
6
căl1ireţii urm;m inelată prin partea de lanuri unde înaintase falangu" ,
im· scriitorul ro1rnm Columclla in opera sa DC' re rustica. ii considera pe
1
ţcto-daci printre popoarele „experte in lucrarea pămintului" •
,\lături de informaţiile scrise şi observaţiile arheoloi::ice, o dovad;i
a continuit<"1ţii practic<irii agriculturii pc teritoriul Daciei o constituie
tem1inologia folosită care in cea mai marc parte (il'l<leosebi pentru operaţiile şi cerealele mai importante) t•ste de origine latină: ex. : a ara.
a sem•ina, a secer~•. griu, secară. orz, spic etc. 1 .
ln domeniul viticulturii putem aduce acclea~i argumente de continuitate, prin intermediul terminologiei de baz[1 care este de origine dacic;""t sau ro1mrni1 cit şi prin folosirea aceluiaşi inventar incepind din vremea claco-romani1 şi pimi in zilele noastre. Astfel, pe lingă numeroşii
termeni de origine dacicc"1 (strugure) sau rornmui (vie, viţ<i, coard<"1, etc.)
invcnlnrul folosit (tip de teasc cu birni1 orizontal<"•, călcătorile, cosoar~le
curbate etc.) are o marc vechime şi dovedeşte continuitateu practicării
viticulturii pe teritoriul t<iriii nonstrl' din timpuri str;ivechi.
:\. Tancrccl Bo"111i1\canu, Aria 11011ular:i butcovi11l'a11f1, Bucureo;ti 1ffi5. p. :l!l·I.
4. Nicolae !ori.la Pof)or c.lt• păstori sau d<' plugari'?, in „/\lhina". 192i, p. 393-393.
f>. Ho11111J11„ \"ni;\, Studii dt• t•tnografi<' şi folt'lor, Bucurc','li. f!l75, p. ~2.
1,. I7.voarc privind i"toria Humânici, voi. I. p. fi84-585.
7. C. C. Gi11r:isc11, Forntar1•a f)oporului r11m•i11, Craiov;.i, 1!1i3, p. ·i 1-4'.?. ·
8. Jbid<'m, µ. 96-!lî.
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Le fel de VC'che c>ste ~i apicultura, în t'are cei mai importanţi termeni sint tot
de origine Iatim"1 (albimi, miere, ceari1, rw~ure etc) . .-\tit
termenii i11voca\i mai sus cit şi vechimea uneltl'lor utilizate.• constituie
clovexi sigure despre c1iracll'rul sedentar al populaţiei ele pe intn•g tcriloriul ţ1-1rii.

Pentru de>monstrarca aceluiaşi <:1specl nu trehuie pierdut clin vedere
ca un domeniu
important al etnografici - domeniul meşteşugurilor
populare ţi1ri11wşli, c11n• „st<> deosebit de concluclent in su~ţinl'rea conl1nuiliiţii şi cunoaşterea sr:ccificului vieţii materiale tradiţionale. a reluui de trai al popornlui nostru.
Varil•tafea nw~leşu,l!urilor populare prnclicale clin stn-ivechinw <ni
[!em•rat şi inks1~;1 re:ilizarL•a unor vari11le l!l'nt:ri de <:realii <trlistice i11
lemn, ţes;-1turi, C(·rmnic1i. pici<:, os, melai etc.
Toate aceste creaţii se confruntau. prin marile clr11111uri de comerţ,
bunurile culturale ale unor mari centrl' ele civilizaţie, se imbog:-1ţc>au prin acest contact p<.>rmarwnl şi continuau totoclatfl tradiţii
vechi.
specifice etnil'i romi1ncsti. tri1s<-1l11ri
ddinitorii ule acestei etnii. mul1.e
dintre ele p;istrate pinii in zilele noastre• 9 .
ln ct•ea ce priveşte etapl•le. evoluţiei me!;-leşugurilor, sursele cit• informare istoricii sini nsli1zi destul de ample . .-\stfcl, in sprijinul demo.1striirii vechimii şi continuităţii
in practicarea „mi1icstriiloi·" in ţinutul
c<1rpato-d<11H1bia11. C. C. Giurr1scu, .„ aduce 1rnirturii materiall!, !-.Co11se la
iveai;-, ck• arheolol!i. documente istorict:• şi lingvistice .
. \n.!umente diverse impun concluzia c;-1 11ume:.•ro11se şi variate mesPrii au fost cunoscute de stri1moşii noştri, daco-.l!eţii, şi c;·1 ele s-au dc7:voltut simţitor i:1 perioada ronwn;.·1. In acest SL'lls, s<:.•nrnHicativ este faptul c;i ,.<lin aceastc'1 epoc1-1
a dominaţiei romane in Dacia, <lateazii atit
teremnii generici cei mai vechi din limba romimt"1 in leg<itur<.i cu meseriile - însuşi termC'nul de meserie. precum şi acela de maistru şi miiiestrie, ci I şi dcn 11m i ri Ic spccirice a le unor i nclell't nici ele sewrni ca : faur
si fierar, morar, lemnar, pietrar, ar,gintar, arcar, dirhunar, p1kurar sau
pi1stor şi pescar, in sfirşi I, negustor sau neguţ;-1tor" ''. Se poate concluzi o na
C•~• mi1rturia vcchimirii milenare a nH:'şteşugurilor sint in primul rînd Vl'Stigiile materiale (unelte, instalaţii), iar acolo uncie acestea lipsesc vin ~;1
demonstreze cuvintele autohtone sau latine cure prin proporţia lor predomina!1U1, scot in evident•-• fondul slr<"1vechi al civilizaţiei s;"1teşti. rom{1ncşti,
confirmincl ohirşia autohtonii şi continuitatea meseriilor
tradiţionale
fundamentale pe întreg teritoriul.
.·\lături de aspectele amintite, creaţia artisticii popular;i romimeasci1, cu virtuţile ei peremtorii, ilustreaz<.i făr<i putintu de Utgad;i continuitall'a milenarii a romirnilor pe înll"C'l! teritoriu.
Str<ilucirea culorilor, <mnonia forml'lor şi perfecţiunea tehnicii i11cluse in toate genurile artei populare rorrnîneşti, rezultat al unei îndelungate clecnntitri in timp u meşteşugurilor populare. sugerează in egal<!
miisur;i viaţa şi arta unui popor diiinuincl statornic pc acest teritoriu.

l'U

!1 Tnnrrccl Bfm;'i!J•;i\:iu, op. l il .• p. 9-10.
Jo. C. C. Giurf1!>cll. Conlrihu\ii la istoria şliin\l•i ~i foh11kii r11111an1·~li i11 SCl'. X\'
llll"l'l>Utul s1~l" XX. Buc., Erl. şliin\ificii, l!li:l, p. 9.
11. Ibidem, p. 13:>
0
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Obiectele de arl;i populari"1 reprezint;1 o puternic;\ entitate spirituali.
colecliv;i şi ilustrează o imagine revelatoare a caracterului peren al creaţiei arlislicL'
populure, legîncl trecutul cel mai îndep<irtat ele contemporaneitate.
Pentru a contura mai bine datele problemele, trebuie subliniat fondul tradiţional autohton al formelor documentare ale artei populare
rom<ineşti, constituite, despre care poate fi vorba abia dupii ddinilivarc;1
procesului clnogenctic romi1nesc.
Tzigan.1 Samurcaş afirmu intuitiv c(1 „Manifestiirilc artistice ale h;işli11aşilor s-au menţinut cele mai curate pentru c;i ;irta are rtidc'1cini mai
vechi clecit limba ronuint"1. :\ceasta s-a (;aurit in timpul colonizfirii roman<'.
pe cinci tradiţia artisti61 s-a menţinut neştirbit;-, şi neintreruptr1 de !<1
primii locuitori ai acestor meleaguri, şi pint1 la ţi1ranîi ci<:' asU-1zi". 11
Tncepincl cu piesele componente ak• portului popular: ciimaşa, mantaua cu glug;i, cojocul, sumanul, ci1ciula, opincile etc. ce îşi au orîgine:.1
in portul dacilor relevat pe metopele monumentului de la Adamclisi,
Columna lui Traian, Stela funcrar<-1 de la Zagreb, putem afirma cti acestea
sint piese comune care se constituie într-un clement component ele seamt1
clin marea unitate etnocullurali1 de oclinioar;i. Nicoluc Iorga fftcea aFcl I<•
atenţia care trebuie acordat<"t .,obiceiurilor poporului nostru, felului s[tu
de a se îmhr;ka, foarte deosebit de felul celor de peste Dun<"ll'e, ceea ccînscamni1
n-au pulul veni ele acolo: sit studiem o arli"t popular{t can~
nu csll• cu totul acec<1şi ca la sirhi, bulgari, alhaneji şi greci", din ace:;t
st ucliu considera nrnrelc istoric c:1, se pol tra~e concluzii care s11 reduc:1
la ti1cere i;e aclversurii continuiti1ţii ll. ExisU1 şi alte categorii de piese ale
căror elemente plastice definitorii conduc la stabilirea unor trf1S<-1luri de
unitate vizincl ilrii mai mnplc. f.sle cazul scoarţelor ale c;iror grud de S(X'ciricitate ciecupeuz{1 incliviclualltUţi numai la nivelul marilor provinciii.
Piesele din cernmică sint documente incontestabile cu r<idf1cini str;ivcchi in istoria şi preistoria p<"1mintului romimesc. Ceramica popularii dcfinitt1 ca formft, volum şi proporţie, are corespo:1Clenţa in formele neolitice, dacice şi romane descoperite pe între.I! teritoriul naţional sau cele
de tip bizantin g<lsile în diferite p<.-1rţi ale ţi1rii.
Este de menţionat nu numai contribuţia holiu·iloare a tradiţ.ici milenare a prelucritrii lutului, ci şi cca a prelucri1rii lemnului, pietrei, pielii,
fierului ele., conservate temeinic in aceste zone - clovacl<i a continui U1ţ.i i
de locuire a populaţiei autohtone.
Bog;·1ţia filonului tradiţional moştenit, amploarea regbtrului de soluţii creatoare pc care le-au descoperit meşteri generaţie de generaţie, 111
zbaterea lor asiduei de <1 valori fi ca zcst rea strf1moşeascii, au asigurat unor
centre sau unor vetre, prestigiu de focare şi de irudiere a multora dintre
aspect<.'le civilizaţiei tradiţionale.
De asemcne<t elementele arhitectonice, fac dovada prezenţei pretu
tindeni a tradiţiei autentice a arhitecturii populare de o surprinditoar,•
unitate şi origincalitate. Dincolo de intE'resul artistic. prezenţa lor ne ajut:1
s<"1 reconstituim aspecte de cultun-1 populm·.:-1 stri1vcche, legate de insi1şi

c,-,

Tziî:ariîSamurcaş, lz1madc şi (Tl''>lături al<· 1ar:111ului roman. BucurC'ili,
1!1:!8, 1>. R.
Nicolae lori:o llnmanil;ika in jurul H1·a!/ov11l11i, Uevi~la de bloric l!J:l!l, p.
366-3117.
•

i:f-J\L.
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prol.il~11w conirn1ili.'1ţii poporului l'!11m·m ·~. „Centrul Ltl'h.•i populare est~
t'asa ... podoC!ba de lemn sculptat, de scoarţl', de icoune, cuso'.1luri alirnutc.•
pc pereţi şi oale", care „formead1 un tot. O dovad<i in plus c[1 poporul
rormin n-a fost niciodati1 rt1t<icitor, ci tr1iieşte in case, creaţia sa artistid
e 111 legilturi1 cu casa" •··
Ui1 domeniul deosebit de concludent in acelaşi sens sint motivele or11amentale, care repn:zint<i un alt criteriu menit s:"1 ilustreze mesajul ii.
timp al artei populare romi111eşti.
Str<-1biitind muri spaţii temporale, ornamentica, in general, graţie curaclerului s[1u simbolic de a reprezenta experienţa şi impresiile din lu
mea înconjuriitoare prin intermediul imaginaţiei şi a intenţiei individuale
sau colective, are puterea s[1 expliciteze şi totodat<"1 S<i reconstituie '.'\tratificarea in profunzime a culturilor ce s-au dezvoltat pl' ml1sura devenirii
lor istorice. Virtuţile sale ele evocare etnocultuni sint subliniate de Lucian I3laga '" care aprc.•ciazi1 c<"1 ornamentica este depozitare a tainelor coh:•ctive ale fiec<"rrei etnii.
Deşi „Dacia st<i la niscrucea drumurilor pe care din est vine arta naluralisli"1 iar din vc.>st cea geometric<"1" •;. acest teritoriu şi-a conservat fondul propriu al decorului geometric, reflectat în motivistica ro1mincascf1.
De-a lungul veacurilor, motivele decorative şi-au modificat conţinutul şi
forma in funcţie de cvoluţ.ia f<rctorilor economici, istorici şi sociali, dar
au supravieţuit in timp, subliniind astfel dirwmica creaţiei popular<:. Domeniul ornamenticii ofer[1 o baz{1 temeinicf1 de comparaţie cu ceea cc s-a
f;icut de secole in arta noastri1 popul.:in·1 şi se mai face şi asli"1zi în lcm:1,
piatr.:1. ceramiC.-1, textile etc.
Consiclerîncl natura pinc"1 la gradul ele simbol, artizanii ţ<"mmi suu ţ;.i
ranii inşişi, crescuţi din totdeauna in spiritul unei arte ~eometrice, tr<.1diţioak.• au fost acei care au conservat, ele 7.eci de generaţii, şi folosit ca
un fapt cotidian, stri·1vechi motive simbolice. Preciziirilc lui Lucian
Blaga ra sint binevenite in acest sens. „Sub unr,hiul dominaţiei şi al do7.ajului. descoperim c;-1 in ornamentica rom;i11easc[1, suveranitatea geome
trismului drept liniar şi al figur<1ţici stilizate e mai hot;-1rit<"1 decit in alti:"1
parte, iar dozajul intre gconwtrie şi motive organic -- stilizate nic;iieri
aşa ele echilibrat. .-\rta popul;ir;-, romi111easc;"1,
exceleaz;i aşadar printr-o
consecvcnţ;i stilistic;"1 de.> marc accent".
Stilul este acela .care deosebeşte arta noastr:1 popul;mi (plaslic<"1, de('orativ;"1 şi aplicat<"1). nwlosul şi eposul nostru popul<1r de creaţiile altor
comuniti1ţi etnice. Prind, poporul romi111, urmaş al unor str;l.vechi şi stri1lucitc civilizaţii, se impune, ocupind un loc important in Europa şi in
lume.
Cu siguranţii c1i sensurile magice ale multor rl'prezcnt;iri artistice au
cli!>p<°ll'U\ ori s-au atrofiat cu timpul, clar motivele ornmnentale înseşi,
precum şi numele lor nu au avut acel•aşi soarU1, ele conservindu-se timp
de milenii, pimi in zilele noastre, uneori cu o real1"1 inc[11"c{1turi1 simbolica,
care poate fi suhinţclea:-;;i.

1-4. Nicol;ic> Cojocaru. C:a'ia vt·dw dt• lt•mn din Hu<·ovin:i, E<l. Mcriclianc. But•urcşli
l!Jli:I, p. !l.
15. I'. I'. l'anailC'"!'ll,
lnlroducert• la i'itoria <·nlturii ruminwşti.
Bucur<!şli, I91i!I,
p. l(i!I.
l!i Lucian Blaga. Trilogia rullurii, Bucureşti, 1!)69. p. 21·1.
17. \'a<,iJc> l'i1rvan. Gt•lit•a, Bucureşti, l!l'.W, p. 711i.
HI. Lucian Bl•l!!il, 01>. dt., p. 215
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Pri11tn· c0le niai fr<'cVl•11le rC'p1·ezL·11U1ri sc mm1iii-t1 simbolurile solare.
concretiz<itl' clt•opotrivi1 in intruchipi1ri tmtropomorfe. sau in imagini geometrice: romburi. pi1trnte, roţi, rozete solare, duble suu triple, cercuri
simple sau concentrice . ..'\ceste motive se intilnesc c.1lit pe ceramica modeh.iti1 din cele mai vechi timpuri pin[1 în prezent, pe piesele de port, pe
porţile monumentale; sini nelipsite de pe stilpii sm1 clL• pe .~rinzile cioplite de la faţadele caselor. de pe Wzile de zestre, blidare, pe coarnch•
pentru pi1strat praful de puşcii, instrumente muzicale etc. De aceea c11
indrepti1ţire se apreciazc"1 ci1 rc"1spindirea semnelor solare pe întreg teri
toriul romimesc într-o marc varietate ele forme gcometricL' şi 1m1i itks,
în •1proape toate domeniile c.trtei populare, explicit continuitatea acestui
stri1vechi fond de reprczent<iri tradiţionalc 19 • Pe teritoriul ţiirii o mare
vechime o arc reprezentarea motivului pomului vii:>ţii, concretizat in tiparul traco-dacic. tiparul elenistic şi tiparul iranian. ;„ Tiparul traco-dacic
al pomului vieţii se n1<1terializcaz;"1 in redare<1 hrndului, mai ules ca arhore figun1t cu ri1cWcini, <itrihut esenţial ;;ii mitului pomului vie:•ţ.ii. Nu
este nici o incloialt1 c:·1 bradul verele şi peren a inspirtil din cele mai vechi
timpuri credinţi! oanwnilor clin acl'ste locuri in forţa sa vilal;"1, alef,!ind11-I
ca simbol al vieţii. 21
Brndul apare pe lada de zestre fie singur fie in combiioaţic cu rozeta,
simbol al so<1relui. De asemenea el apare pc ţcsi1turi dL• interior. esll' dc·s
intîlnit pc cosltmml popular cum de altfel este foarte prezent şi pe ceramict1 începind cu incizarec.t lui pe ceramica dacicii.;:
Repertoriul <lL•curativ este inepuizabil.
problematica pe car<:.' o impune ele asemenea. clar, putem concluzio1w ci1 vcchimc.•:.1 şi continuitatea
acestor motive simbol cu caracter rillwl in arta laic<"t şi funerarii de pe
teritoriul rom:"mesc nu poate fi pus;"1 la i ncloial<i aşa cum nu poate fi pusi1
la incloial<"t continuitatea acelora care le-au conservat şi care Ic mai prat:! icf1 şi ;.1sli1zi.
Din toate aceste a!>peck, sumar prczcnt<1te. „civiliza\i<1 noastr;-1 popular[1 este miirturia cea mai siL?tlr<-1 a vechimii poporului nostru pe aces1t'
locuri, clovudt1 mai si.gur,-1 decit documentc:le scrise ale cancelariilor curţi
lor str:.-1ine ce inrej!istrau evenimenll' zgomotoase. de la suprafaţ;i, şi nu
luc.tu la cu11oşlinţi'1 viaţa adinc inr;.·1cl{1dnatt1 ~.i permanent<i clar fora istoric
a marilor mase cit• la ţar<"1, care in t;icere au urzit temelia ncclinlit•i <1 neamului" ; ·.
.'\stfcl. i:ontrihuţi:.1 documentelor et110(.!raficc este ime11s[1 nu numai
pentru clesdfrarca unui trecut mai i11ck•pflrtat s;.1u nwi puţin indt•piirtat,
in înţelegerea istoriei poporului rom:"1n.
Etnogrufia ii ajut:1 pe istoric s;"1 judece mutaţiile şi fenomenele în
touti1 complexitatcu şi amploarea Im·..Ea contribuie la formarea unei viziuni complete pe dl e ele posibil asupra trecutului 2'.
l!I. Paul Pclre„cu, Molin• dl•t•or:1tiVl' <"clt.>bn.• (Conlribu\ii

/a studiul ornanll'nlidi
J•:cl. i\lcriclianc, Duc., l!Ji I, p. JO.
Ibidem. p. 4?.
Idem, p. -li.
llaclri;1n Daicoviciu. l>adi, Ed. E1wiclopcdic:1 romana, Bll!.'„ J!Ji2, p. ~5?..
Homulu" Vuia. l>oVl'lilt• l'lnoi:rafin• ah.• t•onliuuit~\ii.
.
/\nclre I.croi - Guurhan. l.'llisloirl' saus lt•xh•s, 111 voi. 1.'lli„loin• l'I '>l'S nwthuclcs, Pario;, Encyclupl'dic de la Pldadc, l!Jlil.
român('şfi),

20.
21.

2'.~.

2:1.
:'.-I.
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Rezul.t:.i ne~t:s.i.Wte;;i

l:;.i

c~r~etill'ile islorice s~i se ~1pll•1.:t> 111ai :iti'1ruitc.r

asupra ••cestui inestinrnbil tezaur tnidiţional ••I cultur·ii populare rom:ineşti, sursi1 siguru şi per1.•motorie în ceea cc priveşte susţinere:.i unor icil~i
fund:.imentale •tle şJiinţei istorice cum sint vechimea, continuitatea şi unitate;.1 pe teritoriul romfmesc.

QUEI.Qm.::s CONSIDJmATIONS CONCEllXANT L'1\NCH~::l1l'a:Tf:, L.'UNITF: •:T J,I\
CONTJNUITE HOU;\l:\IN•:s, 1\ (.;\ 1.1.:?dllml-: m~ 1:1-:TXOGH/\PHI•:

- rkurucDans cel article on presentc quelques con ... idl•ration!; concernant t.t manit.•r"'
d:in.., lnquelle l'ethnographie t>I l"art µopulaire repn:•,entent clC''> preuves pl·remptuire'
a, l'appui ele la the..e concernant l'anciennete, !'unit~ el la continuite ele l'l•l.:•ment
i·thnique roumain. dano; un habitat ance~tral.
On pr('sente des aspects ele la \'ic rnatl'ric>lle (occupations. rn.}tiers, port.
architecturc l'lc.) et rle la vie !.pirituelle. la tcrminoloi::ie specifique ;111x ()(_•cupa·
tions et uux metiers, Ies şymbole!. des motifs ornc·mentaux. lcur pcrpetuation <lan"
I~ tc>mp& el dnns un mr:·me espace. tout cela eon„tituant d'inepuisables Mlllrc~s qui
r·o:ltribtwnt i1 mieux compre<lre le pas\C de nutre peuple.
L'article phiide pour une consi<ll'ratiun plus adequale de" n•ali:es c>lhnuJ.!r:111hique!I en tant que sources hi~toriques, insuffisamment vulorio;t-es.
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Consideraţii

NUNTII

ctnofolclorkl' TIV\ll\S

C:\~l'El\lm

Nu numai in foklorul sll'<-lin. ci şi ill cel l'omt"1nesc, c.:onuiţiih~ ce se cer
unui tinitr ca s;-1 se ci1s;·1toreasc;i e si1 n ajuns la maturitate şi si1-şi P.oal<-1
intreţi n(! singur fami !ia. Pentru a i S(• veririca disponihi li l<"iti k• fi zi el' 'ii
intelectuule necesare vieţii în care se anr,uje~tz<i, tint1rul este supus unui
examen pe care-l cl;i in foţa opiniei public~·- Obiceiul cohoarf1 din anlil'hitate. Eleml'ntele care-l compun se diferentk1z[1 ele la epoc;-1 la epo:.:;"1,
de la popor la popor.
·
Intrucit ceea ce caraclerizeuzc'1 spiriltwl witichitatea !!rcac<i ele cea
<i popoarelor dln jur, l'Sle jocul inteligentei şi al ima~~inaţici. condiţia. pri-·
morcliulc'1 ce se n•rc<1 unui hn<"u- de pc vrenH:.•a lui Sofocle şî IO:uripidc ca si1 fie
acceptat ca soţ, era ca aceastci S<i clezle~c.· o ghicitoare. M.:i1·turie în pri-·
vinţa menţ.ionată aduce faptul c[1 pentru a se ci1s;itori cu .Tocastaj regin.1
Tebei, Oedip clezle~1gi1 cunoscul<i ghicitoare in lcg[1lur;-1 cu c:ek• trei faze
existenţiale ale omului, tinereţea, maturitatea, upusul 1.
Cu timpul ghicitorile dispar, locul lor luinclu-1 trei probe de nalurr1
practic<!.
i\'1enitc sr1 continue vechea tradiţie fokloîic;·1 in leg;ituni cu
ci1s[1toria, ele induci şi consideraţii ele ordin informativ practic. Cel car(•
Ic prezi lt<i publ;c este tatill fotei.
Despre vrednicia şi inteli~cnţa tin;irului pre!.Jtlit ele î11sur[1toarc.
literatura popular[1 vorbeşte alil î:l versuri, dl ~i in proz;i. In elacoro ·
1min[1 primeuzi1 o V<trianti1 versificam. S<' intilneşle în Cint<'cul ginerului:
Foaie verele m;1răcine.
.t\scultaţi, hoieri, la mirw
Sit v[1 foc un cînlec hine.
C:1 nu e lucru de mirare.
Ci c.• cintec ele-ascultare :
In curtea lui Ştefc:tn-vod;i,
ln faţa lctinului,
1\ !clinului spurcat
Şi de lege lep[1dat
Şi-n cruce nebotezat,
Pleaci1 nunta lui Sinpctru
Şi-mi ajunge la Simcdnt
Cu căruţc-mpodobite.
Cu postav verde-nvelill'.
Nunta unde-o conăcea?
La LHcul cocorului,

Tot in pi7.m;1 socrului
la vezi leti nul spurcat
Şi de lege lepi1dat
Şi-n cruce nebotezat
!Hani in pridvm· ieşea,
Cu ocheanu sc uita,
Nunta c-ahia o zf'1rca,
Porţile le Ziivora
Cu fiarele plugului
Tot in pizmei nunului.
I alfl nun la că sosea
Cu ciiruţe-mi;odobite.
Cu postav vcrde-nvelilC',
Cu cocoanele gc.1tilc.
Ta vezi letinul spurcat

]. \Viliam Smith. l>ir1ior.nair1• d:1s·,i1u1· d1• hiogra11h:t'o m:. !holc;o::;i!' l'I :.;w~r1111hi•
aneil•nm·s, Paris, 18!1-I, p. 425.
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Şi

de legc> lej>ădal
cruce nebotezat,
Indat{1 a şi strigat :
- Si1 se-aleag[1 mirele,
Mirele şi ginerele
Din nuntaşi, din c<"1Wrnşi
Şi din dalbii conăcaşi,
Din negri li"iutăraşi
Şi s;i snni zidurile,
Sfi descuie poriilc,
S<i bage d1ruţele
Tot cu cuconiţele
C:! le <.trde som·ele
~i le stric.:i feţele.
Ginc-relt' se i11trista,
l 11~;{1 nasu I ii spu 11ea :
- Stai, fine, nu te-ntrista
( ':·1 :le grijtt te-oi sci1pa :
Fii lu naş i;1 locul meu
Şi eu mire-n locul ti'tu
s,·1 ne k•rte Dumnezeu !
Un cui nci:;ru-şi alege;.1,
1i ~01wa cil i I t~onea
Pi11;i spumi1 se ff1cea
~i od1:1t' se repezea,
Zldurile ctt le si1re:.1.
Porţile le descuia
Şi c[l!"uţele b;iga.
Sit vezi letinul spurcat
Şi de legt• lep;-1dat
Şi-n cruce nebote7.1.1t
Nici pe-util nu i-a liisat,
Nowi buţi la rinei punea
Şi din gur<i cuvînta
Sa se-alea~ă mirt'lc,
Ginerele, mirele,

Şi-n

Şi s;i sari1 buţile,
Si1 taie cercurile,
Sit guste vinurilt•.
Si1 vezi numii ce f{!cea,
Buţile c<i le s;irea,
Cercurile Ic tiiia,
Vinurile c11 le cerea.
S;i vezi !elinul spurcat
~i de lege lepi1dut
Şi-n cruce nebotemt
Nici pc-alit nu i-a li'isat.
Trei fete el le g<itea,
Cum era una şi alta,
/\poi aşa cuvînln :
- Să sc-aleaf!<i ginerele,
Ginerele, mirele,
Sii-şi alca~~<i mireas<1,
Bai:;e-o-n ochii mmmi-s;1 '
S;I VC7.i nunul ce ff1cca :
Doi paşi inainte mergea
Şi la fete le spunea :
- Care est<:.• fin<i mea,
Vie s;i-mi s{ll"utc mina
S<i-i dau toati1 df1ruiala !
Mireasa că se-<ilegca
Şi mina i-o S<iruta
Şi de mini1 o lua
Şi.-11 carcli"1 o suia
~i nunta inclitri.H pornea.
Pleca nunta la Simec!ru
S-~1jung0a la Sfintul Petru,
Cu curuţe-mpoclobite,
Cu postav verde-nvclile,
Cu cucoanele gi'itite.

(Informator: Petre Julea, 32,
com. P;irhfiuţi, judeţu I Suceava

Hemarca ce se impune in urma lecturii baladei e c<i versurile au
aduce in sensul ~cesta, in primul
deformare a substantivului latin.
El clenot{1 un personaj de i.!lt<-1 oril!i1w etnicc"t dccit a celorlalţi croi din
baladt1. Pe lîng{1 provenienţa stn"iini1 ce-o deţine, letinul c, in plus, ele
altt:i n•ligie. Datorit.-1 faptului cii nu-i ortodox, aedul populur il apostrofeaz;1 cu termeni periferici, spunindu-u-i : ,,lctin spurcat şi de lege l~
pC1clat". Fiind probabil catolic, ca o burni parte din slavii rezidenţi în Peninsula Balcanică, îşi atrage oprobiul cinl<"ireţilor de la noi.
provenienţ{1 sud-dun<ircan{1. Miirturie
rînd prezenţa lctinuhii. Cuvîntul c o
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;\ dou;.i Juvad;, L·.:1 'u.:1,.iu11e~1 IJ~il~ufoi se pL•trel:t' dincolo ele ~•rrn fJu11;1rii in rl·~iuni sudice, o oferii numele voevodului ~tcfan. lntrucit faptele se petrec în ţinuturi depi1rtate, pl'!"sonajul pc care-l menţioneazii
versurile anonime nu poate fi Ştem~m al Moldovei. ci un alt erou <ll' incontestabile posibilit1·1ţi politico-administrative ca şi moldoveanul, aparţiniml de :.ist[1 dati1 regiunii erupene de miazi1zi. .'\cesta este Ştefan Duşan. Jn urma nunţii lui cu fiica regelui latin Mihail, avind în vedere importanţa politico-administrativ1.i
pe care a jucat-o acesta în cuprinsul
spaţiului balcanic, s-a creat o intreag<i litcratur<i popularii care-i
nrni
pf1streazi1 memoria şi-i mai prosli1V(?Şte faptele. Balada care se impune
mai pregnant din acest punct de vedere este Cintccul nunului. Titlul nu
corespunde conţinutului. pentru ci1 nu nunul este protagonistul piesei,
ci mirele. Intrucit în unele variante termenul ele mire e înlocuit cu cC'l
de girwrc, înseami1 C<-1 ele provin din piarţile de suci ale ţ;-1rii.
TrPcînd la explorarea conţinutului pe care-l are Cinkcul gincrului,
trebuie observat C.-1 mirele, conform tradiţiilor faklorice, nu obţine uşor
dreptul de a se ci1si1tori. Pentru a ajunge in ipostaza de soţ, literatura
popularii ii impune mai multe probe de inteli~enţ;i sau vrednicie fizic[1.
H;"1minînd in cadrul elementelor vitejeşti angajate în competiţia pentn1
obţinerl•a fetei rivnite, primul obstacol pe care-l ar<.' de trl'cut este s{1
sar<i cu calul peste diverse obstacole dificile.
In majoritatea tPxtelor, tîni1rului i se cc.•re si-1 s~altC' peste un nuild,ir
de vidi1tuci de postav multicolor. ln faţa lui, calul refuz,·1, ini\ial, si1 focii
saltul cerul. :\junge lingi1 el şi acolo se opreşte brusc. C;:al;ireţul e gata
s<i cadii. ,.Dar<'1 ginerele ce fi1cca? /Calun-11 chingii şi-l stringea/Şi cînd
mi se repezea", trece nu numa! peste lrnloturile stivuite geometric, ci şi
. .Pe~lt' ziduri c1·1-mi si1rea.f Por\ile le descui./Nunta-n curte c<-"1 întra"
In alte variante, ginerele fiind prea timir nu st;ipineşte hine bidiviul
şi czit:1 si1 se dea in spectacol. In cazul acesta ii ajuti1 naşul, spunindu-i :
- .. Nu purta fine, grija/C-acuş iţi lui11n mireasa ! /Roaf!i1-te la
Durnnezeu/Si1-\i tr<'1iasc1-1 naşul tf1u/Şi la maica Precista/Si1 triiiasci1 naşii
ta./Nu puta atit ~rija/Cf1-ţi poart<"1 naşul grija/Şi toal<-1 cheltuiala/. Să
l'ii. ginere-mpreuni1/Ii fi mulţumii la urmii'.": Finul e într-adev;lr mulţumit, pL•ntru ct1 intervenţia nuşului se dovedeşte a fi salutarii.
Exceplind proba menţionaltt, tin<-1rul este supus şi altor incerci1ri, cit'
alt gen. Ca si1-i dea fata, !elinul. tati1l fetei, o imhrac<i atit pe ca cit şi pe
alte trei sau mai multe prietl'll ale acesteia i.1 rochii identice şi-l inviti1 p~
tln;"1r s;·i indice care ii este logodnica. 1 Fetele poart<-1 masci1. Menţiu
nea aceasta lipseşte din textul rorni111esc. E insf1 ele presupus. T1n<1rul recunoaşte~ uşor aleasa inimii lui pentru ci1, in prealabil. perechea a stabilit semnalmentele dup1·1 care fata poate fi icle:1tiricati1. Şi ami111untul acesta lipseşte din textul dacoroman. Se
gi1seştc.•, in schimb, în variantek• istroromime ale aceluiaşi subiect. Trecîndu-le în revistă, ceea ce se desprinde din parcurgerea lor e ci"1 variantele istroromime, contrar celor din dacoromimi1. conţin întreg traseul
epic al naraţiunii.
2. Fra~menl extra-. clinlr-o variantf1 a baladei p:-...tral:'1 in manu„c:-rio; in arhiva
aulorului.
;}. Traian Cantemir, °J'l'Xlc i!>lroromam·. Jo:clitura .l\caclemi<.>i Hormin~, I !)5!1. p. ;1'!1.
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A dou;1 prohi1 (k• 1ste~i111L· 1i preti11dL' ginerdui sit ~hic(~asci1 în c<·
c;.mwr;"1 de l;.1 etaj, din cele ~apte, <.1 fost i11lrodus<·1 fala . .-\ tn•ia 11u se di
lerl-·nţ.iaz:·1 de <1 doua în sensul ci1 liniarului i se cerc doar s:·1 indice in Cl'
dulap, ui11 cele Şapte aşezate la rind în hol, SC g;:1scşll• ÎnchiS{t logodnica.
Trccînd cu bine probele în lcgiituri1 cu iclcntificarcu fetei, tal<-tl .1S<i-i verifice timirului atit iscusinţa in muncii, precum
o materializa. ln scopul dat, ii <irat1"1 coasta unui deal
plin de pieln'. prl•tinzîndu-i s{1 curPţe p;unintul de ele şi S<i-1 faci'1 productiv. :hemenea opL'raţie n-are carackr fantezist, ci corespunde unei
vechi tl·ndinţe a localinilor, ştiindu-se bine ct1 regi11ne<1 in c;irc locuiesc
htrorom:111ii e aridi1, numai stincil stearpi1. Ca sci-şi cultive cîteva ri1zoare cu zarzavaturi, oamenii aduc pi1mint ele la clepiirti1ri mari cu raniţa.
Nu-l pot folosi dupi1 voie pentru ci1 intervin
vmturi ptistietoarL' Cd
Bor<i care distruge tot avutul cerealier. :\lte d<"1ţi, peste regiune se 111~Laleazi1 ciilc!uri toride care <1U acda.~i efect distructiv ca şi furtunile furihumle.

cc~ lcia se gindeşte
şi posibiliti1ţilc de a

Odati1 cc usanarca terenului povîrnit pc coast41 dealului a fost realizat;1, tat:tl l"l'tl'i nu se sfieşte s<"1-i ccurc"t viitorului sini girwre şi alt<'
ser\'ituţi oiwrow;e. Prima din ele impune timirului s<·1-i recupereze incbl
ele nunhi pe care 1-a scc"tpat în riu pe c:ind se reîntorceu de la cununie
l\lotivul folcloric <ii inelului nu ne aparţine nunrni noui"1. Circuli1 şi la
~irl:o-croaţi II au şi lrnlgarii (Petru Caramn, Studii de folclor, I, Editura Minerva, Bucureşti, 1!1!17, p. 2Hl şi 224) Prezenţa inelului la romfn1i
n-a rimrns circumscris,·1 numai la populaţia din nordul Dun<irii, ci s-a
extins şi la istrorormini. Una clin naraţiunile cuprinse în volumul lui
Traian Cantemir, Texte istru;omi-lllc, Hl5!J, p. 112-117, intilulal{1 l'il'a a
lu grufu (..Fala ~rofului") se axcm:<"1 numai pe molivul irwlului.
Probele la care esll• pus mirele pentru a obţine mina tinerei dorilc
1.·onslituie unul din CL•le mai vechi demente compoziţionale ale procesului nupţial. Prima lor p1·ezenţ;1 se intilneşte în Balada soarelui ~i <1 lunii.
ln l'<I se cert• aslrului zilei, ca orict1rui alt ginere, sfi-şi arate vrcdniciu şi
~,.-, construiasc;i o scar<"t gig<ml pint1 1;1 cer pe c:.1re st1 urce la Dumnezeu
si si1-l inlrehe dac<"1 se poate ci1si1tori cu sora, luna. Incestul începe s.i
preocupe. Odalit c:c in problema mariajului e implicat;i şi puterea divin,\
inseamU.-1 c:i rcligiu se extinde in domenii tot mai variate.
lntrînd in actualitate, ceea cc trebuie reţinut din etapele evolutive•
;ile nunţii e cei o purlc din cl<.ttinilt• care se practic<i şi acum, coboar[1 din
trecutul indcp[U'tat. Prima clintrc c•le se referii lu impacienţa socrului
mic de a ziiri venind nunta. Pentru a observa-o de la distanţii, recurge
1<1 ochean. Obiectul optic dcmostreazi1 C<i <1cţiunea balmlci se situează la
o dati1 care nu se distanţeaz<i prea mult de actualitate. S-ar pute<i c.a
hulada si'1 fie totuşi veche, prezent<: ocheunultti constituind un •1daos ulterior.
Ceea ce mai trebuie sublinit în lnilad;i este distanţa ele timp pe care
o parcurge alaiul nupţial. Porneşte la Sîmpetru şi ajunge la Simcdru,
rectc Sfinlul Dumitru. Cum intre cele cloui1 si1rh;"1tori bisericeşti se interpun aproape patru luni, intervalul menţiomit c mult prea mare pentru a fi nevoie de el ca su acopere distanţa dintre cele dow"1 loc<.1lit[1ţi. Rcztllli1 de :iici d'i o parte de timp a fost consumam cu popasuri rcconfor-
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lante. Unul din <11.:esl(•a a ~1v11l loc, d11p<-1 1..·um imlil'i°I !mlada. la
Lacul
cocorului. Nu e singura formulure de ~tcest gen.
Codul poştal al ţ.[1rii
noastre emm1erc·1 15 localit<iţi care utilizeaz{t lexemul lac în combinaţii
cu alte substantive. Substantivele acesten sint fixate sau la genitiv sau
la acuzativul prcpozi~ional. Prin intermediul lor,
deşi se marchea7.u
uneori puncte puţin importante geog·rufic. totuşi ele interese<1zi1 pr111
strncutr<.i sinlactic;i pe care o au. Exemple : Lacul babei,
La(·ul Cri~u
lui, Lacul turcului, Lacul ursului, Tirmwa de Cri'.', Uilcacu de :vlunh',
Zăul de Cimp. etc.
Exceplincl util combinaţiile sint<iclice genetivale evidenţiate, cit
cdr <:i.lre folo:;l'sc ;.:cu;mtivul pe>reziţ.icmil, substantivul cap1-1l<i concr~·
teţ{1 şi alunei cind işi asoci<.1z<."1 atribute care insist;-1 asupra parlicularit<1lilor l:•i naţionale. :\cesteu se exprim<-t, de obicei. prin intermediul adjedi\'eloi- dctermim~le : Balta \'crdc, Dl':ilul Negru, Lacul Hoşu. Muntl'lc Plc~u\', Uimdnu Sărat, Valea Seacă.

şi

Oei alei ajuns la poarta miresei, convoiu I I ini1rului arc de intimpinut
<idvcrsitatea socrnlui mic. Acesta nu inţelege S<-1 cedeze uşor fota. ln con
secinF1 leag{1 poarta şi nu lusii pe nimeni S<-1 intre în curte. 111 asemenea
condi!ii <iparc un vornicel ul mirelui care incearc;-1 sii pacifice p<-irtilc in
conrlict. Oraţ.ia de nunta pe care o clcbitem:f1 <1cesta in faţu plenului
nupţiul <.J<luce elogii miresei. In urma loi·, flatat de tirada pateticii susti1~u1i1 t.!e vornicel, socntl mic i5i infrinf~e cerbicia şi consimte s;i-i dea hinccuvinturea fiicei sale pentru a se ci1sr1tori cu pretendentul.
Motivul porţilor închise e foart~· r[1spindit la rom:îni. Mullituc..linca
variantelor versificate aparţine, în special, părţilor ele nord ale ţ[1rii. ln
~ud, in loc ele oraţie de nuntii intervine obiceiul voinicesc ele.· :i încăleca
un <irmi'1s<1r şi de a s;iri cu (•) obstacolele curt• amintt>sc de turnirurile apusene c..le <llt:i dat.-1. Saltul de pcrformunţi1 pe care-l face eroul clin citatul C'intcc al ginerelui, n-urt• numai sens spectacular, ci şi unul practic. s.-1rind cu calul peste porţi, eroul le deschide, permiţind ca nunta -;;!
intre in cuprinsul curţii şi s,-, se clcsfoşoare conform vechilor datini.
Un nll motiv etnofolcloric legat tot ele Cinlel'UI ginerelui este obiceiul colacului. Cu ocazia nunţii. pc lingă obişnuitell' preparartc de pani ricaţie car<:' se rac atunci, se coace şi un colac aparlP cure ii dep<-tşeş~e
pe ceilalţi nu m1m<1i prin dimensiune, ci prin ornamentarea de care se
bucurr1. Colacul acesta scrvc~tc ca element ritwtlic pentru .1~incre, care,
trecind pe sul> C'I, consimte s<i se subordoneze tuturor obligaţiilor
p\.?
rnre le va aven de îndeplinit ca diriguitor al unei noi gospodi1rii spr<' :1
<. duce spre lwlşug şi prosperitate.

I.!\ ll.'" .I \ J)lo: DE !.t\ :'\OCI-: 1CONSIDEll.'\TIONS l·:TNOl'Ol.K J.OIU(H.:ES)

Ut'">umc
CNlc <.'tuelc pr<~scnlc cl'unr. maniere suc..:incle le' cprcuvcs initinliquco; par
k•,qucllc-' un jct111e. c:mclid:1L au mariu1w clc\'ra µrouvcr la viabilht• <le" "I?" aptL
lt;clco; nece'i'·ah·c" ;1 11ne nouvellc- et:qX' elo? la vie. On rcproeluil. elans cc '><'"'· llll('
Ch:mi.on cin :!l':Uln•, que l'aul.eur a cucillic elani. Ic villag<' ele Pi1rh:1uţi, elcpartement
de ~ucr.:1va, 011 ;1va11ce J'h)· potlw·e que cd le-ei provient ele la rC!J it•n 'ml-clanu bien11e
ct 011 apporle, i1 l'appui ele l'analy'iC' interne du texte, lrs ari?llmcnls cic !'i.J?ueur.
T:auteu-· util isc auv-.i bÎ<.>n clcs ar~u111e11h hi~torique 011 co11ccr11a11l Ies c:1mht1011 ele
I:? vie 11iatcrir.lle ele..; j,troro11111ni11„, ct'llX qui 0111 clu constiLucr Ic point ci~ clc.'.-partdan~ l"irracliation ele celte ualiaclc.
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HAl'OHTUIU lNTHE NOMELE DF. !.OC ŞI
Nl;MELE DE PEnSOAN :\
(li\'IPUC;\TII ISTOHICE, SOCI/\LE ŞI LINGVISTICE)
IJ.!E DAN

:'\l<-tturi de apelative (in primul rinei termenii e1itopici). de imprnmuluri din <.1lle limbi şi dl• fornwiii rorm·l!lcşti ;1vi:1d l<i lwz;-1 11u111e rn
mune, o categorie im1~ortar1U1 de nume de locuri o reprezint<i ccll' mrm;·,_.
prrsonalc. Exist<.!. ele allfcl, ca şi in C<?zul rel<ttici apelaliv-nume de Io~.
un raport reciproc intre loponimc şi antroponime!. Heciprocilatca acestui din urm;-1 raport este dovcdilf1 de o Sl'rie de topo!1ime fornwte de l;i
un nunll' de pcrsoami - simplu sau derivat (nume de fornilie, prenume.
poreclă), iar pc de allf1 purtc. de numeroasele nume de persoan;1 ro:11(incşti (in special de familie) care au la ba:t.<-1 un to:;oni:n '.
Este import;111t s<i constatt1111 c<i procesul .,tr~111sform;'1rii" 1.!!\01" nunw
ele persoumi in nume ck• locuri se petrece permanent, pc b;.iza unor cri
terii lilll.!ViStiet' privitoare )a sprcificit:~tea •~Urnelor rrop:-ii ~j la forrrn11
ţii topici caracteristici pentru limbu noCJslră. Exist;-1 ins,\ în acest domeniu o anume cleosebin.• : pc cit;i vreme numele de persoan;1 pot npare~1
ca to;;onime. simple sau inrnţitc ele sufixe' ~·i clemente dcri",•. 1P, numele
ele persoarH"i. formate ciC' la m:mclc ele loc au in structur:1 lor u1• 1oponim
şi un surix spcciali;wt 3. f'l• tic <lltt1
p;.1rte. i:i <.:<Jzttl toponimici, numelcde persoarn-1 pot ap;irea şi in diferite strucutri, exprimind raporturi d~
poscsiune !':<'!U fiind
construcţii cu re;;ţiune
<lircclit, antropo11imul
aflindu-se in cazu:-ile genitiv sau acm:ativ, cC<.:-u ce nu se intimpl<1 h1 nu
mele tle persoam"i. care .iu la lm:..:::i un toponim.
Un ult aspect demn de menlionat rezid.:"'1 i!l faptul că, de 1h1cci, cel.:•
mai multe toponime romi1neşli furm<1tc pc bazn unor nrnne ele persoană se refcr:1 la loc<1liti1ţi. .'\111 putea spune c;-1, indifercllt de originea 101·.
exist.-1 în aceasti1 pri\·inţf1. citcva sufi:.•c s;.r:d:diz;1te : -c~:li, -cr:i (-:~:1i), -ari,
-fiuţi'.
La acest clin urm;-, aspect se referea Sever Pop cinci afirma:
,.On peut donc reconrwitrc commc le trait Ic plus carnctt'.·ristique du
roumain la formation du nom
ele villages cl'•ipri~s des noms de famill<'
jaclis Ies plus re1;andus. en leur ajoutunt le suffixe colectif -~-:;t :"'.:
I. IOl'Jlll Iordan. 'l'oponimia

2. CC.

.Şt. Paşca,

rcşti,

româm•a!>că,

Nnmt• de 1wr!>oami

şi

Bm·urc">li. l!lo:I.

numr de~ animale

111

Tara Oltului.

!'111·11-

rn:rn.

:I. Cl. Iorgu lorrian. To11011imia româncasl·ă, l!H•:J, p. :J~l:i-538.
-I. CI lo;:.11 l'nlrul ."liumt• dC' p1•noanf1 ">i nume· eh• lol'uri romăm·şli. 1;c1 ,<; !-: .. l!l:l·i •
lor~11 lorcliln. 011. dl.; Ilie l>an. C:onlribuţii la i-.tori:1 limbii rumi1111·. 1!111:1.
5. Sever Pup, J.rs 11roblt.•1111•' de la lo)lonnnic• c•I de' 1':111IJ1ro1w11.' mic roumaim•.
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în cazul toponimelor provenite din antroponime trebuie s;1 111voc1i111
nu numai trăsăturile lor lingvistice (atîl de evidentl' în cozul .ipel.itivelor), ci şi condiţiile social-istorice ale epocii în C<ire ele au api1rul. Numeroase nume de sate romftneşti care au la bazt't un <111troponim, urrna1
de sufixele -c~li sau -cui, trebuie puse în legi1luri1 de c{1trc topononwst
fie cu sistemul de întemeiere a m;ezc-trilor rurale ro1mi.11eşti 6 , fie cu unele aspecte caracteristice vieţii feudule din Moldova ~i Tara Ro1m\ne;1sd'i
(organizare adrninistrativ<i şi fiscal<i, relt:ţii dintre boieri şi ţ<'irani. dintre ţ{irai~i şi m{in<isliri, ierarhie socialii, imigr<'tri ele populaţie di ic!·-·1
provincie în alta, ~•imbioză et:1i::i1 etc.) .
Datorit;1 faptului c;i numele de loc nu apar acciden!al, ci în cadrul
unei colectivit<iţ.i, întPlegem ele cc pentru idenliricare<1 şi inclividtmliz:1.
rea n~:ilili1ţilor înconjtircitoan• vorbitorii uu nvut in v<'dere consideren ·
Ic referitoare la rc-lief, flor<i. fuun<i etc., dar şi raporturile dintre om ~i
1rntură. Trebuie insii s<i deosebim în aceasti1 directic modul de formar•2 o1
toponimelor, pe care Ic putem numi antroponimi~t'. procl'dee difel'itc el'.·
la o epocii istoricii la alta, condiţionale nu numai de ment111itatca oamr.•.
nilor în ceea cc priveşte procesul denumirii, ci şi ele realil<iţilc concrete
ale aşez1irilor omeneşti respective 8 . In aceast;'1 privinţ<i lK'nll'U epoca veche din istoria Tiirilor Hom,~111c putC'm icll'ntifica într-o serie ele cazuri numclr 1x·rsoanci dt· la care s-a formal un 11unw ele loc Acesta (intcmcietor, cumpitr;itor sau propielar vremelnic :ii unei mo!;'ii sau aşezi1ri) es!C' dt>
foarte multe ori o persoanr1 real.:i care poate fi identificată pe haza documentelor istorice. 9 Siluuţiu este intnrcilva ;isemi1?1i1to:irc pPnlru secolell' al XVIII-iea şi al XIX-iea. cinel insii nu pr<'<lomin<i numele de Io·
caliti1ţi i:1 -c~li sau -cni, ci acele formate de lu numele unor proprietari,
boieri şi ;trcn<luşi, <lar cu alte sufixe O alt;i situaţie cunosc microtopom
melc, care, in general, n1<1rchcazr1 un raport de proprietate şi, drept co.1
secin\.:i, numele de persoarni (clar şi prt·numele de multe ori) apar la cu
zurilc genitiv şi acuzativ. w
ln sfirşit, alta este situaţia pentru
localil;iţi, (sate, comune şi oraşe) a fost

secolul 11os!ru. cind numele unor
înlocuit pe cale a<lministrativ;-1 cu
lll1111elc ~i prenumele unor scriitori. arfo;li, oameni politici şi personaje is·
lorice reale din ţar;i sau slr;iine Ne gindim la nume de loc precum Tcd:ir
\lhulimiresl·u, George Enescu, Ştefan cel ]\fare,
Ciprian Porumhcscu
i'1ih'1il l~ogălniccmm etc.
Dacei pe lingvist ii interesează in mod strict semnHicaţ.ia, originea,
structura fo11etic[1 şi funcţia .f.?ramatical<I, evidente în cazul <1pelativclor.
el nu poate trece cu vederea un nume
topic considerat drept cu,·inl,
<1tunci cinci ci este format de la un nume de familie sau ele la numele
unei persoane rc<ile. care pentru istoric bun[toar;i, prezint;i o imporlanţ~'i de prim ordin. :\şadar. pentru toponimele care conţin nume de per
soan1i, cerct.'larc<1 se clovl'deştc un auxiliar necesar, iar apelul la docu
fi Vezi-H~1clu- Ho~ctti

i.
li.

!I.
10.

l'aminlnl. s:ih•nii şi stăpinii in :Uoldov:1, llul"„ l!JOi, p. :li :
li. H. Stahl, C:ontrih11!ii la studiul !>;ih•lor d<"vi1lmaşc romaneşti, vui. I, Ecl. /\C'arl.
H.P.H., Buc., rn:;B, p. :J-lfi.
CL Ion Oo:1al Con!>Îd<"ra\ii i<.lorin~ :isn1>ra to11011imil·i ro111m1cşli. J.H, nr. ;;_
I !lfi-l, p. IH 5--l>""2 i.
Vc:r.i I. lorclan. Oh'Sc•r\"alii ru t>rivin• la ra11orl11rilc dinln• tu11011im<" şi :111lro11•1ni111l'. in „Limb;i rc•mnni1", nr. :I 1Hi5, p. '.?11-21~.
I. Donat, 01>. dl. şi Ilic JJnn, C:onlrihulii la i~lnria limbii ro111;11w, p IHll-1!•:1.
lorl!ll Iordan. 011. l'il„ cu mnncro:isc exemple.
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mente istorice este oblig<1toriu. Mai greu este in :1ccast<1 pri\·inti.i nu atit
idcntificareu (atit cit e posibil;i) u Jlel"sonnei
al c.:1rci nume îl conţint'
toponimul, cit stabilirea ori.ginii popriu-zise .:1 numelui ele pcrsoan;i. înţelegem prin aceasta nu oril{inea geografic;i (local:i) şi isloric;i a unei
persoane, ci originea strict lingvistic1i a numelui pc care acesta ii pourtC1.
Şi in cazul numelor moştenite, etimologia nu este totdeauna uşor de stabilit. Spre deosebire de apelative, forma fonelicft a numelor de persoani1
intilnitc în toponimie arc mai puţin<i importanţii ~i ca poate fi avut<i 111
vedere pentru cazurile in care numde comune dintr-o zoni1 dat[1 nu prezintft anumite evoluţii fonetice. Totuşi, forma unora dintre aceste anh''>ponimc c importantf1 atunci cinci apare in documente istorice sigure (şi
in mod dcosehil cinci utestarea istoric;! o prohei.IZ<i, cu schimhririlc acesteia de la o epoc.:·1 la alta, de la o regiune la :11la sau pentru situ;:i~iile cind
unele fenomene fonetice nu mai apar .:1zi în apelative).
Situaţia este cu totul diferitit în ceea c<• priveşte morfolo~~ia :mtroponiml'Or intilnite in toponimele p<.>rsonalc. Ştiut fiind c•i numele d<:
persoan;i au, in t!encrc, o poziţie specialii in cadrul gramaticii (privitonr~
la gen, la articol. la raportul singular-plurali, nu tn•huit· !;;i un;-1m lolu~i
c<i în uncie situaţii antroponimele cunosc un paralelism cu apeh1tivek.
Este cazul sit wninlim, spre exemplu, raportul intersant dintre plural11l
numelor de persoan•i şi numele ele loc cu .ispcct de plural.'' F. suficieni
să menţion;im aici, lone-,ti (pluralul
de la Ionescu) fut<"• de
l,loie~Li
(acesta din urmii nu reprezinli1 pentru vorbitorul contemporan pli:ral11l
unui Ploaie Si.lU Ploicscu. chiar clac;i clin punct ele vedere istoric numc1l'
acestui ora~ provine de la un boier. Ploaie, atestat documenlar. 12
Chinr clac;i exist;i o identitate intre numele comurn~ şi cck' de persoană (mai ales cinci acestea clin urm{1 sint poreC"lc). aceasta priveşte oric'inen, şi nu sernnificaţia.
Tn asemenea cazuri avem ele a face cu o falsf1 sinonimic, ca:-c ar explica greşit toponimele Jlersonale,
dacit n-am ţine searm1 de aspectul
diacronic şi ele posibilital<~a folosirii unor nume ele loc ca nume de persoanei (nu ne interescaz:·1.;:ici
supranume !'au pseudonime de tipul Constantinescu-la!ji, Po1>escu-Sirctcanu, Ionesru-J\rgr~ ele.)
Tot in lcg;Hurt1 cu cele de mai sus trebuie să invoc;"1m şi „coloritul''
regional al .:111troponimelor de la l>caa numelor ele loc.
Diferenţ0lc in
aceast;i privinţf1 între cele trei provincii istorice rom[11w~li se explica ~i
prin preferinţa vorbitorilor dintr-o arie ~eograficf1 pentru unul SClU altnl
dintre procedeele ele formare a numelor de locuri de la numele de pcrso.imi. E important de <1scmenea si1 subliniem ci1 o astfel ele alc;,:0re poate
fi cxplic<ttă şi prin faptul c1"i pinii in secolul al XIX-iea sistemul popular
de denominaţie din Moldova şi Tara Hom~mcasc<I nu cunoştea decit un
singur termen : prenumele. Aceasta şi cxplic:i frecventa folosire in aceste provincii a sufixelor -e~ti şi -cni, cu uncie diferenţe totuşi, de la o
perioacl.:i istoricii la alta. Cercetarea documentelor istorice pune in evidenţă importunţa etnonimelor (unele dintre acestea puleau fi şi pore1 Ctr. Viorit·:i Florea. Ohs<•r\·a,ii mm11ra s1•11\1tlui numt•lui 11ro11riu, in vui. Studii
de onomaslil·f1, l!lRI, p. 47-57; Ilic Dan. Contrihu,ii la istoria limhii roman",
laşi. rnll:i, p. 117-12!1.
12. Vezi Viorica Florea, U;111orlul di11lr1• i11!1•h•s11I 11unwl•1r 1lt• lol'l11·i ~i 1·rl al 1111mrlor l'nmunc corc~sp11111.ălnart". l.B :1/ 1!17!\ p. 21~1-:!l!J.
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ele) pentru formarc:>a numelor de familie şi, pe ba7,a acestora. lirzilJ. a
numelor de locuri. E interesant de constatat ci"1 astfel de topo!'lime :ip<..11"
obişnuit cu forme de sin.!!ular, ca in cunoscutr:·lc cxem•)]e : Armanul, Ga1111, Lipon11111l, Neamţu, Husca, S<isca, Tatar.:a, t:ngl;ra~lil ll.
Cum ne-o clovcclcsc documentele istorice şi situaţia din multe liml~i
europene (inclusi\· Iutina) numele de persoanei erau li! un moment dat
mai diverse (de altfel, cum opina Al. Graur, ele pot fi întilnik întJ"-1)
liml>ei datt"1) 11• cePa ce explic<i, ciupii p:"1rerea noaslrii, şi faptul c(1, l:i în.
cepul. ele :.ipiireau singure (ffir<i determinanţi ~i ffir;i sufb:c>) c:1 topu· ~~1·
Sittwţia C.'Sle simil:.1r[1 şi in ceea cc priveşte unomaslka fninix·ză clin epo·
ca romanii şi galu-romani\.
Din punctul de vedere ;ii teoriei ?Îumelui propriu. toponi111e](' J;l'O·
venite din untroponime au uneori
un c<1ractcr ncmotivat .. sau motivul,
dcoarc(•ce nu ţin seama de formek• ele rclid, ele fm1n[?. cJp flur;i. gl'on!r;Lfie cco:10mic;i etc., ceea ce indrepti1ţeşlc al'irm<iţia lui E. Negre : „IJ•'
ll1CJl1C des noms ele ]iCUX lirei; des
11oms de prc:so11nes soi1l etrhilrair•:'
car ce n'est que par cxccption qu'ils clC:•pan<lent ele l'ilS]~l'cl vu de l'hislt1i re <le le11 " ' >.
Dacii 1~ s(1 stuhilim o crunolm~ic in evoluţia retporlului nnmc ele Io~
- nume de persoan.:i, aceasta <li" fi urm<iloarc11 : antroponim-toponim
(ff1r.:i vreo modificare fonnali1): ;mlroponim transformat in ntimt• de localitate (prin derivare cu sufi:w); nume dl" p<'rsoană devenii nume <11·
loc prin compunere (cu alt nume propriu sau mai ales. cu un <ir-elativ),
numt· ele pcr!'oană de la baza toponimului (folosit singur sau ca clerival)
in c<tdrul microtoponimici, denumind ctccidcntc de teren (clealuri, v<"11.
pîr<iie. 1;oie:~i. fî1wţc, drumuri etc.).
:\şa cum a ar[1lat Ioan Pi1lruţ '0 • t•xislii im;;-1 şi unl'le dcosel;iri.
d.~
ordin cantitativ sau calitativ, intre cc:lC' cluui1 sectoare ;tic onornast 'ci:,
toponimie ~:i antroponimic: nrni intii, a11lropo;1imcle sinl „general sau
larg r;ispîndile'', în timp ce numeroase toponime prezinl<i o form<-1 r;1
ră sau unic;-1: în alt doilea rin.cl, numele de locuri sînt mai re1:islcnle, s<:
modifică greu, pe citei vreme ~1nlroponimele, in funcţie ele factori ist·•
rici, wciali şi cultural, sint
supuse unor permanente ~i adesea impor·
tantc modificări.
Nu r. lipsii de importanţ;i, in aceeaşi ordine ele idei, şi faptul c:.i unell'
a;1troponime (mai vechi sau mai noi sau chiar clispiinttt') nici nu sint in·
regislrate în lucriirilc de specialitate,
toponimele pc baza c[1rora s-au
format prohînd existenţa real;.i sau posihili1 ;.1 tmor astfel de nume ci,-.
pcrsoa11ii, încit acelaşi autor menţion~t anll'rior conchide : „Vncle untropuninw la care raportez nume)(' ele localit(1ţi sint într-adcv[rr rare su11
neaşteptate"

11

•

Rccinrocilatca dintre numele clC' persoan<.i şi numele de loc în Jim·
ha romt11\;i. inclifC'rt•nt cbct"i cele clintii sînl echi~all'nle ca form[1 iar toponimele apar ca dC'riv'-llc cu sufixe sau cuvinte compuse, este pus<.i în
cvidenţ{1 şi de un triplu
raport : antroponim-toponim - antroponim
13. Cf. Jorl'tt Jordan, op. cil., p. 21i'.l-2!13.
J.1. VC"zi 1\J. Graur, Nume de lm·uri. EcL şlii11\ific[1, 1!1î2.
15. E. N<:f:rC', Leo; noms dl! lieux 1•11 Fr:im·1•, Pari", l!Jli3, p. 11
Iii. Vc·.~i fl>an l·';itr11L :-.:unw dl' 111•;\11ar11• şi num:- d1• llll llri rom:mrşli,
1!:18-1, p. 26.
17. h.ll'm.
0
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llt!r.,

(nume de familie) : Ploaie - Ploicsti - PJoie ... tcanu; \"Iad - Ylă<lc·ii
Vlădcanu, dur acelaşi raport po<Jte c"unoaşte şi
alt<i reluţie cronoloi:!ic1
intre cei trei termeni : nume de luc - nume cJc persoană (Sucea\·a Succ,·eni - SuccYcanu ; Galaţi - Gălăţcni - Giilăţcmm). ln ultime:-IP
dowi secole (dur pentru cazuri izolute, fenomenul poate fi mult 111<11
vechi), clatoriti1 deselor migr<-iri din arcul intercarp<1tic in Moldova.
:Vlunl<:•aia, Oltenia, şi Dobrogea, raportul dintre toponime şi antroponime a cunoscut
mai ales
relaţia
nume de luc- nume ele persoană :
Bra~O\' Bra~ovc;mu : Ardeal Arddcanu, Lugoj - Lugoj;um 19 •
Dac<i este aclev1iral c;i. in general, pentru toponimia romimească, cr;•lc mai numerousc IHlllll' de locuri formate dC' la antroponime sint cele
care au la ha7.i1 un nume de persoan;i sufix<1t. limb" rmmini1 cunoaşte ş1
un raport toponim - antroponim, ~i în Cl'C'il cc prive~tc oiconimelc. Numeroase exemple judicios anali7.atc, cu justificarea unor noi etimologii,
se gf1scsc în lucrarea Nume de persm111c 'i nume de locuri rom<inc'iti ci~·
Ioan P1itruţ 19•
•
•
E nevoie si1 realiz;im o clist.incţie şi în ceea cc priveşte genul 11u11wlor de persoane C<trl' stau la bu7.a numelor de locuri.
Mai ales in ceea
cc priveşte numele de loculit;jţi. antroponiml'le de c:cn mw;culin sini
preponderente. Fuptul acesta se explic<i prin aceea c;'l b1-1rbaţii. mai aks
în epoca veche, .:n1 avut un rol social deosebit (inclusiv în întemeierea
satelor. fie de la un ,.str;lmoş", fie de la cca clintii familie stabilit<i in regiunea respecliv<i). şi prin V<:.'chile cutume nescrise ale dreptului romi1nesc "'. .·\ceasl<i silu<1ţie nu exclude i11s:1 masiva prezenti1 a unor nume
remininc de persoanii în toponimia rom[111easci1, m<d ales cind e vorba de
cecea cc francezii numesc licux-tlits 21 • :\ceasl<"1 situaţie. raporlati1 la
circumstanţele propriet;iţii, se explică prin factori de naturii social-is toric;i şi cconomiC'[t. Este cazul numeroaselor toponime formate cu ajutorul sufixelor -oaia, -l'asa, intilnile in toate provinciile romfmeşti cu referire
l.:1 raporturil0 de proprietate : Biilăn0<1ia, Dri'ighincasu, Comilneasa, Giigcasca, Giincasa, i\fanolcasa, Hiidcmia, Zhicroaia ele.
O clifcrcnţ;i notahiti există şi in ceea cc priveşte situaţia numelor
tic persoanii masculine şi feminini' cu form;i neschimbat<i. cele dintii avîncl evident o situaţie predominantă. :\cest fapt se explic<i prin aceea
C<i „un nume de loc care ;irc la hazi1 un nume de persoami masculin,
este viu în conştiinţa vorbitorilor, pentru di este raportat la o pcrsoant1
cunoscută şi important;i" :n.
Dac;i numele de locuri care au la ha7.ă un atroponim pun nu pu\i11e
probleme lin~vistului (în raport cu etimologia şi cu tipo~olia formantului
topic), situaţia este mai simplii cinu este vorba de antroponime derivate de la nume de localit<iţi, ca in cazurile Foc':>iineanu. Pite~tcanu, Sihianu, Suct'\'canu, Turdcanu ele. Numai c;i in ;:iceste situaţii, caracterul
în întregime motivat al toponimului
este trecut pe un plan secundar,
deoarece, s;I zicem, Nemţeanu nu înse<1mrni Ion, Dumitru, Yasilc, ori(!i-

o

JR. Vezi Ş~. J\letcş, •:migrftri romiull'şli din Transilvania 111 sccol<'le XIII-XX,
KS.K, Hlii : I.I. ~istor. 1-:migrărill• ci<' Pl"ilc munţi, 1915 : C. Hacuvi\11, l\tigra\iunj din A1;dcal p1•sle Car1•a1i in lumina loponimil•Î, în ,.Geopolitica şi gcoistoria':. nr. l. 1942, p. l)!J-73.
rn. \'czi I. Pătrul. Onom:1stică ~omâncască. E.S.K, Buc., HIBO.
20. I. Iordan, op. cit.. p. 2:14._
2 t. A. Dauzat, La topon~·m1c fran\'<1ist•, Paris, 1971.
22. I. Iordan, op. cit., p. 237.
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nari sau locuitori din Neamţ. (judeţul
sau localitatea), deci o anumil:i
persoan<i localizal<i şi prin radical şi sufix, ci oricare individ care locuieşte în judeţul sau oraşul respectiv. Am putea spune c<i în aceast{1 situaţie nume de familie ca
Gillăţcanu şi HÎ!jllo\·canu sint simţite
pentru
lingvist ca adjective. şi nu ca nume proprii individualizatoare. În puţine
cuzuri inlilnim in toponomia romfineasc•i şi nume ele persoatHi care işi
au originea, cu form[1 de singular, într-un nume ele loc cu formii ele
phm1l, ca antroponimul Bf1dilra"m, care potrivit opiniei lui lor~u Iordan,
pro\'lne în mod ~i~ur di:l numele topic lli'idiirăi (sat în jud. la~!:°). Se pune ~ici problema ori~i?lii locale sau pcrso:mlc a unor toponime formall'
din nume de pcrsoarni 13 •
Numeroase ~i diverse situaţii privind raportul toponim-antroponim
pol fi intîlnitc şi in alte limbi, in general cunoscute. Exislc"1 încă clin antichitate toponime formale <le la nunwle unor persoane istorice, pcrsona)itc'1ţi politice. uncie dintre
aceste nume fiind impuse in epoca modernu, pe cale oficial;i '
ln sfirşil, fo<irlc interesante pentru lingvist. istoric şi etnograf sinl
acele nume de locuri antroponimice al c;-1ror radical este 11n apelativ g<'·
neral cunoscut in graiul uzual. Exemple ca Budăi, Frasin, Gă,·ă11e;1s.i
ş.a. sin conving<itoare in această privinţc'1 ~ .
.-\tit clin pu1~ct de vedere lingvistic !ji istoric cit şi din cel diacronic
sincronic, importantul l'i1port intre nume de loc-nume de perso<mft i11
loponimia romiineasc{1 priveşte vechimea şi r:1spi:lclirca unor sufi:-:t· specializate, in denumirea localit;iţilor rnmc"meşti 26 .

~i

In ceea cc priveşte sufixele din toponimia româneasdt exemple,
clasificc'iri şi elimologii pot fi qiisile în lt1cr:irile lui G. P<.1scu :, şi Ion.:u
0
Iordan · • Noi ne vom limita la unrnirirea vechimii şi rfispindirea sufixelor celor mai fr<"cvenl folosite pl•ntru formarea numelor de localil<iţi.
F.vidcnt, nu vom da liste complete, ci vom urmări, comparativ, situaţia
cli:1 veacurile XV - XVII 79 şi. st<.1listic, rep<~rliţia acestor sufixe in cele
trei provincii istorice romi1neşti : :Vlolclova, Tara Ro1minească şi Transil·vania.
ln consecint<i. vom începe discuţia cu situaţia unui sufix specializat
pentru formarea numelor ele localit[1ţi clin limba rom[ină : -c!jti. Est1~.
cu siguranţ;}, in acest domeniu, cel mai vechi şi mai rcispindit 31'. De obicei. cu ajutorul lui se formează noi toponime de la un nume de persoan:1
23. Cf. lorr.:u Iordan Obwn·a\ii t•u 11~il·irt• la ro11orl11rilt• dinlrr. l11111111inw şi :111lr1111011inw. J.B, :l/1!175, p. 233 -2:1!>.
24. Vc"-i !\I. Graur. Numt· de l111·11ri, 1!172, p. -li ~i Ovi<I Dr.n„11„ianu 01wrl', \'ol.
VI, p. 112.
.
:!5. Vezi Ilic Dan. Contrilm\ii la isloria limhii romaut•, p. IRJ.
'.'li. Ilie Dan, 011. dt., p. 149.
2i. Sufixele romârwşt i, Bucurc~li, I !I Iii.
211. Vezi Toponimia romimt'a!>că, Iluc11rt'Şli. l!lH:I. P- :1!15--1HI.
2!). lati1 principalc:-lc colc:-cţii falo„ilr(•: C:1lalo~11I dol'umr.nlt•lor moldov1~111~~1i din
Arhiva istoricf1 n•11lral[1 a sialului, voi. I (1:187-lfi20). Bucureşti, 1!15i; C:alalo1:111 documentelor Tării Homiineşli clin Arhiva isloril'ă centrală a ~talului. voi. I
B11cure~li. l!l5i : l\Jihal
Coo.tiichc:-scu, l>ocumc:-ntl'lc molclovt'ncşli
(l:JH!J-11101)),
maiule de Şll'fan t•rl \farl', voi. I-11. laşi, 10:11-rn:t~ : Coriolan Suciu. Dic\ionar
i~toric al localilă\ilor clin ·rr:111!>il\·ania, voi. 1-1 I. B11c11rcşt i, 1967-1 !lHR.
1 • Cf.
Emil Pctrovki, \'t•chimt•a all'\l[1rii „ufixului -t•\r (111. -t•şli), in „Studia
Univcrsilalh llabeş-Bolyai", fa<Jc. :!, l!.Hi!J, p. 131-13:1.
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(sint formanţii topi~i cu ponderea cea mai marc în toponimia romi·tneas-cJ)
rC'fcrindu-'Se nu numai la localWiţi (existente sau dispiirute), ci şi la u1wle accicll'nte de teren. Cauzl'le carl' au determinat marea proclttctivil<.!t~
a acestui sufix in toponimie sînt de nat11ri"1 istoric;·1 şi socialf1 3 '. ln :iceac;l<i situaţie, sufixele -c~li şi -cni (de acestea din urm<i ne vom ocupa mai
jos) sint intrebuin~.atc in acelaşi timp pcntrn formarea de noi toponime
(desigur că l'xistii şi nume de sale c.:ire provin direct dintr-un antroponim, ncinsoţit ele sufix) 1'. :\şa cum a ar[tlat Iorgu Iordan ·:J. -l'-:;ti imlici1
originea perso:wlci a Jocuil.arilor, iar -eni (-ani) c spcciuliz;1t in inclic,1rca originii loc;.de.
:\lcstf1rile istorice sini de marc i11teres penim vechimc.•a lccalit;.iţilur
in -e";>ti. Compar;.!rea act~stor menţiuni clocumentnrc c11 dalele clin u:1elc clicl,iona:·c s1;cci<ile • permite urmf1rir€'a evoluţic.•1 i:1 timp (c1 num;ir,
concurenţ:1 :;;i subst i t.ulrt') t1 acestora.
precum şi slabi Ii n·a dL•oscbiri lor
existente intre Moldcva, Tam Homt111easc<i şi Trrn1silv<.•nia.
M<tr!Z<treta ~teffmescu citeaz;i toponimul Fclc~tc (Fclc~tH rn avind
cca mai veche atestare (intru-11 document din 1:m-o =~.
F.mil Pl·trovici
este insf1 ele p{1rt•rt> c<-1 cc1.1 m<.1i veche localitate in -l'~ti ;ipartine Da11alului : Hm.lest (Rădc~ti). 1~umcle unui sat de li11g<"1 Lugoj. c!isp;-1rut asf.<-17.1,
menţionat inlr-un docume11t di11 i:Hm ~.
Tinind seama de faptul c<i în documentele clin Bwwt sufixul -c~li
este rt'clat prin -esd, -osd, -est, -ost. Ioan şi Malvina Pf1trut, au clemonsln1t c;.-1 cip fapt, in Banat. t~xisti1 alte clorni localiti1ţi in -c~li, can• si11l
mai vcd1i clecit cele menţ:ionatc anterior. Este vorba de l·):ll'sd (Filcsti),
atei;tut. in I:l21l in regiunea Hunedoarei (ci apilrc:' h acer.•:.1şi formi1 in'.:'{1
la 12!13) 11 şi llodosd (liodc!jti), menţionat in 1214
I 11 cee;1 ce priveşte Ţara Romimease<'1, docurnl'ntele inrc·i.:is.t re~1z;J ~i
:1ici luc:ilit;lţi 1n -C~ti inci-1 clin secolul al XIV-iea. Cca dintii e menţiona
i,-, inlr-un 11ct domnesc în 138!): Dăhiiccsti ·!. lin an m<1i tirziu apar numele de sate Truf('~ti, Uu!jc~ti şi Godinc5ti, iar in 1:rnî o specificare clin
documentul istoric respectiv arat;i felul cum
satele işi luau numel<.>
dup;."1 .cel al i?1t~m~cictornlui : .. Parl·~a lui JX1lnict•scu clin D~1bi1ceşli".
Nu cu mult cliferiU1 este situaţia numelor de loc in -c~ti in Moldova.
i11 i>cnsul ci't primele atesti1ri documentare aparţin sfirşitului veacului al
XIV-iea : la 1:wu intilnim un nume de sat \ lăde~ti J>l' Siret ~.
Trei
sale in -c)ti (situate pe Tazli1ul Si1rnt) apar intr-un document din 13~1!1 :
Dolic~tii, Liontincştii şi i\lăzăncşti

10

•

I~ de presupus, ca ~i pc.•ntru alte sak din Moldova ('<1rc.• sint menţio
nate in documentele clin perioacl~1 1:rnO-l400, cf1 ele sinl mai VPchi ca
aşezf1ri omeneşti, .,cel puţin din vremcu
descălicatului" (MilHti Cosl<ic!1cscu). Dupi1 anul 1400 într-un document clin <ie<.'sl un intilnim numel'.:!

31. Iorgu Jordan. 011. dt., p. 154-lriO.
32. I hidl•m·
3:1. 011. dl., p. 15!l-l!i0.
:1-1. An·m in vNk.-e i\1art'h' dil·lionar geogr:ific al Hom;inir.i (MDGH), 5 voi., llu:=urc~ti, IHWi-1902.
35. Apuci, lor1~u Iordan 011. dl., p. J5i.
:l!i. Cf. 011. cit .• p. :13-:14.
3î. Coriolan Suciu, 011. dl •• voi. I. p. 330 .
• ;1H. <.::1talogul dut'Unll'nli•lor T:irii Homam·şli, voi.
l!t:iî, p. I.
:m. Cf. C:it:1logul dot·111111•11h•lor moldovl•neşti, voi. (, 1!15î, p. I.
40. \'C'zi Mihai C:o„lf1chesc11, 011. dl., 1!131. p. 2.
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de sate Şurincşti, i\liojc~ti, Todcrc!;ili. ~crhotcşti, Iacohc~li, pe apa Vas:ului), nurrnirul localiti1ţilor in -eşti creşte tot mai mult. C. Cihodaru a
dovedit existenţa a I 80 de sate moldoveneşti (unele di nlre ele au clisJii·1rut) al cfiror nume sti1 în leg<Hurii cu intcmcietorul lor. Cele mai multl'
sint formale cu sufixul -c~ti: Cozmc5ti, Mirct-şli, Dimhc','ti, Diinc!;iti, Ură
găncşti, Sinc!;iti, Wi(•eşli, Birzcşti, Licşti, Timiscşti, hcşti, Borosă<;;ti, 'fu-

„

meşli, Soleşti, Rom;'lncşti, Pirtcşti, Mindrcşti ş.a

&J

Comparind, pe ha7.a documentelor istorice, situ<1ţia localitr1ţilor in
- C!;iti din Moldova şi Ţara Homimeasc:1 (perioada 1:no - 1600), constatilm c1'1 toponimele în -c'.'ti sint mai numeroase î:1 !\folclova ((i41) in raport cu ccalal11-1 provincie (:>2U). Situaţa este exact inversii pentru penoada mai recent<-, Pc bazei :\lDGR, ajungem la concluzia lui Ioq!u Jordan : „-c-:;ti este mai frecvent în l\1untcnia, iar -ani (-cni) mai frecvent
în Moldova"•" Statistic, lucrurile se pr<'zint;i astfel : in Ţara Ronv1neasci1 - 2()68 de mmw : în Molclov<t, doar 1720. Revel<.ttoare este, în
accast[1 privinţ1·1. şi frecvenţa accluia!ii nume topic in cele două provincii : Popeşti, spre exemplu, apare (dupi1 ivtDGH) de cm de ori în Muntenia, iar in Moldova numai ele IO ori•' Nu înţelegem de ce Iorgu Iordan
g{1seşte în acelaşi dicţionar şi pentru aceeaşi localitate (Popc~li) 75 de
exemple p(;'nlru Tara Romiineasci1 şi 14 pentru Moldov<1 '~. Mui interesant lli se parc toponimul lonc"?ti care ap;ire de 22 de ori in l'aru Ro1m'111cascf1, dur lipseşte în Moldova. Unele ncconcorclm1ţe se pot explica
fie prin kritoriul la care se referă ;\'IDGH, fie prin amatorismul unora
dintre :.1utorii de dicţionare geografice ale unor judeţe.
Din cauzi1 c<I pentru Transilvm1ia ne-am hazat doar pc lucrarea lui
Coriolan Suciu, care cuprinde nrnmti 11umc ele sate, e posibil ca număr•Jl
Iocaliliiţilor in -c~li sfi nu corcspund;i intocmtti realiti·1ţii.
E vorba tot uşi, de o cifrii 11otabi1;"1 : 5î0.
Oricum, chiar şi pe bttza celor douc.1
dicţionare, sufixul -c~li egte
cel mai bine reprezentat în loponomia ro1rninească (-H.158 de cazuri).
Din aceeaşi perspectivă, vom urmări acum situaţia sufixului -cni
(-ani) atit pe baza documctnclor, cit şi a dicţionarelor me11ţiom1tc. Mai
intii, dou[1 observaţii : numerottse derivate în -cni (-ani) pot cxprimCJ
atit originea personalii, cit şi pc cea local;i d. Pc de altă parte, aşa cum
•• dcmonstrnt Drngoş Moldovmrn 17 , astfel de nume nu trebuie confundate cu cele formate de la antroponime in -an, prnvenind din slav<i, ~\l
formf1 de plural.

--------

H. Cl. Judt•cia şi C"nczalul in Moldova, în .,:\nalf.'lc ştiin\ificc ale L'nivcr,.,itf1Ui clin
clin Ia~i", Istoric tomul XI, Hlfif1, p. !1-40.
·l2. 1-:xcmpl<' numero'a„c se i:i•'>C'c la lor!:U Iordan, 011. cit·. p. 161-lîfi.
-1:-1. lor{!ll Iordan, 011. cit., p. HiO-Hll.
H. Datele sini luate clin MDGB ~i se r<.•fcri1 la sflrliilul o;ecolului al XIX-lc;1.
·15. lori:u lorclun afirm~\ la p. )(ii clin lucran'a citată că •. clin peo;te 70 de toponime
l'opcşli, numai IO sint moldoveneşti". in vreme ce la p. 5H afl{1m
cf1 numai
în Tara Homimcascit exista 75 ele toponime Popuşli (!).
-tei. l'entru accaMa provincie nu aVE'm un dicţionar ,::eografic general (ca µentru
Bucovina sau Dasarnbia). Sufixul -Sl', 11. - t•şti eo;le bine rc:pre7.entat, aşa cum o
probează documentele ~i cercet;·1rile pt> teren. in :'\laranrnreş. Dupf1 opinia lui
t:. .Janil'>ek. clin cele fii de lucalit<\\i maramureşene 13 o;int formate ele la 11n
nume ele persoan;"1 cu sufijul -1•şli (lh1dPşti, Căli111•şti, Cor1ll'şll, Dragomir~şlî.
liiuh•şli, Nâncşli ii.a.) multe fiind ale'>tate inc<i clin 'iCc. al X I V-lea. Cf. Topo1111111·
1·u sufixul -csc. la plur;il -cşli), Studii dt• onoma'ilidi, vui. 111, Cluj-Nupoc~l,
1982, J.>. I:1.f-l ·t;1,
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$1 toponlmel"' irt -eni (-ani) 11p<1C înc:.'1 din secolul ~•l ~Ul-lea. Cd
clintii exemplu îl gt"tsim, pentru Transilvania, in lucrarea lui Suciu·
Seryan (1232) •5 , car<' reapare în anul 1489, dar cu forma Seryeni (sat
dispi'1rut din Banat). :\cclaşi autor menţioneazil loc<1litateu hiin{1ţc:111il
Zcchien (12~6), p;istrat<i pînt1 ast{1zi, dar cu forma Sl'<'eani.
ln Moldova, primul exemplu ele acest fel datează din anul 1400. F:
vorba de L.'lţcani, pe apa Vasluiului
(forma actualii e Leţcani.
nume
Lxistcnt şi lingă Iaşi, dar satule recent).
Cea dintîi atestare pentru
Gro~ani

Ţara

Rmrnincasc;i e

reprezentată

de satul

(1392).

Dupi"t 1400 exemplele se

înmulţesc

considerabil în toate

provinciill~

ro1mineşti ~Y.
Şi documentele istorice şj MDC:R probeaz{1 c;i acest sufix este mai
r[1spîndit în Moldova decit in Ţara Romi111easc[1. concluzie la can• a ajuns
!}i Iorgu Iordan ~·. Pentru perioada veche, la care ne referim în lucn.1n•:1
de faţi1, situaţi:1 localil11ţilor cu -cni (-ani) se prezinlit numeric, astfel :
pentru Moldova ---' 400, pentru 'fara Romt"111casc<'1 - :n4. MDGH arat<"1
c;·1 situaţia, pentru sfirşitul secolului al XIX-iea, era invers:·1 . localitt1ţilc
in -l·ni (-ani) erau mai numeroase în Ţara Hom[1neasc{1 (lr.14) <lecit in
Moldova (1321). Situaţia se cxplic<"1, pe de o parte,. prin teritoriul mai
intins al l':irii Hom[111eşti în acel timp (cu Oltenia şi Dobrogea), pe de
allf1 parte, prin schimbfirile i11tcrvcnitc în organizarea satelor, ca şi prin
formarea unor nume de localiti1ţi de la antroponime de tipul Prundcanu,
Glodcanu, Munteanu (deci Prudcni, Glodcni, '1untcni).
Existf1, ce e
drept, şi unele preferinţe, de la o provincie la alta De cxmplu, toponin11.·
ca Popcni, Munteni, Rădeni apar în mai puţim> c<1zuri în Tara Hornf1neasci'1 decît în Moldova : Munteni - de 21 de ori in ;'\fold1~v;,1 şi numai
de 4 ori în provincia de la sud de Milcov. În schimb, !'tluntcni, şi Rndcni
apitr doar o singură dat{1 în Transilvani;,1.

Numi"arul localit<'1ţilor în -eni (-ani) in aceasi1 provincie este relativ
mare (42(>), mai ;,tles d;,ac;·1 ţint•m scama de faptul Ci.I, aşa cum am mai
menţionat. dicţionarul lui Coriolan Suciu cuprinde 11umai nume de loca li t;iţi.
Pe haza celor prezentate, se observii c;i sufixul -eni (-ani) este
al
uoilc<t ca importanţ<i in toponimia romt'11wasci1, num;irul total ~ol localili1ţilor formate cu acesta fiind de :l2Cil. 51
Interesante constat{ari se pot face şi t·u privire la ran.~ul dL- frecven în parantez<i) al unor nume topicc sufixale.
lati1 cticva exemple importante :
1) -c~ti a) MoldO\a: :hcrc','li (12), Bălănc~li (13), Bl'rC','ti (14), Bogclănc','ti ( 12), Crislc','ti (20), G rozc~ti ( 11 ),
Mogo'.'c~li ( 12)
Pctre~li
( 10),
l'OJIC','ti ( 1O) :
ţi1 (not~1t

4i. lur~u Iordan, op. cil., p. 158.
4H. Vexi Legile formativi~ l'lc loponimL•lor
„Anuar de linc:vi'>tic:1 ~i htorie lit<'rar;"1".
plc ele lipul Dusani, Giurrnni, Nc~o\·ani·
·l!I. Op, dt .. voi. li, p. 401.
~O. \"czi Iorgu Iordnn. op· dl. şi .MDfiH.
51. Op. dl., p. J5!J-1Ci0.

româm•şli L'U
laşi. l!liO, p.

radi<'::il antropunimic, ln
uncie sini ritale c.'l:em-

:-rn.
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. b) 'far<1 num;111casci1: :\ILc!>li (:li). Bildc~ti (111.
Bt1lf111('~1i·
(~ 11,
( 14 ), Cindc~ti ( 15), Costc~li (2!~). Drf1gilnc~li (17), Golc~ti (14l,

Ccrnălc~li

Popc~ti (65J, Şcrhănc~ti (l!i) ;

c) Transih ania: AHiimc'jli (-l), Cornc~ti (7), i\lih<lil'~ti (4), llomf1nc~ti (5), Tomcşti (5) ~.

2) -eni (-ani) u) Moldova : Bi1lcni (U), Broşteni (20), Dclcai (21 ). i\1o\ ilcni (14), (\·funtcni (21). P(l(foleni (I 1), Hădcni (11), l;ngurcni (12) :
h) Ţara Homa11cast·f1 : H:idcni (24), Călugăreni (12). Copiiccni (l ~i).
CoşO\cni (12), Coţofcni (14). Dckni (12), Fundcni (J:i). Mărgineni (l:l),
Olteni (Ul), Podca~i (14), \'Meni (l:l);
c: Transih anha:
Călugărcni (:~): Cri~cni (fi), Dt•lt•ni (5), M:irgiawni
(:îl, Suse ni (li), \' ălt·ni ( 12).
E de reţinut C<i un nume ca Popc~ti apare ele i:i dt• ori in toponimia
romimeasc<-1.
Deoart'ce ne-am limitat cercetarC'a numai la cloui1 sufixe (cele mai
produclive din toponimia roman1:.·ascc'1) şi numai pe baza anumitor izvo:i' e, e lesne de inţek•s c[1 o Iucrare ele si ntcz[1 cu privi rt.• la re part iţi;1 ilct•stor
clo11[1 sufixe in vremea noastr:1 e imposibil ele realizat. Cifrele date ci~·
noi sint incomplet<.• şi au o valoare relativ:i. Num:1i ciupii publicarea dic\ionc:u·ului toponimic al Romi\niei, o nou<"1 cer~:ct;1re, de proporţii, va putea urm;iri raspimlirl.'a in timp ~i spaţiu a celor mai importante sufixl'
din toponimii.I romi1neasc;i.
Din cele discutate mai sus rezult<"1 c:-1
ntlllH.~le de loc provenite din
nume de persoaMa (cu form;i iclentic<"1 s<.:u derivatP) rcp,rt>zi11l:1 cea mai
important;i prupi1 din cadrul toponimici social-istorice:', al[1turi de nume:·
cil'
popoare,
ele
cele
sociale,
1;roresion:ilc
şi
oiconimimice -'. Ruportul dintre cele dou;·a grupc ele nume proprii este complex,
de multl• ori pus în legf1tuni cu condiţiile social-istorice şi el priveşt\!
mi.li multe posibiliUaţi de
realizare :.i cunoscutei triade, runclamt:•nlal:1
pentru studiul nunwlor proprii : ohi<.'<'t-rcfrrenl - •<.'mn ling,·istic ·'.

Cu privire la toi:onimele lL'rminate în -eşti ma existai purcte ele \'l'deosehile, În runctie de opţiunea autorilor rt'Spectivi pentru O analiza lint!Vislici1 sm1 11na istoricii~~. Cei care consider~·1 c[1, lu origine, satele nom;tre şi-au luat numele dup;·1 striuno~ul c;1re le-a intc>meiat sini
de pi1rere cia mamcle unpi ascme:-nea sat are in apan.•nţ[1 o valom·e de plural, intrucit la început el S:! refen•a la urrm1şii acelui str<"1hun. in ucesl
caz toponimul cu caracll'r antroponimic poate servi ca <11)!llll1e1~t istoric,
iar atestarc·a docunwntar<i confirmi1 (nu i11 toatl' cazurile) existcn\~1 acelui întetncit'tor, „moş", de la care provine nume!\.' s;:tului respectiv'~. :\lţi
autori sint ele p;irerc ci1 pin;-1 în secolul al XVII-iea trehuie s;·a face:•n1,
de1·l0

~·" .. N~

rcfC'rim numai la epoca vcd1e, deci pinii la Jll?.O.
toponimelor clin Tran,il\"ania se cxpuca prin faplul ca
Suciu arc în n•clerr numai localili1\ilc clin acca.'>ti1 provincie. O harli1 p11blic:11:1
ele .Sextil l'uşcariu in 1.imha ro111i111f1, voi. I (ed. l!l·!'), p. :lHll: cel. J!1;1;, p. :1:151,
arat:'1 ca ~î pentru epoca noastri1 num:-le cu -1•şlî se lntîlne"c în Crişana. in
Mlcllll şi vc~t11l 'J'r;111<;ilvaniei ~i în nordul Banat.ului (harta :1 fosl mtol'mil<I ele
Jo:mil l'elrovici).
;,.1, \'mei /\. I. J·:remia, Numt• dl.' lornri, p. 2:Ji.
5:i. Ilic Dan, op. cil.
5fl. ll.11. Sta hi, 011. dl„ p. r;:i. ,• t::n ar~t1111cnt dl.'scori Îll\'0(':1l in sprijintll ;1ccslui [t•J
ele a vedea este cel al topcmimici ci~· caracter antroponîmiC'. lnlr-artevi1r, muntele c~te rom{inesc şi poartă nume care cleriv:1 clin nume de omnC'ni".
5:1. rrcevcn\a 'cazul.a a
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pentru loponirnia 11onr;111l~'-ISL't1, o difrr't·_onţ;i mll'f'
lipul pt•r..;01wl şi c..·<>f
dcscripth. Toponimt.'k• in -e'.>ti ;,1p:1rtin primei serii şi se c;.11«tclerizc.•:1zi1,
ctşa cum a ;.1ritlat Drago'1 Moldovanu
prin cloui:i lr<"1s;ituri : u) lipsa un11i
plt?ral direct : h) folosirea unor sufixe ~pecia!izate in forman•a toponill1L'lor de la nume de persoane. Se adau1.J1 acestora. cel puţin intr-o primit
etap;i a istoriei limbii romi1ne. şi exsclusivitatea g-L•nului masculin ~11
unor astfel de toponime „personale" sau „patrionimice". de tipul i\-lircc!'.ili,
Bogdiint>~li, Blindc~ti, Filipc!?li, TinlÎ';;c~li etc ..:\spectul de phmil al unor
;,1slfcl de toponime priveşte aproape exclusiv numele de localit1tţi. Fireş- ·
te, documentele istorice ele dup:·1 secolul al XVIT-lea oferit şi alterna•1ţa toponimicii :
plural (toponim) - singular (antroponim) - singufar
feminin (toponim) - Bcrc-!'.iti - DcrcSl'll - Bcrcusca 8 •
1n cele mai
multe cazuri radicalul mttroponimic al numelor de loc este nemotivat.
Opoziţiile crl'ate evidenţiazi1 faptul cit sufixul -c!'.iti, într-o fuz:."i prinu11":·1.
nu poate fi folosit pentru formanţii topici care au la haz<l un apelativ. ln
:1ceast11 catc.·~orie de specialişti se inscric şi Emil Petrovici. care afirmi• : „lntr-o epocii mai veche i11si1. cinci populaţia romi111easci1 era înc:t
in mic;-, mi1sur1t ~edentari1. formaţiile in -e~li desemnau cu si!-!tll"anţ;i desn•ndenţii unui mo~ formincl un c11tun cart• st• mutit uşor dintr-un loc inlr-altul" 5'. Ulterior a avut loc o „iradiere" a numelor de locuri (parule) cu cele ele persoanii) clatoriti1 mil-!raliilor :;;i coloniziirilor. explicabile
prin cauze istorice şi sociale bine cunosc~1te. Paralel au ap1"trut şi acele
nume topice care sint posibile clerivatt• pcrsoanle. Mulle dintre numele
ele sate ro1111·111eşti au stal pîn11 la mijlocul secolului al XX-iea In le.ca\lmi cu numele persoanelor care Ic sti1pineau, chiar clac11 toponimele respective erm1 d0<?1 in aparenţii nişte socioniml' plurale ..-\naliza cronologic11 şi spaţialii folosit;i pentru formareu ele toponime personale permite
sit se pu:1i1 in evidenţii structura formantului topic, valoarea locativ<i sau
i:erso:rnlit a sufixelor rl'spective precum şi frecvenţa utiliziirii acestora în
timp şi în spaţiu.
l!n punct ele vedere mai nou a exprimat Gh. Bolocan 61 care consi der11 ci1 toponimele în -c'.>ti au la hazi:i un nume comun. acesta fiind un
nume cit> grup format dintr-un adjectiv în -csc cu vctloare
posesiv(a.
Cercetarea documentelor istorice şi specificul sufix1irii toponimice f)l~r
sonale în limba romi1n1t ne eletermini1 ins;~1 s11 nu accept1im concluzia
torului : „toponimele in -c';iti, -ar(i) ca şi cele in -ani reprezint.:-1 nu nume cu grup ele sens dL• apartenenţ1t sau de localizare. avind la h11Z:i 1111
nume de persoan:1 sau ele loc, ci un cuvint comun" Gl.
lnteresant;i !li complex1i. cu implici.Iţii istorice. sociule şi lirn.:vistice. natura raporturi lor dintre numele ele loc şi numele ele pcrsoan1t r.:-prezint:t u coordonati1 esenţialii in •tcest clomeJ1iu care priveşk atil aspecte tcorL•tice cit şi dinwnsiuni istorice de marc importanţ11 şi ori!-!inalitate pentru istoria limbii .şi a poporului rom<in 6 '.

„

••U-

!:ii.

;,-, ,

r.n.

~!I.

liO.
h I.
li:?.
1;:1.

Rach1 Hosclli, 01>. dl.: li. U. Sta hi. op. dt.
Drn!!o~ :\loldovanu. l'rindpii :1h• h·xkografit•i lo1>011imit•t•, în „,\nuar 1lc lin1~
vislici1 şi h.tol'ie JiL('rar•I". tom. XXIII, l!Ji:J, p. i:l-7!.J.
ld1•m.
Cl. Emil l'clrovici, hlori:i pooprulni român oglindita in toponimit•, Buc., J!li·I :
ld1•m. Shtdii dt• dialt•ctologh• şi toponimil•. E.1\ .. l!lîO.
lor1!U lor<l;in, op· rit„ p. :lh'.?.
\\•zi Gh. Bolocan, \1od1•h• d1•rivatl' în toponimit•. LH, nr. 3/ 1!Ji5, p. llli-1!111.
Jd1•m·
ld('nt.
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HAPPOP.TS F.N l'Br: I.ES 'J'OPONYi\JF.S F.'l' I.F.S N0i\lS OJ.~ PF.fl.';;ONNE
<IMPI.ICt\'flONS lllSTOIW~UJ-~S. SOC.:lt\J.l•:S 1-:'l' J.l~CiUSTIC~UJo:S)

-

rcsumc -

Llne calt'.·,::oric imporlanlc ele toponynws est repr<!srntl-e par ccux que 1'011
appelle fJl•rsonnds, loul cornrnc ele nornbrcux nomo;; de pcrsonne onl :·1 la base 1111
loponymc. Dans l'ouvra.i:e quc voici l'auleur se propose d'iclentificr, a parlir cl'une
doublc pcr!>peclive - lini:ubtique el historique - s:ms pour autanl nc.>11li1ier Jco;
implications sociales, Ies rapporLs cnire Ies nome; ele lieux el lrs norns de per.o;onrw.
L'auteur prc.senle Ies mecanisme" prcsiclant i1 la lransrormation du nom ele per ... onne
::-n nom ele licu, prccisnnl une „chronoloi::ie'' dans J'cvolulion clu r11pport 110111 ele
licu/nom ele pc.>rsonnc: :111lmp1111yme/topo11yme (sans moclirkation formelle): :111lropon:rnw l ran ... rorm<! en nom ele localite (par cll'rivation suffixale) ; nom cit• 11t·rso111w clcvenu nom cit• lil'U par composition (aVC'c un aulrc 110111 proprC' ou, µlus
souvcnl, m;ec un appclaliO ; nom de pc.>rsonnc se trouv•mt ;1 la base elu loponyme
(ulilise M?ul ou romme derive) dans te cadre ele la mit·1·otopu11ymie. Quanl a J,1
rt:•t·iprocite entrc Ic nom ele personne el nom ele place, cn ro11111ain on µcut eonstalcr que celle-ci c't 111 ise cn rcl id par un rapporl triple : ani ropon~·rnc / toponym<• /
antropnn)·n1(' (V luci/ \ll;iclcmi / Vh'lcleanu). On accorclc tme atlcnt ion particulei re aux
suffixes specialise.s, proclurtirs pour la loponymie roumainc. tout cn prescntant h•llr
fl'l.'qucncc non "<'lllemcl au poinl ele:> Vll<' eliachroniqu<'. mai-; au,„j soli" Ic rappo1·L
de leur rcpnrlition par provinces hisloriques (:\lulclavic, \\':ilachic. Transylv:mie).
La pc1·syectivc cliachroniquc l'l Ies attestationo; toponymiqucs cll's documcnls hio.toriques perme?ttcnt a l'autcur ele corrii::cr certains poinls ele vue, comme, par ex1•111plc, celui conrormement auquel Ies taponymcs C'll -t•şli onl :i la ba..e un nom
com11111n.
l .a conclusion ele l'ou\'ragc, inlercssantC' ct complexe, avec ele" implil'ations
historiqucs, "ocinles l'l lim:ui!<liq11e„. est quc la naturc cles rnpporh cntrc Jcc; noms
ele licux el Ic'> nom'i ele per„onne rt•prl-~ntc une coor·clonnl'e essenticllc> clan„ <'C'
clomainc concern:mt aussi bien Ies a'>p<•cls tlworiques que le~ cllnu•nc;ions hi„torique'>, ele 1:rancl<• imporlam·c pour 1'11i,toire de la h111i:ue ('( rl11 pcuple roumain.
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CAHTEJ\ \'ECHE IN FONDUIULE BIBLIOTECII MUZEULUI
JUDEŢEAN SUCEA VA (I)
-

CATALOG OLl\1PIA 1\JITIUC

Instituit<! o dat[1 cu organizarea muzeului, in anul J!JOO, biblioteca,
ce deserv(·~te secţii Ic muzt..'ului, num<'1r<"i asti1zi aproximativ 111. 755 lmmtri. Peste 2:~-71i0 bunuri (documente, ciirţi de specialitate, periodic~.
schimb internaţional, discuri, benzi de magnetofon, fotografii de epoc•i,
dicipozitive) reprezintit fondul constituit de Muzeu, de la înfiinţarea sa,
prin mijloace specifice, la care se adaug[1 alte fonduri provenit<' ulterior,
prin clonaţii, între care amintim : 1. Fondul „S. FI. l\forian" : Jfl.:JO:J bu1n:ri (ci1rţ.i periodice, manuscrise, corespondenţ{t, documente culturale şi
istorice, obiecte rm·mori<tle) 2. Fondul „Petru Com<irnescu" : 18.201 lm11t1ri (c{1rţi, periodice, manuscrise, corcspondent<i, documente culturale .şi
sonale, tablouri, ~rafic[1, sculpturi scm:Htte de Constantin Piluţj, George :\postu, Mihai Olos, Constantin Popovici, Georgeta !\r[1mescu, Mugdalerw Ri1dulcscu, Ossip Zadkine). :t Fondul „Leca Morariu" : l:i.400 bunuri (ciirţi, periodice, fotogarfii, p:.irtituri muzicale, mobilier, t<tblouri
semnale de Nicolae Grigorescu „Pilstoriţa" .şi Ştefan l.uchiun „Cerşet 1J
rnl"). 4. Fondul „Ion VicovL•<111u": J:J.!J85 bunuri (ci1rţi, periodice, foto1:rafii. corespondenţii). 3. Fondul „Ciprian Porumbescu" : 2.G2l:i bunuri
(partituri muzicale, coresponclcnţ<I, fotografii,
mobilier ele epocfl). (i.
Fondul ,.Ion Negurii" : 1.:W7 volume (ciirţ.i, periodice, manuscrise). 7.
Fondul ,.Erast Tarangul" : 1-.277 volume (cfirţi, periodice).
8. Fondul
„Nicolae Labiş" : 8Ui bunuri (c<irţi, periodice,
manuscrise, fotografii,
mohilier) !J. Fondul „Ion Luca" : 71)() bunuri (c<irţi, periodice, fotografii,
tablouri). 10. Fondul ,.Eusehiu Camilar" : (i(i3 bunuri (c;irţi, periodici>,
fotograrii, tublouri, mobilier).
ln felul acesta, biblioteca p;istreazi1 pe lingi1 un hogat fond documentar .şi cîteva valoroase milrlurii ale evoluţiei tiparului romimesc ::;1
L•uropean, ce poarti1 însemnele unor tipografi .şi editori cunoscuţi. lntocmirea fişelor analitice de evidenţii ne-a prilejuit intilnireu cu 4 ma·
nuscrise romi111eşti, I manuscris slavon, 27 titluri ele carte romfmeasc<i
veche (pîn<"t la ~mul lll:JO, inclusiv), :li titluri de carte str;iiM1 veche (pinii la anul 1800, inclusiv) în limbile francezei, gcrmami, latini'1, polon{1 şi
:;lavonit şi 4 titluri de c;irţi fo limbi str<iine tip;"trite pc l<.'ritoriul Ro1m\11iei, ce constituie obiectul prezentului catalog.
Intre manuscrise, remardim prezenţa unui Sinopsis scris de copistul
braşovean popa Bucur, µrecum şi a celor provenite de la mimiistirea Voroneţ, datorat monahilor Ionichie şi Ironim Stolcar.
Ciirţile rom[1neşti provin clin
cunoscute tipografii, rcprezentind
toate provinciile romimeşti (laşi, Ct..'rn[1uţi, Bucure.şti, Rimnic, Bi1lgrad,
Tirgovişte, Ri1diluţi, Neamţ) sau din alte centre tipografice (Viena. Du233
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Ct·<i mai ved1e curte c.httc.•a/.i1 di11 anul HiB~. Dos0flc>i \'iafa slinJilur,
l>n11at1-1 fiiind de Chiriacodromionul tipiiril la Bt'ilgracl 1n •mul Himl. De
;isc>nwnea, scmnc.tl;-1111 c>xistcnţa unor manuale şcolare : El·onomia stupilor. ViPna, l 7P.5 ; C;irlc de minf1 pentru cco11omic. Duela, lll117 ; V l'rsuri
indcmmltoarc cf1trc deprinderea Tincrimci Romancschi intru inn1tzcturi.
Buda, lll2fl.
ln cet•a cc prin~şte cartea stri1in;i, biblioteca posed1i imprimate ale oficinelor tipografice din oruşele : Vi(•na, Basel,
Leipzig, Pnris, Berlin,
Padua, Niirneherg, Troppau, Moscova. Lvov. Poccaev, Ratisbone, Solisbaci. Lul-!'dunum Batavonim (Leyda). Dac{1 ne referim lu conţinutul cf1rţilur, domeniile reprezentule smt variate : IU<:r;iri ele istorit•, ele popularizare a ştiinţei, de cunoaştere a legislaţiei, manuale ele. Cunoscu~a
oficin~-1 'Elzevirian:1 este prezcnt<i cu un ext•mplar din Uusia sau Mosl'O\'ÎLI itcmquc T&1rlaria tip<'1rit la Luqdunum Batavorum, in anul
1630,
şi care, dup<"1 cum se şlic conţine ştiri privind istoria Romf111iei pe foai.'l
de titlul - portretul lui Mihai Viteazu - . p. 12-14,
24Ci, 247, 248,
258, 25!!. Alti1 carte de valoare este opera lui Dimitrie Cantemir. Bcschrcihung dcr Moldau, i11lr-u ediţie tipilrilf1
la Leipzig, in anul l 7i 1,
pi1strat<-1 in bunt"1 stnre de conservare. De la Sibiu, de la clliloscuta tipoi..::-u(i~ a lui Marlin Hochmeister, se pf1streazi1 doui1 cxemph1re, intre:.• care
Gcschichlc dcr ahorigi;~cn Dazisd1c11 \'(ill<cr de Michael l.ebrechl, clin
anul 17!1 L Tipograful Petru Ekhardat este menţionat cu un exemplar din
Gchethuch fiir l{ristcn, tip;"1rit la Bistriţa, in anul l 7!J~I. De asemenea,
se uflc.i in bibliotcc{1, într-o ediţ.ie de la Basci, o parte din vasta oper;i a
l11i VollaireVesii.:;ur, < trmtia cuvenit<"• tre!rnic '!Cord;1~:1 insc:m1ririlu1 marginal':!.
notiţt•lor de propriclL1le. part~ inlc,1..;ranl~-, a pcrso11alil{1ţii ficc<-1rei c;'1rti
\'l'Chi.
ConsidC'ri11n c;i, aceast;-1 prezentare a lip;-1riturilor vechi romf1neşti
şi slri1inL' nu este lipsil{1 de importanţ:i Sem1wlindu-le am contribuit la
cunoaşkrca acestor valori cultural-ştiinţifice, rod al muncii şi al creatit•i spiritului uman.
Cat;ilogul cuprinde descriere;1 ci1rţilor i11 ordine cronologic;-,, pe categorii, potrivit criteriilor folosite in munca de cercetare şi valorificare .
uutorul. titlul, localitatea şi dala apariţiei, editorul şi ediţia, dim(•11siunile, pnginaţia. le.l!•Hura. ornamentaţia şi ilustraţia (în cazul manuscri ·
selor), i!1semn;·1rile manuscrise, referinţele bibliografice, nwrnirul de invent:.ir, provenit>nţa. Ment,iun;im cc"1, autorul a fost scris la Nominativ
singular, iar litiul operei s-il dat parţial sau in intrc.l!ime in funcţie d·~
indicaţ.iile lucr<-ll"ilor dl'ferin\;'1 ')
(specific;·1m lip.'ia calaloai-:clor pentru
cartea slr;"1iin{1)); pentrn carll'a slavoni1, titlurile sînt redate, în tr•msli ·
leraţiic cu caractere 1atine. Dimensiunile le1~t'1Urii (L). blocul de carte (Gl
~i oglinzii textului (O) sint date în centimetri: la nunH?rotarc s-a specificat 11um;-1rul ele file şi pa~ini. cele nenumerotate fiind incluse in paranteze drepte. Tot intre paranteze clrt".'tc <!m intercalat comploti1rik
noastre pentru restabilireo unor
dimensiuni sau părţi ilizibile. Toate
insetnMll"ile sini r(•produse in tr;.iscriere ronetic:1 interprctativ;i.

1b)

I. Ioan- Jlianu, Nerva llodo~. Dan Sirnon('o;('ll, _Bibliogr:1fi:1 romiuwa'ic~ \'t•t:he, .Yol.
J-1\1 Bueur(•sti lll!IH-1!1-l-l (ahrevinl RH.\ .) : Damc.>l:1 Pot>nar11, <.:ontr1hu\11 IJ
Bihli~i:r:ifia r~mâ1wast'ă vedu•, Tirgoviştc:\ ;\luzc-ul .Jucle\em~ Dim!mviţa, J!Ji:I :

V. J\I. L'nrlol~k i.
llron:ilogii:t•'>ldj uka:r.alt•li
sl:I\' j:1110-ruso;k1h kmi::. \t•rkovnoJ
11ec:1ti si 1191-go 110 1861-j g. vilpusk pervij, l\loskva. !Iii I.
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~ " 'l' J\ I.

I. !\IANUSCIUSE

oc

RCHIANEŞTI

I. SINOPSIS, I ii4

Dibliografie: Olim11ia Mitric, lin m:muscris din a doua jumfitatc .1
secolului al X\'111-lca in „SucN1va·· •. \nuarul Muzeului Juckţean, VI Vil, 1!'7!1-J!JfiO, p. 3l J-:J20.
Manuscris incomplet, rc..'lativ bine conservat, hirlia de grosime mijlociei are culoarea cafenie deschis şi pn.•zint<"1 mai multe tipuri ele.• fili1~ran: (IH:l) l'ile, lipsesc iiproximativ 2 file de la sfirşit şi una clin predoslovie; I.
21, 7/17,5. B - 21, !i/Hi,li. li~= 17,!'i/14. I.egi1tura oriizi1wli1
î11 carton şi piele la cotor. Prim;, copc.•rti1, foaia d<.• gardi1 şi foaia de tiUu
sî:1t desprinse ele blocul ciarţ.ii.
Scris de.' o singuria mini-t pc o coloani1 cu 20-22 rinduri pe pagma ,
cerneaJ;"1 neagrit şi l'oşie folosit<-1 in prezentarea titlurilor şi, cu puţine
en•cp\ii, 0.1 iniţialelor.
Ornwnenl<iţie modestii constind din frontispicii
simple in negru, rO!?U şi wrde (foaia de• titlui, f. 4, !'i4 v., -lli).
Scris la
luga

Braşov,

,.i11

Sohodol la

Bra:1", de popa Bucur, fiul h1i

Puşcaşul·

Fouia de titlu: SINOPSIS./ adel·ă/ :.uhmare de multe im·f1făluri can•
s-au tipă/rit intiiu intr-accstaş chip in zilele prcaînălţa/tului Domn lm111
SrnrbL Ghirn \ oic\ ml./ Cu hlagoslo\·cnia prea Sfinţitului Mitropolit al
i'rloldovei chir focU\ în tipografic i11/laşi la anii de la n;i~tcrl'a lui Ils./
adcc;t 175 7. /lară al/doilea in\ [1ţflt uri sint lipii rile in/Sncago\· la anii de
la lls. 1700./ Iară acum s-au adunat la un loc ~i s-au scris/ prin mina
popi(i) Bucm· sni luga l'uşca~;n la/anii de la na~tcrea lui lls.
177'1. /
in zilele impi'iratului Iosir, fcl'iorul Marii/Terezii crăcsii J\rdcalului i proda./ ~i s-:111 s::ris în c·institul scaun al Braşon1lui/in Sohodol la Bran./
iu 1ic 10, J\nnc 177-1./ 2) (FIG. I)
Cuprinsul: F. (2)v. - (:J) v. : Predoslovie Gitr<i l·etitori : F. -l-!i4 ·
de înv•iţ[1lur<i: F. (541v. - (70) v.: l11vi1ţ;Huri pre scurt împotriva tuturor re<de închipuiri c:1rîi neştiind fac unii din crc•ştini şi
lÎoH·diri dl' unde ~;·1 lr<tf! acelea f<iptc.o rL•ull' şi ce închipuiesc: F. (71) -(!14) v. : Tîlcuiala cebr zeace p0runci clumnezeic•şti (in tipi1rituri1 e:i s"
;il'li1 înaintea 111v~·1pturilor) : F'. (l!!i): i"ragment di11
Floarea darurihJr
...'\ccasla. s-a11 scris :!icea din Floarea darurilor. anu 17811" : F. (!lri)
(lîl) V· · Inviiţ;"1turi creştine~ti folositoare de suflet fit'Ştt•c:1ruia creşti11.
(Iknunţindu-se la prcfaţ:1 şi predoslovie se tn•cL• direct la 1;rL•zentare<1
cuprinsului in :rn de capitole). F. ( 172) - (173) : Scara acestei c;"irţi ";>i
<.:i1petilc. (I.a sfir~itul lnv;iţitturilm· ~l' trec cuvintele dl' încheiere de l<i
Si11upsis): F'. (114) - (IBO). Pe:1tn1 imp<"1ri1teasa ţ;irii frincl'şli cc"ll"eh
mînile Cl'le t;.1i<1le i le-au vindecat intru tot cea putl'rnic;-1 despuitoare :
i-'. (I UO) - (Jll l) : Pent n.1 cela ce au vi1zut pre.· preacista precistui nd
fra\ii ceia cc• s;i ostenise la lucru cu pim~ cereasc1i : F. (181) - (IB:~)
Pentru ceia c..·e s-<1u hr;init coconul cu ţ.iţ•i moarti fiind şi prcstt' un :.111
au inviiat şi ca. /\cestea Ic-am scris uicCa din :\1inunile Prc•,icislci, an
1779).
l11ş-tiinţare
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Tnsc11in:!ri F. i::•1rd~1 anl. : S-an pris„Wit pi1ri11ll·lc ~ll'lan protopop
de la Brn~o\'. An holnă\·it vro patru săptămini însă prin casă toi s-au

pulul primhla. lară in noaptea din Pa~le i-au fost mai greu, iară dcac:i
au ic~il cu n'iscrisul s-au răzholit ~i au zis : ,·oi să mor !;ii aşa până s-au
c1111n1 \;iscrisul au şi răposat, martie 27, ;urno 178~; F. (183) v. : Nu ~lie
omul nicc unde, nke cind, nice cum n1 si:i moară; Coperta :J : lntr-accasă nemc ~i intr-al'est
un au fileul pace moscalii cu turcii tic hăt;u,1
c.:arc ;m an1t. Am sl'ris cu, popa Bucur snî luga Pu~ca~u. 1774, a\'g (usl)
15 ; De cînd au \"cnit \'odf1 la Bucure~ti, după pacea muscalilior cu turcii, la hum lui noiem(hrie) 15, la anul 177-t ; S-au Jegat această carte de
Gheorghe Diiaeon de la Bra~o\, armo 1774, ;mg (ust) 15 Inv. ll4:J. Fondul „Petru Comarncscu".
2. 0S!\10GLASNIC,

17~!0

i\fanuscris cornplc:l. bine co11s1:•1·val, hîrli<' groas;·, de culoare cafeni!'
deschis, prczi11lf1 mai multe tipuri di.> filigran; F. (I), 127. f. (I) - (:l), 17
foi albe; L-24, 7/1!!,7. B
2:J/17,H. O
17/14. Lcgf1lura artisfr:ă
originalii in lemn şi piele.
Scris de o singur<"1 mi11<"1 pe o colo;.111i1 cu 21 rinduri pc pagin;i în
chenar simplu ;ccrn<:•<lli1 11e<1gr11 şi roşie l'olosiU1 in prezen~arl•a titlurilor.
Ornamentaţie constind
dintr-o ilustraţie în tuş negru cu inscripţia :
t\ceastf1 tahl;"1 s-m1 f;icul de lro:1im Stolear, ,·leat 7288 (
1780). (F'. {l)
de b început) şi dese frontispicii simple, în negru şi roşu, marcînd fie:.::..ire început de capitol.
Scris la M<1n:istirea Voroncţ de monahul lonichie, dascal homoran.
F. I : Opt glasuri/cc si:i l·hiamă
Osmoglasnic. Cu pmlohiile lor/
1JL·11tru invciţ;.·1tura diecilor./ F'IG. 2)
Jnscmni1ri : F'. (3) v. : Acest OSi\JOGLi\SNIC h1slc a meu
l\'all
llaliuc, cupeţ,
l'lllnpărat cu drepţi hanii mei .•. Haliuc ; mai jos :
~i s-m1 scris cu pf1cătoasf1 mina mc, a lui lonkhic, d;1scal homor;m, lu
mfmf1stirca \'ormwţului, ani 17!10, a\'(gusl) 17 ; lar;i dumilorvoastre, cclilori, m:"1 rog de iertare ~i de ,·eJi afla grc~mlii îndreptaţi cu d(u)hul hlindt~tilor. 1\ <lumilor \'cmstrc smerit ~i plcc<1t lonichic, monah (mina copistului) lllv. tl!HJ. Fondul i\luzeului.
:J. ISOPIA, JBOI

Biblio1;rafie : I.cca Mor.iriu. Un nou manuscris ,·cehi: ISOPI/\ VOin „Calendarul Glasul Bucovinei", III, 1922, p. 41-47:
Idem. Pentru lsopia Voronefl'ană, in „Bibliotecile noastre" II, l!12:'i, nr.
6, p. ~J-12.
Manuscris complet, bine conservat, hirtie cu dou<"1 tipuri de fiii·
L!Tan ; (J0-1) f. : L
20, 2/ 12, B
20, :J/12,2. O -- 15,8/!1. Lct.rc'1tura î:i
carton, piele la cotor.
Scris de o singur:1 mîni1 pc o coloan<"i cu 24-25 de rînduri pe paginirronlispicii - ell•menle vegct<ilc - in negru şi roşu (f. l,51i v., 57).
Scris h1 ::vlim:1stirea Voroncţ, de Ironim Stolear.
F. ( 1) : Pildele lui lsop/Prcinţăleplul. Pilda l-a./ F.(57) : 'Viaţa mi/nunatului Isop prcinţă/Jeptul·
HONEŢEi\N,\,
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Tnsemniiri : F. (104) - (104) v. : Această JSOPIE am sc-ris-o ~·u
Ironim stoler ot i\lonastir(ea) \'oro neţ. Această lsopic s-au gătit dl'
scris intru al·eastii lună, a lui a\·gusl 2:1 de zile, la \ et leal 180 I (min.i
copistului). Mai jos, alt<-1 mimi : Sfinta Monastire al Voroneţului. lingă
lirgul Humorului. .
(l)Slil. . • 1nv. HI. 221. Fondul „Lcc;i Morariu"
4.(CINTECE POPULARE), lfl-l:J
Diblio~irfie : Adrian Fochi, Contrihuţii la isloriC1 fokloristicii
mime~ti :
Caietul de cinlcce populare al lui !\lanuil lsopcscu din
181:1, in .,Revista de Etnografic şi Folclor", nr. I, 1fl77, p. 77-n:J.

roanul

Manuscris incomplet, hirtil' de culoare cafenie deschis cu mai m11lIB, 2/11.
B · · Ii, i / 10/'. O ~ 17 /IO. Lcg<itura in carton.
Scris de o singurli mimi pc o singurf1 coloan;i cu 25-2fl riuu11ri !Je
paginile f;ini margini. cc>rncal<i neagr<i.
Scris la Ccrn{1uţi (?) de lsopescu :Vlunuil. Conţine :lG ci11tece numerotate, lipsesc cele de la nr. ·l. 26, 27, 2U, 48, 4!J.
Coperta 1, pe clichet{1 : Bihliolcca l.C'ca :\1orariu-lsupescu Manuil.
Cinlccc populare. Cernăuţi, 18 l:l. Cintccc-unele autentic-popul••rc seri:'~
ele lso11escu Manuil, ~culeriu din al patrălc latinească, de\· de d. IV-a a
liceu lui din Cernăuţi. 184:1. N. B. Primul \'Ol. de Raladc popu lare pnhl(icatc) de \'. i\lecsandri apare a hi a la 18:>2. L(ec<t) i\"l(orC1riu). I nv. 14 I.
75l>. Fondul „Leca Morariu".
P. 4U : lsopcscu Manuil, ~coleriu din al patrăle<t lătincasdi, anul
18.t:J {mina copistului).
lc tipuri de filigran : 40 p. (lipsesc p. :J-4. 25-21i), (fi) f. : L

JL llANllSCHISE STH:\INE

l.

ŞESTODE\'NIC -

i\!'iTOLOGlllON, sec. XVIII (main1scris sl:.:i ·

von)
Manuscris incomplet, hirtic de culoare cafenie deschis, prezint<i mai
multe tipuri de filie-ran : 2:~2 f., (7) f. cu numerotaţie origi11al1i par\ial;i
(lipsesc f. 1-0. HJ. 26, 42. 104, 114, 121, 151!) : F. (1), 1-25, (15) (lipscs~
f. :J,22,2:J, 24) : B
1", 5/l!J,7. O
14.4/ I 1,4. LcH<itura: lipscş1t>.
Scris de o singuri.I min<"t pe o coloam-1 cu rn-:JO rinduri pe p<1gi11!1e
în cadru simplu, cerncal{1 neagră. Ornamentaţie constînd dintr-o ilustraţie in ~~eniţi.'i, naiv cxecutatf1 (f. 22) şi un frontişpiciu simplu (f. (I).
Antologhionul, potri\·it foii de titlu, este o copie ciupii cel ti1xirit la
Moscova, in anul 7200 (HW2).
Copist necunoscut. Locul scrierii necunoscut.
Scriere semiuncial„-1. Slavomi de redacţie rus1-1. l11v. 755. Fondul M:1zeului.
III. Ci\HTEi\ ROM.i\NEASCA \'ECHE
1. Dosoftei. \'iata srinţilnr. Iaşi, lfill2- Hillf"i.

B. H. V. I (7:J) IV, p. 204.
Exemplar incomplet, lipseşte foia de titlu. Voi. I-II. Prl'zintă : F.
1-248, l-8a. Lipseşte: F· ( I ) - (4): R4-8R. L -211. !i/l!I. B
26,!i/18.'i
l.~gălura in lemn şi pielC'. Inv. 7111. Fondul Muicului.
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B

2. Chiriacoclrnmion. Bi1lgrad (o\lln1-Julia). Hl!'H1
B. R. V. I. (115).
Exemplar complet.
Prezint<.i : F. (ll - (:1). 1-4 l!i. L
27.'J/ 111.î
2:i,i /Hl. Legii tura in lemn şi piele. lnv. lil(). Fondul l\"luzcului
;l. CcaslO\·. Tr<1cl. de Mitropolitul .'\ntim Ivin'a11ul. Tinrovişte, 17 J:i

13. R. N. I (170): IV. p. 223 : D. Poenaru. p. 187.
Exenmh1r incomplet. lipsestf' foaia de li tlu. l'rezinL~ : f. (1) -- (:ll.
p. 1-47B. Lipseşte : F. (4). p. 47!1-5:Jl. L
21/I;,.!3. 13
l'l.;,/1-1.5. 1,,.
C.!citura în le>mn şi piele. 0011;1 fixato<.ire
metalice. Inv. li41JI F'ondul
Muzeului.
4 Ceaslov, Riid;luţi, l 74:l
BR.\'. T1 (241); D. PoPnaru, p. IR!J.
a. Exemplar incomplet, are foiH de titlu.
Prezi11L'i : F. (ll -- (?l
p. 1-513. Lipse~te: F. (1) L
2'i.B / J 7. B
25.4/l:i. 1.PE~i1l11r;1 i11 lr~!l1f1
piPle. Un fixcitor metalic. Inv. W. Fondul Muzeului.

h ...• l
Exemplar incomplet. are foaia de titlu. Prezint;.i : F. ( 11 - (21 ;1.
1-513. Lipseşte : f. (1). L
2:i,:J x Hi,:J. B
24.7 x l!J,7.
Le1!;'1t11ra i11
c;irton. piele la cotor şi colţuri. Jnsemmiri : F. ~ardii ant. Acest C'EASLO\.
este a lui !\1ih51as Popo\·ki <lin Soloncţ : <;i am scris cn ca s5 să <;tic rii
;1m s<·ris la anu 18ti-I. nvgust la I O, ~i ari să in\'cţc pe Cr.aslo,· Gheor~hr.
Tip<i. că ari s5 rămiic a lui, di sara . . . • a În\'5ţa.
F. _qarcl;-1 ant. v. :
Să să stic <:ii la ;um J 81i-t n fost 'ara tot r5ci <;i pnpu<;ui nu s-au copt mai
nimică. iară la anu
18fi5. in luna lui m:1rti, an fost ap:I tari m1i!ti'1 :
apoi di la aprilie n-au 1>loal c;i n-au 1mtut ara di uscal ~i au i':>it pinill'
"i po1msoi suptiri <'a atilc si 11-:111 fileu( l'iucălău numai ca 1rncili o;i
acia mai m1 s-au copl la o sam:I. La o snm5 di m~or n-au fost nimic c;i
n110i au dat Dumncz:iu di la sfintu Ioan ploi. nki cl'lc alti n-an fost
nimică. Si fi:15ţilc s-an oscat c;i nu au făcut uamini fin c5 n-au fuat iarhă. Tontii s-:111 uscat si ,·itilc s-nu ostinit. Pflrl'ilC' . . . • au •u:!iuns goale
. . · • :m adus fli pi la Ţara Ungurească 'iÎ di la
!\1oldoYa !_ii l-au tlat
hani im1Jflrăfc<;ti ca sfi nu pirfl 0::1minii că n-au an1t pi cc rum11ilra. L:t
anu 181ill. Dumnczi'iu şti cum ca să vă si a11u, încă pc la Sf. Ghcor~lw.
P. :M : ~fi să 'ilic di cind au umhlat inp;lratl'I nimţăsc pi-n Bor·m·in:J. in
Ccrniiuti si in <=<'lilanti tir~uri, si nu umhlat in a"ul 1817. P. :JO: Si'i •ii
!-tic de 'cir~d au fur!it hocrÎi clin Ţnra Molclo\ ci, din E"i si din l11l ţinutul.
st ic ck cinci s-m1 hătut turci(i) t'll 'olintiri(i) la Mflnilstirca Slatinii !'.ii :1t1
Şi <!li intrat Epsilant 'ii au făcut \'olintiri c;i au tărt turd din toat;l Moldon1, in anu 1821. Şi au făcut răhilic clin postul cel marc. Eu, Mihăla'i
Pnpo,·ici, am srris. P. 194 : S;I sfi <;tic cit• cind ::im m5rs cu, Glworghic P1111m·ici. la "l'oală, la Succa\'ă, in ziua dC' Vo\'C'dcnic, în anu 18:Hi. P. 21:1 ·
Să să stil' dt• dnd au fost hătac ru 1>rusul în Auslrit'a, hmu lui iunie 2 zil ....
anul t 86!>. P. 21l:J-2A!1 : S[1 să st ic 11~ ci ad au intunil'at soarili in luna lui
noc(m)nic 7 ;rile', anul !Siii: ·„i au intunicat ele nu s-an văzut mai •~imi
,·i'i. Mill'llarhi Popo,·ici. P. :li!> : ropo\·ici Cc~Jrgi, J 8H. P. :l:l~l-31) I : Sii ~;
sti<' dP ri;1d s-;1u h51ut turcii (i) cu \olint:ri(i) la ~'!;i:tăstirca Shitinii ~i a.1
st(r)k:•t m:iniistirca. ia luna h:i iulie i1~ t :l zile, anu 1821. Mi hăi as Popin·ici.
P. 3ri5-:llill : Sl! sl' stit' de cinci au inhlat inp5rntul nămţiisc, Franţi al doilea,
pi-n Bm·o,·in;i, t>i '" tirguri "i pi la mnniistiri ~i cu împărăteasa impre1111;i:
~i s-au pornit clin Succan1 12 in h111;1 lui iunie :11>, anu 1817. Şi am s1·ris r.P,
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:\lihălachi Popo\·ici nt Soloaeţ. P 4ti3 : Să să 'jtit• de cinci s-:rn intun~ca1
sfintul soare, in luna lui noc(lll)\·rc in 7 zile si umhla \'C Jet 1811); Si am
scris cu, Mihalachc Pupo\ ici ol Soloneţ. F'. garcl;i post. v. : Eu, zui.::ra'v din
Pocni, Ioan Caminschi, Hm luat. 111\', I liO!), cot<1 111-19~. Fondul „s. FI.
Marian".
5. Ccaslo\". )Iaşi. 1763
-&.· R. -V II (3:J2), p. HiO : IV. p. 2·Hl-2!l0.
Exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu. J>n•zint;1 : f. 2--:l!JO. Lipseşte: F'. (I) - (2) I.
IB.7/l:l. B
lî,2/12,8. Lel!:it11r;i în ]('mn şi pi1.•le, ffiri1 coperta a11terioari1 Pe r rimele foi <ilhe, nenumerot;:te, i1~scnwi•:·i
cu carcter familial. religios. Inv. 1;:12. F'oncl11l J\luwului.
6. i\1olit\'Cnic, Ia~i. l 7o4 (2 cx(•mplare) B. R. V. li p:m)
a. Exemplar incomplet, lipseştp roaia ck· titlu. J>n~zin1:·1: l'. 811-l:i'.?..
1!17-f>:iH. Lipse.şi<:': r. (ll-(4). p- 1-87. l!l:~-l51i, :J5'1-ll27. Il
lf\.1/l:l.:;.
Lcgi1t11ra : lipsC'şte. lnv. :J~l. F'onclul Muzeului.

h. Exemplar incomplet. lir;s(·~şte fouh ele titlu.

J>rezint;i: P. 21-(i!;l .

Lipseşte: F'. ()) (4). p. l-20, G;>2-fl27. L
lfl.7 fl:l. 4. B
17.Bft:l. Le
gălura în carto:1. pinz{1 la cotor. lnsemn:·1ri : J>. 254 : Huo;u D. Toader. Tnv

324. Provine de la Şcoala generalei din Sadova. jud. Suceava. Fondul ~1t11zeulu\.

7. lndrcpt;irru pt1cilto~ilor. li.Jşi. l 71ifl
B. R. V. II (:J:>î).
Exemplar complet.
Prezintft: F. (I). p. 1-l!il. L
l!J,.''i/1;).?.. P
Hl.2/14.î. Lc!!;Hura h c;1rto11. piel0 la cotor. Inv. :?2fi. Este colli1~a1 c 1 1
SC'urtă in\'ălătură. Viena. I îil7 ~i Scurt;i
irn ;'iţi1turt1 C'i'itră pra' osla\'11ki
crc~tini pentru po::i\iniţă. Vic:~a. 1787 (?). Fo11d•.1l Muzeului.
fi. Mineiul Pl' octnm\ ri<'. Rimnic. l 77fi
B. R. V. II c:m;;) : IV. p. 255-25Ci.
l~xempl<ir
i!1comrlct. arc foaia ele litiu.
Prczinti1 : F'. (1) - <2).
1-2-t!I : f. (]) -- (2) ms. Lipseşte : F'. (:J). 2:'i0-25'.i. I.
, :?2. l /21. î. B
:m.7/20 3. Ll'~<'ilura artic;tici1 în lemn şi piek'. Inv. JB.352. Fondul Muzeului.
li i\'linci u I pl' nnicmhric, I raci. ele Episcopul Chesa:·i<'. Hi11111ic, l 77B.

TlR.V. II (415)
Exemplar compl{'t_ Prezi11ti1: F' (1). 1-2117 L 31,4/2. D 2\1,11/20.
Leg;Hura artisticii in lt•m!1 ~'i piele. l'.11 rixator metalic. lnv. IB.:J:>:l. Fondul
;\'lu zeului.
10. Psaltire, laşi, 17112.
B.R.V. II (4!15)
Exemplar complet. Prczint;i: F'. (1) - (4), 1-154. F. lil4 est~ introdudus;-1 intre F (1) ~i F' (2). L
21,ll/1:>.2: B -- 20,4/14. Le[!c"1tura in lemn
şi piele. lnsemn{1ri : F. (4 1 l !I : Ac:eastf1 sfintii Psaltire au fost a răposatu
lui \'asile Ccocirlan: si rimind l'I la i\Joldm·a an murit ci si fimc(e)a lui
~i lrii copii, intru o 'ară. ~i trimcţîi talii-său pc ast fidor Chiril:i să re rec ~i au g;isit ac:castă P~altiri c;i mt cli1ruit-o sfintei his:irid den Pietroase
pentru ertare păcatelor ră11osaţilor adi familii toate, fiind imlemnat dl!
minl'. smeritul intre preoţi icrei Dimitrie Sosao\ ici, paroh; '" ani rl<' I 1
lls. 181:1. lnv. 211!1. Fondul Muzeului.
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11. Ioan Molnar. Economia stupilor· Viena, 17fl:i

D.R.V. II (4!J3): IV, p. 2()4.
Exemplar complet.
Prezint<"•: P. (ll - (ICI) 20-HIB, f. (1) (10)
L =· ICi.-1/10,5. B 0·~ W/J!l,H. Legiitura în carton pînzat, piele la cotor şi
colţuri. Insc.mrni1ri. F. gard;i ant. v-: Accastf1 carte, Ioan Molnar. Eronomit1
stupilor. \'iena, 1785, 11 am de la domnul consilil'riu sih·ie, in~. \'asilc lfolip din lli~c~ti, judeţul Succa\'a (text dactilograriat). Inv. 2~<>8. Fondul
„Ion Vicovcanu".
12. Scurtă in\'ăţălură. Viena, 171!7

B.H.V. II (514).
Exemplar complet. Pre7.i11ti1: P I-Iii. L
Ul, 4/l!i,:J. B -·· IH.:!/14,8.
l.e!!<"•tura in carton. piele la cotor. Este collig<it cu Indrcpt;1rc.~a 1>ăl'iilo!'.ii
lor. laşi. J 7(j8 şi Scurtă irwăţiitură cătr;i pra\'C>sla,·nici crcstiri pentru
poc-ăiinţă. Viena, I 7fl7 (?). lnv. :J2Ci. Fondul Muzeului.
l:J. Scurta in,·ăFitur;i către pra\ osla\'nici crc!'.ilini pentru poc.·ăi11ţi1.
Viena. ( l 71l7) (?)
Exemplar incomplet, are foaia de titlu, incomplel<"i. Pn'zi11t1-1 : I' 1-1 ti
Lipseşte: p. de la sfirşit. L
l!l,4/15„:J. I3 - Hl,3/ 14.R. O
15/12.5· LP,g<"1tura în carton, piele la cotor. Foaia de litiu : Scurtii/in,·ăţiltură/cfltri1
pravosla\ nici <'re!'.itini/pcntru/pocăinţa. /Vignct[1/ s-i.lll tit>ărit in Bcdu/
în Typografia lui Iosif de CurţhN·, la a . . (1787) Textul e lip[1ril cu
caractere chirilice, in-4, 0 intr-o singur;i coloan<i. cu 20 rincluri pe pagin;i:
tipar negru, hirtie fcirJ filiqran. Ornamente : pc foaia de titlu întilnim o
vignct[1 clin elemente vegetale şi geometrice, pc p. :J un frontispiciu din
elemente.• vc.1!etale iar în mijloc „Sf. Treime". Este colligat cu Indrc1>tarc.·•1
1>ăcălo'_;ilor. foşi, 171>8 şi Scurta inyăţălură. Viena. 17111. Inv· :1w. F'o11d•_1l
Muzt:'lui.
J.1. Ioan Molnar. Hctorica. Buda, I 7!JU
B.R.V. II (6 !Ci) : IV. p. 272.
Exemplar incomplet, arc roaia de titlu Prt-zi11li"1 : P. l-2B8. Lipseşte.
28fl-2 1m. L ,- l!l,8/12,5. Tl --- l!l,llt 1.11. Lcg;itura in carton. l11v. 142. 401.
Fondul ,.Lecu 1\forariu".
13. Pra\'ilio:1ră ;ull•cft Molitvenic în scurt. laşi, 11102·

B.R.V. II (li52).
Exem11lar incomplet, are foaia ele titilu. Prczint.:-1: F. (1 \ p. I 2,!1-1!18. Lipseşte: P. 3-8. L ,~~ 18,!J/l:l,5. B
lB,11/13,ll. Legi1lura în piele
şi caqt.01•. lnv.- 20. Foncful i\lu.zeulu~.
laşi, IR02
B.R.V. II (Ci53).
Exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prczint<i : P. in-:152.
Lipseşte: F. (I) - (:J), p. 1-IU.:1~:1-:Ui!i, f. (1) - (:ll. B ~ 21,1/IG)l. LC'C:'~l
tura : lipseşte. Inv. (}21J. Provine ele la Şcoala ge11erah'1 <lin Pojorita, jud.
Suceava. 1:-~onclul Muzeului.

Hi. Psaltire.

17 Octoih. mic.
B.H.\!. II (Ci70).

Ccrni1uţi,

11104
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Excmpl<tr incomplet, lipseşte foain de titlu. Prczint;i: I'. 1-IGB LipI'. (I) -- (2), p. 15!J-1Ci2: f. (1). L
22/15.8. B
21.7 /14.7. Leg<i
tura in carton. piele la color. Inv. G2fi. Provine de la Şto<lla [!l'lll'ral<l ~l:ll
l'ojorita, jud. Suceava. Fondul Muzeului.

~eşte:

lfl. C:irtidcă care cuprinde multe lunuri spre lobs. Tr<1cl. de Guvriil
Vinetchi, (T311curesti). I 806.
il.RV. ll (li!l2): IV. p. 271.
Exemplar complet. l'n•7i11li1: I;'. (I) - (7). p. 1-7~1: f. (I) - (4) lll~·
cu rctptc. I. - I !J,:1 /14,11. B l!\,fi I I :~.Ii. l.eg;-11 ura 111 carton. piele la cotor şi
colţ.uri. Inv. F>7. Fondul :\'bzeului

1!t. Psa!tirC'. Bucurc.<iti, I HO<i
B.H.V. II (7113) : IV, p. 278.
l~xcmplar

i11compkt,

1!1-2:1:1. Lipseşte : F. (:l) -

lipseşlt'

foia

(li). 1-18. L

dl' iitlul. J>rezinlii: ('.(I) -

· '.n.ii / l<i.5. B

(2).

22.·I /I;;,;;. Lei..::1-

tura in lemn şi piele. Insl•mni;ri : F. 74: ,'\ccasli'i carte csh• dăruită :Ir
mine Ion I)_ Crăciun clin comuna B:izioru, judeţul Buzău, nepotului ml'll
:\clrhtn \". Ganilil'ă, nepot clin ficil, clin ora~ul la~i. ~i pentru ţirwrc "''
minte am scris ad na mina rare '"'' putrezi, iar cine n1 cili mă ,-a poml'ni;
Jnn n. Cr;-1d11n la <.:lalea de- 75 de ani ~i j11mf1(ate.
astăzi 2~ decl•mhric
Hl70. Inv. fi2!1. Provine de lot ~co;ila gc11c.ral{1 din l'ojorita. jud. Succav-:.
l'ondul i\tuzeului.

~·:>.o. fll\';itfitura l"rcstineasci1. lasi. 1OOB
.

13.H.V.

IT

(741).

.

.

Exemplar complet. Prl'zi11!<1: F'. (I). 1-8. L
t:i,11. Lc(!i1tura in carton. Inv. (i!HI. Fondul :\'lttzeului.

20,B/lfi.~. 13

20.2/

21. Cartea legilor . . . · C'ern<-n1ţi, lfl 12
13.H. V. li I (110:3) : I V. p. 20!1-2!1 l.
Exemplar incomplet.
are fo:iia de titlul. Prezi11l{1: F. (l) - (:!) 1>
1-l 15: F. (1 ), P· l-PJ4, 211--tlU : F'. (I), p. 1-5fi. r. (1) - (:I). Lipseşte:
F. (4) (partea 1-a) : p. 1%-2111 (p<1rtca u II-a). L = 111.B/l 1,3. 13 = 18.1/
11.li. Lcgi1tura in carton. III\· !10. Fondul i\luzeului.

\/J 22 . .·\ndronachi Donki. Aclmwrc.. · din cfir~ilc im1,[trfllc:-tilor
/vile. Iaşi, 1814.

1m1-

B.R.V. III (B4!1).
Exemplar compkt. Prl'zi11l;-1: F.. (I)
(l:l). p. 1-1112. L - 2~1.2/1'1.
2:J/IB.:3. Leg1itura in carton. piele la color şi colţuri. Inv· Ilf:iri. Fondul
„P1:,lru Comarncscu".

B

23. Chrl'Slomaticul

rom~mesc. Cern;iu~i,

IH20

B.H.V. III (JOlii).
Exemplar complet. Prc;dntii: F. (J). p. 1-J!fa L • , 111.1/I0.8. B
17.B/I 0,2. Lc:~<-1tur;1 in carton, piele la co1or şi colţuri. Inscmnriri :
Coperta 2 : Ex lihris T. Olenski. III d· nr. J 8fi5 ; P. ;ţ : Proresur Teodor lblan Ccruăuţi (ştampiU1) : P. :J-2!1. : Această Istorii este adt•\·ărală &1 dunu.~sale lu Susman Alhan;!s:i Pimcn ~i cine ~1r fura-o .•. Inv ·1425. Fondul Muzeului.
24 . .-\ntim, Patriarhul Ierusalimului. la1\·f1ţăturn părintească, traduct>re ele:• Melelie. Ep. Ilusu\ui, Iaşi, lli22 (2 exemplare)
B.H.V. III(! l·HI); IV, p· :HO : D. Poe11aru, p. 2!M
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a. Exemplar complet.
Prezinti1 : P. 1-15. B ~ 22.4/17.fl Leqiitur.-1 :
Inv. l>51 l. Fondul Muzeului.
b. Exemplar complet. Prezinti1 : I'. 1-15. L
22,2/17.7. B - 22,2/17,7
l.egMura in carton. Irw. :>8:!G. F'onclul Muzeului.

lipseşte.

25. D. Cunlernir. Descrierea Moldo\'ei. Neamţ, 1B25
B.R. V. III ( l 2:l4). p. 454-4!:i8Exemplar complet. Prezinti1: I•'. (1) - (:3), p. l-:J:~4. L
21,5/17.7.
13
20,B I Hi,8. Legii tura în carton şi piele. lnsemnitri : Copcrlu 2 : J\cc<1st.i
carti csti a rohului lui Unmnczcn .'\lccu Grigoriu, de părintele meu dflruită,
Ghiorghi Grigoriu ... in anul mint(uirii) (I) 8:>7, oct(umhric) 1 :>,
Uid~v. 1:11.0:11. Fondul .. I.cca iVlorari11" .
., / 2!i.

~ondica

criminaliccascii, partea I--11-a.

'· -ll.R.V. lll (1272).

Ja~i,

Jll2fi.

Exemplar complet. Prezintil: F. (l) -(li). p. 1-!l(i, r. (1)- (2)· L
21.1/LJ,7. R~20.()/14,(i. Legi1lurC1 în c<irton. piele la cotor. Inv. 1. l·H
..l+w-:-iH-8-,:>li+- l·"ondul .Jlelru Co.u.1;.1rncscu".
/

__,/

~--~

27. i\1oisi Bol;1. \"<'rsuri i1ulc11111[1toarl'· .. tincrimei

romi111c~ti.

Buda.

IBW
B.R.V. 111 (1411).
Exempl<tr complet. Prezint<1: F'. (l)-(5). p. 1-52. L=W,'.;;/21,J.
B~-~23,li/ 1!1,11. LegiHura in carton colorat. inscmlli1ri : F.T. : S. Moldovan.
1-'ondul ,.Leca Morariu".
I\". C:\ltTEA S'l'H,\IN'i\ \'ECHE
I. llussia S<'ll i\.losco\·ia itcmquc T;1rtaria. Commentario
TopograJ•hico .atc1ue politico illustratac-. Lugd. Batavorum. Ex. offici na Elzeviriana. :\nno lli:w. Cum privilegio.
L ~ 11,5/li: P. l-:J27 (intr;·1 şi F.T.). (I) - (!l). Lcgi1tura originaW in
curlon şi pergament. Inv. 142„3!15. F'ondu I „Lcca J\'lorariu··.

2. Ustm·. Moscova. W3:1
Biblio[!rufic: V. M. Undolski. Hronologiccskij ukazalcli sla\"janu russkih knig: tcrkon10.i pccati ~i l 4!ll -~o po I Sfi 1 - j g.
,·itpusl< pcn ~ j.
;\1oskova, 11!7 l, nr. 375.
L = :!2,5/HJ,5. F'. (1) - (4), t-55!J, 1-7:3. Lipseşte: F. T., f. (::i) - (fil,
L ·-~· :J2,iclaclrlinlţţc
7-1 - 75 c.le la sfirşit. Lt>{!âturu origi1H1l<-1 in lemn şi piele. Dou;i încuietori
clin pilc şi melai. lnv 1·37 Fot-tdttt-MnT.Cttmt~·
:1. Sluzchnik. Lvov. Hi4(i
Bibliografie : V. M. lJndolski, op. cit .• nr. 5!J!).
L r= 21.2/15: F'. I .. r. (I)-(;)). :!011-:110. (li - (2). l..egi1tura original<i artisticf1 in lemn şi piele. Inv. 7:W. Fondul Muzeului.
4. Bihlia. . . Frankfurt am i\'fain zu finde11 bei Johann Ludwig Glcdilsch in Leipzig- luhr. lli!H
I.,= 20,5/14; V. (I) - (2). V T„ f. (l) - (l!I). 1-2îO, (1). 1-17G. (I),
1-l:l!i, 4 ilustraţii. Lcg;itura originalii in carton şi piele. lnv. 7:JGo. Fond.ii
1\'luze11 I u i.
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5. Deoficlus 1Iodiern11s l'U:s. Nuclcus s<'lcctissimamm 1.·pislolarum.•.
Epislolac ... Solisbaci. Sumplibus Gcorgii Ll'hmnnni. Armo 11m1.
L
17/10.2 ; F. I .. f (I} - (7). p. t-:m4. f. (I) - (I)) Lc~g<"it urci nowi
i11 c<1rton. pinz<"1 la cotor şi colţuri. lnv. 142. :mn. Fondul .. Lcca Morariu''.

li. :'\rnclt J oharrn. Dic Bucher \om wahrc-n christcnthum. . .
Druckls Goli friccl Rothc. Im Iahr Cristi 1722.
L
III. 7111,7; V. (ll
(2:J), r. T .. f. (I). p. 1-1244; f. (I)
Leg<-dur;-1 oriainab in c;•r'on şi piele. Inv. <>27. Fondul Mt17.l'lllt1i.

Lei-

pzi.[~.

(:!:J).

7. M. Iklidor . .-\rhilcct11rc- hydrauliqm• . . . Premier,_. partit'. Tome
premier. . . . \ Paris, Hue S. J acq ucs, chez Charles-.\ ·1toine .I om bert, Lilirai r::- de J'_·\rtil!erie clu G~·nic.• t"t rlmage Notre Dame. 17:n . .l\vcc approbalio11 {'( rrivilei..;c: Ju roy.
L
211.;;122: F'. T. f. (I) - F!), p. I-XII, 1-:rnn. 2B!l-:n2,:rn planşe.
I .cg;iturn or.l.!inal<-1 in e<1no11 şi pie!c. Jnv. :i~:!. Donat de farn. }lermannsdorf din Suceava şi Stancovici din .-\rad. Fundul Muzeului.
B. H.E.S. Lcbcn unei Thatl'n des Pr~itcnclcnll'n \"Oll lîngarn 111111 Sic1:<.'nhi.irgcn, .Joseph Ra~uc1.i und scin(•r
Vorfahrcn . . . Fnmckfurl uml
I.ei pzig. 17:1q_
L = 17.11/11: F. (1). r. alb;.i, F. T., f. (1) - (li), 1-llHi. Lcg;.itura origi11;.t1;·1 i11 carton. Inv. 142.24~!- Fondul .. Leca J\1orariu".
!l. l.cllrc d'tm ministrc de Polo~nc a 1111 scigncnr de L'L•mpirc sur Ies
affoircs rrcscnll's de fa Hon~ric .. \ Ratislmne, chez Enismc Ki11kius, 1741.
I.
12,fl/7,;:,: F.T., p. 1-lfM, 1-:12. Leg<"1tura originalii di11 carton, pi12Qtwi des .-\ugusli11s. it S;.1inl Benoil. I 75·k :\vcc .-\pprohalion & Privilt'gc

10. La lkli~ion chrNii·nne .... A Paris; chez N Tilli<1rJ, Librairc,
Qu:.ii des \w;us1 ins, :·, Saint Dcnoit. 1754. Avec _'\pprobalion & Privilcl!~
clu Roi.
L
rn.!!/10,2: F. T., p I-X. J-:Jl!l. (l) - (<i). Lc[!<"ltura uri[!inalii 1r.
curlo11 şi piele. I11v. 27fi. Fondul .,PC'lru Conwrncscu".

\r,

11. Sigcm. F'rid. Dresigius. Commcnlarius ele 'crhis mcdiis n. l. · - .
Lipsi;.(c_ In officina frilschia l 71i2.
L ,
l!l/ 12: P. I-XXXII, 1-5Ci2. Legătura now-1 in carton. lnv_ (i!lil
Fondul iVluzcului.

12. I lcrmann Bocrlrnav .... Anfan~sgri.irnlc <kr Chimic . . . Dcrlin,
bL·i rriccl rich Nicol;.ti, l 71i2.
I.
17,11/ 11,:1 : F. (I) - (2), F. T., p. 1-440, 1-272, (I) - (211), ll tahc!e Lcgi1tura oriţ~in:.il;i i11 carton. lnv. 747. Fondul MuzC'ului.
l:J. Dcmetrii Kanlcmir ... Bcschrcihung dcr Moldmt, _ .. Fr<tnldurl
urni Leipzii: 177 l.
L
111.{l/12: (l) F .• F. T., (I) f., p. J-:HI, harl<i Lei::litura original{1
i n carton. Pe cotor. jos,; Jolmnn \·. Zoit•• senior (eticlwt[1).
lnv. 17.JH;J.
Fond u I ,.iotrn t'h g or:r . I )fi' "'1
14 Madame Riccoboni. Lcttrcs de l\ly-lord Hivcrs, a sir Charles C;.1r<lir.••ll ••• Premiere Parlic .. \ Paris. Chez Humblot, l.ibrairc, rue S . .Jat:que~. c:11lre la ruc du Pli1tre & celle des Nuyers, pres S. Yvcs. 1777 . .'\vec
. \p1:.rubalio11 & J>rivilege du Hoi.
24:l
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L·„=17,2/10,2; F. T .. p. l-Hi4 (partea I); F. T .. p. 1-208 (partea a
II-a. Lcg<ilura origirwlc'1 in carton şi piele. Inv. 274. Fondul „Petru Co.
marncscu".
15. Le Grand. Fahliaux ou Contcs,
du XII c el du
XIII c siccle.
FCthlcs el lfoman du XIII c, Traduito; ou cxtraits d'aprcs plusicurs l\fanuscrits du tcms ; ... Torne cinquicmc ..·\ t>uris, chcz Eugene Onfray. Librairc <]trai des :\ugustins. 17111. Avec Approbation & Privilc,::!c du Roi.
L ~ ~ 13,5 /li, 6 ; F. T., p. l -4Gll. Lcgi1t ura originalei i n carton şi piele.
Inv. 27:i. Fondul ,.Petru Comi.lrnL•.scu".
\\'icn. i11
Iii. Dic Fraucm:immcr im ncunzc-hnten .lahrhundcrt...
cler Graffcrischcn Buchhancllung 17111.
L
Hi,7/10.5: r. T .. f. (l) - (7), p. 1-215. Lc1!i1tura ori~inalii
în
carton. lnv. ;iliO. f'ondul MuzE.•ului.
c

17. Compcncliaria Graccac Grammaticcs institutio in usum Seminarii
Pata\·ini· . . . Patavii, liltJ. Typis Sl'rninarii, :\pud Joannem Mansre.
Supcriorurn pennissu ..
L
18,:l/ 11,:l: P. l-21i7 (intrc'1 şi f<'. T.) Lcgiituru în carton şi hirtie
ceratit. F. gardc't anl. : Moscs l'opowirz, arhi1m111drit. F. ·1. : D. "Jischk•1wicz. IrJV. lOIHi. Fondul Muzeului.
111. Zc-il\crtrcih und Untcrricht H'r l~ind(•r nnn drittcn his zchntcn
lahr in klcincn Geschichten· Zweill's B:indchen. Leipzig. bei Wcidmanns
Erhen unei Hcich. l 7B:J.
I.= rn.11/10 : F. I., f. (I) - ('i). p. J-:W4.
Le~<'1lurn originalii in
carton. Inv. 561. ForlClul Muzeului.
Ul. J. I. Sonncnfcnd ... Ciesrhaftsstil. Ilic crsten
Grundlinicn fi.ir
angchendc- ostcrn·ichtsrhc kanzlcrheamn tcn . . . \\'iC'll. Verlegt bei Joseph
Eclcln von Kurzhek, k. k. Ilofhuchclnrkcr. Gros und Buchhandlcr l iB:i.
L •rn 17/10,2: F. T., f. (l) - (7). p. 1-424. Lcg<itura in lemn şi carton. Inv. ri4fi. Fondul Muzeului.
20. Hanclhud1 allcr untcr der Hcgicrung des f\":aisers .Joseph des II ... .
dic \'crordnungcn mul Gl'sctzc ,·om Icthrc- 1780 his 178'1· Ersler Bund .. .
Wien. VerlcQl bei loh. Gcorg. ~locslc k. k. privii. Duchhiindler. liO!i.
L ,_~ 20.2 / 12.4 : F. (I), F. T .. p. 1-!i!iO, r. (l) - 2!l), 4 planşe. Lcg1itura 01·iginal<"1 in c<.1rto11.Inv. li47. Fondul Muzcului-

21. De 111 Veaux. Tahlcau des gucrrcs ele Frederic Ic Grand ... l 711G
imprime it Berlin aux dcpens de l'.-\uteur chcz .I. F. llnger. el se venei fi
Potsdam chcz l'Autcur.
L == 2ri,4 /21.7 ; P. 1-~'2 (întrei şi F. T.), I plan!jii cu hiirţi. L<?t!<'itur<f
originalii i11 carton, piele la cotor şi col~uri. Copcrtn 2 : l"rincc Georges
Cantacuzino. Passimc : Ex lihris l.(eca) M(or;1riu). I nv. 141. 581. Fondul
„Lcca Mon1riu".
22. G(•schichte des drcisigiahrigcn kricgs urui wcstphalischcn Fric
dens.... Nurnbcr!-!, im Vcrlag lwi .Johann Gott fried Slielmcr. l îllli.
L =~- li,4/10.B: P. l-2:rn (i11tn·1 şi I;-. T.). Leg1iturn ori(!inal<"1 in carton.
Inv. 5li2. Fondul Muz0ului.
2:J. All~cmcirll' Wellgeschichle· .. zehnter Ba11d.
Troppau, .~ednrckt hei losPph Gcorg Tratzler, u11d im Verlagc cler Kornpagnie. l 7RG.
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I.~ 17/10: P. J-71!:i (inlr;-1 şi F'.1'.). l.e~i1Llll'L1 origin.:ih·, 111 l'.arlon ;;.i
piele. F. I . : Din bihliote(·a lui i\·Jihai Ciupcn·o\·ici
(stam pi Iii). I nv. 54(i.
Fondul Muzeului.

24. Voltaire. Ocuvres romplctes. A Basle. chez J. J. Thourneisen, imprimeur-Iilm1irc_ Voi. :12. llistoin.• de Charles XII, l 7!J2. I.
I 5,8/ 10,4
F. l. p. 1-37!1. Leg<ilura 111 carton, pi11zi1 la color şi colţuri. P. 1 : I. D.
Suciu. Inv. 277: Voi. 42, Dictionnairc philosophi<1ue, 1786. L = 21,1 /13,5
F. T„ P- 1-475. Legiitura originalii in carton şi piele. Inv. 2112 : Voi. -13.
l>idionnaire philusophi<1uc, 178fi. L ~ 21,l /l:l,5. F. T„ p. 1-507. Inv.
2111 ; Voi. 52, Lcttres du Prinl'e lfoyal de Prussc c.•l de !\I. de Voltaire, 1788.
L ·= 21,Jfl:l,5. F. T„ p. I -:l20. Lelr<ilura oril!inal[i in carton şi piele.
l11v. 280 Voi. 55. Lc.•ttrcs de.• L'lmperatrice de Hussie el ele M. de \'olt<1irl',
17BB. I.,~~ ~l.l/1:3_:-;. F. T., p. 1-:11111. l.eg;itura original<"1 in carton şi piele.
lnv. 2BO: Voi. ;)li, lkcucil dl'S lettres dc M. de.• Voltaire. 1715-17:17, 17811.
I.,_ 21,1/1:1,5. f'. T., p. 1-45!1. l..Cl!<Hura original;I in carton şi piele. lnv.
2B:~. Fondul „Petru Comarnescu".
2:i. Johann Peter Miller ... Schrifllichc.•s Heligionshuch ... Nern.'.
verhesserte .\uflage- \Vicn 171111.
L == 17,8/11,:l. F. T .. f. (I) - ((i). p. 1-:1!14. Leg;"ilura ori!!inalii i;,
l·arton, piele la cotor şi colţuri. I11v. 557. r'ondul Muzeului.
26. llinterlasscnl' \\"crkl• Fricdrkhs li l~iiaigs \'On Prcussen. Ersl:•r
lianei. Berlin, bei Bok und Sohn. und Dl'der unei Soim. l î!l!l.
L
rn,5/10. F. T-. f. (1), p. 1-2(i() (Voi.''· F. T., f. (I), p. l-:H4 (Vol.
II. l.eg<"ilura originalii in carton, piele la cotor şi colţuri. F. gard;-1 : N
l~ofsowicz I\". ISfi-1. Inv. lilW. Fondul Muzeului.
27. S ..-\.D. Tissol. .. Anlcitung fi.ir cl:ts Lamlnilk· .. ll;msarzncnhuch
hesondcrs (ur clas \'olk auf d(•m Lande ... \Vien. gl'clrukl den Johann I h•:mas F.dlcn von I rallnern kaiseri. konigl. Hofh11ch dntker u11d Buchhiindk•r 17!!2.
L ,~ 111/11,3 1''. T„ f. (11-(4). p. 1-1)20, r. (ll - (12). I.e1?<"1l11ra original<"• in carton şi piele. lnv. li4!1. F'ondul i\'luzeului.
211. "niga prc.~podohnago i hogonosm1go o (j) ţa nascgo Nikona. Pocc:>aev l 7!1:i.
I.-= 31i,4/22,:J. Jo'.T„ f. (l) - (15). l-571i. Lec:illura originalii in lem:1
~i piele. Inv- 1W:J. Fondul Muzeului.
2!1. Powszechm1 ustawa saclowa dia Galicyi Zachoclniey. \V. \Viec.11111:
drukiem J1)zefa 1-lraszanskil'l!O, C. K. Nicmieckiego, i Polskiego nadwor11e.l'!o Typografa i Bibliopoli. I7!1fi. p exemplare cu lcg;Hura identicii).
L
211,5/12.11: F.T., f. (l) - (!)), (I) f. alh<-•. p. 1-:rno. l.c~<ih1ra oril.!inali1 în carton. 11w. ti:J!I (lJ, 63!J (2). (li:1!1 (:J)· Fondul i\-luzcului.
C.'

:rn. Ustawy cywilne dia Galicyi wschodniey. Czcsc druga. W. Wied
niu drukiem Jozcfa Ilraszanskiego, c. k. Nicmieckicgo, i Polskiego nadwornc.·~o Typografa, i Bibliopoli. 1Ul7.
L
20/ 12,B : }''_ 1'„ P. (1), 1-:JOll. Lcg<ilura originalii în c<1rlon. IirJ.
li4U. Fondul 1\1 uzeului-

:H.

Ustawy cywilnc

dia Galicyi Zachodnicy, Czesc trl'zccia.
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\V.

\\'iecl11i11 drukiC'm Jozcfa llr~1szanskicgo, c. k· NiemieckkiP,~o. i Polskiei~o
naclwornego Typogr<1fi.1. i Ilibliopoli. 17!Jl.
L ~ 211/12,11: F. T., p. (1), 1-240, 257-Wl, (1). Legatura origin<tli1 iq
c<irlon. Inv. {i·HI. ~·onclul Muzeului.

V. CAHTEA IN l.J:\UU STHAINE TIPĂHITA PE TEIUTORll.ll.
HOl'.1ANIEI
I. .Stephanus de \\'erbocz. Dccrt'tnm tripariittum Juris cunsuchtdi-·
narii induti H<'gni Ilungariac ... Claudiopoli. Typis academicis Socictalis Jcsu, :\11110 I 7!i2.
I.·
17/111,5: P. 1-:iml (inlri1 şi F. T.), (1) - (7!1). Lcgi1lura origina·
1,-, in carton şi piele. F. T. : Gr. A.a Basar<ilwanu. 10 martie rn:11 : C'o
perta 2 : I "crpcl. l.ilirăric ~i papetărie. l\.i)11y\·-cs papiriizl<'l· Arad (eticheli1) : Coperta :i : inscmnill"i in limba gcrmm1;·1.
colinuali1 de :
Joann l<ilhonich. Centuria cc1·1arum cuntrariclatum, <'l duhictalum,
Ex Dccn•lo tripartito., .. Clm1diopoli, Typis .-\caclcmicis Societatis .Jcs 1 1.
.-\11110 171i4. P. l-!15 (intr,·1 şi I•'. T.). lnv. 2;), 2!i:l. F'onclul Muzeului·
2. l\lichael Lehrecht. Gl'schichtc clt'r ahurigincn Dazisdwn \'olkcr ..
Ilcrmannstmll. im Vcrlag bei l\'lar1i11 llucl1meisll·r. k. k. privii. iluchdruckel
1111d iluchhancller. l 7!Jl.
I. = Jll/12,:J; F. T., f. (1) - (4), p. 1-411.i. l.<:>{!i1tura originalii in
<:arton:-lnv. 142.241). Fondul „Leca Mornriu".

( :J. Gehcthueh rur l\.rislcn ... Bistritz. Gl'drukt unei \'t•rliir:ts Pelrus
Edd~<u·tlt,

L

17!1!1. (F'ig. 4).
17,li/ 10,5: J>. :l'i-711 dintr-o lipiiritur<I german;! mai noui1, F'· T.,

f. (I). p. 1-2111. (I). l.eg<Hura ori(!i11ali1 în c:irlon
J\l UZl'll Ili i.

şi

picll'. ln\'. :lG!l. Fondul
-

1. Amhrosius Simigianus. llistoria rerum 1111g<1rirar. ct lransih·ank.
ah an no 1-190 11sc111c I liOli •.• Lib<.•r I. . \clcu ravi l losc>phus Carolus Ed<.•r.
Ci bi nii. Typis su mit i husque Martini Ilochmeister 111110.
L - 21,7/17,7: !;-. T., f. (I) - (li), p 1-2!14.
Leg{1tura ori1;inal;i i11
carton. Inv. 1124. Fondul iVhll.C~ului.

LE

1.1vm:

·\XCIE:\" DA:\S J.E FON]) IH: l.1\ P.!DUO'l'llEQn:

DU l\!.'Ui'lEI·: D":l'AHTJ.:l\IL·:NT:\1. DE SUCE.\\":\

-

rcsumc -

l.'ouvra~c quc vo1c1 rrprl•.;cnlc un eat:lloqw.• <lc,rriptir du foncl di:> livre"
ancicn„ (manu„crit>. ct lexic" imprime"). roum:Jin, ct etranr.er~. o;c lrouv;int rJan„
Ies collection' clu l\llll't'f' l)ppartemcnlal ele Succa\":I. l.c mall'ri<:>l :1 l'l<· ran!~I' p.ir
<·atei:orie~. par rapporl aux c-ritercs utilisl!o; clan" le lra\'ail <le redlC'rehe
el .te
valorisation <111 palrimoinC' clc livre ; tH'ÎL'n, t•o111111e ii 'uit : manu~nih roumains
O exemplaire,), manuc,<~rils C'lran:;:ero; (I exemplai:-c), a:1dt•nc, livr"s ro111nain~ (tcXI<.'"
1mpri111c - ;11 <'xemplairC'~. 2i titre„). ~111dt•ns livrt'!t clr::111gns (:Jl cxemplaire„), li.
Vl'l'S t•n l:m11Ut•S eh'angcn~s imprimes sur h• ll'ITitoin~ dl• la Uouimani<· (·I cxemplaire!<).
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IN LEGATURA CU J\CTl\"ITJ\TEJ\ TIPOGHAFllLOR
DE LA Dl;JJ,\SAHI ~I !\10\"ILAU

ROMANEŞTI

NJCOI./\J: CAHLAN

Istoria tipanalui rorni11iesc este un domeniu cultural (şi tehnic) in·
v(•stigat sporadic şi nesistematic (iar in ultima
vreme aproape complel
ncdijat), cl1:'şi pol fi
enumerate unele lucri1ri - puţine la numiir - cu
acest subiect. api1rutc cle-u lt1tH!Ul timpului. Prima lucrare de uccst ~en .i
;.1p;·1rut la noi relativ devreme, la inc(~putul epocii moderne, şi se clatore:1~.-. 1111ui reprezc11t;.111t al ~colii arclelcnc, apercial ca fiind „intiiul istoric
al literaturii rrimi11w" '. Este vorba despre doctorul in mcclicinil Vasile
Jlopp, care. in anul l!l:m. reuşea s;"1 lipi1n•asci1, ciupii doui1zeci de ani .I~
invcstiguţii
în toate ţinuturilt> locuite cit> romi111i („Ungaria, Trnnsilvania, Taru Hom<"1neasc;i, Moldavia şi Bucovina" 2) o Discrt:.1ţic dcs1Jrl'
tipografiile rom:"me~li in Transikanh1 ~i in in\'cdnatele ţ;iri de la începutul lor pin.-1 in \'rcmilc noaostrc. Peste aproape un secol. interesul pentru istoria tiparului a început sfi se manifl•ste mai insistent. Cl!t'a cc a determinat apm·iţia unor lucr;tri i11 care tema este <.1\Jonlalit succint, cu tcuclinţe de sintetizare. sau prin sonch"1ri in spaţii restrinse, reduse la o am.1mit{1 zo11i1 sau la n11 singur centru tipografic. Dintre acestea enumeri11n :
l. George Ionescu - Cfilfmza tipogr:.1f11l11i t·u un r<'zull&lt din istoria
tipografici de la inccput şi pină in zilele noastre, Bucureşti„ l!IOfj:
2. I. :\nlonovici şi Gh. Creţu - Tipo~rafiilc. xilogrm·urile, lihr.-1riilc
~i legi"ttoriil<' de dirli din Birlad f •• • ) Cu o pri,·irc as11pr:.1 tipografiilor
din Hom:"mia de la 1801 pim-1 in zilele noastre f ••• ), Bucureşti. l!IU!l:
:J. C. D. Fort unescu - Istori.1 tiparului în Ţările Homfmcşti. I. Pină
la începutul \"eacului al X\"111-lea, in „:\lma1whul !-!raficei rom;"me",
1!124: II. Sccohtl al XVIII-iea, in „Almanahul graficei romitnc'', 1!125, p.
110-12:1:
4. Nicolae Iorga - Tipografia la rom:"mi, in „Almaiwhul graficei romi1ne", 1!131, p. :12-55 :
:i. Dan Simonl'SCll - Din m·th itat(•a tipogr:1fică a Bucurc:-tilor (lfi7~
- 18:IO), in „Bacureştii vechi", Duletinul Sociel;itii Istorico-arheologice,

I-IV, l!J:lo-rn:l4, p. 118-J:J5 :
G. Paul I Papadopol - Din trecutul tiparului rom:"111esst•. Cîţh·a tipografi minuitori de l"OtHlcic, 13ucurc~ti. I !140 .
7. 1. Cnkiun - Tiparul la rom;mii din Transil\ ania, Sibiu, 1!141 ;
hloria lih•ralurii romi1111• dt• l;1 ot"igini pină la Ul:lt), Bucurcsl i Jo:tJi.
tura <iliin\ifici1 !)i C'nciclopcdid1, l!Jî7, p. ii:l5.
· ·
:~. 1\ni:ela l'ope~cu-Brediceni ("om·1•11tul cit• bibliografii' 11;1fionala rt•lro!>pt•cli\·ă
in lumin;i cPrintt'lor i'ilorit•i na!io11:11t•. in vulmm1l \"aiori bibliofilt• clin patrimoniul cullural-11:1\ional. \"alorificart• - ('.('r("t!lar~. Con„iliul Culturii ~i Educa\ iei
S0<.·iali,lc şi ;\iuzeul judeţean Vilcea, l!JHO. p. !I.
:J. Apuci M ircca Tome,cu - l!>loria l'.llr\ii româ1wşti dl• 1:1 incl•putnri pină l;t 1!118.
Bucure~ti, Eclilura !";ilii11\Hici1, l!JliH. µ. lli!J-1 i2.
I. /\1. Piru -
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11. DimitriL• C lone-;cu -- lin mic isloric asupra lipol-!;rariilur din H11mf1:1ia, Bucureşti, I 11.i:J :
~I. Gi1bricl Cocora 'fipograria :-;i tipilriturilC' ele la <.•piscophi B11;r.iiului, în „Biserica ortodoxii r0tncini1", XXVI 11. nr. :l-4, marli<.•-aprilie. I !llill,
p. 2llli-:l:J I.
ln gt>ncrnl, se.• poate spune ci1 nwi to:1te lucnirile al ci1ror tillu i11clic-1
inlen•sul pentru isloria tiparului ca atare au ca ohicct. de fapt, produsul
.1ctiviti1ţii tipografice cartea sau orice alt fel dt• publica\1e - tlat
fiind faptul c:·1, in ultim<-• analizi1, acestea a constituit finalit11tca activit<-1ţii productive.• desfi1ş11ratc in tipografii. ;\foi lrelrnit• avui.-1 in vcck>re :ii
situaţia concrc·l;:1. g<.•ncralo"1 ele faptul ci1 sini relati\" puţine 11cele ferici•l'
cazuri in can~ cercct;Horului ii stau la dispoziţie - pl'11tru pt•rioatla v~·
chc. cel puţin - şi <11lc surse de infonn;.1re (dorumente. cronici, i!ravura,
unelte tipografice ele). 111 ufora c;.ll"ţilor imprimate intr-o 1ipogn1fo• s:n
alta. ln acelaşi timp L'arlea este. într-o hunii mi1sur:1, <'locvent[1 pentru
nivelul tehnologic şi pentru <!rta tipoi.;rafic;·1 ale 11nui anumit momC'nt din
istoria sa, chiar dacii 11u ne permite. spn• cxL•mplu. si1 reconstituim in clelaliu modalilc'1tilc tehnice care au concurat la imprinian•a ci. Co11sicler;·1n1
totuşi ci1 de interes şi' utilitate reale pot fi, pPntru istoria culturii ~i civilizaţiei noastre. CL'rceti1rilc referitoare.• la istoricul tiparului de la simplC'
repertorii cronologict• ale tipo_grcifiilor rom;"111eşti,
imlifert>11t ck· locul
unck• ele au ft1nl'ţio1wt, la sintezele care 1şi propun si1 :.ilmrclezc prohlcmlltic<i amplii !?i complcx;-1 (de 11aturi1 politic;\ social;·,, n<1lionali1, t'l'o1v>mici1. tehnicii. culturalii etc). implicali1 de înfiinţarea şi funcţionare11 diverselor tipografii - nu dinspre. ci spre' „rodnsul acti\ităţii tipo~rafkc. 111
primul rind şi 1:e11tru Ci-I, în lucr<lrile pri\'iloare la istori:i ci1rţii sau a presei, rl'fl<~ctorul investiga~ici Iumineaz<i, cel puţin preponderent. ohit•c:lul
produs prin intermediul lipogrnfici, pe cit<i vreme celcl<dte aspecte.• r;"1min în umbrii, sau, in orice caz. la periferia cercului co:1turat ele fan~a
luminoasi1 a unghiului ele:• proiccOc al invt•sti[;aţit•i. Piin•rL'a noastr•-1 cslt•
social-economic,
cit urmind un traiect invers, de la conlL•xtul politic.
cultural şi - pc cit C' cu putin\i1 - nwi cu S('~1mf1 dC' la tt.'lmirn (!c producere spre' ohicctul produs (f;mi a se lurwca pt• panta cxageritrilor. a fcti11z;·irii unui anumit aspl•cl). inv<~stii.;a\i;1 ar ri in m;istrri1 s;i explice mai de.„
plin inff1ptuirill' (şi 1wimpli11iriJ,~) culturii
noastre> vechi, inc<.•pincl clin
momentul L"ind aceasta a intrat sub
incidc>nţa „!!;daxiei CutC'nhen!" şi
pinii in jurul ;inului lll:lO, moment in care manifestarea structurilor mll·
dcrne devine concluc!enlii în întreaga culturii rom;-111easd1.

F"<ir[1 inc!oiillii ci1 şi lucri1rilc rcfC'ritoarc la isloria tiparului, indifercrent ele profilul lor, vor treimi si1 se bazeze, explicit S<!ll implicit, IX'
principii, clac:1 nu idenlicP, alunei Cl'I puţin simil<ire celor care uu stat Li
baza elabor;!rii Bibliografici rom;"11w':>li \Cehi şi sini preconizate 1w11tri1
hihlio.gnifia naţionalii r<.•trospectiv<i 1. Vor trebui. prin 11rm;1re. avute i •
vedcn.> toate tipografiile de pe teritoriul prii noastn•, tipografiile rom[111eşti care a11 fu:icţio:wt in afara frontierelor istorice ale teritoriilor rom;"1ncşti. indiferent de iniţiativele care Ic-au general, precum ~i toate tipol!rafiile în c<ire s-au ti 1:i;-1rit. fie ~i inciclent:.il, c;-1rţi rom;"1ncşli, indifen•11t de originea l'lnic<-1 a autorilor acestor ci1rţi. Este de la sine înţeles cir nu formul:ir 1 1
-1. J\ni;cla J>opel>cu-Brl'cliccni -

IUlT.

cil., p. 21.
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11ki 1rn cod d<' f;l"llKlpii 1.:u 1Jl'(:'le11t.i:1 ele- a k• '-·onsid<'ra dcfi11ilivc··. d emit•.'m
clo;ir unel<.' su1iestii pasibile d<' augmenture şi perfcclibilit.ilc.>, necesare
ins;·1, inaint<.· de to;ile, pentru trntarea temei co1minic;·1rii de foţ.:·1.
X

X

Scurta, sporadica şi puţin productiva
aclivit.ite lipografic{1 ronr11w:t!iC{1 dcsf;işurati1 de i\'lihail Stn:•lliiţchi intre anii 17!12-lllOO, la Duhfts;11i
i;.i :\lovil:tu 1 - in apart>nţi1 curioas:1 ~i aproape inexplicahilft - comporti1,
la o priv:re n~:ii ;1te111:1. semnificaţii c;ire ţin nu numai ele sfern mai rcstrinsi1 a vieţii rl'ligioa~(' ortodoxe a romi111ilor din zona lr.:1nsnislrian:1,
ci şi, inclt--osclii, de <1cel'<1, mai arn1N1 a vieţii culturall' şi a istoriei tulur•ir
romi1nilor in gl'iWral.
Dup;"t cum e-;te ~liut. „eclilornl tipor:n1f Mihail Sln!lhitclii" t. tak'11l:tl gr;.1vor. mc::;lt•r priceput in ll•i.:area co~trtilor. desffişuras<.' l.:1 la~i. uncie
;;vuscse ~i lii.ografk• proprit'. o prodi1-!i<>a~i1 activitate editorialii şi lipo1:r;1fici1 ', i11 perioda in care cartea rom<"ineascî1 cu11oştc;1 o dC'cis:·1 tendinţ;"i
de 111oder11iz<1rc 1'. inscrisit. dcsil.!ur, aceasl;"1 tenclinţf1. în procesul de eman·
dp;1re al intn·i.:ii culturi romi11w:;;ti. Se inţL•lege cit u11 rol nu dintre cele
111:1i puţin sem11ific<.tlive 1-a avut in acct•ll'rarea acestui poccs ,le mocler11i?<ir:• - mai .:des 111 <.:t·L·a ce privt>lile lai<.:iza1·ea culturii noastn~ vechi i, . ! ru 11cl1•rea i n J>rinci patl•le Rorn<"1ne a idei lor novatoare ale curentul 1.1i
il11mi11ist, ale <:<."trei consecinţe se resimt evident. insi1 diferenţiat. in teritoriile r1„nn:11wşti incepind dl· pe la mijlocul secolului al XVl!l-ll'a 9 •
şi ;\Jovil;"n1, Mihail Strl'lhiţchi <I tipiirit in riistimp de li
un num:1r ele cc:I puţin şase c{1rţi, cite trei in fiecare dintre loc;lliti1ţilt.· amintite, inregistralL' in BRV ll şi IV. UllL•rioarele co11tnh1ţ.ii la l:ibliografia romi:!K'.:l';G·1 vc·che n-a11 mai semnalat alt<.• titluri al(•
c;·u,ţi imprimate în tipo_1~n1fiile din acC'stt· localiti1U situate pc malul slin~
;.! Nistrului. Si1 menţinni11n ci1 activitatea lui Mihail Stn•lbiţchi la
l1uhi1s:1ri !;oi i\lovil;iu este inc.:tdrn1:·1 in lucr;trile dl' S)Jl'Cialitatc in capitolt.•
rn cel n•J'eritor la .,Eclit11ri şi tipo!:rafii romi1ne în \{ll"i str;iirw" 1".

La Dub;1s.:iri

rnii

(lî!l:~-lllOrJ)

C<"1rţil(•

tip:1rite de Mihail StrC'lbiţchi la Duhi1sari şi Movil:1u sint ur-

m;iln;ir(•ll':
5. Ion Bianu, Nt•rva 1loclo„ - Bihliografia rnm:"11wasd1 Vt.'C"h1•, 11. BucurC'l~i Sa,·ec. l!ll o. p.
:170,
:17:1, 1,0 I. 1;n.1 :
Dan Simunc„cu - Hihliogr:1fi:i.
romi1l'a::im
m•ao;d1 \'1·d1r., I\·, IH·I. nr. 2:lî 21i:I: Dan Simotll'st•u, Glwnrl!lll' l111lu\:"1
din i'>loria 1.:i1r\ii 1·umi1111·şli, Buc11n·~ti, Eclit11r;1 Ion Cre;ingf1. l!lHI, J.l. !lt-!l:!.
li. Dan Simonl•sc:u (;hcorghc Bulu\;"1 Iun. dl., p. !li.
î. l'cntrn activitah·a lui Mihail Strelbi\rhi Vl'Zi: llHV li !ii IV. pa~„im; l>anic!.1
J>ot:'naru - C1111lrih11ţii la
hihliografia rom;"11wao;1·:"1 v1·c·hr.
Tirr.ovi";-IC'. l!li2,
pa,..,..im ; Dimitrie Dan - l'rolo11op11l Mihail Slrc•lhiţd1i, Sd1ita hiugr:ifiC":°I şi hihl:oi:.-:1{ka, C1•:·n;-1ll\i. Stwif'latC"a tipu· r;1rir:"1 lmeovi1w:111:1, l!Jl2: l\lireca Tmn<'„l'll,
- 0:1-1·il, p. lu7-l20: !. IJ. U111dat - :\fiai Sln•lhiţd1 1 • i:1 Jo;lo~ia lih·1·al11rii ruma1w \'1•1·hi. B111~urc~li. t-:clitura dichictiC'a !;oi ·1Jecla1:01?icf1, l!lliH. p. !17-!tll: lo;lnri-1
lil<!ralurii 1·amanc, I. Bitcurcşti, Editura /\carlemil•i, t!Hi-t, p. i IH. ;:W: :'l:icol;1~
lurr.a - Istoria hiwrkii rom•i1wşli, 11, \.";"tlcnii ele l\luntc. l!lOll. p. t ~lt-1!12 : ,\I.
I 'iru - 011. dl,. p. ~rn.
li. l\lircc>a '1'0111es1·11 - u11. dl·. p. IOl-125.
.
.
!I. Vc:t.i Al. l'iru - 011. dl., li E1101•:t 11r1•mod1•rnă, lnlrod111·1•r1". p . .tlf1--l.f.1 st D1111
P;k11rari11 - StTiitori şi di1:1•1·1ii likrar1·. Buc-url'şli. Editura /\lhalro~. 1! 1111. eap.
lluminhm şi 1·la'>ic-i'>111, p. 1-:!!J : \'pzi şi ,..upra. nota !:i.
10 Dan Simoncscu şi Gheorghe B11h1ţ~1 - 01>. dl., p. R!J-93.
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D ll B J\ S J\ H I ' 1
I. BUCV AH sau inccpcrc de ill\ ăţălură celor cc \·or să i1l\'cţc ca rit'
cu slo\'c slovcnc~ti. 17!12, TIRV. IV, 2:17. p. 10[1 (este o reeditare cu puţine
111odific:1ri a Buc1n-inci tip<irile la Iaşi, în 17:i!i, tot ele ·Mihail Strclhiţchi)·
Limba rom(m<i, caractere chirilice.
In 8 mic de 4[1 f.
2. BLTC\.J\IU sluHnschii izclannii molda\·schim, I 7!J4, TIRV, II, !>70,
P· :l::i7.
J.imha rus:1, caractere chirilice.
In 8

;,n,

:J. CF.J\Sl.O\" marc cu multe orinduicle all• hisl'rkii, 17!14, J3RV, 11,

p. :J!i!t.
Limba romi111i1, caractcrl' chirilice.
111 ·I c.le 4 f. + HJ..I p. (este o carll' voluminoc.1si1. cu numeroase orname11k• ~i gravuri. unck' Sl•m1wte de „protoiNei 7\-lihail Strelhiţc:hi").

!\I O \' I I. ;\ U ,:

I. ISTORI/\ J\ J\LEX.'\NDIUlLl!l C'EU;l i\1!\UE clin '.\lachcdonia „j
a lui Darie- din Pcrsicla a impăraţilor, I 7 1 'li, BHV, II. lilll, p. :1111.
Limba ro111i1M1, canictcrc c:1irilice.
In 4 mic ele 4 f. ·I- 277 p. I :l p.
Pc foaia de litiu st• mcnţioneazt"1 cc'1 „s-m1 tiµ;·1rit in tipografia cc<i vol11ic:·1 ~1 protopopului Slrilbiţchi în lirgul Movil;·1ului inln' hotarul Rosi~i
~i intre al Moldovei"·
Dupc"1 foaia de titlu, invi1ţ{1turilc intitulat<:>:
Paza casei de ohstc fără
11cori11duiaJ;J şi clupc-·1 arc"1larca cuprinsului, sini imprimate aceste ve1:s11ri pe
kma forlurw labilis :
.1\ceusl;"1 istoric,
Ce-i m1mit•1 :\le:rnndric.
Pentru :\lexandru 1m11;·1ral,
Cel nwr~ minunai.
Cu frumusL•ţe luminat.

Toat{1 lumea au luat.
n·1tul-;iu

impc'1raţi şi

crai

Pre toti cei ct· era mai mari
:\u luat banii şi avutiil<•

11. Elim l.evil in File \'C'ehi n1•c·unosl·Uh!, Chişinf111, l!llll, p. 25-11 se ocupii ne 1
caric nc•cunoo;cut.1 a lui l'llihail Slrclhi!-ehi : Cinlt•l' 111111 d1•s11n• ră1JO'>ar..-:1 11r..-:llumin::itului c1w:1z Gri::ort• :\11•xa111lro\'il'i l'olt·mkin, Lip;"1rita la D11h;·1..,ari in ;m••I
1:-!l:l. Cartea ii fo,L clcc.t•opcriti1 in Bihliolcca 1\('acl<'mici de Ştiinle a U.H.S.S. clin
L!:'nin.c:racl. (l\·halţumc ... l' ci-lui l'rnL cir. docent I. C. Chi\inua. pentru c:Pncrozitatca de a-mi fi oferii acca ... ta in[ormaliC'). Vel.i !,oi „1.i111b{1 şi litcrat11r{1" 2/l!lll:l.
p_ :?H!I. l'in;"1 in prcZC'nl, pc raza judeţului SucC'ava a foo;t clepio;tat:"1 o· 'iinr,111·;i
tip;'lrill!rii i111pri111at:"1 de :\lihail StrC'lhiţchi la Dub:°1'iari. VC'zi Olimpia 1'.lilrw Cartea v..-clw r0mf11w::iscă din judl•lul Sm·1•ava, în „Succ:iva. Anuarul Muzcul:ii
judC'\can", VIII. l!IBI. p. :lJO.
12. l..:1 rllovil<iu sau la Duhi1'•ari, intre anii li!>:'-li!HI, Ioan Car.Lae•n:ino ~i-ar fi tip~1rit volum~d de versuri l'rll'zii noo ak:'11uite dă I„. C. .. \'l•t.i Gheor(!hC' lv:inescu - l'n prll'I roman IU'l'llllOst·UI din a doua j111n:11ah• a Sl't·olului X\ III. ln
,1:1ş1il nou·. V.
1!15:1. nr. :1-1 !ii G. lvimcsr.:11 şi !\ . .'\. llr,u - t·n Sl·riilor munh•m1
dl• la sfirşih1I st•colului ::ii X\' 111-11•:1: Ioan C:ml;1,·uzino, in ••studii i;i n•rl'(•lf1ri
ştiinlificc". fi10J:1~il', laşi, t.x„ l!Jf>!t, r..~c. 1-:?. Apuci l>iclî:umrul lih•ralurii r11ma:1~· dl' la 11:-igini 11ina 1:1 1900, BucurC'şti Editura J\caclemic-i. l!Ji!>, p. l·li-1 ltl.
l'c r::il.;a juclc\ului Suceava se cun<>'>C pin<"1 in momentul ele fa\i1 cinci I ipi1rit11ri
imprimaie in 1ipo"!raiia clC' Ja l\loviluu. Vc7.i Olimpiu ;\litric - htl·r. t'il., p. :109.
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De b toate îm1iiir;'1ţiilC',
Dar in zadar s-au inMtat
c·1 od<ll<'t au picat
C<t un copaci inaltu şi mare
Cc .r<isun{t foarte tare.
larit el vi1zî11cl pre !>ille
le~incl clintr-accasti1 lume

F;1ce la

toţi

Cerindu-şi

rug<ici une
lui ierli1ciune.

La acest lucru folositori
Fost-wn noi ostenitori
Care l-am şi z<iţuit
~i

l-am şi diorthosit.

2. PSJ\LTIHE, I 7!lli.
BHV. II, !ilM. p. :rno.
Limht rom<"111i1. c;1ra.:.t0re chirilict•.
In 4 ele B f. -I 4:J3 p. c11 o r!ravurit semnatit de i\tihail

f'c foaia ele tillu se
dovt•i, a V.alahiei

şi

111enţiom.•<1z{1

Strilbiţchi.

eti „s-au tipitril ele protoerei al Mol-

a Dasarabiei .Mihail

Strilhiţchi

intru

însuşi

a sa ti-

po1;r;1fit• in tîrgul i\Tovilitului c;ll"e iaste intre hotarul Hosiei şi al ;\folcll'
\'l'i .•.

:1. BUC\' J\U sau iarci l'rt· de
cu slo\·e sb\·u.1e~ti, ll!UU. 11
I3R \'. I V, 21i:l, P· l I :i.

in\'ăţitlurr1

t'clor cc \'or

să

inn.•Jc

cart:~

Limba rom[in{t, caraclcn• chirilice.
ln a c.le 2 f. + peste 44 f.
(F.ste posibil sit fie \'orba despre o reeditare a B11nari11l11i tip.'irit la
l>ul ;~1s<1ri in :111ul lî!12. Vezi supra).
Dup;i cum se ol:sC'rV{1, c:irţi Ic lipftri ((• de M ihui I Strelbi \.chi la Du
bas:1ri !ii Moviliiu <ni un car<1cter preponderent laic: doar doui1 din tolu111] ele ~as0 fiind c:1rti rcligioasl'. Trei sint nwnu<ile şcolare (doui1 in li111li<1 i"Olll<-111{1 şi u1w i11 limba rusit) im· una este o carlC' ele leclurit in sensul
cel mai deplin al cuvinlttlui. C'hiw· şi cC>lt•Jalte dou;i pol fi subsumate -·
<

vinc.lu-:;t• in vedere funcţionalitatea lor -

unor aclivit;-1(i spiriltwlc.• lat

ce. şli111 fiind faptul ciî atit Psaltirea cil .şi Ccasln\'ltl au fost utilizate ii.1
~rnLil<i ca manuale de.• i11vi1ţ{1mint. ln plus.

Psciltirca ena folositit şi drept

l.Jl'Le eh„ lcctur{1. Prin 1trnrnrt', tipftrirL·a acestor ciirţi la Duhi-tsari şi Mo\'it·1u lr!'l1t1ie s;i fici considcral{1 ca un ri1spuns dat unor nevoi stringente

pe c<1re inlrc;)l·inz;-1lorul lipogr•1f i\Iihail

Strclhiţchi

s-a str{1cluit s;i le s.i-

1:1. Dup;·1 anul UIOD, urmele lipm:r;iriei lui l\lihail Slrdbi\1·hi :<.e pierd aproape „0111pl<?l. ln J~1cr:'lrile rC'fC'riloarl' la activitatea "'a. diale cleja (vezi supra. nota -).
o,.e men\ioneaz:"1 e{1 o parii' a unC'llelor tipom·afice a fo,t lăsal;i rle l\lihail Str~l
bi\c-hi fiului ~:iu. Polit-arp, iar o al1:"1 parte a fo,l cl;"1r11it;"1 de el llJ[m{1-.tirii N('amţ,
con~tiluincl nudeul „lchnola1:ic
pe b:1za
c[1ruia
infiin\at, la inc('plll•.11
veacului ln:cul, I ipoJ'.lr;1fia nemţeana.
0

'

„.„

2:; l
\
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ti5f.:.11::1 IJt lcrme1ii conwrci.il1 vorbi11d, oferl.1 sa a r;'1spuns u1wi cereri
concrete. Dt·ci. smt cel puţin de presuspus. in zona lr<msnistriani1. L1tit un
i11vi1ţi1mint p)enwntar in limba romilll<-1 (indeosebi>. oricum intens pe:1·
tru epoc.:.1 rE'spl•clivi1. cit ~i un anume numitr de.• cititori (ştiutori ci<.• cart·•)
in limba rom;"111i1, dest u I ele numeros, i n c.:i ucb faptului ct1 nu putem ;,1prox i ma tirajele d1rţilor tip<-trite i11 acestt> localitt1ţi.
Desi~ur, princirala intr<.•han· care se ivPştc în lei,!/1tur;i cu imprimarea .icestor ci1rti rom[mcşti cli11colo de Nistru, este acel'<! i:rivitoare I..•
structura etnic:1 a populaţil'i c:irpia Ic erau cll.!slinate. Nu încape nici u.1
fel de indoial<"t c(t ele.• au fost tip[irite pentru a s;.itisfocc cerC'rea unl'i
popul;1ţii a c:·1rl•i limlx·i n~att•rn;i <:i ele cultur;i era limha romi1ni1, dt•ci pl'ntru o popula~i<.· romime<1scă_ Dar ele cinci s;iliişluia in Transnistria aceast;'1
populaţie rom;ineasca '! Dupc"1 unii istorici (Nicloae Ion~a ". Ion Nistor is
J>aul :)1. lliin ~. ş. a) se poale susţine idce<t unei anumite statornicii a clementului etnic romi111esc, f;ir:·1 s;i Sl' poat<i vorbi ele> o prcponclerenţi1 continui1 a etniei romi1ncşli. in ac(•ast:1 zoni1 eterocliti1. aflati1 rnulti1 vrl'ml'. şi
din punci ele \'edcre etnic, suh zodia lahili1 a unor interferenţe şi inst..1bilil<ili ck•termitatt• ele o compk•xi1 clar. în gl'neral, cunoscuti1 ţes[1tur;i de
r,:ctori istorici. Dac<'i <1111 inccrca o incursiune rug11n'i in istoric, urmc"irin~I
firul evenimentelor clin Cl'le mai Vl'chi timpuri şi pinii la anul IBOO (limit,\
aonolo.1~k;i la care ne dctermini1 s<i 1w oprim subiectul lucr;irii ele foţii).
dC:'sigur 1n lumina cercet<irilor .mai vN·hi sau mai noi. <1m constata t·:1
~;pPci;ilişlii sini de acord in ceea ct• priveşte susţincrc.•11 ideii ci1 t•lementul
daco-~et. elcmcntul de substrat din strucutura 11oastr;'\ etnicii. işi manif(•St;1 prezt•nţa ~i in ac(•asl<'1 z<111i1, inci1 pe vremea marelui rege Burebista.
cel care inf..!loba pulprnicului s{111 stal centralizat, in urmii cu peste 2000
dC:' ani. triburi!<' dacice din j11rnl cct<"Hii Olbia .,aşC'zat;i la .f..!Urilc Bugului"" De• ascmc.•1K'<1. dacii liberi locuiau (in vremea sU1pinirii romane 1;1
Duni1rc.•;.1 ele Jos ~i la nordul Pontului Euxin) in zona est-carpaticii, pc 1111
teritoriu cure SP inti11clca pi11;·1 dincolo de Nistru! superior'•. iar inrluenţa rom<111i1 asupra <1cestei zone a rost, aşa cum o alest:·1 cercetiirile arhe:>log1ce'. o n'ulitate de 11C'ti1g:iduit. Dacii pin;i prin sec. al X-lea. al Xl-l~·a.
nu nwi ave~1m informaţ.ii scrise referitoare la locuitorii llCL'Stt•i zom•. incepi11d c!c• ;tici i1winte s11rst•le informative, tot mai fn•cventl', sint unanime in ~emmtl;ll'ca. intr-o ipost;1zi1 sau alta. a unor C'lemente rmn<ineşti.
nwi mult sau m:ii puţi:1 111111wroasC' şi omogene la r:'1s;"irit
ele Nistr·.1.
.\stfol dl' sut"S<.' informali\·e 1:ermit. spl'l' exemplu, istoricului Jon Nistor
s;·1 vorl;easci1 dt>sprc „r:·1spindir<.•a l'lementului romimesc pin;i la Nistru
1

11. l;n·aina mohlo\'C'nl'asc·lr. extra' clin „/\nalcle 1\caclemiei romimc". :\IC'1110riil ~
Seci ic·i i'lorice, Scria 11. lom XXX\'. Bucureşti I!ll:l.
I~•. llom;inii transnislri1·11i, in .. Codrul Crn.minului" I l!l:~·I. Cermiuţi. l!l'.?5, p. ·lli'.'1-51i;"i.
Iii Tr:rn„nistria şi l.1c-rai11:1. DucurC>~ti, 1!141 (eXll'a' clin revista „Via\a Da,arabici").
li. Ilaclrian Dako\'ici11 - Ual'ii. Bucureşti l·:clit11ra pentru lilerat11r[1, J!ilill. p. JOli.
Vezi ~i Ion Jloraliu Crişan - B11rd1isla şi l'l>Oc:a sa, Bucun·~ti, Editura C'nciclopcclica romi111:"1, l!Jl:i, p. :!li!l-2iO. unclC' 'l' prcciz.c;1z;"1 ci•. inlrC' Ni„tru liÎ Nipru,
popula\ ia claco-r.C'l[1 „lriiia aici în antt·!-.lec cu a!le neamuri„ ~i l'il .:·nu e~te exc!u.;;
ca o-;tile c·c au cueeril (llbia <,a fi înaintat pm:"1 JX' 1mdur1le N1prulm. rC'o;pmginclu-i şi alunginclui pe sarmalii care illcC'1Tall „,-, p;1tr11111.lfl spre "'.<'"l".
,
Jll. Ion loni\i1 - Din istoria şi civiliz:a~ia dacilor tihl•ri, laşi. !o~chtura .lmum<'a. Hl:ll,
p. 5:l !:Î fo!. :l-1 şi :19_
.
.. . .
-·
.
.
Hl. Idem. ibidl·m. fil!. r. şi !H ; Vezi şi c:uirlo A. Mano;uclh - C1\'thzal11lc l·,urolJl'!
vt•i:hi li llttcllrC'~li Editura Mcricl iane. 1!1111. p. :JR-:-i3. unele 'int c•xpuo;C'
punci~ ci~ veclerC'' partinC'lllC' in lcgf1tur[1 cu CC'nomenul romani:d1rii.

,1
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şi dincolo de această ap;-1" '·. El se haze:1z<i in gener<il pc informaţii c11lc:.1'
din scrieri bizantine (ale lui Nicctas Choniatcs. intre ;1ltele) şi ruscş!i
(l.ctopis po spatm:omu spiscu). Paul St. Iliin 2'. _.·\I. Ilolsacov-Ghi111pu .;;i.
mai recl'nl, Victor Spinei ' 3, l'Xlinzind sfera dl' in\'estigaţic asupra bohhovl'nilor. iau in consideraţi(' informaţii cli11lr-o seric mai wnpl<i ele cr1>11ici ruseşti (Letopiseţul lui lpaHc, l.ctopiseţul \'olhino-r,aliţian) precum ~i
din lucn-iri ale unor istorici ruşi : N. P. Karanwzin - Istoria imperiului
rus, Pctersbur.e:. 111!12 : :"\. S. Petruşevschi -- De-;pre
catedralu Srinld
Fecioare din llaliciu, Lvov. IH!l!I şi Cine :111 fost principii hJloho\·eni.
Lvov. 18117 : V. Il :\ntonovici - i\lonograrii cu prh irc la istoria Husici
,·estice ~i sud-\ csticc, Kiev. I!IH5 : S. Soloviov - Istoria Husiei din tim·
purilc n·chi, Moscova. trlBO: Kostrormov -- Prindpcll• D:niil llomano,.ici dc Ilaliciu, l.\·ov. IBBO: N. i\folcianon,chi - Haporturilc Podoliei cu
l:olo\·enii ~i prinl'ipii holoho\'cni, Kiev, llHHi: D. ZulJritclli- -Istoria ,·cc:hit1 ·
lui cnezat ruso-galiţian, l.vov. lfl;j:i, ş.a .. la care Sl' ;1daug{1 :'.-Icmoriilc Societăţii istorico-arhC'olo!!ÎC'l' rlin Ocll·sa, IB4B şi l!HHi : Shornku I Sociclf1ţii
de istorie rusă, P<.'lerslmrg, IWJ-l ~i lista ar pute11 fi continu;1L-1.

Concluzia la c<irc ajung ::ercct;-1torii ami11tiţi, şi nu numai ci. e<;t<•
l·i1 holohovenii, situaţ.i intre Nbtru şi Nipru, au cunoscut o on~aniz;irc~ politic{1 proprie. m1 participat la evenimentele istorice impurt;1ntc prin c:.1rc
all trl'Clll populaţiile din 7.0n{1, riind
c;'ili1uziţi de d1pelc11ii alese dintr•'
din~ii. c<-1. în satele şi oraşele inlenwiate şi locuite ele ei viaţa se <ksL-1şur.i
dupi1 datini şi obiceiuri. in general. comu1w tuturor rom~111i!or. c;-1 s-au
aflat. cu celelalte comunit.-1ţi etnice. i11 1·elaţii fie de colabornre, ric de
vra1maş1e, in
funcţie de propriile interese in primul caz, sau de unek
determin{iri isloricc• pe
c<Jrc' nu Ic-au putut c1C'p;1-:i (invaziile U1tnrilor,
spre~ exemplu) în cel ele-al doilea 1'.
Dacf1 i\'loldova .,se prefocu ne<işteptal
de repede intr-11n principat
indepc11dent. ajun~ind pin(1 l;i gurile Du Mirii şi la \';irsi1rc;1 Nist rnlui in
marc"'~ şi dacei „astfel cupri11scr;.-1 voievozii noştri intrea.!.W rc~:i1111c din·
t re Carpaţi şi Nistru, aşezi ml hotarele ţ:{1rei lor ck•-a lumiul ac0:.;IC'i ;ipe".
aceasta inseamn;-1 doar c;.•1 „acolo s-a oprit nunrni hotarul politic al ne:imului rom:·11wsc. 1n1 ~i cel l'tnic". 6 • Pe hunii dreptate se ;1finni1 c;i ,.imprcj1101>. cil., p. ·lî:!.
I.un. dt.. p. 11-li.
C.:ronic-a Târii :\lahlo\'t•i 11inf1 la infrnwil·n·. Uuc11re~ti. Editura l.i'<T 1 l!Ji!J.
Mohlov;1 in Sl~l·oll"ll· XI-XI\', B11c11rl·~ti,
Editurn ·1lii11\ifie:·1 şi c·1cklopC'rlit·.1.
HJll:!, l11cr:1re în rare informa\iil1• seri'<' o.,int colationale cu c<'ll-• ele nut11r;·1 arhco.
loi:ic:( n11mismatic[1 etc.
'.M. Vezi şi Dimitrie Onciul - Sl·ril·ri i\lo:-i~···· I ll11ct1rc"1Li. 1-:rlilura ştii11lifică. lflfilţ,
p. I02-I03, 1mdî' „e arat<'• dc„pre holoho\'Pni c<"1 „trtiiall :-.11b conc111d1torii l<ir
proprii numi\i (·nczi„. cf1 ..-.e aflau inlr-o 'tar(' mai mult 'a:1 n1ai J..lll\in in:lcpendr.nti1". ci1 a11 purtat războaie „ca alia\i ai uni;:urilor" in ;1nt1l 1231. c{1 în
ant1l 1235 „lntrl'princl bolohovenii in contele[Jere cu principele ele Ccrniaov <1ll
rf1zhoi in contra \'olhyniilor şi intre 1'.!:i:;-12.10 de '-Îl1l' ~inguri o c:-;pcdilic ln
contra princip<"lui Bole-.lav al J'\la,coviei. lncf1 şi cl11pfl invazm 1110•1"0!;'1 a11 fost
ln stare a mai purta 1m Iun~ şi en<'ri~ic ri1zh11i cu principele D:111iil. care "<'
sfirşi la 125i cu izbin<la acestuia". llefcritor l:i spa\iul locuii rlC' cnezat<"l<' holn·
hovenilor. Dimitrie Onciul arat;·1 (p. 501l) c{1 acco;tca „Cll't1µa11 un 1inut al lor ;n
apropierea µrinciµt(•lor ll;1lici. \"olhynia şi Kiev <.pre nr•nl pinj J;i llur,ul ··llP<'-

:!O.
21.
22.
:?:'!.

rior".

25. Nicolae lor~a - lln1>1·riali~nrnl :111,lriac şi l·t·I ruo; în dt•z\•ollar1• 1wr:ill'lli, r'\lrac-,
clin „1\nalele :\cademiei romime . .\le>moriitc Sccli11nii i<.loricc", .~ria 11. tom
).'XX\' li, J!ll I, p. lli.
'.?li. Ion Ni">lor - 01>. dl„ p. ·li·l.
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rarea accas!a n-a oprit ci<:.• loc pc rom<ini ele a tr<.>ce, in tipuri rli fcrit0 ·~i
clin felurite pricini. lll'sle acest hotar politic, ele a cuprinde p;"nni11turi i.1
li11sc i11tre Nistru şi Nipru şi ele a impi111?e hol:trul <'Inic al ro!rnbilor ,: 1 1
mult lll<IÎ departe spre n-1sirrit" 71 • :\ceasta şi i11 temeiul u1wi trudiţii, d11p:1
cum ;1111 vt'1zut, slr<"1vec:hi, cu 11tit mai mult cil cit accast<"1 regiu11c a fost
nu o dat<"1 p11stiilft ck• nciviilirile ti1t;irc•şti s;1u de alte r<"1zboaic nimicitoare
şi, deci, se cen.•a, clin timp in timp rC'popula1;·1. Dintre rnni multe excm
plific;·ari rt• ~e pot facp i11 aceasU1 privinF1. <1minti111 cluar campa11iil0 pur.
tale ele lt'!'Ci co11tr<1 polo:1ilor (Hi72 şi W7:3) ~i contra ru~ilor (ll_iHi). ~.'. r
le istoric .-\. D. Xcnopul, rderimltH;e la dorn!1ia lui Duc<1 \'od;I (a trc•i ·
0:1r;-1: 11;'ill-lli11:1), cinci ncc>sta primi ele la I urci ~i hi1tm:'rni<1 Ucrainei, pr"'.
c:i:wazil : „L'cruina fusese dali1 lui Duca nidi1 rnr.-1 tribul. Cil ÎllS[IJ'Cin;:rr·-1
nt1111<1i el~· a i11griji de grab11ic<1 r<'impopor;are ;1 ţ<"1rii pusliil;i pri11 r<"11:boi11 1
cu polonii şi apoi prin cel cu ruşii" ,J_ Ce 11olal, in CC('il cp privc~tt• rC'l;1tiva stabilitate a ell.'nwnlului romc'mcsc i11 ucC'asti1 zo11;i, f<iptul c;-1 istc1ri
c:ul Constantin C. Giure~cu csc de piirc•re cf1 in acest .,întins ~i rni111os ţi
nut" moldovenii „il\'eau 1111nwro11se şi Vl•chi <1-:;ez;iri" 29 . In oricl' caz. ci'•>·
11icilc vremii re\i11. cu u anume
i11sistcnţ;î, t•vc•nimcnt11l şi consem11cax;~1
prco~U]lill'l'LI lui Duca votl<"1 pentru buna oq~;111i;:are
a ţinutului. Nicol<'P
Costin rl'lateaz;"1 cv<:.·nimcntul astfel : . .lar;-1 Dura vudi1, fiind la T•ll'icracl.
i-au d:it imp;-1r<"1ţia şi hatmania la Ucrai11a. imhr<-H.:indu-1 cu cart an. dii 1du-i şi buzdugan acei Vtri. şi intorcindu-se iari1şi in sca111111l s;-1u. la la'$i.
cu m;irc bucurit', fiind stilpi11 ii doui1 ţ;'1ri I . . . I ~i ele <1tunce au incep11t
<1 st• in;-dţa şi ;1 sc seric tiluluş: Gospodari zcm:i !\Jol<l:l\scoi i zemii Ucrainsroi.
Şi

t0t intr-acest ;m au mers Duca voclit la Nt>111irov;1 cu downn;i s 1
şi cu multe cloalt>:
şi nwrgind. apoi lorcinclu-~e pe i:'
Soru.-a 11u focut c<iSl' dorrnwşl i cu hcciuri dC' piatr;·1 la Tic!1n;-111i:.-a imp:.i lriv11 Sorocii peste Nistru. şi alte casc la l'e~IC'rc, lirn~{1 Buh. ;1pn><q.·.· r.h•
Nc•mirova : iar{1 la Ncmirova au incepul a-şi f;1cc sl11pi. vaci. oi. pl11guri
de boi pre toate tirgurile pe de ceea parte ele Nistru, cler;-, vcl11iţ;"1 ele horilc{1, ele IJere şi de altele. cumri:ira miere, ~i clomnea~c:I cr era. ~i d1.1c .·:1
la L'.crai1w de f{1cea mit'Cluri de vindea şi ori c:·1 <JVC'il de gincl s{1 se mute
acolo. cum ~i era cu\'Îlll intre.• oamenii lui. Cllm s;~1 pimise:1sc;I Moldova. ·~i
s~-1 se> mull· cu toal;-1 casa ll1i la L:craina şi ele ;•colo s;1 se tr~w.-1 la Moscu"'
1011 Ncculc:c. n•lat ind act·l;.1şi eveniment. aduce preciz<iri suplimc11turc i11
privi1lt<1 organiz<'1rii administrative a l"crainci : „Pc urmt1 s-au g{1tit ;-;i
:au purcc•s l;1 ~c:raina, la Ncmirovn. şi s-au strins toat:-1 c;-1dicime;:i ai.:ol•>
la Duca vod;-1. la Nemirova, şi uu ales clin c;1pcte cli:1trl' clinşii. şi nu pus
giuclcc{1lori, ~i polcovnici ~i sol:1ici. :-;i le-au pus şi în locul lui nanwsni.:.
în loc ele hatma11, ca s<"1 po;1r1e ele .vriFt lor. unume pc Ene Grcdincvici, om
slujit, ştiind limbu ci1zc"1ce;1scf1. de· 11eamul lui 1~rcc fiind'' J•. I11sislind11-se.

şi

cu 1rincr(•-s;-1u

0

::!i. lckm ibidt·m. p. -17·1.

:?li. hlorfo romimilor, Vil, c:-ili\ia a 111-a. llucurc~ti, 1-:clitura CarLC'a romi111ca•;c:;'1, f.'.1.,
p. 2!.\0.
.
.
•
.• .
2!l. lsloria romi111ilor. III, partea I, 1lucrn·eşl1, Fu111lat1a r<'•?ala pC'ntru 11leralltr.1 ~t
ar1:1. l!IH, p. I-ta.
.
. .
•
.
„
,
:.:o. l.1·lopi'i·•\1tl Ţ;-1rii l\lohloVl'i di• la ~h·fan sm \:!'>~li·. voda <!h~2-~7-l I), p ..·.I. -~
in Cronil'ih• Homi111il~i san l.!'lor>ist•\c•h• !\loldavu•1 ş1 \ ;1l::ih1t•1, cd1pa ;1 li-a. ~ :>\'~i1.uta inz<..'„lral{I C'll 110((', bioi:rafii ~j fac„imil<'. C'llpri11zi,1cJ m;ii 11111l!C' C-1'0'11 ~C
1w•mhli<:aLl' i11ci1: ';'i ca arlao..,: Tabele j..,!orkc ale Hnmi111iei ele ~a 11_1„, l;:i .11 k:
'"';•arie 1Hlili, ck \lih;ii l\:og~1lnkc;m11. tu11111l ll llucure~li ,1111pr1111er1a na\wnal.1
!Bi2.
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ca şi lu Nicolae Costin şi Ion Neculce, asupra regimului fiscal clraconic impus
Moldovei de Duca vod<i, in letopiseţul atribuit lui Nicobe J\lustt' sc co11sider<i C<-1 u1w dintre principalele caw~e ale acestei fiscalit;-1ţi exct•sive i~i
g;iscşte explicaţia tocmai in cheltuielile r.-.cute la 1~0<1rlii pentru doliindirea h;-1tmf1niei Licr;iinei : .,Dacf1 vezirul au dat L-cr;1ina cea mic;'1 Dut"•H
vod;i, mai şi lm tui afurci de cele dou{1 c<.• aveu a ţ.;-irei Moldovei. c;ire luind
tuiul, au focul mar0 chcltuialii
şi pentru <tcel tui I . . . I ~i venind I<•
Moldova. zic<.•a l'Ufll c;-1 m1 clwltuit mult.i bani si trebuie s;i.-i ia iar:·1si tle
la ţan·1. Pt>ntru acPca punea d;"1ri şi mai· multe şl nC'sufcrite pc ţarf1
!.
Dupi1 cc ;1u venit Duca nidi1 iari1şi la Iaşi, indali'1 ian-1 ;1u inceput a sili 1•e
hoiil'ri, ~~i pc toati1 \ara. ~i <i asupri cu cl<"1jcli ; şi fugC'<!ll oamenii la l 1 cr.ii11;1 peste Nistru '\ii nici zlotaşii
nu puteau s;·1-i opre:1sc~1". ln fine. rela ·
ti1ri identice intilnim şi în Cronira
anonimă a 'fftrii :\,foJdoni traclus,·1
.. şi greceşte" de .-\lex<111dru :\miras, :\şa incit p;irerca unor istorici c:1
„exodul populaţiei romi1neşti ce se mluccu in Ucraina. clin c;1uz;1 privil~'
~iilor acorJate ele Duca \'ocl:'i. a fost ;i!ia ck• rnarC' c:~ nici autoril,·11.ile :irl111inistr;.1tive n-au fost in stare n o opri" ~i c;·a Duc.:1 vod;I a rost „prim11I
hatman care S-<1 ocupat cu colo11iz:1rea si~tematici ;1 rcdunii cc• i s-;i in1
creclinţat. clt'\·cnită romi11wasc:'i prin uniune personal;'•" '. 1111 este nici pe
departe lipsit.-1 de lemei. fiind ele altfel. co11firmat"1 'ii ele izvoan• c:dc·nu.·
(ruseşti). :\cl!asla este desigur. numai una dintre epocii<' clin circ d:1lc;::;::"1
o slahi!ir(• masivii şi comp:.1cl;'1 ele populaţie romimcasci1 în Tr:111s:1islria.
Modul ele trai al acestei populaţii ro111i111cşti stahilit;'1 in Ucr;ii11a 1n1 :;e
clcoschea (nici nu puka s;i se deos<.·l>casc;-1) fu11d:imc:1t;J! de cl'l clin 1eritoriik• romfmcşli propriu-zise. Dov:.1cla în acPst sens o l'ac nu num;ti lim1>:1,
ohiCCÎUJ"ile. folclorul
Viaţa
r0li.f.!ioas:'1 '!. Ci şi r;1ptul Cil clOClll11ei1lc>le
care st• l 111it<.•m1 aici l'rau scrise în limba romi111;~1. în special .. ci1rţilc d<·
jttdccat<'1 '.'. Şi dup;"1 ce:.1 de a treia clomnic a lui Duca vocl;i cel p~1ţi!1 în

I: ..

j)'

0

:li. l.l'hJllÎ,1·1111 Tf1rii :\loldon•i dr· la IJahija \._\', pin;I la d<Jm1;ia lui i\l:ivr<H''>r<lal \".V.
(llili2-17·1:l), in Cronidlc• linm;'init•i .. „ <'d. dl. V<>I. !!. p. "i5.
:l'.?. \'e;r,i ('ronh-:i :111n11im:i a T•irii :\Jolcfov1·i 1·an· ~" int'l'lll' 1h· la rlonmia !ui Istrati
l>ahija \o',V, şi M' ~Firş1•şlt• la 1lorn11i:i lui Gri::;uri• Gl1ira \'oclâ n I h:1tri11 (,Cifi'.-17:;:1), in Cronidh· lfami111id ·. - cel. dl., p. I IJ~1.
:n. I'aul ';>l. lliin - lnl'r. dl.. p. 22-2:1.
:l-1. Idem, ihid1•111 p. 22.
35. Iun Ni..,tor, 011. !'Îl„ p. 5211· \1;11 : \'CZi ş1 Teodor T. B11r:ida - O c~11;11ori1• i .1 s:1h·lc 11101cl11\'1•nt'!)oli din ţ!Uh1•n1ia Clwr,:111 (Hu<sia), ln~i. TH!J:l, 1111cl,, '" L1f" pr;o,·i·1'.1•i
c[1 sale Ic anchetai(' .;n1 un earactcr romimc'c de,t11I ci» hinc p:'hlr;i 1 fiind 111:i>'c.1
majoritati:- a pop11l:1ţiunci rom[m:i" (p. 11 ). ci1 aceste sale- „'i•ll mari şi ht•: ;1!P
avincl l- .. ) 11ncle clin c·lc pe,te 120U ca"c", (p. 1:~). De· a'cn1c11~;1 ;n1to;·11l 11H•11lioneazi1 ri1 „,c mai afl;1 11n m1111;'1r foarte marr de rom;ini ~i in rn·;1~rle ele- peste"
!\i,lru: Tira,pol Grii;orio;Jol. D11h:h;1ri. ()(-11:1. P;ivlovka . .-\n:mb ~i altele-. Sate
1110Jclo\'Cnc':li se 111ai art;'1 inc;-1 foarte multe ,j in 1:uhcrnia 1'01lt1lc"· in care n•;clll('lll' clemcnlu~ pr1•clo111inant sc 1:<h<'~lt• şi in ora~c·le :~crlci 1;11l~emii o imporlanli1 popula\iunc ro111:'11wasc[1" (p. 12). T 'I'. T111r.1cla con,irler;·1 d1 „aşezarea rt)m[milor pl•,le :-.:istr11 trc-huic <.;°1 fie 1111111 mai ver:-hc" rlecit o alc«t;-1 cronicile rullliincşti „<Ir vremc c·e afli1111 c1011:·1 1111111i:- cc ,.,e intilne„c ;-i :1'l~1zi la <1011;'1 lor.alili1\ i romi1ne':'li clc d im~olo dr N i„ll'll. anume <.atu I numit rll' ror111i11i Ca i:i l ii:1 ·, i
lacul Cttcinn:an. irw;1 in harta :\lolclovd f;kul:-1 de Heif'hcir~clnrf, la :inul l!i~ I"
(p. 1·1-15). Jn fine, autorul, rC>fc•rinrlu-,c• la .•:icca,t;-1 i111in<lcrc a popula\iunii
romî111eşti alil ele rlep;1rle 'Pi'l' r:·1 ... ;"1ril. pe'-lC' \·cr·hea mar• i11P a 1\To•rlo':(.>i. Ni'trul" şi la ,unitatea nC'amului ro1111inilc r clin 1!11bcrnia Chl'r~on ~·i l'orloh ·• -:-11
r.ci clin 1\loldovn :;;i clin il.lara111111·e~"- c•xplic:i1 acca„!11 11nit;1lC" prin .. i<lcnlii:1tca
aproape ;1hsol11t:1 a l111uror clcnwntc•lor rlc- e[1pelrnic, ere :1k;-1l11iC''c pe 11n popor
limb[1, crcclin~i1, ohil'eiuri n;'1rav111·i, einlet·c• şi altl'll'" (p. 1'1).
:16. lclem. i hid1•111, p. :i:l 1-5:15.
•
Ji. Paul St. lliin - lncr. cil„ p. 23 şi Ion Nisto:· - 1111. dl„ p. oiOO.
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perionda de pină la c.mii I W2-In00. cinel funcţioneaz;i la Dub;isari şi i\fovili1u tipogn1fiile lui Mih.ail Strclhiţd1i şi cind expansiunea Imperiului
'farist spre apus aju:"lgc la m;1lurile Nistrului. s-au înregistrat exocluri
de populaţie rom{111eascii
dincolo de aceasti1 apă (e clc5l.ul s;-1 amintim
aici stnbilirea lui Dimitrie Cantemir in Rusia dup;-1 b;-1\i1lia de ln St;ini
lf'şli, din anul 1711} şi nu numai din Moldova ci, chiar si in Transilvani<1,
Maramureş ~ c-tc.
Toate aceste evenimente. cit i:;i altele care ar fi putut fi înc;i evocate
şi invoca'c. atest;-1, cel puţin pentru epoca ce ne int('reseazi"1 pc noi.
is
tenţa populaţiei romimcşti pc malul.
sting al Nislrnlui. populaţie r.:ar.:sprc sfirşitul secolului al XVIII-iea trebuie s;-, ri avu1 o acut;i 1wvoic ck•
carte laic;-1 (manuale şcolare. ciirti ele lcctur{1) şi religioas;i, clin moment
C<', in condiţiile în care aceast;i cart<' nu mai puica fi adus;"i clin Moldo
va. Mihail Slrelhiţchi. primind încu\'iintarc ele la imp;-1r;-1\cm;a Ecall'rirw
.. ele a face tipografie pentru tipitrirca cill'tilor în 11rcccşle, rui-;eşte, mol
dovC'neşte şi în alte limbi"..,, îşi instala ofidna mai intii ln Duh'isari ,·
apoi la l\lovilciu. uncie 1ip;iri c;-1rţik• cuno~culc.
pe care le-am amintit
mai sus. şi poale di şi altele.
Tip{1rirea acestor c.:"irţi la Dubi1sari şi Movilciu. se înscrie, aşa cum
mn precizat deja. in activitatea tipografic<i rom{tnl':tsd"i in slriiin;:i111tc-.
comportincl semnificaţii multiple l.:11a clinlrc ncc.•slea este subli11i<1t<i cu
1x·rtincnt<-1 şi in recenta lucran• senrnat;i de prof. dr. Dan Simonescu -;;i
ele Gheorghe Buluţ:-1 : „Rom{mii. r[1spimliţi JX' ;:rii !!eoL?raficc mai întins'.'.
vecine cu patria lor, au nutrit idealuri culturale in limba lor matern;i şi
au g;-1sit adesea oameni inlrcprinz;-1tori care le-au sal isfi1cut aceste pre'Jcup{iri sub forma culturii scrise şi tip<irilt•" •".
Totoclali1 aces\p cărţi r<imîn documente preţioase privitoare~ la ist<n·1a
inv1iV11nintului în limba rom{1111-1, la ~tiinţa ele carte şi interesul 1x•ntrn
lecturii. la viata religioas;i clin zona lransnistrianii locuită ele ro1m'111i la
sfirşilul secolului al' XVIII-iea si înccputul S('Col11lui al XIX-iea, zonJ
siluati1. pe atunci. „intre hotarul Rosil•i şi intre <ii Moldovei''. clup<i cum
se mc11ţionenz1i pc foile de titlu ale u11orn dintre c:1rţile lip;·1rilc de ~Jih"lil
Strclbiţchi la l\fovilrm. intre anii I 7!JG-1800.
Com11nicarea ele fot<\ constituind o contrihuţip la istoria aclivi\{1ţii
tipografice romimc~li cl('Sf{1şurat;i în afara frontierelor istorice ale Ţ;i
rilor Romimc.• s-a voit, în <1celaşi timp, o ilustrare a modului in care CC'rc~
tarea vieţii spirituale a popornlui
nostrn dintr-un anumit moment, se
intcgreaz;i în istori._. general[t a romi111ilor şi contribuie la explicarea unor
evenimente şi fenonwne ale istorici no;1slrc naţionale. IaW moti\'ul pentru care ne-am ÎllJ!iiduit tratarc11 subit•ictuh1i „clin punctul de vedere ul
istorici generale a ţ;"irii" .i. si a romimilor in genere c:ircia i se inleerea7.<1,
pe care o cxplic1i şi prin intermediul c;-ireia se explică mai ndccvat şi mai
con el uclen I. •.
:111.

~li:'fon

:'\'fc>t<:>ş
t:migrări
rnma1wşli clin
Bucurc~ti. ~~clitura .ştiin\ificf1, 1!)71, p. ll:?-11:1.

'l'r:Jll\ih•a:iia În !>t•t·olt•I•• XIII-XX,

39. Ion Ni,Lor - 011. l'il., p. 5:!3.
40. Dan Simoncscu. Ghcori?he I3ul11\{1 - 011. cit.. p. !.l:l.
•J I /\nJ?cla J>opeo;cn-Brecliccni. h1cr. dt„ p. :! I.
I.1wra1·ca a fo!'tl µr<'zcnlal<i la Sco;inn<.'a :<;otiin\il'il'{t na\.ionnlii .,Valori biblufilc din
palrimonul cultural na\iunal'". Sfinln-CillC'nn:he, mai l!lfl:?.
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AL1 Sl'.11':'1' DE L'ACTJVITf: DES 'rYPOGHl\PHIES HOUl\11\IN„:S
Dl•: Dt:DASAHI ET V.E 1\10\/IJ.t\U

-re!>umc!\ partir ele?" "ix (ou huit) livre" impriml-z ;·1 011bihari el it l\luvili111. f1 la fin
clu XVlll-e siccle par !\lihail Slrelbiţd1i, ciont cinq (ou six) t'll ro11main. J'a11leur
Lire la conclu„ion que ceux-ci cml t.•tc imprimcs i1 l'inlcntion ele la populalion roumainc cl'au-cleli1 el11 Dnieslre. Dan" cel ouvra,c:c 011 fail, cn raison des informalions
livr<.>squeo;, de" sonela1?es clan„ l'hb.toire ele!> lieux el 011 tire la conch1o;ion que la
Lraclilion rounwine ininterro111p1:e dans la zom• c„L ln.•s ancienne. que le 10111? clu
Lemps 011 a cnrci:i„lrc? au„„i ele„ mic:ralions (ele M1•lclavi<', Tran„ylvanie el aulr0s
provincc„ roumaine") ele la populnlion rournaine en Tran„ni„trie. l'ar con„equenl,
le„ livre'> roumains imprime" par Mihail Şlrelbiţchi it Vub[1sari Cl ii :'l4ovilf111 r<'pu:iciaicnl i1 ele>" rcalites clhniquc„ ele l'epoquc i1 laquellc l'cxpan„ion ruc;~e vcr„ l'om•„t
avail allt.•inl le'> bnrds clu Dnie„tre, et. clonc, la fruntit.•rc avec la Mol<lavic.
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:\IUllTECTUHA POPULAR:\ DIN DEPHESIUNEA
DOHNELOH-PHJ\'IHE GENEHJ\J.,\ :\SUPHi\ CASEI DE LOCt:lT.
1\1111:\I C/\MIL/\lt

Depresiunea Domelor cuprinde o 11rie
L!C'ogrnfic<i drerrnt<i de riul
afluent.ii Sili. compartimentalii ele culmi domoale cu ri1sfringeri
1.·,-1tre vest şi limitat<-1 clin pu11ct ele vedere 1~eoloL!ic ele masivul eruptiv
c-1limani şi zona cristali11i1 a Carpaţilor Orientali.'
Zon;-1 nH>nt<rn<i, clep<-1şiml cu mult media pC' ţar:1 a suprafeţei imp<icturile, avrnd totoclat;-1 o toponimie
interesanti1 rclit>fincl aspectul p.eografic local, Depresiunea Don:C'lor este cunoscuti-1 ca un ţ.inut al arhitecturii populare a lemnului, ocupaţia ele bazi1 a locuitorilor fiind crC'şlcrca
anirnalt.>lor. Vitele, oile, renumitell::' hrinzeturi clorncne, au constituit pen1ru locuitorii de aici un mijloc c!C' schimb atit cu
Transilvania cil şi cu
Moldova, in muneroase cazuri inregistri11clu-se in documentele vremii
litigii legate de viaţa comerci;tli1. 1_
Condiţiile geografico-economice.
existenţa unei suprafcţ<:.• 1mpi1durile întinse. care au dl•terminat ocupaţia de baz:1 a localnicilor, condiţiile
istorice şi starea socialii a oamenilor reflectate in strictele necesil<iţi ci~
spaţiu şi de creare a unui cadru intim au dus in cele clin urm<i la definitivarea unui stil arhitectonic local.
Vavorizat dt• existenţa unor drumuri comerciale care au înlesnit leg<iluri str<-1vec:hi intre Moldova, Transilvania şi Manimurcş, ţ.inutul Dorm~lor s-a înscris in efortul L!l'tteral ci1tre mai bi11c şi confortabil. Schim\J;.irile produse in structura· economicii au creat nevoia construirii unor
anexe gospod;-1reşti care cunosc m aceast<-1 parte a
Virii un interesant
curs evolutiv zonal, subscriinclu-se totodnti1 specificului arhitectonic de lk'
întreg arealul carpatic .
.-\rnploarea exploat<-1rilor forestiere şi inceputurile mineritului au crec1t
diferenţieri in structura econornci;-1 şi socialii reflectntc şi in tipologia
caselor din zon<i.
Bistriţa şi

Morfologia rclidului a
fost factorul hoUirîtor care a determinat
strucutra satului, Depresiunea Dornelor fiind dominat<l de aşcziiri de tip
risipit ce ocup{1 vetre întinse desfoşurate de-a lungul apelor sau in unele
cazuri situate p(• platouri înalte. :\rhitectura tracliţionali1, a realizat perfect adaptarea construcţiei la terenul în pantit, încadrarea perfect[1 în
peisajul inconjuri1tor realizind o armonic şi un echilibru adecvat intre
connmitalea uman<i şi naturi-I, reflectînd lotodat;i vechimea locuirii în
7.0ni"i·
~- Popp. I. To<.ep, D. Pa11lcnc11, .Jud<•\ ul Slll'l'ava, 1-:clitura :\caclcmiei, B. S. Hom!inia, B11c11re!1li 1!!73, p. 22.
2_ Teodor Baliln, Din Î'>loria Cim11ul1111~11lui
l\1oldo\'l'll<'~l'.
Erlil11ra ~I iin(ific.:i,
B11c11n•'lt i, l!lliO.
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rY1cind parte din marele areal al <irhitecturii
populare ronu·1neşli
ţr'.irilneasc;-1 din bazinul Dornelor p;·1streaz{t fondul comun al unili1ţii
construcţiilor din birne, dczvoltincl. totodat;-t o varietale de forme, soluţii
constructive şi dccoraliVt'. imhogc"1tind sistemul arhitectural rom{mesc.
Privind rc_•troversiv
asupra arhitecturii loc•ile atit cil ne permite
materialul de studiu, r.:•laliirile documentelor ele epoc{1 şi informaţia din
teren. s-<1 pulul constata existenţa 11111;~1lourclor tipuri ele casc ţ[1r{1neşti
lradiţio:wlc :
- locuinţa monocelt:I; r;i :
- locuinţa cu tinel{1 şi c:1mcrc'i de locuit
- locuinţa cu ti11dc"1. cameri1 dl• locuit şi c;-1mari1 :
- locuinţa Cll roişor ;
- locuinţa ele tip evoluat compus;i clin dou(1 camere cu ti11d~1 mcclianf1 şi ci1mar;-, :
Tipul cel mai vechi de Iocui11ţ<"1 cxisll.'111 in accsl<1 parte a ţitrii este
locui:iţu rnonocclulari1 cc mai poale fi întilnit;·, c11 totul izolat in forma sa
originar{1 dar c<1re a ci1pc'1lal în ultimele clcccnii alte destinaţii in cadrul
acel'lciaşi !-(Ospod:1rii lingi1 o cas;i nou;-1 cu plan mai dezvoltat. 3
:\vinci u11 plan de rorm;I pc'1tralit. uneori cu tendinţe citire dreptunghi.
locui11\a mo11occlul<1ri1 clorneanii pn:zinti1 pe trei laturi o prisp{1. .'\ fost
inlil11it un tip de cas;i monocclularit de o frumuseţe constructivii cleosebila, cu hirncle pereţilor h1tcrali profilate i11 afara faţadei cu circa O.HO m,
111tre care in partea de jos C'ste închis un „c:ani:::" reprczentîml un sp;1ţî11
utilitar in plus . .-\cest adaos constructiv era i11tilnit numai la mo11ocelulare cc nu respectau plasarea foţudei citire sud:
fiind in vatra salului
erau orientate clup{1 direcţi;1 arterei ele circulaţie. !\larea majoritate a locuinţelor erau orientate cu faţa c<Hrc so11n\ in special cele amplasate i11
zonele periferice ale satului sau
1~e înitlţimilc lipsite de
cili ele acces
principale.
casa

Casek• cu o singur{1 inci1pere au birnele pereţilor cu sl•cţiunc rolund;-1 încheiate .. stineşte', acoperişul in patru „ape", prelungit cu strcşinc
largi pentru protejarea prispelor Uşa executată clin clou;I scinduri late
de hracl cioplit, fixal;i in locuri de birnc şi prev;'izut:i cu încuietoare ele
lemn, este plasalf1 dtre st111ga, i11 dreapta fiind un geam ele mici dimensiuni. La locuinţa cc avea orientarea nordict1 sau vcsticr1 nu s-au întilnil
geamuri executate in peretele frontal ci in C(•) lateral pentru a diminua
l'f<'ctul curenţilor reci în lîmp de iarni1. In J)(>retclc din spate exista un
gemuleţ care oferea o privire pentru
supravegherea spaţiului aferent
casei. Obligat ele polifuncţio1wlitatea locuinţei, interiorul cuprindea instalaţia ele inc!ilzire şi preparare a hnmci, intre{! mobilierul precum -şi
obiec:ele ele uz c;1snic.
C'oncl'11lrarc· ele 1m1ximr1 eficicnţt1,
creincl un mediu plilcut pentru
clcsfoşurarea activit{1ţii unei familii, casa monocelulartt ii devenit, oclaF1
cu tn111sfor1rn1rca procesului ele viaţ;i. neîncc"1ptitoare. urmincl tcndinţu
fireascit de evoluţie, dezvolt î nclu-sc şi ir~ aceastr1 zonf1 casa cu tind<! c;:
camera ele locuit.
.. 1.n IC'ren a111 pulul cerceta un nu111.:ir ele lrC'i luc:uinte n1onoc:C'lul;irc ri1splndit.e
in zone npropiatc: ca,elc aparlinincl lui Ilic- ChcJ,oi şi Tuaclcr Vlcju clin locnlilatc;1 Duma C;,nclrcni ; c-;i-.a lui Dr;i~oş l'opc>o;cu <Ic l;1 po;ilell• 111a-.iv11Jui Suhard,
pc culmea Jhmcului (Vatra Dornei).
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Casa cu tindă rece ~i camera de locuit e mai puţin cunoscutH, exe>m
clin teren fiind foarte rnre, aici luind o amploare mai mare dezvoltarea t ipologici1 cu t i ml;i rC'CC', camer<1 de locui I şi cf1mar~i. • suecHicul
l•conomic local necesilind crearea unui spaţiu special destinat pE•ntru
depozitarea produselor alimentare precum şi dt• pi1strare a obiectelor el<>
uz gospod;-1n•sc. Putem afirma di locuinţa cu tindi1, camcr:i de locuit şi
c<imani era de.ia cea mai frecvent<i la inct•putul
secolului al XIX-iea,
cele mai multe locuintc tradiţionale
pi1strate pinr.i asti1zi fiind ele acest.
sistem constructiv. 5 . De dimensiuni aproximativ egale, cu o planimetrie
identicii lucrate în m:eeaşi tehnicii sint sc>mnalale locuinţe de acc-st tip
inci1 clin secolul al :'\VIII-ler.1. 6 structurii tradiţionale conturîndu-i-se 11n
stil arhitectonic inconfundabil. cu puţine inrluenţe clin partea unor grupuri et11ice str1iine.
plasarea intnirii in partea stinci1
De plan asimetric dl•tl:'rmirwl de
unde este şi spaţiul tindei. acestui tip constructiv i se aclaUl!<i un nou l'lc-mcnt ele construc(ie - foişorul - cunoscut in terminolocia locală suii
numele ele „şopru".
Casele cu foişor apar în paralel cu evoluţia planului r.isimetric. de
dimensiuni m<1i mari, i:1 teren fiind surprinsil o coexistenţ;i a patru tipuri
ele cnse (casa monocelulani, casa cu linchi şi cameni. casa cu tind<i, cameni şi cilmar;,i şi casa cu tinclii, camer;i, ciimar<i !ji foişor) aspect ce reflectfl starea socialii a locui tarilor di.li' şi conservatorismul speci fie zonei·
plan~le

Element ele prim ordin arhitectural, foişorul a fost conceput pentru
ap.Jrarea intnirii in locuinţ;i de intemperii. ca loc de clesf;lşurare a unor
activităţi gospodăreşti. f;iciml totoclatt1 o legMur:i între interior şi restul 1!ospocl:1rici. Conceput in clou;,i stiluri diferite. la casele vechi ce apcirtin fondului tradiţional. foişorul din bazinul Dornelor face corp comun
ca o structurii unitar;i ele constrncţic, lel!al ori:ranic prin temelie, prl'lun.l!irca birnelor clin pereţi sau prelungirea acoperişului.
Foişorul intr-o singurt1 ap:"1, carc este ele fapt o prelurn~ire a streşi
nei a cunoscut o apariţie destul ele timpurie. caz intilnit destul de r<1r
in arhitectura popularr."1 ro1rn'mcasc;i. 7
.-\I doilea lip de foişor ele formt1 evoluat[1 este construit in trei ape
t:na din ele confundindu-se cu streasina casei. cclel<ille clou<-1 creincl clou;i
planuri proprii, scpm·ate. Ambele tipuri se ascamfmă în privinţa tehnicii
ele con:'\trucţie, al plas;irii in plan precum ~i a locului de acces. :\vincl un
perete clin hinwlc prelungite ale casei. intt1rit pc două laturi cu birnt>
prinse „slineşle", sau „cheutori". acoperişul cu o rezolvare original<i, ne
recom;.rncl;i foişorul ele aici ca ele altfel întreaga Jocuinţ;i ca o particularitate wnală. Vechinw<i acestui element arhill'ctonic este sugeral[1, in afara
celor ar[1tate şi de proporţiile destul de muri. 8
şi camerf1 ele locuit precum şi cele cu Linchi, cameră ele locuit şi cf1mart1 au fost clcpist.alc în Jocalitft\ile : Dorna Arini. Ortoaia. Ghcorchi\cni, Covcrca, Panaci. ?\'e;,1r_ra Şarultti, Gura Haiti, Doma Canelreni, Coşn.1,
Poinna .StmpC'i, Vatra Uurnci.
5. Tn casa lui NC'clllai How clin "atul Ortoaia !>-au g{1sit acte de proprietate clin
an11J IRI:? care atcst:'t pc primii proprietari ai Joc11intei.
r.. l>it' Hukowina, Ccrnfntli. 189\1, t:clitura cmni.;if'i Jihri1riC'i universitare - JI. Pnrdini (EngC'l & Suchanka), µ. 1·1:1.
7. Paul PC'lrc~cu, C":io;;i cu foioşr la romani, S.C.I.J\., I l!l!ill, p. :m.
H. lbidt'm,

-t. I.ocuin\ek cu tinei:\
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CHrl' 111ijl<>1.·ul se-colului •tl XIX-iea ~i in speci•tl la i111.:eputul se"·ol11lui al XX-iea, cea mai mare ri1spindire o cunoaşte casa cu doucl inc[1pcri
şi tind<'t medianc'1, 9 foişorul lateral fiind treptut eliminat sau ocupind o
poziţie cenlral[1 determinati1 ci<.' simetria noului plan de construcţie.
Referindu-ne la aspectele lipolo~ico-cvolutive ale arhitecturii populare
dornene in special şi la arhill'ctura populară bucovineană în general <;e
poale afirma c<-1 prin plan şi funcţionalitate casa cu tind[1-camerci şi casa
cu t i ndc"1-camen-1 şi d1mari1 sini speci fi cc nordului Moldovei.
In lcg[1turc'1 cu tehnica de construcţie şi cll'menelc de decor. trebuie
suhlini;1t 'c<i fac purte din fondul ele
baz;-1 al prelucr<-trii lemnului clin
;nmchiuri de copaci cun-1ţaţi şi neciopliţi într-o faz<-1 mai timpurie. precum
şi a tehnicii de cioplire şi fasonare intr-o perioadi1 mai rccent:1.
lntotdeauna ridicalc't pe un soclu de piatr:"1 puţin elevat. une_or! t[tlpile f~in~
fixate pc un singur rinei de piatr:1 corpul casei cu o ina~ţ11ne ce vm:iaza
intre 2-2,20 m, se compune din mai multe cununi ele b1rne cu secţnmc
rotu11di1 încheiate „stincştc" (la casa monocelular<i) sau „cheutori" şi
„migli1"-tchnicc'1 specifiC.-1 cu plan mai dezvoltat.'.
Prinderea birnelor in cuie de lemn
pentru a preveni curbarea lor,
pr<.•supune cioplirea l<i capele pc o porţiune de circa Clll-HO cm şi petrecerea lor in afara limitei pereţilor.
Observaţiile şi informaţiile culese din teren, aral<i c<I la locuinţele
v1:.•chi se folosea pentru acoperiş draniţa a ci1rci lungime era intre HO-.
200 cm, la colţuri fiind fixate „strc'1ji" in locul ele intilnire a apelor. Dac;'1 în alte zone ale Ducovinci se obişnuia ca parte<1 interioari1 a birnelur
sii r:"1mînf1 liberc.·1, aici s-a aplicat un strat izolator cc includea la contactul
birnelor fin mi'irunţjt (clumnicat i r:este care Sl• executa o lutuialc'1 uşoari1 .:e
avea o compoziţit> obţinută dintr-o rocii mo:.1le clizolvali-1 in lapte dulce şi var
numit<-• „mal". ". Pentru a se obţine o suprafaţi-1 nctedi1, în special în interior, hirnelc (in special cele rotunde) se ciopleau parţial, se crcst;iu sau
se bc'1tem1 pene. Rl'reritor la modalitatea de lutuire a pC'rcţilor am pultil
surprinde în zon;i trei fazt• evolutive. In primul rinei se executa o lutuire
dirccl;'1 pe birne, clar ncohţi1wrea unei aderenţe indelungalc a dus la
aplicarea de pene bi-1lutc paralel 111 zona de contact a hirnclor li1 distanţii
ele aproximativ H cm, pesll· can• se aplica lutuiala.
Odalc'1 cu ap;iriţia cuit>lor ţig[1m.•şti. in special la casele cu hirnc cio ·
plite in profil dreptunghiular sau „în amnari" se cxecut:.1 şipcuirca chtp,-1
care se aplica lipitura. Jntotclcawia la casa
tradiţionalii dorncani1 von1
i!1lilni exteriorul pereţilor cu birne aparente.
Grinzile ce alc<ituiesc cununa superioari1 au capetele pC'trccutc în
ung hi, peste ele nxincl u-se gri nckiru I (grinda pri 11cipuJ;1 longil udi nal;-1),
Cill"e la rînclul s;"1u susţine .l!rinzile transversale ce se termină sub streaşin;-1 cu cioplituri sugcrind şi in această parte a ţiirii motivul decorativ
„capul ele ca I". ' 2
!I._ Nicolac> Cojocar11, Ca!>a Vl'dll' de· lemn din llucovina, E<iitura 7\lericlinne. Bucureşti, 1!183. p. !li_
ID. Tc•rml"nul de imhinarc a birnelor in ..chclori„ C' roto„it mai mult in partea norclic:1 a cleprC'„iunii Doriwlor, aceea~i ll'hnic{1 fiincl eunosculii în parten cen1ra1:1
şi suclic{1 sub clenumirl•a de „mii.:1:'1".

tehnicii de lutuire a ro„t ctmosrut;\ şi în zona ctno:,:rarid1 Cimp11Jun::
l\lolclovene'-<', folosit:"1 mai mult la „Ohl'.
12. l'aul l'etrescll Calul şi l·ălăn·1u1 in J\rl:i populară din Homânia, în Oma~iul lui
Gl'or&:l' 01>r<'si.·u, Eclitur;i ./\ca<kmiei B.l'.H„ Hllil, Bucureşti, p. ·Hi9.
11.

1\ceea~i
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nevenind la acoperişul cunccput in „1K1tru apt•". din ~indril~i de di
mensiuni mari, fix<1l;i cu cuie de tisi"1 cu
capul fasonat sub formt1 de
prismi1 (cc pot fi observate şi asl{1zi ca martori de eroxiune), putem remarca îmbinarea perfect<"1 şi echilibratf1 a raporturilor geometrice. Izolat,
la casele vechi se pol vedea dispuşi pe coami1 „ciocîrlanii", numiţi de Io
culnici „fluturi" sau „raze" care in cea
nwi mare parte sini executate
!-(eometrizant. Boldurile de la cxlrcmit{1ţile acoperişului. puţin frccvcnlt'. cunoscute suh denumirea de „co<1d<·1 ele rinclunicc"1" sini executate
prin cioplirE.', clcsprinzîndu-se clin masa lemnului profile destul de simple.
DC'coraţia arhitecturii tradiţionale este sobrii avind ca definitoriu lt•hnicile cioplirii şi cres1,·1rii cc cl<1u forme şi volume, in partea de sud 1
zonei c<.•rcetatc avind o oarecare <.>xtansiunc decoraţia traforati1. O decoruţic cu totul uparte Sl' re;.ilizea7.L°1
în ultimele decenii
prin stucatura.
cxcelind din acest punct de vedere citeva localiti1ţi de pc valea Bislritei, îndeosebi satul Cim.:;'mcşli. .-\ici dominant sînt hriielc policrome di'>puse vcrtic;-11 s;1u orizontal, cu-n desen geometric sau fitomorf stilizat .:e
amintesc de ţl'S<.1turilc decorative el<.> interior. Lipsa unor elemente clecuraliive aglomC'rate pt• pi1rţilc l<.>mnoasc este suplinitc"1 de fr11mus<.•ţea proporţiilor in elevaţie si unrori de contrastul de umbre.
:\rhitectura intcrioar;'1 a casei ele locuit clin deprl'siunea Dornelor.
hoti1rit[1 odal<"1 cu ridicarea construcţiei, a urmat drumul fir<.•sc spre asigurarea unor concli\ii ele trai mai bune, tendinţi1 mc"ll"it;'1 de aceeaşi judicioas[1 folosire a spaţiului, proprie
interiorului tradiţional romimesc.
Cel mai important element de arhileclurf1 interioari1 este vatra cu cuptor in funcţie de care s-au rincluit piesele ele mohililer necesare unei familii. 111 locuinţa monocelularii, soha cu vatri1 lih(•r;i şi hornul pentru
captarea şi dirijar<.·a fumului era plasati1 i11 partea stingi1 u intr<"1rii, p:.1tul fiind situat de la sohf1 ci1tn.• peretele din dreapta. De la pat se pr<.•lung<.'a o laiţc"1 pc colţul C<1sei pîm-1 la uşii- I.a locuinţell' cu camer{1 cit> locuii.
tinid;"1 şi c;·11narL°1, soba arhaicii cu hornul sprijinit pe stilpi ele lemn cioplii ocup<·1 un spaţiu destul ele mare avind în VL•dcre şi locul destinat pentru odihna copiilor şi b<Hrinilor. Prin funcţiu dubl;"1 de prepar;.1re a hrn11ei ~i cit• inci"ilzire, soba era previ1xuti1 p:• doui1 l<1turi Cii luiţc de mici
dimc11siu11i c::.- se continui1 ci1tn• uşc"1 cu un cap<.-1t in;'llţat ce suplinea roLll
curierului. !'alui confecţionat din scînduri masive era de cele mai multe
ori aŞ<.>zat cu-n capL°1t PL' un prichici al sobei, ccli"1lalt fiind susţinut ele
laiţi1, uneori fixat în perete pe o şipcii prinsi1 c1.1 cuie de lemn. Se intilnesc cazuri cinci apare de-a lungul palului o riclic[1tur{1 clin pc"1mint (prichici) dt•stinat p<.•ntru pi"1strarea cartofilor in locuinti"1 pe timp de iarnc"1.
Laiţele masive cunoscute ca cele mai vechi piese de mobilieru se dispun
in unghi drept de-a lungul a doi pere~i C<ll"C prin proporţiile şi modalitatea ele îmhinare îşi depi"1ŞL'Sc funcţia utilitarii dind un plus de L•chilibrn
intt-riorului. ''
La locuinţele cu dou;i inc<ipcri şi lindii medianc"1, locul de mnplasare
~11 sobei este in dreapta intr:irii, celelalte pic.>se ele mobilier urmincl o repartizare firt~asc:<"1 d<1ti1 de aceasta.
I :1. Gcori:eta Stoica, Org:mi:wr<!a inlt•riorului loc-11i1111·i ţf1rănl'şli romiuwşli, in Sr 11clii i;.i ccrcctf1ri, ;\tu7.eul Satului nut•ureşli, l!fil. p. H!J.

1-1. Din informa\iilc cule~e in l<:'rcn am artat ci1 lai\elc mao;ive (fi0--70 cm. lil\im~l.
erau folo~ile la şc7.f1lori şi ounli pentru clan„urilc b:HrinC'şli. Sinl înci1 cunoseut<?
p<? inlres arealul c<?rcctal dan~urilc „babti gra~a" şi „ca pc !ai\a".
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Locul de desfi1~urnn• a vieţii cotidinc de familie
mutindu se i11
(camera de locuit). vechea odaie capi1l[i o alti1 destinaţie cu caructer ceremonial-festiv. spaţiul ele prezentare sau în timpul iernii pcmtr~1
d~pozitarea unor produse.
Incadrat;i organic stilului arhitecturii tradiţionale rom;-meşti prin
tipologic, muterialc, sisteme de construcţie, amplasare juclicioasi1 in terenul de panti1 de multe ori, casa de locuit din depresiunea Dorn<'lor se
constituie totuşi cu-n stil definitoriu, ca o strucutr:i particulară de neintilnit in altc'i parte.
Conclm:ioinind discu~iia sinteticii de fat<"• putem afirma c<"1 unitate:i
ele ese11ţ<·1 a complexiU1ţii urhitccturii ţi11";-ineşti tradiţionale pentru teri·
lorii extinse nu poate ci1pi1ta contururi precise decit in condiţiile examin<"1rii exhaustive suh raport micro-teritorial, lucru ce ne propunem pentru un viitor material.
„ci1suţi1„

L',\lt(.'lllTJ.:CTlll(t; l'Ol'l:uu1o; DA!'IS I.A

-

l>l~:Pllt:SSIOS

l>OH1'ELOH

1\l'J.:ltCU GEJ1;fH1\L l>t: I.A llAHITATION
HC>„umc

l."clude de !>)'nllll'>.e cuncern;ml J'habilalion clan" la depre'>!>ion Dornelor a comme
point ele clcpan l'intl'rel su„l'ill• par l'orii.:inalill• c>l l'anciennel\.>
de l"arhileclurc
µopulaire cit' celle provincc 1·oumainc> l~l cllt• est, cn mrmc lemp,, ln premier(•
ll'nlal1ve monoi.:raphiquc cil" ce i.;cnre ,ur la region C'lnographique Dorna.
Dar" a premiere parte de J'ouvrai:c. l'auteur prc„enle Ic' rai,on„ ele l'appari·
liun et clu clt!veloppemcnt d'un >.tylc arl'hitectural local hiC'n in<livicluali-.c, par le"
l'Onclillon„ lo1•alcs geographiques, economiq11e, hi„toriqucs.
Sans entrer clans le
dclail" quant aux v;1lence„ „pecifiquc", lypologiques el evolutive" el „an" dctails
comparal1f„, on nou„ Caii rcmiarquer le„ i.uivanb 1ypes cl'habilalion' lraclitiunncllc"i:
l'hab1tal10n monocelulairc, l'habile1tion i1 veranda rl ch;11nbre, l'habitation ;'1 v(•.
rancla, chamhre ct re ...serve, l'h;ibill:llion
„foi~or" (~cnrc <Ic lerra-;e), rhahitalion
;i clcux chambrc„, verande ci res„r.rve.
Dan" un cadre> gl•neral 011 se rt•fore. „an'
'C L;1rquc-r cl'exlwustivilc, au'.'\ mall'ria11x rlc> con,<,lruclinn.
lcdmique„ rle lravail,
,~„,tcmeo; con>.tructif!> (el ck'Coration). speci fiqucs ;"1 la zone.
l.'arhilc>c·ture d'intcrie11r ';i parlir ele l"architecture 111onoccllul;1ire, spcl'ifique
;1 unc cpoqut• rC'culce ct ii (inir par rliabitation ayant un plan piu" ('VOh11>, tulit
comml' l'cquilibrc> cleo; rappor1o; i:eonwtriques cli1nc; Ic cadre rle„ sy>.temco; l'Olhlruc
lll1s, 'ont aborcle" „ystematiqueml'nl, l'auteur nous proposant unc analy„c proflinck
de la complexil~· ele l'arhilccture lraclitionnelle cil' ce pay„, dans une t:"tucle i1 \lenir

„.
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CAHŢI

TIPAJUTE LA SUCF.i\\'/\ DE-/\ LllNGllL ANIU>H.
ION 1'11\iZ,\IU'

Prin mutarea temporarii a C<1pitalei 1\foldoV('i la laşi în 1564, Sucea.
v;i a cunoscut vitrei~ia istorici de-a lungul a pest<.' :l V<.'acuri. Prima tip<1rni\t"1 a fost adus;-1 in Moldova de Vasile Lupu şi înstalaU1 la laşi, la biserica Trei lerurhi. ctitoria sa, unele in lli·Hi a fost tip<-1rili1 cunoscuta „Pri.1vila'· sau „Cartea romi11wasc,-1 de inv;iţi1turf1". Desigur. c.lupi1 cum se şlÎI..'.
Vasile Lupu a mai menţinut cit;-1va
vreme unele caracteristici ale vieţii
domneşti la Suceava, dar laşul işi consolidase deja statului de capitali1 a
Moldovei, de unde şi instalar<.•a tiparniţei acolo.
Mitropolitul cfirturar Dosoftei, pe m1111ell' s{1u laic Dimitrie B:irila
sau n1·1rili1, s-a ni1scul, dupir opinia majoriliiţii cercelt"1torilor. in împrejurimile Sucevei, dacii nu chiar în ora~. „Doi fraţi ai st"ii, Chiriac şi Vasile
sini atl'slaţi la lli7:J ca locuitori ai
Sucevei" (I) I.ncc."1 in anii lli45-W4!l
cind era ieromonah la Probata ci lip1-1reşte la Iaşi mai mulle fn1gmenle
biblice. Cunoscuta sa „Psaltire în versuri" a fost ins;i tipt"ll"it<i la Uniev,
in Polonia, la l<i7:J. l"n alt fiu celebru <ii Sucevei cslc Petru Movilii, nâscul in acest oruş în J[J!l(i . .·\juns mitropolit al Kievului, Petru l\fovili1 a
adus o contribuţie direct,-1' la înfiinţarea tipol!rafiilor din Cîmpulung Muscel şi Govora ( Jli:J!l şi rn:J7) cu material şi meşteri t ipo_grafi de la 1rnini"1st in~a Lavra Percc·rska din Kit•v. ln Hi40 11 trimite la laşi pP unul dintn'
concluc<ilorii tipoi.:rafiei clin Kiev. Sofronie Poceapski, pentru deschiderea
li pografiei de la Trei Ierarhi.
Unii cercet;·1tori au susţinut c<i pc timpul domniei lui Vasile Lupu
( lli:l4-W5:l) Suceava ar fi fost înc<i cea mai importa11U1 reşcdinţ-1 dom1wasci1, pc haza m<irturîilor unor dil<ilori strilini care r[1mînem1 impresio1n1ţi de poziţia strategic<·• şi ele fortificaţiile oraşului. Domnitorul a efectuat ample lucn-1ri d<.• restaurare, dar prima reşcdinţ;i clomne<1sc;-1 riiminea
totuşi la laşi. Pornind
ele la o însemnare a lui Gh. Şincai care menţioneaz;-1 cir la Suceava a
fost tipi1rit.-1 lucrarea „Rf1spunsuri la catehismul
calvinesc al l\'lilropolilului Varlaam". in Hi45. mai mulţi istorici şi filologi
au reluat clezhatcn•a accestci probleme controversat<.'. Se presupune C<-1
Vasil<.• Lupu ar fi creat un al doilea centru tipografic la Suceava, unde
funcţiona inc<"1 Mitropolia Moldovei, clar problema ritmine i11d1 necludclat:·1 pe deplin. F. adev,·1rat ca şi in cunoscut<• Bibliografie romi111eascii
veche intocmiti1 de Di;mu şi lloc.loş lucrurea amintiti1 este consiclerati1 ,,
fi tip1iriti1 la Suceava. dar majorit<1te<1 istoricilor. lingviştilor şi filologilor
susţin ci1 s-a tipiirit la m;-111;"1stirea Dealu şi c<i la Suceava nu a fost instalat:-. o tipografie de c;itrc Vasile Lupu, Moldova
dispunincl timp de
I. Uit•\ion:irul litcr:1t111'ii româ1w de la origini ph1<"1
p. 2tJ(j
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la l!JOO, Bucure~ti.

l!Ji!J,

peste Ul) SCC<1) de o SÎn!'.!Ur;'1 tipogtafiL'. S<i ill"l:C'pt{Ull dl·d Ca flO O ipolez{1
neconfirmati1 in~:;J deplin tip;·irirea unei ciir\i la Succavn în ]()45, care ar
putea fi prima din istoria ciirţii sucevene- Şi unii cercet;.'1tori armeni au
susţ.inut i11ci1 clin 1!112 ci1 la Suceava s-a tipiirit. în 16-1!1 o evanghelic în
limba ;.1rnw;.111{1. Mai mult, ei au admis ci1 imprimarea a fost focuti1 in li·
pogn1fia Mitropoliei l\'lolclovci.
Secolul al XVIll-lea a fost martorul clec;·1dcrii vestitului oraş evocat
cu nosl<.1li:;ie şi tristete de ciirturari
autohtoni sau ci1li1tori striiini intre
care Paul de .'\Jep şi Marco Danclini. Menţionez doar citeva rinduri ale lui
Dimitrie Cuntemir, care art;i ci1 ora!ju) Sucl'ava, în anii lui de glorie, „in
;ifari1 ele palatele voic>vodului şi ale boierilor numi1ra patruzeci de biserici
de pialri1 şi altele feluritL• de lemn şi şusesprczccc mii de case: toate i11st1 s-au rn·iruit". L·onsem11eaz[1 trist ilustrul c{1rturnr. La I i74 oraşul avea
doar :rn:; de case. Pesll' înc;i un secol, l\:lihai Eminescu avea s<i remarce
n1 aceeaşi tristeţL·, in pagini cit.> manustris : „Ciudat;i ca o scrisoare in
il'roglifc st;·1 uliţ;1 Sucevei in h1mi11<"1. Şiruri de casc cu haine rupte şi lulTUrilt' vechi. .. In fereşti, buc;1ţi de sticl;i colorati1 lipite cu hirtie ... ",
sau in cronica teatralii despre drama Despot Vodi1 de V. Alecsandri, Îl\
Timpul (11!7!1) :
„Sucea\'a ~ E drC'pl Cel acelaşi riu al Sucevei curge la aceeaşi poal;i tl~
dL•al şi ;.1slfod, dar castelul vechilor domni e o ruinei, biserica Mir[1uţilo:·
şi str[1moşii generaţiei actuale o ştiu tot ruimi, ca o moşie de piatri1 dii:
vrL•nwa lui :\lex•1nclru cel Bun. iar pe uliţele acelui oraş, mare oclati1,
mic ~1s\[1zi, te împiedici num<ii de cite o piatr<i de mormint, care scrveşl!!
drept pav<1j".
Prin anexarea pi1rţii de Nord a Moldovei, numitei ulterior Bucovina,
la Imperiul austriac, la 1i75, starea or;1ş11lui Suceava a r{1mas in aceeaşi
situaţie pin;i pe la mijlocul secolului al XIX-iea. Oraşul cel mai <.lezvoltat <li provinciei, Cerni1u\i. a preluat 111cet-încet i1trihutele de centru so<.ial-1.•conomic şi cultural. La 11!00 se tip;lreşte la Cern;1uţi un dicţionar
trilingv romf111-german-latin, cPca cc ateslfl începutul mişc;irii ele emancipnre naţiona)[1 a rom[111ilor. Totuşi, ind in prima jumi1lale a st•_colului
;ii XIX-iea ornşul Suceava cunoaşte o firav;1 dezvoltare economico-soci'!1:1. inmulţind11-sL• îndeosebi meşteşugarii, în rinclul ci1rora intrau şi tipo1-'.r<ifii, semnalaţi inci1 la IBI:J, ceea
CC:' ar putea insemna C<i se puk•au
s<.1u chiar s-au tip<irit unele c{1rţi, eventual in limba germanii, care vor
putC'a fi sl'mnalatL• in viitor. Hevoluţionarii moldoveni de la 1B41l, in cir 1mul lor de exil la Cern:n1ţ.i poposesc şi lu Suceava, consemincl cu tristcţt•
starea de dec;-1clcre a fostei capitale glorioase a Moldovei.
Despre o vedtabili1

renaştere

culturalii a Sucevei putem vorbi

abi;.i

in <1 douu jumăt<.1lL• a secolului al XIX-iea. În llHiO se infiinţeaz;1 aici
~!imnazul

supC'ror greco-oriental, actualul liceu „Ştefan cel Mare". De~i
la inceput limba de predare era gcrmam1, noua instituţie a polurizal în
scurt timp activitatea cultural;i a ora~ului, susţinul{1 de un J.!rllp de prol"esori romi111i carl' au militat pe:1tru impunerea Jimbii naţion:1)(• rnmimc
ca limhi1 de prednre, d<.'ziderat relllizat in IH81. l\fontwlele întocmite el~
;iutoriti1ţilc habzhbrgice nu satisf<iceau aspiraţ.iile fireşti lile profesorilor
şi elevilor rom;lni. Acestea se lip;kcau in Suceava, cît şi la Viena sau Cer:ii1uţi.
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Profesorii Vasile Bumbac.:, !jtefon Şlt'flll'l~ac.:, !)tefan Drac.:ins1.:l1i, Gherasim 13uliga, La7.iir \licol, Constantin Popovici şi alţii, mulţi dintre ei şi
scriitori. au alci1luit nwnuall' in limba romi111c"1, cure vor fi tipc"irite sprr
sfirşitul secolului ele Societatea „~coillil Romi111i1". Dar personalitateu ct•a
mai procminenti1 a rcnuşterii spirituale din ultimele :J decenii ale secolului trecut a fost Simion Florea Marian. Oraşul Suceava, prin activitatcC1
11eobosi1ului etnograf si folclorist, a 1·evt•nit in atenţia pcrsonaliti1ţilor culturale <lin Romi111ia, îndeosebi prn alegerea sa ca mC'mhru al AcaclC'mici
dC' la BucurPşti in 188 l. Dur ornşul care timp de secole cunoscuse o letargie totali·1 a intrat, evi<ll•nt clin motive care priveau aceasti1 renaştere naţionalii, şi in atenţia Vienei, care foloscşlc atit metode ele hc"1rţuire şi ini1huşirc a acestor aspiraţii, cit şi ced,·1rii impuse de militantismul intelectualilor sucevt•ni. Hevcnind totuşi la Ierna 11oastrc"1, Si.I menţion;-1111 ci1 Simion
Florea Marian işi tipiirea prima carte Poezii 11opulare di" Buco\'Îna la Botoşani, i11 lll()q, Cl'U ele a doua cule.ger<! ele poezii populare fiind imprin1<1tc-I
la Cen1i1uţi in rnn. iar 11 treia - in ordine cronologici1, la Sibiu in 18711.
De abia la lBUli îşi tipi1reşte Marian prima carte la Suce<iva. În acest an
ap<"ll"e<1 la SuceaVi.1 „Revista politic;·,„ cu rezonanţii deosehit;·1 in epocii.
Un monll'nt hotill"itor in impunerl•a SUCl'Vei ca cl•ntru important ~1,~
editurii şi imprimare tipogn11"ici1 a ci1rtilor 1-a co:)stiluit înfiinţarea socie·
ti1ţii Şco;ila Romi111i1 la 14 septembrie 11183. în urma unor sti1ruitoare demersuri fi'1cute pc lingi1 guvernul de la Viena de intclectualii-profosori Ştda11
~;tefure<1c, Iorgu Toma, ludor V. Ştcfonelii, şi ci viitor membru al :\cademiei
Romi111c, s. 1-~l. Marian şi alţii. Obiectivul principal al societc"1ţii l'nt „in;1intarea invi1t/1mîntului la poporaţiunc.•a rom;·111easci1 clin Bucovina". Urmîncl acest obiectiv, „Şcoal;.1 Romi111i1" a acţiom1t cu succes pentru înfiinţare<.1 de şcoli, acordarea ele hursc.' şi premii l'k. Dar meritul cel mai esenţial al societf1ţii i.1 constat in traducerea, adaptarea şi elehorarea de cc"1tre
membrii si1i de manuale şcolare, intr-o prim<i fazii, apoi, ciupii înfiinţarea
1:1 l~JO:J a Inslitutului de t•clituri1, libriirie-tipo_grafie. a pus hazele unei act1vit:1ţj editoriale deost'hit ele fructuoase. Deşi multe tipill"ill' la Cern;iuţi,
manualele şcolare adopt;1le sau rcdactatt> de profesorii de la Gimnaziul
superior greco- oriental au statutul de aull-ntice c{1rţi suc.·t•venc. Doar
citeva titluri in acest sc.•ns: Manual de aritmetic;i pentru gimnazii inferioare de Samuil lsopescu. Cern:n1ţi, 111111 : I~lcmente ele geografie comparativ;·1 pentru clasele
infc.•rioare şi mijlocii de gimnaziu, Cermiuţi,
IR!ll-l!Hl2 ele acelaşi autor. Ştefan Ştefureac a alciltuil şi tip;·1rit la "Suceava, in 111115, un prim volum al unei „c:·ll"ţi de cetire'·. urmat in anii
urrni1tori de altele. Profesorul Eusel>ie Popovici a tipill"it la Suceava 1.111
manual de gramatiCi·1 rmn:·1ni·1. Ultimul ma11ual didactic tip:°ll"it la Suceava
e:-;tc .. Geografia regiunii Suceava" pC'ntru clusa a III-a. sub e.i::ida Sfatului
popular re1~ional în I !1:12.
Dupi1 11180 la Suceava au început s;i se tipi1rl'asci1 publicaţii in editura Fondului religionar greco-orit•ntal, îndeosebi manuale didactic('.
Profesorul Co11st<.111ti11
Procopovici a tradus şi tip;irit in 1887 lucrar:?a
:\Jineralof:!Îl' ilustrată de Alois Pokorny. Dar pe lingi1 cele citeva zeci Jc
manuale şcolare traduse sau redactate ele profesorii suceveni in perioad.1
J(l80-I !IO:i şi in anii urmc"1tori. consemn;im lji primele c;lrţi tipi1rite de literaturii, istorie c.•tc .. cit şi primele traduceri imleosehi di11 limlw germanii şi latinii, efectuale de huni speci;.1lişli. lati1, de exemplu, la J!Jl I scrii-
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:0nd Vasill' Rumbac tradt1ce dntul IV clin f.111."i(l:t lui Verµiliu, i;1r Constantin Ber:iriu tr.iduce in 1!104 ,,Ilcro şi Ll"andru'„ de Grillpnrzer, ambele
tip;-1ritc de „Şco;da Homi1n;-1··. Profesorul Gh. Cirlan traduce in HJ25 clialol!lll lui Platon ,,Prolagoras". :\cclaşi Constanti:1 Morariu, tatial cl'lor doi
o.u1ic11i de cultur;-, ai Buco\'inei Leca şi Victor Morariu, a tradus „llcrma11
..,i Dorotca" de Goethe. Cel mai str{1lucil germanist al Bucovinei a fost
ins;·1 Victor Morariu. un t'xcelenl tracluc;-1lor- Lingvistul :\lcxc Procopovici, membru corcsp. al .-\cademiei, prof. univ.
la Cerni1uţi, a tipill"il la
Suceava, la tipografia „i\foderni1", în l!J2li, lucrarea celebrii : •. Arhetipul
husit al catehismelor lutcrnnc". Dar fiindci1 vorbeam ele traduceri, s;\ o
aminte!;c şi pt• cca clin l!147. ultima consemnali1 in istoria ciirţii sucevene
pin;·a la n•or~anizarc.•a sistemului editorial ciupit 1!1!10. J!:stc vorba ele volumul ele poezii „Troica" de N. :\. Nekr;.1sov, tradus ele Euschie Popovid
~i t iniarul profesor pt• alunei I)_ Florea Rarişte.
:\ctivitatC'a eclitoriali1 şi tipografic:'1 clin .Suceava sfirşitului de se~ol
;tl :'<IX-iea a inclus şi lucrfari ele ct•rcetarc istoric;-1, cum ar fi studi~1l
„Du'°umcnte si adc prh·itoarc hi istoria răzesilor si nrnzililor din Bm·o\·ina", d<· Dimitri<.• Dan, Lip;"1rit in 111117. Peste -;mi fn l!121i, economistul şi
diplomatul litus Cristurcanu tipi1rt•şte cartea „Confederaţia panlatină".
c.-1rturarul patriot Constantin Moniriu tipiircşle în 11mo. la .Suceava, st•Jdiul „Pedagogia română din Buc.·o\ ina", lucrare notahil<'1, cu idei didactice origi11<1le şi imlriirncţe.
La Suceava au fost tipiirile
in ultimii lllll de ani numeroase volume
liler-.u·e. I.a 111!10 apiarea aici o pladwt;i de versuri „Peregrinii" ele Ion
Berariu leremievici. i\lenţioni1m apoi, sC'lecliv, volume de poezie semnate
ele Vasile Calmuţchi. in l'llll, Filimon laniac, în rn:J4, .-\delina Ciirdei,
George Voevidca şi alţi scriitori
bucovineni asl{1:.:i
clisp;iru1;·1 rcct•nt,
cv:'.sinccu11oscuţi. 111 in~heiC'rea an•stui succint
excurs menţ.ionez uncie
t•<lituri sau sociel;iţi carC' au patronat
<.•clitarea c:irţilor în .Suct.•ava pe
l1ng;·1 cele aminlitt>: Ed. Heu11iu11ii Ciprian J>orumbescu, Tipogri.lfia ;\fod<>rn<i, Editura revislc.•i F';it-Frumos(J nouc-1 perioadi1 editorialii şi tipoL!rafiCii la Suceava. începuti1 dup{1
l!J:i:'i, conlinu;i pinii in zilele noastre. Comitetul pentru Ct:ltur;-1 şi :\rt;-1
al regiunii Suce•W<t şi Casa Hegional<"a a Crt•aţiei Populare au tip;-iril inlre 1!155-llJllll numt•rouse c11le1wri folclorice, volume colective de pot>zie
::;i proz,-1 la C<ll"e au colalioral scriitori suceveni cunoscuţi, precum Cieor.~•!
Sidorovici. Trai;m Chelariu. Dr<1goş Vicol, Platon Pard;iu, Dumitru F'lorea HarişlC'. Dupi1 rl'impiarţirea teritorialii di11 Hllill, forurile culturale judet.enc au continuat ~i amplificat activitatea editorialii. in ultimii 20 :J.~
<111i tipi1ri11clu-se la Suceava culegeri folclorice, volume de studii istorice
~i cliclaclic(', 1w11um:irate broşuri, ghiduri hihliograficc. In editura Comitetului judl•ţean de C11ltuni şi a Centrului ele Indrumare a Creaţiei
Populare a ap;'ll'ut in I ~17:i monumentalul volum „:\rta popul;mi hucovi1wan;i" de Tancn•d lk111;"1(ea11u ..-\ltC' volume colective de folclor, versuri ~i proZ.-1 la care au col;1borat scriitori Marcel Mureşeanu. Ion Ileldeanu, George Damian, Conslantin !jteruriuc şi alţii au ap;irut in ultimii
l:i ani. Culegerea ele jocmi populare clin Bucovina. editati1 şi tip;irit.-i la
Sucem·a, cit ~i :\nuarele Muzeului judeţean sint citcva dintre realiz:'iri'·~
notabile ale c<irţii tipill"itC' 1<1 Suceava in anii noştri.
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Llvrcs lm1u-hues :1 Sut·<':n·a ll•
-

Ion~

des :innees

rcsumc -

Se- propo"Mmt unc inc:ursion vc~rlicalc eli1ns 1:1 dcstincc elcs livri:s imµrim.:•o;
i1 Succ;wa. l'autcur prcnd pour appui eles ari:ument" rclcv:mt .ele rhistoire cullurcllc
H de la lini:uisliquc: c~alcment : o;a clcmarche retracr.. clonc, Ies moments leo; plus
importanto; de l'cvolulion el<.' l'ancicnne capitale <I<.' la ~lolelavic, ou, au XVll-c
"ieclc\ parait·il. y avait dl-jji1 une imprimerie, penclant le rt-~ne clu princc Va,..ile
I.upu. Au XVlll·c el surtout au XIX-e c;, l'imporlance ele ln viile baisse, surtout i1
la suite el<.' l'anncxation de la Bucovin<.' par l'l~mpirc Habsbouri:eoh. Ce n'c't c;u'f1
ln fin elu XIX-c s. qu'on a"'>i'ile ii un vc.•ritable mouvement ele rcnais.;anre spirilucllc- de--; Boumain„ d'ici, ct, par cmi ... cqucnl, ele nouveaux livre<. „unt imprimt•o; i1
Suceava, c>n roumain : des manuels, ele la littcraturc prop1·cment-elitc, ele<. Jivrl!s
concern:ml l'hi„Loire de celle province, des lra1h1ctions. T.c-„ auteurs ...onl deo; intellect11cls qui ont militc pom· l'affranchi.;sc.•mcnt ele:<. Houmains: Vasile Bumbac. St. Şll'
furcac, Ghcrao;im nulii:ia. T.V. Stc-fanclli. Simcon rl. Marian, Jo:u-;<'bie l'opovici,
Constantin Morariu, D. Dan.
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/\HON PU:\JNliL -

CEL DINTII rnOFESOH UE LIMB/\ UOMANA.
IN BUCO\'INA

Hevoluţia de la 18411 a adus in viaţa Ducovinei însemnate prefaceri
innoitoarc in domeniile politic. social şi cultural. :\stf<:'I :1 fost rcalizal.i
una dintre cele mai arl<'1toare n.:"1zuinţe ale romimilor bucovineni. m1tonimia provinciei, iar în planul social
au fost inf<iptuite dcsfiinţ<;rca iob<i~iei şi improprieti1rirca ţilranilor (I). reforme carC', de altfel. au avut
loc în toatf! provinciile statutului austriac. Cu totul remarcabile au fost
şi succesele obţinute pc plan cultural-şcolar (2).
In septembrie 16411 ;1
fost intro<lusft limba rom[1rni, ca limb<i de predare. în Institutul teolo1;1c
clin Cerniiuţi ; în decembrie, acelaşi an, au fost infiinţatC' Şco<tla normal<i ele inviit<itori (preperandia
sau pedagogicul, cum i se mai spunea i11
Bucovina), precum şi catedra de limba şi literatura romf111;i la lnstituh1I
de studii filosoficc, cc funcţiona· pc lingi"1 gimncaiul german de 1; clase
din Capitala Bucovinei. Transferul n<lministraţiei şrnlarc de la Consistrr
riul catolic din Lcmberg (aflat sub accas1;·1 administraţie clin 11115) la cel
ordodox din Ccrn[1uti. la 2:~ februarie lll50, intregeştc seria succeselor
obţinute pe plan şcolar de ci1trc mişcarea revoluţionarii bucovineană, în
fruntea c;ircia se aria, din 1848. fomilia de c1-1rlurari patrioţi a llurmuz<'lcheşti lor. Deşi transferul administraţiei ~colare la Consistoriul ortodox
clin Ccrni"1uţi a fost un proces indelun~at, f:.lcinclu-se în mai multe etape,
erau create deja în Bucovina premisele de7.vollării unui invi1ţ<"imint 1Hţioinal, pc baze democratice. prin litrgirea reţelei ele şcoli de toate gradele, care aveau S<i deschidft, cu timpul calea tuturor fiilor populaţiei roromf1neşli, dornici ele cultur;1, spre şcoaola medic şi universitate.
Infiinţarca catedrei de limba şi literatura rom[111<i, singura ele a\'.'~st
fel pc atunci din întregul Imperiu hubsburgic a însemnat rcaliz;irea uncia dintre revendiccirilc majore ale românilor bucovineni pe plan şcolar
~i u constituit un eveniment cu largi pcrspt•clivc in ce priveşte viaţa lor
1wţional;i şi cultural<i- „Din soarele anului 16411 ajunscr;i vreo cilcva ra~P.
şi pin<i aici, sp<:irgind ceuţa
intunecoasit ce ne acoperc<.1 ~i ne înăduşea
pin'alunci orice manifestare a simţului, a vieţii naţionale. Din cîşti~urile
pe cure ne aduse acest an, înfiinţarea catedrei ele limba şi lih:•ratura naţionaUt este desigur unul dintrC' cele mai preţioase şi productoriu de cele

Vezi 1'eodor Tif1lan. lmpăminll'nin•a l:ir:milor din lhu·ovina, in CD11vorbiri lill?rnrr,
ii, l!H4, nr. 22, p. 2Uli şi lond Dirrlali1. l>rsfiinlarra hol·rt~srului
in linulul
Sucrvri. în Anunrul lnstituluhti dr islorir şi nrhrologic „A. I>. Xrnopol" din
Iaşi, tom. IX, 19i2.
2 Vezi pentru an„amblul µrohl<'m<'i : :\lihai lacolH~"-cll. U1•voh1li:1 1le 1:1 IRUi şi drzvollarra in\1ălâmintului in lhu·ovirm, in „Slll'l'av:1". 1\1111nrul l\111·t(•1tlui .lullr{l':m, nr. 6-i, 19i9-l!Jfl0.
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mai fericite rezultate'' (3). înfiinţarea acestei catedre n fost salutatii r)e
,\J. Hurmm:achi într-un entuzi;.isl CJrticol clin gazeta Buco\ ina (4) ... S-.1
împlinit astrei - scria :\1. Hurmm;achi - o dorinţii ce toat;-1 naţia o a~
tepla şi de lungii vreme" (5).
La concursul instituit de Ministerul Inv;-1ţ1lminlului din ViPna. in
ianuarie 184!1, pentru ocuparea catedrei, candidaţii trebuiau s;-1 rac<.I
dovada unor temeinice cunoştinţe in domeniul limbii şi literHturii romiinc, rf1spunzi ne.I, în scris. printr-un ,,elaborat", la t rci inl rehfiri privind
f..!ramatica şi literatura. Dup;-1 relrageren celorlalţi c:mdiclaţi incompe1l'nţi,
au r1-1mas in concrus nurmti doi : T<•octist 131ajevici, candidatul Consistoriului ortoclox rom~m. !-,>i :\ro11 Pumnul, propus ele fr;.1ţii Hurmuzachi.
Primul, fiul parohului clin satul Tiş11uţi de li1H!i1 Suceava, - care avP<1
s;-1 fie intre anii llli7-1117!1 mitropolit al Bucovinei şi Dalnwţi0i - era. Li
data concursului, „asistent şi referent la Consisto1·iul episcopal, supli11i1l':-:.
in ri1slimpuri, catedre vacante la gimnaziul clin CPrn;iuţi", mai era şi au torul unei grnmalici a limbii romimc in 1!crm1mi1. pentru uzul str<-iinil 1r
(T<•orctisd1-practisc-hc Gr;unmalik dcr Dacoromanischcn, L\\ ov ~i (\~r
ninrţi, lll44).
Probabil ci1 pc haza acestei lucr;-tri, Blajevici şi-a prcr.cnlnt
canclidat11ra l<i catedra de limba şi litl•ralura rom;"mi1 de la gimnaziul clin
Cern;,-1uţi
((;), Despre gramatica lui Blajcvici I. G. Sbiera va scrie (7) ca
fiind „neperfe::cl<"i şi ddectuoas{1 in concepţiunea şi expunerea legilor lim hei romimesci şi chiar i n aplicarea lor corl"ct.-1".
:\ron Pumnul sosise în Capitala 13ucoviei, dup;i pl'ripcţii dramalicl',
ca refugiat politic, la srirşitul lunii noiembrie IB4!1. la scurt timp clup;·1
infiinţarc•a gazelei fraţilor Gheorg"he şi :\lccu llurmuzachi lfonl\'ina (4
oct.) care apftrca in limbile romi111[1 şi [!erman<-1 (H) Pribeagul trasilvan ln1te
la uşa lui lraclie J>orumbescn. pc atunci student in teologic şi scc-rl•t;ir c],.
redacţie al guzctei Buco\·inc1. ele nunwle cftruia auzise .. ceva" la laşi. 111troelus ele inclati1 in cusa Ilurmuz;-1cheşlilor de ci1tre Ir. l'orumhcscu. este
primit acolo cu deosebit;-, cilleluri1 (11)_ La puţin timp clup;-1 acel'a <'ste nu0

:.I :\I. llurnmzachi in .-o;lt'a Sod1•l{1!ii 111•11lru 1·ullura
co\·ina. an. 11. llllili. nr. 1. p. Jli

şi

lih•r:ilura rom;ln·i in 1111

·I Call•dra dl' limba şi lilrralura roman:i in Cnnih1\i, in lluco\'ina. an. I, 1n l!l. nr
12, p. li
:1 Ik„pre rolul pe care /\L llurmuzachi ii atribuie> calc>clrci in cultivarea limbii.
lil1•r;iturii ':>i i„toriei nalionalr. vrzi ma pc• larr.: i\'ÎÎrcca C~n11~;'1, Ziarul .,lh11·ovina" - trihunâ a uniffl\ii rullurah• rom;'ull'şil. in ,.Su1·c;i\'a". ,\nuarul 1\111Zl'Ului Jml1•\1·m1. nr. !I. l!IH2. p. :i:1.a--:1:1::i.
li Vezi in Uil"\ionarul lilcr:1lurii romane d1• la origini 11i11:"1 la l!IOO - ele unele .1111
luat ~i noi datele -, bibliografia acc-.tui „ierarh c·11 merite culturale şi inze„lrarc poelic<'1".
i Aron Pumnul. \ ol"i asu1>r:1 vi1·lii şi i11o;1•m11i1lâ\ii lui, Cernt1uţi, lll!l!J, p. I-li.
H Helaliv la „o,irea lui /\ron l'11mn11I in Bucovina. Vl•zi urmnloarclr: Ir. Poru111be'>C\I Cum ;i venii Aron Pumunl in lh11·avina, in Ir. l'or11111bc>~c11, 1\mi11tiri, l•:,li\ie ingrijiti1 de Ion Şte',111, l·:cl .••Gorjan". col. „l\111ncf1 şi luminf1". l!J.13 p. 22-1:!3:1,reproclu„ întocmai ele N. Oprea in \'ol. apitrul in sc>ria „Hc'<r!t11iri'", Ed. „D:1cia", Cluj-Napoca. l!JiH, p. HIU-llli: Gh . .Sion. Suvrniri crmlimr>oram•, Bur.
IHHH, p. :ltiH : I. G. Sbicra. Sm;irl'a lui Aron Pumnul in llucovin;i, 01>. l'il., p. H:J- li~ : Leca :\lorariu. Din vrt•nwa t•rt•ziilor Iir~J!\'i'>lic-1'. O '>t·ri.-.:>art• i111·tlil:i a lui 1\ro-1
l'u1111111l. in Convorbiri lill•rarc• an. LI I. 1!121. nr. 12, p. 7711: scri,oarea lui \
Pumnul C':ilre P. B;mul. B.C.S., ll. 27, P. !.111, m~. ;;:1112. p11blicati1 dl· :\.I'. Bt11111„
imprl·un;i cu alte li „crbori, in Oanwni d1• h11ravă, Sibiu. l!l:J!l, p. i-311
!J „P11111n11l r[1111a">C de aici inainlc in curtea bf1lrin11l11i H11r11111za~hi. unde> l<><_:•ii
citv;1 timp şi dup;i numirea lui i·a profc„or de limba ~i litc>ratura romim;i I 1
liceul din Ccrn;-111\i"'. Ion Ştefan, 011 dl., loc. dl, p. IH'i
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mit redactorul pc"irţii rom[meşti a BucO\ inci. Pentru acest post ii recomand i
nu numai cunoaşterea pcrfect;i a limbii germane. ca unul ce făcuse studii
teologice şi filosoficc la Colegiul „Sfinta Barbara'" din Viena (184:l-lll41l).
dar şi experienţa sa gazet;-1reasC:1. ca fost colaborator al re\'istei lui Ban~
t'm1ca 1>c11tru minte, inim:i ~i literatură inci1 clin 184:1. şi al foilor lui Timotei Cipariu Organul lumir~ărl'i (devenit apoi Organul naţiun••ll') şi liw;\ţf1toriul poporului, cca clintii gazetf1 urcle\eanii pentru popor. Ilurmuzi1cheşlii cunoşteau clin foile lui I3;1rit. pe care le primeau cu regularitate
atit înaltul nivt•I de preg;"1tire in domeniul limbii. literaturii şi istoriei naţionale, cit şi importantul rol in pregi1tin'a şi conducerea revoluţiei tr1111silvanc ck· la JB4H al fostului profesor de filosofie ele la gimnaziul superior clin Blaj. succesoru\ lui Simeon Bi1rnuţiu. „Se ştie şi la noi in Bucovina, iar mai cu seami1 incasa nemuritorilor noştri llurrnuzachi. in C<~r
nc"n1ţi, centrul şi focarul mişcc'irii nal.ionale romi11w in Bucovina - . ci
:\ron Pumnul, profesor şi conduc[1tornl Luminf1torul11i/titlul ex<1ct Organul
luminiirci. n.n./pe ling;i marele erudit Cipariu. c unul dintre principalii
şi activii ;.inmjatori ai memorabilei :\udMiri n<.1ţionale ele p<-~ Cimpi<i Lihcrt;"1ţii de ling;"1 Bluj. Numele lui Pumnul se pomenea des in zisa cus;i <1
Hurmuziicheştilor. i11 care se adrnrnu in loat;-1 :litia, pc ling<-, elita i:1teligcnţci cerni1uţenc. ~i numL'roşi emigranţi moldoveni. ca şi munteni ; .•c
pomenea, zic. numele lui Pumnul în riucl cu <ile lui Bărnuţ, Iancu. B;.1riţ,
Mureşeanu, Butewrn. Ilalint. Sever şi uiţi corifei romimi din Transi\v;rnia.
/S-a auzit/mai pe urm;.i c;-1 Pumnul şi Br1rnuţ sini unuguri „curentaţi"
(urm:-1riţi) spre a fi prinşi şi supuşi sorţii cumplite ce o au protopopul I311tea nu şi alţi b{1rbaţi însemnaţi rom{mi. care conduceau poporul" ( 10).
Ikamintim c{1 :\ron Pumnul a fost autorul celebrei Proclumaţii prin
care chema masele populare la prima acltllli.ll"l' de la Blaj. pc zitw de 3il
aprilie şi a f;icut parte clin Comitetul permanent ele la Sibiu, 1ili1turi de
.-\ndrei Saguna, Sirn<'on Bf1rnuţiu. :\vn11n Iancu ..·\I. Papiu Ilarian ş. a ..
comitete care avea meuire<.r ele a se ocupa ele aducerea la îndeplinire <1
hotflriri lor :\clunc"1ri i din 3/ l 5 mai. F'i i ud. deci. bi ne cunoscut şi preţuit uc
Hurmuz;icheşti, era firC'sc ca, atunci cinci, in ianuarie lll4!l, s-a pus problem;.1 .L!iisirii omului potrivit care s{1 ocupe cateclr<1 scoas;i în concurs. ·~i
sc.-1 se gindeasc<i la :\ron Pumnul ca fiind
cel mai indicat. şi ;.1ceasta .-.:11
atit mai mult. cu cit în Bucovin<1 acelor vremuri nu putea fi l!i1sil un altul care s;-1 aih{1 c<ilificarea pentru aceast;-1 „profesur{1". /\stfel. cind ;\'Tinisterul lnwiţ;-1mintu\ui din Viena. care ccn:se .l!m·crnului aprobarea infiin\i1rii catedrei. a convocat colegiul profesor<il al Institutului ele studii
filosofice, ca acesta, in colaborare cu
Consistoriul ortodox romi111, :;,-,
propunr1 „un candidat vrednic",
Hurrnuz;icheşlii l-au recomandat pe
:\ron Pumnul.

I. G. Shiera ne prezinl;i (l 1) elaboratul de concurs al lui :\ron Pumnul ca fiind ,.înregistrat in protocolul de gestiune al Institutului ele stu<lii filosoficc sub num;irul 1411, intr'a l!l Ianuariei 1114 1)'". Din acest elaborat afli"1m intreb;ările la care trebuiau s;i r{1spuncli1 cei doi candidaţi ·
I F'irc<1 limhei rom{111esci. Helatia limhei romimesci cu celelalte limbi romunice ; II l\urzcr t:herblik cler Geschichte cler romii11ischen Sprache ; lli
Urmarl'<t ptll'ţilor cuvintului în construcţia limbei rnm{111escL

-------

10 Id .• ibicl., p. !HO
ll 01>. c:it., cup. III, U1n·11mr11tr, p. 211
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Alexandru Hurmuzachi „era bine vl•rsat în limba şi lilC'ralura r'>1mincasdi. de <1cee1.1 fu ins<·ircinat.
in februarie Jll49, de ciitre corp11I
profesoral al Institutului de studii filosofice clin Cern;iuţi cu censurarP1
elaboraklor de concurs ale lui Teoctist T31ajPvici şi .-\ron Pumnul, pentr1i
ocuparea catedrei de limba şi literatura romimii. decretat<i în cl!?C{'mvrie Hl4'l
la acel Institut" (12). Tot Sbicra ne prezint<i „PiirerC'a lui :\lcxancln;
Jlurmuzachi asupra elaboratelor lui :\ron Pumnul şi Teoctist niajevici.
scris;i într·a 12/24 ianuarie 184!1" (l:J). Unind rigoarea argwnentc'irii i11
ristului c11 deplina competenţii a c1irtur:1rului în domeniul limbii şi li 'nr;!
turii rom;ine, nu i-a fost greu lui .'\I. I-lurmuzachi sfi demonstreze>. P''
baza unor argumente peremptorii. ci1 „unicului candidat indigl'n can· s-.1
prezentat pt'ntru aceastii profl'sur;i, ii lipseşte, clupCt convi11gcrN1 n~ca
mai intimii, cu clesi1virşirc calificurca pentru aceasta. Dacii are dup;i s«
c:olinţ;1 noaslri1 venerabilul clomn Pumnul calificarea aceasta. cste 11'5•H
de explicat". Primul argunwnt: i\ron Pumnul „cunoasce c•1 ll•mei irr.1matica romi111easci1, f;iri1 aceast;-1 cunoscinţii nu ne-ar n putut da ace<1sl 1
lucrare nimerit<i, pentru cii cunoscinta gramaticei este prima co11ditiu11l•
a unei cunosci11ţe mai acurate a limbei''. C;i nu acesta era şi cazul l11i
I eoctist Blajevici, s:i 11e reamintim p;irerea lui Shiera, citat;i mai sus.
despre grwnatic<i lui. pe11tru a ne convinge cii i11 opinia lui :\. Ilurn111wchi candidatul „indigen" era cu totul lipsit de „cunoştinţe acurate ale
limbii". De aceea, dac<i „stilul domnului Pumnul este ci<~ tot romf111esc Ş!
moder11", corect, foarte chiar/ clar/ şi precis" şi clac;i ci „scrie ca a11tor;i
cei nwi noi şi mai buni", ianişi 11u acesta putea fi cazul lui Teoclist Blajevici. Stilul s;iu 11u putea fi nici „de lot rom<î1wsc şi modern". nici .. chir
şi precis", pentru c;i el şi-a fiicut studiile.
de la şcoala prim<1r<i pin;i l;1
llniversilatc, în limba german;! şi atunci cinci a suplinit catedre> v:1cante la cimnaziul di11 Cerniiuţi, tot în limba gNma11;i a predat. De ;11trc':.
işi conlinuii :\]. Ilurmuzachi dl'll1onstraţia, „sub imprcjunirilc de
mai
înainte C'ra indigc11ilor 11um;ii în mod exccptional cu putinţ;i a se c111ti\'a in limha naţional;i, riinc;'i aceasta era proscrisi1".
Iatfi ele cc, putea
conchide Al. llurmu7.achi, lui Teoctisl Blajevici ii lipsea „cu cles;ivîr~ire"
pregi1tire11 nccesm;i ocuptirii und cntcdre de limba şi literatura romf1n;i
şi avea aceast{1 preg<itire !\ron Pumnul, .Jindc;i el şi-a f;icut o parte clin
studiile sale teolo1?icc în limba romiineasci1, şi anume la Diai. iur clup;-1
finirea lor a propus în limba naţionahi, prin doi ani deplini. filosofia. c 1
profesor la acelaşi institui şi fiinc;i
tot alita limp a lucra! la una clin
gazetele cele mai bune şi mai romfmesci. 1;1 Organul Lumi11ărci". Deci aceasta ar trebui s;i-1 recomande şi mai tare".
/\I. Hurmu7.achi foloseşte
de citeva ori în „pledoaria" sa cuvîntul „indi(.!en" pentru a r<ispuncle singurei ohiecţ.ii cc i s-a putut aduce lui :\. Pumnul aceea c;i nu era „indi~en", adic<i „din ţani'', bucovinean. ci transilv<inean şi nici nu renunţ<1:;c
formal lu catedra de la Blaj !:'i la calitat<'a de senator al districtului Ffo~<i
raş. „lmprejurarca, spun<.·
.1\1. Hurmu7.achi. c[1 este rom<in ardelean M
trebui S<i vorheasc<i mai în favoarea sa decit în defavoarea" şi reaminle!'lte rolul important jucat de :\ron Pumnul în revoluţia de la 1B4R. N-n renunţat l;i „profcsura" de la
Blaj, nici 1:1 calitate.a ele senator. „nu din
spl·culă, ci numai în interesul cauzei şi la prol·ocarca noastră sl5ruitoarc
12 I. Ci. Sbi<>r;1, O 11a~ină din i~tori:1 Uuc1n•i11C"i din 1818-tR:ill, dim11r1•1111[1 cu
noli\t• dC"stJrc familia llurm11:r.:1d1i. Ccrn[111\i, lllll~J
1:i Arn11 1'11m11ul. \'ol'i ... , p. 156-15!)
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11işh·

s-a dcds a compeţi la catedra escrisi1 la liceul ele <1ici şi a schimbat activitatea ·din pul ria sa: care
ştie si1-i prcţu"iasc;i meri tele, cu aceasta 'Je
aici". :\şm.lar, ;1lit valoarea elahor:1tului prezentat la concurs, cit şi înalta sa prcgi1tire ştiinţifica ii inclrl!pti1ţcsc pc :\. Pumnul si1 ocupe catedra.
„Denumirea sa. conchid(• :\I. Ilurmuzachi, ar ri pentru Bucovina. un~lc
avem man• lips;i de biirh;1ţi care s;i cunoasc;i limba, liternturu şi istoria
rorrnîne:isc;i, un ciştig. ln orice caz. nu s-ar putea face. clup;i convingerea
noastr;i, pentru prorcsura clin ccstiunc, o alegere mai h11n;-1". In urma acestei magistrale .. plc>doarii" rostite de :\I. llurmuzachi, l'Dmisia întrunil<'i
în C<L'ia Hurmuz;ichcştilor a clc•cl11rat în unanimitate pe :\. Pumnul .,capabil" sil ;icupc catedra scoa~;-1 în concurs·
Numirea lui .-\ro11 Pumnul s-a fileul pc data ele 22 rchruarie IM!l,
iar cursurile au fost inaugurate la 28 februarie acel<.1şi an. J·:l deveni e1strC!) cel clintii profesor ele limba romi1ni1 in Bucovina . •. :\ fost una din cele
mai mari izbinzi cultur;ile alt• romirnilor bucovineni. S-a dat astfel tincrc~ului romim de le1 liceul gc.;rm;111 din Cern;·n1ti posibilitatea ele a-şi cultiva limba 11<1ţio:wl<'i·. Pc calea aceasta s-a trezit conştiinţa naţio1wl/1 ];r
ciir-tur<"irimea lrncovineanii şi s-a pre1!(1tit mişcan:a literar;i de la lB!iO"
( 14). N. lor(!a ·subliniase anterior acest rol imporat;mt ce i-a revenit lt.1i
:\ron Pumnul prin numirea sa h1 catedra ele limba romi1ni1: .. Viaţa culLurnlf1 •• Bucovinei se datoreşte la doi o<.1meni. In arart1 de valoarea lor
personahi, unul dintre ci reprczint;i mai mult o familie/Eucloxiu 1-Iurmuzachi/. ccl;ilalt rcprc-zinti1 mai mult o şcoal1i/ . . . / . Aron Pumnul este
trimisul .Şscolii anlt'lc.•1w. Aceştia sint Cl'i clui inccp;itori ai sufll'tului romf111csc in BucO\·ina" (s.n.) (l:l). Victor Morariu. vorbind ele prima foz:}
a miş.c;irii ele redeşteptare culturahi şi politid1 a rom<"rnilor bucovineni .
.cca .de la 11!48, scrie. urminclu-1 pc N. lor.l!a. c;i accastO:i faz;i l'Ste legată
de douoii nume mari-: Ilurmm>:achi şi Pumnul : „Numele acestea insea1nni1 clou;-1 mari cuceriri : uutonomia Bucovinei şi crc•arca catedrei ele limba
şi liter;atura romc"111;-1 1;1 gimnaziul de stat clin Ccrnt1uţi. vatra luminoas;'i
la Care era Si-i SC incfil.7.C<l'iC(t sufletu) ge1lC'J"itţici tinere" (Hi).
Importanţa moment ului istoric in care sosea .-·\ron Pum11ul în Bucqvina este conturatf1 astfel ele citire
.Scxlil Puşcariu : „~i unde a venit
Pumnul ?. In Bucovin<.i care în cursul celor trei srerturi ele veac a un0i
st{apiniri corupialoare de suflete îşi picrcll!a in marc parte caracterul ei
rom{mesc. Homimismul se menţinea mai mult ca o rezistcnţt1 pnsiv{1 in
piit ura ţc'irimeuscă, pc ci nd boieri.mea
!'ii i ntel(~clual ilalea. - cu foarte
puţi ne excepţii priml!a acel cosmopolitism austriac peni ru care şti user;1
a le cişlil!a cercurile concluc:1toarl!.
Şi Pumnul a venit in momentul
potri\'il, dnd ideile generoase ale
anului 18411 trt-ziser;i sufletele şi cinci în fruntea romi1nilor bucovineni
sti1teau Ilurmuz;icheştii. :\ fost. deci, un concurs fericit de imprejtmiri
ca la momentul cind un apostol al rom:rnismului şi al conştiinţei naţi'."l11ale era mi necesar, cinci conduc;itorii politici <1i bucovinenilor aveau iuH I. Nio;Lo1·. t:n ca11lol di11 'i:t1a l"llllurală :1 rom•inilor clin 11111"0\·ina 177 l-IR:i7,
I !JI li, p.5!J
15 tr. Iori:a, 1.t•g:ilurill· t·ullnr;ilc înln• B11l"ovi11a şi Princi11alt•h• romane,
Duc .•
J!JJ.J, P· rn
10 \"ictor l\lor;ariu, 1-"oait•n So1·i1·li1lii p1•11lru 1·ulhtr<1 şi lil1•ralura roma11f1 in llucovin;i, Ccrnăuti. 19JO, p. J
•
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hireu de neam şi toată priceperea pentru inuitu m1s1u11e a cfoscâlului, :J
sosit acela care
cu gestul larg al s<im<ln<itorului a aruncat st'iminţa 1w
ogor" ( 17).
In cc priveşte <1tmosfera
J:(eneralii din gimnaziul superior (OberGymnasium) de la Cerni1uţi, disciplina şcolarii. pro~rrnna de învăţi.mînt
in perioada de început a carieri didactice a lui Pumnul, informaţii preţi
oase ne ofer;i doi dintre foştii s;ii elevi : I. G. Sbiera şi T.V. Ştefanelli.
Despre impresiile liisate elevilor chiar de la primele sale ore de curs, ne
vorbeşte fostul siiu 0lev şi viitorul siiu biograf. I. G. Sbiera. care i-a fost,
dup;i cum însuşi mi1rturiseşte. „unul dintre cei nwi dintii, mai aproape.
mai intimi şi mai devotaţi inv;iţiicei" (l B) : „Chiar ele la prima sa apariţiunc re catedrc.i. . .'\ron Pumnul a Ciirmecat inimile auzitorilor săi, şi le-a
lipit de sine cu legiHuri ncdisolubile. In lot cursul semestrului acestuia/
Semestrul inlii a! anului 18-t!J în care I. G. Sbiera a intrat in liceu/:\ron
Pumnul a fost înconjurat ca stupul ele albine. de o mulţ.ime de auzitori.
şi el nu inceta a împrăştia, cu min:1 largii, idei naţionale, simţăminte pa·
lriolicc şi aspiraţiuni rorrnineşti" (Hl). Dupia transformarea vechiului gimnaziu clin Ct•rnfauţi intr-u:1 liceu complet cu opt clas<!.', - prin adăugare<1
la cele şase ale sale a
celor dou;i. ale Institutului de studii filosoficC? :\ron Pumnul, deşi era obligat numai la cinci ore „f<ini de-a pr<:'linde urcarea salariului, a consimţit ca sii propun;i graiul rornimcsc la toate opt
clasele noului gimnaziu superior şi s;i. estindă num;irul orelor pe? săptă
min;i. de la cinci obligate.
la 16" (20). Şi I· G. Sbieni completează astfel
portretul lui :\ron Pumnul - profesorul şi omul - . ariitînd care cra 1 1
relaţiile dintre clasc:al şi clt>Vii sili : „Pumnul nu eru nici semeţ, nici pretenţios, ci de o inf<"1ţişarc simpaticei şi cu o fire foarte blind<i. Pre copii
ii trata ca un lat<i pre copii săi cei mai clri'ig<ilaşi. Niciodat.-t nu cerea 1~
la C'i decit ce0a cc fiecar0 era i11 stare s;-1 facii fărci multei incorde1re şi b;ilaie ele cap. De aceea şi şcolarii işi îndeplineau cu plăcere datoria. Aveau
drag şi iubeau cu c;ilduni pc profesoru I lor şi aceast;i dragoste se răsfrin
g0a şi asupra obiectului ce li se propunea, iar profesorul era îndestulat şi
mulţumit de inv<it;iceii s:ii" (21).
Emanoil Grigorovitza, deşi nu l-a cu·
noscut personal pc :\ron Pumnul. căci a intrat in liceu dup[a moart~a
lui, în 181ili, pune în luminii. „dup<"1 spusele tovarăşilor de gimnaziu„. şi
CJltc laturi ale r,crsonalit;iţii dascălului : ..Iarna, înainte de a sosi cu lu
şcoal;i. la oraş, s-a sfirşit la Cerniauţi cel mai iubitor ele neam rom<'m clin
cîţi <1 cunoscut
tineretul nostru şcolm·.
profesorul de qimnaziu Aron
Pumnul (. . . ) :\icea/in spatele casei profesorului, n.n./ - îmi spuneau
lovari1şii de ~imnaziu - . se uduua uneori şcolfirimca romi1neasc<i de toate
virstele şi petreceuu cu moş Pumnul, nu ca, cu invi1ţ;itorul S<iu, ci inlocmai
ca şi cum i-ar fi fost părinte.

C:i nu se sfia bc"1trinul s;"1 se joace uneori cu ci chiar ele-a mingea. Li
da

bt1icţilor

sfaturi

şi poveţe,

pe unii mai slabi la cctrle ii

şi

invc"1ta. Ajuta

17 Scxlil l'uşcal"iu, 1\ron l'umunl, in Gla,ul Hucovi11l'i, an. li, IHl!l, nr. 100 cHn
i /20 ma rlie
IH 1\ron l'unrnul. \'od ... , p. 42
l!J lbid„ p. Iii

lbid., p. <r2
21 lbid., p G:!

;?O
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insc'1 şi indemn•• pc toţi şi in jurul <iccstui apostol, sli1vit de tinercttll vremii aceleia, fierbea
şi se inchegn o viaţii rorrnineascii, ele care mulţi ll'J
şi-au dat in tirm<1 nici hi11e seama" (22).
Covirşitoarca influenţii cxerdlati1 ele .-\ron Pumnul <1supra elevilor
sfii a sporit şi prin interesul pe care l-a ari1tat totdeauna pentru nevoile
lor şcolare şi materiale. Jn anuarul liceului pc anul JH(i!i (Progrnmm des
''· I,. Oht•r-Gymnasium în Czcrnowitz in dt•m llcrzoglhum Buco\"ina fiii
clas schuljahr 188fi), „la capitolul VI. Chronilt des Gymnasiums, p. 52 :i4 se afl.-i necrologul lui .-\. Pumnul, in care, printre altele, se relevii valoarea lui pedagogic<i şi sprijinul acesta material şi intc-lectual de care
s-au bucurat numeroşi C'lcvi. printre care şi i\1. F:mincscu" (2:ţ). Pe lingii
meditarea elevilor slabi la invi1ţiit1.1r[1, ele care vorhc<1 F:m. Grigorovit:1.va,
:\ron Pumnul g<-isca şi alte mi jloacc prin care s;'i vinii în ajutorul elevilor
si1i. .-\st fel, „este ştiut faptul · c<i Pumnul ţinea în gazcJ;i elevi. - ca ;i
alţi profesori ai liceului. ele ;tltfc>I, - contra platii sau in schimbul unor
mici servicii şi c<irora, îndeosebi fiilor de ţ:·ira11i siiraci. Ic oferea „vipt
şi cortc>l" (casii şi rnas;i) . .-\cesta era. ele exemplu.
c<1zul hihliotecarul1.1i
g;-1zcluit in camern in care se afla şi „Biblioteca gimnazia~tilor"; acesta
a rost şi ca:1.ul fraţilor Vasile şi 1011 Bumbac. fii ele Virani nu pr(' înstiiri~i.
cure locuiau prin anii I B5B şi 1851J in casa lui Pumnul ca meditatori (lnslruktoren), impn·unii cu
Mihai Eminescu (în clasele.• primare) şi cu cei
patru fraţi mai mari ai acestuia (liceeni). Cele citc•va stipendii, ucorclat~
anual de c<-itre f''ondul religionar, erau
distribuite prin .i\ron Pumnul
elevilor sîrguincioşi şi s;.lraci. Pentru acordarea de stipendii unor ckvi
ele ai sc'ii, Aron Pumnul a intervenit chiar la C?uvcrnul rom<"in clin Bucureşti. „Om ele bine. sprijine-, cererile de slipenclii ale unor invi1ţt.cei, chiar
cinci condiţiile bs11 de clorit. Este cazul stipendiului lui Paul 13:in11t/' (24).
Fentru care se poate
consulta scriosarca lui A. Pumnul clin Cerni.iuţi.
18Ci:l, la Il:\.R.S.R .. şi. ele ascmenc<1." .·\. P. B;lnuţ, corespondenta lui .'\.
Pumnul, in Luceafărul, I. l!l02, nr. 7 (2ii). Cinci unii elevi. clin anumite
motive. nu-şi pulC';n1 continua studiile la liceul clin Cerniiuţi. Aron Pum·
nul inter\·erwa pC'ntru c•i c:.i st1 fie primiţi în centre şcolare clin Transilvania. şi cu deosebire la il1<1j, unde Timotei Cip<triu, fostul s<IU profesor.
era directorul gimnaziului superior şi inspector al
şcoalelor ora)iului
(IH54-1B7:i). Aşa. de e:•xemplu, in !Hfil,
au fost ajutaţi elevii clin clasa
a VII-a Vasile Bumba, G. Buliga şi V;isile Burlii sfi-şi continue studiile.
primii doi lu illaj, al treilea la Beiuş. Din amintirile lui T. V. Ştcfanelli
despn• Eminescu afl{im un alt mijloc prin care .<\. Pumnul îşi ajuta elevii
la inv<1ţ<H ur(1. .. Pe acea vreme I în anii şcolari 1860 şi lfHl l, cinci Ştch
nelli era coleg cu Eminescu in clasele l şi II-a ele liceu. n.n./ noi elevii
clin liceu llll aveam
o gramatic;i romi111easct1 tipi1rit;i, ci ÎllV<1tam dupt1
dictatul profesorilor. Emirwscu î11s;.-1 copiase scriptelc de la Pumnul şi-şi
prescrisese' astfp) gramatica. Colcr:ii lui Eminescu împrumutau deci ade22 1-:111. C.:rigorovilt.a. Cum a fo~t odată. Sdti~e din Duc·o,·i11;1, Buc. 1!111. p. 1?.?
12-1 şi in /\. Va,iliu. Bm·\•oina 111 viala şi 01>c•ra lui Mihai Eminc•sc•u, VII. Eminc•sl"u şi 1\ron Pumnul, in Emil'n~cu şi lh1c·ovina, Buc. l!l-1:1. p. -I Hi--117
2:1 Cf. :\. Vasiliu, 011. cit., loc. cit., p. 415
:.!°" Paul U:"mu\ e„tc talitl ~criitorului de mai tirziu /\. P. B:"nrn\. fiul prcolul11i /\. B{1nuţ care, alund cinci /\. Pumnul :1 fo,l nt•voit sfi ia calea pribc~ici şi s:i se r.:.-fm:iczc acasf1, in \inillul Fi1gi1raşului, l-a aclăposlil în casa 'a şi 1-a ajutat să
treacă gr:mila in ;\funtc•nia.
2;, l'crpcssicius, Notf1, in l\f. l·:millC'C'll, 01wre ah·st•, voi. I, Buc., l!Jli-1, p, 257.
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sea manuscriptul s<iu ca sJ-şi prescrie şi ei granrntica, şi el le împrumutn
fiiră greutate acest manuscript, cu condiţia s.1 nu-i îndoaie colţurile filelor, adictt s<"t nu-i fac;i Esclsohrcn, cum ziceam noi pe aluneca (~ „Ur~
chi de mi1gar") (26). Desigur cit, în lipsa munualclor. şi caietele manuscrise ciupit care elevii inv;iţau literatura, circulau printre ei, prin bumivoinţa dasci1lului lor.
:·\cest ajutor 1m1terial ::;i intelectual pe care /\ron Pumnul ii acorda
elcvrl?'"_ si1i l'a s'.·1-şi poată termina studiile la singurul liceu existent pe
atunci_ 111 Bucovina (pint1 în I 8Ci0, cîml ia fiinţi1 liceul clin Suceava) salJ
I;~ şc?l1le din Transilvania. avea şi o semnificaţie naţionalii, fiind i7.vont d111 patriotismul înfl;kitrat al clasci1lului <.le romim<i, în acele vremuri
ele apa.sitloare dominaţie austriac<i, potrivnic;i emancipiffii prin cultură ,..
romamlor. Nu credem C<i ar fi riscant s;i presupunem că acest ajutor pe
care Pumnul ii acorda îndeosebi fiilor SÎl'J!Uincioşi de ţt1rani săraci izvora şi din amintirea tristei sale copiltirii şi <1dolcscenţe. „Cohorîml clin p;irinţi \ill'ani s<irmani. s<inkia i-a fost tovanişa ncdespărtită a studiilor".
seric C. Loghin, citindu-l pe I. G. Sbiera : „Minca numai pînc sact1 şi
bea api1 rece : dormea pe p;'imîntul i.::ol, numai cu mina sub cap : noaptea, în lips<"1 de luminare. invi1t.a sau la focul din vatni sau la lumina lunii
şi în lips;i de hîrtie
şi tt1blite. se escrcita în comput/matematică, n.n I
şi geometrie pe arina Tirnavelor" (27). Chiar dac;i există o oarecare doz<'i de exagerare in cuvintele lui 1. G. Sbiera. sînt cunosculc numeroase
alte ca7.t1ri cinci fii de ţJrani s<'iraci au avut de luptat cu greutt1ţi aproape identice pentru a putea nlzbate prin şcolile medii, în Bucovina, ca şi
in Transilvania, sub dominaţia oprcsiv<i hahsburgid. Am menţionat ca·
meditatori în „internatul" lui .-\ron
zul fraţilor Vasile şi Ion Bumbac,
Pumnul (expresia este a lui Bogdan-Duictt) al c;iror tată era t~ran („Landman") în Coslina şi care filr;"1 sprijinul dascălului lor poale cii nu şi-a1·
n putut termina liceul. Considerat in acest<i lumint1, sprijinul acordat de
:\ron Pumnul fiilor sin,!uincioşi
de ţ;-irani săraci, capf1tt1, dup;-1 cum am
subliniat mai sus, nu numai o înaltt1 scmnificatie umană. ci şi una palriotict1.
In dubla sa calitate de profesor şi animator cultural, :\ron Pumnul
avea să clesft1şoarc, timp de aproape IG ani, o prodigioasă activitate d~~
pioniernt în slujba şcolii
şi culturii rormîncşti din Bucovina. Meritele
sale sporesc în importanţj dact1 se iau în considerare condiţiile deosebit
de grele în care şi-a clesfitşurat activitatea. mai ales cind în 1850, ca urmare a înfrîngerii revoluţiei burghezo-democratice din 1848, în mo;iarhia
habsburgic;i se reintroduce vechiul rel.!im absolutist, confsintit prin constituţia din :n dec. In5I. Orice manifc.stare naţională încet;i în întreg imperiul. :\stfel, şi în Bucovina, procesul de organi7.arc pc baze auto11omiste a provinciei a fost curmat, dupi't cum şi mişcarea cultural-literară Cl'
începuse a se înfiripa, odali'i cu apriţia gazetei Burovina, a înrcgistrett o
sensibilă stngrwre.
Cînd şi-a început cursurile, :\ron Pumnul a fost confruntat. în primul rind, cu lipsa manualelor de limba rom<'rn<i. fapt care i-et obligat. atit
pe profesor, cit şi pe suplinitorii
s;"ri, l\'lihai Cttlinescu şi I. G. Sbiera,
cinel titularul era hol11av, s;î predea dup<'i notiţe, „cu lecturi clup<i caiete:?li T. \'. St.:~.::~clli, Aminliri dl'sprl' Eminescu, I<:d. „.Junimea", la'ii. 19R:l, p. n:l-lit

2i Aron Pumnul. \'ori ... Vezi ~i C. I.ol]hin, :\rnn Pumnul, in hloria litrraluril ro.
mancşli ciin Ducovin:i, Ccrni"1uţi, l!l21i
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le înc;·1 ne-publicate ull· profesorului :\ro11 Pumnul".
(I. li. Sbier;i). I.a
acest mare neajuns se acl:1ugau înci1 cel puţin clou<I : programa de înv<imint prevedea doar cite o or:1 pc si1pli1mini1 pentru fiecare clas;i iar
in biblioteca şcolii nu exista nici o carte ro1m·1ncasc;I. Pen,tru a suplini
<1cestc lipsuri, :\ron Pumnul <1 purces înc:1 din 184 11 la uclunareu materialului necesc.ir elaboriirii manualelor,
dar acestea !lll vor puleu vedea
lumina tipe.irului decit înt1·e anii J8(i2-181i5, clupă pri1buşirea clin nou <1
regimului absolutist în Imperiul
habsburgic. î11 lllliO. De aceea şi în
acelaşi scop, din iniţiativ<t lui I. G. Sbiera {pe atunci elev inci1 in clas<1
a VII-a sau chiar a VIII-a1, şi cu sprijinul lui .-\ron Pumnul şi Alexandru
Ilurmuzachi, in lf!:i7 a luat fiinţi1 „Bihliolt'ca ginuwzi;i~tilor romimi cle'n
Cernăuţi" (28).
Biblioteca era adi1posliti1 in modesta locuinţ;i a lui Aron Pumnul,
,,ft•riL..-1 de ochii profesorilor stniini, cc.ici dup:1
legile şcolare, studenţii
( · elevii) nu aveau voie• si1 întreţin1i biblioteci şi ar fi fost confiscat[1 ~i
aceast;·1 bihliotec:1, clac:1 in ochii lumii nu ar fi trecut de proprietate u lui
Pumnul. Biblioteca era alc<ituil:1 clin diferite c<"1rţi d;iruite de Pumnul, de
studenţi şi ele <11\i b<irbaţi, prieteni ai tinerelului şi ai culturii neamului
nostru, cu scopul ca studenţii s[1 c1moC.1sc:1 şi literaturn rom[11ieasci1 şi ,s;1
se indclelniceasci1 in limba neamului lor, pentru c:1 în liceu se predau
!Oale Obiectele in limba germanii, iar pentru limba ŞI lilerc.1lllf<l J"OlllUJleHSCi) era rezervat<"i numai o or;i pe s•·1pl:1min;i, în care trebuia si1 fie
pc furiş ghemuită şi istoria naţional<i,
pentru ci1 programa şcolar:1 1n1
permitea s;'i se pn•dea studenţilor rom;·mi istoria neamului lor. Bibliotecar era totdeauna un student g;·1zduit de Pumnul, can.• locui<1 in cmnl'l'a
in care se <1rJa şi biblioteca" (W).
Mijloc de r;ispinclire a c:irţii romi1neşli în rindul tineretului şi focar de cullun·1 <.11iituri de şcoali1, infiinţa
n•a acestei biblioteci „a reprezentat o importanţ;·1 ex1.·epţional:1 pentru Bucovina in special, dar şi pentru Eminescu şi literatura ro111[1ni1 în general" (:JO). Biblioteca <1 fost deci infiinţal;"1 pentru a înlesni l'lcvilor citirea
de ciirţi rorrnîneşli, intrucit elevii nu c.1\·cau la dispoziţiune nici o carte
romc.im.•C.1sc;i in biblioteca gimnaziului, iar din Biblioteca ţ:irii, infiinţat;i
în anul 1851, nu puteau imprumula, fiiindci1 trebuiau s;i depun:1 o cauţiune de JO florini. pc care insi1 m1 o aveau" (:JJ )· Biblioteca a fost a lci1tui t;i din ciirţi donate în primul rind de .'\ron Pumnul şi elevii s:li, dar 'ii
de alţii. „Din numi1rul celor 145 de persoane care au d:1111il ci1rţi Bibliotc.-di gimnaziaştilor, fitr[1 s:1 mai ţinem seain;i de societi1ţi şi grup:ll"i de
elevi, seminarişti şi teologi, vedem c;i lot ce avea Bucovina mai ales şi-a
d<.1t contribuţia pentru alcc.ituirea şi imbog:1ţirea acestui prim locaş de
cultur:1 romi111easc:1 in Cerni1uţi. E o prob:1 mai mult ele puternica influenţ..:·1 şi atracţie patrioticii şi cultura1;·1 a lui :\ron Pumnul. Mai const~1ti1rn
upoi 1.·:1 printre dom1tori s-m1 num:irat scriitori şi oameni de cultur:1 din
loale provinciile locuite de rom<-1ni" (:12). Bihliolecn dispunea astfel rJe
cele mai importante c:ll"ţ.i all• vremii, din cele.• mai variate domenii : poezie şi prozii, te<.1tru. filologic, c;·1rţi populare, calendare, colecţii de ziare
şi reviste. Dup<-l cum era şi firesc. o pondere insemnat;i avemt cc.lrţile is~ll

2!1
:JO
li

3'.!

l. G. Sbiera, Familia 111L•:1 după lradi\iunl' şi isloril•. Amintiri din via\:1 :111lorului.
Cern:"m\i. 111!1!1, µ„ IOî.
'l'. \". Stefanelli, Aminliri dl'spre EminL•scu. cd. cit., p. 72
A. Vasiliu, Dul"ovina în \·ia\:1 şi opera lui M. Jo:minl'Sl'U, loc. cit., IJ. 2:1!1
CL I. G. Sbicra . .-amilia nwa., ., cap. I 11(ii11\an•a u111•i bib/ioh•ri româ1ll'şli pt-11lru :.IUdL•n\i, p. IOî
Ici. !bici., p. 2132
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lol'ii:e <ill· reprezf'nt:1n\ilor ~i:olii :11"clde11e, ledur:1 lor trehuind Si·1 demonstn•ze l'levilor romm1itatea.
continuitatea şi unitale<1 ele neam ~i
limb<"1 a poporului nosru. 1n „nibliolt•ca gimnaziştilor" st" aflau şi
CiiJ'ti
rare, care i-au form<1l gustul lui Eiminescu pentru ,.limba veche şi inţe
leapU1." Dup<"1 cum se ştie, Eminescu a fost şi el, in perioada studiilor sale
liceale, intre anii lll!i:l-!Bli!>, hihlioll•c.irul <tC(·stei adev<'irate instituţ.ii culturale. :\stfe!, înlesnind elevilor S<-1i citin.•a ele c<·1rţi din toate provinciile
rom<"111eşti, :\ron Pumnul contribuia
şi pc ace<1stc"i calc~u consolich1rea
uniU1ţii spirituale romimcşti." :\clmirabil instrument ele cultuni. aceast;-1
bibliotec,·1 a crescut romi1ncştc gerK•raţ.iile ele elevi clin Cern<"ruţi" (:1:1).
„Biblioteca ~imnaziaştilor··. ca şi lecţiile lui :\ron Pumnul, contribuia
şi pc act•asti1 cale la consolidarea uniti1tii spirituale rom<-111eşti. „Admira
bil instrumc11t de cultur;"1, aceasU1 biblioteC.-1 a crescut rormineşte generaţiile de levi clin Cern<iuţi" p:I). Prin „Dibliolcca gimnazi(Jştilor", ca
~i
prin lecţiile lui :\ron Pumnul, catedra de limba şi liter;1tuni romi111<'1 de 1.1
licf'ul german clin Cern;-1uţi devenea tot mai .mult o aclev1·1rnli1 şcoal[1 naţional;"1, un puternic centru ele cultur:·1, sim\ire şi conştiinţii romirneasct"1.
Aceasta este accept.ia i11 care trebuie luate cuvintele lui Em. Grigorovitz,1
(citate mai sus). c;i in jurul lui Aron Pumnul „fierbea şi se inchegu o
viaţii romi1neas~:·1 de c;1n• mulţi nu şi-au
dat in urm[1 poate nici hirlL'
seama".
Demn de rl'lcvat l'slc şi un uit fapt de culturii reulizal de :\. Pumnul
şi elevii s{1i, anu111e copierea Foii penim minll', inimă !:>Î likratură a lui
G. Bariţ, care api1rca la Braşov clin anul rn:rn şi la care, clup<i cum am
mai amintit, Aron Pumnul îşi începuse col<.1horan•a inci'1 din 11!45, p~
c:incl t•ra prorcsor la Bluj ~'<.1ptul in sine rl'lev;-1 clt•osehita preţuire pc care
o ar•Ha .-\. Pumnul redactorul11i rc:·vist1:.•i. profesorul şi mentorul si1u (ul;-1turi ele T. Cip;1riu şi S. Dfirnuţiu). pc care in Lcplurnriu ii numeşte „ri'M1scf1toriul şi tuminatoriul conştiinţei naţionale romfmcşti clin provinţe
lc austriact"' (:J4). Pentru :\. Vasiliu - care i-a acordat acestui act ci~
cultur:1 U!l capi to! intrt•g in amplul şi 1wrline11tul s:-111 studiu Buco\ ina în
\'iaţa ~i open. lui Mihai Eminescu, copierea Foii ... lui Bariţ cap:it:1
semnificaţ.ia unei adev;iratc „colubor;iri intelectuale intre Transilvaniu -ii
Bucovitw'·. l.;1 copierea revistei au lucrat elevii impreun<"1 cu clase<-ilul lor,
precum şi itl\i cunoscuţi ai acestuia, toali1 v<ira anului 18ti0 şi prim<"1v<1ra
<inului urm<"ilor. Din cei Hi ani ai revistei ( ll!:W-1854) au fost copiaţ.i 11.
iar restul cil' 4 (lll:l1-1U541 au rost di1ruiţi sau cump;iraţi de Pumnul.
;\ceast,-1 munct"1 de copiere a Foii, scrie :\. Vasiliu. denot;-1 „entuziasmul
stirnit ele marele Z..Iugistru printre tineretul dornic ele culturii clin vremN•
aceea". :\til de mare era acest entuziasm, incit, „unii elevi işi romanizeaz[1
numele iar mai mulţi fac claruri dC' ci1rţi şi bani pentru Biblioteca gimnaziaşlilor, dovedindu-se inc;i o dat<i Ci-1 :\ron Pumnul işi merit<i faima de
animator al culturii din 13ucuvina". (:J5).
:\nul llHill, in care „gimnaziaştii" încep copien•u Foii pentru mintt• ...
a lui G. Bariţ pentrn imhogi1ţin•a bibliotecii lor, este şi anul i11 care au
loc clou,-1 evenimente cultui·i.!lc de important;-1 majorei: in Bucovina i;_1
33 C. 1.oghin. l'um1111l-:\lihai l·:mim•o;cu, in Emi1u•sl'll şi But·o\·i:i:i, l!Jl:l, p. 5 IJ
31 Cf_ C. l.o~hin, Ll•pturan•ll' lui 1\ru11 l'umnul. in lh•visla lh1t·O\'i1wi, ;m. I, Hl·l::!,
nr. 5, p. 155
35 01). cit·, loc. cit „ p. 237 şi 239
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fiinţ;i licE>ul din Sth:e~tV••. i•al' in Moldova Universitatea din haşi, l:ea dintii

universitate romitrwasc,·1. Ministerul romitn al Instrucţiunii Publice,„in ci1utarc de profesori, ii i11viti1 pe :\ron Pumnul sit vină ca profesor la universil<1tea ce uvca si1 se înfiinţeze lu Iaşi in HHiO, dup;i cum se J>Oute ••fi<•
dintr-un articol al lui Toma G. Bulat publicat in Neamul românesc literar (:W). lntr-o scrisoare din l:l sept. lB!iO, :\ron Pumnul explic<i de ce nu
poate da curs invitaţiei l\'linisterului de a se transfera neintirziat Ia Iaşi.
ln primul rinei, scrie :\. Pumnul, pentru cit a primit de la guvernul bucovinean „încuviinţarea de a compune un lepturariu romftn sau o crestomaţie .romim;i in patru tomuri pentru tinerii ele la gimn<tzie". Pentru terminarea lepturariului roagi1 Ministerul ca oclati1 cu decretul de numire
si1-i încuviinţeze un concediu ele (i luni, pinii in august lBGl, in cnn.• ri1s1imp s[1 se poat;·1 g<"tsi .• un biirhat cu toate însuşirile cerute de acest post.
cunoscut in limbu şi literatura romi1ni1 şi pi1truns de simţul naţional şi de
însufleţirea de a-şi împlini datoria clin co11ştiinţi1". Ria~azul cerut pentru
gi1sirca unui bi1rbat •. cunoscut in limba şi literatura romitn<i" era necesar,
pentru cit, continuă Pumnul, „aici în Bucovina umhlft mulţi nechemaţi clup;i
profesurn limhci şi a literaturci romitne, care nu-şi cunosc mui neci de
cum neci limba, ncci literatura, numai c11 scop ele a lua leafa legat;i ele
uceast,-1 profesuni, l'ar' neci elecum cu scop ele a lumim1 mintea tinerilor
incredinţaţi conduceri şi eclud"trii lor". Scrisoarea aceasta a lui .'\. Pumnul
este de o inestimabilii valoare, pentru ctt ea ne releveaz<"1 tr<"tsi1turile sale
definitorii ca profesor şi ca om, piatruns de conştiinţa inaltl'i sale misiuni
şi de „simţ mttional". Cum un astrei de bi1rhat cu insuşi rile necesare
pentru a-l putea înlocui la catedra ele limba şi literatura rom;-111:i de la
liceul din Cerntauţi nu s-a g[1sit şi nici nu se putea gftsi in Ilucovina acelor vremuri (ne-a spus-o de ce şi Al. I lurmuzachi), Aron Pumnul s-a v(1zut in imposibilitate de a riaspunde favorabil ministerului romi1n, deşi
acesta ii <asigura. în scrisoarea din 7 sept 18GO, de toate faciliti1ţile pentru
terminarea Leplurariului, ,,pe care Ministerul se <111gajcaz<i şi a-l tipitri". :\şa
se foc<.•, scrie foma G. Bulat, „cii :\ron Pumnul n-a figurat printn· cei
clintii profesori <ti Universit;iţii clin laşi, urmincl a fi înlocuit cu Simion
B;irnuţiu".

Dup[1 ciţiv;1 <llli - în l llli!i - . .-\ron Pumnul sc:ri<1 lui Paul B<"111uţ reforitor la aceeaşi problem&i : „Tot aşa m-a chemat şi mia cheam;-, inc;-1 la universitatea <.lin htşi ca profcsoriu, cu leafa de :n10 de .~albcni pe an şi n-am
primit, nici nu prinwsc, deşi aici am o leaf{1 mai micc:i, fiinclci1 tn•buinţ~t
n•re ca sit r{1mî11 inci1 cu tinerirne<t romitn<i bucovincan[1 ca s-o clescept
den amorţeala şi let<trgia in care se aflâ cufundat<!'' (:J7). Helevanli'1 accasti1
mlirturisire pentru conştiinţa responsahiliti1ţii patriolicc a misiunii sale,
ca1·e, impreuni1 cu totala d<"1ruirc profesional<i. constituie tr;-1s;-1t11rile definitorii ale personalititţii marelui (bscitl transilvan.
Educuţiu intelectualii, moralii şi patriotic[! a elevilor realizati1 prin
lecluru ciarţilor din „Biblioteca girnnaziuştilor" lui ;'\ron Pumnul este comparabilii cu irttportanţ.i1 cu aceea a manualelor ele lecturit şi literatur<i ro
mi111i1 care constituil' cele patru tomuri, în şase volume, api1rute succesiv
la Viena intre anii llW2-18rm sub titlul Lcpturariul rumfmcsc cules den
;;1; 1\ron t'umnul - candid;il la l 111ivt•rsil;ilt•a din laşi, in N1•amul romf1111!!>l." lih•rar,
an. III, Hll I, nr. 11, µ. li0-lî4
Ji' Scri-;oarl'a lui A. Pumnul către P. H:inu\, loc. cit., f. li
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st•ripluri ru111a11i. J11trnduse 111 învi1ţ;'imi11t 111cep1rnl cli11 ;inul IHli:l, lept11r;1rele lui Pumnul. cu toate viciile lor de limhi1, au fost timp ele citeva clecrnii singurele manu;.ile de limba romi1ni1 folosite in i11vt"1ţc"1mîntul mediu din
Bucovina (Pentru cursul inferior, leplurarile lui Pumnul, nemaifiind mod<.•r11e, vor fi înlocuite. treptat. intre <lllii lHIEi-1!100 cu c;·irţile de citire ale
lui Ştefan Ştefureac). Ele au format hrana sufleteasci1 u generaţiilor de
elevi dintre anii lllli:~-18!J8. „Din ci1rţile acc.•stea. aşa cum erau ele, c~.1
limba lor biz.iri1. aspru criticate de Maiorescu şi de poetul Petrino, p<-1rinţii noştri au invi1ţat a citi tot ce-i rom<-11H.•sc' (:!ll)'.
Lepturnriile lui .'\.Pumnul au împlinit acelaşi important rol cultural :i•
na\ional peni ru şcoala medie pe care l-au avut ci1rţi le de ci lire peni r•.1
şcoala pnmari1 „legenc.lariile" - contemporanului si1u, ale marelui om
de culturii Silvestru Morariu - :\nclricvici, mitropolitul ele mai tîrziu al
Bucovinei (lllU0-111!15). editat<.• intre anii 1854-lll:iCi şi folosite în inv<iţiimint pin<"1 in 111110. Subliniiiml impurlanta cultural-literar<"1 şi naţionalii
a Ll'ptur;.1ri11lui romfmesc, precum şi influenţa lui covirşitoare asupra lui
Eminescu, Ovidiu Papadima scrie: „Opera de searn;·1 a lui .-\run Pumm1l
r<-1m1ne Lcptur;iriul rom;"mesc i11 care a <adunat antologic - cu scurte notiţe introductive pline de încredere in valorile culturii noastre texte
de literaturii istorie geografie stiintele naturale scrise numai ele rom[1111.
.'\ceste ciffţi jJentru ~~olarii dii; ~laseie I-VIII ale liceului de alunei, sunt
primele manuale ele istoria litl'Taturii ~i culturii rom;"mc~li. de la Coresi
pi n;i la G. Sion/ .. -f. Fe:ir;i ele aproape ci1 gene7.a poeziei Epigonii nu poale
fi intrcv{1wt[1" (:W}.
ln cc priveşte ;1lc<-1tuirca Lcptnrariului, nu o dali1 s-a sublini<it, ca Uli
merit deosebit al lui .'\· Pumnul, munca pre;tlal>il.-1 pentru adunarea un•.1i
vest malt•rial necesar <.>labori1rii <•cestei „adcvi1rate e1w1clopedii didactice".
„Unul din aspectele cele mai pozitive ale activiti1ţii lui . \. Pumnul a fost
cel de istoric lilcrar. Poate fi consider;.11 t·a inlcmcictor ul istorici noastrl'
literare prin impu11i1toarc<1 <.miologie Lcpturnriul rom~mcsl·, unincl 111 totul
peslt• 2000 de pagini/ ... /. Deşi lri1ia iwlat de Principatele Unite şi Transilvania. unde se dezvoltase mişcarea lil<.>ran-1, :\. Pumnul printr-o mu11c,i
incordat;i şi persevercntf1, a adunat şi puhlic;1t un ho,Qat material literar şi
date bibliografice despre scriitorii rom:1ni de pirn-1 atunci. Pentru aceasta
ci a întreţinut o vast;-1 corespondent<\ cu scriitorii, profesorii şi oamenii
noştri de cult11ri1 <IÎ epocii, ci1rora le-a solicitat date hiograricc despre e1
1nşişi şi dt'spre alţii" (411). Textele culese din peste 100 de „scripturi rum;îni'' sunt prPcedate ele note biografice referito;1re la viaţa şi oper;1 autorilor. „Dt• o hogi1\ic impresio11<.mt;i ca 11umiir de autori, c.le la origini pin;-1
la clasicii zilei - un .-\lccsanclri, un :\lexandrescu - . şi sub raportul textelor, dintre celt• mai substanţiale, fiecare autor este precedat ele o copioasi1
noli"1 biograficii/ ... /. (11 scrisori din 111Ci2, afli1toare la Biblioteca :\cmlemici
c:·11re :\lexandru Sandor clin Banul şi ci1tre V.:\. Urechi;.1 clin Bucureşti,
:\ Pum11ul solicit<-• informaţii şi note biografice despre o scam<i de scriitori
pentru ca „textele culese de el s;i princli1 rc"1di1cini in sufletul tinerilor"
cinci vor cunoaşte starea minţii şi a inimii autorilor, adic<"1 vor cunoaşte
JB \'.„. l\lorariu, Fo;wa Socil'lăţii •• „ Ccm~111ti. HJ:JO, p. :1
3!1 Ov. Papadima. O sulă cit• ani dl' la moarll·a lui 1\ron l'umnul, in Mum·:1. XXII,
l!Jfifi, nr. !:ifi55. p. 1
·IO D. l\lacrca, Contribuţii 1:1 istoria ling\·isildi şi filologiei rom;i1wşti, Buc .• 19ill,
cap. l'rerurwrii. Aron Pumnul, p. ll!.J
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·hio~~rnfia ;u.:estora". C'c l.'rl'de

A. Pumnul desp1·e hu:r~1rt>n sa pr1ate fi cuprins in urmi1toarea frazi1 : „Eu propun junimci rom<"ine de aici literatura
romii11i1, singura ·avere n<iciunală, neperiver<i, singura putem ni1ciunal:I,
spirituali1, moralii, invialivi1" (ln aceeaşi scrisoare c<"1tre V . .'\. Urechi<t din
7 aprilie lllfi2) (41).

In Cl' priveşte criteriile de
s<:lectare a textelor, ele m1 sint atit de
ordin estetic, cit, în primul rinei, momi şi patriotic. Toţi cei care au sens
despre.· Lcplurariul lui .-\. Pumnul au scos în evidenţii acest scop educativ, iar primul dintre aceştia
S<.' cuvine a fi amintit biograful lui Aro;1
Pumnul, I. G. Shiera: ,.Citind cu pricepere aceste c;irţi C'levul din şcoa
la secundarii se simţea la sine acus<"1. in sinul
familiei sale, hrimit CIJ
scumpul şi dulcele lapte al romi111ismului. hrani1 ce în zadar ar fi ci1utat-o
vrin toate operile didactice cite i se puneau atunci în mini1" (42). In continuarea citatului din Ov.
Pap1clima este deasemenca sublilinat acest
scop patriotic al Lcptur<1ri11lui: „Alegereu textelor a fost determinată în
primul rinei ele scopul patriotic pe care-l urmiirca/autorul/. Prin aceasta
L<'pturariul a fost nu numai un monrnmcntal lll<Unaal didactic, dar şi o
";>coalii de cduc<iţic naţionali'i, dezvoltind increderea în posibilitc"1ţile creatoilre .:ile poporului nostru. Informaţia surprinzritoare în domeniul culturii naţ.ionale pe care o dovc-deşlt.' Eminescu ca adolescent, cind debulL<t/.i1 îşi are sursele in b11n<"1 parte în biblioteca din cusa lui .'\ron Pumnul
şi in Lcputurariul si1u" (4:J). Aceleaşi criterii in selecţionarea textelor au
fost relil'fatc m1erior şi ele
Mih.:1i Dritgan : „Izvorît din nevoi şcolare,
Ll'pturarinl este un ho,(.!at repertoriu ele texte vechi rmmineşti şi modcrt1e selectate şi orincluite, in marc parte. ciupii criterii etice şi naţionale.
Pumnul .:1ccentui<tzi1. ca ~i înaintaşii si1i paşoptişti, rolul educativ al lecturii'' (44). ,.Autorii cuprinşi i11 LC'phm1riu sunt din toate provinciile rom<-llll'Şli, el trebuind s.-, fil• o expresie a afirmării unităţii spirituale a poporului rom~m de prt•tutindcni, unitate a c;-1rei consolkhire era crezul şi
icle;ilul suprem .:ii lui Pumnul" (4:J).
Despre valoar<:-u documentar;i durabil;i .:1 Lcpturariului scrie
I ec1
Mor;1riu într-un articol clin 1!120: Aron Pumnul ne-a dat „acele p.:;tr: 1
lomuri ale „1cptura~·elor„ sale, cure şi ast;izi sunt C<-ll'ţi care pot şi trebui~
l"Onsult;1te 1:;c11tru literatura romftn<-1 veche/ _ .. /. Ele formea/.il parte.:1
t·f'a mai 11orocoas;"1 şi am /.ice mai durnhil;i din întreaga munc;i de <..lusc<H
a lua :\ro11 Pumnul" (41i). Ci1 aceast.:i aserţiune a lui Lcca Morariu n-<1
rost i11firrnati1, o confirmi• pinii asl;i/.i unii istorici litern\i precum Geor1.!C Ivaşcu : „J>entrn bogi1ţia ele texte clin literatura Vt'che şi moclerni1, însoţi tf1 de hio.(.!rn fiile seri itori lor/ <1ceastc"1 crestomaţie/ este folositoare şi
<1Slii7.i" (4Î).
In 1nd1eicrea consideraţiilor de mai sus privitoare la Lcpt11rari11I
rnmancsc, vom reda opini<t lui :\lcxanclru llurmuzachi despre aceast<l
l'crpc„!>icius, Nol;i cil<tli1
Aron 1'111111wl, \'od .... p. 115
Ov. Papadima, 011. cil„ loc. cil.
Mihai Dri11?an, 1\ron Pumnul, in All•1wu, 1!)112, nr. 12
·I~> D. l\lacrca, 011. dl., loc. cil., p. !JO
·Iii J.eca "J\·lorariu, 1\ron l'um11ul, in Glasul Du<·ovinei, an. 111, )920, nr. 37!1 clin HI
mari ie
47 <.i. lva~cu, lsloria liler:1lurii român<', vol. I, nuc., Hlfi9, p. 548
·11
4:!
·JJ
4·1
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„c~a mai celebră Jintrl' crestomaţiill:" rom~incşti" (C:. Ivaşcu), nare pare
si1 fi intuit inc{1 clin 16u6 - •inul mor\ii lui Aron Pumnul - valoarea t:i
<locumentar.:t durabilii : Al. Hurmuzachi a numit Lephmiriul. pe drepl,
„un adev:1rat tezaur naţional" pentru scrierea viitoare a istoriei literar.:o
romime, „un op unic în felul siiu la romfmi, care chiar dup<·t judecatu str:ti11ilor mai competenţi, poutc fi comparat cu lucriiri de acest fel apf1rute
in alte literaturi mui dezvoltate" (4fl).
Pe lingă cunoştinţe de Jimbit şi literaturii rom[tnit, autorul Lepturariului rom.-mesc a cilutat s[t dea elevilor sfii şi cunoştinţe istorice privitoare la poporul romi'm : „Intr-o vreme cinci programa analitic<-t austriaci1 c<-tUta sc"t perverteasci't sufletele tineret ului romCm, cinci istoria rom:inilor nu se invaţa in şcoli, iar istoria
patriei însemna istoria Austriei,
dnd, deci, elevii rom•-tni trebuiau si1 cunoascit pe toţi urmaşii lui Rudo!(
de lfabsburg, forit sit aib<i idee cine odihneşte suh lespedea de la Putnn.
lepturarele lui :\ron Pumnul au venit sit suplincasc<"t şi aceast<-1 lips<"t clinJ
elevilor ample cunoştinţe de istoria neamului şi numai exemple clin care
sit r<'tminit in;ilţaţi sufleteşte" (4!1).
Acelaşi înalt ţel patriotic - pe ling<-t cel didactic 1-a urmitrit .'\ron
Pumnul şi prin gramatica su, tipitrit;i la Viena in 1B!i4 (orto1.{ramc şi morfologic;, dar scrisft in limbu gcrmani't Grammalik de rumiinichen Spr;ichc fur Mittclschulcrn, intrucit toţi elevii, nernmimi. cu
şi romi'mi, fiind obligaţi s<."t urmeze cursurile ele limba romi'ma, c<.>i mai
mulţi dintre ei, ieşiţi clin şcolile primare germane, nu ştiau rotmlneşte la
in.trurea in liceu. ,.Toţi elevii, romimi şi stritini, erau puşi sub îngrijirea
lui .-·\ron Pumnul ca sft-i fac<"• cunoscuţi cu graiul ţării, cu graiul romftnilor I ... /, p<.> unii ca sc"t-i fucit S<i-1 iubeasc<"t .şi S<-t-l preţuiasc<-t, Ci.I pe
odorul cel mai scump clin lume, cu pe sufletul s;iu şi ul poporului tlin C<.tl"E'
face part<.>, pe ceilalţi ca si1-i inclrumc sit-I respectcze şi sft ţin<'i seama de
ci" (50). Gramatica lui Aron Pumnul, „scris[1 într-o gernwmi impecabilei,
era un admirabil manual pentru cei ce voiau s{t înveţe limba romimii" (C.
l.oghin). Eu a fost folosit<-• in şcolile din Bucovina aproape <loU<-t decenii,
pin<"1 în 1882, cinci <• fost rceditatit la Cern;.htti,
cu unele modific<-tri, de
cit1rc emirl<.'ntul profesor secundar Dimitrie Isopescul (51).
:\ceasta a fost prodigioasa activitate desf<'tşurat;-t de profesorul Aron
Pumnul in slujba şcolii şi culturii romimeşti clin Bucovina. Toate mi1rturiile foştilor si'ti elevi confirm1-1 clcos<.>hitele sale caliti1ţ.i de peda~og : di1ruirea profesional,-, şi dragostea fat<-t ck i1ivitţitceii sfii manifestat;! prin
ajutorul material şi moral pc c;1re Ic-a acordat totdeauna. Aceste mitrturii
ne prezinti'1 portretul mlevi1rat al lui Aron Pumnul, ca profesor şi ca om,
p;Hruns de cea mai clesi1vîrşit;-t înţelegere a misiunii sale şi adev{trat pitrinte al elevilor, în opoziţie cu imaginea dascCtlului pecland şi distant pe
·HI Al. llurmuzachi, Aron Pumnul, în •·o:ll'a Sodl·lălii •.. , an. 11. 11:11m, 1w. :?. p. Jl>-JB. Vezi şi D. i\lacrea, 011. dl„ p. BI
.J.9 C. 1.o!l'hln, A. Pumnul - Mihai f:mi1wSl'u, U.:•abilil:tr('a lui Aron Pumnul, in
Eminescu şi BUl'O\'ina, l!J.,t;J, p. 55
;,o Aron Pumnul. ,.,,d .. „ p. h3
51 Dimilrie lsope-;cul este cel clintii dintre elevii lui Pumnul num1l 111 lllli4 profc:i>or la lic('ul clin Suceava, infiinlal in lllfiO. De~i pror('~or rlc istorie-jlco~rafie,
el trebuie sa predea, din lip•;a ele profo~ori, ele toate, chiar şi limha romîin;'1 la
cursul inferior
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C<Jre ,:m î11CJ'fl:t1t 1;1nii s-o.1tl,':l'edlteze: ,;P1:in.câldt1r~1 şi formecul si11t pet·~o

nul, prin mesianismul naţional al cursurilor. Pumnul a iniţiut elevii în
s!udiul limbii, litcniturii şi istoriei naţionale'' (52). Prin lcpturar<'le sale,
ca şi prin gramatica sa,
:\ron Pumnul <1 cultivat 1'1 elevii si"ii <lragostl'a
pentru limba rornimcasc<"1 î11tr-o vreme cin<l o hun<"1 parte a intelectualitf1ţii rmrnineşti bucovinene vorbea şi scria mai mult nemţeşte clccit romimeşte, iar poporul, in întregul lui. era susups, prin şcoulă, la o dezna\ioinalizare forţat<i. Consîderind şcoala ca unul din principalii factori de
L·clucare patrioticii a elevilor,
Pumnul a cultivat la aceştia, prin lecţiile
sale, dragostea fierbinte pentru limba şi
trecutul glorios al poporului
romiin, a sc"1dit in sufletele tinerilor studioşi conştiinţa unil;iţ.ii de origine
etnicii şi de limh<i, conştiinţa de neam, prcmizi1 a unit{1ţii naţion<.1le : prin
lecţiile, ca şi prin lepturarcle sale.•, :\ron Pumnul a s;\clit in sufletele noii
1~cneraţii sentimentele mîndriei naţionale, încrederea in forţt.•lc poporului, încrederea în propriile ei forţe.
Rezumind rolul lui :\ron Pumnul ca dasci1l, Al I-lurmuzachi scria:
„:\c1..•asti1 catedr<"1, prin ci, au devenit pentru noi, aici, paladiul ştiinţei naţionale.', alt.-iriul simţului şi <ii virtuţii, vatr<.1 naţionalil;\ţii roim.inc.
Romi1nii se bucurau, se mindrcau cu ea, strf1inii o respectau.
Prin scrieri,
rewltate preţioase ale uctivitc"1ţii sale nemlormitc, precum şi prin graiul,
f rin · pn•legerilc în şcoalil şi prin toat{1 activitatea lui. el a contribuit
foarte mult la dezvoltarea limbii aici intre noi şi la deştept:.m~a şi înti1rirca simţului naţional·• {5:J). l\hcrea opcr<-1 de pionierat pe ttirîm şcolar J
celui dintii profesor de limba romi1ni1 in Bucovina a constituit ;;1stfel o
'-011trihuţie din cele mai insemrwle la dezvoltarea mişc<lrii de renaştere
naţionalii şi cultur~ll<-1 ai C<-ll"ei promotorii erau. din 1848, Hurmuz1lcheş
tii. :\i<.:i este locul s;I red<im cuvintele lui Scxlil Puşcariu clin finalul articolului din care am mai citai la începutul acestei cvoc;-cri, articol scris in
Glasul Buco\'inl'i clin l!ll!J şi dc.•slinat <.mivers;lrii a 100 de ani de h1 naş
terea lui . \ron Pumnul, pentru c;"1 „in toiul zilelor de s[crbi1toare clin luna
11oiemhric a anului trecut, Bucovina a uitat pentru un moment ci1 se
împlineau I UO de ani de la nilşterea aceluia care, cu 60 de ani in urm<i,
venise ca un apostol al romimismului in ţara aceast.:1". Iată cuvintele lui
Sextil Puşcariu clin finalul acelui articol : „c0:·1rţile lui Pumnul zac de
muli prilfuite in bilJlotcdll' unor specialişti, principiile sale filosofice au
fost recunoscute de mult ca eronate. Dar nu in aceste cirrţi şi în sistemele
sale orlognifice tn•huie c<-1utat:i activitatea lui. Cele mai frumoase pugini
pe care Ic-a scris el nu Ic g<isim in Lepturarclc nici în Gramutkile sale,
d ele au fost grav<ite in sufletele ek•vilor sfii, cure şi azi, dup<i 50 de ani
de la moartea dasciilului, cohoarc"1 cu pietate vocea cinci ii rostesc, plini de
vencrnţ.ie, numele". S<.'xlil Puşcariu se referea, dup;·1 cum vedem, la generaţia ieşiti1 clin şcoal<1 lui :\ron Pumnul, inarmati1 sufleteşte pentru
a
lupta cu succes impotriva politicii
austriece de deznaţionalizare, prin
şcoahi, pcntrn s<.Jlvgardarca fiinţei naţionale a rorminilor bucovineni.
1

;-2 l'avc-1 'fugui in 1.G. Sbiera, l'OV<'şli şi t>o<'zii 1>011ul:m• român<'şti, cd:\ic inr,ripil;1
de- .•., Buc-., Hli I, p. I Oi
53 I\ I. ll ur11111zac-hi, Aron Pumnul, in Foat•:a Sodt•lă\ii. ••• :111. 11, 18fl6, nr. 2, p. 13
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PREMlt'.R PROI'tSSF.VR OF. ROUMAIN F.N BUCO\'INE
Hesumc

I.a cr(•ntion cil' la ch:1irc- ele lani:ne et ele liUcralurc roumaincs m1 h'(·l-e allemancl ele Ccrnii11li, le 20 elec. llHH. a reprc.~sent<· une cle„ piuo; i:rancles vktoircs sur
le tcrrnin culturcl, remportec par le mo11vcment re\'olutionnnire de celle annec cn
Jlucovine. l.'autcur ele l'article soulhine l'irnportunce exceptionnclle ele cel cvencmcnt culturel ql1i a elonnc i1 la jeunC'„sc sllldicuo;e la possibilitc ele culliver sa laniiuc nationnlc, cn nmrquant ain.;i Ic commC'ncem<.'nt de l'affirrrn1lion cullur<>lle elcs
Roumain<; sous la dominaiton el<>o; Hab,buri:s. Aux inst:111c<'s ele'i frerC's llurmuzachi
celte chaire a ele <tllribuee, par concours, i1 l'ancien profcso;C'ur elC' philosophie ele
Dlaj, Ic militant revolutionnaire de 184H, Aron Pumnul, qui <levint ain!.i Ic premir.r profc•"cur de roumain en Bucovinc.
I.'autcm· r<>l~v<' la pro{onclc sii:nificalion iclt!olo1iique el natiom1le ele la proclii:ieu!>c activite dcploy~e par le professeur tran-;ylvnin au „crvicc ele l'ccole el tle
ln culture des Houmain!. ele nucovinc : le militanlisme et Ic mc>sf>iani,m<? national.
Dans toute son 01ctivile Aron Pumnul s'ec;t monlre preoccupe clP maintcmir loujours
vivc la l"<>nsci<?nce nationalc cle5 Boumains. A cel e.i:arcl on met c>n eviclence l'importance ele la „Dibliothequc des c.'levcs" fonclel• en IH5i, vl'-ritnblc in„tilution dE'
culture qui, Cacilitant aux eleve' la lecture des livres ele toute' Ies pro\'inc.co; roumnln<?s, 11 contribui? par celă ii l'affcrmissement de !'unit~ spiriluelle rourname. On
'ouli~nc all!>'iÎ Ic ml'!.o;.;1.i:e patriotique dco; manuel" ele lecturc ct ele litl!r:!ture eclites
pai· Aron Pumnul entre JllG2-IB!i5, qui {ormcnt Ies quatre tomes en MX volume"
du bien connu l.t•pturariu romam-sl-. par lequel. au<,sj hien que par ses le(·ons. lt>
proCesseur Pumnul n poursuivi particulicrement l'celucation nationnle ele ses el~ves.
Aron Pumnul a cullive chez ie'> l'lcves l'amour ardent pour la langue et le
pa">sc i::lorieux du pcuple 1·oumain, a inculque dan' l'e!.prit .ele la nouvelle i:e.neraliun la con„cicnce de l"unile natiom~le. Celte g1..•nernlion, 1o;.;11e ele l'ccolc ci Aron
Pumnul, s'cst rcvelec capahle ele Jutler avec succt>' contre la politiqu<' •1utrichlenn1.•
de cl~nationalisalion, par l'ccol<?, ele l'cilcmcnl roumain ele Bucovinc.
En l·ondusion, on foit remarqucr dans l'article que l"nclivitc du premier pro1csseur ele roumain cn nucovinc a rcprcsenl(• unc contribution remarquable au
developpemcnt du mouvement cl'emancipation culturclle el nationale ele Bucovine
dc1nt Ies promoelllf' c.;taicnt, depuis 111·:111, Ic-. frere'- Jlurmuzachl. J.c riche hcrita.i:c
spiritueJ cl',\ron l'umnul a nnimc profoncll•mcnt ele.-. i:cncratiuns enticres ele jeunc-s
gens de celte province qui ont imprime, clnns Ies clccennie!. !ot1ivantes, ele> nouvelles
rii_meno;ions. ii la Iuite pour la libertt.' ct pour la rt'alisation ele J'f:tal nalional unitn1rc rcmmam.
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DESPRE IN\'AŢAMINTUL DIN BUCO\llNA, CU PIU\'IRE
SPECIAL:\ LA ANII DE ŞCOALA Al LUI i\11HAI EMINESCU
(LA CERNAUŢI) ŞI LA DASCALII SAi
-

DOCt:MENTAU NICOLAE CEllEU.-\HF.C

I. ln Bucovina in deceniul şase al secolului trecut au existat do•J.i
medii (Ober~ymnasium), una la Cerniiuţi
infiinţat;.1 încă in anul
18011, şi a doua la Suceava deschisei in anul lflliO· Gimnaziul clin Cerniiuţi,
Ia sfirşitul unului şcolar 18(j} - deci pe atunci cinci micul l\'lihail Eminovici (Eminescu) urma prima clasii Ia gimnaziul de aici - era frecventat
uc 517 elevi, dintre care :N erau bursieri şi 1:30 scutiţi ele taxe şcolare.
Dupi1 naţionalitate, situaţia clevjlor se prezenta astfel : 165 romimi, 122
ucraineni, 88 poloni, 71 germani, 58 evrei şi 1:J armeni. Dup<"1 religie, din
numiirul de mai sus 217 elevi erau ortodoc!'ii - mai ales rom[mi şi ucraineni - . I 5 I romano-catoloici şi 7 I greco-catoloici, j8 de religie (cult) mozaicii, !J armeni catolici, 7 protestanţi şi 4 armeni care n-uu trecut la umre cu Roma.
In vederea preg<ilirii de i11vi1ţ{1tori şi de inv<itătoare, funcţionau, pc
iltUnci, la Cern~uţi trei şcoli pedagogice şi anume o şcoală pedagogică de
invăţ{1lori greco-orientali, altf1 şcoal<i de inv{1ţ1itori romano-catolici şi o
a treia şcoală pedagogică parilati1 de învăţătoare. 1 Pentru întreaga Bucovinei, şi numai în ora'iul Cernăuţi, mai exista o (singură) şcoalii tehnict'1,
şi anume şcoala reală inferioarc"1 de doua clase. 2 Inlr-o şcoahi specifică,
legalii de obstrcticii, mai demult se pregăteau la Ccrn<"tuţi un număr necesar ele moaşe. 3
Pentru instruirea clerului
greco-oriental, funcţionu, clcascmenea.
la Cerni"1uţi un Institut de Teologie şi, pe lingă dinsul, Seminarul Diecezan, din care ieşeau in fiecare an în medie cite a teologi-preoţi. 4 .'\cestuia i se acltiugL1 o şcoaU1 de cantori bisericeşti (dascc'ili). La dispoziţia celor
ce studiau se afla o hilibliotect1 districtualei cu cca 10 mii de volume di.l
diverse domenii ale ştiinţei.
şcoli

I. llaupttwrkhl dl·r llandcls - und GC'werbckamml'r hir da<> llcrzoglhum Buko\•ina

nl'bst dcr Topographisch - statistischcn
Dnrsh·llung d<'s Kammcrb<'zirkc!i mit
S chul<'ss dl's Jahres 1861. Czcrnowilz, 1Hli2, p. 112-1 l:t.
2. Haimunrl Friedrich Kaincll, Gl'M"hichtl' von CZC'rnowitz, C:t.ernowitz. l!JU8, p, 20::; :
„Die t•:rrlchlun1i eincr Unterrcalsclmle hatie clic Staclt ~emeinclc -;chon 1H17 ani:eslorbt : abcr ersl IH'.?8 bt im J\n!<.chlusse an clic Normalschule cr(jffnet woerclen" :
!'•. Vllcnco, ~coala r<'ală gr. or. în Cl·rnău\i.
.,I naintc ele acca~ta :1 c.-.islnt in
Ccrn;luţi o !)Coală reala infcrioari1 cil' clou<-1 clase, ~u„iinută ele co1mmi1", in „Şcoa
la'', nr. <i, Ccrn;'111\i, 191:1, ;111. IV. p. IJ<>.
3. Vil' lfoisl'lagcbuchcr des ustcrrcid1ischc11 l\ai\t•rs rrnnz I in dic Uukovina (1817182:1), hcrau-;gc11c1Jcn von Hudolf \\-a.i::ncr, :.fiinchcn, Hl7!l, p. 111 ; J1111111th1•rud1f ...•
p. IJ:t.
4. llaUJJlbrrkht..., p. 112.
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La Cerni1uţi, în deceniul Şase al sec. al XIX-iea, fllncţionau sase !;'coli
normale confesionale capitale (Nornal-H•rnptschule}, deci care avecau in
vedere religia - şi anume, era
una greco-orientală, şcoala la care ViJ
invi1ţa :Mihail Eminovici (Eminescu), una romano-catolic;-1 ele hiiieţi,
pl'
Jingi1 care, incepind cu anul 182R, va funcţiona şi şcoala r<'alf1 inferioar;i,
şi o .alt<i şcoal;i de b{1ieţi evreiasc<i, apoi o şcoalfl cunrnlal;i, o şcoalri de
fete (romano-catolic<i) şi alta, tot de fete, evereiasc;i, şi. in fine. la Hoşa,
o suburbi<' a oraşului Cern;iuţi, inc<i clin i.lnul !BIG. funcţiona o ~c~al;i
trivialii (Trivialschult•).
La Siret şi Suceava in anul lB(iI, funcţionau cite o şcoal;i capitalii de
b;.ieţi una greco-oricntcală şi alta romano-c<itolicli - şi cile
o ~coal;i
trh·ialii a armenilor care n-au acceptat unirea cu Roma. In toate celelalte
aşeziiri rurale din Bucovina. mai erau inc<i I I I şcoli triviale, din care ~i 1
aparţineau ortodocşi lor, 37 catolici lor. I 2 protestanţilor şi urw ruşilor Ii poveni, adepţi ai sectei religioase ele rit vechi. In 213 localit<"1ti rurale nu
se învt1ţa carte deloc. f n oraşul Cerni1uţi, trebuie achiugat, mai existai.I
aşez;iminle de inv;iţi'imînt particulare, îndeosebi pentru fete, unde SC' inviiţau limba matern;i, muzica şi puţinii literatuni. Conslatt1m ci1, clac;i i11
ceea cc prÎ\'eŞlc recrutarea elevilor din gimnaziile din Bucovina, reli.da
nu prezenta nici un impediment, în rccrut<.in.•a lor insci la şcoli cripitale
normale şi şcoli capitale, ca juca un rol primordial· s
:\ceasta era situaţia inv<iţ;imintului in Bucovina, în oraşul Ccrn;iuţi.
cinci, in tomnna ;rnului 1858. a venit
aici, din ·Moldova, micul Mihail
Eminuvici (Eminescu), ca s;i înveţe carte·
li. Şco;•la normală 1>opornnă capitală greco-orientală modC'I din Cer(Gr. n. un. Normal-Mustcr HauptsC'hulc). l1w?iţătorii lui Mihai Emino,·ici (Eminescu),
năuţi

Şcoala normală din Cernăuţi, înfiinţau in ;mul J 78:J, din ordinul impiiratului Iosif al II-iea. la început a fost ad;ipostil{1 într-o cli1clire micii.
închiriat.:i, al ciirei loc de amplasare nu se cunoaşte. Incepîncl cu 1 martie
1784, acest aşezi11nint işi va desf<işura activitatea in noua clcidirc achiziţioinat<i de
la Fondul
Hcligionar din Bucovina,
de pc Strnd.:1 Şcolii

5. t'r;inz '1:1rtin i\1:1.n•r, Gt''od1id1lt" tio;lerrekhs. Z.wcilcr Banei. ecli\ia :i. \'icna şi
Lipsea. HlO!I, p. <iOO: „;"l;;ich cliC,C'r Schulorrlnung (clin R dec. 177·1) - "olltcn rle rierlci VoJk„„chul<.>n bcstchcn : în kh'inen Stiirlten. !\.Jiierkten uncl aur dcm 1.ancl~
bei clc•n Pfarr - crier entrernle1'C'n Filialkrchcn 'l'riviaJ,chulrn : in 1cclcm Krt·Î'<'
cinl• llaupLo;chule un<I im cler llauplorll' jcclcr Pruvim: eine :\ormahrhule. an cler
auch Lehrer gebildet solllan": I. V. (ioraş, lnvă\[11ni11tul roma1w'>C' in \inului SuCl'\'ei 1775-1918, nucurcşti, HJ75. p. -l!l; „Şcolile normale erau şcoli principale
muclel. cu un prot?ram ele invăl<lminl mai apro{unclal pe lint?:'i rare funetiona in
1110'1 ohligaloriu şi un curs de preparandie. cu o clurat[1 ele li luni la inccpul. c·:1 .„
apui 'c prelun,::eştc la 2 l\lli"; H. Fr. Kaincll. Gc~C'hirht<" dr.r Oukowina, DrillC'r
/\b„chnitt. Czcrnowilz. IH!lfl. p. -1:1-·15: IJil• F:ntwirklunr:: der l'olk~hilduug uud
deo; Schulwc~en" ; Narc•sr z istorii Pivnil'iuoi JJ11kov1·1n.• (Sludii din i'iloria Uu«ovinri dl' Nord), p. l lli-117, l\icv, l!JHO; „llarainsk:i radianska t:n(rlllo1wdiia",
n11. 17, Kiev, 1!)1;;,, p. -IOli.
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(Schulgassc) 6 Clădirea consta, pc alunei, din 2 camere mari şi douil mai
1;nki. La început această şcoalâ a fost numai de două clase şi a fost frec·venl<1l<i in primul curs ele 51 de b{1ieţi .şi 17 fete.
Primul învăţ<"1tor era
Anton dc i\1arki. care absolvise şcoala pedagogic;-, <lin Sibiu. Ceva mai
tirziu. pe ling<i ace<1stă şcoală pedagogicei s-a înfiinţat un curs preg<ilitor
de inv;iţi1tori pcntru şcoli poporene (romkath. Lehrcrhildungjurs).'
Inc,-1 din anul lflOl, şcoala aceasta a fost numitii normală e. începind cu
anul şcolar 18 l!i/18rn, fetele vor inv;.iţa la şcoala lor. plecind ele la şcoala
normal;i 0 • :\ceastt1 şcoal;.I capital;ă normală, în anul 1817, va fi vizitat<i de
împ;iratul Austriei, Franz I. In jurnalul de c<il<itoric al împ<iratului. sînt
trecute date inlcrsantc referitoare la aceaslf1 şcoală. Se aratt1 c;1 localul
accstei şcoli normale. fără etaj. se afla în apropiere dc clădirea Generalil<iţii. Şcoala era ele trei clase, pe lingi1 care mai funcţ.iona o clasă elcmcn1ar<i, pc semne cursul prcg<ilirilor de inv;iţ;1tori (LchrerbildtH!Skurs). Inv;iţau la acecist;i şcoal<i cca :wo de elevi. '' Copii învăţau materia prev;lzuUi pentru şcoli normale. Cil priveşte limbile - Sf' învi.iţa germana, romfma (moldauisch). de bun;i seam;I şi ucraineana, căci nu degeaba primii
înv;iţt'.itori în Uucovina, in timpul sU1pinirii autriece, au fost chemaţi clin
Transilvania sau Ungaria, dar numai aceia care ştiau „limbile 11ermană,
ruteană, (ucrainena) şi românii" (welchc rcr dculschen. rulhcnischen und
rumiinischen Sprache miichtig waren). " Biiietii, la scoale normală eli11
Cermiuţi. erau germani. poloni in rinclul acestora sint trecuţi ucrai7
nenii ' - armenii !>i moldovenii (romitnii), din cure cauzi1 procesul <le
înv<iţ;.imint se desfftşura destul de anevoios- Religia era predată ele
un
preot ortodox şi altul roma110-catolic. Clasele erau de ajuns dotate cu
bănci, dl:lr spaţiu pentru un număr mai mare de elevi nu era. Se prevedea

r..

Fondul lklil!ioinar l!r. or. din Bucovina, a [oo;l creal in anul li81i. ca urm:irc a
secularizârii în anul Ji85 a 2<1i ele averi biserice.~Li !')i 111;-m;htireşli ale bio;ericii
ortodoxe clin Bucovina. Veniturile Fondului acopereau cheltuielile epi"C0t>il'i,
salariile slujitorilor bb<:>ricii. întreţinerea şcolilor şi altele>. în Jo;tnriia mi~I i „jJ
llkr;iinskoi rtsn, CL•rnh'l·~ka obla~t. 1>. 6îO. Kiev, HHi!J : ~ inerva ; Encicloprdia
llomana, Cluj. 1!119. p ..J;i·I : B. Fr. Kaincll, Gt'~chirhl(' dl'r H11cowi11a .. „ capilol
trei - Dh~ kirchliclwn \"crh<lllniMit', das Hukov,:ina Erzhio;thum und cll•r i:r. or.
Rclii:ionsfond!>, pa~. :10-:1-t.
i. ln anul lî!J'7 şcoala ;wea„ta clin Ccrn;-1u\i
"e 1111mra Krci!.normal - <,chull'
vc;r.i H. Fr. Kaincll, Gl·schid1tc \'Oli Czcrnowitz, p. :li : Di<' HeisclaJ::C'lrncher .... p. 19.
8 .. luhann Polck, I>it• llukowin:i zu Anfan:: d<'S Jahrl's 18fll, in ...JahrlJ11ch
kowiner J.ancJr.„ - '.\« 11-.cum„„. Czcrnowitz, l!IOR, p. :?!I.
!l. H. Fr. l(aincll. G<'o;chid1h• 1.:011 Czcrnowitz, p. 205.

de~

B•1-

IO. Di<' ltl'ÎS<'l<l:!l'hikhf'r„., p. IR.
11. lfoinrich l..aJ!ler Die \"olksschull' in l\.ollzm:m (1780-1880), TC'plilz. 18HO. 1>. n
bcrg, erhicll den' i\uhra11, im uanzcn l,anrle Volk„chulcn zu crichlcn unkr glei- „D<~r <iamali!?C !\tilit<ir-Gouverneur cler Bukowina, General Frcihcrr \". Enzenr.hzcitii:er Ein[uhruni;: rle„ Sch11lzwa111:e". Die Ld1rkriihl' wurden aus Sieht'n·
biirgl'n unei t:ni::arn bcrufen, unei nur '>Olche Pcr..,oncn als Lchrcr anţ?e<;lell•.
wckhc cler clm1t~chcn. ruthenio;chcn unei rumăni<.ehen Sparche măchtii: waren" :
Jlarion Karbuleţchci, llozvii naroclnoho sd1il'11cţlva na Bukovcni, (Dc;r.vollarC"a
lnv<'i\;"1mintului prim<Jr rlin Bucovina), Văşcfu1l,i. 1!105, p. 37.
12. Rri~rta;:rhikhC'r ... , p. :>.J.
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înfiinţarea cl<isei a IV-a, care
deziderat .se va înfJptui în· anul HI)!) 13
Diri iMormaţiile existente rezultă cJ la această şcoalc"i învăţ~u _do;:ir Mic.ţii şi înc<i numai cei
şcoi.lla normanl<i ele

de relige ortodoxă sau
romano-catolicii. Pc 'ling!i
h1iieţi (Nchcn
cler Nonnalschule . . . ). pe strada
Şcolii, în anul 1827, pe speielc
Fondului Religionar din 13ucovina. s-a
construit imobilul şcolii greco-orientule ele b;iicţi (gr. or. Km1henschule), 1• uncie vor inv<iţa îndeosebi copii ele religie orlodox;i, aşi.lcletr rom[rni
şi ucraineni. Trecerea în anul IB2Î a elevilo1· ele religie greco-orientau
in clădir a nou construit:1, <• creat posibilitatea deschiderii pc ling;i ~co;1la normalii veche, în anul IB2B, i.l şcolii reale inferioare, la care vm· inviiţi.l carte viitorul poet ucrainean Jurii r'cdkovcci şi cel .L!crman, suceveanul
Ludwig :\dolf Stau fe-Simigi nowicz. is
Pe lin.q<i şcoala grcco-oricnlal<i, incepincl cu anul 184R, a început :;:1
cursul pregi1lilor de inviiţ;ilori greco-orientali. aşazisa pr•'parandiu. Limba ele predare la şcoala greco-orintal<'i ele l><"iieţi ca şi I·•
prcpan:mdie, 16 şcoi.llci care pregiitca invi"1ţ;llori. era cca (.!crmarn"i. iar limbile romi.i111i şi ucrainean;! s-au predat cu obiecte ele studiu. Inviiţi1lorii
erau obligaţi sii cunoasc1i cele lrei limbi menţionate mai sus. - condiţie
pc care o indepline;m şi Ioan Litviniuc şi Ioan Zcbacensclwi, inviiţi1lorii
lui Mihail Eminovici (Eminescu). 11 Elevi ele la şcoala ţ:!r. or. norm<M1 proveneau îndeosebi, clin raza oraşului Ccrm"iuţi, clin satele bucovinene prc-cum şi din Moldova. Ioan Gh. Sbiera, elev in clasa a IV-a Iii aceast.i
şcoali'i, în anul şcolar IR48/4!l, venit din salul llorodnic, judeţul (ilczirk)
R;idc.1uţi, era ro1m\n, in timp cc fraţii Grebovschi, fiii preotului ortoclox,
funcţioneze

·13. li. l.a!llcr, 01>.· cit .• p. 2; -

„Im .Jahrc IHl!l wurcle millel-;t Stuclicn - llofr<immiDecretes an cler Czcrnowitzcr llaupt„chule clic vierte Clas~<' aclivirt".
/\C'ca„tă clasă a patra, o vrem(', probabil era unica in lntrca(!a Bucovin;i pc-ntru
elevii de relii:ie ortocloxi1, terminarea C'<ireia ii cl[1clea clrcptul o;ă intre in da„:1
intii a nimnaziului. Dt' aceea mai tirziu a trebuit ..:1 tcrminr dasa a patra a
şcolii capitale din Ccrnf1u1i. ca s[1 poatf1 intra la ~inmaziu clin Ct'rniiu\i. şi l\lihail
Eminovici - Emine,cu; Ion G. Shicra. l':unili:i ShiC"1·a, Ccmău\i, tll!J!J, p. !J5: .,'.\lin
tu11ul cu „ucc('s foarte bun şeoala trivialii clin Hăclfiu\i. la începutul lui septc111\"r<'
IH·UI ne-a clus tatil prr ;untncloi rralii la Cernf111\, c;i s:"1 continui1111 ncolea a patr:1
c1;1~1- primarii în şcoala nor111al;~1. şi apoi, la anul. s[1 intr[1m in i:imnnziu ... " '('I')(
aşa Mihai Boclnar (lll16-IHO.;), cl<'putnt în ParlamC'ntul vicnrz (Reich~rnt~nhrwonl
ne~r) in anul IH·lll. a terminat aceast:i cln~ă n p;1tra în nnul şC'ol;ir 111:10/31: Ci:1botar11 - l\chi\ei Marinna, Adi\'ilatl•a istori11~ra(ic[1 n lui Tl"odnr lli"il:m. Sm·f'av:i.
l!IH2·: lucrare ele diplomă, p. r, - ..Intre anii 111!)0 (?) - lll!JI) (T. Balan) urmC':l7:'i
cur..,urile ŞC"olii primar(' ortodoxe din Cerntn1ti. la care a invi1\al şi l\lihni· Eminc ... t·u. avincl inv;i.\fttor pc> Ion J.ltviniue" - <Bihlioleca ln ... titutului ele irwi:'1\;"1111int
superior - Suceava - D.l.G. 22).
I-l. R Fr. Kaincll, Gt•schichlc von Cz<"rnowilz ... p. Jll1 - „Dic gr, or. Knabenschule
(Schuli;a~se) wurcle 182; erbaut".
l!i. llarie Ka.~ht~lekhci. ?I>. dl., _P· 82 ;_Greşesc aceia, care afirmă că scriitorul UC'rainean I11r11 f c~lkovt•c1 n-ai· r1 tcrmmat şcoala rcnlă infcrioari1 din Ccrnău\i. 1-:I a
11rn2at cu:..,~11-~le cel?r clo11i1 .~·la~e cite I~ avea şcoaln. în a_nii şcolari 11140./.Jj şi
11141 /~~ ŞI •' .1h,olv1t-o (l11r11 I· cclh.uvcc1, Opcr<" alese, echlor, autorul prcfa\ci
N. l\llz1un. Ki~v .. 1~155, p. ; : . N'. CcreclarC'c. Publizist und L<•hrt•r, \'or JăO .lahrf'11
wurdr L. A. S11111gmow1cz -Slaufe gchort•n, în .. Knrpatcnrunclschau", Braşov. a 1
XVI (XX\'11). nr. 21 (lli22).
Hi. H. t'~.: .~ain<!I, G_c~chkht~ \'~>n- C.:~-· p. 20~ ; l!ilorin ll<~mi111i1•i, IV, Hlf).J, p. li!lj;
Pre~,1l11eu ş1 cahr1carea mva\;1tor1lor 'c faceau în şcoli normale care se nt1111f'nu
preparandii".
17. IL Karb11.lctchei, 01> dl., p. Iii; lJcmctcr l'-OP<'"-CUI. „Scl1C'111.11is11111-; cler Buliowincr Volk~d1ulcn unei LC'hrcr", Ccrni111\i, 111!14, p. lli2.
!>sions -
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colegi in clasa a treia cu Mihail Eminovici (Eminescu). veneau din salul
Subranct. în prezcnl raionul Zasta\'na. 13 şi erau ucraineni, iar Gheorghe
Copaciuk, care frecventa preparandia. era ucrnincan. clin satul Volcin~ţ
(Vovocineţ), astiizi in raionul Adincala (Hliboca).
Mcnţiom"1m ci1 şcoli
le normale au rost şcoli capitale, cu o progrwnii de inviiţăminl mai aprofundat;i, pc lingr1 care runcţiona şi un curs prcgMitor d<:• invc"1ţ;ilori. preparamlia. ;·

„

J>e alunei. cinci şcolii<.· poporane clin Bucovina se arlau sub ohli1cluirea
consistoriului latinesc-catolic de la I.iov (l8W-IBH) 21 , şcoala greco-orienlal;i clin Cern<'iuţi, se lupta cu imlcir;itnicie impotriv;i incerc<'irilor ele polonizare. :\ceast;i şcoali1 en1 renumil<"1 ani cll•-a rindul datorit;! unei bum•
organiziiri şi a unor i1wi1ţi1lori destoinici. De aceea şi pi1ri11tii copiilor
aveau deplinii încredere faţ;i de ea. Mulţi ani. la aceasli1 şcoali1 au activat
învi1ţc"1lori ca : Grii,!orovici. Chrisanfl, Malhiasiewicz. B11rhuţ.·1. Gheori::h··
Konstanlinowicz ele loc din satul Lujeni. Ioan Lilviniuc din Ccrni111\i, Ioa;1
.Zcbacenschci şi mulţi alţ.ii: n ultimii cloi i-au fost inv<iţi1tori lui Mihail
Eminovici (Eminescu). in anii şcolari 18511-185!1 şi 1115!1-18()(). 2:1 „Din
vremea de demult s-a invi1ţat la şcoal<i orlodox;i limbile gcrman<i, rom<in;i
şi ucrainc:.111<"1 (ruskoi). şi de aceea absolvenţii ei mai virslnici cunosc aceste
trei limbi' - seric cercetiitorul
inv;iţ:imintului primar din Bucovina.
J Karhulcţchci. 2' ln afar;i ele limbile germanii (carC' era şi limba ele predare). romimă şi ucrainean<! numai ca obi<•cte de studiu. situaţ.ie care !"eiese
in afar;"1 de orice indoiali1 clin certificatele şcolare ale lui Mihail Eminovici
(Eminescu). elevii mai inv{1ţau la aceasti1 şcoarn aritmetica şi cali{!raria,
precum şi religi<1. C'aliricative {notei primeHu elevii şi la comportare (pm lan') --- Silten - , sirguintt1 (Fiihigkeiten) şi pentru aptitudinea de a pune
in practicii cele inv;iţate (Vcrwe11clu11i::). 21 ln anul 1848 datorit;'i stiiruintci
consistoriului orloclox. clar indeoschi a episcoÎmlui Eu~en IJacman, 26 s-;111
infiinţat cursurile preparandil•i pentru cancliclaţi ortodocşi la postul r.le
invi1ţi1tor. Lecţiile practice. c:.mclidaţii Ic ff1ccau cu elevii şcolii greco-orientale, de aceea Pa st• şi numea şcoala capilali1 model (Musler-liuuptschule).
La început au predat la acest aşez;imint, numit cu un cuvint din limba
germ:.m{1, preparandie (Priiparandc.•sclmle - şcoal<i pcdagogic;i) profl•sori
III. /\m:u~tin Z. N, Pop, Cnnlrihu\ii dol·Uml·nlarl' hi biografia lui i\lihai Eminl'sc:1.

!!I.

20.

?I.
22.
2:1.
'.~·I.

25.

:?fi.

Bucure~li, HHi:~. p. ·I!'> - . .Fil[1 clin catalof?ll) clao;l'i a III-a cle la National - Haupl,l'Jmle, c-11 partida cil' note a l'levului J.lihai Emine,cu (facsimilele ~c 1J{1o;esc in
arhiva Bibliotecii 1\t-aclemiei Uomf111e), H. Lai!ler, u11. dl., p. :11 - „Die ·Kolzm.iner .Schult' \\'llr<le im .lahre 111:11; clas er,te un ;111d1 einzi11mal vom i:riechiseh orienlali)orhen Dc>ehanl li. Gribowl>ki vi„itrit".
Ccrtilicat ele calificare nr. 2. emio; ele preparandia cr. or lui Ghcor~hc Kopaciuc
din Voldnct la 15/'2i iulie lfft;H - :\rhh•a familiei Sanclro, ornşul H;"1cli'1u\i.
I. V. Goraş, 011. cil. p. 4!1.
lhidl'm, p. fi5.
li. K<irbulc\chei. 011. cil, p, 31i-Jî ; Geon:c Tofan, .. Direclorul Ioan Lilviniuc",
- i11 rC'vio;ta „Şcoala", nr. !I, an. I I. p. 211. Ccrn;iuţi, l!H I.
li. Karbule\chci, 011. dl.. p. 3i; G. C:"11ine„c11, \'i<1\a lui i\lihai •:m1w~cu cil. IV,
p. fi-l-51i,
li. Karbulc\chei, 1111. dl., p. :1;.
l!aclu I. .Sbien1, Ami11liri cll's1>rl' Emi1lt'Sl"U, in ,.Almanah literar pc anul l!JO:\",
Ccrn•"il1\i, p. fli-102: V. Branişte, 1>011:1 cerliricak ;1le lui Mihai EminC'Sl"U, in
Convorbri literare". <iprilic J!l21i, p. 2-H-2-18; Auc:u<.tin Z. N. Pop, Pc urmele
lui i\lihai •;milll·~cu. p. 55-5fi. llucure~li, l!lill.
li. l\.;irbulc\du-i, op. cil„ p . .ir,_
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aşez<imintul

ele la

de invr1ţi11nint teolo1.:ic. ca Ianovici. Calcnciuc şi Hac

mcin. Tocmai unul dintre primii absolvenţi ai acestei preparandii a fost
şi

Ioan· Lilviniuc, inv;iţiitorul lui Mih<iil Eminovici (Eminescu). iar mui
tirziu (circa între .:mii l8B:J şi l!J05) şi directorul şcolii greco-orientale de
b<iieţi, la cure au înv;iţat riecm·e la vremea sa. Ioan Gh. Shiera, l\Iihail Emi ·
novici (Eminescu). Teodor Dalan ... Prin anii 18:>7 sau rn:rn - scrie ccrccti1lorul invi1ţi1mintului primar din Bucovina. Ilarie Karbuleţchei şcoala trivialrt ortodox;-, ele hiiieţi din Ccrni1uţi a fost ridicatei acum (mlir.<i
în anul HlO:l) la rang de şcoalcă capital;i model (Muster-Hauptschuk) şi
a rost tmit;ă, ca şcoal;'i de practic;! pcdai~ll1.:ic;i, cu prcpar;mclia ortoclox;i.
Din vremea aceea, au i ncctal s;i runcţ.io11C'ze la prepar;.rnclic profesori ele
teologie, iar locul lor l-au ocupat invi1ţ;itorii ele la şcoala model : Zehaccnschei şi Litviniuc f<1cum - deci în anul Hl05. cind a api1rut cartea lui
I. Karbulctchei '. - rost director al şcolii ortodoxc de biiicţi clin Cerni1uţi,
n. n. N. C. l şi ca director a ajuns consiliC'rul consistorial llasievici" 27 Dupi1
cum vedem clin fragmentul citat. inv;iţ;itorii lui Miimii Eminovici (Eminescu). într-adcvt1r au fost cadre pcclagoţ!ice excelente.>, renumite. ele vreme cc ei au fost în stare s;-, inlocuiascii pc profesori ele la cca mai inalt;i
institi1ţie de invi1ţi1mint pc atunci, din I3ucovina. Ioan Litviniuc. i-a fosl
inv;lţător lui Mihail Eminovici (Emin('scu) in clasa a treia. catihet fiindu-i
Petru Porfir Dimitrovici. Jn clasa a patra Ioan Zcln1censchei i-a fo!>t înv1iţ.t'1tor şi Vasile Illasicvici consiliN consistorial (directorul şcolii) catihet. ' 8
l n preparandie. se inv<itau I im bi Ic ger1rn.11111. ro1ncimi :;;i ucr0:1i r1ean{1.
apoi matematica. dC'senul. caliC!ri.lfia şi muzica, - melodica şi educarea
copiilor (F.rzichungskumle) - ştiinţele naturii. istoria şi geografi<1 m1 se
inv;iţau deloc. Ioan Dragii. un pedagog
destoinic. viitor cumnat al lui
i\l. Eminescu. întorcinclu-se în anul JR(il. din cM;itoria sa de studii în
Europa centralt1. a contribui1 mult la reorganizarea prt'prnnclici ortodoxe. n
lnv;-1ţltori ele la şcoala capitalii model, in care cu vreo doi ani în urm;( <•
inv;iţat M. Eminuvici (Eminescu). nu vor mai prcc.la la preparandie toalC'
obiectele c<1 mai i1rnintc. ci ci vor r<imînc acolo nunrni ca înv;iţ<ilori auxiliari
şi vor învt1ţa pe elevi muzica şi desenul. în timp ce Ioan Dro.l..!li va preda
!<1 ambele clasC' (ani) ale pr<>parnndiei Imite> obiectele. Dat fiind c;i Ioan
Dro1!li nu cunoştc<.1 limba ucrainean;-, „de aceea o va preda înci1. în co11ti1marc, inv:-1tatorul de la scoala model. ZehacC'nschci. care a preluat acest
obiect ele la inv<itătorul Litvini11c". C'urincl, la preparandie se vor preda
pomologia şi c>ducaţia fizică. "'
III. Manuale de limlm rusă - aclid'i llC"raincană - ,
hil, a i11"ăţat l\lihail Emino\·ki - F.min<'scu

după

c;:irc, proha-

ln cclC' ce urmează aborcHim o chestiune puţin cunoscutli. din viata
de elev a lui Mihail Eminovici (Eminescu). şi anume cei în chisele :.i III-a
şi :.i IV-a el a învi1ţat şi limba ucr;tinean;i ca obiect obligatoriu . .'\supra
manualelor ciupii carL' a înv1iţat Milrni F.minovici (Eminescu). cele ele limha
'li. lhidt•m.
211. Haclu I. Shicra. orJ. dl., p. !I0-!11.
2!1. 11. Karbul\chel. orJ. dl„ p. -IG
:10. C«:>rtifical (7.Clll!lli') nr. 2 clin rn/2H i•mir ll!HH, cmi.; cir „Gr. nr. !\l11,lcrhaupt..,rJ111lc
11n<1 Prlipnr:mclic". eancliclatului la po~t ci«:> invi1lf1lnr Ghcori;:hr Kopad11k, c Î!;dUit
clirrct11r11I ~colii (o;m Droc:li, in .,Arhiva familiC'i Snll(lro", nraşul H<icl~h1\i.

nr
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rom{111<"1 întocmite de S<tnrncl :\nclrievici, cele ele germanii - ele Frant?.
IIerman si cele c.lc aritmelic<i, de Franz Mocnik, toate lip;iritc la Viena, n•J
nwi sl<.iruim situaţia fiind cunoscut;-1.
Pentru prima clat<i, dup;i cite ştim. despre trimiterea nrnlerialului didactic, pentru şcoli poporane ucrainene din Bucovina. se vorbeşte in anul
1711:>, - l~ vorba ele un catehism. 11 I.a şcoala (!reco-orloclox;i ele h;iieţi infiinţatii in anul 178-1, relil.!ia la o scrn11{1 de copii se preda în limba ucraineană. Despre existentu ele şcoli I riviale si cu limba ele predare 11crai1warri.
se mentioneazi1 deja anul 11101 - „Sohulcn sinzur Erzielun.1.! unei Bildung
cler Jugend flii· den .-\dt•l. 13lircer unei Lanc.lmann 1 l-fouptschule in cler
Krcisstadt Czernowi tz. 2 Stacltschulen zu Sercth unei Suczawa. d:mn 12
1.ancl - oder Trivialschulen in deutsch<.>r, molclauischcr. ruthenischer. h11ngarischcr uml armenischer Sprache errichtel'' .... , în ce limbii s-a predn•
în şcoala inlemeialci de proprietarul Mokrainski în satul Crisceal(•c inaint.(•
de 11117, vizital:i personal de imp;iratul :\ustriei. Franz I. pint1-n pn•zenl
nu s-a prcci;mt. ;i aşa c;-1 afirma\i<1 istoricilor sovietici. c{1 la începutul sl;lpinirii austriece in Bucovina „~coli ucrainene n-au fost ele loc" - nu c:Jrcspundc realiti1ţii. 1 ' Despre înv{1ţarea limbii •. ruseşti", adic;i ucrainene,
la şcoala /!r.-or. capital;i din Cerniiuţi, de toţi elevii şcolii. seric I. Karhulctchei. f;-ir;i insii a indica izvorul. li O alcstan.• conform C<-ll"l'ia la şcoal:1
poporani1 ele b;iieţi din Cerni1uti. la care va inv:1ţa iH. Eminovici (Emi·
nescu), se preclc.1 şi limba ucrninea11{1, o avem de la Ioan Gh. Sbiera. fos~
elev in clasa a IV-<1 a aceleaşi şcoli. in anul şcolar 1841l/4!). •· 5 Se şlic i11
moci sigur c;'i i\'Jihail Eminescu (l~minesc.:u), fiind el<:>v la şco<1la normal;i
capilaU"i ~rl•co-orienlalti model clin Ct>rni1uţi, a inv;iţat şi limba ucrai1wa mi. 16 Să seric şi s;i cileasc;i a inv:ital 1\il. Emi11ovici (Eminescu), probabil.
clin abecedarnl care s-a lip;iril la l<arlowilz (Sremski Karlovci - .Jug:oslavia). in anul lll!il, din care' manual ii invc.iţa p<' copii limba rusă (adic;i
ucrninean;i1 inv;-1t;itorul de la şcoala ortoclox<i de biiicţi clin Cl'J'll<iuţi,
Gheor1!he Konslanlinovici. ele loc clin satul Lujl'ni, asl;izi raionul Coţ
mani. 17 fn anul IR411 s-a introdus, în Bucovina, cari<.> de citire rusi.i (ucrainean;-1), edital[1 ele Dobjanschi Premişlea (Przcmysl), oraş în Polonia. 1 b
:li. M. Dorcleianu .l'. \i laclcov~chi, o)J, dt„ p. 156. 160, 162. 169, Ii' I, HI?. : Luda J'ro.

32 .

33.
3-1.

35.
:Jll.
37 .

Jll.

lupopC'„c11. Noi l"onlrihulii la hiografia lui lon-Uudai U1·k•anu, llucureşli. HJ(i7
p. !13 ... ". la J5 OC'lombric lil!5. conlabilitalca Con<;i1iul11i :\ulic ele U.\zhoi, aclrc·
sînclu-~e Comanclamcnlului GenC'ral clin Galiţia, milropolilului dC' Karlowilz >;i
C'pl„copului ci<> Hi1clf1u\i, holi1r{1~lc ~.-, '><! trimită în Bucovina 150 C'XCmplare clin
cal('hismuJ in limba ru1;{1 (aclicf1 1JC'raincanf1) şi german:\. clin l't?l in limha mol·
cloveani1 şi C!Cr111anf1 lol atliC'a.„".
.Johann Polck, l>ic Uuko\·in;i zu 1\11(ang des Jahrcs 111111..„ p. fi7: 1.imba ucraineanf1. inainlc ele tR17. ele bunf1 <;C'alll;-, s-a prcclat în !jcolile primare clin Co\mani
Zao;t...·wna. P11lila - Storojinet. V;işci111\i. Cinc[111 şi poate clin Criscealcc ...• vezi li
Karhule\.cl1ci, 01>. cit., p. 129, Dil• Hl•ist·tagl·hiichcr .... p. 25-21l.
Studii din isloria Uucovim•i de• Nord .. „ p. 116; U.B.K, p, 17, p, .JOfi,
li. Karbulcţchci, 01>. dl., p. :Jî.
Ion I. Sbiera. 01>. dl„ p. :11.
Hud11 I. Sbicra, V Branişte, At1l!Uslin Z. N. Pop - v. mai Mls l11crf1rilc lor ci:
paginile inclicatl'.
.St. Smnl - Slo!clwi, Huko\'n1sl<a Hus. lmagim•a l·ullural - istoricii, Ccl'nău\i. IR!li'.
p. 58 : „/\cest abccl'clar cu l-a111 primit (m1tol'ul <·i11'\ii) de la foo;lul lnvf1\f1l<>I' ln
~coala orloclox{1 clin Cern;"1u\i, D. Kono;lanlenovici, c dar, clin ci invii\au limba
ru~ti (aclicf1 ucl'aincana) în Dt1C'Ovin;-i".
11. Lai;:lcr 01>. 1·it„ p. :Ji' - „n·1r clic Elcmcnlar - Cla~sc wurclc ein ncucs rulhenir.hes Lcseb•1C"h, verfao;„l von
\1olkso;ch11laurwhcr Dobraz;mski în Przcmysl,
1:i11i::cCuhrl" (ciupi• ;mul Hl-111).
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care munual, de bună semnă. era mai apropiat de limba vorbită de poporul
ucrainean, decit cea diil abecedarul din Serbia, - e deci posibil ca di1'
;;1ccst manual s<i fi invi1\at M. Eminovici (Eminescu), aceast<i, pe semne este
cartea despre care vorbeşte Ioan Sbiera, profesor de limba rom<"rn<I la gimnaziul din Cerniiuţi, dup;i ce s-a imbolmlvil :\ron Pumnul (Pumnea). :?
ln cc grad şi-a insuşit Mihail Eminescu, cunoaşterea limbii ucrainene
c greu de spus, chiar cei mai reputaţi biografi ai lui -;\'l. Eminescu, Geon!;:Ci11inescu. :·\ugustin z. N. Pop, neacordincl vreo atenţie acestei chestiuni. 1"
Ci1 Mihail Eminescu, cunoştea limbile ucraineană şi polon;':\ mulţumitor.
o atest;i participarea sa la spectacolele polono-ucrainene în oraşul Cern;"1uţi, • 1 precum şi cuvintele „:n Maja IBB:J, Mihai". ins;iilate pc o farfurioar[1
ele argint. un cadou de nunt{1 din partea lui Mihail Eminescu făcut miresei
Maria, fiica poetului Necolai Ustcianuveci din Suceava. care se păslreaz[1,
sau m;ii sigur ci1 s-a pi1slrat cindva la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. ' 2
I V. Citl'\'a datt' despre im'tlf;itorii lui Mihail Emino\'ÎCÎ (Eminescu)
şi

dcs1>rc loc;ilul ~colii poporanc in care

<1 i1l\'ăţat.

Toan Litviniuc s-a n{1scut la 2!1 septembrie (stil vechi) 18:J2 in Clocucica. o suburbie a CPrn;iuţilor. :\ luat examenul de maturitate cu dreptul
de a preda in limbile german;i, romimi1 şi ucrninean<i. Diploma sa de maturitate. de inv<.iţ<itor. poi:1rt<'1 nr. 40 şi a fost emisă la 15 iulie 1852. Primul
st1u post provizoriu de inv<it<Hor suplinitor. a fost la şcoala capitali1 şi la
şco.:1Ia reală inferioar;i clin Cerniiuţi. La 21 dPcembrie 1861 e inv;;iţ<Hor definitiv. fix<.1t cu postul la şcoah1 cr. or cauitali1 model de b;iieţi (gr. or.
Knaben-Musterhauptschulc) din Cermluţi. În anul 1883. lo;in Lilviniuc <i
fost director provizoriu al şcolii 1!r. or. de h;iieţi ele patru clase clin Ccrn;iuţi. Aceeaşi funcţie şi la aceeaşi şcoal<-1, o îndeplineşte el şi in anul 1886,
ţ.inînd locul directorului titular. Ştefan B<iruut<i, eliberat din funcţie lempornr, căci îndeplinea dcmnit;1tea şi atribuţiile de inspector şcolar in judeţele Suceava şi Cimpulung Moldovenesc. E cunoscut c<I in anul 1860,
Ioan Litviniuc era director al şcolii gr or. de bi1ieţi de patru clase, pe
strada Şcolii. Director va fi Iow1 LitYiniuc şi in anul JBn4, cind şcoah
aceasta se va numi şco;.da particularii gr. or. de b<.'1ieţi. Sint informaţii d1
Ioan Litviniuc conducea şcoala şi in anul l!JO:l. ~1
:!!J. Iun I. SbiC'ra, 011. dl., p. !Ui.

z. ~- Pop. C"onlrihu\ii ...
Pup, 1'1• urnll'l1· lui :\lihai t:min1•st·u, UucurC'~Li. 1!178, p. 58 : - „ .. ,j
frC'eventa (M. EminC''<t"ll) tC'atrele clin CC'rni'1111i. prioritar llt'>tcl ele l\lolcl.:t\'iC'. ele
cil<' uri elevilor o,ăraci li ..,e cl<"1dem1 pratuit 40 ele bilete, plătite ele spectatori cu
clare clC' min{1. cinci
veneau trupe nc·mţeşti, ruteno-polone
şi romfmeşti, dup{1
car(' dteva zilie in şir. <·11 eolC'rdi ele e<1meri1. imita !!llraliv roluri, scene. cinte.
cele''. l\lc•nţioni1m co"1 in anul 1115i clin popula\ia indi11eni1 12.2!10 \'Orbeau germana. -1.1100 romillle'lt<•. 3.500 ucraineana. 1110 polona, i;ir lllH în alte limbi : în
anul 111110 - l!C'rman:"1 vorbeau 2·1.no. romi111i1 h.·131. ucrnineani1 11.232. polo:1ii li.707.
in alte limbi 510 : H. Fr. l<aincl. Glu;d1it·hlt• von Cz, p. 18!1.
42. /\cea,l{1 far(urioar;'1 a fo ... t clonată de cf1tre scriitoarea ucraineani1 Claudio Bo·
becheved . Sora clin ora~ul Oradea, Muzeului ele :\ntic-hitiili. intre> anii l!IJ!J-l!l·lh
-1:1. DrmC'lC'r J..,opC',cul. 011. dl.. „Schc111atb11111, cler BukowinaC'r l!r. or. Dicw.ce°'>C'" din
anii lllti-1. p. 102, 111:1; Jll1i5 p. w:J; lllîi p. 120; ll!H:J p. 131 ; JllllH p. 1:lli; lll!IO

~o. G. c:11inc~cll, OJJ. dl~ :\u~u„tin
~I. :\u~u„tin

Z.

~.

p. :m. 1-18.
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ln •anul ~colar 18fl:l-IRCi·l, inv<.iţ<."1tor11l Ioan Litviniuc a fost la cursurile ele perfecţionare a cunoştinţelor h1 Praga. Tot atunci viziteaz<i oraşele Viena, Drescla şi Leipzig. Dup;i infitptuirea reformei şcolare in Imperiul austro-ungar, in anul IllG!I, invi1ţi1torul Ioan Litviniuc scoate manualul de curs primar - Modele
de caligrafic pentru ~colile puhlice ~i
prh·ate„ ". Ioan Litviniuc. al ciarui nume pentru invi1ţatul George Ciilinescu era „rebarbativ" - aclic11 cu aspect respingi1tor, aspru, urit (? !) '
- a rost acela care in anul 1B7Ci, s-a al<iturnt rornf1nilor greco-orientali
(ortodocşi) clin Cernc'1uţi, care pc calea petiţiilor la gimna.:iul (liceul) clin
Suceava, se luptau pentru introducerea limbii romime ca limb1i de predan.'-" :\celaşi Ioan 1.itviniuc, fiind in vremea aceea director al şcolii poporane la C<1rc cindva a invfiţat Mihai Eminescu, cum mcnţioneaz[1 ziare1
1<.> din anul lllRJ, se va stri1dui s;i-i îmbrace pc elevii si1raci şi orf;,111i. '
Cu o simp<itic v;ldit<i, de citeva ori îl pomeneşte pe Ioan Litviniuc, directorul şcolii ortodoxe, - llaric KHrbulcţchei - Hoz\'ii naroclnoho schilncţtna na Bukon·ni in lucrnrca sa (Dezvoltarea înv;iţiiminlului primar
in Bucovina).
Ioan Litviniuc s-a stins din viaţii la 2!I mai l!H l, dup;·, !l:J de ani de
nrnnci1 asiduii pc Utrimul şcolar, la virsta de 7!) de ani, - „:\ pi"tr<isit aceast(1
viaţi"1, Wsind în urma lui o <11nintirc frumoasi1 şi roadele muncii sale"''.
Despre ieromonahul de la llli.tlli1stirea Putna, Petru Porfir Dimitro\'ici, catihetul lui i\lihai F.minovici (Eminescu) în clasa a treia, iatil CC'
scrie profesorul Ion Gh. Sbicra - „Tot aşa muncea şi ciilug,-1rul Petru
Porfir Dimilrovici, care s-a trudit numai clin impuls interior la dicţiona
rul etimolo{.!ic romim, care a r<-1m<1s ins<i ln manuscris. Pe la JR2li, ci a încercat sr1 ir1locuiasc;-, aşa numitele litere chirilice. clin scrierea rom<-11ieascf1, cu litere latine; pl' anul l!l:li i s-a increclinlat, ele Ciltre consistoriul
greoc-oriental. ca, în colnborarea cu Ion llarion Jlacman, s;-1 editeze un
calendar ronicin de casii, c<.m~ a fost redactat cu titlul : „Calenclariu ele
casL°1 pentru
Bucovina pe anul JH:W". - clar care datorit(1 revizuirii şi
cenzurii, prin care trebuia s;i tn.•ac{1, a putut s;-, apari"1 intiiaşi clati1 în anul
I R4 I şi de .itunci sub diverse redacţii (Consistoriu : Soţietate pentru cultura şi litcrntura romi111i1; .·\caclemia ortodocsi1) apare cu rcgularilatt•" ,.,
H
-1:1.

.Jli.

·li.

·IH.
l'I.

51).

I. V. C rll;ora~. ln,•âţ:iminlul romi1111°sl' .„ p. J.13 : carlea a apiiruL la Vif'na, rn
lllllll IR:Ji (Ci. Tof:111. 1111. dl., p. 212).
Ci. C:'1line„cu. 011. cit., p. !:iii; •. Cele iluu:I da'<C primare (a 111-a şi a I\ -a), I.I~
care.> !'.inleu1 !'.ii:uri ci1 lc.>-a urmai acolo (la CC'rni1u\i) - IR5!1-1859, 1115!1-lllf;o ·-,
Ic-a lrccnt cu bine .. Director al ~coalei era \\ a!>.„ilie Ilasiewicz, catihet Podir
uimitrovici, iar invi1\;Hori - in anul inLii Ioan Lilvinicu şi inlr-al cloilea, Ioan
Zybaezyn,ki. Domnii inva1;·11nri, l'U numf' ;1şa ele rl•harativc. rrau muli umili <I!:'
bi1iot. .. " .
Ensc•h l'opovici, lli11 hlorkul U1·1·ului Sh·f;111 n·I :\l:1n• di11 Sucl'aY:i • .Sucea\';I,
19:15, p. ·l!I. nu1.<1, nr. I.
„SIC'IU\a", foaie• pentru poporul ro111i111 ele la \arii, Corovia, cclitor parohul Simion
Cohilanschi, nr. i /'I (21) dec. IHH:J, p. 55: ,.clomnul clirC"clOl' (Ioan Litviniuc) cli~
la ';'Coala noa„tr;"1 popuran.:1 clin Cl'rn;·111\i, .... a pu" cu al\i clomni buni ele inim;·1 •...
au cumparat straie pentru şeolarii „;"1raci ~i far:·1 p;'irinli"; G. Tufan, oJJ. rit.,
p. 213.
11. I<arbule\chei, 011. dl.. p . .J5, .Jli.
Bukowina in \\"ort und llild. Vic~na IH•l!J, p. :11:12 ; Haclu I. Sbiera, Amintiri dt•sprl'
t-:mim•s1·u, p. !10; G. Caline„cu. 011. dl.. p. 5fi: ;'><_ Cârlan. Coordonalt• all• adi\"ităţii
llpogra(il·l' din nordul '.\loldovl•i 11111.:i la 18:111 (Lypo„kripl), Suceava 1'1112, p. 173.
„Schemalisnrns cler Bulwwinacr ,::ric<'hbch - orientalischc.>n Dioecese clas .lalu·
JHli!i", Cernf111\i, p. IOfi.
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Culilwlul (Schul-Katechel) J'crfil' Dimitrovici L' şi au1orul unor pocz11 111
structiv-moralizaloan'; ci a fost membru pcl'mam.•11t al societăţii pl'actice de porniculluri1 din Bavaria.~"
J>c Io.an Zehace11schei, i11vaV1lorul lui Mih;iil Eminovici (Eminescu)
in clasa a patra, in anul 185ri, ii vedem ca director al ~colii capitale gl'
or. din Siret (GI'. or. llauptschule zu SL'J"(('th), ~, iLir în anul 11177 directo!' :11
şcolii Hr. or. ele patru clase din Cernf1uţi, in care cinclva n invi1ţat
M.
(Eminescu). lnvi1ţc"1tori in vremea aceea la accasl<i şcoal<i poporani1 de stat
a11 fost : Ştefan Bi1rbuţc"1, Ioan Litviniuc, Gheorghe Konstantinovici şi
Emanuel Palievici- Inv;iţau.20B elC'vi ·~.Cit despre Ioan Litviniuc şi Por
fir Dimitrovici, inv;"1ţi1torii lui. M. Emin<.•scu, in cPea ce priveşte naţion:1litall·a s<:• poate afirma ci1 erau romfmi, Zchacenschei fiind ucraine:m.
Şi acum c1teva dale din curriculum vitae a lui Vasile 111asiewicz, fost
directo!' Lil şcolii popora11c in ct1rc a înv;iţat Mihail Eminovici (Eminescu!.
precum şi catihetul s;iu din dLisa a patra. Vasile lllasievici, doclol' in teologie. s-a n;iscut in anul 11!2 l. In unul I B:ill era catihet la şcoala capital;i
din Suceava, upoi c<1tihel la şcoala capit:tl<-1
clistrictuali1 din Ccrn;iuţi
(Krcishauptsch ul-Katechet),
iar clin :111ul l ll:i-t - docent de catehism.
metodicii şi uidt1ctic;i la Institutul teologic gr. or., intre
anii 18:i7-18Gl,
profesm· suplinitor de religie la gimanaziul supcriol' (Obergymnasium)
din Cem<·1uţi, director şi catihet la şcoalLI
gr. or. model şi preparandie,
tocmai atunci cinel acolo i1w{1ţa 1VT. Eminovici (Eminescu). In anul lOIW
a ajuns consilit•r consistol'ial, intre anii Hlfi!l-IB7:i a fost inspector al şco
lilor din circumscripţia Cernt1uţi (Schulnezirk Czcrnowitz). J>rotoprczbitel'
clin anul 11171, profesor la F'acult<1tca de Teologie - Universitatea Ce1'ni1uţi de la inaugul'arc ( lfl75). :\ fost onorat cu distincţia l'Clesiastic;"1 d~
'>travor incepincl ct: anul lllBO ... ~·
Spre sfirşit - citeva cuvinte dc.•spre cli1dirilc vechilor şcoli popor.anc de pc strad;1 Şcolii (Schulgasse, General J>rezan, Bojenka).
Şcoala
110rnwli1, pc care in anul 11117 a vizitat-o
Franz I, impill"atul Austriei,
e cel mai vechi local de şcoali1 din oraşul C'l'rn<iuţi. Pinii în anul şcol-.1r
llll:i/ Iii, in aceasl<-t şcoal;i poporan:'1 invi1ţau la un loc biiieţii şi fetele, rle
reli.c;il' creştinii. lncepînd c11 anul şcolar m;1i sus nwnţional, elevele vor
avea şcoala lor, sepal'ali1, ial' începînd cu anul şcol;ir 11127 /2H şi biiieţii
de religie gr or .vor avea şcoula lor aparte.>: d:1direa şcolii poporanc gr.
or. nou co11struiti1. se afla tot pe Stracla Şcolii, aproape de localul celei
nwi vechi şcoli primare din oraşul Cernc"1uti. ' ln anul Hl2!l s-a dc.•schis
~coala realii infel'ioar;i ele cloui1 clase, în aripa nou construiti1 o mlt-1i1~·I.

„:·khemall,;nrn„ cler Bulwwinacr r.1·. or. DioccC''c ffar <la,; Jahr llllif>'', p. lt'1-l.
„Sche111alb1m"··· fiir da-. .lalw lllii", C1?rn:"111li. p. 12<1.
S:l. Schemali„muo; ... fi1r cla.;; .lahr JHll:J", p. 22 ; ... Citr clao; .l:ihr llllitt-, p. 2·1 : ... Ci.ir cla-;
.lnhr IR!lO. p :?:l; Certificatul ele frecven\i1 (Frequenlntie - Zeui:ni„) nr. :w <lin
'.!2 lehruarie /fi marlie lllfi::i eliberat <le şco:il,1 r.r. or. ele inv[1\;"1tori clin Cernâu\i,
lui C:hl"ori:he Kopaduk, e isc;"11il ele \\". lllac;iC'Wl'Z, elirectorul „Cir. pr. Lehrerbilchm~c,anc,1a!l-11lui" JlC' in„crip\ia ele pe pecN<'
- .. K. K. Xalionnl llauplo;chule"
clocumrnlul "c pf1o;trează in arhiva M. şi D. Samiro, ora!")ul Băcl;1u\i.
!H. H1·belag1•biich1•r .. p. lll-l!l; n. Fr. Kaincll, G1•st·hil"hte von Cz., p. 205.
~1'.1.
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1;ir(• l;1 cladirea

şcolii ll<ll"llHdt•

normale a fost un

aşez;imint

v0d1i. "\ i\Lti t1rziu, în loc•dul vechii

de

inviiţ[uninl

pentru

invf1ţ{1tori,

şcoli

apoi cliidi-

re;1 va fi cazarma contigentelor Vl'chi ale armatei teritoriale (Landwehr).
in anul IU!l(i df1direa va ad;iposti gimnaziul de st<1t nr. 2, cu clasele parafuncţional

ll•le germano-ucrainene, iar incepincl cu anul l!llHi, a

aici

toi

gimnaziul, clar cu clasele germano-romi111<-•.5.1
In cl1'1direa

şcolii

gr. orientale de

b{1ieţi,

construitii in anul 1827, pc

spezele Fondului Religionar din Bucovina, uncie cinclva a
Mihai Eminescu, care se •tria. la fel, pe strada
ţiona

aici, în conti11u<1rc,

şcoala

Şcolii,

primar;i gr. or. de

înv;iţal

poet11l

în anul 111!14, fune

biiieţi

dar particul<1r[1 (cu limbile de predare german;i, romfrn;i

ele patru cl11se,
şi

ucrainean<i).

pe care o frecventau 3fiî de clPvi, dintre care !i elevi emu germani. 22i
romi111i
sport in

şi

135 ucraineni. :jcoala dispunea de 4 camere (clase). un teren de

suprafaţi"t

de ani în unrni a

dl' 10!1 mp. Directorul
inv1iţal

şcolii

(Oberlchrer) in care cu

:rn

carte micul 1\'lihail Eminovici, era, inc;i clin anul

ISH:J, fostul învi1ţi1tor al po<'lului in clasa a treia, Ioan Lilviniuc. 57

Cli1direa in Ci.Irc pe vremuri
rrn1i1 norrnal;i model din

Cernin1ţi,

poet i\·Iihai Eminescu, exist[1

şi

funcţiona şcoala

în care a

invf1ţat

greco-oricnt<.Jli1 pop11la timpul S<iu marclt·

ast;·1zi (l!IOB), pc strada Bojenko nr. 4, :.1

d1.1poslincl atelierele cil' praclicf1 şcol;mi, pentru <•levii ci<> la şcoclla medie
de ali1turi. "8
In •mul Hllll pc straclci Şcolii - Schul.~gassc - nu se mai }:!iiscn nic:1
o şcoal[1 primarft. ~9 :\d[1ug;im c[t Mihail Eminovici (Eminescu), elev fiincl
la şcoala primarii, impreuni1 cu
fraţ.ii Si-ti mai mari - Şerban, Niculae,
Gheorghe !ii Ilie - slîtll'au în g<1zdi1 într-una clin cele doui1 l'HSl' ale vii
torului siiu profesor la Gimnaziu.I Stq;erior clin Cerni1uţi la :\ro11 Pum
\'011 C.::t, p. IHO,: „Dic~l'' Hat" (a ~colii normale) Jc.,.l:md
tamal-; n11r nus zwei gresscn unei zwci kleinnen ;t;immern. E' wurcle 'l)iitcr c•rweilcrl ; '0 j„1 i.ib<.>r cler Eii.:ang,lli1• des riickwiirli1:cn Gebiiucletr:.iktes. in wckhem
clic.• ']>filer mit cler Normal schuk• vcrbunrlenc lJnlerr<"alo;chule unterbrachl war
t•tne „("hwarzc Gcclcnklaicl folge1'tcle1· llhcrift cinr.cla„o;en : „Franz I. rlC'lll K11nslsi
nnc Buccovinas hiichslgiitig neu neweihl ... IH·IO".

.1:1. I?. I· r. Kaincll. Gc•sl'11id111•

f1(;.

H. Fr. Kilincll, Gc•schid1lt• \'On

Cz •• µ. IHO, 20f1.

:Jî. D. lo,OJX''Clll, 011. dl., p. IH2. Salisl'iidll' NachWl'Î'>Ull~ iihc•r dc•n S1;111d dt•r \"olk'iisc·hult•n u11d Lc·hrc•rhilduni:s:111slallt•11 ... , Cernf1u\i, J!JJ I. p. 2.
5H. Cl'rni\'l'\'dll'i krait•znavc·c•i muzt'i <'1uzc•nl c•llmgrn(k din Cc•rnfiuli) nhi<I, Cerna·

ll\i. 1~15!1. p. !l2: „ln anii 11158-JllfiO c>I p.lihail En1inc„c11) a 111vi1\,i1l la şcoala t•.1pilal:'1 nalionalii clin Cerni111\i. Cli1clirc•a a<"Ca'ila (a ~eolii) se p;·"'1rea;r.f1 (~tracln
Bojenlw. ·I)".
:"1!J.

Oslt•rrl'idfr~clll's O'il-untl Siidc•sh•uro11;i h1'itilut .lahrr,an~ Ildl 2 - '.\ ien l!JH5 - Czcrnowitz

thtc·rrl'it-hisc:he O'itlw(le - 27 .
im J.:ro;te!n \\'ellkric>J:. i\us dc>!'!1
Tagc>buch cler k.k. l.an<ll'„gerkhlwatt•s lJr. 1\lrons Bcgiu ... - p. 127 - Skizze vn11
Czcrnowitz 111il elen im Ta!!(•lmeh \'orkom - menclen Strassen, Gas'><'ll und PHilzcnapare şi Eminescugasse.
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11111, de :ie Feldg<.assc 11r. I 7-1 !I, .:1st;;·11.i strmk. Siedov nr. 19 tJ·.
Me11\im1~1111
1
ci"a înainte ele primul ri11.hoi mondial, o stradi"1 in spatele Casei Naţionale
Ucrainene, nu departe de biserica :\rmcneasci1, purta numele poet 11l 11i
F.mi ncscugasse.

Sl:H l.'t:Nst:IGNt:i\U:N'I' t:N HllCO\'INE. :\\'EC llNt;.CONSll>f.HATION
SPt:UAl.t: nt:s ANNF.ES n·1~Tl'l>ES I>•: l\11llt\I E:\llNESCl! (A l"t:HN:\l:T•>
t:T DE St:S Pl<0n:ss1·:l'l~S

Dnn.-. J'ouvrai::c quc void on traitt• ele la situalion
ele 1'1m'd1-!nt•mei1L cn Bu1·ovi1w. lX'll<lanL a perimlc m1 celte province a 1.•Lt.' annexce par J'E111pire llah,b11•:11q!C'Oi,, lout C'n in~istanl „ur la sl'C>lurill'. 11 Cern;'111\i, ele :\lihai 1-:minc,c11.
On y
pn·~nle le' ccole" se trouvanl elans ce cll•partamenlenl ("urtoul dans la viile
c!C'
Cernau\i) Ies ohj('l„ el'etucle, le„ lani:ues cl'en,eignC'lllC'nl,
ele-; informations succinl"lC'' conrernanl l'aclivill• de quelquc' profes,cur ... piu" important„, spt-cialemenl
1t;,.., porlrPh clidactique ... clc<o protc<.seur-;: Ioan l.itviniue, 1'1•tru l'orfir Dimitricvici.
Ioan Zehanec'>chei. va„ilt• l lla„ieWl'Z.

„Ccrnivic:i" - Ccrn:iu\i, i::hiel informativ. Cc>rmiuli. l!l5!l, p. 93 - „Pimi la anul
IHlili Pl (i\I. Emine,cu) a locuit într-o df1clirC' ele• pt• actuala "Lrad{1 Sicclov, l!l":
Aui:11 ... tin :t..N., 011 dl., p. 52. „ln „na\ional<'lc" (=matricolele) clin (IJ5i-IH5B fra
linilor Eminovici li 'C incliici1 locuin\a ele pe Felcli:a~'-t' nr. nr. li-HI. mlic{1 la
Aron Pumnul. înlrc ziclurilc cao;ei bine p;·..,lrate, cn vc>rancl[1 şi chiliuare umb1·oa'<1>.
Hiclicat::1 pc braţe ele zici, clfulirea privea ulila care l'<>hoar{1 ocolincl spre Boşa·•:
lclt'm, p. !:i:I.„ „Col\ al l'amcrci lol'uiti1 ele 1-:minco;c11 1:1 Aron Pumnul, in Ccrni111l1" .. lcl1•m, p. :iii: „Dcv(•ni in clasa l-a 1\ clhcipolul iubit ni lui Aron l'llmn<1l
şi al 'uplinilurilur ace ... tuia : Ion al lui <.:li. Sbicra !ii .\liron c::1linC'o;c11. 1\latrieolelc
ii arati1 locuind pc Schnlgao;se nr. î!l!t şi in continuare. pc Drdfalli!lkl•itstrassc
nr. 1:JO!I. la caretaşul Nikolans Dzicrclzc>rk în mrnl Şl'Olar IHliO-IHlil". Cu unc>J.•
claie noi vine Cicllu Dorian, „1-:minc..,cu ;i clal culturii clin accasl:'1 parte :1 Bncovilwi semnul sfiu clhlincl" in „Caiete botoşcncnc" ,an. VI I, nr. J (i5), marLil.!
l!IH!l, p. 1-2, - buni1oar;·1 ci• iii. Eminovici (1':minescu) a locuit şi la „profc<>orul
ele limbii francez;·, ViNor Blanchin, a c:"arui ca„;i exb.ti1 şi acum pc ... tracta Ul·rainean;·1, nr. 51, parc-mi-'><!" afirma profesorul ele limba romim:"1 la Universitalc>.I
„lu. Ferlkoveci" clin Cerni111\i, Grii:orc Bostan, - intervievat.
la,. Victor Cr:kinn, in articolul s{111 cu fotografii (Cao;a lui Aron Pumnul),
„l';işii poetului in casa lini:-i1 Cintinf1" scrie „1':a (ca<.a a lui Aron 1'11mm1l) lf•"il'<'
urmc> adinci in conştiin\a copilului, fiind primul loc uncie a Cost aşezat ele ci\minar,
la virsla ele !I ani".„, in si1ptiuni::alul ,,1-'lac;'lra", an. XXX\'111, nr. 1-1 (lili:I),
i aprilie 19119, p. I I, nucureşti.

l'O.
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MIHAI E!\UNESCU

~I

„LEP'fl!HAHlllL" LUI ARON PUMNUL
NICOLA•: CAnI,1\N

Este şliut c<i clcbulul poetului nostru naţionul a fost marcat ele imprcjuniri legale de persoana l?i pcrsonalil<1tea lui .'\ron Pumnul, primul prcfesor de limba şi lill'r;.1tura romim<-1 de 1-1 gimnaziuil cern{1uţe<111 şi autor
al (oricum) celebrului Lcphmiriu rum<incsc. Prima poezie (La mormintul
lui Aron Pumnul. ianuarie I 8()()) şi prima intervenţiie publicistic{1
(O
scriere t•rilică. ianuarie 1870) api1rulc suh semn1Hura poetului, sint riecare in felul ei, expresii ale omagierii celui pc care, în entuziasmul sim juvenil, Eminescu îl numise „un luceaffir·•.
„o h1mini1", „o dalhi1 stea",
,.geniu nalt şi marc", (La mormintul. .. -) sau, peste patru mii, „pcrso11i ficarca unui principiu,
surletul - nemuritor ncap;irnt - care u dat
l:Onsistenţ<i şi conl?tiiinţ;"1 naţion<ilr1 maselor şi a f<icut clin ele o naţiune ... ·
(0 scril.'rc nilic<i). Evident, suportul unor atari :;upcrlative nu trebuie
cc"lutat cu orice preţ în scrierile nimase de la :\ron Pumnul cit, mai dl
scami1, în activitatea sa public<I patriotic<i, de revoluţionar consecvent ~i
infWci1ral, ele lupti1tor neinfricat pentru cauza naţiei sale, obidite de strf1ini i11 propria-i ţad1. De aici renumele lui Pumnul, de „apostol al rorn<i
11ismului", un apostol a ciirui aureo1;1 trebuie sii fi ap;irut (nu numai) în\ ;iţi1cei lor sc"1i cu at it meii stn-.J uci toarc cu cit aulorilc"1ţilc ungureşti. cond;imn indu-1. în timpul Rl~voluţic.•i Homiiw de la 1848, ln mourte, în contumacil', puseserc"1 un preţ substanţial pe c<tpul lui. instituind. ad-hoc, un
pn·miu special.
Cil despre profesor. e suficient s<i reţinem o mitrturi~
directc"1 spre a ne da scama de priza sa asupra elevilor: „Chiar de ln
prima sa apariţie la catcdrit, :\ron Pumnul a fermecat inimile m1clitorilor
:-:;-1i şi i-a lipit de sine cu lcgi1luri neclisoluhilc. ( . . . ) el nu a încetat a
împri1ştia, cu mina largfi, idl'i naţiomile, simţiuninle patriotice şi aspira1
ţiuni ro1rn·111c.•şli''. Se înţelege astfel şi mai bine de ce în jurul primului
profl'sor de limba şi literaturu romi111i1 de la Obcrgymansiumul clin Cern;-1uţi se continuise un adevărat cult, în ,,) cărui spirit s-a formal şi Emi11escu. In acest sens, Perpessicius
constat;i, de fapt, o relaţie biunivoc<~.
vorhincl cles1:rc „afecţiunea lui Pumnul pentru Eminescu şi cultul acestui<t pentru invciţ;itor" :. relaţie pe care biografii o susţin şi prin faptul
ci1 poetul era elevul preferat <ii lui Pumnul, locuind chiar o perioadi1 i1 1
Aron l'umnul, \'Ori ao;upra vit•lii şi înst•mnătă\ii
Editura Socicl<"1\ii pentru Cultura şi Literaturii Homâmi în Bul'OVi na, 1811!1, p. li I.
:!. Vezi :'li. ~:mine!>cll - Opl'rl'. voi. I. edi\ic crilic:"1 ir11irijit;-1 de Perpes-.idus, nucurcşti, Funcla\ia pentru Litcratur;·1 şi Arta, 19J!J, p. 2:J!J.
I. Dr. Jon a lui Ghcorllhe Sbicra -

lui,

Ccrn~1u\i,
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1.:a~~• profţ•~;ornl11i

(prin 11oie111brit.· 181i(i 111~1i 1Bh7) l• pi1stori11d IJiliiloteca agonisiti1 de acesta întru folosin\a proprie dar, în egal;-, mc'1sur(1, şi
a elevilor si1i. Dintre scrierile lui :\ron Pumnul. Eminescu a preţuit indeosehi Lcpturariul, pe c~1rc-l apiira de atacurile înverşunate şi ele ironiile veninoase ale lui Oimintric Pt'lrino. in aceşti termeni :
„Nu riclcti. domnilor de lcpturariu, pentru cit
secaţiunea sa de pl'
alocurarca e oglinda domniei voastre
proprie ; nu ricleţi de nihilismul
s1-1u, pentru 61 c al dv. [ .. 1. Dac;i apoi lc1mturariul a csa1:erat in laude
asupra unor owneni cc nu mai srnt. cel puţin aceia, mulţi din ei mr fosl
pioniri persevl•nmţi ai na\ionaliU1ţii şi ;,d romi1nismului. ... " (0 Sl'ril'r<.'
critic«ă), pentru ca mai tirziu. in <mul 1B7fi, si1 considere c;'i'' ... lcplurariul în aparenţ;i inocent a lui Pumnul ii opreştt• pe rom;'rnii din Tran
silvania şi Ungaria de a se face m;,1ghiari". ~.
S-a remarcat deja faptul ci1, clincolo ele laturile sale criticabile. „ace'3t
tablou cuprinzi1tor ul literaturii romi1neşti" ~. „prima istoric a literaturn
romime de la origini şi pinii in epoca modern(1", conţinind „uneori dale 'ji
fapte care au ri1mas in memoria noastri1 datoritit menţiunilor f;kute dt
l'umnul" 0 , a reprezentat „pentru Eminescu, ca şi pentru toate generaţii
le educ;,1te de Pumnul un principal izvor de cunoaştere a literaturii rumirneşti" 1 Mai mult. in mod special
pentru Eminescu. Lcptur;1riul a
l'Onstituit principului (nu i11si1 şi si11gurul)
punct de plecare, clac;1 1111
chiar şi primul impuls, in elaborurt•a poemului Epigonii.
Cum in comcnt;.ariile consaaate poemului, in ediţia criticii inaugunati1 dl· l•I. Perpes!.il'ius trat<.>aza ca suhinţeles acest izvor eminiescia11. von1
uminti aici opinia lui Nicolae Iorga care aprecia c;I „Epigonii plc•aci1 clin
Lepturnriul lui Pumnul, ele la aet'asti1 alege:'re, de ci1tre proresorul cer
nauţe;.111, aşa de rivnitoare, a unor huc<iţi lill'rnre dintre care unele atH
ele gr<.>u cil• gi1sil." 8 Cam clup(t trei dece11ii, probabil Cil r;irit si1 fi cunoc;cut opinia marelui s<1va11t (oricum nu race nici o prel'izare i11 acest sensl,
un cerc<:'l;'1tor sucevean, Paul I.eu, \'a insista analii ic asupra acestui izvo1
sigur clin care se~ alime11teaz;-1 poemul eminicscian, conchizind c<"t „Epigonii l' o sintezii care-şi trac;e seva din izvorul concepţiei social-politice ;i
n~voluţiorrnrului paşoptist
:\ron Punmul şi a intn,gii S<ile ge11craţii"
Hi1mine. prin urmare, stabilit c<"t Eminescu şi generaţia sa au g;-1sit !11
l.cptuwriul lui Pumnul cel mai cuprinzi1tor tablou „al scripturilor rom(1ne" c.le l:i începuturi şi p111;-, PL' dup;'1 jumataka \'l'acului tr .... cut. insi1 •li'
fi cel pu\in o eroare sa reducem izvoarele poenwi eminesciene, ca şi, mai
ales, cunoştinţele w;imila!e de poc·l din domeniul
literaturii naţional<',
.J. Dimitrie Vatamaniue ·I.
~1.

li.

i.
li.
!I.

Cronologil'. in i\I. Emineo;cu - 011l'rl'. X\.'J, Con·s111111clc111a. l>urunwnlar. Bueurcşli l•:clilllra Academiei lfopuhlicii Sociali!otc lfomânia.
1911!1, p. X.
,\uo;lro-t.:ngaria, 1„ca „3 !'>e \':ulii l'Um ...•"I. în 1\1. 1-:rninc,t·u - Otl('rt'. voi. IX. publici~liea. 11110-IHii. Bucureşti, Editura :\cadcmiei Bomâ1w, l!lllO, p. ·121.
Uiclionarul lih•ralurii romana• da· la origini şi 11i11[1 la J!IUO, llucure'ili, Edilur.1
Academil'i l!amimc, Hli!I, p. Iii.
Ovidiu Papadima, lnt·1·11u1urik leoril•i lilt•ran". lo;loria lih•ralurii şi l'\'olulia dis·
ci11li111'lor inrutlilt• 11î11;'1 la J!JI I, in i'>loria şliinl1•lt1r în Homimia. Ştiinla Iill•ralurii. lslorioi:raria dl• arl;'"1, Uucure~ti. Editura :\caclcmici Bom(inc, l!li!I. p. 20 şi 23
Paul I.cu
O l'arlc• uitată : .,l.1•1J111rariu rumaawsc", in ,,Studii şi ccrcel<-1ri şliinlificc (Şliinlelc -;ociale)", Uac;·1u, Editura Institutului l'eclai:oc:ic, J!li2. p. 202.
Emi1&1!\l'U in şi din 1·1•a m:1i 11oui1 1•alilil'. in !\'. Iorga - t:mi11es1·u, la~i. Eclilur;l
.Junimea, l!llll. coll•e1ia „Eminco;ciana". p. Jli;J,
Paul L<'u, 011 dl„ p. 202.
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JJll\:·1 Li 111umt-nlul E11i~o11ilm', doc.ar la aceasl;1 urncc.1 surst1· Şi totu~i. ln
pofida snut:irii sale de cf1trc dive:•rşi cercetittori, Lcpturariul rumfuwsl",
privit ca posibil reper pentru unele poeme eminesciene, nu p0ate fi socotit ca un univers pe deplin explor<.1t. Eminescu a pulul g;isi în opurile
pumnulcnc şi alte su.i.:eslii, înrel.!istrate, fie şi involuntar, şi conservate de
pelicula memoriei afective pinii la ivirea momentului de graţie care sJ
pcrmili1 proiectarea lor pe ecranul propriei creaţii, potcnţind astfel rodu:
fortil al inspiraţiei poetice. Sint aici, în Lepturnriu, şase poezii (Ccr'.>itoriul. 111 Trind;I\ ul,", Virtutea,•:' Fluturul •1. ~tiinta ••. Poetul 11 ) ins~
ratc de Pumnul sub pseudonimul „De un s;Hean" (pseudonim sub care
I.cca f\forariu „descoperi1", fireşte, fririi a convinge, numele lui. . . larclie Porumbescu ~). De reţinut c;i este singura dată pl' parcursul celor pairu tomuri (~c.1se p<"1rţi) ale Lcptururiului cîml /\ron Pumnul nu indic<"• numl'le real al autorului şi cc·1 poeziile, prin conţinutul lor ideatic. nu impuneau in nici un rl•I adoptarea pseudonimului ca m:·1sttrii de prudent.ii foţ;"1

IU. l.t·111ur:1riu ruma1wsc t•ult•s din sni11tori rumâni, Viena, c.r .. editur;1 a carlilor
scola„Lit'e tomul al 11-lca. pa1·tL'a I, Ulf;;J, p. li -2'.!.
11. lhidt·m, p. ;;o.
12. lbidt•m, p. ;,1.
I:L I hitlt•m, p. 51-52.
11. lhidt·m. partea a 11-a, µ. H-lf1
1;i. lbid1•m, p. 2:1--:!5.
.•
Jli. V. I.cca :\lorariu - lradit• l'orumht•st·u şi-n „I.t•111uran•lt"' lui Pumnul ln lrat'lll'
l'orumhL•sru, Ccrnau\i, Tipoi::raria Cilao;11l Bucovinei. l!l:lll, p. 8-1:1. i\ri:11111C'nlelc
i.1vocale clC' L<.•t·a Morari11 sint urm:"1loarclc :
I. ln hio~rafia care prcceclc Snil'rih· lui Jradit• l'ormnlws<·u (lll!l!I), l.c>onitla
lloclnare,t·11 rcprod11ce o "cri„o;irc aclrC' ... atft <IC' I. G. Sbiera, la 2:1 oct . lllli:I l11i
I raci ie l'ornm b<'scu prin c;1rC'-i sol icit:1 clatC' hibl ioi.:rafice pcntr11 a fi ino;erale,
i111p1·eun{1 cu 11nclc poezii. in tom11l al I\" -~ca al L1·plurariului cc urma sa !iL
trimio; la tipografia clin \'ie!lH cC'l mai tirzi11 in luna clccemhric. arc>laşi an (1Hfi3),
2. „l'atC"ntele p111111111lisime" (c11 care „int
tipi1ritc poeziile) „procluc proba
clcrinitivi1", arir111[1 istoricul lill'rar bucovilwan. Categoric, Leca ,\lorariu o;-ar fi
p11lllt hiz11i şi pe altl' ar~umente privitoare la relaţiile statornicite anterior intre
1\ron J>11mnuJ ~i lraclie l'orltmbC'„l'll : amincloi au lucrat in r<'clac\ia _qazctt>i •.Iluc·ovina'', scoa ... ;1 intre 111-111 ~i IBf>I elf' c:"itre fra\ii llurmuzachi : lraelie Por11111besc11
a frecvt>ntal cur„urile ele limb;"1 ~i literat11r;I romim;"1 ţinute ele /\ron Pumnul la
Ober-Cihi111na„iu111 din Cc>rni111\i: in lucrarea Convorbiri• inlrt• lalăl şi fiul ;1s11··
)lra limlwi şi I ill•rl'lor romant•şli ( 1850), :\ron 1'111111111) inl rodusese ~i Vl'r„uri ele•
lradic l'or11111bcse11 (lh•t·ht•a şi Jilt•ra, „ala dt• rom:111).
l'oeziilc clin I.t•11111r:1riu nu pul fi. eu toate acestea. atribuite> J11i lraclil'
l'ur11111bc..,c11 clin 11nn{1loarC'le nwtive: I. Volumul al Ii-lea ;iJ l.t•pt11r:1riul11i, Îll
l"arc• apar poeziile n11'n!ionatc, era deja tipi1rit ('>au se afla '>llb tipar. urmincl .,.·,
aparii pin.:1 a sfir~ilul anului 11111:1) in momen(11J C'incl I. G. Shiera ii a<lresc:izi1
lui lraclie l'orumhe„cu ..,e1+•oarea amintiti1 : 2. Lconicla Bodnarcscu nu face, in
lei<i1tur[1 cu acea„1;"1 „eri„0;1re, dccit pr1x·izarea c;"1 o reproduce pcnlr11 a ,e vedea
interC",111 purtat in lumea bucovineana poe;dilor seri„<• ele lracli<' Por11111bec;c11 ;
:t. l'rim11I c·ditor al St·rit•rilor lui lradit· 1'01·umllt'scu 1111 introduce in acco;t volum
poeziile '>emnate in l.t•11t11rariu __ De un '><'1tean" : ·I. Factura, viziunea. i:inclirC'a
şi 'ensibilitalC'a poeticii proprie ace ... tor poc>zii 1111
sint in consonanţa cu acelC';,
ale ver ... 11rilor clc'>prc care ştim cu certitudine ci1 apar\in lui lraclic Por11111bc„cu ;
5. „Patentele p11111n11Jis111e", invorate ele I.cca Morariu, nu produc nici un fcl
rit> proh;i, cik1 vreme ele ear<1cterizcaz;"1 toate textele liternrc clin cele patru volunw alt.· l.t•11turariului, intrucil n~clador11I accsc>i ;mtolo1?ii n-a f°'l altul clccit_.
1\ron l'umnul. l'C'nlrn clc>plina elarificarc a chc!<tiunii vezi şi N. Curlan - Cine
1•s1.., autorul'!, I, li. III, in „Zori noi", anul XXXVII, nr. 10-1-15/24.0,&. l!lllJ, nr
I0-175/2!!. 05. l!lll:I şi nr. lfJ.l!l:l/l!r. 01;. l!lll:l : Idem, lradit~ l'orumbL•!it'll (0 11r1•·
zt•11lar1• monografit·ă), in „Suceava - :\1111ar11I l\Iuzcul11i .luclcţean". X, l!lH2,
p. J.Jll-15·1 şi in Ciprian l'orumbt':o.cu (185:1-188:1), 5llplimcnl (II) al /\n11ar11l11i
„Suceava", voi. cil., p. 112-1 HI.
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de eventualele rigori :Jle l.'enzurii si ;1utoril•itilor ofkhile. Orku111 <lin~olo
dt.· prczumţi<i di <1~1torul lor ar putc<.1 ri una şi ~ceeşi persoam-1 cu c~I care a
întocmit şi a redactat Lepturariul (!\ron Pumnul). nu vede<im alt{1 expcisajul poeziei romimcşti de pe la mijlocul secolului al XIX-iea, atit ele
comun şi, tocm<ii ele aceea, intransparcnt.
.Rt.•venind la poeziile in discuţie, este de notat
c;I clou{1 dintre ele,
Ştiinţa şi Puetul, dedicate creaţiei ştiinţifice şi celei artistice, pot fi con:-.iclcratc, prin tcmalic;i şi ţinutc"1 esteticii, piese de altitudine artistic;i ir.
peisajul poeziei romimeşti de pe la mijlocul secolului al XIX-iea atit cit>
puţin preocupat ele cultivart•a liricii de naturC:-1 rdlexiv;i. Mai mult, sin tem frapaţi de !'aptul ci1 acorduri ce se vor face auzite peste foarte puţi
nii vreme in creaţia cminesciani1, atit la nivelul formei cit şi la acela al
rondului ideatic, (viziunea cosmicii, destinul nefericit al poetului in lume
etc), pot fi detectate în aceste doui1 poezii, chiar
ele la prima vedere.
Scnzuţ.ia c;-1 cel puţin <mumite versuri ele aici trebuie Sit fi ieşit ele sub
pan<1 lui Eminescu, ni se insinucaz;i, parci1 ffir;i ele vrere, iil conştiinţ{1, şi
1aumai faptul c<-1 pin;i la l1Hi2, cinci poeziile vor fi fost gata ele încredinţa!
pana lui l~minescu, ni se insinueazi1, parci1 fiinl de vrere, in conştiinţii, şi
ideatice ca cele ce urmeaz;i ne impicdic;i s;i i IC' atribuim, deşi sincN
vorbind, ispita de a o face nu i11cete<1Z<-1 s[1 ne dea tircoale, avind in vedere o seric de similitudini imposibil ,ic eludat. Ne impicdic<i totuşi s-o
racem lipsa oric;-1ror dovezi certe, verHicahilc, din care Si-1 rezulte c:-1 Emi··
ncscu ar putea fi privilegiatul autor inclus intr-o antologie atil ele rcprczenlalivf1 la virsla ele 12-l:l ani ~ D:.ir, s{1 reproducem textele (in ortografic acl ual;I 11) ;
~TIINTA

(De un s;-1tean)
O, sal'r{t şi frumoas[1 luminii a ştiinţei,
Tu, cc-ntitreşti in suflet puteri le creelinţt.•i
l'u. ct> intinzi in lume vederile ascunse
I n cele ele vederea vi1zut;-1 nPp;-.trunse ~
Prin tine omenirea, in cuget luminatf1,
l'i-1şind 1wstc hotarul in c<ire sti1 lcgati1,
Prin regiuni p[1truncle de lume elt.•p;irtatc,
Şi-11 cell• mai asl:unsc cuteaz:-1 a stri1bale.
Prin tine muritorul nu ani-I mulţumire
ln locul miirginirii cc i s-a dat ele firl',
Ci, str.-1bi1tind cu gîndul prin sefcrele str;·1i1w,
:\ lor preclomniciu1w o arc toali1-n sine.
Locuitor al lumii se afl;-1-n orice p<trlc
Şi globul tol ii ştie, deşi este departe,
Citei, tu. putere sacrfi, prin naltele-ţi mistere,
Ca fulgerul ele grabnic, ii porţi prin emisfere,
11 foci ca S<-l ctmoasc;-1 orice necunoscute
~i legi, cum şi moravuri din Jocuri nevi1zute .
.l\.verea ta cea scumpi-t supune toi p(1mintul,
17. Pentru citcva vocabule rf1mitwm la forma clin L1•111ur:1riu, c1iC'i allfol am „acrificn
uncie clcmcnle prozodice (ritm, ri111;·1. 111:'1„ur;1): „p1·cdomnidunc", „cxi„tcn\ci"
„condu rcrc", „!:crn ml", „in li pi1 rin \[1". „a moare".
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.-\-i preţui fiinţa şi-ai asculta cuvintul,
Prin clinsa el infrunt;i a lumii m;-irginirc
Şi naşterea işi cred(• mai vcche-n omenire.
C.ici ci tri1ind in lume, dar <ll"c facult<1ka
\ se initlţa prin tine Si-1 ştie vccitatea;
Orice idei inalte, rostite clin vechime,
:\fiindu-le, le crede pentru sine.
Si. slr;ipurtat cu (!î11dul ele vreo idee 11alli1,
Se credp Ci-1 lriiicşte în timpul lor in fapt;i
lnfl;ic;-1rat de zt•lul moravurilor simpk,
ln urice fapl;i ccarci1 a da şi-a lor esimpll'.
_\lui spiril s-a prinde cu ciulei intipiiriri
Şi-am;isural în vorbii Ic ch'i ci şi rostiri.
~i. luminal de focul ideilor înalt<.'.
O sacr;"1 g<:'lozic-1-ncleamn;i s;-1 s-arate
hnil;-1tor întocmai a celor din vechime
f;i a purta aevea modelul lor in '.;ine.
O~ nalt<"i şi frumoas;i lumin;i a ştiinţC'i,
lu singuni eşti bunul deplin al existenţei ' ·
----··-----

· Inlcrc-.ant ni ~ parc a pune in rcla\ic ideatica poeziei Stii111a. ~i a p(Jclllclor
;ind1cz1cnc Si1sl·ocilorul ~i Cl•I l'C :::ind(•şh• si11:::ur, cu un fra~mcnt din l'n•fota Triodului
lip;1ril la Ducurc~li în •11llll li!lll, pc care ii reproducem in L'Onlinuarc. in1rcbind11-nc
cli1c{1 S<'1tca11ul din l.1•1>h1rariu ~i Tudor :\r~hczi nu vor ri cuno„cul ::t('(''l elogiu al
in\clc1>ciunii cu frapante -.imililuclini vi-.i1-\'i' ele poeziile mcn\ionate '!'
.,Cum l'fl iubirt•:i dl· i11!elc1>d11nl' şi dt~ mullit ştiinl;i im.lt• la om 1111 dar al dumllt'Zl'l'Şlii Providt'nlii, \'edcrat -..ă l·u110;1şh• : şi al'l•a„ta au 1ms ari1>i minlii om<'nr.şli
(·;1 "ă zboan• l>ină la !>l<'ra rNt l"ll mullinH' dt• ""'h" şi o au invitai (';1 sfi iscodc:a..că
mărimea luminăforilor, cit:ilinw;1 sh•IC'lor l'clor
1wrăli1dtoar1•, şi 1>rc• l"t•a cu 1mţi11
număr in!>olito:1rc a planii<'lor şi Man•a lor, !inl'l'l'a, orindui:ilo, dl•părtarea, mişc"i
rih', mcuugiurărilc'. inlol·mir<'a şi frumusclt•a lor : i-au de5co1u•ril J>rt• un 1>01 la
amiaz[1 11oa1>1c şi 1>r(• :1ltul la amiaz[1-zi : i-au ;irălat inlo;ircl•rih• sonn•lui. 1>re ('(';1
de \'ară ~i 1>r1• ('l'a dl' iarnă. ln'>ă cu loate an•„lc•a nu 5-au i111lrslulal minlt•:a omt•1w:isl'ă, ci 1>ogori11du-~w d1• la n•lc~ dt• sus au orindnit 1>ămi11tul ru insrmnan• brim•, dl'lnih•, vtr'>h'. lălimi, lun!!imi !'>i alh• m:'1suri asl•m1•1wa: au clcos<'bil ft•liurimilc !>adurilo.-, "oiurih• dobitoan·lor, Cii 1>ămi11t iastc~ lăn1it şi cit 1wlăl·Uil r111ri. iaZl'rc, mări şi
od1cm111ri ( on•mw). 1\"cea„laş mini!· iarăş rufundindu-~<' ('li o i'>1·odin• 1wli11i'>lili'i
1>inf1 şi in aşll'rnutul mf1rii, 1>i'1tr1111znid şi l'C'll· di11lf1u11lru si1111ri ah• p;imintulni.
aC"olo :uh•l·a au aflai 11r1• l'ÎI nu 1mlul frliurimea l'l'lor innolăloan• (si,·), n:işfrrca lor,
i:rcşll'rl'a şi 111m11l1in•a. Jar
ail'i an Sl'ormonit alih·a mch1luri :;.i nu sro'i 1;1 Îl'<'al;i
alilt·a vi„h•rii, indt :111 d1·sd1i' 11r1111măralr ncgo:aţc· şi au i111>istrit J>rt' rele patru
păr\i ah• lumii l'U lot fl•lul dt• podo:ib1•.
l'\-:111 obosit nil'i ada, ;1u zhural iari1şi in vi1zduh l'a 1111 vultur, au innotat (!>ici
111 noianul atmosf,•rii, i-au g:'"t!>il ln·1>k, au „„('(1it aburii din da\ă, şi au zf1rit norii
l'C'i umezi şi l'c•i US('a\i, 1>r1~ unii l'Um că suf1[1 o :1diC'n' li11f1 şi dUll"l', i:ir pn• al\ii
l'Um că slohod 111wori l'ifore, :ille ori grindină şi ză1mclă, iar alh• ori fulg<'r<', tunrl<',
lră'l1wl1• şi all1• awmr1wa d1· mirai<', dtc să săvirşc'ic prin nori din inăl!iml·a :itn1osforii.
- Cu ;1n•:1-..tă is(·odirc făl·indn-sr omul şi l'l'rrsc şi 1>f1mi11h•<;c şi dl• 'iUbl J>innint.
şi al mitrii şi ;al \'ăzdnhului, au aşl'zal orindm•li, î11dn•1>t[1ri şi 1>olriviri. l>inlr-aciast;1
dar "Îlll l"UllOŞlin!l'lc l't•rinlui, invăţ;'1turil1• a lot ratundul l>ăminlului, şliinlr filo">Ofrşli şi
mathim:ili1°t'Şli, tahll' d<'
i:(•o;:rafic, 11um;ule de l'Orăbii, orhianuri n_mri.
ochianuri mt", măt•">lrii şi nwşh•şuguri dr lol frliul. ~i mai in '.'il'~r~ a zit"l'. 1>rmlr:
11C'ca'.'il;i isl·odirt• şi iuhin• dt· i11(d<'l)l'i1111(• ;m l'Unos('lll omul 1>rr Z~d1lor~I a toa~1· ş1
strigă cu uimiri•: „Cit s-au m[1ril IUlTUrilt• lalt•, l>11;11nnc. toalr miru mll'lrpnu111•
li•-ai l;kul". „"1md B.H.\'., li, Bm·nrrşli, l·:di\i11111·a 1\ademii•i Hom<inr, 1!110, 11. 105).
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POET l! L
(De un si1tean)
Poetule ele soart;i ursit casii suspi1w:
El cal suferinţei copil mai favorit ;
Si1 suferc-n Li1ccre, si1 simti1 lot în sine
!:)i tot dorind s<i cink un cc mai fericit.
El simle-n al si1u suflet restriştea omt>nirii
ele conclurere suspi11{1 cite-1111 VC'rs '
EI plingc şi descrie misterul fericirii,
Ce nime 1111-I cunoil~tc in marC'le-univers.

~i-aprins

Dreptatea: ii inspiri1 amoarea cle-omc11ire,
Prieteşugul . fl<ic<'ll"i de-un suflet ingeresc ;
Cinci e de-amoare vorba - ci simte im:eirc
Chel iar cle-amoarea ţ;"1rii - un foc nestins ccn•sc.
i\Şa

fu a la soartei, o, •lllWlor de muze :
Dar spune : cel cc arc <1Cl'St mister ceresc,
Chiar ci mai mult s;i cercc amorul şi-a lui buze
Nicicum sii nu suricl<i, ce ginduri ii muncesc ?
Cinci el cunoaşk' însuşi mistC'rul fericirii.
.-\h, spune, cc durere clespic;i piPplul lui ?
De cc c totdeauna suspus nemulţumirii?
De cc deplin ferice el nicioclat;i nu-i ?
E;I gC'me în tcict•rc, c;i sacra lui dorinţii
E de-a vedea misterul ceresc înfiinţat,
(';i sufletul lui plinge vf1zind tot suferin\:'1,
Cinci f!ermul fericirii în om ele.' zeu e dai.
F,I cînti'i toi în plîngeri, nWfl'll se lanwnteilZii
nimc nu-nţt'legc fericele mister.
El cinlă in ciulei versuri. dorind ca si1 Ic vaz;·,
Tn fapte, şi pc oameni ca ingcrii clin cer.

Că

El ci ntii-nli pfll"i nţa nat urii mi{.!iioasc.
P;istorul în cimpie cu fluierul sunîncl.
~i-u junelor fiinţe suspine dureroase,
Cinci cu privirea trist;i spre ceruri sti1 c<'1tincl.
El cinli1 şi amoarea spre lot ce-i nalt in fire,
Virtutea şi dreptateu, ~i lot cc e frumos:
El cint;"1 !ii respiri'• un ce ele fericire,
Dar pieptul lui, cîricl cinli1, suspini1 dureros.
Şi spjritu-i se nalţii pc aripi înfocate.
Cinlind in poc7.ie al binelui mister:
Şi-uprins de cite vede in iclcalilah' .
. \spiri1 s-o str;ipoartc şi pe pi1111i11t di11 n·r.
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Dar ninw. o poetE' ! nu race ascultare>
Şi nici va veni timpul de a le aproba,
Misterul fericirii nu e in cimtare:
Slirpeşte va ni lalea şi-<1h111ci vor i ni rl'l >a.
;\şa

este in lume, a rost

şi

u sit ne.
toi visind,
Şi nunwi în momentul cel plin de <.1.1..!oni<'.
ln spaimii se cleştcapti1 şi las;i un cuvint.

111 somnul

v<111iti1ţii dorinţe

Cuvintele dispenire şi-am;.ir;i suferinţii,
Sti1rupt in tot ele spasmuri şi ele morlnl fior:
lclec11 veciniciei atunci d;-1 poc;-1inţi1
Vil'ţii rc-1tr1cilc, cinel sunetul e-n zbor.
C<1 si1 ne rderim mai intii Ia cur<~sponclenţclC' ele ordin formal, vorn
obsc>rva Ci.I in Ştiinl<1 (foarlL' <1prupiat•i. altfel. şi ele arghL•zit•nelc Cel cc
gindc':itc singur şi Născol'ilorul din ciclul Cintarc omului) apar versuri pc·
care am fi tentaţi s{1 le considerc'im drept mostre ele atelier, antecedcnll',
intr-atit apnr ele npropiatc cil' cele- clin rorma cldinilivi1 a Scrisorii I (111111)
E suficient s1·1 al;ituri11n versurile cu alur,-1 expresivi\ apcirent paracloxal 1 ·
Tu ce întinzi in lume vederile ascunse
In cele ele.• vedc.•rca v:1zUlii ncpiitrunsc
clin ~tiinţa
cu versurile („omoloage") clin Scrisoarc.i I :
Cind nu s-ascunclt•a nimica, deşi lot era ascuns ..
C'ind pittruns ele si:w insuşi odihnea cel 11ep<ltruns
spre a fi edificaţi i11 <iccast;i privinţ(1.
O cvasiiclcntitatc ele structurr1. retoric<i ~i prozoclic1-1 de claia ;1ceastn.
cu trimitere la poemul lmpcirat ~i proletar (11174). conslat;im clnc{1 ne vom
opri o clip;-1 atenţia asupr;1 versurilor:
Dreptatea : ii inspir;i amoarea ele-omenire,
Prit>leşugul : fli1c<iri ele-un surlei ingercsc.
di 11 Puc tu 1
puse. fiec;:ire pc riml, in rdaţie cu versul :
Rt•ligia - o rraza de clin~ii inventat;i
di 11 lm1>iirut "?i proletar.
Ca astfel ele structuri expresive. retorice şi prozodice. ţinîncl mai muit
ele . .tehnic<1 exteriu•1r;i" (G. Cfdinescu). a poeziei in Ştiinţa si în Poetul,
vor fi atras al<'nţia invc"1ţ;-1cclului Eminovici Mihail, e dincolo ele orice
cliscutie. mai cu searrni ci1 şi sintaxa icleatic;i a poemelor la care ne referim se detw~cazi1, cel pu\in în contextul Lcpturariul11i, ele producţia curcntii Prin urmare, nu poate surprinde pe nimeni raptul c(1 ele vor fi
sMiişluit in cutcll' memoriei afective a poetului, ie~incl la ivcalc'i chemat~
ele cine ştie ce împrejurare evocalor-a:1amnczic1i. :\c<•asta cu atil mai mult.
cu cil sintcm unanimi in <• considt•ra. pe bun;i clrc.•ptate. l.cpt11rari11l rum;incsc drept .,carte ele c<ip<Hii n elevului Eminescu". 18 • Dar nu e vorba nuIII. LP<>n \"11lovici - :\ron 1'1111111111. in l>ittionarul lill'ralurii rorn:inl' 1lt• la ori~i:li
11i11a la 1!11111, Buenrt·~ti, l·:dilura A1·:11IP11.1iei llPpnh!idi Snda!h!C' llo1111lnia, 1'17!1.
p. 71G.
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mai ele atit. Poezia intitulalii Poetul, o verilahil<i artfi poeticii în spiritul
unui romatism uşor convenţional (vezi imaginea bucolică împrumutată
recuzitei micului clasicism) şi sentimental - pesimist. sintelizind universul
tematic al lirismului romi111esc de pin<i pc la l IHiO. incorporeaz;i, în fond,
şi motivul romantic, atit ele specific eminescian, privitor la soarta ndericilci a poetului (ele geniu) într-o societate c;irea-i este inaccesibilii oricP
posibilitate de a recepta, a înţelege şi a valorifici1 umanismul înalt şi p11ritalea mcslljului poetic, o lume opac;i la inscşi şansele şi sensurile propriei fericiri. O lume cc poart;i in sine ca pl' un stigmat inexorabil . P1orhul fericirii", clar care „nu-nţelege fericele mister", niminincl inert;! la
plPdoaria şi str;ldania poetului ele a-i oril!nta sensul vieţii „spre tot C<-'-i
nalt în fire", spr<-' virtute, clrc.•plate. „şi lot cc e frumos", allfel spus spre•
rcpC're elice şi estetice în m;-1surii si1 instituie intre oameni o ordine ideal;1,
dac;i llll identicii, atunci macm· analoagfi celei divine (podul i-ar \'rea „1x'
oameni ca pe în,gcrii clin Cl'r". aşa cum idealitatea „aspir;i s-o stri1puart~
şi pe pc"1mînt clin cer").
~i dacit \'om al;itura versurile :
Dar nime, o poete ! nu focc ascullart·
Şi nici va veni timpul de a te aproba
din Poetul
urm;iloarelor versuri emi1ll'scicne, clin postuma Pierdut in suferinţa··.:
C;ici ce-i poetul-11 lume şi ast;izi ce-i poetul?
La glasu-i sin,guratic s-asculte cine vra ·?
Necunoscut strecoar<i f?<' lume cu încetul
Şi nimeni nu intreab;~1 cc este sau era .
nu obţinem oare o simetrie frapantii. 1111 numai in plan iclc;itic. ci (cumva)
~i expresiv, privitoare la conştii11l.a inaderenţei lumii comune la idealurill'
omului de geniu? Mai lrehuie oare s;·1 subliniem ct1 o atare stare ele spiril.
c{1 <:1stfe>l de leme, motive şi structuri prozoclico-exprcsivc sinl propriii eminl'scia11 ismu lui ?
S;i mai relcv;im doar cir ideat.ia filosofic;i a acestui poem (Poetul) est~
susţinut<.\ şi prin „traducerea" in limbaj liric a concepţiei schopenhaueriem.•,
conform c1ireia nefericirea umarn"1 deriv;i clirect clin voinţa (dorinţa) oarh;i
de a tnii, care impune lumii fenomenale clr<.'pt singurc"1 şi supremii tinţ;I
propria existent<'• şi co11servarca ei. Viaţa in gC'1H:'re şi, cu alil mai muli.
cea umanii este posihili1 numai printr-un rwosloit efort ele ;1firmare, că
ruia-i succecle cu re(?ularilate deziluzia, dl' unde permanenta nefericir<\
necontenitu suferinţ;i la c;1n• lumea <.•stc. fatal. (<luto) conclamnat1i. Soluţia
intrev<izut;·1 ele Schopenhauer este cunoscutei: inahuşirea voinţei oarbe clc
a tri1i ! Temporar prin contemplaţia estetică, iar definitiv prin nirvana
(aceasta clin 11rm<"1 insii nu le este accesihil;"1 clecil sfinţilor şi nsceţ.ilor). 1 ~
Aşadar, în ,.traducerea'' si1teanului dni l.cpturnriu, soluţia lui Schopenhauer echivaleaz;i cu convingerea c<i „Misterul fericirii nu sli"1 in căutare
ci in stirpirC'<I nmităţii. („Stirpcşte vanitatea şi-atunci vor intrl'ba")
F'<1ţ;i de aceast;-1 posibilitalC' autorul nostru, ca şi filosoful german, ma11ifesli1 u:1 scepticism funcim· tic vreme <.'c suferinţa este pentru lunll'a comunii o fat<1litatt• perpetut1 :
11

l!I. C. f. N Jl;ic<ia'>ar. Vir!(il Uoi:clan. C. Narli Buc-11r<'"li, C:t~a Şroalctor, J!J.l:J, p. :;:i:-1-:l-15.

1\nlnlni.:-ic• filosofi(-i1. Filu~ofi ~lraini,
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.·\şa

tste in lume, a fost

şi

o sfi fie,
lot visînd,
omul intrcv<lzincl prea tirziu mlcv;-iratul rost al vieţii, adici1 abiu „în momentul cel plin de agonie", .. cinci sufletul e-n 7.hor". cinel şansele de revenire şi ele n.•dr('sare au fost deja ck•p<lşite. lumii nenlmînînclu-i decît
perspectiv<1 unei fotale şi permanente cantonări în imperiul nefericirii,
iar poetului regretul ele a nu o putea conduce pe ftigaşul firesc.
Nu dorim Sit se inteleugii <lin cele de pinii nici că pled1im nt>apl!rat
pentru a face din Lt'pturariul lui Aron Pumnul, o surs;I exculsiv<i ele inspiraţie pentru unele poetnl' eminesciene. deşi alternativa nu poate şi nici
nu trc>huie sc"1 fie cu clesiivirşire cxclus;i. Subliniind şi re1iefincl simliitucli.
nile de mui sus, am intenţionat. mai clegrah;i s[1 sugeriim Cii în l.epturnriu
intilnim o stare de spiril (poetică) eminesciană, avani la lctlre, prevestind
venirea Celui pe care imuginaţia şi ginclirea sensibilă autohtonă o precr1liseni parc<-• din .. ale lumii începuturi" şi care fusese menit S<I veşniceasc:j
iposluza ro1rn"111euscă a spiritului universal, prin genialitatea cugetiirii si
simţirii Sale, intrup:ite in „cuvintul ce exprirmi aclev;lrul", cuvînt cu rezo„
nanţe nepieri toar<.>.

In sinul

vanitaţii dorinţe

1\N1;;xA
C

1-: H

Ş

I 'I' O lt U I.

(De un sc'1!.cnn)
fi. Lunca i:oala şi pw.lic-,

I. Era vifor şi ge1· marc,

l'i'ir;"tsilf1 de p;"1<,lori,
Vuia trist de vlj"lic
Şi de vini nmor\itor.

Criv;,ţu\

i:rcu viscolea
Şi cu-o aspră !;Uiernrc,
VI j ii nd lot amortc:L
2. Cimpii gemca-n amor\irc
Şi copacii desfrunziţi
De-a boreilor clfltirc,
Tip:au lrişll şi insloili.

7. Oile prin tirle-nchi!-<',
Prin cimpii numai mciau
Şi prin viscol se-nhăilisc
l.11pi urlind şi ocoleau.

3. Nt•aua pica azvirlilă,
M11nli ele zloati'a grfunfldincl
!)i ele vi for r[1scolit;I.
Z.l>11ra-n aer viscolind.

8. Tn11rozil de-aşa natur'i'1
Fiecare şi pi'ltruns
Şeclea-nchis şi la căldură,
De al iernii vînt ascuns.

·I. Pi1sf1rile degerate,

!I. 1\Iă ginclenm că cel ce arc
Şade-n casă lmbr•kat;
Dar ce face cel ce n-are.
Cc·i <1fară clezbr;ical?

J.-adăposluri a\er~au
Şi

cu penele inflale
După hranf1 eolindau.
5. Vitele mugeau ascunse
Tn borcleie prin pămint
Şi ele-al temii ger µllt runsc.
Sla sr-Jmadă rumcgin<I.

10. O I ce face cerşitoriul
Care n-are ce n1inca,
Cc-n!:hclinclu-i şi piciorul
E silit a alerga. '/
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J I. M;i gincleam şi-nfiorare
~-a cuprins r.urnai !lÎnclincl ;
Dar u doamne ! cc-ntri,lari'!',
Văd un cerşitori viind.

21. .l\lai uînclesc

I 2. Ct' viaţ;i, cc ursirt',
Ce bestem şi cc pi'1cal I
A fi om şi-n omenire
Dezi;:olit şi nt'mincat.

22. Cinci Ic mcri;e cerşiloriul
Şi la uş5. lrcmurincl,
Le reclamă ajutorul,
Cu un glas cluios striglncl :

1:1. Vint prea aspru l>;JLe-afar~1.
Ccrşiloriul, lrcmurincl.
Se ruira Iii cei <lin varii
C;1 s{1-i dea vr-11n lemn, pllni,:tn<i.

23 .•. Face\i mila şi po111anf1

H. l'ină-n briu c·o M"Urleic11\a,

2·1. Jn a'crnenca sim\irc
Şi cll·n suflet intristat.
C11qclind in liniştire
Cred că „omnul m-a h1<1t :

Dezblfmilii pc'>te tot
Şi 'ub ca o cămcşu\[1
J .un.i:i1 numai de un col.
Hi. De la briu in jos o plnâ,

l mprc!!Îuru-i vij!ia,
Prcc11111 trcmur[1 o fr11m:i1
Pini"1 ce vintul o ia.
Hi. Talpclc-i

călcau

pc piC'lc,

La

r11 aşa

poman.'1 !

J>a\i-mi vre un

lemnişor

Cf1
Şi

cu-n suflet sfişiat.
De-a lui cruclf1 sufcrin\i'i,

ele umbre ocolit,
l\1[1 unii şi cu cu lo~ii
Ca să nu fiu o-;cbil.

:!7. Dm· ccv;1 mai inainte

c-aucl icşinrl
glnsuri prin mor111inte,
Cu un ton aprins \'orbind :
I mi

Şi

am zis cu lnlristme :

O ! înalte creator !
Oare cei ce sint in stare
I\ da marc ajutor,

păru

Nişte

28. Unul cu marc-nfocarc
Stri!:incl : „F11ci la cei

•ru nu po\i
Unaă

să

săraci,

fii ln st.are,

mine ca sr1 zaci !

W. MiH calicule ! asculti'1,
Nu veni pacea sfi-mi strici,
C.i nu-mi place vorbii

multă

S-am cu tine, pici de-aci !

Din aclinc am 'iUspinat.
20.

„tare uitalii,
ct' fel pălimt'sc ·:

Şi

noi şi c i?rca iarnă
ele fri !! şi fon mc mor !"

Şi

vreodată

:m. Prin morminte clar cu morlii

~int

l!I. li dudui aj11lorin!f1

ei

25. Cf1ci vi1:i:11i ca o minune,
Chiar atunci cum mii r.lndeam.
l.ltcru cc 1111-mi vine-al spune :
Ci1-n morminte mf1 aflam.

Lol !-.Lrigincl :

milă şi

IH. „Face\i

şi

ce ocolesc,

C;i ele frii;: şi foame mor !"
Oare nu-i iau C'Î la goanf1
Cu 1111 ton lnfruntf1tor ?

Era vlnnt lot dl' frici.

Cer~itoriul

~i

Curn

De opinci, fără nimic
Şi-n picior făr(1 obiel<:'

17. Vlntul lurio' se umflă.
Greu prin 11şii şulcrinll
Şi afar;i-n mini işi -;uflci

~{1raci

JO.

Ticâlo~ule

obraznic,

Cc cutezi şi lnclriizneşli.
Ca s[1 vii at ll ele falnic,
C-un bogat
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să putrezeşti

"/"

~i

ce v:ul eu cbi~r ~n f:1phi,
Nu poci să l:igitduie~ :
'l'u-ntr-o gronpă. eu in altii
Pulrcz('şti şi putrezesc.

31. „Cc '!" ii zi~ cu-nclr~1ţnea lă
Glasul cel răspunzător,
„Şi-n morminl sa am 1>fii1l<i
De un ton in1~rozitor?

38.

Lipseşte ele lin1Hi mine,
'l'ic;Hos11lc ~c c~Li :
Du-Le 1itll?[1 cei ca tinc,
Ca cu l'i si1 putrezeşli.

:m.

:-ă ştiu de Linc,
1mp<iral ori <.dav ele eşli.
Clici te \'i1cl cl1 tul ca mine
Şi lu-n i:ninpă pulrezeşt i.

·fli. ZaC'i in r.roap;'i, putrc~c~lc,
.Şi ele rani: nit-mi mai \'Orbi,

3''

Ori

3:1. Nici nu voi

:H. De

şi

cil ele vei <,I ri1!:i.

Ci unde cşti, pulre:i:eşte
C-aici nu mai poli clomni.
,
'

eşti

mare, mult cc-mi pasă,
morminl le-ai Mtpi1rat :
De nu-ţi place astă ca1<;ă,
Zi să-ţi facil vr-un palat.

41.

Că-n

acluni1-ţi

,\„ti1-ţi

zic „[1-li vic-n minte
Pc pi1111inl cum ai clumnil •
Şi si1 ştii că in 111orminte
I ns11ţi eşti ele putrt'zit !"

vreo oştire
precum ştii,
Si1 te ia clin putrezire,
Si1 te cluC'ă 1:1 cei vii. ·

-12. Dup-acc11sti1 convorbire,
Ce-au'zisem jn·mormint.
Cuprins tol ele i1mlli'tmlre,
Ci1 şi cu C':l morţii sini,

Jn„;."1 fări1 sfaclc\ m111ti1,
\'orbii hmp,ă-mi face 11rcu
Şi oricine eşti, asc11lli1 :
Zaci şi tnci, cum fac şi cil.

·13. trn,picmn fcricelalca,
C:'1 în sufletu-mi "imţcam
C-a sosit clcrnitatca
Şi ci1 toi in cer eram.

J:;_ Sau

N11mc1·oasă,

:w.

1-'ii clar puşnic, o ! l>O!Wle !
ele noi nu te lei,:a,
C-aid e C(?alitale,

Şi

37. Ci1 nu v:'1z vr-o o'ebire.
'.\ici coro;in;'1, nici vr-un lanţ :
'l'ronul t;"111 şi-a mra rohir~
1
Se unirii intr-1111 ~;ml.

Dur inclat:"1 cll·~tcplarca
1\l-aruncâ iar pe piimint
.Şi picrindu-mi ari1lilrcu
·.·
Iar si1raci aucl !-!('minei.

·I~.

I

~

•

T H I N D .'\ V U I,

(De 1111 <oi"1tcan)
2. Cum viu. măninc
1
Şi-apoi mf1 culc,
Ca si1 mai iuu odihnii .
Cum mii clcşlcpt,
Cafea aştept
.Şi iar glnclcsc la cină I

1. l\l:'I scol. iru buc
Şi-apui ma duc,
.Şi tol i:indesc acasă,
Ca nu tirziu
Jar sâ mai v\u
Şi s;\ 111:'1 pui la masă.

·

3. A mii culca
Şi-a mă scula,
Şi-a face pregu:o.Jare ;
·. Şi a ieşi
Spre n veni

Indat'inr lu mincarc.
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De cc Lriiieşti ?
-- Ca să muncesc.
- Şi cc nmncc-şli ?
- Să misluie!lc.
- Dur a ... tfe de viaţii

·I. -

ll. /\ş fi

<"reiut,
C-ar fi putut
A fi in omenire
t:n ce mni mult
Şi mai phicul
Ce-i zic deslivirşire.

;\lărturir.esc

Şi
Că

nu r,reşesc
imi aduce grca\{1.

7. Dar cum
5. De :ir fi fost

Şi cum

S-avem vr-un r~l.
A fi fără mincarc
Şi a trăi
Pr<.'cil vom Ci
De-a \'intului o;uflare ;

trăim

"'imlim

Cu ac,tfcl de natură ;
Să

strigi dl po\i

C.i sintcm toti

Ue om cariculllri.i.

V I U 'l' l! 1' E A
(De un

~(lcan)

2. Prin \'irlutc

I. Prin virtute \'C\i

şti Loalc,
Ce e lucru bun ;
Ce sînl sim\ăminte nallc
Şi cc e comun.

J.

şi juneţa

lu un dar ceresc ;
sa "\'-arate frumu~cta
Sub chip lnscresc.

virtutea sta lot jun<i
;
Şi-anii v1rstei de o;-aduni'.1,
Veţi fi tot iubiţi.
Că

Şi nu-mbătriniti

FLUTURUL
(De un

sătean)

4. 'l'u eşti fără dorin\ă,
Trectnd numai în zbor ;

I. Natura-ti clă viat.a,

rar primăvara flori
Şi soarelc·U dă Caţă,
rar timpul fulgi !>li zbori.

Tu

Tu plin

2. Pc flori stal ca prinllmpul ('!)

J.

Fără

hotar

şi

lei:<'.

să trăici;li

Ce voia ta alege,
îndată dohîndeşti.

fi.

;

de amor.
dul~-n

fire,

I n iter ~i sub cer :
A Ciorilor zimbire
Şi roua din eter ;

timp "'tai tot zburincl.

Tu zbori ca

şi

-1. Cc e mai

Natura adorind,
Sub ...oare-ţi place schimbul
Şi-n

fără suferinţă,

Jn voia la stau toate,
C;ki peste toate po\i
- Ce nimenea nu poate Filnl~• ta să porii.
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• l.;i Zidiri al favoare,
Ci1ci ei te port uşor ;
A ta e orice floare,
l\ la şi-amoarea lor.

li. Nt-vole de purtare,

'J'u nu !>im\i niciodut' ;
Ah I dici in a ln stare
Nu pod s;\ fiu schimbat.

MIHAI EMINESCU ET I.F.
-

,.U~PTURARIUL"

D'ARON PUMNUL

Hesume -

f..'elude relevc le fait que duns le „Leplurnriul„ d'Aron Pumnul apparai:<,.o;ent.
avanl la lellre, des inflexions lyriqu<'s. des slructures prosodiques el de.o; sequence!>
cl'idt-e" qui nnticipent, rl'unt> mnnii.>re frnpp:tnlt>, des moclalit~s lyriques emineo;l'iennes. On repro<luit et on fait une analyse comparative cit> cleux poemes clu l.cpIUroriu, signes „Par un villni:eois", ii savoir La Sci,!nce el Lu Poett', tout cn mellanl
cn (•viclrnces Ies res,emblances Ies plus significatives avec la lyrique ele norlt> poete
nntiom11 el nvec l'une ele ses principales source' : la philosophie de Schopt>nhnucr
On :cooulignc le foit quc jusqu'en 1811?. F.mincscu n'aurait pn.-. pu l!trc J'hcureux autcur
de !'antologie L<'pturnriul de Pumnul, mai" que des poemes parei!.-. prouvent une
lois ele plus quc l'eminesci;inisme etnlL clan-; l'air. Dans Ies :mnexes on reproduit
nussi Ies autres pot•mes sli:nes dans le l.eplurariu „Par un villni:eois„.

N.b. Prezentul slurliu a apurut in pre!otii:ioas..1 revio;l[1 de cultură „Ateneu", Dac:ău,
unul 26, nr. fi (235), iunie 19811, p. 8-!l. Cum, probabil, din motive ele spaţiu
lipogrnfic, poeziile din Ane:1:ii n-au putut fi publicate, socotim că (re)tip[1rirea
lui în ver:coiune inte1?rală este cel puţin oportunii. (RC'd).
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l\llllt\I E!\HNF.SCU -

THADUCATOH

Nu constituie o noutatl• pentru nimeni fatilul cii geniul eminescian s-a
manifcst':.1t şi prin acea propensiune rc1wscentist;i a sa cutre tot ceea cc
înseamnf1 cunoaşt0re urn:..mii, c;.·11 re cek• mai v:.1rialc domenii de mani fe!:iture
ale spiritului omenesc. F_c;tc ele ;iscmcnea ct111oscuti1 cupucitatca poetului
no~tru naţionul de a recepta dale clin domenii extrem de variule ~1le gindirii 'şi ccrcettiriî, date care i-au' fost accesibilt• ş.i prin aceea c;·, Eri1in~scu
:1 fost tin poliglot, cu11osl'i1tor ele limbi de cin:ulaţic european[• ale timpului (german;-1. francez;i, italian;-,, englezii) sau de limbi clusicc (lalin{i, grcuca veche, palcoslav[1, sans..::ritit), niulle dintre acestea ,iu~1~~indu-l)i-le c..a
autodidact.
F1ini i ndoial<i, biografia sa intclet·tuali1 ar n fost incomplct•i clac<i i n
cursul percgrinitrilor sale poetul n-ar ri intrat în contact cu o S<:'ric de
opere de mai mare sau mai micii importanţ;1 pentru istoria c11noal?tcri1
universale, opere pL• care Ic-a considerat, dintr-un motiv sau altul. ca mc·ritind a fi transpuse în limh:.i romi111i1. Eminesrn-traducător rcprczi11t;i c
all;i fatetil a eului s{1u intelectual şi creator, intrucit - arai.-1 editorii ediţiei complete a operei eminesciene. ap;-1rut;i i11 Editura /\cademiei, voi. VIII
şi XIV, - existi'i o stri11s;i interclepcndcnţ{1 intre propria sa gîndirc. pr~1:
pria sa opcn-1 (literani sau publicistic<-1) şi aceste tC'xtc, a diror infl11e11ţ;1
nu poatt> fi negal:i.
Ghiclindu-nL' clup;-1 n~oclul ele lucru şi maniera de clasificare a trac111cc.•rilor t·mincscienc propus;-1 de editorii şi cercL•li1lorii amintiţi (J>t•tru CrP·
ţia, D. Valamaniuc. şi altii) vom r.epara aceste h:.•xtc in clowi mari categorii : de o parte, lra:luccrih.• filo">oficc, istorice, ~tiinţifkl', de alU1 parlc•
tălmăcirile cu caractl'r literar·
privl'ştc prima sec!iune se poate constata C<-1 majori\atc.t
traducerilor sint fftculc clin gcrma11{1, ;.itselincl faptul c.1
inc;i ele la 1ll ani, cinci Eminescu işi propunea realizarea versiunii rom<i·
ncşti a dificilului tratat ele artf1 teatralt1 a lui R<itscher, el era un bun c1.1nosc{1tor al acestei limbi, iar „frazele germane, de obicei lungi şi întotdeauna cu o topică radical diferitil ele ce<1 romiincasc<i ii ernu instantaneu
lranspnrcnte, în structura şi în sensul l0r, oricit ele dificile" (op. cit., p. :15).
Diricullt1ţilc proveneau îndeobşte clin gr!sirea de echivalenţe rom[meşli
termenilor <l~ speciahtaie intilniţi, Eminescu plîngîndu-se „chii.lr de li!
bun început de li1:.sa unei· terminologii filoso!ice şi ştiinţifice el<1lmratc şi
stabilizate". Inaintc ele ct trece in revisti"1 suma quusi·-exhaustiv<i a ace:>-

In cet•;.1 ce

covirşitoart• <i
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lor tex le, s;.1 ne raliem ki o ju<le"utii de v.:1100.U"e e>xtrem de p<.>rtinentil emi.
:.ia de aceiaşi cercetatori asupra ucestci categorii de tr'educcri ale lui
Eminescu : „Dind timpului s;lu ce e al timpului şi dind grabei şi nercvizuirii ce este al lor, chir mai ales uitind in chip delibera( şi metodoloqic:
cum ne su n fa ast<izi textul <1cestor traduceri, citind mai ales în ele int<:>rioritatea :;;i sensul unui proces şi nu tr{1inicia, adesea inlîmpitltoare, a
rezultatelor sale, putem spune ci1 Eminescu a fost un traduci1tor ieşit din
comun ... lucrul este adevill'at despre toate traducerile eminesciene, din al
c<iror travaliu se simte C<i limita lor ideaU1 era clesăvîrşirea" (op. cit., p. !i6).
Singura traducere nrnsiv;i tip<"irit;i şi revizuit<i de Eminescu m 11111pul
chiar d<.1că numele lui nu este menţionat ca traduc;itor (paternitatea versiunii fiind ferm demonst1·atc"1) esll' volumul I clin Fragmente di11
istoria rom~milor de Eudoxiu cavaler de llurmuzachi, apitrut la Bucureşti,
Stabilimentul pentru arte ~rafice Socec, Sander ~i Teclu, 1879 (opera fiind
scris<i in limba germanii in origi1wl iar urm;.Hoarcle volume ap;irînd in
t;ilm;icirca lui I. Slavici, şi el redactor la Timpul pe atunci). Traducerea
ace<1sla st;i miirturie, prin tematica ei, pentru constanta preocupare a poelului nostru naţional pentru istorie, preocupare care şi-a gc"asit exprimarea
şi in opera sa literar<I, insiaşi stilul traducerii fiiml „curgiitor", în fraze
ample şi clare, de o ,,limpezime surprinz:ito<1re", deci de o înaltia reali zarP arlislidt.
Arta rcprczc;1tării dr•amaticc dcz\'ohată ~liinţific ~i in legătura ei or,::Jnică de prof. cir. F.nric ·n1eodor R<itschcr (p. 215-:J()G, Op<.•rc, XIV) este
o tt1lmiicire p;lstraU1 în manuscrisul 2254 şi importw1tă prin r.1cee;.1 cii m;
e doar o traducere, ci şi o lecturii asupra ccireia Eminescu a meditat, adnoi':71d-o „în sensul unor aplicaţii şi exempli ficitri imediate ... o lccturi1 cu
nedumeriri exprimate margi1i<1l, acolo uncie pasajul original pare insul'ic1ent sau confuz, cu rotunjiri sau nuanţiiri asociative, care toate probeazr.i,
pe lin~<i o indepcnclcnţ.!1 de gindire şi un curaj al opiniilor, surprinz;itoarc
la un tin<ir de 18, l!J. 20 de ani, o complcmenatrilutc ele interes într<'
actor şi tra<luciitor" (op. cit., p. HllU, Comentarii). lnceput<·1 in perioada in
care tirnirul Mihai era copist, suf11:.•ur şi citeodatr"1 chiar şi actor fi,gurant
al trupei J>ascaly, traduc(~rea îşi propunea s1i suplineasci1 lipsa unor lucriiri de specialitate, destinate instituţiilor de invi1ţitmint artistic supt'rior.
Contactul timpuriu cu lucrarea unui teorcticio.m celebru ca Rolschcr •1 fost
f<ir;.i incloial<"1 ,,revelator" pentru Eminescu, ci'1ruia i-a clczvi"iluit p;irţi masive din clranH1lurgia u11ivcrsali1, anlic<i şi moclern.:·1.
Traducerea clin Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, p;-1slrat<i in mss.
~258, editat;-, pentru prim<.1 dat;i. în J!ll4 la laşi, rcluatit în Opere Xl\I
p. 3117-441, a fost fticută în perioada stuJ:ilor berlineze, în timpul cind Titu
l\iaiorcscu ii f[1cea poetului propunerea el(~ a-şi trece doctoratul în filosofie.
Ea se imJ..iunc :.\ fi priviif1 ca o preg<itire fcicut<i în epoca studiilor pentru
doctoral, în vederea tinerii unui curs u11iversitm·: analizind textul eminescian, C. Noica afirm<"• : „Eminescu gindeştc cuvîntul de fiecare clat[1 i1~
funcţie de context şi d<"1 ;.1stfel nu chipul stabil al cuvintului, ci imagine;'.
dramatic1i a gînclului. Dac<"• truducerca sa nu cucereşte, traducătorul din el
este cuceritor clin plin".
vieţii,
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O cxcelt.•11li1 lalrn1"1cire l'Ste <1Cl'C!<t Jin .'\ugust Lc.-skit"'n, Manual de limba palcosla\'ă, aflati1 în mss. 2:W7, rcl uati1 în Opere XI\', p. 44:~-507. Textul, avincl şi unele comentarii proprii, apare intr-un limbaj surprin7.Mor
ele modern, cu o terminologie dintre cE.'lc mai adecvate : accastfi traducere,
datind clin perioada directoratului lui Eminescu lu Biblioteca Universitar•·
clin laşi, parc a fi concrescut<i cu rîvnc.1 lui de a înzestrn biblioteca ieşean<I
cu tex.te ale literaturii şi culturii romfme vechi. Poetul nostru national ni
se de7-V<Hllie şi ca un excelent filolog, putind l'i plasat alfttu1i de. Hasdeu
şi Chihac printre maintaşii slavisticii romfmeşti moderne.
Gramatica critic~i &1hrc,·ială a limbii sanscrite, manustris aflat la Bi
bliotcca Central« U.niversilar[1 din luşi, reluat în Opc:e XIV, p. 44:1-B%
este revelator pentru preocup{1rilc de indianist ale lui Eminescu, open•
unei minţi. lucide, analitice. Cursivitaleu scrisului cu caractere dcvanagari
conduce la presupunerea c<"1 Eminescu era familiari:wt cu sanscrita inainte
de a fi început <1ceasti1 traducere. c;i va fi ff1cut detsule exerciţii de scris
şi de gramaticii în ufară <le această traducere.
Jn manuscrisul 225î se gi"iseşte o traducere din italian<i, capitolele n;
şi HJ din II Principe, ideile lui MachiHvclli preocupinclu-1 pc Eminescu în
perioada gazetc"iriei bucurL'Ştene, anii IBBO-lHB I.
Jn afon"1 ele aceste traducere de întindere mai 1rn1re, sii amintim cele
1wstc -!O de articole t<Hmt"1cite de poetul nostru naţional, articole avincl o
tematicii de-a dreptul caleidoscopic<i (istorie, economie politicil, istoria cult urii, etc.) : „l\fa~ina societăţii consistă ...••, „E timp ca oamenii de stat'',
„Toate generaţiile", „Unii cconomi~ti", „Simbria natnrnlă", „Teoria lui
Hicardo", etc.

Tn•cincl 1<1 traducerile lilerarL' (teatru, pruz;1 sau poezie) ne vom pune
riresc - intrebarea dac;, Eminescu era sau nu cunosci1lor al hutaclc·i
„tradutto1·e traclittorc", fiind cu siguranţ;·1 conştient c<"1 in litC'ralur{1, mai
mult decît în oricare alt domeniu, cel care incem·cii s/1 ptmil in paralel texte•
in limbi diferite face necesarmente un act de „tri1dare". De altfel, in ceea C{'
priveşte fidelitatea tcxtului-ţinl<i, a Lraclu<."crii deci, faţi1 de textul-surs;\
o foimoasi1 comparaţie se datoreşte Renaşterii italiL·nc : traducerea Cil şi
l'emcia, este infideli"i :itunci <:ind e prea frumoLisa şi, mutatis mutandis, devine lipsitii rle farmec clin prea multt"1 fidelitate.
Tillmf1cirile literare ale lui l\lihai Eminescu fac parte cli11 prima categoric şi este şi normal sft fie aşa. Pentru un scriitnr de talin lui, mai
simplu şi mai (ircsc era sfi ofere echivalenţe şi nu versiuni literure ale
tt-xtului-surs;j. Dintre traducerile de teatru se cuvine a fi amintit;1 in cap
de listc"1 piesa Lais de Emile :\ugier, lranspus{1 in romf111(1 printr-o variant;·,
germanii, t;ălmf1cirea dalinc.I clin 1BU8 şi fiind ultima marc realiz~ire de
acest gen a lui Eminescu. /\borclînd creaţia shakesperiant1 şi lucrmd cu
textul original, poetul traduce o bun<'1 parte din piesa Timon din Atena,
in perioada bucureştearnl, 18B0-18B I. Si1 nu omitem nici cea mai timpurie trnducc·re de tc.•atru a poetului, drama llistrio de G . .Jerwilz; realizatil p1'in IBliB, nici frugmentul din 'l'orquato Tasso (v. 1-HJ) de Goethl',
nici \'irful cu dor./Balachi romi1n<i in trei pill"ţi/de F'. de Laroc (Carmen
Sylva).
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L.:i capitolul pro1.:i, voni aminti cronologic, I.anţul tic fllll' Jc:> Onkel
.\dam, tc"ilm<"tdre fc"lcut<"t in unii petrecuţi lu Cerni"tuţi şi puhlicat<i ele J<'amilia in llllili. Din perioad1.1 in care EminC'scu era redactor lu Curi<'rul <le
la~i date<.1zt1 cîteva traduceri, fie aparţinind unor autori de notori<.•tatP
(:\I. Dumas - O haic caldă în Egipt) sau mediocri (A Dauzats - O haic
rece in Egipt ; Armund ele Lagnau - llenrieta de Scrrey), pe care Eminescu le-a destinat foiletonului acestei publicaţii, „ultimul ris <li lui Eminescu", dupt1 cum o considera C;tlinescu, este tt1lmt1circa din Mark T\',;ai11.
Versurile de pol"i'ic sint, in cea mai mare parte <lin limba germant1
(Schiller - lksig1wţiunc, llcrtor şi /\ndromache, Mănuş<• ; Lcnau - Foaea
n·ştcdă), din francez;i (Victor Jlugo St•rcn:uh1) smt din clasicii latini
(Horaţiu).

lnccrcînd sii <lcsprimlem o concluzie asupra acestei faţete mai puţin
pusi1 in luminft clin travaliul celui ce a fost cu adev<lrat un mu~ <tl literelor romc"me, vom afirma, <1liituri ele cei cc 1-mt studiat ani la rinei c<.i „Eminescu trebuie gînc.lit ca deschizittor ele multe şi înalte <lrumuri şi ca spi!"ilul tutcl<ir al traduci1torilor rom<-mi ai vremii moderne".

Mlll:\I J·::\ll~ESC\1 -

-

TIV\DUC'fl.:UH

ltt'o;umc -

L"articlc que voici „c propose ele mellrc cn lmnicre f:lcettc moins c-onn11e
la µvr.;onnalilt· de po.::lc national. J\'lihai Eminescu - .:clic clu lraduch•nr.
Sans duulc, sa bio:;r<1phic intellcctucllc aurail ete incumpli.-lc !iÎ Ic poete n'clail pao;
f'ntre cn con:act avcc unc sl•ric d'oc.11vre)o imporl:mtcs pour l>vulution <lu i;.:1vuir
univr.•rsC'l, oe11\'re„ q1i"il a er11 bun de tracl11ire cn roumain, faisanl ain'>i prcuvc d'un
talent inne el d'un inlt-rcl tout particulicr pour Ies clomaincs lcs pluo; clivt•rs. On
da ..,ific 'e" traci uct ion' .cit clcux 1:1·andcs cll lct;orico;, leo; I rad ucl ioni. phi losu11hi11 ucs
(don! on pn:•„enle le' cxcmµlcs Ic.., piu~ rC'm;11·q11ables) el Ic!> lrmlut"lions lillcrnirc~.
ele th(·alrc. prn.;c el poesit'. I.a cu1H:lu«ion qui se clcgnge est que !\-lihni \o:mine'>·~u
peut l"lre apµc'le, i1 ju ... Lt• titre, le „l?cnie tul~lairc" des traductcurs roumaino; d~
l'(•poquc moclernc.
rj,•
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SOCIETA'flLE J\CADEMICE DIN BllCOVINJ\ (1875-19:18)
Scurtă

prh irc

istorică

Constantin Loghin, refcrj11du-se la activitatea soc:ieti1ţilor studenţeşti
din Bucovina, nota pc bunu drept•itc : ,,Cînd se va scrie istoria studenţimii bucovinene, se va vedea ce rol dclenninant a jucat ea in vinţa pt1hlicf1 a Bucovjnei. ..-\m pult•a spurw chiar c[t accasl[1 via\<I u fost croitf1 ~r
cea mai marc parte c.le ~tucleu\i. Nu cxisti1 in Bucovim1 fapti1 romimeascir mai importantf1 care s;i nu fi pon1it sau chiar sfi nu fi fost rcaliz;,itf1 ele.·
studenţi '", p. :ll-:J2). Sîntern îndrcpt;iţiţi s;i apreciem c;·1 fiecare înfiinţare a urwi noi socicti1ţi academice ro111{111eşti a fost o necesitate soci;,il;i
a poporului romi1n din Bucovina, a
corespuns unei nevoi naţionale ro1rnineşl i. Ele au fost specifice unei noi Bucovinei.
Dupi1 IU75, anul infiinţ[U"ii Universili1ţii clin Cc1wiuţi, stuclenţimc<1
romc'mcasdi de aici a înţeles şi a slujit cu pasiune şi ct1 jertfe drepturile
:>i nevoile poporului nostru din Bucovina, contribuind cu entuziasmul li.
nercţii şi a dragostei
de popor la menţinerea şi consolidarea conştiinţl•i
naţionale in acesl;i puric ;1 pi1mintului romfmesc. rnpt;i cu mullf1 cruzime
din trupul i\loldovei, de Imperiul lfohshurgic in 1775.
Islori<t studenţimii bucovinene fi.IC(' parte, dupf1 piircrca noustrf1, uh
ins11şi istoria acestui colţ de ţani. Lucr:irile mai vechi, foarte puţine
I:.
num;-ir, referitoare lu acc.·sl subiect, sint apro<ipc de negiLSit iar cele mai
11oi ') sini. desigur insuficiente
spre a înf;1ţişu celor de azi tabloul deosebit ele complex al acestui fenomen
specific Bucovinei istorice_ Prin
rindurilc l'are urme<l7.<i incerc;im doar a trezi interesul specialiştilor in
clcmcniu, şi dorim st1 t"thord;'im, succint şi sint<:>lic, uncie aspecte din viaţa sluclenţcasc;i clin Bucovina, aspecte mai bine cunoscute numai
unui
parlicipanl activ la accasti1 viaţii .
.'\pariţic.1 socieli'1ţilor „academic«:" în Bucovina a fost dE.olerminalit de
infiinţarea Universil{1ţii din Ccrn;"n1\i in anul IU75, cinel autoriU1\ile hai>~hurgice pl;inuiau organizarea i.lnor serh<-1ri pompoase, prilejuite de cc11te11arul ancx;irii Bucovinei, în caclrnl cftrora inaugurarea Univcrsiti1ţii
ocupa un loc deosebit. Universitatea „gernrnni1" din
Cerni1uţi avea ca
scop î11slriiim1reci acestei provincii, genm111izarea ei. St.-uctura org;111izatorici1 ne spunL' clar acest fapt : la cele dou{1 foculli1ţi - la cca de dre11l
I. Ion Negurn. l'n•lirninariii la o irna::hw a \'il•\ii Mudrnl1•şli din ln•t·ulul UucO\'inei
(llllll'i

H.li!)).

2. Vezi; Emilian Dan l'etrovici: Sodulă!ilc aC"a1fomin• rornf1111•şli din H111·ovi11a,
lornw :1h• luptd d,~ l'1llanci11:1n• sol'ia1;1 şi na\ională, in J\nuarul 71!uzeului jucle\ean, V 111, 1981, p. :15:1-373, uncie se 1:I1seşte aproape· inl re:ir.a bi hliografie a
Lemei.
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şi la ce:i de_ fj)izoJ'ie func(ionau rn1mnl 2 profesori romi1ni şi mmrni la
r~acultatea de Teologic profesorii erau romf1ni. Cursurile universitare SC'
desfftşurau in limba gcrnwnă şi nu era prev[i;mt nici un curs ele istori;:i

sau ele li tcrat ura romC111[1.
Despre situaţia romf111ilor din Bucovina acelui timp ne grăieşte
şi
num;irul studenţilor
ccrn;iuţcni : din 208 studenţi înscrişi in acel <li!,
53 erau romi.'!ni, ri l
evrei, 41 ucrni nt:>ni, :n germani, 28 poloni şi 4 cehi
Dac.'1 l u;\m in considcrarc cii 1~c acea vreme
nu existau în Bucovina
şcoli secundare
romi\neşti, efortul romfmilor ele a ajunge la cunoştintc
superioare pare satisf;kf1tor. Dac;i insi1 ne glnclim c;i în acel timp rom<'lnii crm1 populaţia majorilar;i in nucovina (cu toate sforţ;"trilc autorit[1ţi
lor ele a „<1justa"' rccesaminlclc), num[1nil studenţilor rmmini este mic
Ginclul celor ce urmiircau ştcrgt•rea caracterului romfmcsc al Bucovinei
prin diferite mijloan·. intre care Universitatea avea un important rol,
.nu s-a realizat. Nu s-a realizat, fiindci1 studenţii romfmi, crescuţi la ucci.lsl<.·1 universitate gcrmarni au ştiut s<'1 preia <lulele ştiinţei pc care o primeau
din partea unei culturi dintre cele mai preţuite, dar au ştiut s.-, şi rt1mi11:;i romi1ni, iubitori ai ncctmului lor. J\ceustă urmare a culturii lor supcriu;ire au reui;;it s<"1 i11fiiptui<1scf1 societ[1tilc academice bucovin<.'ne, desp1T
a cill"or aclivitc.1tc încerc ~.-1 prezint numai citeva aspecte mai importante
Conform unor tradiţii medievale, preluate c.le la francezi, studenţii ele
la universitc1ţile germane se organizau in societ;iţi „academice" (spre ;1
numi pc elevii cursului superior al gimnaziului). Fiecare societate „academic.:-1" se cleosl'i>ea de c.11ta printr-o uniform;! pitoreasct1, chipiu, panglicii multicolorii ce se purta pc piept, peste c{mrns{1 şi fiecare membru
era obligat Sii lJl"acticc scrima, ca „armii pentru up<irarea onoarei'' ..Manifestc.irile externe, publice. ale acestor societ;iţi atrfigeau întotdeauna
interesul şi simfMlia tuturor. Era 1mmifostarea romantict1 a virslci studenţeşti.
~i studenţii noii uniVC'rsilt1ţi cNni1uţene s-au organizat. pe naţion<1li
U1ţi. în astfel de sncicl;iţi. Fiind insci societ{1ţi cu caracter şi tradiţii stniine
pnporului rom~1n, ele m· fi pulul deveni un pericol in plus pentru tinerii
studenţi nom;ini, şi aşa împiedicaţi pinii la c.iceustii virst;1 sii se dezvolte
i11 spiritul lrmliţiilor şi al culturii naţionak• prin şcolile ofici<1le ele lot felul. din a 61ror program{1 lipsea predarea limhii, a literaturii şi a islori~:
romitnC!$ti şi in care. uneori era interzis<! elevilor folosirea limhii rom•ine
chiar i11 lim11ul n.•cre<lţiilor. Nefiind fomiliurizaţi cu organizarea unei sodcU1ţi ncademice rumimeşti, studenţii romc"ini din Cerni"1uţi n-ar fi rczisl<1l lentaţ.iei şi ar ii devenit victimele atracţiei de a se U1sa incorpraţi in
socil't;iţi stniine, ccea ce ar fi echivulat cu înslr<ii1wrca ele neam şi implicit
ele idealurile poporului romf111 din Bucovina.
SOCIETATEA ACADE:\llC,\ HO:\JÎ\N,\ „AHDOHOASA" (1875 -

1877)

Cel cc a îndrumat pe sluclc11ţii romi1ni din Cerni1uţi cum s;i se orgunizeze de l;,1 bun inccput, a fost magistralul rom[m Tudor Ştdanelli, venit
de curind de la sludii din Viena, unde dohindisc experienţa necesarii ;~
-------
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memi.iru al ve:>titei sodet~ţi „Homiml;.1 Junj'. lat:i ce spune l•l într-o scri:.-.ourc din l!l12 : „Arhoroasa" um infiinţat-o eu în anul 1!175, am alcătuit
stiltutcle şi am staruit sii fie rnl<.trite. Eram atuncea funcţionar la Tribunalul din Cern.:-mţi şi doream ca l<i nou înfiinţata universitate studenţii
romani si"1 se închege intr-o societate mare, ca s<"1-şi dezvolte senlimentek
nuţ.ionale, limba str<"Jmoşasc<i şi s<i devie un fuctor cultural din viaţa pub~
licf1. Principiul ce m-a C<il<"iuzit l;.1 alci1tuirea statutelor şi la formarea societclţii a fost ca tinerii studenţi s<"t fie feriţi a aluneca pe calea altor societi"1ţi
stniine cari 1ransportau in Bucovina obiceiurile societilţ.ilor germane din
Viena, Gottingcn, Jena, etc., obiceiuri cari la dinşii se bazau pe tradiţiuni
de sute de ani. Romimii din Bucovina uveau uite nevoi si în sensul acesli.1
lrC'huia si1 ptll"ccad;"1 „:\rhoroasa" :•.
·
Scopul socictiiţii, prevăzut in stalul, era: „Perfecţionarea reciprocii
a membrilor pc terenul n<iţional, literar, cultural, prin prelegeri literare,
îndeletnicire în arta oratoricii, susţinerea unui cabinet de lecturii şi .1
unei biblioteci, <1ranjarea de petreceri,
serale literar-declamatorice-muzicale, spl'ijinirca membrilor lipsiţi de mijloace i,;i C<iut.irea lor grulmt11
in cuz de l.mală" '.
Semnul distinctiv ern o simplii panglic<"1, latei de circa J cm, avî11d
culorile roşu - auriu - albastru, care se purta pe piept, prins<i de ci1mnş<"1. cu culoan'a roşie deasupra, ele hi umc"irul drept spre şoldul sting. ·)
Deviza societăţii, luat1i din /\lccsandri, era : .,Uniţi si1 fim in cugete, uniţi
:n Dumnezeu !"
Actul oficial de înfiinţare a „:\rboroasei" poarti1 data de 22 decembrie 1675.
ln primul an al existenţei sule', „:\rboroasa" a nunuirat printre membrii s<"1i 44 dintre cei 53 de studenţi români din Cern<iuţi. Se pare c;i cei
!I care nu se ailc"1 printre arhoroscni <lll cedat in faţ.a atracţiei uniformei
şi a tradiţiilor societi1ţilor striiinc şi au preferat S<-1 poarte „culorile" {cum
se spunea lu panglicile spccirice ficci1rci socictf1ţi academica) altor naţii.
Dacii privim numai acest singur fapt, putem înţelege azi cit de necesurli
era, în viaţa poporului romim din Bucovina, înfiinţarea „.'\rboroasei".
Primul preşedinte al „:\rboroasci'' a rost studentul în filozofie Ghernsim Buliga, urmat în al cloilea an de Iancu Cocinschi şi în al ln•ilea an
de Ciprian Porumbescu.
ln afaru faptului cii arboroscnii se intilneau
zilnic in .,Cabinetul"
(aşa mm1e.1u studenţii romimi bucovineni secii ul lor) ele lcct urii, - o od<"1i ţi1 pusi1 la clispozitia societăţii ele Seminarul Teologic din Reşedinţa m1tropolitarni, activitatea on:anizati1 a „Arboroasei" se desfi1şura în şedinţe
administrative (interne) şi social-culturale puhlice, foarte apreciate de ro1minii bucovineni. Iatii un extras din articolul api1rul în oficiosul cerni1uţean „Czenowitzer Zeitung" in urma serbiirii „t\rboroasci" din 25 aprilie 11177 : „lntreaga elit;I ronHineasdi a
Cerni1uţului a fost invital<i din
partea „.-\rhoroasei" la ace<1sti1 serbare, clin care cauzi.l un numiir nespus
de oaspeţi au onorat societatea prin prezenţa lor, - dovacl<"1 de cîl<.i simpatie se bucurii l'<t la publicul romimcsc. Dar au fost de faţ;i şi numero~f
studenţi stri1i11i de la univE.·rsitate din loc, apoi mulţi profesori univer-

J.

Ilic Dugan. hlorkul 50cil•tă\ii acadl•micc române „Junim<'a". Partea I : „A1·boBucureşti, Ecl. l. E. 'l'orou\ iu, l!.131. p. 11.
4. lbidl'lll, p. 13.
.
J\slfcl ele panglici erau \es11le din fir special şi erau com:mdute la viena.

roa„a-• ( 18i!i-lll7î).
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sitari. ( . . . . ) Cu nrnre interes şi afecţiune oaspeţii prezenţi 11n11ărea11
producţiile muzicale şi declamatorice .. ( . . . ). şi mai ales ale corului
de sub conducerea preşedintelui socicl<"iţii, a tin<irului nostru componi•l
cil. Ciprian Porumbescu ( . . . . ). :\ premers imnul nat,ional „Deşteap
lii-te ro1m:mc" de Andrei Murcşianu, apoi a fost executat imnul festiv
al sociehiţ.ii •.In ţara minclrii-a fagilor" cuvintele de dl. Tudor Şlefanelli.
muzicu de dl. Ciprian Porumbesct1.. ( . . . ).
.·\stfel a durat petrecerea
pinii jn zori de zi (... )" 5•
F.ste ele înţeles entuziasmul publicului romi111esc clin Cermluţi pentru <islfcl de serb1iri, riinck<i ele erau destul de rare în acele vr0mi, •.le
stt1µînire striiinO:i.
în acel timp „:\rboroasa" era societatea acaclcmic;"1 care avea meii
mulţi membri, !ii in al doilea an. - şi f>2 in al tn~ilca an dr. cxislenţa. i)
Dar in acest al treilea
an de activitate. in urma tclcl-!ramci trimise dt>
comitetul „.\rboroasei" in ziua de 12 octombrie IH77 Prim<'1rici din laşi,
care comemora o sul<i ele ani ele la mişeleasca ucidere, pentru c•i a protestat impotriva r;ipirii Bucovinei de cr1trc austriaci, a Domnitorului Moldovei Grigore Ghica Voievod. şi care avc;i urmiilorul conţinut : „Primiirici
faşi, ,,Arboroasa". societutea junimei romc"me din partea clei rund1iat{1 a ve ·
chei Moldave aduce condoleanţa membrilor siii IH.mtru tutorul decapitat.
Comitetul" - membrii comitetului. în frunte cu C. Porumhescu. au fost
arestnti pentru „lr<idare de patrie", ţinuti citeva luni în inchhoarc, apoi
achitaţi, dupi1 un faimos proces, dar societaten „:\rhoroasa" a fost
desfiinţat;.·1 oficial la 15 noiembrie l!l77 ;).
Idealurile ei, nobilul scop pentru care au activilt şi suferit arboroscnii, au fost preluate ele socicl<iţile academice romfme care i-nu urmat.

li. SOCIETATE1\ ACADE:\lICA H0:\1.·lN1l „JllNIMEA" (1878 „

„...., ,,..'•: ~~~twe :..,:t.-..".......„.., - 4 ~.

1938/
•

'

••

•

...

~

F<iclia aprinsi1 de .„·\rboroasa" in slujba promovării idealurilor naţio
nale, dorinţa ele a ujula neamul şi de a ridica stinclarclul p<itriotismuhii
<tctiv prinsc.'r[1 rădăcini adinci în inimile studenţilor romtmi ccrrniuţcni
Era nevoie ele o nou<"1 societate ~
:\şa se face c<i în ziua ele 7 decembrie 18i8 studenţii romi111i. mulţi
dintre ei foşti arboroscni, sint convocati de [o~lul preşedinte al ,J\rl~,J
roasci", Gherasim Buliga, şi hot;.ircsc înfiinţarea unei noi societ<iţi aca·
demice rom<'tne, <ilcgindu-i nu1111:-le de „Junimea".
Primul comitete este alcătuit din Dimitrie Onciul preşedinte, Ştefan
Cocinschi, vicepreşedinte şi Ciprian Porumbescu. secretar.
Se acloptii
acelaşi statut ca al „Arboroasci'' aceleaşi
însemne (panglica tricoloră),
acelaşi imn ft!stiv 8). Foştii membri
ai ,,Arboroasei" devin
junimeni,
cum işi spu11em1 ci. Din 11180 ,„Junimea" devine cca mai mare şi insemnat<i societate academict1 din Ccrni'it1ţi 9 ).
5.
ll.
i.
8.

Ibidem, p. IG-17.
Ibidem. p. 50-51.
Ibidem, p. 21.
Raportul socil•lii\ii acadcmÎl'<' roman<" .„r1111imt:'a" tlin (\•rniiu\i a'>1111ra anilor ;1dnii11Mralivi 190R/!l-1925/26. Ccrn[111\i, 1!12fi, p. l·I.
!I. lbidt•m, p. lli.
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In rJstimp de 50 de ani. „Junimea" a continuat cu st<irt:int<i şi fC'rmitatc sii reulizcze marile îndatoriri pc care le avea
tineretul studios
foţi de popor şi foţi ele el însuşi. Gheorghe Popovici, preşedinte ni socict.:iţii in nnul nclminislrativ 1HB3-18B4. spunea in raportul anuDI : .. Puşi
in curcmtul unei civili;mţii strc'iine, avem deosebita datorie mornlli ele a
cultiva sentimentul nanonal ~i a întări lcgf1t11rile nalurule ce ne le:.1f!ă de
poporul nostru". 10 Jn raportul an11i1I pc anul Jflllfl - 11111fl se scrie:
„Culturii este arma cca mai puternicii, poporul
voim Sii-1 vedem pe o
lrcapl;i inaltta ele culluri'i şi o bun<i stare mat0riuW". 11
Urmind acest ţel trasat ele îm1intaşi, „Junimea" a găsit numeroase:.'
f'orn~c ele activitate, dintre care reţinC'm :
- 0rsFllli7.area ele cursuri ele init ie re în isloric.1 :;i literatura rom;·111i'1
a nwmhrilor nou intraţi in socic>tale. · avind i11 vedere c<i înainte ele uni·
rea din 1°111 aceste obiecte nu fiJ.!urau in nici un progn:am al şcolilor din
Bucovina. Dup;i HI J B cursul de initiere consta i 11 cu110<1şlerea istoriei sociC'tc'iţii „Arhoroasa" şi al
Junimii", precum şi în predarea practicii <i
comportiirii in societah:>. Erau foarte utile aceste inclrum<iri.
- Primirea festivei a noilor membri, insotiUi tol.clPauna cir mniiifoscintecc. recitări, petreceri şi înîlniri cu foştii membri
ti'iri patriotice.
activi ai societ.:itii. Aceastci manifestare se f;icca prin decemhrie şi se 1111mea „comers" :
- FiccarE' membru nou intrnt în societ<1le primra ca inclntrn:ttor
nersonal un „hăclită''. care pulC'a fi un student mni VC'chi sa11 un fost mrTJ1hru al societ;iţii, ie~it din rindurilc studenţimii. :\cesli1 ii 1ndrumn pe novice i11 cazuri10 mai areic ~i în orice imprejur.'iri ele viaţc'i. A fost ele n1:1ro
folris tuturor. Era, de fapt, legătura intre 1~cneraţii, trninic;i !:'Î afectivii:
-- Organizaren „Clubului membrilor emC'ritati". iniţinHi de nceh'ii
Tudor Ştefanelli, a fost o acţiune tot pc liniri întăririi le~ăturii intr0 (!<'neraţii. Dupil c<> un junimean îşi termina studiile. el primea în plPnar~:
titlul clP .. membru inactiv". adică nu mai ern nwmhru cu riispuncleri i•i
societate. El avea îns<i dreptul ele a participa oricind şi oriuNlc la mnnifest<irile societ<iţii şi, uneori, i se putea încredinţa unele sarcini. dacă era
necesar şi rlacă el era ele acord. Dup;i un timp ci devenea „membru emc·
ritat" :1! .. Junimii" ~i avPa îndatorirea ele u ajutn societalfa în lo:1te <b·
mcniile. în localitiitili:- în CQl"C' locuiutt ~-4. membri emcritaţ.i, acolo se inîiinţa 11n •• Club ni memhrilor cmeritati". cu incfotoriri statutare precise
Ca .,frate mai marc". orice membru inactiv sau 0mcritat cr:1 pentru iP·
nimcanul m<?i tiniir „blidiţii", iar soţia acestuia crn „Ic>liţă". apelative curente intre junimenii ele lontc virstelc. (N. Iorgn, vizitincl Bucovina prin
Hlml, surprins ele acest obicei, numise Bucovina „ţara bfidiţilor") :
unor mari personalităţi
- Acordarea titlului ele „membru onorar"
culhirc1lc romf1nc. în v0clerea ridkiirii nivelului ncti\·it;iţii proprii şi in
,•edere<1 organiz;irii unor activitiiţi cu ajutorul acestora :
- întreţinerea unor legiituri strînsc cu uite societt1ţi sludente:>ti şi
culturale' romimeşti. din ţara libcr:i şi clin provinciile pc alunei ocupntr>.
în veclerc~a unor acţiuni comune. „Junimen" a întreţinut leg5luri fr:J·
ţc~ti cu :n ele socicl<iţi culturale:
10. lhidcm, p. 17.
li. tbidl'm, p. 19.
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- .·\lc<ituirca unei biblioteci a societi1ţii. Biblioteca „Junimii" a de·
venit, înainte ele primul riizboi mondial, cea mai mare bibliotecă romf1neasc;i din Bucovina, cu cele 1021 volume.
In 1!J23 „Junimea" avea t•
hibliotcc{1 de :Jlfll volume. (12) :
- Pentru bu11:1 clesfiişurare a activitr1ţ.ii multilaterale pc plan cultural, „.Juninwa" ;ivea organizate 4 secţii : literarii, muzical;l, teatrală si
cconomidi, toate conlucrîncl 1<1 organiz;1rea de manifest;iri publice ( l3);
- Organizarea de festivaluri şi asczări literar-muzicale la oraşe şi
sate, cu precădere in satele riizeşeşli instr;Jinale :
- Or~anizan·a „Seralei mari''. care stringca toutii intelectualitatea
Cern<iuţilor Era o manifestare cu accentuat caracter naţional. Doamnele
veneau in costum nat.ional :
- Invitan•a ele personalităţi culturale din ţnra libeni pPntru conferinţe şi intilniri cultural artistice :
- OrganizarC'a ele baluri ::;i şezi1lori culturale la ~;cite :
- Infiinţarca la sate ele biblioteci şi cabinele de lectură. Dona\ii
pentru ••ceste instituţii :
Colectarcf..I de cintccc populare bucovinene. care apoi au Cosi publicate în revista societăţii, „Junimea literarii" ( 14) ;
- Organizar<>a ele b<'inci populare de lip R('ifcise11, pentru ridicarC'il
cconomicJ <• populaţiei romi"mcşti şi scoaterea ci din mîinilc c;~mătarilor.
Unul di:1 preşedinţii „.Junimii" Grigore Filimon, şi-a închinat to1M1 vinţ:a
acestei activităţi :
- Obli_gaţi<1 fiecărui ju11imean ele a ţim.·. în timpul yacan\l'lor confc:>rinţe pentru s<1tcni ;
- Organiwrca :,i sprijinirea activităţii la sute a .. arcă!)iilor". car~
C'r<1u ;1.5ociaţii cultural- naţionale în cadrul
căror:i se cultivau tradiţiile'
poporului romf111. se
organizau şez.:1lori cu dansuri şi alte proclucţ:i
popul.:1re, !':e recitau poezii patriotice, se or~anizau hore ele. :
- Tn şedinţa plenarii clin 20 noiembrie 1903, „.Junimea" a înfiint<'t
o revi5t<i, cu numele de „Junimea literară". condus<i de membrul ei Iar.cu Nistor, în care se publicm1
lucr;lrilc literare ale tinerelului rom[1n
din Bucovina şi uin t11te p<"ll"ti. La incepul revista işi avea redacţia !-1i ac.1mini<;traţia în ocl:iiţa economului socicUitii, care se aflu chiar la i11trC1rea
în cabinetul societcitii (1!1) Re\"i~ta acc>asta a devenit o publicc.tţic ele lll<lrc
interes ~i a apf1rut pîn;i in preajma celui ele-al doilea ri1zboi mondinl·
- In HI06 .. .Junimea" editc<1zr1 . .Foiletoanele" junimeanului Mihai
Teleman şi în acelaşi an începe s;i editeze şi ziarul .. Deşteptarea", gazetă pentru popor (Hi) :
- Organizarea ele reprezcntantii teatrale. cu piese, feerii şi scenete,
în scop ele propagandă culturaJ;i romt1:1cască si ele a strînge fonduri pentru cliferit<:>le acţ.iuni pe care le întreprindea. După o statistică incompletă, „.Junimea" a or~anizat peste 85 de reprezentaţii teatrale de 1.ot fe!PI
iar în anul Hl2:~ tot ea a inaugurat bustul lui Petre Liciu în holul Teatn1lui Naţional din Ccrni"n1ţi. Junimenii au dat totdeauna sprijin Teatrului
Naţional clin Cerntiuţi, participînd în diferite piese ca figur•mti. cum reiese din diforitele rapoarte anuale şi alte clocumcntC' ;
12. Ibid1•m,
13. Ibidem,
14. Ibidem,
15. lbidcm,
!Ci. Ibidem,

p. 117-70.
p. 113--!19.
p. !l.
p. 27.
p. 2!l.
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Organizarea de excursii la m<ini1stiri şi la alte Jocuri istorice. c11
scop de a lega prezentul tle trecut, pe baze naţionale :
- Organbrnrea unei „Universităţi Jihere" la
Cimpulungul Moldovenesc, în anii H.1:14 şi 1935, în cadrul ci1reia personalitciţi de mure valm1re culturală pe plan naţional au ţinut conferinţe deosebit de apreciate ~le
cei veniţi la odihnii (17) :
- Societatea „Junimea" nu f;icea nici o politicii de partid, votîncl în
adunareu plenar<\ din 11 mai mm etcest principiu (18). In acest fel îşi :1sigura concursul tuturor foştilor membri, fără a se obliga faţ;i ele nici r
grupare politică. Fiecare membru era însă liber s<i activeze în orice partid politic, dar numai în calitate strict personal1i. fi'irii a aborda „culorile". adie<"t panglica. societăţii. In Cilclrul manifcstftrilor societliţii se putem1
deci inlilni, ustfel membrii diferitelor partide, dar nu ca adversari politici, ci ca „fraţ.j ele culori", - ceea ce era în folosul unitiiţii de acţiune
promovate de „Junimea".
Societatea academică romiinti „Junimea" a fost cea mui nrnre şi cc;i
mai insemnat;i societate stuclenţe<.isdi din Cernăuţi, de la înfiinţarea ei ~i
pinii în rn:m. cind au fost
desfiinţate prin Decret regal toate societ;iţile
studcnţe~ti de orice fel. In J 9:lt; ea număra :l:l6 mcmhri activi ( 19), hăicţi
şi fete. Pentru a înlesni studiile celor fării mijloace materiale, „Junimea"
a înfiinţat în Hl21l „C<'iminul studenţesc „Junimea", intr-o cl;iclire specbl
cumpi1ratii în acest scop (la strînsul
fondurilor au participat în mnr('.'
măsurci „h<icliţii" mai bine situaţi), unde aveau loc peste :lO <le junime11i.
In curtea acestui ctimin „Junimea" a ridicat un bust ele bronz lui Dimitrie Onciul, primul ci preşedinte. Tn subsol funcţiona şi o cantină stu.
dcnţcască, la care luau masa, zilnic, peste 50 studenţi şi studente. Ciiminul şi cantina erau conduse de un junimeun, ales dintre cei cu mai mnl"'.'
experienţă, care fcicea parte din comitetul societfiţii.
Din rinclurile „Junimii" au ieşit oameni ele seami'i în toate cJoml'.'niile. oameni care m1 păstrat în tot timpul activit.:itii lor idenlurile şi c11tuziasmul în mundi din frumoşii ani de studenţie, petrecuţi cu atita farmec în societatea lor. „Dintre cei ce nu mai sînt printre noi, toţi şi-au
dorili ca, ultimul lor drum. junimenii activii sfi le cinte strofa ullimil, atH
de griiitonrc, a „Tricolorului' lui Ciprinn Porumhescu :
„Tar cinci, fraţilor, m-oi duce
De la voi şi-oi fi s;i mor,
Pe mormînl alunei să-mi puneţi
1\tindru nostru tricolor ~„
şi s;i li se pună pc piept panglica tricolorii purtatfi în studenţie şi păstre1tii pentru cicc>st scop cu sfinţ.enie.
-

~cetaşi

III. IN'l'HUNIRILE ACADEMICE HOMANE „BUCO\'INA"
(1880-19:18) ~i ,,MOLDO\' A" (1910-19:l8)
Societăţile academice care se organizau in conformitate cu tradiţiil~
medivale universitare de fachmi germană se numeau ,,conservative" ~i
erau un permanent punct de atracţ.ic pentru virsta
oric;irui student

li. Jbhfom, p. 52-54.
lfl. lhidrm. p. ;19.
J!I. Ha11orlnl ~Dciclălii acad1•111ict? r11mi1111· „.l1111inwa" 111• anii admi1ii'o;lralivi
şi 1935/:J•), Ccrn[111\i, 1!137, p. li~.
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Uniforma, chipiul. sabia şi nimbul de „Jupuitor cu s<ihia pentru :tp<inm•;i
onoarei" erau ademenitoare şi iată de ce un num:ir de studenţi rotrnini
intrau i11 aceste socieli'1U ~i ·purtau pe piept „culori stritinc" nea11111l•.1i
lor. :\ceasta se intimpla fiindci1 la Cern:iut,i nu exista inc<i o societate stuclenţeasci1 com;ervativi1 romiim•asc:i. Şi de una de acest fel era urgent:i
nevoie'.
:\şa se face cii un Jlllll1itr dp n ~~tudenţi, nwmbri ai „Jw1imii". în frunte cu vicepreşeclinlt•lc Pi. ~tL·fan Cocinschi, şi cu Partenie Siretean (fr••tele <1rhorosanului Eugen Sîretcan din comitetul „:\rlioroasei", urcstat
in 11177) s-a desprins la aceasta ~i. J;i 211 fc.>hnwrie 1H811, cei 11 foşti j11nimeni au înfiinţat „lntrunirea acaclcmici1 rom:"m:-1 „Bucovina", de tip
con~ervativ (201 Luptau. i11 fond, pentrn acPla~i crc•z naţionnl. cu aceleri.;i
mijloace ca şi „:\rhoronsa" şi .,Junimea". clar adopt i ne! rorma C'Xterioar<i
tradiţio11alii a societ:iţilor studenţeşti g(•rmane.
Deşi suspectaţi de instr:'tinarc.•, mcmlirii „Ducovinci" au ri1mas huni
patrioţi şi chiar prin fondarea acestei socieli'tţi au s:dvat pe mu]\i studcnti
romi111i ele a se î11striti11n definitiv in societciţile cosmopolite austriace. F:
au ştiut si1 dea fondului naţional Liin carp au pornit un dinamism aparte,
chim· şi aclopt<1rca unor forme exterioare slr;iinc. 1<1t:i u11 l"r<ignwnt elocvent clin „:\minlirile .... " lui Partenie Siretean (participant voluntar la
r.:'1zlJOiul nostru pentru idepcnclenţ;i din IB77), cure rezurrni oarecum sl<!rca de spirit. a celor ce i11trau
in „Intrunirea acaclemict1 romi111i1 „Buco\'ina" : „ ... Eram vesel şi mindrn de tricolorul pe care-l purtam ca
„hucovinean" sau „junimean" şi nu mai puţin conşticmt ele datoria ci1 trebuie s;i-1 ap<1r acest sfint simbol în co:1tra oric;irni atac. Da eram chi;n·
cunoscut şi k•mu\ ele duşmanii tricolorului „valah". Oricine! şi oriund·~
m;i intilneam faţ;i in faţă cu „culorile str;-1ine". fie şi cu grupe mai mari
ele studenţi st r<.•Î ni. nic:ic:incl nu mii feream în lături, ci i ntotcleau na aş
tepl<1m s:1 mi Sl' fac:i loc. cc"1ci de altfel îmi fi1ceam loc cu coatele·.( . . . t
.-\ceste biete niizdrt1v;i11ii studenţeşti îmi făceau atunci mult ha7. şi bucurie. ( ... ). Era <1Ce;1st<1. atunci. sinl!lll'a supapEi a potolirii focului
u• ardea i11 mine la vec!Prc.•<1 inclri1znelilor şi .olmizniciilor care
zilnic se petrecp;nr f:iţ;i de biet ul nostru neam moldovenesc clin .-\us1ria'' (21).
Evident. ca semn distinctiv, membrii „Bucovinei". cll'.•11umiţ.i prin
prescurtare „huchezi" (ele la Buc(o\•ina) şi sufixul - cz, conf. danez,
englez etc). purtau pc piept panglica tricolorr1 (a „:\rhoroasei", a „Junimii"). cu culoarea roşie sus, clar cu cheiwr roşu şi chipiu special, tot roşu
(clupi1 modelul german Sli.irmcr). Ştiau s;i-şi apere culorile şi neamul cu
demnitate şi curaj, in orice imprcjuniri. Iat.i cîtl'va cxl'mplc gniitoare
(carC' apar neverosimile asti1;d): ln 111!11, ln un curs universitar. rectorul
uni versi ti1ţii din Cerntiuţi, F'r. Schuler von Lihloy, un ant irmmin înver~u11at, ofcnsasl' pc romimi, f:1cinclu-i ,.ţigani". „Buchezul'' .'\urci BitlcanLt,
prezent la curs, l-a silit pe rector sii-~i retrngt1 cuvintele, provocîndu-1 la

20. Drago~ H11"11 ~i Vladimir Trl'bici, lntrunirile ac:•d1•inic1• romane „nucovina" şi
!\Joillo\•n" (m~o;. 1!.Hll. p. 12).
21. Ibidem, p. 13.
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duel. Tot uşa, în HIO!), într-un local din Viena, în prezenţa „buchezului"
Nicu Lupu, un neamţ oarecare i.t ofensat poporul romfm . .'\ fost provoc<1t
imediat la duel şi „sabia n·1zln111i1lo.:1re l-a stigmatizat pc ofensator 1w
toalt1 viaţa cu dou<I brazde lunJ!i pc ambele p«irţi ale feţei" - cum sp11ne raport ul (22).
Din diferite motive, inlrunirea „Bucovina" şi-a inlrerupt activitatea
intre anii lllftJ-IBBll şi l!l!J7-HI02 (2:J).
ln anul 1!110, clin motive de or.~anizare intcrn;"1 şi de regulament (trebuiau parteneri pentru „mcnsuri1", partide ele scrimi1 obligatorie), se i11fiinţcazr1 întrunirea sorti „:\-Ioldova", cu acelw~i regulament şi aceleaşi
principii d1li1uzitoare. acelaşi tricolor (ins;·1 cu albastru în sus şi chenu~·
albastru) şi chipiu albastru (modelul fiind acela~i ca la „Bucovina"). F;1cincl p:trlc clin aceeaşi societalc-sor•i, membrii din „l\folclova" erau denumiţi de toati1 lumea tot „huchczi".
Numai in cadrul intern se fticea
deosebirea dintre ei.
!\cliviti1ţile publice şi ele
propagancl<.t cultural-naţionalft se rncem1
impreuni1 de ambele sociclt1ţî şi se foloseau aceleaşi forme şi aceleaşi 1110··
claliti1ţi pe care le g<"1sim la cclelallc societ;."1ţi sluclcnţcşli bucovinene, incepind cu „:\rboroasa", ca unele cc urmiireau acl:'laşi ţel. Insi1 uncie ma·
nifestiiri specirice ale „buchezilor" erau mai mult ele ordin intern şi le
g;lsim amfmunţit descrise in „Istoricul Intrrn1irilor" (24).
I\·. „ACADEMIA OHTODOXÂ"
SOCIETATEA STUDENŢILOH 11' TEOU)GIE DIN
(1881 -

CERNi\UŢI

1!1:18)

în urma procesului ,,:\rboroasci".
clin care fficeau parte aproape
bucovineni clin acel timp, şi a desfiinţilrii ci ( lllîî). li
Sl' interzisese celor n• studiau Teolocia si1 focii parte clin alte societi1ţi şi
li se închisese şi cabinetul de lecltu-i1, în care a funcţionat „:\rboroasa".
Dupi1 mai multe încerc<"iri, abia cu ajutorul mitropolitului palri<)t
Silvestru-Morariu, venit in scaunul mitropolitan clin Ccrnf1uţi, se obţin11,
la 20 noiembrie 18114, decretul ele aprobare necesar iar la !) decembrie
11184 a avut loc adunarea de constituire> a soc:eti1ţii „:\caclcmia ortocloxt1",
primul pre!)eclinle al ei fiind stuclenlul teo'.ug George ~andru. Scopul specificat în stalule era : „perfecţionarea membrilor pe teren literar, muzical şi retoric'', clar ci ascundea ele fapt el ori nţa de a continua activi lat ea
ele ridicare a conştiinţei naţionale romfmeşti in aceste locuri in vremili::potrivnice neamului nostru, activitate iniţialii de „:\rboroasa" şi continuati1 ele .. Junimea" ~i „Bucovina" cu atita zel şi clirzenie. Studenţii teologi nu aveau voie si1 fac;i parte clin alte societflţi studenţeşti, clar nu .li
se interzisese participarea la manifest<irilc sociel<i\ilor academice romatoţi studenţii tcolo~i

lhidt•m, p. 7!1-110.
\"t·zi lui:r. dială la nota !I, p. ii.
Drat1oş llu-;u ~i Vlaclimir Trebici, lucr. dlala, p. :!2-~5.
„Academia orlodoxă". Sodt•latt-a i.tmlc•n\ilor Tt•ologi dt• la l'nivc·r~ilall'a din Cl•r11:111ţi. „CindZl·d de• ani d,• rxislt•n\fa". Cl'rnf1uţi. 1!1:15. p. H--tli.
:!h. Dr. Petru Hc7.llŞ. „:\t·a<h·mia orlodoxă", sodclalt•n i.lud1•11ţilor în lc·ologic. (m'>~.
1!183, p. :?-3).
27 lhidl.'m, p. fi-7.

22.
2:1.
:H.
25.
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Semnul distinctiv al societ[1ţii era tot panglica lricolorii. cu roşu i~
ms. (ca la „:\rboroasa", „Jullimca" şi „Bucovina") clar avea brodal<i pc
ea denumirea socicti1ţii. Se purta pc piept, de la umiirul drep< spre şol
dul sting.
:\clivitatea roclnici"1 a acestei societ;iţi studenţeşti s-a clesriişurat ln
cu specificarea ci1 se punea
acclern;i forme ca şi Ici celelalte socicti1ţi,
accent pe muziC.-1, corul „:\cademiei ortodoxe" fiind \'l'stit in Bucovin<:.
atit printr-un repertoriu l:o1~al şi variat, cit şi prin excelenta execuţie ~i
m<"lieslrie muzical;i. Chim· de la inccput societatcH şi-a luat pe seama fi
redactarea „Calencl<:rului rorni1n" pf'ntr11 Bucovina, rilspinclind şi in acest
fl'I prin casele ro111i1nilor bucovineni cuvintul rorn:·rnrsc şi oferind pagini
din 01wrelt• m<1ri lor ser! i tori rom<·111i <1i vremii (27). :\li fost ecli l;ite ele ~o
ei el ale şi alic lt1cr<"ll'i de seam{1. (28)
De importanţa şi preţuirl.'a de rnre s-a bucurat aceast;i societ<1te !W
vorbesc înaltele persorwliti1ţi administrative, militare, cull11nilc şi bisc•riccşli, care au tinut s-o cinsll'asc{1 prin prezenţii şi telegrame la a:1ive:•r}:area a ~O ele ani ck· existl'nţ;i, din ;111ul l!l:J4 (2~1).
Din rinclurile „:\cademiei ortodoxe" s-au ridicat oameni de seam;1
şi mulţi dintre ci, obligaţi prin specificul funcţiei lor ele preoţi, c;i"1
locuiasc{1 in satele şi oraşele Bucovinei (clar şi ale Transilvaniei şi ale
ţarii libere), illl putut contribui la re;11izarea practicii şi permanent;i
n
idealurilor alit ele scumpe tinereţii lor. Citind lista foştilor membri ai
socicti1ţii iţi poţi da seama ele forţele c<1re s-au pus. prin inlcrmecliul lor,
!n slujba neamului rorn{1nesc (:31).
Deşi clttp<i primul riizboi mondial Facult<1k'a ele Teologic avea, relativ, cei mai mulţi studenţi, totuşi societatea „:\caclemia orlodox<.i" ll•I
i-a cup1·ins pe toţi, fiindc;-1 din ea fftceau parte mai ales studenţii „interni''. !\1itropolia ccrn<it1\ean{1 infiir1ţase incit de mult timp un „internat''
pentru studenţii kologi, care aveau astfel la dispoziţie, în moci cu totul
gratuit, intrcaga i11trPt. i11ere şi imbri1cilmintea specific[1. Fiimki1 ]a acec;t
institut era <mcxat{1 şi o capei;-,, stuck•nţii
,.interni" f1iccau tot aici şi
practica neces;1rt1 desfiişlll'C1rii cultului. Studenţii ii numeau „seminnrlll
tcolo.gic". Cei interni erau supuşi unui rer!ulament, erau imhri1caţi in moci
obişnuit in haine preoţeşti şi din ei se compune;.i majoritatea membribr
„:\caclemiei ortodoxe". I n acest „seminar'' locuim1 în moci obişnuit circa (iO ele studenţi. Cl'i ce nu erau interni, se înscriau în mod obişnuii 1<1
.11tc societi1ţi m:aclemice, mai ales la .,Dacia" şi la „.•\rboroasu" (cea infiinţat[1 in ;mul Hl21) iar cei veniţi ele pe alte meleaguri ale ţi1rii nici nu
se inscriu in vreo societate.
Prin întreaga ei activitate, prin idealurile pe carl' le-a servit, „:\caclf'mia orloclox{1" îşi arc locul ci in 1!aleria Jupt<.itorilor pentru clrepturilc romi1nilor bucovineni.
(:!O)

28. I hiclt•m, p. li.
'.?!I. VC'zi nota ~5. p. 1-5.

:10. V<.>zi lucr. dt;ilf1 la nr. 21;. p. li.
31. \·t·zi lucr. citata la nr. 2;„ p. 50-Gi.
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\.".SOCIETATEA i\CADEi\IICi\ HO'.\·JÂNA „DACIA" (l!JO;j-19:18)
lnfiinţarea .,D<1cici" s-a r;1cut de un ~!rup de 5 membri care au dC'misionat clin „.Junimea", in cure_• unii studenţi prnveniţi din mediul s<itcsc au începul si1 nu se mai simti1 bine, clenwntul predominant. constituindu-l aici fiii ele funcţionari ş1, lll general. studenţi provenind clin
familii bine situate economic. care îşi puteau permite un trai mai lipsit de
griji materiale. De aici unele rivalitcit.i in sinul societăţii, situaţii care se
oglindeau uneori şi în aleg('rca comitetului şi alte activil<W -Se parc d1
s-au mai manircslat şi unele presiuni externe vieţii studenţeşti.
Presiunile de care ('sie vorha s-11u manircstal în special cu prilcj·1l
alegerilor pentru comiletul „Junimii''.

Studcntii junimeni clcrnisionaţi au rost : Tcollor Balan. Simion Ivanovici. Liviu Marian. Filaret Dohoş şi Dimitrie Loi!i(!an, 1<1 c11rc s-a asoci<it
apoi şi buchezul Vasile Marcu .
.'\dunarc>a constilutivi1 a ,.Dacici" s-;1 ţinut la 21 mai l!J05, cu m1m«i
cei li sluden\.i dl' mai sus. dar numarul membrilor a crescui apoi an ele
an (:12). :\ceasti1 11c..ui1 „,sciziune" a studenţimii romitne cernfiuţPnc <1
trezit la început ciircrite rcactii - pozitive şi ncgali\'e - pină la urm<-1
însi1 faptul ci1 toate societt1ţile academice romime activau in aceeaşi direcţie. de unire naţioni..1li1, a fi1cut ca neînţeleccrile s;i se aplaneze şi noua societale sr1 fie „rccunoscut<-1", adica s;i se poată afla in legi1t11ri ofici<~·
le cu celelalte socictiiţ i rormîne!:>I i.
Cum era şi firesc, ,.Dacia" şi-a îndreptat activitatea cultural-naţio
nală, spre sale ceea ce a cli.Jl naştere unei „competiţii utile", cum se cxprim:1 istoricul socie:'ti1ţii „Dacia'' (:12), cu „Junimea", spre folosul romi'nilor bucovineni (:l:l).
Semnul distinctiv al „Dacici•". - „culorile socict:1ţii" - este aceeaşi
panglic<J lricolor<i, cu roşu în sus, ca la „:\rboroasa", „Junimea", „Bucovina" şi „Academia ortoclox:1",
avind ins<i brodal<i denumirea de „Dacia". purtat<i pc piept, de la umi1rul ch·0pl srre şoldul sting. Provenind
din lumea satelor.
majoritatea dacienilor roloseau în mod obişnuit l:i
r..ursuri şi la orice manifesttiri externe, publice, ale socict;iţii lor sau la
uite manifestări publice. rrumosul
nostru costum naţional hucovincur,
c.;are era portul lor obişnuit. După cum o alest<i fotogrnriile vremii, portul
costumului naţional de c;ltrC' elevii şi studenţii romf111i bucovineni, originari ele la si.Jle, s-a mcnti nul pin;i ~i in anii Hl37-1 !'l:Ul şi era ca „ţi
nutii de rigoare" chiar şi atunci cinu protocolul cerea stricta respectare a
ţinutei (fracul sau smochin,l.!ul), precum se cerea la ,,Balul marc'' a\ difl•ritclor societiiţi cernfnrţcnc sau la primiri oficiale.
„Dacia" urm<."ll"ca ele fapt acelaşi ţel, promovat înc;i de „:\rhoroasa''
şi de celelalte ,.fiict>" ale acesteia. Dt'viza „Dadei", luati1 clin poezia lui
Coşbuc. era : „.'\Ilarul ele jertf-al rw\iunii
S<-1 fim şi sufletul ncarnult:i
nostru'' (34 ).
Ion °""llllr<i, Sorit•lah•a m·adt•midi rnman:i „Dada" (l!lCl:;-1\1:111) (m""· l!)i!l. p. '.'\).
1hid1•m, p. w.
:l4 1bidt•m p. 3:l.

:n
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.-\divit<ltea „lJ~1ciei'' a înrhrJ'-·;it aceleaşi ;1specte pe c;.ire le-am întîlnil
celelalte societuţi academice romi111e, cu sublinit•rea ci"1 ea se desff•cel m;.ii adesea in lumea satelor. co!lform prevederilor statutare :
„r;ispindirea culturii in popo1·". ~i fiii satelor se conformau cu loat;i vl,goarea acestei cerinţe. Dacienii au excelat in primul rîlld in organizarea
cursurilor gratuite pentru analfabeţi şi pentru ştiutorii de puţinii carte.
urm;irind ridicarea cultural;i îndeosebi a ţiirirnimii, dar şi a meseriaşilor
rom;"mi, greu concuraţi de stritini pe timpul :\ustrici (35).
O intensi1 activitate a desf;işurat „Dacia" în direcţia infiinţitrii cl1_•
lninci populare la sale, b;"1nci de Ii p Rt>i ffeisen. acţi unc ini ţiati1 şi condus;·1 cu mult:1 abnegaţie şi spirit de sacrifkiu de ju11imeanul Grigore Filimon. „Dacia'• a infiinţ.at în acest scop Ull curs de contahilitale, curs seral
pentru unii siiteni (:Jfi).
Ca o formii specificii de organizare a ţ;irimimii in vederea uniti1ţii
ele 11cţiune şi ele pi1strare a tradiţiilor populare, „Dacia" a iniţiat înfiinţa
rea dl:' noi „arcaşii" in satele romi111eşti. Ele au constituit un importunt
factor dinamic împotriva instr;iinitrii şi de:maţionaliziirii romimilor, urmiirite ele guvernul austriac (37). :\l'este arci1şii au avut o evoluţie frumoasf1 şi pli11<"1 de promisiuni pîn;"1 prin jurul anilor l!J:lO-Pl:J:J, cind diferitele partide politice, intuind importanta lor, au început s;i Ic foloseascii in scopuri strf1ine de menirea rezervatf1 lor ele studenţii bucovineni
O <1cţiune deosebit de bogati1 in urmirri în ceea cc priveşte ridicarea
con~tii nţei naţionale a rom;.milor bucovineni a rost organizarea parlicip<-1ri i a pe~te doui1 mii de l;"rrani bucovineni la expoziţia clin l!J()li de la
Bucureşti.
Primiţi cu urale in toate g<irile
„vechiului regat", apoi la
Bucureşti şi Constanţa (unde li s-11u oferit banclwte oficiale), costumele
11aţion•1lc bucovinene ale celor 2000 au fileul senzaţie, iar ţirranii provinciei habsburgice au vi1zut „patria libcri1" şi au aclus ele acolo amintiri
şi imbolduri care deveneau un crez ele lupt;i nu numai pentru întreag;:
rmnilie, ci şi pentru întreaga comunitate ro1mincasdi a satelor hucovi1w1w (:Jll).
Din rimlurile ,.Dacici" s-au ridicat huni patrioţi, vuj11ici lupt;ilori
pe litrîm naţiomil, carl• au ştiut si1 lupte pin<·• la jertf<.1 supre1rnl penln1
idealuri){' intru care au fost educaţi.
:\sasinarca arhiclucc>lui Franz-Ferdinand şi a soţiei sale 7.itla la San1jL•vo. in 211 iulie I !114. a provocat izhucnin•a primului ri1zboi mo;iclial.
.Junimcnii, arlaţi in ~edinţ;i plenani, primesc ştirea de la studentul Gh.
Pridie. care cleclar;i textual : „:\sta-i r;izhoi şi dezrobire~"

şi la
şura

:\ci ivi lalea I ut uror societi1ţi lor studenţeşti este suspcclati1, hun uri Ic
lor se predau membrilor nemobilizabili spre p;'1strarc, „cabinetele de
lecltmi" se sigileazf1
iar mulţi dintre studenţi trec graniţa in Romimia.
MajoritalC'a acestora vor lupta apoi. dup;I l!llli, la intrarea H.omiiniei i11
ri1zboi, in rinclurile armatei rom[mc, multi vor muri eroic la l\liiri1şeşti si
Oituz (ca Ion Gr;imaclii, Luci1r Lutia, Iustin Drcab;in etc.) iar alţii vor·
susţiiw o ;isidu<i propaga11cli1 pentru unire (:l!l).
-

------

:i:i. Jbidt·m. p. Jli.

;u;. I bidt•m, p. 32.
:11. lhidl·m. p. :rn.
:1H. l"ilarcl Doh<>'i. Sodt•lah·a m·:idrmic·ă romfmă „Oada", 25 dl• ani d1• vială slu
d1•n\<·:1-.că, ('.l I 111ai lltll:i-2 J nrni I !t:IO) CC'l'lli1u\ i, 1!1:10. p. î0-!.17.
:J!l. Vc1.i lu<"r. <"ii. la 1~ota :1. pai:. Jli-Ji.
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Sw.:eava ~i-a onor;1l C'roii, punmJ în c0ntrul dmilirului munil:ipal
mormintul lui Ion G1·i1maclf1 şi ul allora care şi-;111 jertfit viaţa pentru
unire, iar 1,ictorul sucevean Dimitrie Lo~hin a expus. la o manirt'stare
omagiul;i, un tablou in ulei. rcprezentind pe ciţiva dintre voluntarii lrncovincni clin primul ri1zboi mondial.
In „cabinetul'' „Junimii'' îşi va avea sediul timp ele h luni, redacţi;1
nou i11fiinţat11lui ziar rornC111esc „Glasul Bucovinei''.
:\hia în JqPJ. ciupit marea unire. sol'ict;."1ţile studenţeşti işi pot relu.i
activitatea, ciupii o scurt;-, perioad;·1 de ezitare şi <1cl<.1pt;ire la noua situ;iţi<'.
cind va l'lutura ideea unui „Centru" al tuturor socicti1ţjlor. Dnr tradiţiile:
şi minclria ficc;-1rei societi1ţi academice 11u put('au fi i1n-insl>, ;.1stfPl c<I idcl>a
„Centrului" n-a putut ri inf;iptuiti1 (·HI).
\"I. CEHCTL S'ITDENŢESC' ,,t\HBOHOJ\SJ\" (l!ll8-l!J:l8)

Odat;i cu deslnim<11·ea Imperiului _.\uslro-Cum;;1r, ideea unirii cu
patria mamii, precumpi111i1oare la romc"rnii bucovineni. a dai naştere, c<.1
un reflex nalur<il. ideii de unitate de acţiun<' a sluclcn\imii rom<"1ne din
Bucovina. _;\stJ"L•l, in ziua ele l!I noiembrie (deci înainte cip proclnnwreJ
ofidalr1 a unirii Ducovinei cu pairia de la 2B noic>mhrie l!l\BJ lt>olo~til
Ion Vasc:'1 mobilizeaz(1 studenţimea cern;-1llţe<1ni1 la o şedi11ti1 conn111:1 itJ
aula universit{1ţii, cu scopul de a inrii11ţa un „Centru sluclpnţesc" cu m1mele de „Arhoroasa" (40). Entuziasmul iniţial a fost mare. dar la proxima
adunare, cea clin 2:l martie HII!l, participarea a fost slabii şi realizare;i
ideii unil{1ţii n-a avut dl•cit roarlt' puţini aderenţi. Membrii vechilor ')i
tradiţionalelor societi1ţi acudemice (.. Junimea". „ Bucovina", „:\caclPmia
ortodox;j'', „ Dacia" şi „M olclova") şi-au rei11ceput aci ivi ta teu, ~·l rnosfer.i
specil"ic;-1 vieţii acl'Stor so<.:iett1ţi s-a refi1cul. au mai intervenit şi membrii
inactivi şi emeritaţi în sensul co11tinuili1ţii existenţei sodcU1ţilor ele care
erau leg.iţi surlPleştl'.
aşa c;1 numai cei ce nu avem1 vrt'o legiitura m:.!i
strinsi1 ele nwi inaintc cu vechile societ;iţi studenţeşti au r;inws fideli
ideii şi au inriinţat o societale nou;i, dindu-i numek• de „Centrul studenţesc :\rboroasa". Primul preşl'dinl(' al acestei societi1ţi a fost student11l
doctorand in T('ologit' Domiţian Spinu (41 ).
Din pritrnivara anului Hl21 „Centrul" s-a transformat ins;i in „Ct>rcul stuciC'nţC'sc \rhoroasa", trcciml in rindul celorlalte socicti1ţi, car<• nu-i
rccuno'?teau titlul ele „Cl•nlru" (42). Din cauza prelu<1rii numelui de „.'\rboroasa". care clup;i pi1n•rea ~~enemlit trebuia p<-1slrat numai pt•ntru cea
clintii societah• ;icaclemicci a rom;-111ilor hucovi1wni, ca o penrn..1nl'lll<-1 recunoştinf/1 a urmw;ilor pentru drnmul pe care 1-a trasat prin jertfo şi sur1:•ri11ţt1. nou;.1 sodetale nu a fost
„recunoscuti1" de celel<dlc sodel<-11.i
mullt1 vremC'. Lipsa ele „recunoaştere", adicit lipsa de relaţii oficiale in
st'mna clo;1r c;"1 nu se fi1ceau invitaţii oriciale reciproce la manifest;lri publice. dar nu stinjenea in nici un rel rel;1ţiile personale. Studenţii veneau la baluri, serhi1ri etc. f;iri1 „culori". adic;i ffiri1 panglic;-1, acli61 ncoricial. „Junimea", care Sl' considera
pe drept urmaşa clirc>ct;-1 a vechii
„i\rhoroasa"·, a recunoscut noua societate abia !n 1~1:J:1.
„Cercul .'\rboro<isa'' avea ca st'mn clistincliv aceeaşi panglic;-1 Lricolori1, dar purt;1t.-1 cu albastrul in sus, f;iri1 nici ? inscrip\iP. Scopul sa'lu. I bidt•m, p. : 1 ~1.
·I I. Hc·vct·a-Du„ceac-l'r('lipce<1n11 şi

Pantelimon So<'al'i11, lstorkul „Ct•n·ului ''rbn-

ro:1sa" (m„„ l'IH:?. p. :Jli-37).
-!:?. Ibid<>m. p. 1-;;1.
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del<"1ţii l'ra ac.:elaşi c.:<1 şi la c.:elelaltl' suc.:ieli1ţi mai Vt'c.:hi, dar noua socict;itc a pus accentul mai ;tles pe activitatea la sale, pe munca pentru educarea copiilor, pentru care s-au org<rnizat, mai ales de d1lre studentele arliorosence, şe7.<-1lori s1;l'ciale, in şcolile primare clin Cern;iuţi, din suburbia Hoşa şi din unele sale.
Studenţii arborosPni, fii ai sutelor, purtau in mod obişnuit, ca şi dacienii, costumul naţional (numai ht1ieţii. La baluri ii purtau şi fetele). Slrc-1dania lor a fost si1 realizeze colabor(tri armonioase intre prani, meseriaşi
si intelectuali. In ac{'Sl sens au şi inl'iinţ;it în Hl21 o ,,:\cademie populur{1'', c<tre a devenii ;ipoi, cu sprijinul universil;iţii, „liniversilateu ţitr<'11wasci1", de la Roşa, patronalii de catedra de sociologie (43).
„Cercul ,\rboroas;1" a or1~u11izat multe actiuni de cinstire a marilo:personaliti1ţi litcran'. :'51.fel, „ca sit reţinem do~1r un exemplu, a orguni zat sc.'rhi1rile de la 15 august Ul2ti de la Putna, cinci s-a inaugural, in
curtc.'a mi-1n:-1stirii şi bustul lui Eminescu (realizat <.le O. IJan) existent şi
azi (-:14).
Prin toatii activitatea desr;-1şur<1L.-1, „Cercul :\rboroasa" a fost la in;-il1.;mea idealurilor sale şi ;ile icle;ilurilor stude11ţilor bucovineni. contribuind cu de<'sellit<i vigodre la realizarea unirii spirituale a rom:'milor, tl'melie durabil<-1 pentru inf<'1ptuirca celei teritorial-naţionale.
Hi1gazul dintre primul şi al doilea r{1zboi mondial a fost scurt. ·1 oale.• aceste idealuri şi manifestiiri, schiţate 111<1i sus, au fost frinte prin
Decretul regal din rn:l8. care clesfiinţil to;ile socictt1ţile stud"'.'nţcşti. Oricine va studia i11s;-1 istoria acestor socicli1ti din Bucovina v:1 vedea c:·1
aportul lor este deosebit de mare şi cit ar fi ele neconceput împlinirile la
care s-a ajuns în Bucovina acelor timpuri ff1rf1 .idivitalea plirnl de entuziasm clan tineresc abnegaţie si spirit de sacrificiu ele care au dat clo\'ad;-1 ti1;erele vli1starc ale a~eslui 'p;lmînt care, ci însuşi, este istoria intrc:11~<-t a neamului nostru.
„:\ rboroasa". „J tm imc.>a". ,. Bucovina", „:\cadcmia orlodoxt1'", „ Dacia"
şi „Cercul .-·\rboroasa" iat;-1 şcoli in care se cle7.volta sentimentul naţio
nal, clra.L(ostea pentru patrie şi popor, sentimentul t111iU1ţii intregii sufl<"iri romfmeşli, ideea de a munci pentru binele poporului, - virtuţ.i f{11:1
ele care istoria nu ar scrie pagini glorioase atit pentru trecutul cit şi pentru viitorul nostru.
0

l.ES SOCifn:s ,\C ..\1)1-'.\Jl<}lll·:S l>E BlJl'OVINE (1875-i!l:lR)
IlllEJ' :\PEUCll JllS'l'OHIQl'E

Ii<'sumr
l.'011vrar.e aborclc•, d;mo; 1111Q per„peetivc diad1roniq11<', or.c:anhatiomwle l'l dy11:11nique. la vie deo; ~ocit.•I('" (•„L11diant int•o.. (aeaci<.'miq11e„) de B11covi ne ( :\ H !10B01\S:\, .ILiNl!\H:.I\, BUCO\!'.'\:\, MOI.DO\ 1\, ,\C:\DE~lf:\
Oll'I'ODOX:\, D1\Cl:\,
CEHCLL STUDEi\TESC .• 1\BBOHO:\S/\")d11 dc•l>Ul el j11o;qu'i1 ll'ur clho;olution par
!c D~cret royal de IH:lll. On y '>Olllii~ne la nrnnh·rc cl'organi'>alion interne ci<' chaque
-ol'iel(•, lco; rclalion<, entre lt'11r„ membrC'„. le„ ohjcctifo; in„erito; dano; Icur" progra111111cs C'l statut.., une ,;cri<' cl'adivite o,pt•cifique'>. Lot cn mcllanl en r<.'lid Ic ri1lc clc
·po, „ot:IL'k' eommc Vl'ril;1blc' „t·colc,·• 011 I' on c!L'Vc·loppail
I<' -.rnlinwnl national,
l'amour de la patrie el clu pcupl<', Ic '>rnti11wnl rlC' l'unilL' clC' tou„
IC'„ Ho11111ain,,
l'iclt•C' de lravaillcr po11r Ie hiC'n <111 peuplc.

11. Modilkări şi rom11l1•lări la 1\minliri 11t•rso1wlc dc•sJJrl' soC'ic•taka <;(udc•n\l'a'>t"ă
„Arlloroao;:i" din Cl'ntrul univt•ro;it:lr Cl•rnău!i, anii 1!118-192:1, (ele \'cluria CiliC'vicil''>aliuc. de :'\icoclim l\c·w;0). (mss l!JHO. p. I.).
.
·H. \".elul'ia Cilic•vici-U ... atiiuc, r\mintiri lll'rsonalc·
dl''>llrl' wdl'laka '>lUdl'll\l'asca
„i\rhu:-oasa" din cc•11lr11I u11iv1'rsilar Crrni111\i, anii l!HR-192:1. (m~s H!llO, p. ;").
fa \'ezi lucrarea ele la nota l:J. p. '.?.
·III. \'ezi lucr. ele la nr. ·li, paq. ll·l-!l!J.
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ASPECTE ALE ACTI\TfĂ'fll SOCIETAŢll.OR
Ct.LTl 1lrnI. - N:\'ţ'IONALE HOM.\NEŞTI
DIN BllCO\'JNJ\ ll'\ LVME1\ SJ\TEl.OR
}::\III.IAN IMN - l'ETIW\ ICI

ln momentul am:xitrii Bucovinei i11 17î3 de e<-ttre mo1wrhia h:1lishurf!ic<-1. locuitorii acestui teritoriu rom.;"uwsc l'l.';iu i11 majoritate agricultori.
Ce.i mai mare partt' a populaţiei o formau pranii dependenţi, avind obligaţii foţf1 de st;_-1pinii moşiilor. ' in Bucovina cel mai mare proprietar dl'
pi1n11nt era biserica. Bunuril<' st;·1pinite ele biserici şi mîn;:1şliri vor l'i unitC'
in Fondul rC'ligionar ortodox, in l 71Hi. administrarea sa f;kindu-sc.• su!,
tutela autori Uiţi lor habsburgice· 2
Situaţia

Viranilor rom<"mi s-a inri1ut;i\it, ca urmar<:• a colonizitrii cu
austrieci aduşi din alte provincii şi a unor lll<-tsuri ele ingr{tdire ,.
folosirii p;-11nintului, pi1durilor, fineţelor, luak de noile autorit;-1ţi. ln noul
teritoriu ocupc.1t, austriecii au iniţiat o intensit acţiune ele colo11izare. desff1şuratc-1 or(.!<iniza t şi sistcmat ic, f avorizi ncl stalJi Ii rc.•a unui mure n urnei!·
de colonişti germani, ruteni (aflux puternic in perioada I 7!1{i-11141l, cinci
Bucovit1<1 a fost alipil:-1 Galiţiei ca circumscripţie <1dmi11istralivi1), unguri,
evrei, <rrmcni Noii veniţi au primit loturi de p;imi11l. scutiri ele di1ri şi
laxe, privilegii cc le-au 1iermis o consoliclarc.• a poziţil'i lor economice ~i
apoi o afirmare pc plan social-politic.:: Prin colonizare. care a continw:l
şi în secolul al XIX-IC'a, autorit;iţile impPrialc au urmfll'it valorificarea ~i
exploat.:1rea sistem;.1tici1 a restirsL•lor n.:1luralc alt• teritoriului anexat. cl:•r
~i o consoli<.lare a st;-1pinirii lor. folosi11clu-i pe aceşti colonişti privil<·(~iaţi,
ca o contrapondere fo\;"1 <ie populaţia romi111c<1sci1 majori tarii ~
supuşi

Politica de desnaţionalizare a rmm·anilor :1 avut urm;-,ri asupra structt1rii Plnict• a provinciei. a ponderii elementului rom{tnesc. care scade în
raport cu cel stri1in. Hece11s;-1mi11tul popula\ici din 1!110 - ale ct1rui date
slalisticl' trebuie privite critic. avindu-se în \"C'derc abuzurile comise de
auloritt1ţi şi sistemul de stabilire a nuţionalit:·aţii, iJup.:i limba ele conversaţie· folosit;-1 refle:•cl{1 situaţia de inferioritate, în care încercau s;-, punt1
autoritt1tilC' habsburgice. populaţia romi11wasc1i, pentru :1 ascunde caracI. (;rorg-C'

1;or,<lan-Duir:·1, lltH"O\•in:1. Noli\l' 1w/ilk1• a<,1111r:1 silua\il•i. Sibiu. lfi!J:>,

p. :11;.-:11.

2. I. Ni~tor. lsloria bhl•ridii din llu<·ovina şi a ro~tului 1·i na!ion;il-rultural 111 via!a
rom<ânilor but·ovim•ni, Bucurc~t. Hllli, p. !1-I.
_
p. :1.17 ; Ecaterina Negruţi. lnform;i!ii noi IJri\·ind t•migrărih• din lhtt·ovina 111
11rim:1
jumătatta
scl·olulni
:tl
XIX-ll';t,
in
S\lrt•ava.
\'III,
!!Jill.
:t f\urC'l l\lorariu, llnt·ovina (liî 1-l!ll I). llu<'urcşti. l!Jl!i, P- 1:~-4:>.
4. Idem, p. 2:i ~i -Iii. ln 1;;1;, in 11rma primului rcccns;"1mint fi1rut clC' autorit:1n_1c
militar<' llab„Jrnrr.ice, Bucovina ;ivea 75.(hJO l<1c11itori, clin l'are fi0.000 tomant ;
în 17i!I erau I l•i.!Wi locuitori. clin rare 87.111 I rornimi.
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tenii stri1vl'clii ru111<111e:;c: ;d an•stui teritoriu. :\strel in perioada 1774-lql'),
populaţia total;'1 a Bucovinei a crescut ele 11 ori, rorrninii ele -1 ori, stri'linii
de 4:i ori (clin rnre rutenii de :m5 ori). :h:e<.1sli'i situaţie a <.-real mari grcutf1ţi in efortul ele ;irirmarc economicii, politicf1 şi culturahi a rorn;-111ilor
bucovineni. Tn schimbul inlesnirilor primite. coloniştii stri1ini m1 devenit
sprijinitorii sti'1pinirii hal>sbur.l!ice, .acaparind cu timpul, nu numai o po·
zi ţie cconorn ici1 mai favora Iii Iii cled t a rom:·111 i lor, ci şi runc ţii pol it icc. i n
justiţie şi administraţie.~

.\i.;ravart•a continu;i a contradicţiilor sociale şi naţionale a cletermiw1t
in 1!!41! o puternic;-1 11fr~c.:are n·voluţionar;i l>i in IJucovina, cu un prontmţ;it cm·;1cter soci;d şi 11<1\101wl. in urma cf1r('ia mt fost inl;"1turate servitutile
rt•Ucl<ill', S-i.I i11f';"1pluil O rl'form;"1 agrar[t Jimitat<-1, teritorilll devine Ull du„
cal autonom. i;,1r ro1m'111ii cap;"1t;·1 unele drepturi in domeniile economic ~.:i
rnltur;il. 6 ln urm;• acestor schiml><'tri „s;itcnii ajun1~ sti1pi11i ai acc.•lor pi1111111turi pe rnrc le lucraseri1 ca iobagi, scapi1 de dijmi1 şi claci1. in schimb
i11tri'1 absolut 1wprci..;i1tiţi p<.•nlru o viaţii cconomic:i indcpemlentt1, JX' mina
c xploatalori lor st r;"1i ni can>, momiţi de noua p<.>rspcctivii ele cîşl ig, i n11nd<i
1.ara". 1.ipsa pitmintului continu:i s;i fie cauza principal;i a greut.:iţilor
eco110mice in care se aria Viranul. generincl alte situaţii ce ii im«iut<iţcau
existenţa. Jn l!IOU, mica proprietate, pi11<i la !'i ha, constituia !JlD/o clin pro1 rieti1ţile funciare. c
T<-ir<mii siiraci erau siliţi s;i caute de lucrn, mu11cincl pe moşiile clin
Moldova, in co11diţii grele, impuse de birourile ele mijlodre a lucri1toril<ir
agricoli, sau si1 emil!l'l'Zl' in .'\merica.
Fenomenul ele ruinare economic<i a micilor proprietari s-a accek•ral,
l'onlrihuind la acc;1sla şi nt11ni1rul mare dl• imprumuturi la diverse h<inci,
prin ipolel·arca pi1mi11tului. :\strel, inlre anii UIG2-Ul!J2, au fost vîndttlc
la licib\ic, pentru datorii 77. rn;; de gospodi1rii ţ;1rimeşti. '"
lin rol nel'asl 1-a avut şi dezvoltarea u1wi burghezii c;im;it;irc!;ti st:r<iim·. carp folosea pr;1dici ~poliatoan' in relaţiile cu· t<irnnii. aceasta' imnul·
ţindu-st' într-un ritm rapid, !Wcunoscut in alte provincii habsburgice. 11
Situ:1ţia ţ;"ir~'u~imii bucovinc•11e s-<1 i11r;-1uti1ţ.it in perioada n-17.hoiului
v;imal dintre .:\ustro-L:np1ria şi Horn<'111i<1 (IB!IH-1!1'1:~). l'<iranii hucovi11<.•ni
1111 şi-au nwi putut vinele produsele la lîrguril<.• ele gra11iţ;i, car<.> dc?cad, im·
comerţul cu n•n·<ill' :itlttS<.• din Romi1nia <.•!;le ucaparat ele marii negustori,
t'l' fp vindeau \i"1ranilor la pn•ţ11ri ele speculi1. C<.'1 rnai mult ;iu avut (.h·
~-llll'l'il. i11 11rnw st;~i111;'1rii comt•rl.ului cu Homimia, \;-1ranii care se ocup:rn
cu Pxploat;irea, pn•lucran•;1 ~i t'ransportul lemnului. 12

:1.

I birlt·m. p. 1111- - I 31.
I<lihai l:lt'ubcst'll, ll1•vuht1ia dt• 1:1 18 lll - momt•nl cl1• 1·ă.;nucc 111 io;loria românilor din Bueovin:'. în Sut·t•ava, \', l!lill. p. 1:1 ~i urm.
i. J\urC'I i1·!or;1ri11, 011. dl., p. 1111
li. I. E. Toro11ţi11,
l'oJJorn\ia şi l'last•h• ~ol"iall.' din Btu·ovina,
nucurl':;<li, l!llli,
fi.

Jl.
!I. I.

-111-llli.
Nr-..tor, lslori;i Ut1t'1>vind,

m~mu-..t-rio;, Arhiva Muzeului j11rlclC'an Suce;l\"<l.
p. 2r>i-2~i!I: Jnforrna\ii privind abuzurile oneroase în eiq..1loalarl:'a mundi lucr;'1lorilor agricoli sinl numcroa-.c în pre<oa \Temii : „Slt•ht\a". nr. 20 ~i 21, Caşo
via, IBl!I: „G:rwla But·ovi1ll'i" an I. nr. !iii, 111!11. Cernau(i: „G:r:wla Tăr:111ului"
nr. :1. an I, l!JOU, Cern{n1\i: „\'i:rţa !'\oua", an I. nr. 31i, 1!112, CC'rnf1u\i.
10. Aurel Morariu, 011 dl.,µ. !Iii.
11 ldt•m, p. lll5-IO!l: Erich l'rol;opowitsch, Uit• rumcinisdw ~alion:1lbt•\\'t•gu11g in
dt•r llul<o\\'ina und dC'r l>ako-Homani'imU'i, Graz-Kiiln J!)ti5, p. !13-!M.
"• !\!1lrni J.azf1r. Cons1·l·in\t·le răihoiului vani:il dinln• Humânia şi Auo;lro-l'ngaria,
asupr;1 situalic•i <'COnomict~ a Bucovi11l'i, in Suceava, V, HJifl, p. 27!J-2RI.
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Lipsurilor materiale in 1.:are se zb;1lC'd ţ:1rn11t1l rumirn hu<.:vvi11ern1, li
se ;~d:·1ur.;;H1 a11a1~·abelismul. su1x·1·stiţiilt>, bolile cauzate de si1ri1ci0 5i lip:;a
de l(!ll'll;°I, akoolrsmul, Cl' r;11.:eat1 ravu_gij În lumea salelor.
Sitw1ţ.ia ~l'C<t in cm·e se afla ţ:"11"<111imc;1 rom;-111;"1, va atrage aten\ia i11lek·clualitc"1ţii (profesori, invc'1ţ;-1tori, prco(i, studenţi) grupat{1 in cadrul unor
socicliiţi culturale_ In cmlntl lor au activat intelectuali cc cunoşteau bine
situaţia ţ;11-<"111imii. ei inşişi fiind fii de ţ;"1rani sau dl•sf;-1şurimlu-şi activitatc.•a in lumea satelor. Societ{1\ile culturale rom1·111eşti şi-au înfiinţat riliule
la sall', dcsfi1şurîml o activitate complex:1, urmi1rind emancipare<i economic:\ politicii şi <.:ultunil<-1 a ţiininimii. <ilragerea ci la viaţa publicii. ln
acc!;t se11s s-au remarcat : „Svcietatea pentru cultura şi litcrnura poporu lui rom;"111 din Bucoviiw" (infiinţal;-1 în !Bli2), „!-;icoula Hom1-111;-1" (Succav<1 lH!lll) ... Socielaka doamrwlor rom1-11ie" (llH!l), societi1ţile studenţeşti „Juni nwa·· ( 1!178), „:\cademia Ortocloxi1" ( IAB4) şi ;, Dacia" ( HIO:l), „Societatea
mazililor şi ri1zeşilor" (l!llHI). ,,!\sociaţia corpului didactic romi1n" (l!IO;i).
O acţiune cu prorunde implicaţii naţionale, iniţiat<·1 în Junwa satelor, a fost infiin~arca cahirll'telor dl• lectur;i sau caselor dl• citit. Primul
WWZ<itni11t cultural de <.1cest ~!l'll, a api1rut in 11177, la Vool\'i1ţ („Dnigoş")_
acţiunea luind amploare dupii 111110, fiind impulsionali1 şi de campunia sistematicii desfiişur;:1ti1 de gazeta „Steluţu" (IB113-1BA4) şi mai ales „Revista politic:r" (Suceava, JllB(i- IB!ll ). 11 :\ceasta a atr;.1s atenţia intl'il'ctualilor romi111i asup·a situaţiei ţ1-1r<-lllimii, p;istn-1loarc a vt•chilor tradiţii romimeşti, ce era ameninţat;-, de inslniinarea etnicii şi ruirwre l'conomici:_
Campania ci a fost continu:!l;i energic de „Gazela Bucovinei" (18!llIB!J7). care a scos ~i un supliment rwntru \firani, „Foaia si1leanului". 'I<
Gazl'ta „ Deşteptarea" ( l ll!J:l- 1!104 l, a publicat numeroase articole, i n car0
c.-rau l:-1niuritc 1~·lurik• acţ.iunii şi a prezentat un regulament pentru cah111ctL•le de lecturii si1teşti.
Societ<.'1ţik• cultural-11aţiorwk>, în frunte Cll „Soc:ictalca pentru cultur;1", inccp si1 clcsffişoare o intens;i activitak pr<1clici1 de inriintarl' a acestor aşt•z<uninte culturnk• s;Heşti.
Pl'ntni a sprijini activitatea cabinetelor, socict;-1lile cutlurale editeazf1
numeroasl' broşuri, cuprinzincl lucrirri ele litcraturi1 şi istorie rom;-rneasc:-:.
sfaturi eco110micP, juridice, de moral;t .-htft.•l, cli11 lBll(i, „Societatea pentru
cultur;-1" publicii H hro~uri in colecţia „13ihlioteca pentru tinerimea rom;.111;-1" ::;i din l!l!JO, 4 broşuri in colecţia
„Biblioteca pentru tinerimea
:.iduhi1" · Studentul Victor ZaharL'SCll, nwmbru al Socîet:iţii :\caclemiu
Ortodox:-1") s-a im~rijit dP edital'('a a 11 broşuri. ce au fornwl „Bihliotec;1
J1oporal;"1 liucovinean:-1" ( 1U81i- l !Hl2J. Sociel<1ll'a ._.!:)co~ila l~01n<-l!l<-1". a pt~ hlicat di:1 1!1 1Hi, o seril' ele mici lucn-1ri adrc.•s,1tc ţaranrlor, 111 colecţia „B116
hliotcca ck 1„ctrecerc ~i i11v{1ţ;,tur<"1 pentru tinen•tul romt'm„. Societal<~a
„Dacia" i.I (•dilat şi l•a o bibliotecii popularii in rormat mic şi llll re11şil
1
„Call'11cl;ir al copiilor" (l!Hl!l-1<114).
?:!. I. C. Sbiera, F:1111ilia Shi1·r:i, du11[1 lradi\i11111· şi i'ilorit• şi 1\mi11tiri din \'iitla auluruhti, Cern;"1u1i. lli!l!l, p. :152.
.
. .
.. _ . .
. .
.
l·I. Constantin l.or.hin, La 811 dt• am. l!>lont' ş1 n·:1h:wr1. So_t·tl'lal_1·:1 1w1~l111 l ul1t1r.1
'li lih·ralura romi1nf1 din Uu1·0\'iu:1 (1862-1!•_12). Cc!·11;_111\1. 1~11_.1. Pt5. Idem. p. J lli--1111. „Sot'ietalca pentru eultura" a tr111ll'; i::ratu1t pr„te ;,O.OOO C'.1r\1
şcolilor !ii t•al>i'.ll'lclor tle leclur~1 la -.ale.
Jli. ·lor :11 Toma, ~t·nala Hnmană, !>Ol'it·l01h• 1·ull~ralf1 in Suc~av:•· Sut·e<1\':'· l!IOH. p. hO.
Jî_ Emilian Dan l'ctro\'id, Sodt·lă\ile a1·ad1•m•t:" romam•şlt d111 Um·o\·111a -:: fornw
alt• h•J>h'i dt• t•mnm·j1rn;c sod:1li1 şi 11a\io11:1l<I, in Sucenva \III l!llll. p. 310.

I!\
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Sodet;"1(ik• ndt1.:1«ill' m1 l·dilat G1lc·ndarc„ care pl' li111.~i1 partea spcdul;i
;1Vc;1u şi llllil litcritl·-istoric.:1. Dorinei ca ţi1ri111imea ro111i111;_·1 s<i-şi n•ciştige încrC'derea i11 for\a ei. s:1 fie co11~tienti1 c;i ca formcazi1 temelia neumu\ui.
s-a acordat o atcn1:ic dl•oscbiti1 cunoaştl•rii trecutului glorios al rom[111i\or. prilej ele .:1 cişti,l.(a increclcn„• pl•ntru viitor. In acest scop si11t puhlil·<itc : studii istoric(',' lel.(enclc istoriCl' ele tn.1diţic popularii, n poc;:ii p:!triulicc. "crcaţ.ii a~e lilcraturii pop11lare. ·
Intilnim in PilL?inile calc1~cl:m.>lor bucovinene şi creaţii <ile marilor
~:criitori rom[1ni. 22 .
• • :·.:,·'-~~
·\ceste publi:::••lii <11Jlli1k• tn1teazi1 şi probleme cco11omice, lel!atc de
prec<ir;1 a ţ;ir;·1:1imii, cl1ndu-sc sfaturi c.•conomice. culturale.• ~i igi011ico-sa11itarc. 2.1
Call.'nclarcle prezint;1 infornwţii practice, menite să inlt•s11l'asc;·1 ţi11·.:111i
lor relaţiile c11 w1toril;.1ţilc din domeniile politic, administrativ, juridic,
financiar şi cultural.
:\ceste calendare m1ualc .iu <1vut o important<"1 dcoscbili1, prin aria
lanJ1 t..lc cirrulatie. pi1tr11nzincl 111 cl·lr mai 1ndepi1rtate c<ilunc, fiind acct'
sihile şi utile ţ{1ra11ilor romt"1ni. }~ Ele au contribuit la dezvollarPa clra,·ostt'i faţir ele limh;"1 şi tradiţiile slri1mo•wşti, la o mai hu11(1 cunoaştere a
lilL·r:.ilurii şi istoriei 1~<1ţionalc.
situaţia

l!I. I G. ~hiera. lltu;pn• kritoriul di• a,1:1:1i 1·r-I lo1·11i1•'i1· românii 1iarh· :o.ini:uri, 11:-1rl1•
111 majodl:th• :o.mi in minorilal<" cu :1111· wmin\ii, in C:1lc•ndariul pC' lllîî, p. !17 iOll: Orii:i1ll'a romimilor; IR77-18i8 in C:1ll.'11dariul pe lllîll; O hăli1li1• a lui
~h'fon l't•I Man·, in Cah·ndariul pe l!IO:I. J>. 111-IOU.
1!1. S. FI. !\!arian, ~ll·fon vod:"1, în Cah·nrlarul pe IHîh, an III. Cernau\i ,p. 100-110:
Homanca şi 1:·11arîi, in Cah·ndariul pc 11178. p. 12:1-1'.111 : Sh'fan Vod:-1 şi t[1larii in
l'alrndariul pl' 111110. an \'li, p. !11-102: \'îkul, in Cah•ndariul pe lllB·I; Pairii•,
in C:ah·ndariul pC' l!>O·I, p. hî-80>.
1
: 11. Oc1:"1
inlna nwmoria 111'11111• iloriului 1•rou :\vr:1111 lmll'll, în Cah-ndariul pe Jllî5,
an. 11, C'clil. „SuC'if'l;rlea (ll'lllrll c11]l111·:'1", Ccrni111\i. p. !Ji'i-!H;: Pairia romi111f1 d.·
Ion l'uşcariu, in C:al1•1Hlari11l pi' l!!îî, p. IOll: :\-loşia şi limba 11na,lri1, Graiul
1u•;111111lni, iii c:11i11d;1riu1 llOllUl"llllli lrneo\'illl.':111 pe l!JO'."!. (l. 5!J· -(i I ~i !l!l: \'. Jlumhac, Od:i 1•r<JUl11i :-;oli·fon 1·1•1 i'.1arr şi Sfinl, in C:"alindariul pe l!l05, p. Iii.
:? I. 1'01•zii p111mlan', in Cah·mlariul P" 111110 ; I ri1ri la nun\ilc• \i1ri1111•şl î 111 Hur11\•in:1,
in Cah•ndariul pc• l!IOh, Jl. !"1~-fi:l ; 1'01•0,ii 1•op11larr, in Calt-ndariul (JC' l!>O:I, p. !11 :
l'•ll''>ii 11111111l:m-, in Cah•ndariul pc I !JO·I, p. 110 : Chiuilori 1:1 jOl· ~i Colind(• din 1\rrh•al. in Call'ml:u·iul pc- 1!105, p. !l:l-!J.I.
:!:~. :\. \ lalru\i1, ln slrăini, Ci. Cu!,;buc, l'l' li11~[1 hoi, ln C:tll•ndariul pe )ll!J(i, p. 9!llll!J : Ci. Co·1 buc. l>or11ha11\UI, in Ca/cndariul pc l!JO:I. ll:1lad:·1, in C::il1·11dari11I p<•
J!lu-1. l'O\'l'~h·a gişh•lar, in Cah.•11darit1I pl' l!lO~i: Ion l'op f{etep,anul, 'J'o:1cl1•r Spri11ll·n, in C'alcndariul pe 1!!03, St. O. lu,..if. Trăi11id;1 romimului, in Cal1•ndari11I l~l'
1!1;1:1, C'inll'c in ('all·ndariuJ pt> Hllt5 ; Ioan :\. B:a„arabC'St'll, Simhari•h• în Cah•ndariul pe 1!105 : :\I. Eminf',..('11, l>1·'ip:.rţin'. in Cah•ndariul (X' l!JOfi.
:?:I. Săr;•l'Îa la 1101;ornl no'>lru, l·:1u:r.rh• l'Î şi mijlo:u:cll• in c:onlra-i, in C:ah·nd:ariul pc
11:;.;, p. îll-~!l : l'ărPrilc unui \i"1r:111 d1·s1>ri~ !l[1ri1l'irea po11ornh1i nostru, in Cuh·nd:1riul pe U:lll, p. X\-XX.
:! I. Hom:mii din lhll•o\·in:i. Pri\•iri• snarl:i ;a'u11ra dl•:1:volli1rii lor 111· li1ri11111l l'Ulluml
si l'l'Onomil' 11 1• la i111·or1101·an•a 1•i la mon:1rhia austro-ungară 11ini1 la 19116, Cc·r;1;1u\i, l!JOfi, p. ?.I. CalC'nrlarul blll'll\'inl'an a fo„l <'rlilal de „Sol·ielalea p.::ntr11
c-11ll11r;1" (intre anii lllî:l-11111!"> ~i ll!!U;-l!Jlll) şi „/\l·;1demia 01·Locloxi1" ( 1Hllri-IH!J5); au mai C'clila: l'alcndarr ~i „Şcoala Bo1rni:'li1" (l!lfl·IJ şi „Dacia" (l!IOD-l!lJ.I).
25. Ha11or1u1 Sol'iela\ii „.lunimra" lll' :-1nii 1!1118-1!12!i, Crrn:111\i. l!J2!i, p. W.
21i. (i. Tofan, Sl'rhori din Um:o\'in:a, în \"i:a\a romi111!!:1sl·i1, nr. :J, l!lO!l, la~i. p. 10~.
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:.;;oddaţile culrur;;dc <ill co11li11uut o.1cţi111w<.1 de 0ditare a unor gazele
adresate ţ;1r;-111imii rom;-111<.•. :\stft•I socictalC'a „Junimea" a recclital, din
HlOli, gazel<1 pentru popor „Ueştcptarca", •s iar un grup de studenţ.i de la
„Daciu", au redactat „Gazela ţiiranului", ce apare in l!!O!J. ·" „Societatcn
mazililor şi r1izcşilor'' a ctlito.1t in anii l!ll l-UJJ.I Gazeta mazililor si ri1zeşilor", aclrcsat<I in special \<-iranilor romitni clin s;;lele ameninţate ci~ sla·
vizare. ;i

-·„\cţiunea de infiinţarc a cal>i:ictt>lor de leclt11·,-1 se i11tensifici1 i11tr0
«nii IB!l:i-PJO:i, fiind impulsionat<i de participarea entuziust<-, a studenţi
lor de la „Juninw;;" şi.,Dacia". incit in l!IO:i, existau astfel ele w;ez<-1mintc culturale în peste 100 ele lm:alit;-1ţi. Sfera de preocup<iri a acestora devine mai largii, prin activitatea lui G<.•orge Popovici şi Grigore F1limon, de ridican• economic;-, a satelor rom;ineşli, prin crearea unor h<-111c1
~i coopt•rative popular<.• şi a eforturilor societii\ii „Dacia", de înfiinţare n
0
arc;1şiilor s;;iteştL '
fn numcroast• localiti1ţi se construic>sc C<tSl' 11aţio11alc, cc co:1cl'11lrau
întreaga viaţii spiritual;-, a ~alelor. :\ici se ad1111m1 si1te11ii pPntru a citi sau
a asculta lecturi tlin gazele, c;-1rţi, audiau confcrin\e prezentate de intelectualii satului, stucll-nţi ş1 oameni politici ro111[111i. Studc:iţii dL• la ,.Junime<1" şi „Dacia" impreunii cu intelecuali ele la sate, organizau, cluminic;•,
petreceri populare, in c;1clrul ciarora erau prezentate programe n11turale.:.•cluc.:1live cu u11 con\i11ut cliw•rs, (coaferinte. rcprezenwrca unor piese dt•
1eat1·u. rcciUiri, piese corale), la care participau activ şi ţiiranii {coruri,
dansuri populare).:~.
Cabinetele de lecturii, <1dev<.iralc „cetiiţui ele rom<inism" şi-au dovedit
ti1ria in perioada guvernill"ii baronului I3ollr!!i~non, care intri.gal de carne
t.erul ,,prea ro111{1nesc" al Bucovinei, a început o campanie cc urm<irt::«t
eliminarea ro111{111ilor clin via\a puhlic;-1. ' Una din 111;-1surile luate a fost
orclonanţ.a prin care se intPrzic<:•a purtarea sau arhoran•a publicii a tricolorului naţional. n
Considcrind tricolorul c;1 1111 simbol al existentei individualiti1ţii na- .
ţiom11L', in apiirare;1 lui s-au ridicat stuclPnt.ii socieU1ţii ,,Junimea" şi ţ,-,_
ranii, sus\inuţi de oamenii politici rom{111i clin jurul ziarului „Pairia". 111
pofida m;-1st1rilor represivC', in toate ocaziile. ţ;hanii rom•-llli purtau ostc1~
tativ hriie, cocarde, panglici tril.:olore şi arborau steaguri. 13
'.>7. G:1z1~la mazililor şi r{azt•şilor, 1!111, nr. I, Ccrni1t1ţi. ln afara gazelelor diale in

:?li.
2!1.
:10.

:11.
32.
33.

cuprin~ul articolului, au 111:.i ro ... l edilale ele -.ocielf1\ilc culturale ~au per ...oanele
particulare ~i alte iia:r.et(' pc>nlru \f1rani: i1mit-ul 1'011on1l11i (lllill-IH!lli), Tt•ra1111I
(IH!li-1!•03), Gmwla 11011or11lui (IH!JH-!llU!J). Ti1ra:i11l (l!JO·l-1!110); vezi şi L Cocuz. Conlrilnqii la islrn·kul 11n·„l'i rom;·uwşli din lh1t·o\·ina (11120-1!118), in Sul"t•:nra, V, 19711, p. 325-3·11.
G. 'J'ofan, !\lişt·arca 111111oral{1 din lha<·ovina. Grigori Filimon, in .luniml'a lih•r:arfa,
an III. l!HJ(i, nr. ·1. Ccrnin1ţi, p. 77-7H.
C. l.oghin, 011. dl., p. 205. Prima ca-.;"1 n;1ţionaI.-i a fo,t clc-.d1i,i'1 la Dorna. în l!JOI.
E. D. l'clrovici. 011. dl., p. :!li-l-3fi5.
l.(i. SbiC'ra. (\•va dc„11rc lrkolorul rom:lm•st·. Ccrmiu\i. IB!l!I, p. fi.
l':alrîa, an 111. nr. 2GI. 1119!1, p. I
Ziilrul 1';1lri:1 in m1111c>rC'IC lli2, JriJ. JH2, 211, :!lri, 2111, 234 clin lll!IR-IR!l!J, cl;-1
numt•roa„c~ Cili.Uri ln cure romimii au fo-.t amcninta!i şi mole'>lati <le aulorilati.
pC'nlrn purlar"a lricolo;·ului. t:nui l!rllp <IC' \ill"ani <lin Bosand li !.-a Îllll'nlat 1111
pn>eC'~, juclccat la Suceava, pentru arbori.lrca lricolorului la o hor;-1 popularii.
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Cabinetele de lecttmi au devenit cu timpul. adevărate „ce>t;iţ.ui naţio
nale", in carl' se p[1stra şi se de7.volla clragostea ele neam_ Izvorite din
aclincul insthct ele conservare al neamului infiinţ.al<' ~i conduse ele intelectuali clin sale, spriji11ile ele socict;-1ţile ~ultural-11aţi~male, aceste cabi1:ete de lecturii au fost în timpuri de vitregie slr<-.ir1i-1. „cuiburi ele 111min;i
şi suflet rom<"1 nesc". ce şi-au .adus cont ri butia la n1l'nţi ncrea cnti l;-1ţi i nr,ţionale a rom;:rnilor bucovineni. '
Societ;iţilc cultural-naţionale au sprijinit dezvoltarea inv;-1ţ;-1mintului
rom1"11wsc, şcoala fiind unul din f;iclorii CC'i mai de seam;I in efortul ~Ir:
cnwncip•irt• <1 poporului.

:\ctivilak<1 ele susţinere a şcolii romimeşli C'ra neces<1rii. dcoar<>ce si.
tualia i11v;-1ţiimi11tului co:1tinua s<i fie ~rea. :\stfc•I, <lac;i i11 11Hi5 exislm1
13:~ de şcoli primare, curat rom{mea<;c;-1 nu era nici una ; m;ijori lalea crai 1
mixte, avind limba eh! predare germa:1a şi rom;"111;i, iar o p<ll"le însemnat:":.
c!r<111 exclusiv germ;ine şi rutene. "'s
Prin lcg<.'a şcolar;! clin 14 mai llW!I. şcolile i11tri1 suii conduc<·rea mimi·
nislraţiei publice, acordinclu-sc „c•galt1 inclrept;-1ţire pe teren ~colar tuturor 11aţionalit;'1ţ.ilor". :(, Pe baz;1. acestei Jc1~i. rn1mi11ii solicil;-1 nearc•a ele
şcoli primare şi S<-'Ct111darc. Se i11fii11ţt·azf1 i11 UWll un liceu la Suceava si
in IBG:J, la C<.•rn•-1uţi, avincl ins<-• limba de pn•dare 1.!l•rm;111a. Datoritli piecli
rilor pllSC' ele <.1utoril;iti, primC'lc clase paralele rom;ineşti se vor înfiinţa
la aceste licl'c mult mai lirzitt (in 18Bl l;, Suct•ava, i;!!" toate c<'le opt
vor exista ahi•1 i:1 l!IOB; la Cernin1ţi in Hl~lfl).

cl;1S"

Pentrn a :i:.uplini mrmftrul mic cip ~coli puhlice romf111eşti .. ,Socictatl'.I
pentru cul111rr1" <i clC'<-,chis clin fonrlurile ei. mai multe şcoli particul<.ir"
care vor fi susţ.inute şi ele SocietatC'a .. ~coala Hom:111r1'', clup;-1 1883.
Ori)!inca şcolilor particulare au fost cursurile ele Jimha rom{in;"i, in·
de societatea „Ţ"~1ranul" clin Brosc<iuţi, in comunele care cc:-rea11
şcoli rom<"mcşli. Cunoaşterea limbii rom<"ine er;i o condiţie principal<i. clC'
oarC'ce ;iutoritiiţ.ilE' elilierau ;1utoJ"iz;1ţii de i11fii11tarc a scolilor, clun;i t:e
copii C"rau c1rnrninaţi 1wntr11 a se VPdt•a dac;i cunos'· limba in care doresc
s;"i se clcsfiişrJare invciţ;-1mi11tul. :i
[iinţalc

Tnfiinţarcn şi funcţionarea şcolilor particulare s-a r11cut infruntin<l
numC'roasck• piedici ridicate de autorit;lţi. fiincl ncccs;ir s;î fi<.• rczolvntn
muli<.• probleme (cadre c;tlificalC'. loc<ilm·i i1!il'nicc. mnnual<' ~colare). pE'nlru ca autorit;iţile s;i nu aib;i motive ca s;i le desriintez<.'. Şcolile p<1rtic11lare trebuiau susţi1111tl' timp ele cinci ani. dup<"i aceea ele devenind puhlkC'
şi beneficiind de sprijinul s1.<1tu!ui Sod~tirţill' cull11rnle şi deputaţii l"O··
1mi11i clin dieta provhcial;i s-au ridicat în apttrarea aCC'!>lor şcoli romi"~
neşti. :'li

In 11112, a fost trimisă curţii impC'riale o pP.titic sem11at{1 ele 200 df·
rorn<"1i1i din nou<i conrn1w, rc<lactal;i de D. Popovici, pre!?edi11lC'le societ<il,ii
:H. C. I.oghin,

011.

cit., p. 20î-201l.

:l!i. :\. l\1orari11. 011. l'it.. p. ;;;1 şi 11r111t1toarC'IC'.
:m. l'oai;1 Sod1•t;"1\i;, an V. tlll>!I, nr. 1;-12. p. 2!i·I.
:li. G. Tolan, Sl'o:1ll•l1• 1mrtkularl' in .Juniml'a likrarit, nr. :S,

1!111, p. :1; „j Djoni..,ic
Bcjan. Srnalt•h• 11nrlit:ulan• rorniuwşli, in \"ia\a Nou[1, an I. nr. :11;, l!Jl2. p, '.?
;111. ll1i mc•moriu al ~tudc•ntimii romanr în d1<"~lia şnmh·lor roma1w, in Ga;.wta mazililor şi raZl'şilor h111·0\ii;w11i, an li, nr. li, l!JI:!, p. J!i!J ~i icll•lll, (_'lw~lia noa„lr;:i
şn1lari1 in l>it•lil, an 11, nr. l·I. l!ll3. p. 211-213.
..,„.,
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,.Ţ<iranul",

le

în can• erau expuse abuzurile

şcoli particulare, cerindu-se ca ele !i[1

autorit;iţ.ilor

care au închis

1111!'?-

fie> redeschise. '

Pi11{1 in Hll2. „Societatea pe:1tni culturii" a susţinut din fondurile
ci : 14 şcoli primare si1teşti cu 2() clast>. fn•cvc111<1tc ele 1wstc 1 400 elevi .
o şcoa1t·1 normalii şi cursuri ele prcg<itire a elevilor pentru intrarea in r,in·nazii şi cileva gr<lcliniţe de eonii.
Pentru ca şcolile romimcşti sii poat<"1 funcţio11:1, „Socirtatea pentru cu•
tur;i" a editat numeroase manuale scolc1n>. 1ntre lfl70-1A74 o comisiP r >rmat;i clin membri ai societ:"itii. in. frunte c11 I. G. Shirra. au ak:i1uit ~i
ccnzurnt lli manuale pentru şco;d;i primtiri1, cliil carr 12 mi ~i fost tipnrite.
fiind folosii<• in şcolile rom11neşti clin Ilucovina şi Tr;insilvania. Îlltn·
IU70-1A!l2, Societatea a editat si unele ma:111<1k pentru ~colili:- sect1mlarr.
e<tre f11scseri.i redactat<' de profesori clC' la Suceava i:i C<•r11i111ţi. '" Ac<";te
lllil!lllale vor permite deschiclerc<1 claselor par::ilele romi111e~li la l!imn;1ziile din Sucl•ava. C0rni1uti, H(1cli1nti ~i Cimpuhmg-i\'loldovl'nesc. fi:<;ir:clemn<"1 ele remarcat activitatea lui Eusebic Popovici. autor al unor c;irfi
dt• citire pentru cursul inferior, c;1re au fost lip<iritc intre l!llO--Hll:~. dl·~i
ele fuseserr1 respinse ele Ministerul cduc<.aţiei clin Viena, pc motiv ci1 ;iu
in cuprinsul lor numai texte clin istoria roma'lilor, unele din ele riim!
după scrierile lui Nicolae Ior.~a. considerate „un declarat şi înverşunai duş
man al .-\ustriE'i". ~ 1
!\vinci lu dispoziţie fonduri însemnate, „SociC't:itc:i pentru <·111\uri1"
sprijinit matcri;:il pe elevii şi studenţii romf1ni. nwjoritalea lor fihd iii
de ţ.;-1rani. F.a a acordat nw11ero11sc ajutoare ocazionale !;i hursc elevilor
dl• la gimnazii şi studenţilor de l<t Cernt1uţi sau celor nflaţi la sluclii în
str:1irnllate. 11
11

111!)(), „Sociclat~'a"

a deschis un internai pentru Plevii romimi ele Li
Şl'O!ile dia Cern<iuţi, c<Jre m:iril in rno:;, putea primi 2:i0 ele elevi. clin
ln

care o treime sWtcau ,c;ralui1, ceilalţi pl;ilincl sume modeste. Susţinerc•;1
acestui inlC'rrli.ll a necesitat mari cheltuieli, socil'latca fiiincl a_iulal<i şi d<>
11umero11sC'lc do11;1ţii ale rom:·1 nilor hucovi neni şi de contribuţii IC' veni IC'
din Transilvnnia şi Romc'mia, ele la persoa 11e particulare şi instituţii. Tinerii Cl' locuiau in acC'st intC'rnat au fost educciţi in spirilul iclealurilor 11;~ţionak>. .\u fost oruanizatc in cadrul 5;"111 cursuri d<.> cunoaştere a literaturii şi istoriei romimeşti. Elevii preg<item1 spccl.<1cole, cu coruri şi pic!'i1'
de tt>atru şi orgrn1izau inlreceri sportive.~=: :\cest clinwt educativ a co·1lribuit la <mihilan~a eforturilor statului m1striac ele a înstr<'lina tinerelul
romi1n, preg;-1tindu-I in veclerl'a luptei pentru realizarea iclcalurilor 11aţ.ionale.

„Societatea fll'llll'll cul\ur<"1'' a sprijinii formarea dl' mesC'riaşi romfo1i,
prin achiziţionarea u:iei clt1cliri pl•ntru un c;imin. precum şi prin sustinPl't>a materialii a unor tineri capabili. trimişi la şcolile de arte şi meserii di11
laşi şi Bucureşti.

:m. Ga:u•l;i mazililor
·IO.
·I L
-I?..
.J;I.

şi ră:r.l•şi lor l>11cn\'i1ll'nj, an I, HI 12, nr. 22. p. 275.
C. LO~!hin, op. dl., p. 122-124.
lbitll'm. p. 125.
i\rliiva :'l·l11ze11l11i jmklt'ill\ SUC't'ava, rlur. nr ·I 1!17, ·1232-·123~>. ·!'.!·Iii, ·12fi/ .
C. l.O!~hin, Oli. dl., p. l:J~l- lli!f.
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...\ctivitatca de susţinere a invi1ţi1minlului rom;incsc la sate a fost sprijinitit intens de ci1lrc socil•lalea .,Şcoala Rom(111i'1" din Suceava. Înfiinţatâ
lll 18ll:I, scopul socieli1ţii a fost : „ele.• a adw1a elevi inteligenţi de pc l;_i
sate, ele a-i ajuta şi ele a-i susţine la şcoali1, de a-i pr<.'.C!<ili pentru cxanwnele de primire in şcolile secundare, de a-i 1n·iveghia in şcoal<i şi arar.:'1 de
şcoali1, ele a li1ţi aslfel cuHura in masele mari ale poporului şi dl• a formu
un material hun şi rodnic pentru toate p<ilurile clin viaţa publicii".~' So··
cielatea şi-a creat vreo 14 rilialc. dintre cure to activau la sale· Oispunînd
de fonduri importante, clin clonuţii şi cotizaţii ;ile membrilor s<ii, fiind
sprijiniţi şi ele alte socid{1ţi culturale din Uucovi11•1 şi din Romitnia, „Şcoa
ln Homana" a avut rc.wlt;1le rem<ll"Cithile in ckzvollarc~1 i11v;iţ.i11nintului
romimesc din OucovinLJ, in educarea lincrelului în spiritul marilor icll'<•lt:ri naţio;1ale. Societatea a spri.iinit material l'levi la şcoala 1~ormai.-t din
Ccrnauţi, pr<.>gi1tincl o gene:•raţie ele inv;·1ţ;itori romi111i. En a incurajnt <1ct1vilale<1 şcolilor si1teşli, prin or1!aniza1:ea unor cursuri de preg;i1ire rentru .l!imnaziu şi acordarea unor premii, inv.:iţi1torilor wre
trimiteau i11 şcolile secundare, l'levi din ciclul primar. hi:1e pregi1tiţi. .'\
!llfiinţat şcoli primare in sale, pc care le-a inzeslrat cu mwrnale şcolar<'
şi biblioteci. Din lllO:J, „~coal;i Homi111;"1" va dispune de o tipografic pro·
pric şi va deschide i11 Suceava, CC'a clintii lihr;"irie romt"111easci1 ciin monm·
hiu h<1bshurgic{1, prin intermediul r.::ireia s-<.1u vinclul numero<iSC rechizill'
şi manuale şcolare, c;"1rţi de litPralur;i şi i!>lorie n<1ţ.ionalt"1, rl'viste primite
clin patrie. '' Societatea a întreţinut citeva intNnate şcolare (Suceava. Siret, Cimpulung Moldovenesc), unde sute de fii ele ţ;-irani au fost gi1zduiţi
gratuit ~i au rost educaţi in spiril naţional.
„Şcoala Hom<"111<1" a sprijinit. prin burse şi alte a.iuloare malcrialc pc>
devii merituoşi care terminau studiile scnmclurc. pentru a urma studii
superioarL• in diferite centre universitate. (G Astfel. multi fii ele ţ;·1rani au
reuşit s;i-şi continuie slucliil<\ clinci naştere unei gcncrnţii ele i1itelcctu::ili
care işi va pune intrc.•aga cner.l!ie in slujb<t intereselor romt"mcşU, 111111\i
dintre <'i activind direct în lumea s~1tclor.

Soci<:>talen „~co<1la Horni111{1" a deschis in vara <.111ului lilCJ~), in locali.
lalea fr;.·1t;iuţ.ii - Noi. un curs practic de implclituri şi albin;irit, inv<.'iţiitorii
care mr rost instrujţ.i aici, orl!<lllizincl cursuri simil<1rl' în loca!il:1ţilc u:1cle
îşi clesf;işunnr aci ivi tatea.
I w(1ţ(1111intul primar ele la sale a fost spri.iinil material ~ide „Socielate.1
doamnelor romime clin Bucovina". prin cele :30 ele filiale ale sule. Pe lilll!<-1
instituţiile ccltrcalivC" i11tre1,inute din fo·1clurile ei. in C"Prni"mţi (internat ~i
şcoalc"1 publicii pentru t'l•te, o l'ri1di11iţ:i şi t.1zilc de copii), SocietatC'a a or1~~11izal cursuri ele limba rornimi1, a acordat 11un1C'roasc ajutoare materiale
unor devi !5i studenţi şi s-il preocupat ele laturn pr<.1ctici1 <• _inst!·uirîi tin~
relor fete, prin orgt111izarea de cursuri de croitorie, hroclenc ~· Pconom;P
casnicii. O preocup~1rc pcrmt1ncnl<I a aceslei sociel<iti a fost p<-r!'itrarca t1:adiţici in meşteşui.rurilc casnice, in portul stnimoşcsc. Membre_ ule socw~
ti1ţii au adunat colecţii de modck• tradiţionak• şi rcţt•lc ele vopsit cu culorr
vegetale. pe care Ic-au r;.·1spi nd i t i 11 satele b11covi?1c1 ie. Societatea a orgaH. Jon:u Toma, 01>. dl., p. 32.
-15. lclt•m, p. I O!i-IU(•.
.
· l l
• l !ltlO tir
·lfi. :>.:111nai inlr<' JllHi-1\JOli, Societatea a ;ico1~d<1I ;qufoarC' ma~C'•::a ~ a. P1' • .., c
l.'levi ~1 ~tmlC'n\i romimi : v<'zi \"ia\a Noua, an I. nr. l l, HIL, S11cc.1\,1.
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nizat mai multe expoziţii cu vinzarc permanf'nl;i a produsp)or de art;";
popularii, trimiţind exponate şi la expoziţii in Romi111ia. ' 7
.. Societatea mazililor şi ri1zeşilor din Bucovina'' (lfl!HI) ;1 clesfiişur:1l
o activitate intcmsi1 in satele cu popul;1tie mixU1, in c;ire rom;.111ii e1wi ·
ameninţaţi cu înstnii1rnrca etnicii. Ea a înfiinţat :;;coli prim;1re particular<\
cursuri de <llfahctizart.• şi hvi1ţarc a limbii rnm(ine J><'nlru adulţi, sprijinind toate acţiunile ele ridicare cultural-economic;i a satelor rom:·1neşti
Societatea <1 sus(inut ideea „Societ[1ţii pt'nlru culturii'' ele a înfiinţa un
muzeu JHl\ional, ocupindu-se de strin1:ere:1 tlc !:1 Virani a unor t!'.1 'llmenk. obiecte de arti1 şi et:iogr;1 fie.:~
Pc linj!i1 participarea activ<i la 1oale iniţ.iativt•lc c111t11rnle ale soci<.'li1ţi)(Jr naţionale. înv;iţi1torii si profesorii au ck-sf;işu!'at actiu11i proprii în r::1drul .. Reuniunii pcd<ego~icc rom(111e•· ( 18!1!1), denu111it;-1 din 1110:; .,:\soci:1ţi:;
Corpului Didactic Romim" 0 Societatea işi propunea ,.1111irea Î11v;-1ţi1toril0r
~i a altor oaml•ni pentru prosperilak•a institutelor llc educaţ!e si instr11c
'tic şi în general pt'ntru luminan·a poporului ro1m·1n clin ţarii".~· i\h:mhrii
Suciet[1ţii s-au preucup;1t ele t'clucarea in spiril nt1ţional a tinerei generaţii.
desfi'1şurînd o bogat;! activitate de ridican• cullur<1l-cconomic;i a satul11i
romfuwsc. Prin munca lor plinii de pasiu:1e si d;iruin.-. clin 1)coali1 şi in ;1rara
ci, înv•iţi1torii au materializat in praclic:1, idet'<t de a face din 1)cual;i .,t111
factor putemic in viaţa poporului, nu numai penlr11 tineret, dar 1-·rin
indemn. sfat şi exemplu. pentrn 1oţi s;ilt•nii". ' Stri1cl:111iei de :i cd11ca ti
neretul în dragostea ft1t<i de limba malernf1, datinik. obiceiurile, port11!
naţ.ional şi p;imîntul strcimoşesc. i s-au ad;-1ugat eforturile permanent<-' dr
a-1 înarma şi cu deprinderi practice şi cunoştin(c economice folosiloar„
- de diverse impletituri. albini1rit. timpl;irie ~i s-<1 acord:1t ate11ţ.ic clP.oS<'
in guspodi1ria ţ;ir<ineascJ. ln acest scop au fost Ul"J!<111izatc cursuri practici'
- de diverse impletituri, albi11;irit, timpl;iric şi s-a acordat u ate11lic clcoscbitii însuşirii unor cunotşinţe a(!ro11om icc folositoare viitori Jur gospoclan
Socicliiţilc cullur:.tle m1 intervenit pe li11.rz:1 autorit•lti. pentru înfiint<trea u:iei şcoli al!ronomicc romi111cşti. care se v:1 d<'schiclc la l{itcWuti. i:1
octom brie I 6!)7. ~ 1
.. .-\soci<1ţia Corpului Didactic Romim'' a on::111izat ciupii HW;;, opt
C('rcuri culturale cc cuprinclc•au :Ei ele sate. în care se clcsf;işurau şczi1tori,
conferinţe, serhiiri populare, St' difuzau ciirţi de litcratur;-1 şi istorif'. e1·a 11
alc:ituite culc.l!eri c)p folclor ~i se prez<.'!1lau spectacole de te<1ln1. ~;
Pentru a spriji!1i funcţionarea şcolilor primare ele la sate, socielatc:1
a înfiinţat şi susţinut di!l fonduri proprii, o şcoalrt normal;! p:irticular;"i, î1,
C('J'rniuţi. 5 ~
, • ' ·•• • ?~: ·
-li. Sofia Ştefanovici. lsloricul şi :idi\•itak;i „Socit~U1\ii cloanrnl'lor roma1w din Bucovina (JH!ll) in Homănii din lh1rnvina (177:i-l!lilli), llllC'llreliti, l!IOI;, p. i!l-~li.
1.a expoziţia clin Bucurc-~ti. clin lfiH·I. \[1ranca l\laria Dorco;; a priml medalia ele
ar!lint.
-III. Gazda m:izlilor şi 1·ăzcşilor, an li, nr. 5. 1!112. P- i-l.
-1!1. Slalukh• lh•uniunii l>l'da~ogicc romimc din Bucovi11:1, in 1':1lria, an 11, nr JO:-!,
C<>rn:"iu\ i. I B!Jll, p. ·I.
~:() .lhi<lcm.
~ii. l•azt•la mazililor şi răn•şi/or, an 11 I. nr. I ii- I •i, Ccrn;h11 i. I !H .J. r. 2 12 -'.!-1:1, .I 1111imm litn'1r[1, an XI, nr. li-li, CC'rnauţi, l!Jl-1, p. llH-ll!li.
52. Patri;i. nr.;, ~i nr. 12, ;m 1 Cc:rni111\i, JB!Ji.
5;1. I.\". (;nr;i!:>, l11\'fl\:"1111i11lul româm•,(" in !inulnl Sun·n•i (lii~1-l!llll). Bucure~li.
l!li5, p. 155.
f,.J. ~t·oala 11ormalf1 J>arlkulara dt• in\•a\aloan•, i11 \·i;1\:1 Noufa, an I, nr. :11, l!ll2, p. ~'·
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Pentru sprijinirea şcolilor romi111eşli ele la sale, au fost crc>ate şi alte
fonduri : „Fonc..lut şcolar Hurmuzachi'' (l!ll2). sus(inul ele toate socictăţ.il»
culturale clin Cerni1uţj şi ..Fondul şcolilor romitneşti din comunele mixte"
(l!Jl2), al preoţilor bucovineni 5 ~.
Stuclen(ii au adus un surlu nou în mişcarea naţional;i, activînd cu
entu;dasm tinerPsc in rîndul nrnselor, fiind convinşi ci1 este de datorin
lor s;"i riclicC' nivelul ele cultur;i al poporului „care le-a dat naştere", ci("
care „erau legaţi cu toate fihn~le inimii". 5 ~ Dupi1 18!12. studenţii de 1<1
„Junimea" îşi intensifici1 activitatea in rindurile ţ;"irilnimii. Ei iau parte;
la înfiinţarea ele casc na\.ionale, cabinele cJp lectur;i şi invit;i ţ;"irani la
unele manifestill'i organizate în oraşe. Socictale;1 î11riinţ.eazi1 o secţie juri
dico-economic<i. care va coordona desf;işurare<1 unui h01~<1t program eco·
nomico-cullural la sat<.•.~;
O activitate deosebit de roclnic;i, în scopul riclic;-1rii nivelului culluraleconomic al ţ;"ir;·1nimii, au clesfi1ş1m1l studen(ii socit•li1ţii .. Dacia". 5 ~ i\fomhrii
c>i au or~:anizal cursuri serale pentru neştiutorii de carte di!i localil;iţ.ile
apropiate de Cerniiuţj şi m1 creat un serviciu 1:raluit ele informaţii şi <1si<r
tenţ;i juridic;i pentru ţ;"iranii CP aveau ele rezolvat diferite prohle!11e în
<:apitala provinciC'i.
O acţiune cu profunde implica(ii 11aţio11ale, iniţiati"'1 de „Dacia" a fost
cca de înfiinţare a socieli-t(ilor de arcaşi in sateh? hucovi11e1ie. Statutele
arci1şiilor au fost publicate in prcs;i şi apoi în broşuri. care au fost rt1spînclile la satC'. ~ 9 Ele vor avea şi un imn propriu, .. i\'larşul arcaşilor" (text
V. Huţanu şi muzica Emilian Sluşanschi), care va fi folosit la feslivit;iţilc
or.ganizatc cu nwmhrii lor. ~ 0
:\l;iluri ele scopul oficial de> „a stinge focuri (incencliuri) şi a cultiva
dezvoltarea fizic<i prin girmwslic;i şi atlC'lic<i". arciişiile îşi propuneau s'i
aclivc7.c şi pentru dezvollarpa cullural;i şi social-eco:10mic;i a membrilor
sili. Pentru indeplinirc:1 scopurilor sak'. Societatea „:\rcaşul'' îşi propunea urm;"itoarelc mi jloacl' : .. exerciţii de pompieri : 0xerciţii gimnastice!
şi atletice: on!ani7.area de cortegii pompoase, de producţiuni gimnastice,
muzicale. declamatorii şi teatrale: întreţinerea ele coruri vocale şi n111zicale. ele cabinete ele k'cltir;i şi ele biblioteci poporale: intn•ţincrea d~
cursuri cliclacticC' şi de conferinţe folositoare". 61
l\·fcmbri ai arc;işiei puteau fi numai rom;îni. iar cei care eniu neşti
utori ele carte aveau datoria s;i înveţe, într-un an, s;i citeasc;i şi si1 scrie.
Scopul principal al acestor arcf1şii populare ern cultivan•a cu întlîrjin• a limbii .şi tradiţiilor stnimoşeşli. eclucarC'a în spirit naţional a tinerelului, 1wntru a re7.ista încerctirilor ele desnaţionali7.are şi a-l pregt1ti pentru lupta ele înf:iptuire a marilor idealuri naţionale ale romfmilor.
55. \."ia ta Souă, an T, nr. 22. Sucrava, 1!ll2 şi Gaz!' la ma:r.ililor şi riiu•şilor l111t·oviiw11i,
;in JT, nr. (i-i. CC'rnău\i, 1!J12.
!ifi. lfa1>ortut Sol'ic•li1\ii „.Ju11im1•a" JIC' anii JR!l:l/18!11, p. :J.
!.ii. E. n. l'ctrovid, 111>. dl„ p. '.lfi·l-31i!i.
!iR. hli•m. p. :Jli!l-:Ji 1.
::i!J_ \'oinţa poporului, clin III fobruaric 1901i. Cl'rnfmli.
hO. l<l1•m, clin 2R oclombriC' wor;: Versurile sale palriotkC', eon!incau .şi lnclenmul
„Si1 !.lingem focul ele du~111a11/De pc moşia lui Ştefan".
(ii. lh•::ulan1C'11l Pt•nlru i11fii11\arl'a şi c:o11du1·t•n•u ~odl'lf1\ii de „1\rca!;>". Ccrnuu\I,
l!lOfi, p. 12 şi urm{1lt'Ul'l'I<'.
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Prima arcaşu~ a fost înfiinţatei in localitatea Cuciurmarc, în august
1905. La feslivit.:iţilc ce au avut loc cu acest prilej. alături ele cei 25iJ ele
arcaşi, au participat cleleg.:"tţi <ii Societi1ţii
„D.icia''. Studentul Filaret
Doboş, evocind tradiţiile glorioase ale romf111ilor <mila că ., . . . acesle
p1-1minturi Ic-am moşknit ele la strămoşi, pe ele sintcm crescuţi, pc ele
suferim nevoi. pc ele batem veseli cu opnica cinel scripca şi cob7.a ne ineleammi la honi şi arcan'' Gi.
La Cacica, în martie l!JOG, c11 ocazia inau.l.!ur<irii ardişiei, unul din
c;i : „arcaşii vor fi ceata care va fringe toate valurile
va ;ip[ira ca oclinioarii, <1Vcn•a rom;inului, limba, legea
şi gloria striimoşeasc;i" :G1 La Straja, lot cu ocazia infiinţ<irii are<işiei, un
ţr1ran arirma c;i : „aşa mi se pare c;i învie Ştefan cu steagul şi arcaşii lui
!a marc lucru. Oelat;i acest lucru aşa a r;imîne cum o fost". c.i
participanţi ar{1ta
duşnrnne : arcaşul

Conn•pute ca socict;"1ţi ele propagancl;i naţionalii în rinclurile tinerr·tului ele la sale, arc;işiile au clcsf;işurat - sprijinite şi de celelalte societr1ţi culturale acţiuni ce au contribuit la dezvoltarea conştiinţei naţio
m1le. la emanciparea ţiiri1nimii r01m·1ne pe plan cultural. social-economic
şi politic. •s In pofida m[1surilor de îngriiclire lu.:1te ele autoriti1ţ.ile habsburgice, pîn;i în J<ll2. au fost infiinţale peste 100 ele arcf1şii, care prin
activitatea lor au impulsionat viaţa naţional;i a satelor bucovinene.
In activitatea la sale. socieliiţile culturale s-au preocupat şi ele aspe.: ·
tele economice. dorind S<1 amelioreze starea economică julnic<"1 a t<iranului
romfin. lipsit ele piimînt. cu un inventar a.gricol insuficient şi cu numcroasp datorii 1<1 că1ncitari şi bilnci striiine. ln statutelt! unor sociel;-.ţi ele l<•
sale erau trecule şi scopuri economice rn : procurarea şi împrumutul de
unelte agricole. seminţe, crearea unor
asociaţii pentru arendarea p;i.
miniului. M
Societăţ.ile culturale au sprijinit acţiunea iniţiat;! ele Grigore Filimon şi conti11uut<i de Geor,ge Popovici şi Iancu Flonclor - ele înfiinţa
re a unor biinci populare la sate.
Pin;i în I !ll 2. fusescr;i crea le 120 ck
b{inci ele tip raiffeisian. care erau afiliate „Centralei asociaţiilor economice romf111e'' ( rno:~). din Cern[iuţi. 61 Cu ajutorul acestor b;inci populare.
ţiiranii au cr1p;itat creditele necesare
cu care şi-au procurat inventar
:1gricol, seminţe, animale ele rast1. au înfiinţat obşti săteşti care au are!l·
dat sau cump;irat terenuri ele p;işunal şi agricole_
Pentru a veni în ajutorul ţttranilor şi a sprijini pc comercianţii 1·0mf111i. în HIO!l. se va deschide la Cernt1uţi
„Prt1vt11ia romftneascc"1", care
\'a înfiinţa 10 filiale in alte localiU.ţi. ''

li?.. \'oin\a 1101>orut11i. clin 1 odom hri<> l!JO~'·
li:l. Teodor Dnlan. ,\rcăşiill• din Bu<·ovina. Ccrn;"wţi, 1!12fi. p. i.

<>I. FilarN Doboş, An·nşii. Ginduri şi fa1>ll' din T:ir;1 dl' Sus (1!105-1910), Ccrniiu\i.
!!HO. p. fi:l.

li!i. Baciu FrC'ilal{ şi E11eeni11 P;"nm. /\n·ăşiill' şi rolul lor in promnvnrl'a <·nnşliinl1!i
nalionall•, in J\111w111 Naţional, l!liR, Bucurcşli. nr. ·I, p. li·ll-li-15.
lili. Ul•şh•11lari•a, an TJ, nr. 24. IH!I~. Ccrmiuţi, p. 1!10: Sodctntea „lntrunircn plui:arilor romimi clin o;atul Stroicşli", inriinţat:i in ianuarie 1R!J2, îşi propun<'a 1•a o;C"op:
.•d<' a lumnia sătenii. împrumut ele unl"lte, ck~tcpt ind in ci iubirea ci(' patrie şi
indc>mnin<lu-i la cclirc ~i la cinlarc''.
Iii. Gcon:c- 'l'ofon, :\1işl·ar„a 1101111ral:t clin lhu·ovina. Gri:,:ori rili1111111, in .l1111i111Pa
llh•r:1r:1, ;111 llL nr. ·I. 1•111oi, p. ;;-81 ~i \'i;1ţa !'lio11;1, ;111 I, nr. III, l!ll:'. p. I··'.?.
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In 1908, la Suceav.i, din iniţiativa
lui Liviu i\f.aria:1. se înfiinţea;l';i
„Liga Homânilor", care prin organul s<iu de pres;i (.,Foaia Suciel;iţii Liga Rom[1nilor. Orl!an pentru interesele societ;iţilor naţionale"), dort•a s1'i
uneasc{1 efortul tuturor socieU'iţilor c11Jtural-naţionale in uclivilatea dc>
ridicare a nivelului cultural. economic şi politic :ii poporului.'? Pentru
realizarea scopurilor. Liga Romi1nilor îşi propunea urm{1toarele acţiuni :
cump;irnrea ele pi1rnint şi distrilluirea la familiile ro1mincşti, acordar('a
de sprijin material în caz de nenorociri. sprijin pentru tineri la şcoli c!ccomerţ şi llll'Sl•rii. procurc!l'l'a unor articole
1:entru gospodiirii, crearea
unor instituţii de economic şi credit. redactarea unor petiţii c;itre autori
l<"tţi, 1wntru promo\'an•a intereselor romiinilor. infii11t<1rea unor cursuri,
prelegeri şi şcoli (pentru agricullur;_·1, meserii, comerţ :'ii industrie.) ;ir;mjarea unor expoziţii n<1ţ.ionale, organizarea unor acluniiri festive, excursii
In toate p<"1rţile lou1ile de rom•'mi. 71 >
In activit;1lL•a cksf;1şurn1i1 la sate. sociPli1ţilc culturale au evitat. in
ge1wral. rnlil'rea la diversele curente politice. dar au sprijinit politica
Partidului Naţional Romc"1n. de i1pi1rare a interesPlor romf111cşti in viaţa
public<i. ·•. Ele au militat pentru i11lroduc(~rc;1 limbii romimc î1~ ;~d~ninis
traţie şi jusl iţic. pentru promovarea unui marl' 11um<"tr de roma111 lJl domeniile vieţii publice>. 72
.-\clivitatea clesfftşuratr1 ele societc"1ţile culturale în lumea satelor a fost
sprijinit.:i de instituţii (:'\cademia Romi111i.""1, Banca Naţ.ionali1), sociel;iţi
(„Transilvania''. ,.Li~a pentru unitatea culturalt-1 a tuturor romi111ilor''
„.'\tencui Rorrnîn"), municipalit<iţi şi persoane
particulare din Romania '•. :\cestea au acordat ajutoare in bani şi burse pentru l'levi şi stu.
de11ţi şi au clonal c.:irţi, portrete istorice, reviste şi ziare pe11tru şcoli şi
casele de citit din salcle bucovinene 71 •
Trebuie rem<trcat ajutorul dat de „Liga Cullurali1" şi mai ales eh~
Nicolae Iorga ,care prin vizitele sale. prin trimiterea de c;irti de istorie şj
lileratur<i naţional<i şi a ziarului „Neamul Rom[inesc". a impulsionat viata 1wţionali1 o romimilor bucovineni. a fost intcnsificat<i propaganda na~ionalci pcnlru realizarea unirii cu palri;1.
Pentru stringerca legliturilor cu fraţii clin patrie. socielliţilc culturale au organi7.at C'Xcursii in Romi111ia, la care au participat şi numeroşi
ţ;irnni. In octombrie l!IO(i, sule de bucovineni, conduşi ele studenţii de ln
,„Junimea" au fcicut o excursie la Iaşi. um)p au
participat J;1 de7.VC'lirea sluluii lui V. :\lccsandri. ~ Societatea „Dacia" a condus dou;i mii ;k•
ţi1n.mi, in excursie la Bucureşti, in l!JOG. cu ocazia ueschidcrii expoziţiei
7

<iR. O sl·ris11:1rc clin Hul·ovina: Pr5\.'ălia romăm•a'il'ă, in ~c:mml Homâm!Sl'. an 1
nr. RJ. 190i, p. •lî3--47·1.
'
fi!). t"oaia Socil'lălii Liga Homi111ilar. Organ 1>i•nlr11 inll•rc'irh! ~Ot'il•lillilor nalionall',
nr. I, HJOR, Suceava.
'iO. hh•m, nr. G. l!lO!I, p. !i!1-r.2.
i L Pt>nlru viuln pulitic;i clin B11co\'in:1 vezi Ion V. Cocm:, Al'livilah>a tui \":1kriu Ur:inişll• şi a ziarului „1':1lria" pi>nfru 1•ma11dpar1•a polilkă a romi"mitor din Bucovina,
!n Su1·1•ava. IX, 1!182. p. 2-t:l-'.W2 ~i idem, \'iala poti1Îl'ă romiim•a<>ci"I în IJUl'OVina
(l!lOLl-1!111). în Sllcl':IVa, X. l!IRJ, p. G00--03·1.
î2. l'alria, an li. nr. 12R. lll!lll, Cern:'nt\i, şi idl'm. nr. I. an I, 1!10!1.
;:J. \ . C11rlic[1J><:'arm. Sodd:1lc:1 „Tran~il\•a11i;1" din lh1cur1•şli (Jl•ntru s11riJ1111rN1 slud1·n\ilor şi l h•vilor nwo;criaşi romi"mi din ,\ustro-l'ni::ara, în Studii. lft•vio;lă de
lslorie, lom l!l, J!Jlifi, nr. J, p. IOJ-l 12; V. Cimclca 'ii colectiv. :\ll•ncul Homân,
Bucurc'/ti, J9i(i, p. HG.
0
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~enerale

clin capitala Rom<'rniei. Ţiiranii bucovineni, primiţi cu cleosebiti'a c;llcltmi, <lll vizitat şi alte localit.:iţi,
intorcindu-se cu amintiri de
neuitat clin patrie.·• In l!JOfl, cu prilejul unei noi excursii la Iaşi, au fost
vizitate monumentele istorice din oraş şi s-a organizat o festivitate I<!
statuia lui Ştefan cel l\forc 7'. Excursii la Iaşi au mai rost organizate şi in
J!JOfJ, cinci bucovinenii au participat la fcstiviti1ţile organizate de „Liga
Culturalf1" - cu prilejul semicentenarului Unirii - şi au vizitat cxpvziţia istoricii organizat;-1 el<• N. Iorga ia.
Socict;iţile culturale, prin atenţia
acordat;i dezvolti1rii inv;iţ{tmin
tului romimesc, cunoaşterii limbii, literaturii şi istoriei naţionale au urm<lril educarea tinerelului in !>piritul iclccilurilor naţionale, prcg<'lfind aslfel o generaţie, animat;i ele profunde sentimente patriotice, care îşi va
aduce contribuţia la inf<iptuin.•t1 unit;-1ţii politice a romimilor.
:\şez;iminlclt• culturale înfiinţate la sate şcoli populm-e, casc u<>
citit, casc naţionale, arci1şii - au reprezentat adcv<irate şcoli naţionalP,
accesibile maselor, contribuind l<i atragerea ţ[minimii la o viaţii cultural·
economic;-, şi polilic;-1 activii. Prin acţ.iunilc organizate, cu un puternic
conţinut naţional, societi1ţile cullurale au contribuit la consolidarea elPmcnlului romimcsc din Uucovina, la p;-1strarca inclividualit<iţii sale etnice·
Prin n-1spimlirea ideologiei naţionale. societc.iţilc cultural-naţionale rom1ine~ti din Bucovi11<1, au preg<-atit revenirea acestui strc-1vechi ţinut romane!-ic in hotarele fireşti 11lc patriei.

.t\Sl't:CTS

IJI~:

I.'i\CTl\"ITE Dl·:S SOCIETP-S cn.Tt.:IH:LLBS-Ni\TION:\U:S
H<~t.:l\li\!\'IE f:N BUC0\'1:--<t:
- Uc:'sumr -

Dans cetle cludc. l'autcur prl!„cnte !'netivite rleployce par Ies sodetl!s cullurclles ro11mainc" ele Bucovinc arin d'l-lcvcr le nivcau culturel et cl'am<!liorcr la siluation C:•conomique cli((icilr clco; paysans roumain'>. lor-; de l'occupalion <1utrichienm'.
l.a situation clifficilc des pay<W1ns a atlirc l'attcntion des intc>llecluch (professeurs.
1nstitutcur". cluclianl'i. prctreo;) rci.:ruupco; clan" le cadre des socicte"' cu;t11relles, qui
onl crcl' <lco; filialch, clan„ Ic•' villa!;e".
L<'s etabliso;emcnts cullurelo; foncles clan" Ic" villai:c"' - C>colcs. mahons ele
Ier.turc. mai-;ons nationalc'> ... area!)ii'', --- ont ct<> ele vc.'rilablcs ccoles nation;i)es. con·
lribuant i1 l'education patriotiquc des jcuncs. :"1 aUircr Ies pay~ans vers une vie
nationalc :wtive, qui a militc pour quc J;i Bucovnc rcnlre i1 intfrieur des fronticrcs
du pays.
7-1 .Unul clin numer<>!iii sus\in;itori ni „ociet:"11ilur culturale din Bucovina. a fost şi
µenQralul ŞtC"fon ~I. Stoika. care> a inlre>\inut leg;"1turi cu intelectuali bucovineni.
eontribuincl cu bani. h11rs<', c{1rţi, manuale şcolarC', portrete istorice, ziare şi
revi„te la sm.~inerea şcolilor şi ca„elor de l'itit clin satele buco".inC'nc : ve7.i ir!
Haclu Pi1iuşnn. Gr11eral11I hănălt•an Şteran St. Stoika lu111::1lor penlru 111deprndt•nţ:1 ş1
unilnh~a nalională (1818-1928) in Cnil'I dot"Umcnlar. Institutul de studii "oci<>C'lllturale şi educalie permanenti1, Timiş, 19R2. P- R!J--HO.
75. Junimt•;i iii-rară, nr. 12, J!JOfi, p. 207.
71i. J1111imC':1 lilt•rară. nr. 11-12. 1910 şi C. I.m:hin, 011. dt.. p. 237.
77. lluc-iumul. Cimpuluni: !\lolrlovene„c. an I, nr. o. l!J08, p. o3. Cu acest prilej Nicul:ic
lori~a a timrt un <liscur" l'arc- se inchC'ia astrei : „1\zi am putea ~pune ca ::un
aj11no; la creclinl:i, la convini:erea despre necesitatea muncii izh;"1vitoare, şi clnc:·1
oclal;"1 hotarele se !nlrcgiau cu arme c·e vi1rsau „jnge in brazclC'. „„t:izi suflet11l,
fixat in cultura nalimml;i, ajuni:e a nimici orice i::rnni\:1. Şi dncl aceasta sc;o \;a
race !iÎ pentru noi. atunci cl11h11l Str;"1111<>!)11l11i va pinii 11111l\;1111it asupra lar!,!llllli
.
r11prins a I Terii Homirnc~I i 11nilc".
Îf\. Junimt•a lih•rarf1. nr. 2. l!IOV, p. 21! ~i H11d1111111I, <Ul I, lll'. 7, J!IOI!, p. ll~l.
~·10

https://biblioteca-digitala.ro

UN CAPITOL INEDIT DIN BOTANIC:\ POPOR:\NA ROMANA
DES. FL. !\11\HIAN - TRESTIA
1\l'HA-l>OIN1\ CUWOTJ\IU
Dispariţia neaşteptat;! şi
nolo~ului bucovinean Simion

prcnwturil 1 din viaţc"1 a folcloristului şi elFlorea l\fori~m (lll47-l ~107) a fiicut ca j)C'
masa lui de lucru sii r{11nîn<i un imprcsio1wnl num;lr de manuscrise, peslt!
dou;'izeci şi cinci mii ele pagini Cl' se cer înc;i valorificate in ediţii ştiinţi
fice. penlru o cunoaştere cil rnai exactfi a operei in întregul ei. i11eclite
care se afl;-1, parte clin ele, la Fondul memorial-llocumenlar „S. FI. Marian", acliipostit in chiar casa autorului, iar alt;-1 parte - la Biblioteca
:\caclemiei.
Propunindu-şi inc;-1 ele fourte tiMir s:·1 realizeze o descriere amplă "
spiritualitc"1ţii poporului romim (s-a preocupat, in cei 4:l de ani ele activitate, de aproape toate laturile folclorului şi etnografiei romiineşti), Ma
rian, ciiruia iclceu unui corpus <.11 întregii literaturi populare nu-i er:t
deloc slriiint'1~. a redactat opere> ele sinlez;-1 ele o clcosebit<.i insemni~tate.
Clint sinl :Ornitologi;i' poporună romfmii (2 voi., I 131!:1), Na~krca la romfini
(1lW2), Nunta la romfmi (18~10), Inmormintan•a la rom[111i (111!12), Desdnll•ce poporane rom:ine ( J881i), Sărhiitorilc la romfmi (:! voi., J8!Ul-Hl0 I l
etc., opt>re <.>ditate în cea mai marc parte de c<-1lre .·\cademia Romimi1, ;ii
c;1rei membru era inc<-• de la virsta de :M de ani. Multe alte h1cr;iri au rc-1mas în faza de manuscris şi acesk;1 nu si11t. deloc p11ţi1w : IJotanica p11110rană r11mi111ii ' ( 12 volume şi un ierbar). Doine poporale rom:inc din Ardeal,
i\litologia romami, Sărhiitorilc la romfmi (2 voi.), J111wţca la romfmi, /\ni1mdc sug:itcmrc Pic.'
I ntcresu I lui iVlarian pentru t•t nobot;rnic;i s-;,1 mani fcst<1t incepîncl de
prin anii lllli2-111();}. O miirlurie a autorului, din decembrie 1!170, st;'i. in
acest sens, dovacl;-1 : ,.lnc;I de pe cinci m;i aflam în a doua c;las;'i gimnuziah\
mi-a fost drag a mă ocupa cu Flora romimii, a aduna nume de plante
romimeşli şi a le seric clupf1 :\.B.C. şi manuarie.
!\ceastii întreprindC're
am fost început-o, mai intii, dimpreu11<"1 cu cloi cole~!i ele-ai mei, anumE':
Ilie l'anlazi şi Georgi Lupu (Forgaci), darii nu-mi succesePaul Leu, l~t·ouri na\ionalt• şi inll•rna\ionalt· la 111oarl1•a lui S. l'I. M:ui:rn, in Cl'rl'l'lări istorkc, (Seric nouă), voi. IX-X. l!li9, laşi, p_ Î>i3-fiiR .
., I C. Chitirnia, S. FI. Mari:m - foll'lorht şi t•lnu::raf, in Studii şi crrc<"lări dt• istorii· lill•rară şi folt:lor, anul XII, nr. 1-2, J!)li:I. Bucurc!jli, p. 5!1.
:i ::\r. inv. -!31-;'1!ili clin Fonchal memorial - <locunwnt<ir „s. l:'I. ;\larian".
l llrinclw;a Stciciuc, Conlribu\ii la t·unoaşlcn•a hll'clih•lur lui Simion l'lon·a :\1ari:rn,
in Hl•visla cit• l'lno::rafic• şi folclor, tomul 33, nr. 3, HIBO.
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Dupi1 u11 interval dL• vreo ciliva a11i îns<i, v;izînd c11rn d1 o Florii rumitnil :.ir fi de neap[1rat[1 lipsii pentru literatura romi1n<"i. m-am apucat iar;-1~i a
examina scriptcle melc de nwi i11ai11lc, a Ic mai scrie din nou, precum
şi a le purifica şi a Ic mli1ugi, culegind nunw rnmfmcşli ele planlt' alit clir.
gura poporului, cit şi clin alic c;-ir\i şi ziare " 1
Deci autorul intenţiona s;i numcasc._-, lucrarea Flora rornfmii, şi nu
Botanica popor&111ii romf111{1, cum apare i:1 manuscrisele ori nduile de prot
Mihai C<lr;'1uşu. ginerele> lui S. FI. Marian. De asemerwa ,tot clin prefaţ<l
acestei lucri"iri proiectall• de t infirul de 2:~ de.• ani, reiese c[t stirsl•le ele du
ct11ne11Lar1o• au fost multiple: inveslig;1rea din:-ct;-t şi prin intermediari, ancheta prin chestionare, precum şi una livrcasc[1: ..în fascicolele mele .fo
aici, inc[1 n-wn ordonat numele ph111telor clup;I alfohct, ci le-am scris a'ja
dupft cum le-am aflat prin alte citr\i şi ziarc." 6
La i.ICl'a vreme. intenlia lui Marian era ele a aduna numele romi111c!';:IJ
ale plantelor aşa cum erau ele cunoscute „in toate provinciile locuite ele
romi1ni", pentru c,-, nu uvea deloc certitudinea cit inuinlc s-ar fi publicat
„numele cel aclev[1rat romimesc al planklor, precum se afli"i în gura poporului, ci, pare-mi-se. mai mult <1 le fi tradus parte clin Jimba latin;-1,
parte clin cca gcrmani"'1." 7
Duprt uproapc un c.lcceniu ins;i, c>lno,~raful clefinitivase schema de
structunirc a articolelor, ginclindu-se la o soluţie publicistic;i. Este şi
perioada in care tip:ireşlc primele capitole in „:\lbina Carpaţilor", rcvi'i·
11·1 care. circulind alît in Transilvania cit şi in Principatele Unite. a r;ispinclil astfel pc o arie foarte intins[1 asemenea cu:10ştinc de ctnobotanic;-1.
:\!te capitole V<id lumina tiparului în reviste ca „.·\micul familiei", „Aurora rom[111ii", „Fami Iia" ... Viaţa romi1neasc[1". „Şez,-1toarca" etc. O scrie
de fascicole din Botanic<! au fost trimise şi :\cack'mici. uncie se pare c•-t
se preconiza chi<ir premierea lucr;-1rii. Dintr-o scrisoare a lui Ion Biw1u,
din 21 ianuaril' IWIO, aclrcsal;I lui S. Jo'I. Mari<m, reiese cit .'\caclernia intenţiona s[1 Ic> tip[ll"eascit,
ins;-1 acest lucru nu s-a realizat :
„:\ produs
aici bucuri<• şti rea ct1 te-i.1i pus s;i rNlactezi Bota 11 ica poporal;!. l3i lll' faci.
J>une-(i in rincl matcri;ilelc şi cl{1-lc la publicat, c;ici vremea adunatului a
trecut. acuma este vn•mca clasific;irii ~: a dr1rii in lucrare a cl•lor adunate". 8
•
Universul de culturii popular;i conţinut in cele 12 lomuri (tip caiet
a ci Ic.• 10 fascicole fiecare, ce t ralt•azfi pinfi la 525 de plante, ati n~e propor(ii impn•siorrnnte.
Fiecare capitol clcclical unei plante repre·
zint<I de fapt o mic:t enciclopedie de cultur;-, popularit, aici fiind in.gemt"t·
nate ohicciu1·i şi credinţe, legencle, b;ilncle, doin0, zic;itori, poveşti, clescintt•ce. vri1ji, pri.lelici ma.~ice etc .• C:1ror;i li se aclat1g<~1. dC' cl'le mai multe
ori, şi ack•v•-trutc reţete ele farmac1:.•utică populară.
Recladure;1 Bot<mkii s-a focul ciupii i.lnumite principii : denumire<•
pluntei în limba latin<-1 şi, uneori, şi-n cca german;i, denumirile <.1Utohtr,ne cunoscutL• in clifC'rill' zone ale ţ;irii. clesrrierea plantei pt•ntru a put'.'a

şcol<ir).

5 Flora romanit dl· Sinwun
!\.!Ol'ln\'n•

n.

1B711, nmnw.cris nr.

Marian. hroş11r:1 11rima, a doua şi a ll"l•ia Sut•t•ava,
i1w. 112, din Fondul nwmorial-doeumcntar .,.S. FI.

Marian".
prcra1a la l"lor:1 română.
7 lhidl'lll.
li ~:ugcn Dimilri11 şi l'clr 11 Froic.1. Simion l"lon·a :\l;1ria11 şi t·on">llflll<h•n\ii !iăi, Eclilurn Minerva, Bucm·cşli, Hl91. p. hi.

fi Din
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li 11~01' rec11nosct1i:1, i11dkarC'a locurilor in c.:irt• crC'şle, i11trehuinţitrile C'i
in diferite domenii, materiale etnofolclorice cu referinţ{1 la planta r<.'specliv.'.i - doine, credinţe, obiceiuri, clcscinkce etc. - după cum reiese şi
din transcrierea în continuare
a capitolului inedit Trestia; ortografia
<1cestui text a fost adus;i la zi (eliminarea lui u rina!, inlocuireu, cinci .1
fost cazul, lui c cu ă etc). Particularit;iţilc lexicale, specifice întregii op<>re, au fost pt"1stratc, iw· notelor autorului li s-a dat cursivitate.

TRESTL\
(.\rundo Phi"<1gmites L.)
Zice ci1 Trestia dinlru început era tufă ca şi Alunul şi creştea totdeauna .:1l;-1ture<1 cu acesta. De la o vreme insil, vf1zind ea C<-1 oamenii nu
pot s,-, o cleosi1bl'.:.tSC<I de Alun, nu-i veni nicidecum la socoleahi vccimit<1tea accasl.:1. Drept aceea inlr-o zi s-a ru~<.il ea lui Dumnezeu si1 fac<i ce
\a face cu clinsa ca s1-1 nu mai fie şi-11 viitor ca Alunul.
~i Dumnezeu. ca unul cc e atotinclurat. ii ascultă rugruninlea. o lu:i
de lingi1 Alun, o mutr1 intr-un loc n:isipos. şi acolo apoi, pref<icîndu-i nuielele in ţevi lungi şi hot;-irincl ca fiecare nuia s;i creasci1 îndeosebi şi ohlu
111 sus, o l{is[1 pentru totdeauna.

Şi de atunci Trestia numai pc locurile cele n<isipoasc şi ml<iştinoaSI.:",
pe lingi1 l;"111ri şi helţi, precum !ji pe malurile lacurilor şi ale rîurilor cre>ş
te. ')
Şi fiindcă Trestiei creşt<.• inall<-1 şi dreaptr1 şi e totdeauna ml;iclio.is(1,
de <1ceea uncie romirnet• au clatin;-, de-a pune Trestie şi Bujor in sC:1lci<itoar<.'a copiilor şi cu cleosehirc
a copilelor anume ca acestea s;-1 fiC:' nalte şi
ml;_iclioase l·;_1 Trestia şi rumene la faV1 c:a Bujorul.

laU1 c:c.• 1w spune in
nicili :

privinţa

aceasta \'. :\lecsanclri in Legenda Uindn-

„o zirn-1 cohorit;i clin zodia cen•asc{1
V<.•ni s;i o descink, s-o legene, s-o creascit,
S;i-i deie fannec ciule<.>, podoabe, scumpe daruri,
S-o apere-11 viaţ;-1 de-•• zilelor amaruri.
f:a puse-n sc;-.Jdiltoarc cu ap{1 ne-nceput;-1
De ploaie ncatins;'i, de soare nev;-1zutli,
Şi-n apa înc<-tlziti1 un lemn mirositor
O trestie, un fagur şi-o floare de hujor,
Menind prin şoapte hlinde copila si1 d<.•\"il'
N<-1lluţi1, mliidioas{1 ca trestia \'erzic,
La grai ca miercu dulce, la chip fernwditoare
Şi ca bujorul mindru de ochi atr1igi1l0<1r<.•." ')
Trcsth1 ins{1, numiUt altmintrelea şi Trestie dt~ haltă, Stuh şi Stuh de
haltă, lat. /\rundo Phrngmiles communis. 1 ) se întrehuinţcaz<i nu numai ln
I). Diel. ele Viclor Standu din Vi-:;lea

inferioar{1. comitalul F{1(!;iraş in Tr;msilvania.

2). Ol•t•rt• l"Otnl•lt•lc• \"ol. V I. p. HO
:1). Dr. Brinz;i : l'rodrom. p. ·lflfl.
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si..:ial<l«1Lori, d ~i l;.1 o sam;i de desdnte..:e, precum e h1111;'1oar:1 i..:el ele.• ohri11tcali'i, cel de \·[ati'im;ilur:i, de giki. de intilnitură cu pociţură şi de dcoJ
chi .
.'\şu, dacă vreun copil s-a obrintit, descinti"1toarea care e chcmat<i ca
si1-i tkscîntc, ia puţinii f;1ini1 de Porumb sau Pfip11~oi11 cl'mut;i CJJ sila cca
clcasi1 şi, descintind-o cu o Trestie, zice :
S-a dus Ignat la vînal
~i-n trestie s-a-nţ;-1pat,
Sîngele n-a dat
Nici puroiu n-a curs.
Trestie de rcprl'~il ('?)
F;iini1 de obrintit
Si1 riimîie Ignat curat
Ca D-zeu care 1-a fficut.
Dup;i cc a rostit cuvinlf:'le aceslt'a de lrl'i ori ciupii olalt;i, moaie fr1i·
llil 11stfel descintat:1 cu Hpi1 c:ilclil şi o pune apoi la ohrintcală. ')
Dac1i cineVH arl' ,·fiti1măturfi, descinU1loarea, care
e chcmat;i si1-l
vindt•cc c.Ic acest1i hoal<i, ia un palwr cu api1 curat;i şi clescînliJHlu-1 în
trei rilllluri cite de trei ori ciupii laolalti1, rosteşte urm;itoarele cuvinte ·
- Voi noui1 fete imhujorate
Cu nou;i rochii roşu imhri1catl',
L" nde v;i duceţi,
unde mergeţi ?
- Ne ducem prin miiri
S;i aşez[1m oarele,
Bcldioarcle,
Trcstioarc.•lc !
- Nu v;i duceţi pc acolo,
Duceţi-vă la N. N.
S;I aşezaţi v<ihim<ilura intrînsul
Cum aşeazi1 copil ul i n nwk;-1
Viţelu in vacii
~i minzu'n iap;i,
i\lielul în oaie,
Purceii în mi1scuroaic
Si1 şacli1
Şi clin toate vinele ci sfi se mo<1ie
De-i curcii si1 nu coroiasc;i,
De-i gisci1 si1 nu gigi1iasc:I,
De-i cocoş Si-1 nu cotcodilccasci1,
Dt•-i vacii si1 nu ho11C:1luiasci1.
Si-1 şadi1 si1 se li11iştcasci1.
Sfîrşind descinlccul. in chipul cum s-a arcHat, o parte din apa aslfc!
descintati1 o dii celui bolnav de valam<'1tt1r<i ca s-o heie ian1 o parte ca .~<•
i:.c spele cu dinsa. 5 ).
Dacii cineva me giki, dcscinti1loarea face din foi11i1 opi1!·iti~ de P~p•.1~oi domi chipuri c.lc năpircii şi apoi, luînd o Trcsti~ şi dcsc111t111d clupupurilc ucestea de trei ori dupii olalti-1 pe deasupra zice :
·I). Şl•zi"ilo;u·l'a \'ol. I. F:"11liceni. p. 200.
!'>). J..upaşcu: i\ll•dic:ina habl·lor. p. 10.
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- C'i;incl:"dina,
l\'I;111diili1w
Nou;-, feciori a f;icut
Şi-ntr-o zi cit i-a crescut.
Iar a doua zi
La oaste ct1 i-a trimis.
Şi s-au dus nouă
Şi-au venit opt,
S-au dus opt
Şi-au venit şapte,
S-au ci us şapte
Şi-au venit şase,
S-au dus şase
Şi-:iu vc11il cinci,
S-au dus cinci
Şi-au Vl:'nit pairu,
S-au ci us patru
Şi-au venit t re>i,
S-au dus trei

Şi-:rn venit doi,
S-au dus doi
Şi-a venit unul,
Şi-acela s-a dus
Şi nu s-a mai întors.
Cum nu se ştie
Feciorii Cianclalinci,
Mandalinci
Ce s-au f;-.Cut,
:\şa s;i nu se ştie
Ce s-au ft1cut
Gilcilc,
Nfoclilcilc,
N<-1pircile.
N. sr1 riimîie curat,
Luminat
Dumnezeu cum l-a f.-icut,
Maic<1 sa cum l-a n;iscul ~

Dupi1 rostirea acestor cuvinte lea~<i pn' cel bolnav ele giki aşa ca
mijlocul unei 11i1pird de foin,-1 s;i vie pe o gilc<i, iar mijlocul celeilal!e pe
;1 clOU(I

giJc{i.

G)

Dacia cineva c podt sau dcorhiat, <lcscînt<.itoarea care c chcmaU'i a-l
vindeca de aceste hoale periculoase. luind trei Trestii in mina dreaptă
şi mO:isurindu-1 cu clinselc, ii descintr1 astfel :
Purces-au N. pc calc
El s-au ct1inat,
Pe c;ir:1rc
S-uu V<iicărat,
Gras şi frumos,
Şi au plins_
Hurnt111 şi voios.
Iar Maica preacuratt1
Cinci a ajuns
Din ceriu i-au zis :
La mijloc de cale,
- Nu te diina
])p c;-1rare
Nici te vt1ic;-U"a,
L-;1u întilnil o hah;i marc,
Ci'i trc-i trestii în mîn:i dreaptt1
Şi le-a m;-1sura
Sheh;ict;i,
Cu potca in mina
Şi-n foc Ic-a aprinde,
Şi cu rahna în t?Ur<i,
Şi în ap<i Ic-a stinge
Cu deod1i
Baba N. va lua
In ochi.
Şi potca a aprinde-o
Cu deochiu l-au cleochial
~i în ap;-1 a stinge-o
Şi cu polca l-au pocit,
Şi apa a bea şi s-a sp;'1la
Şi cu rahna l-au rt1hnit,
Şi junghiurile,
Cu poci lu rt1,
~i ci urcri le
Vor înceta
SiigeU1tur:i.
Jntilnituni
Şi se vor ridica
L-au g;isit
Din faţa obrazului,
Şi în p:1mînt l-au trintil,
Din baierele inimei
Şi puterea i-au b:iut
Din creierii capului,
Din rînză,
Şi a rrunînca cural,
Din osinz;i,
Luminat
Şi zi de moarte i-au pus.
H). lJat. Hom. din l\lolclova, com. T0:1pu, jud. Tecuci. r.om. ele cil. Tudor P:imfile.
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Din vi:·tlerea od ai lor,
(\1 :\I ak;1 pn';1l'll ral i1
Linga drum l-au uat
Din ceriu e<., l-a l<isat.
Sfirşind dl' rostit cuvintele <Kestcl\ ck• trei ori dup<i olalli1, aprind!.:'
Trestiile şi cinci inccp nrnî bine <1 ardL• <alunei le vir<"1 într-o slrachinit cu
apa şi Ic stin.~e. O parte din apa aceasta o dii celui pocit sau dt•ochiat C<-'
s-o bei!' iar;'1 cu o p;irte sii se spL•le pL• foţ:1.
F'iicindu-o aceasta se crede ci1 :
Toal<"1 arunc;·11 ura,
S;igel<it ura,
Pocit ura,
Şi intilnitur<1,
To;ite junghiurile,
ln curiml vor înceta,
~i toate clurt·rile,
~i N. s-a ins;"111;11oşal. ;)
Trestia ins:·1 se-ntrebuinţeazi1,
nwi ales in Buco\ina, nu numai i11
sciil<li1tonrea copiilor şi cind e cineva bolnav de hoalele pinii aici amintite, ci şi la m:asurnn·a corpului celor r;'1posaţi şi ciupii m;isura aceasta li se
lac apoi sicriile.
ln unele tX'trţi clin JloldO\·a ins:'1 nu numai ci1 se mitsurit cei niposaţi
cu Trestia, ci adeseori se cilptuşeşte cu clinsa partea de dcsupt a secriulu i. 0)
Tot in i\foldova cxist<.'1 şi credinţa cit dacit m;isuri umbra unui om cu
o Trestie, apoi o frîngî in <lou;i şi o îngropi. de omul acela pinii in trei ari
se alege ceva ri1u, clar mai degrab:1 moare. ').
:\farc'"1 ele aceasta Trestia se nwi intrebuinţcaz(1 indi şi spre multe
lllle scopuri .
.'\şa bitieţii fac clintr-i nsa fluC'rn~c, tri:;cuţc, le linei, precum şi un fel
ck' silgeţi cu C<ll'c se joacă aruncindu-le in ucr cu ajutornl unei Trestii
mai groasl' şi mai tari. car<! e increstatit la un cap:1t şi-11 crestura C.-treia
se vir:'t c-un capiH s;igcata ce arc a [i a1·uncat;'1 in aPr ; spi1tarii fac clintr-insa dinţi de spatii ; iar locuitorii de la \ar;'t, şi cu
deosebire cei din
sutele de pe lingit Prut, unde sunt stuh:trii de ajuns şi chiar dc-ntrecut,
im· lemne mai puţine, nu-ntrchui11ţl:1 az;·1 lemne l<t ars. ci Stuhul.
Ba aceştia, ca şi cei din Dohrogea, pin<'t şi gardurile le fac din Stuh
smt Trestie. :\şa inlr-un şanţ. adincuţ fac clin malcluri de Stuh briul sau
inima gardului : se pun in şanţ rn;.'1nunchiuri de Stuh in picioare. unul
ck•-o pm·1c şi altul de allit parte ele briu ; pe cel din mina dreaplit ii plcaci1 indoindu-1 peste cel din mina sling1·1, care acuma s-a plecat in dreapta;
in mina stingi1 mai pun un m<inunchiu peste care îndoiesc unul din mina drcapt;'1, şi toi aşa lucn·azi1 înainte pinit s-a rnintuit inima, pre care
trebuie si1 o i11[1deasc(t cu un alt maldur de Stuh.
.
.-\ceste g~irduri din (j pin<t la i ani, nunwi is cu primejdie pentru
loc. De se aprinde de ele C<tlina sau Holera <•Şa, ca s;i nu se poat.-1 apropia
\'itc.•I<.>, atunci ţin şi mai mult. Iar clac1i sc-ncleseştc Călin<t, atunci, vorba romi111ului, nici pasc'"trca nu poale zbura peste ele.
Prin unele sate, din 1rninunchiul ele Stuh ce-l îndoiesc la f;icut gardul, las;·1 clou;.'t sau trei Trestii, cil is ele de lungi, incit vine foarte fnl1nos
deasupra gardului s[rn[tlos, un gard str1ivc.•ziu ele Trestii înşirate ca soldaţii.

7). Cahi1wlul dl• h•l·lur;"1, an I. Nr. li
ll). Com. ele cil. /\rt Gorovei.
!>). Com. de dl. 'l'u<lor I 'amrilc.

la~i Jllili,

p ..1:1.
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Pe unele loc111·i gardurile clcsp1"11'\itoul'e în ograd.:i, numite cokfc, st>
lac aşu : iau tot cite un rir de Stuh şi pe doui1 locuri ii prind cu Papurft, lot
unul ling;"1 altul, fflt·1ml un fel de gill'duţ rar, cum ar veni rogojinile de
Papurii.
Tot pe malurile Prutului este datinci de-a se face chiar şi casele tlin
Stuh sau Trestie. Prind aclici1 pc inimii sau briu tot vcrbintc de Stuh, şi-n
mma Ic lipesc cu lut fiicînd niste păre\i drepţi ca luminarea.
Şi nici casele nu se acoper;"1 ca prin celelalte piirţi ale :\Joldo\·ei, c:1
dupi1 cc au pus lcaţl:ri şi c;"1priori.
s-aştearn<'i un rinei de makiuri de
Stuh s;i pum·1 paie şi s;·1 lc.l(e cu praştini prinse cu cuie, cu rringhii sau cu
l!înji, ci1ci prin p;"irţilc acelea puit.> şi prnştini nici nu se vi1cl, ci pc casr1
se aşuzi1 malcluri de Stuh, din ce in cc tot mai sus, pî1Hi la ?ase rincluri.
Pc u:1ele locuri. tot de pe malul Prntului, ,·iţa-de-\·ie nu se ţine de
hara1~i. ci de Stuh. Tot citcva Trestii virile in p;imint, inlr ·C borl<1 cc>-o
fac cu chitona~ul şi legule cu \JJajă. Viţei ii prinde mai bine Stuhul decit lrnr.:1gii, ciici atunci se ml;"1dic dup[1 voie. „')
ln vechime ţil!'ilc locuite de Hornî1ni foarte adeseori au rost prada
urgiilor barbare. Turci, ti1tari, leşi, unguri şi cîţi alţii ni1v1ilcau într-însele ~i m1 numai c;i le jefuiau, ci ele nenumiirate ori le ucideau şi locuit orii. Deci unii romîmi, voind ca sit nu fie descoperiţi <le T:itari şi de
I aserilc acestora. adici1 ele Nagiţi, incl<itinau a-şi face un fel ele cuşme
lun.l!°i ele Stuh şi clin fructele acestuia, puneau cuşmele pe cap. şi aşa se
bi1gau apoi prin iazuri şi alte ape mari. unde sta cu zilele întregi. Şi dac<'1
treceau li1tarii pc acolo nu-i pute;iu cunoaşte din cauza cuşmelor. care se
cl.-itinau cînd sufla vintul. 11 ).
Dacit într-o casii s-au imbuihat ploşniţele sau Piiduchii de ll·mn, clup;i
cum se 111mwsc aceste insecte uricioase şi supc'ir[1cioasc de c;itre o s.:1m·~l
de Homani. atunci ce: :.:e voiesc a sc;ipa de dinsele, i.:rn in tn>i zile ele sec.
şi anume : luni. miNcuri şi vineri, cite o Trestie, înfuneli1 într-însa cite•
nou;·1 ploşniţe, şi apoi, <lucindu-le astfel înfundate, foni ca cel ce le duce
s;"1 se uite înapoi, le arunC<i JX' o ;ipi1 cun~;itoan•.
F';icindu-se aceasta, s<.• cn•cle c;"1 in scurt timp toate ploşniţele. CP-a•1
mai ri1mas in cas;I, se pierd. 17 ).
Cinci unei fete ii pl<.1l'e un fecior şi nu ştie cc-ar face doani o iuheştP
şi el cum îl iuht•şle ea, atunci se roaci1 lui Dumnc>z<.•u ca s-o prcfac;i intr-o 'l'rt'stie cc-1 poak i11 chipul acesta va fi mai <legrnhit b;-1g<iti1 in sami1 şi
i11hili1. Ea zice:
F'n1nz;I verde clou;i ace.
S;i mii coseasci'1 cosaşii.
S;i mit string;i rohocliaşii
Fi1-mi1, Doamne, cc me-i f;ice,
Vi1-m;-1 lr<'slic de haltă,
Si1 m-arunce-ntr-o cimpi<'
S<"1 r:-1sar \'iţ;i de \'ic ... ')
Sit cresc subţire şi '11alt;i,
Sau,
F:i-mil, Doamne, cc mc-i facC' ...
F';-1-111;-1 t r<'slie pe hal lc"1
S;i cresc subţirea şi nall<i,
Sit mii cosasc;i cosaşii,

şi

m;ti

pe-nţeles

:

Si1 mii strinci1

rohot;1~ii,

S:i m-aruncc-ntr-o cimpie
S:i rcisa r un fir de ' ic,

I O). El. Scva-.to„ : C:"1l:'1lorii p. J 77-179.
11). Sim. FI. Marian: Ornilologia l. li. p. 21\!J. '.'\nta 1.
12). 1.11pnşc11 : i\lt•dil"ina hahl'lor, p. 77.
JJ). 'l'ol'ilcst·u: l\l:llerialuri, Voi. I. ParlC'a li. p. 7!H.

347
https://biblioteca-digitala.ro

S;'i se foc-un strng11rnş
Junelaş frir:i must[lţ.;-1,
Sit m<i mince-un junelaş,
Sii se-11veţe-a stringe-n braţ[1 )
lar cinci un fecior o iubeşte, ins<i ca nu-l voieşte, alunei asemeneu
se roag[1 ca sfi se pref<.1ci1 într-o trestie, ins<i nu mai mult ca sfi fie aflatii, ci ca s[1 scape de adoratorul ei pre care nu-l poate suferi. Ea zice :
-· Bade de urîtul tc'1u
Facc-m-oi cocor de haltă.
Face-m-~>i trcstie-n ti1~1 !
Paşte-voi trestia toată,
- F<i-te, mînclri1, cc-ţi mai
Şi le-oi paşte şi pe line,
pla.:e,
Tot nu scapi, mimlro. de
·
1
·
f
mine! 's)
Ca ş1 cu pe oe 111-01 ace,
Sau
- Eu, hade, ele-al l<iu urît
- Bade, de uritu ti1u,
F'ace-m-oi trestie pe rit
Face-m-oi trcslÎl' pe t[lll.
!';ii-oi fi Cll florilc-n rinei.
_ F;i-le, mindrit, cc ti-i face.
- Fii-te. mindri1, cc ti-i face,
C.i şi cu. mînclr<i, m-oi fuce :
Eu m-oi face-un bou de halt:i
L: n voinic cu coasa-n spate
!ji-oi paşte trestia toal<"1
Şi-oi cosi foirile toate
Şi te-oi paşte şi pe line,
Şi le-oi cosi şi pc line,
Tot ii ·fi mîndi1, ct-;-j"11i·1;e~ Ti1l ii fi, mîndri1, cu mine. 16 )
Fiind 1 rcstia inalti1, clrcapli1, subţire şi mli1dioasii, nu odal<i serve~
tc ca şi ca un obiect de asem<"uwre pentru tinerel, şi-nclc>osebi pentru
fell.'lc, <tl cc"1ror corp l' proporţionat şi frumos crescut.
lata cc 11c spunC' in privinţa acea~ta dl>sprc si1w un fedor din Transih«mia :
i\1-a fftcut mama subţire
scot fetele din fire,
(';, <:-i trestia pc t:'\u
M-a ff1cut mama mereu
I .a neveste-un prahal<iu. 1;)
Un <tll fecior insi1, lot clin Transil\'ania, descrie pc o fat;·, ce-a intilnit-o ducînclu-se la moarii, aslfl"I
;vr;, dusei şi cu la moari1
Cu mijloc ele trestioară ...
Şi-ntilnii o fetişoarii
Hupc-i, Doamne, cosiţa
Cum mi-a rupt ea inima ! ~)
Cu cosiţa .~Mbioari1,
L:n al treilea fecior, <.1şişclerL•a din Transih-ania, clesâie fL·li~;i ardekunră in urmiltorul chip:
Cit e ţara ungurcascii,
Cind vezi faţa-i rumiouri1
U 11 clor aprig le omoar;"i.
Cit e ţara cea nemţeascf1,
C'ind vezi pitru-i de miltas<i,
Nu-i o rloare pămînteaill·ft
Dorul ci cumplit lc-apasi1.
Ca fetiţa ardcleanci1.
Ea-i năltuţă, mlădioară
Iar cinci trece şi zimbeşte
Ca o \·erele trestioară,
Cimpu-11 faţi1-i infloreşte.
Şi-i frumoasii, vorbi toarc
Şi cind ca se princlc-11 joc
Şi la suflet iubitoare.
Se lot lcagi1rni-nlr-un loc
Cinci vezi sinu-i rntunjor
1
Te ajunge-un foc de dor ;
~i-n voinici arunc<i foc. ')
11

s,-,

1'1). En. llocloş : l'oc•zii 11011. din Banal p. 5i.
15). l\laria l'rec11p: l>oim• şi hon• din Ardc•;1I puhl. ln :-:;c•z[aloan•a an 111, nuclape'>ta
Hli7. p. ll:l.
Iii). Onişor op. eit. p. 111.
i 7). Com. ele ci I. I'. Oltean.
III). larnik-Utir,an op. cit. p. 101.
J!I). I. Dolol!a : l>ohw şi hon· din Ardc·;1I, \inului Bir~;111lui, publ. in J'amilia nn. XX.
p. 456.
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Iar Ardeleanca,
d1lre iubitul ei :
Frunzuliţa

conşlicntc'i

de fnmrnsetea

feţei şi-a

staturii sale. zice

Suhţirca,

incolţcşte,

Iubeşte.

bade, iubeşte
Trestie mindrfi din haltil,

\"Crde ~i-naltil ! ...
Nu iubi o buruianr..
Ci o floare din poiumi ~ :><•)

Cite odal;-1 Trestia sau mai bine zis Stuhul de haltil
figurcazi1 şi-11
fruntea unor doine poporane. dar numai ca un semn de instr<iinare, de
jele şi-ntristare.
lat;-1 şi o astft>l de cloi11{1 din !\toldo\'U :
Frunz<i verele stuh ele h;11lă,
La podeţul cel de pialrf1
Stri1inel îs f<iră tat.-1.
La podeţul cel clc-aram;i
Slr<iinel is fărf1 m;,.11nt1.
:\ltii doi11f1. lot clin l\loldo\;.1:

La podeţ•.11 cel de hrazi
Slri1i11t'I îs r;iri1 fraţ.i.
1..1 podeţul Cl'l cu flori
SI r;ii 11l'I far<·, surori. · ')

Foaie verde stuh de huită,
L<J:;f1 vinlul sfi m<i h<1t;"1
Şi soarele sii m<i ardi!,
cr. m-am cerut milritatil n)
Firul Trestiei c pe din;·a111tru deşert şi numai la distanţe <111u111ilf'
prevt1zut cite c-un nod. ciur şi acela nu prea îndesat, iur virful ei di11 depiirlarc sam;i1ir-1 unei cozi ele vulpe.
De-aceea apoi in uncie p<irţi ale
i\loldo\·ci şi numirea de Coada n1lpii a acestei plante.
Şi tot w:c.istii imprcjurarc a clat naştere şi urmillmirci cimilituri cles1:re dinsa :
Bute peste bute
Sus coucl<"1 de hulpe.
Sau
Sus hule,
.Jos bute
La mijloc coadr1 de vulpe. 1>)
ln fine mai c de amintit şi aceea c;·1 un alt soi ele trestie, ceva mai
mare, se numeşte: Stuh marc ~i Trestie, lal. :\rundo Donax L. 14 }

20). larnik-Bi1rsan op. cil„ p. l7.
21 ). Jo:l. Sc>vas!o„ : C:inleCl' muldov1·111•şli, p. !J
n). Corn. ele ci I. :\rt. Gorovci.
:?:I). i\rt. tlorovC'i : C:imililnrill' Homanilnr, p. ;111~•
:? I). Cr;1iniccan : l'lin111!!11dah1ra in op. cil., p. lo:i.J ; l'an\11: \'nl·ah. p. 5.

https://biblioteca-digitala.ro

li:"\ CH1\PI'l'BI~ 11\f.D!'f DJ.: UOT:\NIC1\ POPOH/\N,\ IW:\ti\N,\ P:\H
S. FL. MAHIAX - THt:Sl'l:\

-

Hr~umc

-

De son voluminC'UX travail de Simion Florea !\larian, rC'„lC cn m;m11„t-ril el ~;irclc
HI Foncl memorial-clocumenlairC' ,.S. FI. J\larian" ck Suc-eava, l'auleur de cel arLicle
1vail eu le propu-. de la rc,titulion cl"un ehapilrc inl'clil, intilul~ Tn•sti;i.
Les 1:?-e„ volumc>!-. clu traval renferment ck„ note.-. conc<'rnant plus rlC' 500 planic„,
drnquc chauilrr cn "c consliluant dans unc Vl'ritable micro-encklopeclic ele la ~111
LllrC' popul•1;rC'. I.a reclaction de cel immcns matcriau a (•te faile aprc„ quC'l Jllf''>
pr111c1pcc, : Ic" dcnominati"on-; ele la plante. la clC''<Cription, J"inclication ele' lic11x 011
le" planles pou.„„enl. le„ ulilbatimh en divcr„ clomaines. ll'" malt•riaux ctno-folC'loriq11es (des 1110„urs el des croyance„. ele ... ler,endcs, ele<. balarlC'„ eleo; complainl~·„
pop11lair1·'"'· des cliclons. des contes, rles "ortile!!C„. des magiC'„, de'> practiqllC''- nn~iquc!>, de„ orclonance' ele phar111ac-cutiqt1C' populaire etc.).
La certe vale11rc ciu manu,eril un 11011-. aulorire cl'afrirnwr qllC' cclui-t:i mC:·rite,
,, jll'>k litre. sun lieu auprc?-; 11'uulres mono~raphies "ur Ic llll'lllC „ujcl cle ,\!arian.
Jmprimce, celle oeu\•rc ele C'lhnugrarie holanique qui n'esl pas e~alc?C' ju-;qu'au pre'C'nl ele a11cunc ouvra1!e clan'> Ic clomainC', vknt de c-omblcr une lacune, lais\CC clcpuh
loni;tcmp~ clccou\"crtc.
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SOCIETATEA SCIUITOIULOH H0!\1:\NI ~I BUCOVINA
II\' PHEJ\.l!\IA !\l:\IUI l'NmI
Bll„\Nl>l~Ş:\

STEIC!l!C

Intemeiata in primavara anului HJ08 la Bucureşti, prima organiwtit'
profcsional{1 a scriitorilor <k• la noi îşi propunea. printre altele, s:1 desU.şoare o susţinutii activitate culturalii, atit in mijlocul publicului clin vechiul rcgc:1t. cit şi - mai ales - printre rom~111ii aflaţi sub vremelnid
st<-1pînire str{1inii. Formula alcas(1 - ~C'Zf1luarca litcr;iră - a fost practicati1 cu succes atunci ca şi acum nu clatorit;i nu doar calitiitii indiscu ·
labile a actului in sine, ci şi prin mijlocirea unor organizatori locali care
(vom vedea in cele ce urmcaz;-1) au facilitat sub raport administrativ, orl(anizatoric, realizarea acestor şezr1tori. promovind cu bunii ştiinţii ace•1
osmozi1 spirituala şi cultural1i intre rorm-tnii din toate provinciile istorice
ln cei clintii ani ai secolului nostru. in deceniul prcmergf1tor Marii
Uniri. spaţiul bucovinean se afla de mai bine de o sut;i de ani suh tult>lii
!mbsburgic;i, cu toat;-1 suita ele ~1spcctc negative pe care le implica aceas·
iii depenclenţc"1 pcntrn populaţia rom[111fi, supus<i unei perfide politici d1~
deznalionalizarc - administraţ.ic. educaţi<'. cultuni intr-o limhii str;iin<i.
d11pi1 tipare str(tine - ceea cc nu putea duce cledt la pierderea, încetul
cu h1cclul, a conştiinţ<:'i de neam.
Cu toate acestea, suh suspiciile unei
societiiţi cu un nume plin de
rczonanţf1 în viaţa cultural[1 ele atunci. Socict•1tca pentru cultura ~i litcratur" rum:in5 i11 Bm:o\·irw (fondatu cu aproape o jumJtalc de veac înainte ele fraţii Hurmuzi1chcşli) : prin participarea entuziast;i a societ:iţilor
!;tudenţeşti (Junimea. Dada, Academia ortodoxă, Buco\·ina) şi îndeosebi
prin aportul substan\ial al unor intelcchwli bucovineni, membri ai Socicl5ţii Scriitorilor Ifomt"1ni (Liviu Marian, Gh. 'l'ofan, Gavril Hutidi), ul
c.·iaror (re)numc trecuse deja prngul m<irl.(inaliz[1rii, s-au putut orqaniza in
1!108 şi mai alt·s în HJIO ample inlililiri ale scriitorilor din vechiul rc~at
cu publicul din accast[1 provincie.
Ne vom rcf<.'ri in cele cc urmcazi1 la scria de
şezători clin ianuarie
!~110 '), prilejuite clt• împlinirea cu puţin timp înainte a 20 de ani de la
moartea lui Crct.m~c.i, incercînd sfi reconstituim
secvenţă cu sccver.Ft
.,filmul'• celor cîteva zilt.> de intensă tri1ire romfmeasc;i, pentru care „Amintirile" hitrului de la Humuieşti erau mult mai mult deci! o simplt1
I). Cu cloi ani mai cll'vrcmc. în \."ara <trllllui l!JOH, deci la eilcva luni doar ele la inriin\arr. membri ;ii Sol·it'lit\ii Sl·riilorilor lfomâni, participau la o;prb<"1rile "ocicta\ii
!-tUclente';'ti .lu11i1m•a clin Cerni1u1i: Mihail Sacloveanu, D. :\nglwl :<ii St. O. Iosif.
Jon (;r[1111ad:i, in .luniml'il Lill·rarii. nr. 7 /11 al acl'lui an c-onwnta : „Scz:itoarca
Jitcrar;I prnpri11-zis{1 s-a (;kul ch1pf1 moclenl celor ina11guralc ele dl. lon~a„. au c~
lil St. O. 10„ir, D. 1\ni:llC'l şi 1\1. Sadoveanu, c-arC' au dat in 1111ttl11l :1ce!>l;t tll';1z11•
publkului romime~c ele ;1id c<1 !.ă-i runoa~cit nwi de aproape' ... ".
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puncte de legătură : erau dovada unei simţiri şi rezonanţe comurw, car<"
peste doar opt ani. trecind prin proba ele foc a ri1zboiului, avea să-şi g<i.
sească o albie unic.:i .
.'\şadar, in acel generos început de an,
•• purced" inspre inz.:lpezitul
.Septentrion Mihail Sadoveanu, apreciat în acel moment de c;ltrc Ion~.a
drept „cel mai fecund
scriitor al vremii", însoţit la început de Cincinal
Pavelcscu, :\. de Hertz (Dinu Ranrnri1), Cat<>n Tcodorian - cărora li se
aclaogă ulterior Emil G[1rle<1nu, Şt. O. Iosif, Natalia Iosif-Negru, Il;1ril·
Clwndi. Ion Minulescu.
Cu citva timp înainte, anunţuri inserate în presa hucovineanii i11for111cud1 şi atrag atenţia ,,onor publicului" asupra nwnifcst;lrilor cc urmau
s;i fie găzduite in patru oraşe, incepînd cu Suceava. h;Hrina Cetate d1~
Sccn111 (Li ianuarie), continuind cu Cimpulungul (lCi ian.), apoi Cerniluţiul (17 şi lll ian.) pentru a se încheia la Ri1clituţi (l!l ian.). „Un important eveniment cultural şi naţional se preg{1tcşt0 pentru romi1nii bltcovineni. PestC' puţine zile vom putea saluta in mijlocul nostru cu c:1ldur.i
frc'"1ţeasc[1 .... pc unii din frunta~ii liten.iturii rom[mc moderne"'. (P&1tria,
13 ian. 1!110). Sau, motivind
cu chiritate scopul şi rostul
acc·stci .. i1~
cursiuni" a scriitorilor romtini, u11 alt anunţ destinat cern;iuţcnilor
î11
retorica epocii : ,. Visita scriitorilor vine s;i pccetluiasc<i noua lcgr.tm·i1 dt•
idei. Soci0tatea Scriitorilor este chcmat;i sii fie pentru noi focarul de
la care s;I purceadă razl'le inc;ilzitoare c;itrc cele mai îndcpilrtate colţuri
ale roml'mismului şi să formeze o legilttmi
indeslruclihil<i înlre
loţi
b[1rbaţ.ii ce şi-au dedicat viaţa prnpovi1dui ri i cu li urii ~i li t0raturii rom,·1nc .... Societatea Scriilorilor Romimi este
chemat;i s<i ţie ncstins;i
flacăra idealului nostru : unitatea cultura);i a neamului''. (Patria, Hi ian.
1!11 O)

In ceea ce priveşte oraşul Suceava,
este - cr0dem simptomatic
faptul c;i scriitorii au hot<irit s[1 inccap;i aici, in vechea capital:I a l\loltlovei, şimi lor de acţiuni, contactul cu acest perimetru atil ele inc;ircal ele
istori0 impresionindu-i profund : „De la fereastra o<l<iilor noastre (fuscseni găzduiţi la „mf111[1stirea Sf. Gheorghe, cu moaştele Sf. Ioan cel Nou"
de cf1tre .'\rhimanclrilul
Ghecleon Balmoş, n.n.) se zăresc ruinei<" Ceti1tii Sucevii. Privirile ni se
aţintesc o vreme bună într-acolo. inimile ne
2
:~vicnesc ap<isatc, pc cînd buzele ne tremură f;ir<i 12:rai" ) rclaleaz;I C.:1ton
"lcodori.:1n. O altă i?1cursitme prin z[1pada inall;i, într-o sanie tras<-1 lle cai
\ oinici. este aceea (de altfel prima in ordine
cronologic;i) la locuinţ.1
„tincirului profesor" Liviu Murian, fiul folcloristului Simcon Florea Marian, stins din viaţ;i cu trei ani mai înainte, "o cas[1 văruit<i, cu cerdac larg
şi cu slrcşinci jur dimprejurul coperişului" uncie scriitorii stallilisc împrc11mi cu ,gazda lor, in căldura îmbietoare a odiiilor, programul scrii.')
C;i „tin:.Crul publicist" Liviu Marian (avea pc atunci 27 ele ani) era sufletul „comitetului aranjor" din Suceava, este uşor tle aflat. într-o rela1arc a sa, publirntii post fcstum in aceeaşi rcvist•i Patria (:JO fon. 1!11 O) cu

?

2). Ca ton Tcoclorian, „In \a!-.1 ~ai::ilo1"', Ifamud l!llO. p. I_.
_ „
,
• . .. , .
:l). :\e('a-.t;1 el 11 pii cr.. 1m11 mam lC', a 11 avu I clC' mdcpl in1 t c1 Ic\ .i moclotc f 111111.1 h t .~.1
vamall'. la Iţcani, dc„cri-,e eu umor dr. acela!;-i C. 'J'co1lorian : .„Trecem pr111
,::ranit,[1 clup;1 cc ne-am seu!> pa~t1ri de la clLyoli\ai al. p11nt:lul111; dnn_m11 pomojnic llC'-a d;il cili~ o fi\11ir;'1 din eon<lic;'1 -~l'l'lllHI profc"il<I ~11h n11111ck fiecanna
dintre noi ; lilc•r;1r •.•".
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o oarecare emfazi"1, pc care, de altfel, o ;:1sumii. ci ;1rirmii : ..Cu toate c:i
<.ir p<irea o lips<i de modestie. voiesc s;i spun la acest loc c<i meritul de a
ri aranjat acest însemnat turcnu literar în Bucovina îmi revine mic. O
spun <•ceasta din mai multe cauze. l'nainte de toate voiesc să ar<it Cil an~
prcf;:icut in fopl<'i ideea pc care de mult şi adesea nm lansat-o in ziarele
11uastrc. c[1 progresul neamului nostru romf1ncsc clin Bucovina nu-l putem aştepta exclusiv de la politica noastr<i militanti1 şi de la mina noastri1 ele deputaţi ... Ca neam romimesc avem nevoie şi ele o viaţ;i surte.
ţeasc<i 11aţio1wh1. care trebuie sii clcvin;i cu <1tit mai intensii. cînd ... culturi strciinc caut;i zilnic s.-. ne schimonoscasc<i, s<i ne fure sufletul nostru
rom{1mesc."
O all<"1 sitrs;I probîncl faptul di Liviu 1\larian 1111 şi-a economisit de
forţl'le, org:.mizind şt•zcitoarea de h1 Suceava aşa cum se cuvine, este•
corespondenţa sa, aflat,-1 azi in patrimoniul F'onclului memorial-documenloc

tar .,Sirn. FI. l\larian''. Din consultarea numeroaselor misive schimbate
ele el şi conducerea Societăţii Scriitorilor Homi1ni rezultă cii de comun
acord au stabilit datele ele desf;işurarc a şcz;itorilor (colahorincl cu suge<;lii şi Gavril Rolcii şi G. Tufan). c;i oaspeţii avcm1 i11crcderc în spiritul urganizntoric al proaspătului lor coleg în Socicl<itc. 4)
:\şadar, dup;i cum prevedeau apelurile-invitaţii tip<irite la tipografia societ;iţii „Şcoala Homi1nă'". sîmb;lt;i 15 ic.muarie ,.precis (la) 8 oare
sec.mi" clebuteazt1 seara de manifestill'i închinate lui Ion Creang;i in Ducovi1111 cu „o mare serbare literarii,''. in sala Hotelului Central.~) Dintre
scriitorii <munţaţi nu particip;i clecit 'Mihail Sadoveanu, Cincinat PaveIC'scu. i 11 plus ap<irincl faţ;'i de program /\. de Hertz (Di nu Ramur;:1) şi
f'alon Teoclorian. Dupi1 cc şi-au procurat bilete de la lilmiria aceleiaşi
socicli1ţ.i Şcoalc1 I~omfmă (iar preţurile par a fi de accesibilitate varialii :
„stal I : :J coroane. stal II : 2 cor,. stal III : I cor. 50 h..
intrarea
liO ba"), sucevenii, .. buni rom<"1ni, s'au strîns cu sutele., legînclu-şi inimile" ele ale oaspcţiilor scriitori. lalil cum clecurl!e scara literari\, cronicar
fiind lot corespondentul revistei Hamuri, C. TC'odorian : ,.Intre funii de:>
vcrdeaţ<i chipul lui Creangă,
pentru c<Jre se dau aceste şez<itori, parc;i
prinde viaţii. Despre moşul din Humuleşti spune frumos. cum ştie numa!
d, ele merge clc>-a dreptul la inim;J, Mihail Sadoveanu. Programul se desf;işoar<i cum c întocmit. cu cctiri sau recitări. fie din poveştile lui Crcang:i. fie cite o bucat;i din ins;işi producerile scriitorilor ele Ca\1i, iar prorcsorul Liviu Marian, vorbc~le despre viaţa şi opera
scriitorului molclovean 6 )

lal;i un frai;::mC'nl <linlr·o scrbo:1r(' a lui Cieorj.!e Tofon c{1trc Liviu :\.larian (nr.
inv. ·12R). proh.-ilor prntru cele afirmate: „ ... te rol! ~11-mi scrii pc lan: lotul
ce prN:Miri ni fftcul: placalC' (i.e. afişe, 11.n.) şi scri„ori in provin(;'\, anun\ la
ci1piliinil'. f{11·i1 pro!lram (."e poate aşa cC'va
ştii cc-au sii cilcao;cii). Cine vorbeşte cle„prc Creanl!il '! Eşti sigur cii vin Cl·i anunţaţi '! Cu cine ai fixat prC'lurilc
<;!alurilor. c:'ici mi(• mi ~e par prea -;c11111pe. eu vrau la noi (Cern;iu\i, n.n.) să
le fac mai moderate ... ".
:).)e a"emC'nr.a, rezu1t;·1 tot clin coresponclen\a lui Liviu f\Tarian ci'1 un nit !1ir
ele 111anifco;t{1ri - in 1!.112 - nu mai pol fi aranjate clin cauza unor neinlelei:eri.
5) Cu toate c;i, initial, pc invitn!i:i p:"1slral~1 in raclrul Fondului ..Sim. FI. l\farian" cu
nr. irw. 12H. clocum. culturale, l?'>lC lrccul;"1 sala „Dom Pohki". o notă auto,(?rarn
a lui Liviu :\-larian şi relat(1rilc ulterioare clin pres;-, !>labileo;c cii Jocul <lcsfăşu
riirii a ÎO!>l sala liotei Cenlr;il.
1;). Hamuri, 19JO, p. 52.

-1).

""li
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. . ~cz~lto~ire~ ţi!l~ pinii 1<1 miezul nopţii, dup;i cnre oaspeţii sînt înlim)Jlll<.1t1 ş1 sarb;1tonţ1 de nwmbrii Clulmlui Hom<in. în numele c;lrora vorl~l·şte p1~c~fcsorul . Eusebie . Popov ici. Tot aici, un cor alc<iluit clin studen.
t1. ,.flaca1 U!ll~l şi_ u1~u~" ş1 un altul, al Societăţii doamnelor rom{ane, cint;i
Dulce llomanll', mg1111ncl versul „cau un murmur lin ele apii limpede ce
curgl·. ~I~ l_a mu_nte". ~n .~•~mosfera ~1ceasta Pntu?.iast<i. este explicabil şi
s~1~1m~1c.it1v r.estul lu~ } 1li!no1~ :ra~11ac '), care „desprinde de la piept un
•:1l1sm.in, u1~ han stravech1 g;1s1t 1n siip;ilurile cet;iţii, şi-l c1c"iruieşte lui
~acloveanu, m_tru_ aducere aminte".
Ri1spunsul din acea noapte al lui
S;~clovean~1 '.' lllc~ntat audienţa nu atil prin efectul rc>toric, cit prin sin1pl1tatea ş1 srnccntatea sa : „Voi purta pe imp;iratul Traian la piept iar
pc dumneavoastni toţi în inimii''.
'
Ziua tirmirtoarc (Hi iamwrie) este rezervat<I ornşului Cimpulung. U11de
primirea f<icut;'i oaspeţilor este ele-a dreptul triumfalei : „O marc ele> capet(' se aral<'r .afarfl, sub umhrnrul sta(iei, în drum: b;itrini. tineri, femcL
fete şi copii, toţi trupeşi, toţi frumoşi şi cintind .-Dc-:;lcaptă-tc rom{mc„ ..
Viiile ri1sumi ele pocnete şi ele cintece,
s;·1c;~1luşurile bubuie clin ogra7.1,
cordch~lc filfiie în virfurile stea.L;urilor". Scriitorii pirri1sesc masa la car••
:rhia fuseseră poftiţi, la Casa Hegional:1, şi mer!-! afari1, uncie „se 1ca;(1
hora şi saltă jocurile", spre a se alirtura celor cc „rr;iminli1 zi1pada ... se•
primi la jocul arcanului şi trag bătuta. Le mai r;.'"1mînc puţin timp pentru
o vizită prin oraş şi la Şcoala ele arte şi meserii, unde, spre aducere aminte, directorul Ic d;iruieşte cite un t:rietor
de hîrtie din lemn ele nuc.
F:moţia rcsimţit;'i de cei c;jrorn le fusese
rezervatir o CJsemcnea primire
apare cit se poate ele fireasc;"r, în contextul in care o atare „desfoşurare
de forţe" trc?.eşte şi amintiri ale trecutului !-!lorios : „Ne-au umplut ochii
ele lucrimi şi inima de-o fericire ce nu se poate scrie. cînlirrile romfmc!:'ti
~~i stengul rom[mcsc înfipt la to<1te c<.rsclc şi portul ~-flra11esc îmbrăcat de•
miile de ţ;irani, toţi chipeşi, toţi trupeşi, cu plete ltngi pc spate. cu ci1ciuli ţuguietc, de ţi se piirea ct1
lr<iieşti indi
vremea Sfintului ele la
Putna."t}
far seara, şcz1itoarea se clesf;işoară i11 sala cca mare a pri1nciriei. clup<-,
modelul celei clin 7.iua antcrioar;i. Entu?.iasmul general este sporii. poale>,
~i de cuvintul de deschidere al preşedintelui Societăţii. care, înainte cil•
a da lecturii citorva fragmente clin Aminitiri, cxplicli publicului ~enul
acesta de manifcstiiri. alc;ituin<l astfel, acl-hoc, o emoţionantă pledoarie
pentrn p;istrarea comorii celei lll<ii de preţ, a limbii materne : „Soc. Scriitorilor Romani este o societate pur cultural;! clin care fac parte scriitori
din toate ţările locuite ele romiini: în acliYitalca
lor, membrii ci s-a11
cindit S<i închege pretutindeni ori uncie sunt romimi o lt'g[1tură intre ei si
intre ccirturarii neamului. De aceea, ca şi un cintcircţ pribeag, au pomii
p!"intrc fraţii lor ca s;i-i cunoasc;i şi cu dragoste s{r le dec încf1 o datt1 intlemn pentru păstrnrea limbii şi a c<irţii noastre romi1neşti ; c<ici cartea
este lumina cc va risipi întunericul clin
juru-ne, im· limba ro1m\neasc;"1
t>slc maica noastr;i : dac;i am pierde-o am r;iminca orrani şi ne-nr ci1lca
in picioare neanmrik• stri1i11e .... Salut, fraţilor, în d-\'oastrc, sttiruintn
şi t;iria sufletului romirncsc ~- . . . ":•)
i). Filimon Taniac-,

(IHiO-l<J.10) rccluctor al al111an;1l111rilor liler<irc ale 'oc·icUilii

lllll"O\"i11:1, ci i11'11~i a11tnr al citor\"a bnca!i ele proz;"1 c11 ~ubkcl i•tnric.

11) Sr111[111ilt11r11l, l!llP, nr. :1. p. -l:l. rc-IatarC'a lui Dinu lfa111ur[1.
!•)..Juninwa l.ili•r:11·[1, 1!110. nr. I, p. ·I.
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·

.Qraş~l Ccrnănti prilc;juieşlc scriJlorilor membrj ni S.S.H. (al .. diror
nuri\(ir sporeşte· o dat._-, cu venirea urmc"llorilor: Emil Gitrlemrn. ŞI. ·O
Josir, Nat<.1lia Iosif-Negru, Jlaric Chcndi, fon Minulescu, D. Anghel dou{1
intilniri consecutive - )JC 17 şi pe 18 ianuarie - CU publicul dornic Si-i
se impiirli-1Şcase<.'i din arla marelui Crcangii sau clin opera celor ele fat<i .
.·\ici, gazele şi org;_1nizatori sinl reprezentanţii socictr1ţilor stuc.lenţcşti.
care îşi inlimpi11i1 oaspeţii avindu-1 in frunte pc mentorul lor, Scxtil Puş
c:ariu, şi pc publicistul George Tofan. pc atunci redactor la
„Junimea
I.iterară'', şi el nwmbru al S.S.R.
In prima scart1, şcz<'1lo;_1rca arc Joc în sala ele la „Dom J>olskic", iar
publicul. „lot cc arc Ccrn;-1uţiul mai ales in lumea romi111eascii", ader;.
fiiri1 rezerve la actul de culttir<I care se petrecea acolo, sub ochii lor:
„Cortina se ridic<i. O furtunii ele <.1plauzc şi strig;-1te de Trăiască! ţin citeva clipe, forc"1 s;-1 poat;-, spune un cuvinl. pc Mihai Sadoveanu. T;kc•rca
se face şi glasul potolit al preşedintelui
1.1ratt1 la cc am venit, cc vom
celi .... Prietenul nostru Gh. Tofan,
cu un grai limpede, inlr-o forru;'1
irumousă, vorbeşte despre viaţ.a şi opera lui Ion Crea11gi1. Doamnele cli11
sal[1 ilU ţinut sit primeasc;I deosebit ele ci1lduros pc
poeta D-na Natalia
Iosif. Ceilalţi scriitori sunt primiţi
şi <linşii cu tunete de aplauze cari
de ab•a contenesc . . . . . . . Poetul Anghel giiscştc apreciatori mulţi pen-1 ru foarte frumo;.1s;1 şi subtila lui poezie, ca şi St. Iosif şi Ion Minulescu.
cari sint siliţ.i s;i spue cit mai multe din versurile lor. Iar pc Cinci11al
l'avt•lcscu, publicul ii ţintueştc cu chemitrile pe sccn;i ..... Dupii Calem
! eoclori..:111 şi .:\. Ilcrz, şi-n mijlocul unei adînci titceri. Mihail Sadoveanu
inccpe sii cilcasc;_i clin I Crcangit : Amintirile. T;icerea ţine puţin : risul
ni1v;llcştc, veselia pc care o impr<lştfo scrisul marelui povestitor cuprind~
publicul clin sal;i, şi, in mijlocul hohotelor cari nu mai contenesc, pi1\aniiIC' J;iiictului ln·i 1'etrc C'iu-bolariul (de fapt, a lui :jtefan ;1 Petrei, n.11.)
:;;i al Smarandei din I lumulcşliul Neamţulu,i curg uşor, uncie clupt1 altele,
sprinţare, cum le-arn ascultat şi în copiliiria mea"."') .

. \ doua zi şeziiloarca arc loc in sala Societăţii p<'ntru cultura ~i litcraltir;i romirnă in B11co,·im1, .,de pc pt•retii c<ireia
fraţii Hurmuzăchcşt i
rw privesc" şi unde, arat,-1 Emil G<-trleanu: „e o şczt1toarc de familif', inii
In aceeaşi zi.
m;i : ni se pare c<'1 povestim fraţilor ~i surilor noastre".
ci1rturarii oaspeţi au poposit şi în casa familiei Puşcariu, unde - ami1:111nl amuzant - locul fiec;'1ruia la masi1 era marcat prinlr-un obiect ev1>cinclu-i opera sau persoana (de exemplu, o ramură de copac pentru Jocul
tin;lrului .'\. Ik•rz. semnincl cu pseudonimul Dinu Hamurfi; o cumpănă i11
drt•ptul locuitorilor
lui Sadoveanu
şi :\nghel. colnboratori la revista
Cumpăna, etc_)
Ultimul popas inainlca înapoierii
în ţar;'1, l-au f;icut scriitorii la
ianuaril•). ;\id si11t întimpinaţi ele delegaţii de ţflrani şi int.Plectuali ai Siltelor ele prin prejur, iar gazd;i
şi ciihiuzii Ic este poetu)
Constantin Bl'rariu, şi PI membru al Societăţii. O puternic;i impresie le
lasi1 vizita pc peste zi, la biserica Bogd~ma, unele „lingfl pereţi dorm somnul lor ele veci şase Bo.f..!clani, clin viţa sfintt1 a domnilor molc.loveni. Într<-•agil bisericii e un altar sfint sufletului nostru. Pe pietrele aşa de frumos încondeiate li"is<'11n toţ.i cite o privire, care clac;i am fi fost sjuguri. ar
Hădăuţi (l!J

10). Emil Gf1rlc:111u, 1:;il;111:;a

lih'n1ră >'Î

artblkit, nr. 2 l!JIO, p. 5.
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fi însemnat o lacrimă" 11 ). for seara, la şezătoare, „Ion Creangă a avut. ..
partea cea mare. Niciodatc'i nu cred sfi fi fost ascultate scrierile mt.lreh:i
povestitor mai cu luare aminte ca aici in R11dăuţi.
Mihail Sadoveanu a
cititi aproape un ceas. Un ţ;-iran lingă care mii aşezii.asem în sal<-i îmi şop
teşte : - Posrwş mai scrie şi Crcang<i ista : ' 2)
Ecoul manifest<irilor dedicate lui Creangă, în Bucovina anului l!HO
nu s-au stins imediat iar reverberaţiile acestora n-au putut fi oprite lu
fruntarii.
La Bucureşti, revista
t'alan~a literară ~i artistică nota, pe
aceeaşi pagimi in care ap{irea şi cronica şez1itorilor : „Societatea Scriitorilor Romfmi insii a vrut şi a isbulit sii deie o însemnătate deosebit[1 acestei comemor;iri şi dintr-o s.irbiitoare
ţinutii intru amintirea celui
mai
mare povestitor al nostru s{1 facă un eveniment cultural". 1\fai mult <lecit
atit, subliniind rolul care revine liter'.llurii şi scriitorilor in menţinerea
i1ecesarei fuziuni dintre toţi fiii neamului. revista Ramuri aprecia că aceste şeziitori „sint cea mai vie dovad<i c<i scriitorii noştri încep in sfirşit sii
inţeleag<i rostul superior pe care-l au în crearea unui
suflet ni:\ţional
unitar. :\cest contact al scriitorilor cu publicul
romim de pretutindeni
,.u sfirşi prin a Ie deschide orizonturi nCJi, prin a-i face mai atenţi asupm
realităţii înconjurătoare şi mai înţelegători ai spiritului nostru actual. Pe
calea aceasta literatura romfmă se ,.a ridica la treapta unei forţe superioare, (suhl, ns) menit<i sfi înriureasc;I .c:dinc asupra dezvoltării noastre!
sufleteşti". (p. !)6, an f.910).
Iar dincoace, primul număr al revistei Junimea Literară din anul
HllO (an VII) este închinat in întregime ~<.:riitorilor oaspeţi care contribuie cu cite un fragment din operă. precum şi cu o sumarii biografie. Numărul se deschide de altfel, cu o poezie a Nataliei Negru-Iosif dedicat.:.i
Bucovinei. ale c<irei ultime domi strofo sint, parcă premonitorii pentru
<:eea ce avea si'1 se intimple peste opt ani .
Până

drnd ca o regină
Cuceri-vei iarăşi slava
Şi vor creşte în lumină
C<intecele din cea ţară
Putna, C~1mpulung, Suceava,
Toate, toate ţi se-nchinti
Pentru cântec nu-s hotară,
Bucovină, Bucovină ....

11). illCm, p. li
12) idem, p. fi.
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LA .SOClf:TE Dl::S E.CHI\'AI~S P.OL':\ir.INS F.'f I.:\ BCC'OVft\F.
1\ LA \'F.ILLF. rm LI\ GH:\NDF. l1NIOS
-

Hesumci-

En a vrii I!108 a t-1~ foncll'c a D11care„t la prl'micrc ao;sociation profc-;„ionnl'll~
ele„ ccrivains rou1m1ino;, dont un ele-; but„ principaux ctait cl':1o;surer la coht'sion spirituelle ele touo; lc:>s roumuins (cc:>rtaineo; privincc„ se trouvant nlors sous clomination
i::tr:m!!cre, avant la formation de la Grande Roumanie. en 19!0).
L'arlicle r1ue vaiei s'occupe el'une serie ele „oirceo; Iillcraircs orcani'il:'es en
janvier HllO p;:ir cette socit'lt' cn Buco\"ine, afin de rcndrc.> mieux connuc la fii:ur<"
clu grand prosateur roumain Ion Creant?a ( IB:Ji-1118!1), clcpuis la mort duquel „m
cc:l<.•brait 20 ans. /\ forc-c ele pas~er par quatre ancienne„ villes 111c1lclaves (Suceava,
Cimpulung, Cernt111\i et IU.cU1u\i), le groupe tl'l!crivains - I. l\linule~cu, D. Anghel.
St. O. loo;il, r:mil Gârleanu, Dinu B;imur.:1 - accompai:nes par le prt-sident ele la
o;oci~te, la romancic>r ele renomm~e curopecnne, i\I ihaiJ Sadoveanu, ...!;!!!l rt•ussi ei:anationalc des roumain-. cil• celll!
lemc-nt ta maintenir el it renforcer la c·othience
provine<:.
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1rnLi\ŢllLE

IXI TJBl<:Hlll c1nmu cu LECA i\IOHAIUU
l'ETIW FIWICl', El'CiEN Ol:\llTlfll;

Scriitorul şi profc.•sorul Tiberiu Crudu este nu al
judl'ţului Boloo person.ililc1te marcant;-, in epocii, despre care azi se vorheşlc mai

~;111i.

puţin_

In scrierile sale, Ion Simionescu, el însuşi boloş{111ean, socoteşte iinutul ca fiind unul dintre cele mai frumoase din ţarii. Dealurile allerncazii cu vi"iilc, pilcurile de p;iduri şi ia?.urile abuncl;I, rodul ogoar<.•lor se daton.•şlt• unor oameni harnici şi huni la suflet
Plaiurile pe care le evoci1m, au dat de alLrcl mulţi citl'lurari, scriitori
~~i artişti ele scam;-, şi e ele ajuns si1-i amintim
IX' Nicolae lor.i.::a. Mihai
Eminescu, 1011 Pillat, George Enescu, Gr. Posluşnicu
(prin aclopt_iunc:
originar clin Suceava), ~tcfan l.uchian, prof. univ. şi savantul ~uslcr, sau
fclcloristul Dimitrie Furtunii (la origine bucovinean). Spaţiul nu ne in1J1duie sit-i cuprindem pc toţi. S-ar putea constitui, o adevi1rati1 academic
boloşi1ncani1 sui gencris, clin care nu trehuic.• s,-, lipscasc<"1 şi citl'turari de
talia lui I. V. Luca - geograful, sau N. N. Hi1utu, profesor ele Jimb<i romi111i1, cu o soliclii culturci clasic;-1, şi publicist.
Dalele biografice despre Tiberiu Crudu sint precare. Istoriile literaturii clin ţar~i nu-l prea pomenesc. :\ceasta nu înseamn{1 c;-1 ~· fost un condeier minor. li intilnirn în Enciclopedia „Cugetarea" a lui Lucian Prt•<iPscu 1 Ni se spune e1 scriitorul s-a 11<iscul la 22 iunie 1882 in
Tudora.
1\ urmat şcoaht prim;1rt'1 in comuna n;itali1 şi la Botoşani, lkeul in acelaşi
oraş şi Facultatea d(• istorie h1 Iaşi (licpnţiat i11 HIOBJ, <ivindu-l profesor.
intre alţii. pe .--\I. Philippicle. La l septt•mbric I !10!1, Tiberiu Crudu intn-1
în i11v;-1pmînt la Dorohoi. llrmcazr1 cursuri
de specializ;ire la Paris în
i !1 I l- I !112. Din datele pe care le deţinem, aic:i o va cunoaşte pe viitoarea
soţie, Marguerilc, care, urmindu-1 în \ar;I, s-a rorrninizat complet şi i-a
rost un preţios sprijin întreaga viaţii.
li intilnim in l!IHI ca director al Şcolii pregi1titoarc.• din ·1 udora.
Din acel<.1şi an şi pin;-, în l!J:i4, - director al ~coalei Nornwle „M. Emi11escu" din Botoşani
ln l!JO!i dcbutc<.1z;-1 cu schiţe şi nuvl'le în ,.:\rhiva". iar intre I !121l !12!i a fost secrel;ir cit• redacţie la „Hcvista Moldovei" .
I Bucure~ti, l!Wl, p. :!:to.
2 ln l>iqionarnl nonologk al litc•r:-ilnrii roma1w. ak:iluil dl• \Jin·ra ,\nglwh•\('U
ş.a., tiparit l;i Editura ~liinţificf1 şi Encidopl'<lic:'1, Buc~urcşti, 1!17!1, p. :100. '>l' ar;1ta
C'il acea ... 1~·, puhlicalie a ap;1r11t lunar inll'c 1!121-1!127 la Boto~ani, C'U „copul rlc>
a stimula „lincrc>le lall'nlc lilC'rarc> locale". Se• mai arali1 cir au colaborai intre
alţii : G. \:oevidca, G. Tulovcanu, V. Voicule'>cll, V. I. l'opa, care in epoca re'>pccli\'it nu aveau nevoie -;,-, (ic slimuiaţi.„ Din p:1calc>, nu „e pomc>neşlc> de Joc
faptul ei1 Tiberiu Crudu a Co~l "('Cl'C'lar de> red;1c\ie 5 ani (l!l21-l!J25) şi ei1 a clepus
o 1111mca c>pullilllt::1 pt·ntru bunul 111C'r" :,J revi ... 1 ·1 \'om av.'.'a in-;;"1 pri.lej1d
~a intilni111 in all[1 parte a h1cn'trii noastre, chiar 111{1rluriih.' sccrelarului, la inel'put
ele drum.
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Din oper~
Consideraţiuni

lui Crudu, apan11i1 in volume, J.11da11 PredL•s<:u dleazi1 :
generale asupra politicii germane (Bucureşti, 1!115) ; Cl'
.111 fost -:;i <:c pol fi -:;colile preg;ititoare (Botoşani, I !120) : De 1>e la noi, cc-a
fost c)(lată (Bucureşti, l!J25 ; reeditare in 111:uq ; ~apte ani din ,·h1ţa unei
-:;c:oli normale (Boto~ani. Hl27) ; Lunatecii, roman (Ccrn<iuţi, l!l2!1) ; Boto-:;anii în 19:12 (Boto~uni, HJ;J2) ;
Săh;istria Sihlei
(Bucureşti,
I !133) ;
Geografia judeţului Boto~mni ( l !l:ll5, i n colaborare).
Mult mai generos decil Dicţionarul cronologic al likralnrii romfmc,
se arat<i 1. Il<rngiu in Dic:ţionarul presei literare romfmc~ti (l 7!JO-Ul82) ',
care la p. 43!1 ii citeazi1 pc Tiberiu Crudu de 11 ori. cu colabor•iri la diverse reviste•.
lmprejur<"iri favorabile ne-au îng<iduit s<.i gilsim la Octavia Lupu-Morariu din Suceava. scrisorile trimise prietenului I.cca Morariu. S-au vizitat reciproc în Cetatea de scaun. la Cernăuţi sau Botoşani, au colabo1·at
la rl'vistele editate de fiec<ire dintre ei, au clal serbiiri şi au ţinut conferinţe.

E firesc sfi ne punem întrebarea : de cinci, şi in ce imprejur•lri s-au cunoscut ?5 Tonul scrisorilor e amical, uneori nu lipsesc înţep<llurile (Ies
grands esprits se rencontrenl ~ ). dar ceea ce ne i mpresioneaz<.i, este si nc<.•ritatea şi durata relaţiilor, pinii cind i-a despiirţit moartea nemiloasei.
Din corespondenţa pus<-1 cu amabilitate la dispoziţie ele Octavia LupuMornriu, ni se dezv.-1luie multe aspect<.> necunoscute ale firii şi pr<~oc11pi1rilor lui Tiberiu Crudu ca literal, folclorist, peclago(!, animator al vieţii
culturale şi iubitor al satului, c;:1ruia i-a închinai multe pa~ini. Fire vesel;-1, om ele caracl<•r, modest, s-a simţit inlotdeauna bine în prL•ajma familiei Morariu. lmpreun{1 cu N.N. R;1t1tu, cei trei c{irlurari, posesori oi
unl'i solide culturi clasice, au reprezentat o lrimU1 ilustr;-1 şi scrisorile
amintite oglindesc în primul rinei marca lor prietenie. I.ir in 1~140, cu prilc.'jul <.•venimentelor ce-au declanşat refugiul, Crudu nu pre~et;-1 s;-1 fac<.i
un drum la Bucureşti, s<-1-şi revmhi amicul, de care ii era dor. :\uzisP ci1
I.cca i\forariu m· fi ajuns în capitala ţ.i-irii, dup;i un popas mai îndelungat
la Focşani. N-a avut norocul si1-I g;hcasc;-1 şi s-a inlors plin de amări1ciune
la Botoşani. Mai tîrziu. corespondenţa se va relua, intre oraşul moldav şi
cel oltean (Rimnicu-Vilcea), unde se refugiase profesorul bucovinean şi
unde s-a stins în 15 decembrie l~J(i:J. Supraveo•ţuise cu J I ani morţii lui
Tiberiu Crudu - dohorit de o boal;-, de i11im;-1 în Boto~anii tinereţelor, al
infringerilor dar şi al alitor împliniri frumoase. Impresionant;! C'Sle m<-tr:1 Bucurcş1i,

·I

Ecl. ~tiin\irict1 şi EnciclopL•rlic;"1, l!Jll7.
~:numcrf1111 in trcac;"il uncie tilluri ele rC'VÎ'>IC c-11 colahr,1'{1ri ale scriitorului botoşanean, Pl'nlru a ne cla „cama ele rC'laliilr ... tabilite în epocii !;'Î cir• munea sa :
.C11ll11ra Homan;i" (laşi); ,,Cuvinlul No ... tru" (Roto'ia11i ; Crucl11 p11blic:"1 aici :-.tudi11l: t:mi11csc11 şi l)<irlidt•lt• l)Olilkt•); „F{1l-l"rumos" (Sucl'ava, Ccrni111\i ~i H. \'ilcca): „FloarC'a .'o;irrlui" (llueure~ti); „.J11ni111ca i\lol<lovci ele /\;orei" (Bolm,.ani:
Cronica litPrar;"1 e semnata <Ic 1\rt11r En{1şcscu, Tiberiu Crudu şi C. Iorclf1d1e~cu);
„Lamura" (Bucureşti): „Hamuri" (Cr:dova, laşi, Craiova); „Victoria (Bueurcşti):

.,Cuvint11l" (Bncure~li): „Indemnul vremii" (Botoşani. 'ub con<lllct•r(•a lui T. Crndu) : „Hcvi-.tn !'\lolclovei" (Botoşani, t'll apari\ie Junar{1. Printre colaboratori : C:. Vocv1clca, V. Vuicult•..,eu. G. J>allacli, N. Iorga, 1\. Gorovr.i. I. Simioncscu. I.eca :'iforarl\I : i111pn•un;'1 cu Va,ilc Glwra-;im, T. Crudu publief1 în nr. 5/1!123, slucliul:
l:lr:"1şi orÎJ:Îllt':l lui :\I. l·:minc"iCU).
:; Chiar in prima mi„ivi1, T. Crudu lil' aclrC'~caz;"1 profr„orului cC'rnăuţcan cu formula : „Dra!!lll meu".
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turia 1111p;-1rt;1:;;il;~1 prit.•lt'nului v1kcw1, C<I nu se poale dt.·sp;-tr\i de ·Moldova,
c(1 ar vrea ca osl'mintelc sc'1 i se oJihncasc;i in <1cest p;-1111i11l hinccuvintat
de gloria Domnitorilor şi îndeosebi ele vitejia pl;iicşilor lui ~tefon.
Cele 58 ele scrisori ale lui Tiheriu Crudu, cuprind pl'rioad<1 2<i scptcmhrie l!J24 - li iulie 1!152. Vom incerca sit Ic parcurcgem cu ri11Jdare,
oµrincl11-ne <1supra ;1spectelor semnificative, ce pun in lumin;-1 <1til prcocup;-1rilc culturale ale celor doi prieteni, cil şi evenimentele c11re constituie
laolalt;i o valorousi1 fresci1 de epoc;i
La duta cind ii trimitea prima misiv<i. era director al Şcolii Normule
„i\ 1. F:minescu". I.cca :\lorariu fusese într-o excursie la !Jotoşani, vizitCJse
monumentele istorice mai importante şi uşt(•pla unele <.'xplicaţii. ce i-au
sosit prompt. Vi1zuscrc.·1 imprcuni1 biserica Sf. Ion : deasemeni, dour1 armeneşti, datule de Gri~ore Goilav, din 1550 şi respectiv l 7!J5.
1

l)in acea vizitii a lui Leca Mornriu n-a lipsit ~coala Normalii, apoi
ctitoria clin 14!1() a lui Ştefan cel Marc, de la Popi1uţi. Dupc"1 afirmaţiile
lui N. Iorgu, in acea perioadc'1 Botoş;111ii trebuie st1 fi fost un sal. Popi1uţii
au un loc bine definit in viaţa domnitorului. A~ezal la jum<-1latca clrumu:ui intre Suceava si llirli11L Tot lorga n<! aminteşt<.' ci1 Vodit o avea pc
acea Marie. c;,11·e i-;1 cbruit u11 fiu _..: Petru Han•ş, iar locul ele popas la un
drum <.tlil de lung, era bine venii.
Cei doi prieteni au vizitat apoi etil oria din l !>41, <t Doamnei Elena
Hareş. Din itim.•rariu nu puteau st1 lipseasc<i Ipoteştii, cunoscut;i fiind pasiunea ele emin<.•scolo1! a lui Leca ;\forariu. ln fine , s-au oprit la n•clacţia
.,Revistei Moldovei", ce-şi ţ.inea şedinţele in acea 1x•rioad<i la Camera de
Comerţ . .-\mtmuntele pe care ni Ic clc"1 Tiberiu Crudu, sint dovada intensei sale parlicip;1ri la viaţa publicaţiei. Se citeaz<i in scrisoare membrii
comitetului de redacţie: directorul Liceului „Lauri<tn" - I. V. Luca :'·
preşedintele Cumerii el<.• Comerţ Simion Labin ; secretarul Camerei l.CJ:z(tr Teodor: secretar de redacţie Tiberiu Crudu; administratorul
rt·vislei - prof. N. i\clam: avocatul Constantin Oprea: institorul C. Iordc.-1chescu; Alexandru Simioncscu - protoiereul judeţului şi .-\neironic
T<-tl'i.111ll - asistent pcrpcl llU la ci li rea şi discutarea articolelor.
Crudu ştiu C<-t Leca Morc.iriu va veni din nou, cu studenţii s;H şi de
ii propune si1-i t rim i t<i, pen l ru o mai hu n;i clocumen tare, dou(1 d11·ţi
cil' d1p;-1tii : Inscripţii hotoşiincne de N. Iorga şi Biseridi<• armene, de Grigore Goilav.
-·\nunţinclu-şi sosircil la Cernt1uţi, intenţiona si1-i aclucii lucrarea lui
Iorga - Cugetare ~i faptă german;-1. i ?i L'xprim;-1 r<.•[!r<'tul ci1 bucovinenii
nu-l cunosc pe m;ir<.•le istoric şi ele aceea nu-l prea p)'(:ţuiesc. „Nistor est<.·
creatura lui, fori1 s;-1-şi deie seanrn de aceusta" (... ). Şi Crudu conlinu;i :
,.D-ta insuţi, care ai spirilul ucesta combativ şi dornic de <1 cunoaşte, desigur l'<i e i11spin1l şi ele felul ele a fi şi '-' lucrn a(I) 11rnrelui nostru moldovan şi botoşi111can". Scrisoarea se încheie oarecum profetic, şi cu un sfat
~1clresat prietenului cern<htţean: „Istoria va da negreşit locul sfint pe care
acest om, prin munca lui uriaş<i, prin viaţa lui cinstit<i, l-a clobindit in
sinul patriei lui. Iar C('i ce nu l-au recunoscut îşi vor fringe miinile şi-şi
,-or acoperi faţa. Fereşte-le de a fi in rindul acelora".
acet~a.

'i l'rofo<;or rlc- ~eografic, ajun~ mai lirziu c<1dr11 univ<'r~itar la la';'i.
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Cu ;.ill prilt:'j/ 1şi exprimii c.lorinţ;..i de i.l lip:;ri la Ccrn;.h1ţi volumul
Lunal<:'cii. Moc.lest, se confeseazii prietenului său: „Nu doresc de loc să
se co:1siderc lucrarea meu ca roman ci c.1 simple insemnf1ri de fapte intîmplak in satul meu, aşa cum ţ-am scris in epistolia din urm<i şi cum este
ln realitate''. Cartea a <1p(11"UI, dup;i cum ştim, în rnw. la „GliJSUl Ducovinei". Prcocupi.lt de corecturii. ii roag<.i pe prietenul s1iu8 : „Pentru copert<"1 aş vrei.l ceva mai b<"tt<Ho11 la ochi, de piklf1, o coperl[1 cam ca aceia de la
.,Floarea Soarelui", dar numili pe .jum<.Hate .. Ori, inlr-un fond alhf1strui,
un copac inrioril. cu foi aurii şi argintii. iar pc o laviţ;i de piatrf1, 2 tineri
t:tcrici, 01·i numai o copil;i visi1toare ; ori pc un fond intuneci.lt ele noapte
... :J fi~uri eterice (strigoi) ; ori pe o noapte cu lun;·1 ... o pereche se preumblf1 - lunatecii( ... ). La Cern[1uţi s-ar putea face aşa ccvi.l in culori,
cum era peisajul lui Teişanu ?"'. ln aceust;i misiv[1, Tiberiu Crudu isci1lcşll• ,.Dom' Tihir", iar la începui, ca formul[1 de adresare C<itrc Lt'Ca Morariu : „Dragul meu fr<"1ţior".
Directorul revistei ,.F<it-frumos", care in acea perioad[1 i.llXirea la Suceava, nu-şi iart[1 prietenul cinci nu pWteşte abonamentul. /\cesta se ap<ir[1
cum poate '": „/\ghcluţa am scftpat de nişte datorii vechi, c;i dă, mi-am
l;kut şi eu nişte h;iinuţc pe de Paşti şi trebuiau p1<itite( ... ). Ce vrai, frate, nu mai ajunge hanu, atîta-i de-ntrebat".
li promite o lucrare de peste (i(JO pagini. inchinat;i Şcolii Normale
din Botoşani, la carl' a muncit mull. 11 :\scris şi o nuvel[1, Pe Tincu•;;a, incl1i11at;i lui Leca l\lorariu şi căreia i-a schimbat titlul in La Piscul Uatei.
Subiectul, t• din primul ri1zboi mondial.
·
.'\pariţia romailul Lunatecii in l!l2B ii indeilmnfl s;i se adreseze din
nou prietenului buco\"inean 12 „ ... cinci vf1d frumuşelul volum in minft,
simt ele a mea dutoric s;i-ţ.i mulţ[1mesc pentru tot sprijinul şi tot indemnul
C<ire azi mi l-ai dat". Cu aceeaşi afccţium>, ii face nite mi1rturisiri, legate
de crca\.ia lilerar[1: „Pitorescul locurilor de la Tudora, în care m-am nflsl'Ul şi crescut, vatra prictenoas<i, cald[1 a unei case (... ) de ţar;i şi, mni presus de toate, mihtt'a iubirii care rf1sarc zimbind din picla vieţii şi ne tîr<.lş
te cu clînsa i11 11ea:1t, aceste trei idei principale, trei teme pc care Ic-am
;ivut in ~inel s[1 le ar[1l. cred ci1 le-am ar;itat pe deplin. Limba, stilul, e
limba şi stilul nostru moldovenesc. De ele nu nui dcp<irtez odat;i cu capul"
Cu multfl buc'lrie ii anun\:.i c[1 a transcris o alt;i bucalii, De \"orhu ru
maica Fr:isina. Maica c clin Vfll"alec şi povesteşte cu mult haz. Cele 70 de
pagini ale luo-iirii, <1r putea si1 incap;i doar la „Viaţa Rom{111easci1".
La rugi11nintea lui Leca i\forariu, a „toporît" un articol despre Emi1~esc11. R<.•ct1110<..1şte c[1 nu e specii.llitatca lui : „Mie-mi place s[1 fac literatur;i, m1 s-o critic''. Deşi materii.Jiul i-a fost cerut de trei ziare din Botoşani, a peferat „F'[1t-frumos", care „deşi st[1 in spital, nu zace pe coaste, ci
lucrcadt frumos şi cu rod bogat." 14
11

î Ia 27. I. 1!.l2î
li in JO. 2. 1!12î.

!l lk·lerirc la lin tablou realizat ele pictorul bucurcşte:m J\l. T('işnnu şi f<icul cnclou
prlC'tenului sau Leca J\lorariu. Tiberiu Crudu a vitzul lucrarea in ca'a profesorului. cu prilejul unei vizite.
10 Scri„oarc clin :io aprili(' l!l2i, 1rimi~[1 la Sue('ava.
11 ~aplt• ani din viata lllll'i şcoli normali•. Bolo~ani, 1!12î.
I'.? la I H februarie 1!129.
1:1 in '>crboarca din :li mai 1!12!1.
J.I Aluzie la fapltll că recl<1c\ia rcvhl('i era ad[1poslil;i in locuin\a cloclorului Teofil
Lupu, clirl'elor al Spitalului clin Suceava şi '><>erul lui I.cea :'llorariu.
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Cu alt prilej . dupii ~:e-i felkili1 pentru s<lrh[1lorilc de i~1rnt1, işi dc:sd1ide sufletul : „„unteţi oameni de omenie şi acesta e mare lucru in vri.-!mt'a de azi (... ). V-am trecut cu prin sitişca sufletului şi ştiu cc spun''
l-a piarut riiu ci1 nu i-a intilnit pe soţii Mon1riu cu prilejul recentei conre1·i11ţe pl' care a ţinut-o la Suceava. Optimist, continu;·1 :,.Dar mare-i Dumncz<.'U şi meşter ii ciracul ( ... ). Uitaţi-v{1 ! Cinci faceţi vreo serbare, puneţi-m<."1 şi pe mine sit citesc ceva hazos, pentru norod, şi vin bucuros. Mai
ales cinci se va inc;"tlzi. Acum e frig. Brrr ... fluien'i vintul, sau cum zice
.-\rghezi :
„Pc J;.1 noi miroase vintul ca un ciinc
Care cm1U1 st;-1pin şi piinc".
Plin de viaţ;, îşi <lllUnţ;"1 prietenul 16 c;"1 soţia e plccuti1 cu „Turismul
rom<"1n" într-o excursie in lt;.ilia şi o aşkapti1 pe 2 mai. Si111.!ur, a ajuns
la ananghie : s,-, aib;"1 grij[t de fetiţa bolm1v;i, Ileana şi de soacr;"t: „Sfintele
„moaşte" ale hunic<li le p;izesc si1 nu se risipeascc"1, mc"1car p;inc"1 va veni
hiici1-sa '.''. Cu incredcrea-i ohişnuil;"1 in puterile sale. continui1: „Omul
lnsi1 c marc jivind. Jn loc s;"1 mii poci1icsc, eu scriu. Scriu de toate celea şi
lot lucruri lumeşti, diavoleşti".
Din cinci în cinci. pomeneşte de prietenul comun. N.N. Ri1utu. Fire
cam bolrn-.Vicioasi1, retras, ahtiat dup;"1 lecturi. acesta sti1pinea temeinic
limbile clasice şi era în stare S<-1-l citcasc;·1 pe [>Jalon în original '. Latin<i
ii <:'ra la fel de familiarii.
E bucuros cit a primit de.' la Leca Morariu un articol despre Eminescu,"
pentru revistele hotoş:·mene. La propunt'rea acestuia de a da un concert
acolo. Tiberiu Crudu ii r;ispuncle deschis : „La noi muzicu instrumental<i
e prea puţin gustatit, c<."1ci nu-s cunoscc"ltori. ln schimb cea clin gur[t e adorat1"t". !\cesta era nivelul in <.>poc;"1 şi, ahia in anii noştri, se inre.gistrcazi1 o
evoluţie fericiti1. Botoş;.rnii au ~'ilarmonici1, iar mulţi locuitori sint abonaţi
perrrn.menţi li.1 concerte. Progresul are legile. lui şi meriti1 toal<i cinstea cei
care au ştiut si1 cultive cu r<ihclare gustul mardui puhlic pentru aceast;i
art;-1.
Jn rn:l2, I iheriu Crudu îşi tipill'cu Boto~1111ii in 19;12. Un an mai lirziu111 îi fi1cea cunoscute prietenului, aprecil•rile lui Iorga: „o pildi1 de fe:•lul
c.:um se po<1te face monografia unui oraş. Cartea poale si1 steie cu cinste pc
masa ori in biblioteca oric<"1rui intelectual", dup1i care continuc"1 : „Aclevi1r
gri1iesc vou;i ! /\şa s-a exprimat hiirhosul la congresul ligii". Scrisoart.'a
se încheie cu anumite ptll'eri de ri1u, dar şi cu co11solarea de-a fi socotit
un ;.1propial al familiei : „Şi daţi concerte. cim1ţi la operi1 şi eu. nenorocitul,
departe. departe de toţi cei cc-mi suni dragi. In orice caz, reuşita dv. îmi
creşte inima. Orice afirmare a unor oameni care îmi fac cinstea de a mit
prenum;ir:1 şi pc mine printr<' prietenii lor mii hucur:·1 cu o ... supri1 ele
n1i1surc"1".
li anunţi1 ci1 a dat la tipar S;ihăstria Sihlci, in care foloseşte „Lîmb;i
ruginit<"•, mili rnite Lcca, limbii aşezati1, gr<iitoarc, aşa cum o vorbesc pe
la ţan·1 unii. Tar<.•-i miezoasi1 şi impuni1toare '.''.
15 la 2·1 clcl'cml>ric J!JW.

I li scri-.o:u·c clalal;"1 lloloşani, l!t:lfJ.
• ~lor:iriu, l.l'l'a : Ual:1 şi 101·111 n:1şh·rii lui
li (ian.). p. 13-21.
17 la 12. 2. rnJJ.

1·:111i111·~t·u.
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„H1.·vi-.1a )Colrlc1vei", li. l!i:n,

Anul Jl>:l·I ii allti..:e o nwrc salisfal:tie: la Wlll:Ursul de sd1iU1. dcsdw;
de revista ,,Viata Literar(1" din Bucureşti, condusă ele I. Valerian, participii cu Ispita şi obţine premiul I. acordat ele Academie. In aceiaşi scri!'oare, '1 mi1rturiscşte cit şi schiţa Dezlegare era mcniti'i pentru acest concurs, clar, l:011tinui1 el, „mi-am zis : clac<-L scriu serios, clasic, nu reuşesc.
Trebuie s-o iau la st inga, gen i\nghezi ori Cocea cu petecul lui ele negreaţii. Şi aşa am focul. Mi-am luat un subiect ... de frupt ( ... ). Greul a fost
s;-1 nu cad in pornografie, ci climpotriv<i, sii scol ceva moral. Şi, dup{1 rezultat, V(1cl c;-1 am reuşit".
A trebuit S<i îndure, alMuri ele alţi concurenţi premiaţi, persifltirile
unui oan•care Vasile Dam<1schin ele la revist:-1. care acuza .'\cademia C<i incurajeazi1 „c,-11·ţi scoase din pivniţele tipogr<1Cilor dl' la periferie etc". Evident. Danrnschin 11u avea dreptate, iar Tiberiu Crudu n-a pus la inim<-1
ri1utatea acestuia.
O scrisoare in care se V(1deşte sensibilitatea şi talentul de condeier,
L' lrimisi1 prietenilor Moniriu la 27 decembrie 1!1:14 lati-1-i începutul, in
miisuri1 Si-1 ne mişt~ prin si11ceritale<1 şi rafinmnenlul gindurilor: „Ştiţi
tarL' bine ci1, toamnu, cinci vn~mea e prielnicfi, pomii infloresc a doua mmi
şi uneori dau roci care, deşi nu ajunge la maturitate, totuşi ne impresioli<~a
z~·· pl:1c11l. Cit;·1 hw.:urie 1111-ţi face si1 vezi in grf'1diniţa ta un mm inflorit
1ll· cais. de m{ir m·i liliac? ... .'\ş<1 şi bietul suflet omenesc in toamna vieţii
lui ~ Gi1si11d la careva din semeni o atmosferă cald;\ prictenoas;i, infloreşte şi el. 7.irnbind sfielnic şi ncîncrez<-1tor fiorilor noi de viaţ;i prirm"i.,,,·1rateci1".
Mul\umi11du-le pentru incurajarea cu care l-au inconjurat totdeauna
şi care i-a fost singura mingiierc in mediul rece şi indiferent in care tri1ia,
scriitorul se clcst;'1inuie: „Si1 nu vii mira\i deci dacii vii trimit alitturalelc
Vt.'rsuri care pot fi cuvinte pentru o romanţ<·1. E un ram de cireş ... inflorit di:1 nou !".
Iatii-1 aşa dar Jll' prozator. in postura de poel. Octavia Lupu-Mor<.U"iu
ii promisesL• ci1 le va da unui profesor de muzic<"i clin Suceava~'. spre a le
plllll' pe noi<.•. Tiberiu Crudu visa o melodie „duioas(1, melancolicc'i", i11terpretati1 la pian şi \'oce de so\ia prietenului s;hr. Sincer, se confeseazii :
.. Vedt.>ti, eu nu-s cir.U1n•ţ, rllr cunosc rnuzka, totuşi îmi place mult. cinteull. De multe ori, <.1sculti11d concerte frumoase. îmi vin în minte idei rniriunatt•. :\clcs(c)a gi1sesc dezlegi1ri fericite la lmci1ţi literare. 1\1:1 miN şi
cu de l'f<.•ctul ciudat pc c;1re muzica îl are asupra auzului rn<.•u".
ln aceeaşi scriso<1re, ii inform;.1 pc Leca i\ilorariu di a terminat piesa
'1omiia, in -1 acte ~i ;, tablouri. Cuprinde „viaţa unui inv•-1\.-1lor de ţ<u-.1 l:U visuri mari, tiritL• prin tina vieţii şi indiferenţa oamenilor din care <L
r;isiirit". i\ dat-o l'catrului Naţional şi <.'ra în aşteptarea aprecierilor.
De cite ori avea ocazia, venea cu vreo conferinţă la Suceava sau CcrProxima pe care o anunţa"'. se intitula : lnscmnăt<tlca istorică a ţă
riinimii noastre••.
n<.iuţi.

I li tlin I O iulie l!l3·1.

I!' Credem ca e vorba tle /\11,::ur-.L Karncl. dirijor. compozitor. fo,l profc,or la Liceul
„Şlefi.ln cel !\lare" din S1wPava. I\ aclivat la !\luo;ik Verein, clar şi la He1miune•~
de c:intarc .. Ciprian Porumbc:,eu" clin acc'>t oraş. Ah„olvenl al Con,ervatorulut
din Viena, a r[1111a" in 1!1111 în llueovina şi ,_a adaptat noilor condiţii ele via\;"1.
ln l!J~O a plecat in 1\uMria. Era un muzician talentat.
2(.1 In scrboarca din JO ianuarie l!):.15.
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Doi .ani lllJi tffziu, i:ind I .<:ca l\for;;iriu pu!Jlic.:1 în „l·'<H-frumos" IU1l1ojul, cu cuvinte binevoitoare la adresa lui Iorga, Tiberiu Crudu îi riispundc.>'1 bucuros cit din punct de vedere cultural e legat temeinic de savantul hotoşimeun şi continui1 : „Iorga al nostru, orice s-ar spune, apare
totdeauna nwre în 1mprejuritri critice, cind aproape toati1 lumea muţeşte
şi nu mai arc cc ri1spundc. Dovadi1 energicul, loaialul şi documentatul
r1ispuns pe care 1-a dat lui Mussolini. Nimeni nu avea puterea moralii ele
a răsturna cu atila prestigiu spusele unui personagiu ca dictatorul italian",
Şi în inchciere : „s:-1 lic<Jrim şj. noi cu luminiţele noastre, mai mari ori mai
mici, in colţurile ele \ar;-, unde suntem sortiţi a lr;"ti''.
Se apropim1 Cll paşi repezi anii negri ai rc"1zboiului, pus la cale de
minţi deml•nle . .'\ş.1 a început refugiul, cu tot cortegiul ele suferinţe ce au
cuprins milioane de oameni. Din Botoş;.mii copil[trici şi ai profesoratului,
1 iberiu Crudu trimite o misiv,-1 lui Leca l\ilorariu la Bucureşti. :-\ prins trei
zile libere şi s-a dus în Capitali1, s<i-1 vadi1. La Universitate nu era, adresa
nu i-o cunoştea, iar Ilie Torouţiu deasemcni nu ştia unde se cuibtirise
l'lllnnatul si1u. :\lerg<"ttura f<iri1 folos ele la un tramvai la altul, 1-a intristat
pe scriitorul care s-:1 întors la Botoşani.
De remarcat pli1cuta surpriz<-, focuti1 de Leca Mor;.1riu, s,-, dea unui
student, ca temii, Jucri1rile prietenului si1u. Emoţionat, Crudu ri1spunde'2
frumos'· şi N.N. H1iulu, dar speranţele erau mai slabe. „D<i, aşa-i el V<-1frumos·· şi N.N. H;-1ut11, dar speranţele erau mai slabe. „0{1, aşa-i el, vu·
Juros ... " - afinrnl Crudu. Re~rct<i apoi ci1 nu posed;! ediţii Ispircscu
pentru profesorul universitar, m{ll'turisincl ci1 lot ce-a avut, a donat bibliotecii clin Tudora, unde ;1 ridicat o şcoali1 primar;i în valo<tre de pesle un
milion de Ici. Cerşitul banilor pe la autorili1ţi ii obosise. l~ra lotuşi o realizare cu care se minclrea.
La implinirea vîrslei de liO de ani, cinci trebuia sfi ias;i la pensie, elevii
i-au ff1cut o mare surprizi1, inchininclu-i un volum omagial. :\ceasta înlocuia gradaţia de merit, pe care Ministerul Instrucţiunii nu i-a acordat-o
niciodali1. Jşi inşliinţcazi1 prietenul cc"1 a terminal de scris un roman, dedicat foştilor elevi. Ii trimite" p<trleu <1 V-;1, cu <.1sigurarca c;-1 e bun<i, potrivit pi1rerii celor doi cerberi ;ii scrisului - soţi;~ şi fiica sc.1, care au parnirs i;,·u atenţie lucrarea.
E mai mult cu si_[!ur d1 frugmcntul i-a pliicut lui I.cca Morariu, cac1
îl socoate pe autor in tagma SadoVl'nilor. ln răspunsul ci1Lrc prietenul din
Cern;i.uti''. Crudu î::;i începe astfel scrisoarea : „Nu ştu cum sunteţi voi
criticii, că inclati1 ce unul pune ceva pc hirtie, ii şi categorisiţi : aista-i aşa,
acela-i pe dincolo şi ci habar n-are cind scrie (... ). Faptul că ne asc1rni11[11n în scris (cu l\·I. Sadoveanu, n.n.), cu ii explic pe o anumitei cale. F:u
îs molodvan clin Tudora, în hotar cu Litcnii clin Baia. Numai Siretul ne
desparte. Deci acelaşi mediu clin nordul Moldovei noastre dra~i. Unii miau spus - continut1 Crudu - cit a<luc uneori cu Crcang<-1. Ri1posatul Bogrea, si1racu, atunci cinel mn început a scrie la „Arhiva", îmi spunea în
21 la I ianuarie l!1:!7.
22 la 15 decembrie l!l·I I.
.
:!:I Licenţiat al FacuJtitlii ele Litere şi Filozofi<:' clin Cern;"111\i, ;i ÎO'>l ~luclenl•.:,!. Im
J.eca Morariu. J•:mine~colo1:, profesor, a eon1h1o; o vreme t':tsa memoriala „::-.t. l•'.mi·
neseu" ele la I potcşli. Pul>licbt.
ne~cu" ele la Ipoleşli. Publicist.
21 la 2i iulie 19·1:!.
25 i11 li ~eplc111bric 19-12.
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glumă

: „Crenguţc"1 al Romimilor ! Şi asta mi-o explic. Tala e din judeţul
comuna Valea Sacă, la 8 km. de Humuieşti !'". Investiginclu-şi înaadaugi1 : „Ciţiva mi-au spus ci1 in stilul meu o mluc pC' bucovenie.
Se poale! l\ifoma e clin llancea, cu toate rudele în Cilincşti, Bosancea şi
Suceava".
Referindu-se la stil, scriitorul cugct;i : „Copil fiind, am împrumutat
in moci inconştient ele la toţi cite ceva. De acee<1 nu rrni mirii deloc di unul
mă pune in ocolul lui Creangt1, altul intr-a lui Sadoveanu, ;ilţii în ţarcul
Bucovinenilor ! Eu îns;i cred c;i nu-s ele-o iarbi1 cu nimeni. Eu îs cu ! Si
cind vei citi romanul meu in întregime, vei vedea c<I c roman moldovene~c
c:u pecetea Tudorei pe clinsul - c;ici ucolo se d~şf;işoani toat<i acţiunea".
La Hi decembrie Ul42, intr;i in posesia aprecierilor lui Lt•ca Morariu
despre scrisul s<lu. li mulţumeşte ci1 Ic-a ff1cul publice şi crede în ele,
fiind chezi1şuitc ele prestigiul profesorului universitar, al criticului lit<'rar şi al scriilorului consacrat. A triiit intens aceasli\ bucurie, pentru c:1
în viciţ;i a avut parte ele prea puţine cuvinll> ele laud;i şi recunouşlere.
Cu oarernrc am;ir;icium.\ i se clestt1inuie : „Periferie fiind, cum ai spus
f. bine. rtuninincl s;i mii ridic, n-am reuşit, deşi am muncit ca ali\ia alţii
care mi-au luat-o înainte, cu lucr;iri egale, dacii nu chiur inferioare. Eu
ins;i 11iciod;.•ti1 nu m-am plîns". Cu o modestie c;irc-i stii bine omului, afirmă : .,Eu am fost u" simplu diletant ( ... ) in literaturii" ..·\<lev;irul este
insi1 altul : Lecu Morariu nu erei adept al compromisurilor. al pi1rerilor
ele complezent<I . .'\ fost sincer şi cu Tiberiu Crudu, apreciindu-i scrisul. La
fel s-a pronunţat şi Vasile Bogre;1, iar :'\cademia Romf1nă n-a acordat
premii unui diletant, cinel a distins schiţ.a scriitorului din Botoşani. Să nu
uitiim apoi cit o publicaţie ca „Revista Molclovei". care s-a bucurat de
prestigiu în cpodi, nu ur fi acceptat ca sec:retar de reda1:ţie u11 simplu diletcmt. timp de !l ani.
Mai tirziu. 26 ·~i cxprim{1 speranţa ct1tre Leca Moruriu, ci1 bucata Di la
Bot-~cni va plăcea cititorilor. Simţea cf1 c un lucru bine realizat. Amintind
cJe romanul la care trudise, ii scrie c;i l-a i:1titulat I1w5ţătorul de la Glodino.isa.
lşi exprimi\ lu rinclu-i admiraţia pc11t111 vechiul prieten, care conferenţiase lct Radio ciespre Buco\"ina turisticii. I-<1 plăcut şi alocuţiunea in
italiană, adrcastă lui Pietro Gerbore şi incheie, mirindu-se : „Da ~tii c[1
eşti lare in limba fr41ţilor clin pendula europcanii ?". "'
h l~J-17, i-apare la Bucureşti romanul Momiia. intr-o scrisoare c<"1tre
Leca ~lorariu. 21 st;·,bilit la R. Vilcea. deplingc numeroasele greşeli de tipar,
care-l împicdict1 s;1 prezinte volumul la Academic. pentru o cvcntual(1 premiere.
Lu 20 februarie rn4n, nimine uluit de cartea poştale·, prin care profesorul vilcean, ii anunţa c<i în februarie, :\rlur Gorovei împlinise ll:l de ani.
Ii ştia pc Leca Mo:·ariu mort de vreo lutlii (la Curtea de :\pcl din Botoşani
circulase zvonul :.mei sinucideri ~i Tiberiu Crudu se întreba indurerat care
să fi fost motivul). Cinel a primit acest semn de vialii. !lU-i venea s;i creadii şi a alergat într-un suflet sii Ic spun;i vestea. „o explozie de lmc11ri<-'
le-a luminat feţell'. lc-;i uşurat. sufletele şi m-au rugat sii-ţi comunic şi
Neumţ,
intaşii,

21i la ~-t iulie H•.J:I.
27 A'>Cm<inare ii pcnin„lll<:'i italiene
28 dat<11{1 !fi iulie 1!147.
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pi·ml11la lllllli
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ţie, frate
ţuindu-te

Lcca. ~motia şi dragostea ele care te bucuri în cercul lor, preca pc un vajnic lupti1tor intelectuiJI. vrecl11ic vl<Jstar al Bt1covinei, cu care ci se mîrnlresc ( .. ).
Te imbr;lţişez fr;iţeştc, mulV1mit c<i
draga noastr{1 Ţachi 2'• n-<i rfimas singură, ele izbelişte, cum o ciiinam cu
toţii" (... ).
La 27 aprilie n149 promite cii va trimite schiţa sa bibliografic;-,, ccruti1
de Leca Morari u. 11 anunţ;i totoclat<-1 cf1 a scris un studiu asupra Doinei.
in care susţine C:1 doina este numai melo<lil" Hiră cu\·inte. lşi argumcnlca7.:'i piin•rca şi-o ("t'rc pc aceea a prietenului său. Îi strccoan1 intre altele
vestea cit arc muHc lucnlri în manuscris: apoi c;i N. N. Rftulu. acum profesor la o şcoaltt r:omercial<i, ii cilcştC' în ori~inal pc Pli.lton şi c<i g;iscşlc in
(•! cca mai mar:..• dcd;ilare.
ln vara aceluiaşi an ", imp1-1rti1şeştc lui Leca ;\'lorariu unck• gi11cluri
triste, îndoieli cc-I cuprind, ciur şi bucurii nesperate : „Vezi, uneori te simţi
aşa ele singur( ... ) incit tresari şi te întrebi : Cum? :\clicii egala cu mine··
Nu mai am prieteni, m1 mai am c;-1utare, nu m<1i am trecere? :\m ajuns
un vreasc uscat ;:-virlit ele şuvoiul vieţii in cine ştie cc intunccinw ?".
Şi mai departe : „Avut-ai, frate I.cca, ast>mcnc;1 lrcs;iriri ? Eu deseori Ic
<tm şi, ca sii scap de~ ele, m;i pun şi scriu. i\fold;"1rul creşte, 11;idejdilc învie,
bucuria ele a triti renaşte şi m;i simt iar ... om !".
li anunt<i cu ~:itisfocţie c;i studiul asupra Doin<.>i i-a fost cilii la Bucureşti llc M. Sadovc'<1nu şi Barbu Lciztireanu. L-cn1 g;isit originill, <locumcnl&.1l. ,·ioi. :\ fost primii spre publicare.
lh~grelc"t c<i '.i;11t alit ele departe unul de altul. Dot1r lui N. N. IU!utu îi
mai dte~te clin scripri şi, cinci ii cerc pt1rerea, acesta n-1spunclc „ing<iimat":
.. D<i, direcţie". cc să zic? F.u nu zic nimic!".
O altf1 bucurie <'e-o anunţ[1 la Vilcea. c c<i în 211 iunie şi-a m;'iri1.:tl fa!a,
cu profc!sorul Ocla\. Guţic 32 din Dorohoi.
I.a J4 iulie Hl4~l scrie lui I.cca Morariu c<i lt1crca7.t1 la amintirile sale.
pe care Ic-a intitulat : Din gemm amurgului. .'\poi, cii a terminat o mono·
grafie - Pentru ("olm1rul !\foldon·i. in care e cuprins;! şi zona inconjur;ito;.rre. In fine. c;i studiul asupr.:1 Doinei i-n fost cerut la Cluj, pentru ;irhiva cit~ folclor.
ln loamnf1 ». ii aduce aminte cu mu1t;·1 durere -.11 suflet c(t clin cauza
rdu~iului a pierdut întreaga bihliotec;i, cu multe c<irti în francezii şi german:1 şi valoroase colecţii de reviste. :\ aflai ct1 la Bucureşti se rac pre1/1tiri pentru stirbii:orirea lui Eminescu la J;l ianuarie. dar e de p;kere. c:1
si Lcca J\forariu, c;i mai credihilrt decit data ele pc actul ele bote7. al poe tului. c însemnarea clin 20 decembrie a lui Gh. Eminovici.
lnainlc ele a trimite la Cluj studiul asupra Doinei, îl incrcdinţca7.f1
prietenului. sii-1 fo<u-fece. Iar clad1 vor fi observaţii. m;-icar sii nu vie din
partea stri'1inilor. !n treacf1t, ii ammţf1 C<-1 vrea s;i scrie despre nunta la
iarli şi i-ar trebui neap;irat cartea lui S. FI. Marian : Nunta la rom~mi. pc
l'arc n-o mai <irc. lk•vinc apoi asupra lucr<irii pentru Cluj:
2!1 /\pel;1ti\· familiar pc:>ntru Octavia L11p11 - i\lorariu.

:;o

la 2!l i1111ic:> Hl·l!t.
:11 :\h1zie la fune!ia <IC' oclinioar;"1 ;1 lui TibC'riu Cr11cl11, <I<' director la Şcoala ~or-

111aJ;·1.
:1:! ,\11lornl de· mai tirzi11 al unei 111011111Jraf11
:l:i la 8 orlumbri<' l!l l!.1.

;i

ora':11l11i Uorollul.
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„Că Doina c cintec f<ir;I cuvinte - „ceia cc cam cred si cu". mi-a mers
la inim;\ cind arn l'itit scris ele mina sr. talc!". Crudu re°produce cu m.,are
bucurie p:1rere<1 lui Leca Morariu. Coincidea cu punctul s:m de vedere.
Nu se fereşte si1 (•xprinw şi opiniile diferite ale colegului botoşiincau :
.•Observaţiile lui K N. R;-1utu nu-mi zdruncini1 de loc piirl•rile mele. Ci la
l/irani cintec inseamn;I şi melodic. c f. adevărat. Intre cintecc pot pune
:a urma urmei şi Doina, dacii vrea - dar tot ca un cinlcc fără cu\"intc".
Cu ucelaşi zel, Crndu continu;i s;-1-şi sustinii punctul ele vedere : „Ci in'-i1ţaţii ciirturari :r:trchuinţcazi1 cuvintul Doirni şi p.(entru) melodia respectivii şi pentru o a11umit{1 speţ;i liric;i popular;i, acl•asta !HI mi\ privcşll• :
socot cii e o grc5cahi şi tocmai aceasta caut S<i cloveclcsc".
I.cca 1\'lorariu mai arl;i d1 prietenul botoş;ănean a scris un amplu articol. (:Ul p.) privind influenţa literaturii populare asupra lui Eminescu. Luuarea cuprinde 1~ll1ltc exemple şi observaţii noi. 1-a fost cerutt1 de comitetul ele la I3ucure~IL

ln plin;1 cur<;;. contra-cronometru. angrenat i11 el;.1horarca unor vaste
!ucriiri (mai ales monografia Porumbeştilor), profcsoul vilcca11 citeşte cu
ri1bclare şi corecteazi1 - unde e cazul - scrierile amicului ele la Ilolosani.
J:xi.l!cnt ca întotdeauna, nu face concesii in m1111ele vechii pril'lcnii. i>entru noi, acestea sir.t dovezi c;i Tiberiu Crudu era un seriilor cult. talC'nlal,
!;'i nu un modest diletant. cum obi~nttia st1 se autodefincasc<i.
I.a 1 dccemhnc· 1%0, :~:>O pagini cu amintiri. Din pragul amurgului,
plcac[1 spre Vilcea. in spC'ranţa c<i vor fi citite. Mai r<imineau 200 de paL!ini ce trebuiau redact<itc, pentru ca intrcaga viaţ.'.i a unui om s<i fie cuprins;1 între co1x•rti Şi de data aceasta prietenul a găsit rt1gazul necesar
ş;i parcurg1i rindurile 111{1runte. li legau prea frumoase aduceri aminte şi
colabori1ri, ca s;i invoce uri motiv oarcc;~re de refuz. Leca Morariu n fost
totdeauna sttrilor la nevoile semenilor. Polemist ele temui, demn. n ~~ăsit
~i i:1 muzic;1 - al:ituri de soţia ce l-a inţcles - . un ră~aş de lumină intcrioar;-1, în m{1sur;i s;i-i asigure echilibrul suflett>sc.
La Bolo~ani, Tiberiu Crudu împli1wa in 4 iulie 1% 1. O!J de ani. Prilej ele a seric profe!'orului la Vikt'a. vestindu-i c;i a cilii în oraş o scri!-.oare a lui Barbu T.fo~iiremrn, adresată fratelui său. l.<'1z;ircanu participnsc
la un festival 1irtis~ic pe plaiuri oltene: ţinuse ilcolo o conferinţ;i şi );iuda
arta dirijoralei a ~ui Leca 1\forariu. precum şi frumoasa voce a Octaviei
Lttpu-Morariu. :\ intervenit pc ling,-1 directorul Şcolii de !\luzict1, si1 me11ţi i m-1 orchcst ra, cu orice sacri fi ci i.
In aceeaşi scnso<ire, Crudu îşi exprima p<in•rea ele r;iu c;i din lips;i
de malerfol documentar, a r;imas in loc cu Nunt<1 )lăriuciii )lăndiţci. :\r.'ita
apoi c;i a alc;-1tui1 un dialog academic cu privire la folclorul nostru „l>Uruicnos". ,.Dacc'1 !ui Philippide,
lui Caragiani şi lui N. Iorga ii pWccau
asemenea producţii populare, cred ct1-ţi vor pli"icea şi d-tale (. . . ). Citini<lll-le. s;I ai în vedere cuvintele lui QuinUlian: .•Scrihilur ad narrandum
non acl prohanduni", clup~1 care adat11~t1 : „:\m trimis şi la :\cademic- lin
!'lucii li simi Iar şi mi s-a r;ispuns tex I ual : „ Lucrare pi toreasc:i, haz li(• şi
c!ocument<1r{1. .'\utorul ar putea lucrn JX'rfccl la Institutul de folclor. slrcă
lucind. credem. prin cunoştinţele. priceperea şi umorul s;iu". Profesorul
hotoşiinean socotea. cu oarecare p;irerl' de r;iu, ct1 la 711 de a11i e prt•a lirziu să mai stri1luc~asc;"1. . . . .
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La o scrisoare in care Leca Mor<ll"iu i se aclrt•sa cu „mueslrC'" şi „ilustre", Crudu răspunde 3', nu Uiră huz : „lmi închipui cii nici d-ta nu crezi
asta mi1car pc jmmitate. clar pentru o incurajare a unui prieten stingher
ca mine. face (. . . . ). Eu însi1 clin aceste faimoase titluri imi voi tra~e
p;irticica mea care socot c;i mi se cuvine".
Referindu-se la foklonrl „buruienos" trimis la Vikcu. adaug;i: „M;-1
mir cum ai indrfomil s;i citeşti asemenea n;izdrlivimii urile în faţ;.1 sexului
frumos. Nu Ic-ai jignit urechiuşile? Materialul acesta se citeşte cu fercş
lilc închise. uşile incuiate şi numai intre b;irhaţi".
Aminteşte şi mustrările primite la Dotoşani · .. RJulu nu m;i 11-1sa s;i
scriu nici în ruplui capului. spunC'a cii m1 trebuie sfi-mi leg numele deasemenea lucniri uricioase> şi scirbavnice. Eu nu l-am ascultat, pentru c;i
sunt croit clin alt aluat, foarte asem;1n;ilor cu al ci-tale (.... ) R;iulu nt•
iese din casii. Citestc şi traduce ( . . . ) tr;1ind ca un pustnic ~i ca un pudic. Puţin ne potrivim".

Cinci trece pre;i multii vreme Wr;i !;liri de la Vikea. Crudu se n~li
intreah<i mirat 35 Seric ce vrei, suclui-rrni, hatjocoreştc-m<'i, învat_ii-m;i, lauclc"i-m;i. probozeşte-tnci. d;ir scrie. Sr~une-mi ( ... ) cc nwi scrii, cc-.:1i scris, ce
mai
cinţi, cum vii aflaţi cu s;in;itatea, cu veniturile. cu duhul, mii rog atitea
ş-atîtea subiecte care pre noi, cC'i ele-aici. ne intcrcscm~•i . .-\şa numai avem
iluzia c;i suntem încii împreun;! şi c;i st1im la l;iifas ca alllidatii".
nişleşte : „Nu dai nici dintr-o ureche? De cc taci? -

Cu N. N. R<iutu, l-au felicitat pe
Piatra un r;ispuns frumos ' 6•

moş Ghiţ;"i

T<:irileanu

şi

a primit ele> l<t

Cit despre tmrlarca lui la R. Vilcea, a fost numai o .l!lllm<i. „Tn•IJuie
mulat ele pc o
s;i ştii cei cu nu-s plant;1 exoticii sau de glastră si1 pol fi
fcreast.:"i pe alt;i fcreastrii. Eu sunl aclinc legat ele p[1rnîntul slr;ihun al
Moldovei pe care nu vreau, 1rn pot sii-1 piiriisesc. Tn el doresc să-mi pulrc>zeasc;i oasele" . .'\rgumentclc se adun<i năvalnic. pentru a-şi convinge prietenul : ... . . mai sunt şi Iegi1turilc familiale, rădăcini ori viţe alC' pomului crudean : fr<?lelc meu :\vei, sora mea Versavia sunt chiar în Botoşani : fata la Dorohoi, o plam;i de loc :
sora Lorcnza la Tudora : ţinc
cald vatra părinteasc.:i. Sin_gur[1 Olimpia e la 1\foineşti ..iud. Bac;iu. Pot sii
mă despart de ci pentru ciţiva ani? Face ? Nu!" .
.Scrisoarea ne ofcr;i prilejul de 1.1-i cunoaşte familia. llna clin surori
avea talent literar, clar nu l-a valorificat.
Şi-apoi, cine ar fi b:inuil c:·1
Tiberiu Crudu avea su se slingi1 chiar în acel an, în varii. la 70 de ani ?
La Hl iunie Hl!l2 îşi anunţi1 prietenul vilcean cii a terminat lucrare.:1
Cum s-a măritat Măriuca M5ncliţei. Ii ieşiseră cam 400 ele pagini. „Nunta
mea c in genul Şt•d1lorii ( . . . ) cu De pe J;i noi, n·-a fost oclat5 - ii explic;'i lui Leca Mm·ariu - Nu ştiu dacii voi ajunge s-o văd tip[tritfi. Totul
e pc baz<i de folc~or. cuprinzind datini. obiceiuri. stri.l(;ituri. intrii.zi. h;ll<ii,
petreceri, rrni ro~ ca la nunt1'i. :\m ci1ulal sii-i dau viaţii şi duh clin clubul
no:,;lru moldovene:;c'' (. . .. ).
3·1 la -I OC'tombric l!l51.
:i;, sC'rio;onre din H februarie 1!>52.

:w 111isivi1

dnlat;-1 '.!!! nrnrlic 1!152.
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Vc>ştilc din B iulil' Ul52 sini nrni triste : " . . . ele o lună ele zile
suf;ir ele JX'ricardi:;i fi1ri1 soi fi ştiut.
:\bcu ncum i-am dat de 1·0.c;t si ele
leac. Cam tir:t.iu :·. St;·1 in p11t, se mişeii pu\in, citeşte c;·1rţi bune. ;!'oale
treburile casei au c;izut pc capul sotiei. Din cinci in c:iml ii vizitc:i:1.ii N.
N. lt:iutu.

Ciulind cau;.t:Jc: imholnăvirii. scrie, nu fiiri1 umor. la Vilcea : „Poate
am greşii şi eu cev;1 inai11tc<.1 lui Dumnezeu ~ Poate unde ;.1m scris mi1~c•1r:di ~ VL·zi, nu mai scrie nici d-ta'' (. . . . ) 37
Dinsprl• Botoşani m1 mai soseau Vl'Ş!i. Profesorul vilcean nu biinuia
cc M.' intimplusc. :\bia Ia Iii sPptcmbric, i-<t scris i\fon.ucritc Crudu :
„N-mn avut. pinii <lcum puterea nici curaj c<.1 sir v;i fac cunosrut lucrul cel
mai groaznic care mi se putea i11timpla : Tiberiu al meu nu mai este. În
sl'ara zilei de 2~ i.lll!-:USI la i I /2. un at<1c ele corci. cu lollll neaşteptat. mi
!-ii luat. Dt• alunei eu sunt clislnisi1 ( . . . ) Totul imi pare un ruşmar
int!rozitor ::;i sunt insp:"iimi11lali1 (. . . . ). Hiimin fi1r;·1 gr;ii în fa\a uuzimci
~ow·tl'i".

La 12 ;1prilie l!l.):!, Sl' <.1clrcsca:1.i1 din nou priclcnilur : „i\li-am rc:.:i1pi1lat cu greu liniştea (_ . . . ). Sunt extrem de s!ah<t nu mai c.1m pulcr(' ( . . . ). Sufletu! (. . . ) r;"11ni11e şi va r;11nine adinc r;inil : o ran;·, veş11i<: singerind". li1! ,l!Îllll i-a trecut fug;ir prin 111i11te: intoarct'rea in Vranta. Dar acolo nu mai l'ra nimeni dintre ai ci. .-\ici. o avea pe lleana. fiica
de la Dorohoi li <ivea pc Tibt•riu. la care se putea duce.• i;;i1-i pun;i o luminip Ia cap şi s;i \"urbeasc<i cu ci, povestindu-şi f;iri1 cuvinll', intr-un dialog tainic, cite dipC' frumoase au avut în c.·ei 40 de ani de convieţuirt'.

Se mutase la :\\'l•I. fr;1lele soţului şi copia pc curat ,,Nunta" clin ma1111scrisul in prima formei.
Vizitele la cimilir deveniscn'1 o obişnuinţii.
.. Sunt relativ S<in:.toas{1 - le scria soţilor Morariu 1 8 - c.lar iarna nu-mi
face bine : 111{1 1ntr;s1ec.1:1.ii i11c:i mai mult. Nu ştiu, z;"n1, clac,·1 voi mai L!USla
puţin viaţ;:1. Nu cred. fiiindci1 vitei c:i timpul nu-mi aducl' nici o mîngiiere".

Doi ani mai 1irziu i~·. se adresa prietenilor \ ikeni t'll <1lli1 Vt'sle tris1;'1 : „ . . . am mai pierdui (. . . ) pc cumnata mea cca mai micii, Olimpi;1 ; o intl'ligcnţ;~ viC', un spiril mordant obser\'Înd bine. O fiinţ;"i care ar
•i pulul şi s;i scrie şi s;I vorbeasci1 frumos. Dus:i şi ea într-o s;ipliimin<i. pc
11c><1şteptale, cxae '2 ani fftrf1 o lun;i după frnle!c care i-era cc.•l mai drag".
Sfirşitul Mar~ueriki

Crnclu avea sil fie neprcv;.lzul : ci1zuse inlr-o
~,parii de toamn{1 t1rzie inlr-o h;Htoaci1 rece pc strad;i şi nu s-a mai pulul
ridica mult timp . .-\ observat-o un lrcci1tor. care a du~-o ae<1să. O con1:cslic pulmo11ar;I i-a agl'avat situaţia
şi ca a plecat discrl'I in ncJ'iinţii,
!>pre a fi al<lluri ele cel pe c<tre-1 iubise şi cu a cf1rui lipsii nu se puteLJ
obi~nui.

Spertun cit scr!sorile prezentate au avut ciurul s1I clczv;iluic o trninic(1 prietenie intre c<irlur;;iri de inallă clas;i, ce au colaborat şi s-au sim1it apropiaţi prin orizontul comun al preocup;irilor.
:11 l't' pnma paginii a mi,ivC'i, J.cc;1 i\lorari11 nolC'az;·, cu 1·rC'Î011 ru')ll: ,,Ullima scri'-O<irc• rh' la 'I'. Cruch1, morl la 2':1/11 l!l:.2, ora 7 I/'.! 'C'ar:1".
:;n la li rlC'cC'111bric l!1:,;1.
;1~· pe claia ck I '<·1>kmlJrit• l~r:d
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In casa farnilic·i ~\Iorariu, la Suceava sau Ccrn;iuţi,
Tiberiu Crudu
venea totdeauna cu o damigeana de Cotrwr, care slimuia discuţ.iilc pe
teme culturale, iar amfitrionii, muzicieni de talent, ii ofereau tnOJll('lltc
de satisfacţie, interpretind la pian, violoncel şi voce, piese din repertoriul
romf111csc, rornant•·.' nemuritoart', ori partituri din 1mirii compozilori ai
lumii. Eru locul unde scriitorul sorbea cu nesaţ c;ildura prieteniei, mlmira erudiţia profesorului şi nu pregeta si1-şi apere propriile opinii, dnd
simţea c;i are dreptate. Liccnţ.iut al Universit(1ţii ieşene, student al lui
Philippiclc, se formase şi la şcoala francez;i, cu doi <mi de specializare la
Paris. Interlocutoru? a fost elevul lui Sexlil Puşcetriu şi era un produs al
urlturii gt•rmane.
Din discuţiile purtate, se iscau uneori scîntPi. care
fi1cem1 şi mai pasi<.,nanle controversele. .-\mbitia nu le-a umbrit o clip;,
afecţiunea. :\ni cie-<1 rindul. viaţa i-a ţinut departe unul ele altul. ..\zi,
Leca Morariu Se odihneşte in piunintul nucovinei naiule !ii iatii-i, mi1car
acum, in mom'h\ ia o zvirlituri1 ele bi1ţ unul de altul.

I.Jo;~ l<Jo:l.ATION.S

DE TI1H:1uu CBVl>ll 1\VJoX:

u;c,\

:VIOHAl-:11.1

Le, aule11r„ prest•nLC"nL 111 fee:mclC" amilie c·nlrc dl'UX ll'llr(·, 1·unnus l'll •'p1x111r.',
Ies ccnvain.., TibC'riu Crudu ct Leca ;\lorariu, Ic premier - profe..,_,eur el clircdcur
rle l'Ecolc Xorm;1lc „M. Eminescu·• ele Boto~ani. Ic o;cconcl - - Ic Lilulaire ele la chai:·c
dc lnnguc ct dC' liLlcraturc roumaine i1 l'L'niver„ilc ele Ccrnf1t1\i. l.'ilrLicle a commc
...oulicn la rPchl'n·hc clc :iK lctlrcs C'O\'OYt'<''> par Tiberiu Crudu cnlre l!J'.!~ N 1%2 :i 'on
ami cL mi' i1 rlispo,ition avC'c anwbilite par Octavia Lupu-i\lorariu, clc Suecava. h1
fcmme ele Lccu i\lorariu.
Leo; cll..'llX ecrivai1h ont nborcle pcnclanl la vie. de clivcr„ dum;aincs d'aclivite :
folklorl', Jin~ui"Liqu<', p(·clai:ogi<', litl('!'Oh1rc (cn•aleurs cl'<'squiso;cs. ele nouvelle'>. :IC'
romans, ele pi<-c<'"' clL' lhi.'iitrc, pour lco;quellc ... ii" uni rc<.11 ele<; pri.x dc 1'1\caclcmic Hou.
mnine), mu„iquc, note\ rlc \'OYa!:e. de. 11 ... fircnt de-; vio;il<.•' dano; lcur villC'", ;, Bolu~ani, Sucem:a el Ccrn~1u~i. l'reoccupe" cn llll'mc 111<',Urc cie l'approfonclh"<'lllC'llt
des clalco; conccrnanl IC' pocie nation:tl, ils onl poursuivi Ic" voyai;c' ele celui-ci el
Ic.., doc11111C'nls. En mt•mc lemp .... ih. onl edite ele.., revucs. 011 11011s reconlron-; lcur
sii;natures.
Dan' la m;ii,nn ele la familie Morariu. ou on foi ... ait ele la 111usiquc chi1tic. Tiberiu Crudu vivail ele' 111omC'nlo; de relUchcmenl, allernant avcc ele!. viv<!' clio;cu,„ions
sur de<, M•jcls ele cullure nalionalc ct nnivcrscllc. Gracluc ele l'l'nivero;ilc ele la„sy,
eLudianL du profcs<.cur /\I. Philippiclc, J'hisloricn de Botoşani continue la :-.p(•ciali'>aLlon i1 Paris, t'.•lanl forme ;, l'ccole fra1wai">e. tlcvc ele Scxlil l'u~cariu. Lcca Morariu
et;lit ;i "on tuur, un procluil clc la culture allemande.
l...;1 corrc ... ponclancc. ele laquellc Ies autcurs ele celle elucll• onl choisi IC'' a'>pccls
le'> plus significalifs. mel en lumierc la „inccrile el la lon,:iuc clurec ele !'amilic enlre
le„ clcux lellrcs, qui confes..,aient reciprot1ucmenL la joic cl'a\"oir achcvc cerLainc...
ocuvre<o, ou Ies projel" d'avcnir.
J.co; lrisLC's t-v<!nc111cnt' ele la cle11xiemc i;uerre monclialc Ies ont cloii;ne cn
cspace, 111ais la continuation dl' la corrC'sponclance lcur offrit la possibilite ele se
s<.>nlir to11jo11r:-. plus prochcs.
Tiberiu Crudu meurt Cil H1r12, ;·1 l'iigc ele 70 ano;_ J.eca il-lorariu lui Mll"Vil 11
an". juqu'en l!l<i:I. J.cs auleuro; con ... iclerent que l'articlc d-<lcs'>us contiC'nt clcs suHi..sanls element„ qui offn·nt aux lccteurs une vivc ima1ic Mir elcux kllres qui onL
illuslrc nagucrc la spiriLualitc roumaine, cl parLiculieremC'nl celle de la ;mne norcliquc
clu pays,
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DOCUMENTE

ll'J DOCUMENT SL'CE\'E1\N DE LA 150:1

Intre destul t!c nunwroascle documente moldoveneşti existente in Jc.•pozilclc Viliall'i s;b:u a :\rhivt•lor Statului. sc.• 11um;iri1 şi unul redactat in
limba gcrma11i1 mcc!ievali1 - i1wclit pc cil se parc, c<ki nu l-am aflat în
nici una clin cul~i;t•rile de documente moldoveneşti <'ditaie pinii ac~tm provenind ele la „Isaac, al voievodului clin Moldova vistiernic şi marc vameş", datat „in vi)!;lia Sanct<:' Thome apostoli l:iO:l" şi adresat „cinsliltilui
~· luminatului Domnului Domn Burr:1.•rnrnister şi sfetnic al Sibiului, tll'oscbitului şi binevoitorului nostru vecin". 1
Scrisoarea rP1atc:•axi1 o intervenţie a vistic.•r11icului i11 favoarea unor
11<.•guţ;ilori molclo'.t·ni care „nu cu mult in urmr1 s-au aflat în llnuaria cu
rli feri le mc"irfuri :le c<ire apoi le-au vi ndul" şi cart' „au dcdara l vameşului
-::i multor altor o<uneni huni (c;·1 au) unde miirg;lritan>, deşi clup<i cum
ştiu şi altfel nu este cfi nici umle i11 lumt• mt1n~<-1ritarelc şi pietrele
nestemate nu au vamil".
„Şi cînd oamenii noştri s-au întors inapoi conlinui1 scrisoarea vameşul Stephan le-a aţinul calea nu ca un vecin bun ci ca un duşman al
milostivului nostn: Domn şi al oaml'nilor s<îi, şi Ic-a luat cu sila sus zisele
m;irg;iritare - pe rnre nici in<.1inte nu le-au titg;iduit - (care fapl<î) - esle
impotriva lui Dtllll'Wzeu şi a legii - şi asemenea alte multe vicleşlll!Uri a
dov1.'clit mai im1i11le numitul Sll'phan. Şi a trebuit neguţ;-1toru! nostru sfi
r;'1scumpt"rc 111;-1rg;·1ritarelc dind 20 de florini ungureşti. ~i a venit la noi al
lumimlţiei voastre om. purtătorul acestei scrisori, cu nunwi<." de domnul
Hanns - şi i-am luat acestuia mai înainte amintiţi florini ungureşti, jn
1rnmiir de 211 flori1~i ungureşti, şi i-am dat omului nostru. !)i vei şli lumi11i1ţia ta ce vei face cu vameşul c[1ci este subt. lumi111iţia la şi nu va putea
face altfel de cu1n e scris mai sus. Dumnezeu fie cu voi. Dai in Suceava
in 20 clec1m1brie J5fl:l. Isaac, al voievodului vistiernic şi marc vamc~ in
;\'loldova".
Scris cu cernaeli1 IH:"agni, în limba german<I meclicvali1, cu C<lracterc
.!~otic<\ pe hîrlie ;.ivind ca filigran „capul de bou" - ce<.·a ce ar indica pro·.·cnienţa ei itcdian(, 7 (deşi se pare ci1 a~emenea hirlic e atestatei în 1\-folclova cil' un singur document abia în 1514 . cel aflai la Arhivele Stalului
din Sibiu. avind mc'irimca de 275x215 mm., esle în ge1wral bine piistrat,
n1 excepţia colţ.ului clin dreapta, sus. unde nu se poate descifra în întregime formula de salut. şi - clin p;katc - în drPplul rindurilor 4-5 unde
a devenit invizibil numel<:' nohilului căruia ne~uţiltorii moldovenii i-au
vindut m1irfurile lor.
1. ;\rhivele Statu~ui - Filiala Sibiu. Foncl llrukc>nthal, l~Ola H. S. îl7
:?. :Mareş Al., Filir1anl'll' hirlii•i intrehuin!ah• in Ţiu·ill• Homillll' in M'<'. ni XV-k:i,
Burnrc~li.

Ed. i\cacl.

n.

S.

n.

p. XXIX, ·111-59.

3. Iclcm, p. XXX\'!
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Scrisoarea ni se parc dcmn<i de
pro\'ine de la un demnitar de vaz<·1
stituie singura emis•·• de el cure ne
du-se prcsupu11e. ele asl'mcnea, - şi
<Jutografit.

interes. i11 primul rinei, pentru c<i ca
al curţii lui Ştefan cel !\fon• şi conc cunoscuti1, pinii in prezent, putinvom vec.lea ele ce - ci1 scrisoarea este

Isa;1c - sau !suc - deşi foarte des amintit Î!l documentele clin perioada ani lor J4~Jll- l ~2:3. este, tot uşi. un personaj dcst u I de puţin cunoscut. Nu-i !;'tim nici asccndentii, nici rudele colatcnik·. nici moşii pe care
si1 Ic fi moştenit. lJ;ir, chiar in acl'l an in care apare pentru prima clal;1 i:1
tlocumente. afli1111 c;-1 a cumpiirat (14!10) ele l;1 .. neamul lui popa [u1!a" satul „f'ulticeanii" ~ dup;1 cum, la 22 febntrnie 1502, avea si1 cumpl•re satul
Dl!lheşli de la urm~•şii lui Şenelrea, portarul de Suceava - cumnat ul lui
Ştefan cel i\fore. prin ci1s:1toria sa cu Marii!, sora voievodului mort in
lupta ck la Hinrnic (iulie 1481) iar fiicu lui Isaac, pt! nume Nastasia. de\inea moşia „Onicc<.nii" 6 (poalt:' primii<-• ca zestre?>. L!rmaşii Naslasiei tles1:.rc~ care iar;:1~i 11u ştim cu cine u fost m<·1ritati1 - s-au bucurat insi1 el<.'
protecţie clomnea!-.c.;·i şi la lll<IÎ bine cil' un sfert de \C~c ele la moarte:.·~• l>llnicului lor. :\stfol. t.lintr-un document semnat de :\lexanclru l.i1puş11ea11u
la 1:1 aprilie 15:i4 ', afli1m c;·1 an•sta inti1r<:.•şte copiilor Nastasiei - pe numele lor Luca. [s;1c, Orii.ghici şi Salomia - .. oci1w şi dcdin~ lor drcapl<"1
ciin prhilegiul de u1mpiiri1luri1 n· a anrl hunicul lor, Isac. vistier. de l<i
bunicul domniei mele Şt<:.•1'<111 voievod cel lkitrin. un sat pt' :;omuz, <1nunw
Oolheşti".

Oricum. lsac )"1<ll'e s;i fi fficut importante serviciii domniei şi ca al<1re
bucurat ele i11:..i1e deminl;."1ţi şi ele marc incredere nu doar sub ~lcfa:1
ce:'I Mare, ci şi sub urmaşii acestuia, Do~clan şi Ştdi1niţ;i, vistiernic pin;-1 i11
l:i08, pirc.:1lab ele C1:tatea 11ou<"1 (Roma11) in l:illl, mare lo_gofi1t intre 1:>13l:i15. iar mai lirllli ap;u-ind in Divmnil lui Ştcr.-1nik1, fimi titlu. lLir 1:e
primul loc. t
111 aceste caliti1ţi 11 afl[1m in dou;i rinduri ca sol al lui Ştefan cel Marc
- prima clalit sinl!ur, iar a dou;.1 oar<i cu lo_i.;ofolul "le:h1tu - la Ioan .\!beri,
i11cercincl si1 <tfle intenţiile craiului leşesc şi s;i-1 determine, probabil, Sii
n!nunte la intenţia sa ele a intra pc pi11nintul i\lolclovei (în H!J7) - . solie
care se va inchei.i cu prinderea sa şi :.1 lui T;-llllll şi trimiterea lor de ci1trc
rege!!:! polon la „..:i:talea Liovului" dup;i cum conscm11c.·az<"1. mai JK' Iar~
sau mai succint, o scrie ele cronici (1.etopisl'ţul anonim ;ii Moldo\l'i, Cronica moldo-gcrn1anii, Cronica moldo-polun5, Letopiseţul dl' la Putna ' sau
Grigore llrl'che in LL•topiscţul Ţiirii l\foldoni).

~-a

4. Co~t:khe~eu ;'11, llot·um~nlt· 111otdon·111•şli
d~ 1:1 lloi.:<lan \"Ot•\"11<1 (l!ill l-1!"117)
1!1-IO, p. :12;.
5. Idem.
H. lbidt•m.
i. Uoeunwnlc 11rivi11d istoria lfo111i111it•i, St•ria ,\_ :\lotdova. X\ 1 /2, p. !:i:i
H. StoicC'o;ru ~- IJ1qio11ar al marilor drri:[1lod din 'l'ara Hom;irll':l'l'U ~i l\lol<ln,·a. SC'l'. Xl\"-X\'11, I>uc·t11·C'~Li, Ed. J·:neiclopNk~t r0111~111a. l!li I, p. 2-;-1i,
i\I. Co~t{1tl1csc11, 011. dl„ p. JW.
!I_ Cronidlt• !-l;a .:>-r om;"rnrw din wt·. X \'-X\ I, publieatc•
de I011 Bogdan. t.•d i\ Îl'
re\·i11.11t;"1 şi l"<>1nplC'lala 1k I'. I'. J';111ailco;c11, 1J11c11rt·~1i, Ed. \c:1dr111ici IU'.11., 1!1:1'1,
p. 3i, ;,::?, r;;,, IR I.
B11cur;:-şti.

372
https://biblioteca-digitala.ro

Se p;m_• d1 a sl<1t prins 1:1 poln11i pi11-1 in toamna h1i 1-1!17, 1."i11d, reîntors
in ţar:·1 ~i trimis. parc-s(•, i11tr-o all[1 solie, în Transilvania, afliim cei 110alt• ca mul\umit;·1 pe>nlru elibenirea sa din temniţa polonit - incrcdi11l.t·w:<"1 unor meşlen saşi clin Cluj, ferecarea i11 argint a 'f(•lr•tc\'anglwliurului (scris clin porunca lui Ştef;111 cel i\fore pe scama episcopiei Fclcacului).
dt1pi1 cum rel.ullit din inscripţia Îi! limba slavonit gravat<i pe coperltt ele
arc:i11t a cc"1rţii : „Hohul lui Dumnezeu lsac vistiernicul a ferecat acest. Telracvanqhel pe11tru mitropolia de la F'eleac în anul ÎOOfi, decembrie". "

ln l:lO!i şi l!illfi ii arlitm cJin nou in solie la poloni, impreunit cu logof;1lul Tinttu ~i cu alţii, spre a cere in c:·1s{1lorie:• - in m:rnele lui Bogdan pe sora regelui p<1lo11 :\lexandru. ·'Iar in l!i!O Isac se aflc"t <lin nou în solie
la lehi, lratind - 1mpreu11c"1 cu mareic lo~!of:it Tc"1utu. cu pîrcăhthul Tm1der
~i cu pil;irul l\'t11~cu încheierea p:icii. in condiţii cil mai bune, cu Si(!ismuncl.
'finind seama de cele de mai sus, este nei11doielnic c:i Isac, visliernic11l
~i mai lirziu - marele lor..:ofiit, t·ra cunosci1lor al unor limhi stri1i11c,
ipotel.a ci1 ar fi :;;liut şi germana fiinc.I verosimilii, iar scrisoarea uflali"1 la
\rhi\'(•le Statului di11 Sibiu 1w indeumni1 sfi credem şi prin ~rafia ei ingrijili1, exers;it;·1, - ..:i, provine tic la un om obişnuit a minui pana.
In lcgc"1t uri1 cu inl(•rvcnţia lui Isac la autoriti1ţile sibiene, am mai
t1d(1uga ci1 acest :nud de rezolvare a unor neclrept:iţi, ele rPcuperare a unor
dalorii, pare sc"1 fi iost obişnuit - Cl'l puţi11 la vistiernicul nostru - co·1ci,
i•1t:i, <1fl;im cli11tr-u11 all document " ci1 s-a procecbt la fel in CCIZUI unor
ncguţ:"1lori clin Li<·\· C'oşnar şi Antonie pentru care „pan lsac, vameş
la Suceava, :1 garantat pentru 137 zloţi ungureşti sau cite :iÎ <tspri pentru
nn zlul unguresc'· - suma respecli\'i1 fiindu-i reţi:1ulc"1 lot unui negustor
lion•an - ilarli1:;;, fiul lui i\larlin - fopt despre care se inştiin\eaz<i pan
13urgcnneistcr şi sft•lnicii J.iovttlui.
Com11nicind ~·\.·risoarea \'islieri1icul11i !sac, aflali1 la .\rhivelc Statului
din Sihiu, ' o l':ict·m. incrcdi11ţaţi cc"1 ea merit<i toatit atenţia nu numai datorit;-, faptului ci1 este singura pe care o cunoaştem ca provC'11i11d ele la
;1n'sl demnitar al curţii marelui vocvocl, ci şi )ll'lllru c;i ea alesl<i şi alte

111i1rf11ri pe care !W!ill\<°1lorii muldoVL'lli de la incepulul secolului al XVI-iea
!l• aduet•au din Or:<:.·nt spre C('ntrnl Europei - mitrg;lritarclc - ca !oii faptul C<-1 hirtia ck• provcnienVJ italiani1 a p;Hruns în Moldova cu cel puţin
un deceniu mai clevrenw decil se ştia pirni acum.
10. Turcleanu Jo:p1;;, '1a1111sl-riw s/;ive din lim11111 lui
~ldan Cl•I :\lan•. Extr;is
d m C.:t•rt't•lâri lih•r;irt', \'Ol. \', llucurc~t i,
1'.I. ll_ I rnprinwria Nai ional:-1, 1!1-1:1. p.
I îî- l;ll.

11. .\I. Cn„t<'1ch.?sn1. 011. dt . p. H1l-·H!i.
1:?. lhidl'm, p. 3u!1-:110.
LL 'fin <.;'1 111ul\UllW'>C şi pl? acc;1s1:·1 cal<' Lilianei l'opa.

:1rhivi't principal la
!1rhivele Sl;itului Sihi11, p<mtru am;1bililate;i c-u enre m-a „prijinit prin sesizarea ~i
dc,crif ra rea clucumL'll 111 lu.
3Î3
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ANF.XA

(Snisoan•a \ i!>lit•rnicu/ui lsa•:, in tra11scri•·1 t• cu lilt>r(' lat im')
Dcnn i-:r„'<lrnen \'nrlc- \\'Ollwc-y!">,cnn I lt'rr
!'!. B11r~el'lllC'Y'-lC'I' /vnrlc r<1ll cJ,,:·
lll'l"mansladt vin-;ercn br„11nclere1111 !'!achparc-nn vnd RUe1wn·nn / (llt' \11•rso-ul !>l'ri
sorii, 11.11.)
Yn„ercn [reinlliehen (iru"' vnrl Stctt . . . fclc-lcrioralj cr„-.amcn wt•i,sc•nn
llerrn vncle... [clelc-rior:1l) wij da"" vn<.1•r lcwllw ic:z11ncll nichl !ana: vorgnn~cr
czc-il „cin gcwc„,.,enn /in Vni:ernn mil cthli•lher warc- rlij „ii <lc-1111
\·orkaulll.... jilizibilf kuni!llichcr / rn:1~c„lell polten alz rlcrn gros,.,mechtigc•n llt'rrenn llC'rr 'J"l;.e>.„ !ilizibili „tvan/zo
scin vn,C't" ll'wthl' geczof:C"nn
mit
seincnn
g(•nnaclcn
clureh
dC'r/beczalungc wi!IC"n offenwt>rllidK·n
rlurch Niiczcn vncl „ich ,·nertliehenn / clem t•zw;mczii:;er vnd ancl,•rc-nn t!Ultl·nn hct"l"l'lln
;:nge„agsL habcn vncl mil/i:ulll'll fricle sein clo habcn ~ij all!::e„ar,L clc-m czwnczi!;cr
\nrl anclcrc.•rn viei i:11Llc>n i„t clas pcrlll•n vnrl cclc·I gc„lein kcin werth in all,•r welt
11id1l halx.·n vnrl rlo vn-.er lewlh wicll'r /scin kommcn z11 rugke do halt rlcr c•z\\illl1·; iger StC'phan vnsC'rem lewlhC'n rlij Slra·N~ geh:tltl•n nichl alz eyn J?Uller Nachpar
<.1111rlC'r /alz ein finei! vn-.ct"C'll genceligcm hC'l'l'C' v111l sdnc>n lewthen vncl /hat in mil
1:rwalt genomen rlij obgcnanlcnn 1x•rllcn clij sij
cloeh vor/nij ~C'lii11gnl'l habcnn
,·ncl class clol"h wicler .Ilot vncl rcchl i'l vnel ~ulche vncl anclere vili ti'lgk<>ll \"ll<os bewebl
cler cci:C'nanth SlC'plian clo · 1) halt vn,er
ka11ffmann clij pcl"llenn lllll'"en/au""ka11ll(n vmb 21) vni: ferise-hei fi 1oren ). •t J\lzo bt kummec in \'n,cr millC'll ewe:- \\'C'i'<lwilh millC'ick•r czeig0r/cli"cs l.Jriffeo; mit clC'm namrn herr
llann"" clcm hab wir
clij vorgcnanlc vn~ (crisclwj [I lorPnf alz in cler czall 20 vng [erisclwl fi loren] gl'nomcn vnd vn-;crem m•mnc .i;cr.eben clarumh EwC'r \\"l•i ... theith \\·ircl woll wio;'C'nn
wao;s ir lhan / werth mit clcm Czwanozir,l'r zo t•r rlen/ncler cwer \VPisLhC'ith i't I
vnrl cwcr weihcith auch nichl anclcrs clcrf<'n winl \"C'n alz
ohcnn/~cschribenn i't.
(iot mit C'llch. Geucben auff clC'r Soczawa in vii~ilia s:uwli '!'home apostoli~) I rio:i.
I "•tac ele-; \\'oywodw .Sehac-zmai„ter vncl Gro,o;C'r mcwthner in cler !\lt1lcla.
I. Textul cuprino; intre "C'mnclc • .
e„tc <.C"ri" pc marJ!ine.
2. „Vi.llilia saneli Tl.JomC' apostoli I 503"
in a junul
Sf. Toma
20 clt'c'c1nhrie) 150:.:.

Nulă, l ILerior -;eril'rii pa.llinilor elf' fa\a. am aflal tloe11mcnl11l rcproelt.1" folo::!ragralic-, în vol1111111l Mărlllrii alt• lrt•c·ulului. 1\lhurn dt• doeumt•nll', B11c111·cş1i, iJir(•c\1a Gcnc-rali1. J\rhivl'.·lor Stalului şi Con„iliul11i Culturii. . „ l!lH I (Conrclonator hnel
Gal). p. liH.
JJocumentul apare netradus, in,.,o\jl ele unrnitoarca lei:encl;"1 in limba 1om;"m,\ şi in
limbile lranl'ez;i si germanii: .. 150:1. cleccmb1·ic: 20, .Suceava. l'lingcrea vi,tiPrnie11l11i lui SlC'fan c-el i\larc impoLrva laxC'lor imp11„c nc1:u„1orilor molclovl'ni. . . . l'le
Original in limba lali11:"1, lll'1"1~:11m·nt". (sub!. noaslrit).
.
.
1\vincl in vedere d;1frh· t•ronah• 11r\"Înd limba dt• n•dad:trl' şa su1>orhtl ma(t•r1al al
documcnlului, precum şi 1wlradut:t·rt·a do,·umt•nlului - con._i,L•r ca pai!inilc ele f:t!a
i'ii pi1-.1rcaza intru 1<>1111 motiva\ia publicilrii.
(i\1. 1\.)
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lN nocU:\.IF.S'f l>E SUCF.1\\ A BATANT OF. 150:1

-

resume -

On publie un un cloeunu•nt provcnant ele ls;1ac, tr\'.>„orier t'L i::rancl clouanit•ir <k
principautl· molclavc, i•mis ;'1 SuC"eava en
1503 aclre'isto au „hunnc:-te ci edain•
.~~eur Burgcrmeistcr et Conscillcr de Sibiu. ;i notrc clislinguc el bienveillanl voisin".
l.a lellrc. cerite cn allc·man<I mccli<"~val. reprcscnlc une inLC'rvenlion clu clii::nililirc
de Suc<>av11 aupre" cles autoritec~ ele Sibiu. arin ele rc,m1ch·C' des complications <l"orclre l'llllllllN'cial. frequcntes i1 l't·poque.
·~·
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ŞJ\PTE

DOClli\JENTE ISTORICE INl·.DITE PHJ\"INI>
S:\Tl'L GIULE~TI
ca:OICGJ·: FEi.iX T:\SC,\

Satul Giuleşti clin judeţul Suceava a ci1pi1tat o importa11ţi1 istorir;·1
t!eosehil[1 in urnw s;·1p;Hurilor arhcolo.t~icL• efectuale in Jlllll de• c<-1lre I.ia
l.3i1lri11a, :\dria11 Df1tri11a, lo:l Vt1t[1ma11u şi ~tefan Scorţa:n1 1 şi co11tinuale in 1!1112 de I.ia Bi1trina, Octav Monoranu ~i :\drian 3,-1trina '.
Si1pi1turile s-au ff1cul pe valea riului Moldova in punctul denumit
1.i „lemelie", care la sfirşitul secolului tn•cut era considerat vechiul loc
de aşezare ;.1 m.:estui sol. Satul îşi trage numele de la Giuli1 prim sfc.•tnic
al voievodului Petru I .i\luş<1t menţionat in douc-1 documc.•ntL· din I mai
1:m4' şi din li mai 1:.mi >. Ht•şcdinţa feudal;-,
dl'scoperil<-1 la Giuleşti a
aparţinut acc.•st11i mare boier. care la rîndul si1u era
originar din satul
cnezial Giuleşti c.le pe valL•a Marei din Marnmurcş 6 •
Despre salul Giukşti din judeţul
Suceava s-au puhlic<.1t pi11;-1 în
prezent dou;·, documente> şi anume :
- un act de donaţie, pe c<irc mareic vornic al
'Firii de .Jos Ncstor
Ureche şi cumnatul si1u lonaşco Mo(!ildea, vornic de gloule, ii fac lll<-111;istirii Secu la I octombrie lli04 şi anume satul Giuleşti. cu clou;i c;-1tu110, vad de moari1 şi piui1; :
- un uric de la lcn•mia Movilii, voievod, clin 15 aprilie IGO:i, pri11
care int<"1rc~te do1w~ia ct-lor doi boieri, mentio11at:"1 mai sus privind „dou:1
p;-,r~i din salul Giuleşli ct• este pc i'.\'loldova, undl' a fo~L curll'a lui Giulea ~ ".
111 cele cc urmeazi1 prezenl:'1m alic i documente istorice privinc..1 satul Ciuleşti. care nu au fost puhlicatL• pi11i1 i11 prezent decil in n:zumal.
-,·l·xli1I lor integral fornwaz<'1 rnwxelc I -- VII la pn.•zenta l•xpunPrl'.
I. - La 111 seplPmhrie l:i!HI Il•rc.•mia ;v1ovil;"1 voit•vod int;ircşle 1111 zaph. prin C<il'L' Jonaşco Mogilclea vor:licul a cump;-1rat cu 2011 zloti l;-1li1ri1şti, de !<1 ~tdan F;-1rim<-1 p;-1rţiJe ele moşie din salul Giuleşli, pc care le
--------1.

I.ia Billrma. :\clrian ll;ilrina. 11111 Vi1li1man11 ~i Ştc>fan S('orlarrn: 1\n~amhlul n·fc·udal.- tl1• la Giul1•şli. jud. S•H·t·av;?, in „CC'r<'l'tiari arlll'olo,:ieC''', \·1. l!•B'.l,

ş1·clin\c•i

pp. i!J- !1:1.

·• I.ia lli1Lrina. 0'"lav :'llonoranu şi 1\clrian D;"ilrina : C1•rn·lf11·i/1• arh1•loo::i1·c• di11 1·1111n11'>11l n•ş1'<li11ll•i f1•111lall' dt• la Giuh•şti, com. lloroai;i, jud. Sun•a\·:1, in .. Co:-rcelari arhC'olor,ic-~·", \"li, 111UI, PP. 15:1-lli:>.
:1. Geoq:l' 1.ahn\";ll"y, Con,l:mtin I. Br:Hiam1 şi C:.t~. Tocil<'„Cll; i\for1·l" dklion;u·
gl'Oţ!r:1ik al lh>mani1•i, I l. l.h1curl'~li, 1!100, p. H Hi .
.J. 1>01·1mw11la Humani:w llh!orit-a. -.cria .\ i\loldova (IJ_IU I./'..) I cloe .1. p. I
:-1. ColC'~\ia lh1rnwz:achi; 0111·11m1•nlt• privitoan• la j„Joria rum:·milor I/".'. p. 1~1;,
li. D.IUl.C .• XI, clm· -Iii:, clin ".'O martie 1:rno, pp. 111:1-IH·I.
1. U111·111111·11h• 1>rh·i 11:I htoria Hom:ini1·i, "eria A
:\loldo\ <1 (0.l.IL\.), X\"11/1. cioc.
".'5î, p. 1:1U.
U. D.l.U.:\„ X\"11/!, cioc:. Jlf;, pp. 232-23-1
0

0
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ave•1 dl' lll ta1.:i1 s;'1u lo11i(;"1 F;irirnii ~i de );1 fratele siiu
Toader F;irimii.
Uocumcntul relev;"1 mmwle celor mai \'C'Chi locuitori ai satului Giulcşti
pc.• rnre ii cu110;1ştcm. :\m ari1tut m;d sus c;'1 Jonw;;co Mogildea a don.il la
I Ddomliric Jlill-l m{11liistirii Sc.•cu moşia cumpiirali1 cu acC'st z<ipis.
II. - La 211 iunie l!ilO un nunHir de )li boieri ele ţar;"1 dau m:.·1rturie
c:1 nrnrelc \·ornic Ncstor Ureche a cumpi1rat cu 20 taleri ele an~int, toati1 moşia din Giull'~ti, 1:c care o avea :\vC1r, fiul lui .-\lhastru. Dcsi(!ur d
~· <•ceastă moşic a trecut tot in cadrul do:iatiei fr1cut;i
mi111;-1stirii Secu.
la I odomhrie J(ilJ-1. l\·1cnţioni11n aici c<i soţiile celor doi donatori, N<~slor
l:Jrcchc şi lonaşco Mogildca, emu surori bune i<ir donatorii cumnaţi intre
ei. lnt r-aclev;·1r Mit ror a1w LI rcclw şi
Salomia 1\·lo.~i ldl'a erau fiicele 1ui
lonaşco Jora. pi1h<-1rnicl.'I, care la r;ndul s:1u era fiul lui Tocll'r:aşco .Jura,
st;.irosle dl' Tecuci la 152~1. Nc.'acşa l'osadnic. soţia lui Todcraşca Jora.
l~ra prin m1.m1<1 sa, :vlaruşca fl;'111tece. desc<.'nde11ti1 clin m;irc•le hoier (iiuli1,
(!(' la srirşitul secolului XI\!_'
III. - La !> i1111t1;1rie 1Ci31 Moise Movili1 voievocl i11t<-1r(•şte miini1slirii
Secu clona\ia l'i1cut;"1 de Nt'stor l'rn·lw şi Ionaşcu i\logîlck·a şi anume satul
Ci11lt~şli de pc riul Moldova.
La Iii ;iprilit' lli3fi Vasile Lupu voil•vod înt:1reşt<.• mimiistirii
const i ncl din pi1rti Ic d<' moşic
de lu Giuleşti. tinutul Sucen•i, cumpim1ll' în l!>H!) de Ia !;Ll'fa:l feciorul
lui lo<m FY1rimii.
iV. -

St':.:U donat ia focut;"1 de.• lmwşcu Mugi Idea.

V. - I.a l l ianuarie JG!iO Ştefii11iţ;"1 l.11pu voievod inli1reşlc 1rni11<istirii Sl'cu o seric de bunuri funci<1re ele.• la Cotnari, Colihiţi1, Bri1tulcşti şi
Burceşti donate de Variam mitropolitul Moldovei ; intre aceste bu11u1·i
l·stc 1m-'nţio11ati1 şi o prisac;·1 de la Ciiuleşli.

VI. - I.a I aprilie 170Ci .-\11lioh Cantemir
voievod dispu:w si1 se
f:1c•i o cercetare la faţa locului şi si1 Sl' rcstahileasc;i
prin stilpirc vechiul hotar dintre satul Giulcşli al mi111{1stirii Secu şi satul Plopi al ITl<-111:·1stirii Rişca, cleo:1n•cc.• acel h.ot:1r fusese deviai ele ape. în clt•favoar'ca
mi111i1stirii Secu.
La li> aprilie 1707 Misail mitropolitul Moldovei Im;;·, o lunf.:•i
tPsl;mwntari1 rn favo<•l'l'a mi111:·1stirii Secu : aici C'Slt' cuprinsi1 şi
prisaca de Ia Ciiulcşti, d:1ruit;"1 de mitropolitul Varlaam, d;ir ll'statorul o
;ilril>uie mi111;·1slirii Neamţ.
VII. -

c!1~pozi\ie

cit in sPcolul X\'III. atit 111;·1ni1stirca
Secu. cil şi m:'1;1i1stirea
la o marc.• inflorir<=', i11 special clup;i cc se
stahiiise
acolo, venind de Ia muntele
.-\thos. rC'numitul c;·t1ug;·1r Paisie, mort în
l 7!14: l'! i:lfiinţasc la amlil'lc m;-111;is!iri şcoli de copişti, caligrafi şi rniniaturi~li. 1\cl'ştia mt l'luborat preţioase c;'ir\i de cult şi laice. aclevi1rale
<>pl'l'c ele 1.1rt:·1. clin c;1n• cxcmpl•1re cell,bre se p;"1slreaz;i la Vic•na, Vatican şi Lonclr;1. Cc.•le doui1 mi111;1st i;·i aju11scser;·1 imprC't1n{1 la un efet.·1 iv de
700 ci1lug;irj şi fraţi.
St'

ştit•

Neamţ ;1ju11seser;·1

!J. Ştc(an S. Gorovl'i: l11r11:liril1• rr1111il';i;·ul11i Grii:on· l·n·dw, in „1\nuar ele lincvi„lici1 !:Î i'>LOria:- Jilcrar:-1", lasi. XXIV. 1!1;:1 pi. I. p. 11:1; (;conw-J'elix Taşd1: lnlinw
r;idadni adind, l.l11n1re~li, I .185. p. 12. luc·rar1· ~i1111.1-.f1 in 111am1„t·ri!. ~i dep11'of1 la
:\rhivclc Statului laşi, Mlh cota ~h. 2h:!; • C~or),{c-l·'cli.x Ta~C"fl: lin long îihm

i:cm•alo;:i<tlll' !\11.ld;l\'t', in „Hcclwn·hes „ur l'hi ... Loirc clcs in-.til11Lions el du clroil",
X, nucarcsl, (l!>!J5). P. 97.
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Din tPst:mwntul milropolilult1i Mi"<•il rez111l;\ !n p<irtc, bor.ala inwstn1rc matcrinl;-1 şi spiritualii 11 mi111<~1stirii Secu la incepulul secolului XVIIl,
înzestrare ele care bimuim c;-1 au putut beneficia şi locuitorii satului Giule~il i de pc Moldova.
Satul Giuleşti H r;-1mas m1-m;-1stiresc pin;-1 la secuhirizm·t•a averilor mi1!1<isti r<'şl i, i 11 f;iptuiti1 ele :\Jexanclru Ioan Cuza i n 1llli4, chel au fost improprictc"1riţi !10 ţ;-irani cu 244 fillci p;-1mi11t :.rabii. I 11 1840 s-a construit biserica, Î<1r in JllGO şco;tla satului. ln anul 1!1011 satul Giulcşti av<~a 524 Jocuitori "; in l!l:Hl satul Giulcşli avea Cil!I locuitori 11 •
Continuarea si1p;-1turilor <irheolog:icc, la reşedinţa feudal:1 de la Ciiuleşti. ar putea aduce importmitc (•lcmenk noi, privind nivelul de viaţ(i clin
f\lolclova la sfirşitul secolului XIV.

lc-remia ;'.lo~hi!{, vm•vod cu mila lui Dzc-11. clomn p{1mint11l11i Mulclovl'i iat:"1 c;·1
vc>ni inainlea noa„1r{1 şi inaintea hnirrilor noşlri t•n•clincioa„a „111~a noa,tra lo11a„i
1\logîldca clvornic11l şi au acin' un zaµi„ dl• m;"1rl11rie de );1 <.lu::ile noa„lr<' :\rama l'\!
ma fo~t „taroo;te şi l ';\lraşc11 cf11ni1raş ~i .Spiridon pitfarel şi Zaharia pitarel !Joi Cupcs.:!
hatman ~i llin;ea zicin1l cum c;"1 au VE'nit inainlC'a lor Ştefan. fc>ciorul lui loni\i1 F;iri111{1, ele a lui bunf\ \'OC de ninwni a"uprit clar nid „ilit au marluri„it c-11111 c;·a au
vinclul a sa clreapl;-, ocin;i şi moşic cilf1 parlC' „e va all'ge ele la tal{1! ,.,au. Toni\:"1
I· ;iri111;"1 din "atul GiulC'şli care e„tc pre J\lolrlov;i şi clo11:·1 par\i el intru acC'lasi sal
Ci11Je~li. C'C au fn-;l C'lllllpi1r:'Jtur;-1 a fralcll1i s;"111 Toader dC' la nC'polu lui Dra,::;m ~i /\na
:1cca o au \'indnt-u mai q1<, scrisului lonaşro :\loi;:ilclea dvurnic1•l rlre;Jl <Im:.-, ,;ulc
zlo\i w1:1rC'şli. Ş1 noi d;acf1 am \";izul ill"C) zapio; şi m;1rl11ric, iar:"1 noi int';i am clal
'.;i pc·ntrn at"cia am inli1rit acele pi11·1i r!C' mai Ml' "':-ri'c ele ocin,1 cc ~e va aleJ:C' clin
„,;tul Giuleşli rlin \alri1 şi clin cimp şi clin apa, precum e:1 o;[& fie lui şi ele la noi
111'i,• şi 1.·11 tot vc-nit11J şi ;1llul si"1 nu se amC'„tcce impotri\·a al'<'~ll'i c{1rli a no:i..tra.
S-au „cri"' in Suceava la anul ilOll "e(lt<'111hri<' III. Jn,uşi clonm11l a ponmdl;
Slroid mar~·lC' !c1:u(aL au i1w;iţat
Sic:iliul aplicat în cear{1 ro'li<', e<izut.

şi

s-au i<;e;ilil.

:\rh. St. Bucurc~li, J\1-rc.•a Nî!am\. I\' /I
0.d,::. ,Jav. hîrlk· difolio n::xn cm.), fili~1w1.
Cu lrc.·i trad. Ecl. Hcz. lorp,a. ŞI. ~i Doc., XI, ll!i (nr. li":i)

C.":11. I>oc. :\lold. I, Nr. I 0511, p. 252.

10. l.ahovary. Jlr{1lian11 şi '1'oeilcse11 ; l0t·. dl.
11. lndkalorul !>lalblk al sall'/nr clin ll11mi111ia,

Bueurc~şli, 1!13~.
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p. Jli.

lliltl iunit• 28 "·r..:1 S1•c·111

Eu Bomi Dabija bi\· vornic ele r.loati1 i Toader Cchan biv purc;'1lab i Dr<1.(!omil' l\frr1clnicc1· i lonaşco biv po,Lclni1• i l.aziir Chişinf111 i Constantin Galsbal i lonasl'u
\rabic i Ionaşcu .1\\-ram şi Fri1\ian diac, Dumitru biv µitur, mf1rl11ri,im ~i d:·1m slhc
cu acPast.i a 11oa„u·a o;cri.;oarc r1111: au \'l•nit inain!Pa nom.tri1 :\varu clin Giule!.ti,
lcciur al J\lba„lrului ele bunii voia "a ele nimeni inclcmnat sau o;ilit si au m[irlurio;it
c·1m1 au vinclut dreapta ocni1 şi moşie "''· toati1 partea 'a cc arc i11° 'ill în Ciiuleşli:
<:11:·1 se va alci.:c clin lol locul i;c uncie cc arc şi 1·11 toate cur;1turile şi finaţc!r c11
tot ven1t11!. :\esta au vinclul-o clumi-;alP vornicului ercchc clrc>pl clou(1zcd de taleri
batu\i ele ari:int ~i i-au pli1tit acc>~ti bani r.ala dinaintea 11oastr;'1 şi i-au luat deplin
1:mtru muincle cluiri-;ak• aşi~ck•rc şi fratele s;'m 1Jr:·11:i1ili1. :\!)i!idcrca au mi1rturi'il
inainlra nua ... tr~1 cum el ele bum1 voia „a pc•ntru „uf!ctul si1u au dat aşb1 dcrea dreapta
r.~infi ~i moşia sa ce aro ele la p;-1rintC'le „;1u .1\lbao;tru toa1(1 partea sa cc ,.,;, v.i alc~e
clin „al din Giulc~li cu tual<' c11rf1l11ril<' „i l"ll tot vrnitul din tnl loi~ul ,.,,1 hic !>finici
11:an;i,tiri Sf1c11l cu hramul Sfinl11l11i Ioan Cra,tilcl, ca ,..;. fie pentru s11(le1ul sftu a „.-1
pomeni la Sfinlul ponklnic intru slujbile tainC'i a domnului no„lru a lui J,11, llri,to„.
l'l·ntr11 aeeia noi v:1zincl clrt'apla şi el<' buna \'oie vinzare şi a tuia voie cleplin:'1 piat[1
1·e au l11al d<' la IJ11111nealui ur('che vornic aşi~clerca şi a 1l1i Drfoif1il;i rlrcapta şi ele
h11na volc el;in• „nntC'i mi1ni1,..Liri Se;ic11l11i noi ;,m f:kut acea„t~1 ,.;eri,oare de mi11·t11rri,..ir<' pinii a '" face dre,..un· domneşti şi nC' ;1111 pu„ pl•cc•\ill' cillrc a no;i..,lri1 sc·ri„cmrt•.
I 1,.,11 mona-;lir Secul. leat i'l IH iunie 211.
li) 'ii;ilii aplieale in tu-:.
St.'mn1>:.1za :

IJabija bi\' clvornit• i;loatc
lona~co A"·ram biv po„wlnit•
!nna';oeO Vrabie
Dra~ornir 1\lcclelnkl r
•\rh. St llucure!-.ti. ;\I-rea Neam\. l\' /I.
Orig. rcim. hirt:~ llHolio :11.~1x:!1 1·m„ fili1:ran
Cal. l>Dl', i\111ld .• I, :'\r. 1-1511, p ..135 .

.rn:n

ianuarie.• :;,

laşi

11101,i Moghili1 vocvo<l cu mila lui Dumnezeu clomn T•irii i\Jolrlaviei. lalfi domnia
nea 111-am mihhl\'il şi ani dat şi am inli1riti ru~<itorilor no'jlri c•1:11111enul11i şi la lo\i
1 i'1l11r,iirii ele la Sfinla mim:·1,.,lire cc „fi chi:un{1 S<iclll (Jl' 1111 ,;a! pe nume Giuleştii
C'are-i pC' Mr>lelova. care ia'k lor clanie ~i miluin~ ele la ri1poo;;1t11l Nc„101· L'rechl! l'C'
au fo„1 vornic ~i d<' la lonaşl'O i'llogilclea ce :iu fo,I vornic clin bpi,uacc ele inl:'1ritur;i
::-c au H\'lll ele ln eel cu „fin\cnic oclihnil unc!iiul clomnei mcalc IC'rc111ia :\1oHhila
voevocl şi ele la al\i domni mai ilinainlC' e11rii au fo'-1.
S; pent:-u cn s(1 fie şi ele la Domnia mea ace"l ,;al Giuleşli danie. Şi int;irirc şi uric
ne cl:'1lit nici o clalf1 in vecii ve;1~11rilor. Şi allul "~1 nu '-C amc„lccl' inainlc>;i acc,..tci
c ar\i a noa„trl>.
in la~i. in-;uşi domnul au pc1r1mcit.
\'clcal i 13!1 io;C"n. 5.
Sil!iliul in ceari1 rO!iie, cll'll'rÎorat, ocloi::onal. 'emn:"ilura marelui logoffil.
:\rh. Sl. Blll'llrco:li, 11!-rca Nc11rn\, I\' /f•.
CritJ. <,lav, clifolio :11:-.. 111,H em ,filigran.
Cui. D:1c. !\Joltl„ II, Nr. fiN, p. 13!J.
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16:16 aprilit• 11;,

laşi.

Noi \'a„ilc.• V<1r.vod rll lllila lui Dumnr.zeu rlomn p[1111inlul11i Molclovici lal<°1 am 1lal
mn înli1rit noi r11gi1torilor no~lri, ciilu~i1rilor dC' la Sfinla min;htir<> ci! „e d1iama
Saeul. unde ia..,lc hramul Sfintului ~i slil\'il11lui proroc şi i1v1intC' nwrr:atoriul BotC'zi1torul Ioan. Cu nişte pt1r\i de moşic clin 'atul (iiulc'lli ce i:1sl<' in \inului SucevC')
!-'~ piriul i\lolelovr.i, ec iastC' lor dreapt;-1 clanle !:-i miluirr. ele la lonaFo i\lo~ildC':l l'C
au fu-,L vornic clin hpisoc ele cumpi1r:-1ttu·f1 cc : 11 ~1\'lll l\Joi:ilcle<i ele> la lc>rcmia :'-'10r,ltil:-1 \'Ocvo:t. cc> au c11111p<'1rat el lui şi rle la Ştc.·fan feciorul lui lo:m Ff1rim , şi ele
Ia nl\i nepo\i ai l11i pc>ntru :wo zlo\i ti1li1rf1şti. Pentru aceia acc•a!e mai „li„ zi<;(' p:'irli
ck muşiC' clin '<atul Giuleşti. C;i .,;:\ fie lor ~i ele Iii domnia n:r.a rnr.;it:1rilur 11t1'1tri
· ::111~t1rilo1· cil' Ia .Sfinta mi1n•hlh'<' ele mai '>li~ ~c1'Îs[1. dreapta moşic şi elani<> şi miluire
!;I u:·k şi inlaritura. <'li tot VC'llilul ne d{llit nil'i o dai:~ in \'ed Şi ;iltnl
nu se
~i

„;,

;.m~·-.tece.

Jn,uşi

Do1111rnl o porunt'il,
ln la~i ii-li ap. Hi.
G:•vril vl'I Ioi:ofiit
V;ili<lal t'tl „ic:iliu <plieill in rcar;'1 roşir. pr,I<' c:arr ,_a pla„at un -.irat rle fibre rle
lin:'1 (inclC'dfrahil).
Aril. ~-1. Buct1rc-şti, ;\i-rea ~cam\. IV /f>.

C);-i1:. -la\', clifolio :lO,::ixW.5 t·m. fili1:ran
C:1l. DO(', i\lold., li. \:1·. ll!iO, p. :>1~.

16GU ianu:irii· 11,

l:1şi

:'\oi Şt(•fan \'nit•\•o<I br;jiu milostiu ~o-;poclar zemii Molrla\"•~·oi aclk<I donmi:1 nwa ;1111
clat şi am inl;·1rit ':i am înnoit ru1:i1torilor no~lri ci1lun:irilor ele la wt·nLa 111[111;"1 .... tirt• clc
la .Se::11I pc a lc>r :liriaplc• ocinC' !':i mo~ii ec au cl;inie şi ele mil11ir1~ „finitei 111:111;1 ... tiri
Si'.lr.11l11i ele 1:;-1po ... al11i \'arlam c(' a11 fo.;.t mitropolit .Sucevei :mume o pr:'1jin:.'l din clt'alul
!l;i \'orl;"1 C'll patru l:·lt'i ele vie şi eu aral'i cu pi\·ni\[1 ~i pri„aC'(l elf' la Ciiulcşti şi iarăşi
l'1·isac;-1 !IC' la Cr1Iibll.<1 şi ":!1111 Jlnrl'l?!;-li 1:11 lot v•·nilul şi o;atul llra111lc>şli ~i :lrn1:'1 mori
1 1 l'utna in i;irl;'1 d;n ·ulo Ia ... al la Cofc.>~1 li in v;1rl11I ele la l'rorop:c C't1C'i au fo„t „1rit'at
1:1ilropolit11l Varl;ia1 o m11arf1 a 111:1n:hlirci ~i a•J [;\rut clou;'1 mori şi ;i~a Ic> m1 fo„tu
!1 cnrnla 'ii lic 111itrupolilul arele clou;1 mori pin:1 v;1 ri viu. i;1r clup.i -.;ivirşilul lui
~,-, [ie 11111:-ik im·i1'ii :1 man:htirci, c:i1rea mai su-. ... C'ric Si1eul ~i patru f~llcii <ie \"Îl' ill
hotarul ac:ehw clou;: mori. lar:'işi IC'-alll cl.11 mfm[1„tirc·i cnci a~a le-au fo„t toe111ala.
l'l'ntru a~·ca„ta ~i rl<•mnia mea rlilcil am \'[1.ml ::<·t·l z;ipi!> f<i<"llt <Ic.> ,ini:ura mina „[ini tei sale 111ilroµoli:n:11i \';irlam. la '<:i\lir~itul -.f!ntiC'i ,.,;iJc. şi noi c!C' la nui Ic-am iial
~i il•-:1111 inl[1riL p.-c al'elt> 'ale ~i vii !)i mori c~· mai „11„ "l'!'il', ca sn fi<• :;oi d'' 1.1 noi
:lr.:aptc rla11i1 ~i 111iluiri ~i urk şi inl;ir1luri in VC'ci.

t: la„ vh'ill illi!I i:c•n. 11
lu

Ştefan VO~\'(ld

Siţ;ili11 111ic li /1'2 n•m. aplkat in cear:'1 roşiC': "C' vetlC' c·apul de bour cu ... tc>a intre

, oarnt', fla1wat ele ~t"llli111n;1 şi soare, legenda 1111
:\rl1. .SL lh1cure1ti, l\!-rca Neam\. l.X.\'.X\ 11/HJ.
Cri1:. difoio 32x:!0,5 rm.
C.::11. Dol". i\ioltl., III, Nr. -ii:i, p. 11!1.

'l'

µoa te citi fiind par\i:il del<'rioral.
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1\nrxa \'I,
17116 a!>rilit• J. laşi.

;,11i :\ntiol• ('011,l:111tin \'o:lti cu n:ila lui D11mnczeu Domn f>i11ni11L11l11i ;\ldclov(•i
flomni;1 llll'a la ... 111c;a noa,lri1. la :\"acul eh~ Ba<', ce au fo<,l pirr-;·itab şi la al\i
1.r[1;cni b;Hrini cl:n tiri:ul de Baia ~i la afli oameni b;Hrini cli pre imprc-jur. \';I C;1 .
.:-cm şlire tuturor ci1 aicC'a la clomn!a rm~a au faru! jaloba r11g[Jto1·11I no">lr11 lorC'„l <'l;Unll'n şi <'li tot 'oborul ele la „finta mimastirt• de la .S:l('ul zicind cum au un s;1t anum<•
Crulcşti ce 'imu la \inului Sucevei pc apa ~loldovl'i zic:-ind ~·u:11 avinel ~i 111:111;·1„tirc,
Brşca un sal cc si1 ehC'ama Plopii, :lf[llurC'a l'll holar11l "'H~anilor şi pC' u:1dC' au ru._t
~lilplt semnC'I<' ac·elor clouil "ale „-au 'tricat ele ap[1 si aeum rişcani intr;i in hotarul
-,.lcanilC1r mai nlllll dC' unr!!:' au fo,t semnele' m•L'lor lmlare. l'enlru acc),la lucru ial<"1
\'a '-Criem dacii V('f i \"edca cartea dorn nici nwlL' i:1r:"1 voi 'a v;·1 'n1 la!i e.1rc „in!e\i
!!a lllC'n i bal rin i şi
mcri::C'\ i acolo şi im µr<'t1nf1 cu c;i h1 r,i1ri i şi '•' „oer1l i Ii cu bu 11:1
clreµtale pe uncie i\i ')li c{1 ;111 in1bl:11 hotarul arclor „ale din veac a~a „;. ric -'li ac\ll:i.
~i precum iii '-O;.-uli şi iii arta mai dr<>p:, '-li puneţi ''-'J1111C a<"C'ior ho~<1ra p1·cc11111
i1U fo,t mai di:1aÎ:lle \'rl'lllC . ._fl ',Î nl' dnc~j hcl;1r !-'C' drCplalc ŞÎ pr~'Clllll i{i "0'-'0li
!:-1 iii al 1;, mai direct. Sa ract·I i şi m;1rt11rie la mina cui -;-car c-ialca .
s~rirm

„,,

.-.,;, avc-:n 'ilire. 1\n•a-.ta vii '-::ricrn.
:'Ilarii boieri au invi1l:it.
Si1;ili11 in 1:l1inovar.
:\rh. St. Bucmeşti. '\i-rl'a llişea J /i.
Orig. W.2:-.:20.11 cm. rili~:ran. rupt ţ.>11\in Iii inclnituri
l 011. Un<'. i\fold., \', ~ r. ~>2-1. p 1:.l:i.

~i

Jipii.

.'\ncxa \'li.
1707 aprilie 16,

l;işi.

Intru numele 1a1;·1t11i şi a riului :">i a „untului cluh. fala l'll '-tl1C'rit11l şi plrcal11l s1
1:111!l p:"i:-f1!11„111 ~erbut donmului şi l>11mnc>zeul11i 111c11 lui '"· lh., Mh,ail. arlwµi,cop
~ mitropolitul Sucevei luatam clarii atllinte cil loalf\ o.„irrli<' a noa.,.tr;·1 pC'nh·u cel
:1mar cC':hu] al mor\ii care i;1„l1> datorie :1 lot 0111111. Şi <,ocotinel ~i cuno<;:~indu c;·,
nici n mi1rirc rrn „lf1 pn•a pi1m;:1111 nrprcnwnila cc ca rtoarea '~ vede <;i ea 11mhrn
'C' trccC'. Dcd şi noi r111?in<111 pn·a 111i10Mivul Du111n1.•1.N1. i:~tii pcntra „J;,h'rea paratelor. l'omc:iirea htinclu rle crcclin\;"1 cca ne rf,\arnici1 c;1rC' C'„lc claia ci~ la do11111ul
D1111mrzeul no„1rn llllttror crcdi1wio7il11r pr:1vo~.tavnici ca ~;, lui1111 c1·t01rc ele p0:1calr~
in 11rma 111uli:rii :1oa-.trC' <lin ac<>a,la lume. Si ca sC1 nl' C;1t•em p;·1r:aşi cu ntulejdC':.1
de invi<'l'P minLui~ii. Iar 1111µaralu!ui \'C'dlor lC'lui nemuritor celui n':'\':izut. unuia
i;rea intclCi'ptul11i Da11111czc11 cir1'te ~i mf•rirc in veci vecilor amin. Fi1.:11L~m1 darii
:ice„t Le'>Wmcnl eu ;1j11to:·111 tui Ut11'1ll<'ZCll ~i ('li lnrna vuin\a rle la tot s\1f1etul no,1r11
pentru r:iull µu~in ce avem clintru clreap!;i a~1111h.ita nc1a„lr[1 iar nu clintru a mitropol1t'i cai'<' "J>l't' ace,ta Jllli ~i p:c„1 b11n11l D1:111nez•.'ll rrn:rt:>r. Cum din C'ile :c;cricm mai
;o' lot a111i1111• n•clernt l11cru c„tc şi c[1ro1· mim;·1„liri l<'-am dat ";i IC'-;11n lmp;irl iL
1,(_•nlnr u„pl'nie noa„trf1 ei1 „in\ nedirlilc şi ne mutate ele l;1 111[1n;hliri clup:"1 c11m a111
:ocmit pentru a noa„tr:"1 pornr.11irc>. l';-,d ;u:.•~„lc buc:1te nice odi111ioar;"1 nu „.;iu
anu.-'>tec·al cu ;i mitropolici, cC' tot o~hitt> s-au ţinut şi ~-:111
chiv<'rni,il e11 loalf1
chcltumla ""· ale.1,f1 clinlru ;1,::oni~ita şi vinitul ;;;111 ac<',tor bucate la cil :1u trirni<;
111iloo;tivul UumnczC'u. Pl'ntr11 aceia c"lar;"1 ~;, rie in !:liin\a tuturora cui ,;, ca~I.:- a ~li.
O µri„ac;"1 clC' "Lupi cc> e„le la llr[1lC'~li am dal-o 1m\mhtirii Sacului. o pri"'"'"" nr.
„lupi de la .liclc~ti clca.;e111t•1wa mim;-....tirii S:u·ului. '.! prb:1ci dl' „Lupi ele la Tr;1pc",li
tii am dai m~111fi..1irii Sac11!11i. larf1 o pri-;ac;i ele „lupi de la Burec~li. din j11„ 1k• 'ili~Li.
;.in clat c[1Ju~arilor t11t11rur o,;"1 rie cit> cillll<'!ii şi ele .1llcli ~i clin <111 in an tot ..,;'1 1„~„
cîlc· IOU cip n!iilce in prbaeil di.• „;:11r.in\:"1. l:ara o pri,an·1 de "''llJ> rlc la llo1·1·l'~ti, din
"'1''· am clat uc„l!ared clin CL'lale '.'iL·:1111\11l11i, unde c~le hra11111l lui wcli "lcc11lai '-'1
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fie ele lumini şi ec arc treimi s;1 h1ercu• be„c•aredi. Şi :1cca'>tf1 pri'>ac;"1 sit fit! in
sa111a C!,::11111enului ck S;kul s;"1-i poarte ele grije. Viile cc :m fo,t c11111pi1rnt e;ilugârii
cic la S;'1cul ele la Panaiol<' Grc<1c11l la gi1rle. li prn_:oane riincl pustii am intur:<.u cu
''ani ci1lu1:i1rilor şi Ic-am lucrat şi Ic-am ini:ri1rlit. şi nm focul şi cri1111i1 c·u c·[1:1.i cu
vase cu lot cc lrl'hllie şi Jc•-am cl;it iar[t mitni1„tirii S:k11l11i. Viile ol Cotnari clin
cicalul lui Voci;\. I H1kii cc- au fo,t claie ele \'al"lam mitropolitul Sfintei m[111;htiri
!'\acului care iarf1şi ;m foo;t µ11„tii (20) ele ani eleci noi Ic-am lucrat şi le-am in(!ri:clit
Şi am inlltrit ele ;1m r;ic11t cf1zi ~i il(te Va..C CC trebuie\l'll Şi Jc-am clal iară~Î „finlt•i
mim:"10,tiri Sricului. Precum '>eric şi cliala r[1po„alului <.fiinlii „ale mitropolitului Varli11n, aş1jclcrca şi •> pri,aci1 cil' stupi cc po;(c linl!f• vii. tij in clcalul lui Voc1:1. iar~1şi
am cl;ilu mam1stirii S;icul11i ca „;, fie pentru Ju~·r11l viilor. Şi clill ;m in an lui „::1
lie cilC' o bute ele- \'in la praznic la tf1ic·rC'a ci1htil11lui cap a )111 Sfint.i loa•). ~i u
j1:inat:1lc ele vin oll' 7 v<~clrc "'1 fit• lu pomcnin•a C'litorului, la „fin\ii Dimitrie. clin
;,n in an. \· ill'lc C"~ am. atil cu 111unc<1 me>a facule. clin nişte o,Lupi ;ai mei. iar nu
rl:nlr-ai mitropoli"i prc-1·um !,ii mai „u„ :am µmncnil. Vad. boi, cite s-or ~;hi tonic
!c-a111 clal m:"ani1„tirii !-ii1cul11i. Oi cc :1111 a mialc clal<:' 1lt~ Iii 111:'1n;htirea Si1cult1i 1lc
'>:°llx1r dnclll m-am filCllL C'J>'CUJ> !)Î lot ill Oile m;-111{1<,lÎrii ilU fo„I. dl' •i cil!• ._. llr afla
1„at(" măn;'1„lirii lc„am clat. !•:pc l'l' am toale le>-am dai 111fanf1„tirii Sacului. daci le-am
1;,cul pc ni~tc miere care 'o-au luat clin nhle „tupi ai miei, care· '>lupi mi-au clat IUU
ele 111alc;"1 cfaluc::irii ot S:kul cind11 m au ff1cut c•pio;cop la IU1cli111\i. O muari'1 cc att
r,·,eut pc moşia 111.ln;io,lirii S;kuh1i, la Tr[1peşti. am clal-o iar[1 111:1nf1stirii S:kului
C;"1r\i tip;irnirc clin 'fara :\hmtenea,1:[1 cc am cumpiir;1l toate cite lrcbuie'>c cir o biH'ric[1 lij le-am clat „.-1 fie toate a 111:'1nf10,tirii Sar11!11i. larit o pri„ad1 ele '>lupi cil• la
(iiule~li areC'a am ciat-o sfinlci 111;"111;'1„tiri Nea111~11l11i unde „.:1 inchin:'1 „[inia icoan:1
;1 i\lakci l'reaci„L~. pentru a no;"tr;) r;omenirc ca o;a fie ele ajutor a cei sfinte mft11:·1„tiri. l'<'ntru aceea ;1c<''>le toate cile ...cri<' mai „us pr<>c11m Ic-am lucmil ru ace„t
::>i no,ln1 tC'„tamcmt ~i le-am elatu „intC'lur 111:in:·1„tiri nlme „;1 naiba p111crt• ca „[1-!
liJ>'>'1'>r{1 ''"'
Ic clcz1:hinc cu \TC'U pridni1 ele la clino,111 d1d IC'-•lll1 clal ell to;iti1
\"oi;i noao,lrf1, clin clriapla a noastre nconi,irc uo,cbit de a mitropolici. Şi aşn rui:ăm
• i puflim pre toţi ~i „;\ fiii bla~oo;lovili. lari1 cine „-ari i„piti. ori clo111n11. ori clin
\Jrnari „.-. lacomc!ao,cfi ~au vreun mitropolit cine' ar fi in urma noa,.,lrf1, sau clinlrall i
:11·hierl•i „;1 !'.C' alin1:;"1 ceva ca „.-, ia clintra ace>-.LC' c-ilc o;c-rie mai c;110,. ori cil ck puţin
„„ le lip„a<.c:·1 de la acc-"lc ,finle m:·m:i"tii·i pl'"-te l<ll'lllC'a)a şi aşe;mr~a noa„lri1, unul
ra al't'la ,.,;, fie ne iert:11 şi anatema şi ;1f11resil ele :11!1 purli1tori ele Oumn<.•zcu. p;"1rinţi ol Nichcea 'ii clC' tuc; şapte „:1boar[1 şi sit fie legat şi de sc·mercniclc nna„lr<' eari
nC'-am i-;c;"ilil mai jo". /\cca„la o;cric111. (S-a ac1;'111r.al). lm.;'1 ~i pentru clatoriilc ce ar
r:1111<inc in urma mra c11 bd1litura unclc "" va aria ,.,;1 aibi1 a „,-, p1:·11i clinlrc ace,.,l<•
bucate cc am dat la Si1c11l, l'l!Ulllcnul şi cu lol <;<Hmr11l „,-, pl•'ilca'>ci1_

„;,

l' las \'ll•;1lo liOi ap. W.
Sernncazit ;\J isail 111itropolil11l Sucevei
:'.Tartori : Lavrenlie epio,cop ele Honmn : Gheclcon epi-.cop ele IU!cli1uţi :
l'ahomie l'piscop ele Homan. (Scrie) t\xinlc llric·arul.

:\rh. St. ll11curc.;.Li. ~1-rea ?\cam\, 1.XXXVll/:!I
Orii:. clifolio lll.5x:l2,ll cn>.. rupt puţin la incloiluri. lipit.
<al Doc·. l\lohl., \', Nr. li·l I. p. lfi7.
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-

llc'>umc -

1.e \'illai;c Giuleşti au cll'uartemcnt de Suceava a ua~n(• une i111porlance hi~tu
riqLtc lor, clc>'> Cuuillc' ardwolui:iquc:-. effc•ctUl'C'> en l!lll 1 c·t 1!1112, q11anl nn a trouvl'
Ic·' ve„li~c' cl'unc rl''>irlcncc medievale appartcnant au .r,:rancl clii:nitairc Giula, pc-ndanl Ic relltW du voevorlc- Petru I :\luşat (l:li·l-J:l!lt).
On a pu irl,•ntificr l'appartcnance ele- la ditc rc-o;icll'nC'c nwclicvale 1~ri1ce i1 un
ciccret prinl'ier cl11 15 avril JliU:i, cmb p;ff le v<>evc,de> lcrc111ia illuvila qui approuvait
l:r clonation fait.c par Ic )lraml s;ouvcnlC'ur :'lic„wr Un„'l'IH' el o;on beau-frc·rc lona~C'<>
:\l111:ilclca au mona-.Ll'!"c S<.•cu, ayanl co11111l(' objct Ic vill:n:e 111l-111~· de (;itrlc~li.
L'alllcur f;lit publicr. pour la prcmicrc fois el' 1111<' facon inle!?ralc, "'cpl clor.11111'."'11:"
l·nnc·crn:rnt Ic villa)!c ele Giulc-şti. ciont IP piu-. arwi<'n r1·1mmtc cn l!i!l!l el Ic piu-.
H'CC'nt C''>l clalL' Cil I î07.
I e n1:llr.nu ele• ccs clocu111c'nh c'\ k '>lli\"illll :
Le III 'eplr.mbrc l::i!l!l Ic prince rc,i.:nanl Ieremia :\lo\·ila confirme l'ad1al du
tcrrain quc lona,co :\lo.i:ilclca a fail :·1 Ghrlcşti.
11.

l.e 211 j11:n llilO dix lL'lllOim. confirmenl CJlK' \"<:'„lor l"red1c a achclt·
la propriete foncil'rC' ele Avar le fil'i ele /\Jlm,tru.

;1

Gi11-

lcşti

1.11.
IV.

Le Iii avril lh:Jli Ic prinC"C' \a ... ile Lupu confirme J:1 clonalio:1 du tcrrain cll'
que lona't'C> illoi::ilclcn a UC'hl'lc en 15m1 pour le 111011a ... tcr~ Secu.

Giulcşti

\', -

Le I t jarwicr JhliU IC' princC" .Stcfon Lupu confirmL• la clonulinn faile au mnna ... lcrc Secu par Ic nll'tropolitc Variam, reprt''><mlant un r11chl'r ele Giulcşti.

\"I. -

1.c I a vrii I îlJli Ic princc .'\ntioh Cantc111ir cli\)JO"C' la rc:'.'.lification ele la
cll-marcalio:i q11c le-; eaux onl c:Ptruit entrl' Giull'~li rl le villa~c ele Plopii.

\"li

l

Le ;, j:111 v il'r J li:l J le pri 11cr :\I oise :'I lovi la r<'c:on fi r111<~ que :'li_. ... tor t: rec he ct
lohao;co l\logilclc;1 ont clorrn(• Ic \'illage Giulcşti ;1L1 mon:t'>lc•re Scc:i.

- l.c Iii avril tîOî I<.> metropolit J\li ... ail foit "on u_.„ţamcnl ct cnlre autrc cli-,pos-:-

quc Ic nrcher ele Giulcşti pa„"'c au monn'>tcrc Neamţ_
Tou<, ce, î c.locumcnl" conlribuenl :"1 l'hbtoirc evolutive c111 villar;c ele Ciiuleşli
ntrc Hi!J!l-lîUi.
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O NOt;.\ i\L\HTUIUE CO!'iTE!\IPOHAN.\
DESPHE C:HlPANIA DE Li\ PIUIT (1711)
\ mGll.

T:\IU~Gt.11.

lu arhiva f;imilil'i Taranl!UI se.• pi1'>trt'azi1 la loc de cinste tm v;ilorc•s
document cu conţinut istoric pri vinci campa:1ia ele la Prut ( 171 l ). Dt• fapt
este.• vorh;.1 de o mi1rturie a lui
Ioan :\rsenoiu, red;1ctaU1 i11iţ.iai in liml;;i
rus;I, care s-a <iflat in 1:rn1e1 cu peste CiO tic.• <ni in pusesia lui Mihail Tarrn1p1J, inslitulor pensionar, fost dirc.·dor al ~colii Priman' di11 sarul Vi1~c;i
uţi pc Prut. Inainta:::ul meu a tradus documentul origi1wl in rom<-111t·ştl~ în
;:nul rn:n. Nou<-, ani mai tirziu, in l!PO, el ca mulţi .:ilti romi111i t;in nucovi:w, a fost obli~,::at sit se rerw..:icze de la \'ii~ci1uţi pe Prut in 1 icrmaniu.
c;1 urmare <t ocup;-1rii acestei provincii rom~1ne'?li tic ci1lrc anuala soviPti,,-. inlr-un conh:.•xt inkmaţio11al indeohşle cunoscut.
:\lllnci autoriti1ţile sovietice <le ocupaţie
i-au l'.011fisc.1l lui l\lihail
I aran!-!ul documentul origin<il, redactat in limba rus;·,, sub pretext c;.-1 csle
document de stal, ci niminind 11unwi cu textul tradus in rom;ineşlc. H.cfuciut in Germania, la Glciwit/., institutorul pe11si01wr i\'lihail Taran.J.!ul
~1 cll'cctlat la I:~ noiembrie 1'142 in urma
unui blocaj n~n•il. şi a fo~l inmormilitat în <acea localitate. Ulterior, cl1Jcur11e11tul a intrat i11 arhiva familiei nwll'.
Ţiniml scama ele importa11\a istoric;"1 a ;acestui izvor narativ şi fiind
i11dcn111at de ma: mulţ.i speci<Jlişti c;·1rora Ic-am oferit spn~ lec:turc'i •~ccsl
materi;.il, co11sicll'r C<i este ele.• d<1loria nwa si1-I foc
cunoscut :a istoricii
romimi şi str<"rini in ccncr,tl şi la ct•i din Moldova u11de se dcsfi1~oarii scurta C'Xistcnţa a a11torului acestor mi1rlurii.

*

„i\'lir numesc.- Ioan :\rsenoiu. fiul lui Vasile :\rse11oiu din f3<1ll<1 şi :ii
J\foriei Gavriluţ;1 din Iloian. ln acte si11l trecut cu numele Ivan Vasilievici
.\rsinov. i\1-am ni1scul la laşi în li septembrie lliB2. l\foma a murit la naş
terea mca. 1'-ami!ia :\rscnoiu era ori{.!inarir din l\·lor~hihh1. 1\c:->lo Lila! meu
<Jll\iscse asupra Sil aten\ia (lomnitoi·ului :'vloldon•i Gheorghe r.1uca, cinci
acl:'sta clC'veni. in
Hilll. şi
hatman. .-\dus la Iaşi lati1l meu cunoscu mul\i curteni. ~:I bi1.!.!:"i de seum[1 c.:i cci cc ave-mi trecPrc la
dom:1itor 1rn Prau boierii veliţi. Cilworghc Duca aveu ca oameni <le incrcck·rc mai <tl<.'s t;it<iri ele ori.~ine, uparţinincl micii noliilimi. C<.'1 111ai imporwnt dintre ci ern Constantin Canh:.·mir. care ii f;-1c:u t<.1lei cun<>slinţ;i cu
u11 alt coborilor din Hoanl.:t Ul' :\ur pt' numele .'\lcxa Tan.1111.:ul. :\cesta
tn:cl'' c!rcpl un E.t'los admirator ;ii mitropolitului Dosoftc.·iu.
I 11t··11 rrwu ntt ştia carlL'. i11s;-1 avt·a o ţ.incrt' de mintL• uimih1are. C'ind
111-um fi1cut mart•, el mi-a istorisii inlimpt;·rri din tinereţea 1;a. Nu o <lal<1
mi-a vorbit de prietenia pe c;1rt' o legas\:' cu :\lex;i Tarangul i11 tah;·1ra
! 11rccasdi din fata Vienei. in \ara ;11111lui l!ill:I La ;1spclittl de acolo :\lcxa
avl'a sub cu111<111d;1 sa trupa dl• poduri i11 <1~lil'l'<1 !\loldovt·i. Domnilon1l
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Gheorghe Duca lua parte c•J dowi mii de moldoveni. al<ituri de clomni!orul Valahiei cu patru mii de
valahi, la r;izboiul ctus ele mareic V17.1r
Kara i\1ustc.1fa împotriva impăratului Germanici.
.-\tîl moldovenii cit şi
valahii fuseser<·1 siliţi s{1 lupt~ ele partea turcilor. In inimile lor ci ti1wau
msi1 cu creştinii. Dom ni lor ii Mol ciovei şi Valah iei asişclt're:.1. Tata îşi am inlea cum :\lc>..a Tarangul
fu trimis sfi t1·caâ1 neobservat şanţurile i:1
l"etutc şi, !uimi cu sine o' plo!'ci1 ele vin, s-o ofere acolo trcc<iturilor spre
a fi dus in faţa comand;mtu!ui Vienei cu vestea, c;I este marc lipsii eh.•
nutreţ. pcnlru c<ii in tahi1ni turceasc;i :'\ltc"1dati1, cinci fusl'Se clislrus de
artileria gcrnwn,·1 podul ce lega o insul;i m:.tre a Dun:ll"ii. Kara l\·Iustafo
ceru domnitorilor romt"1ni sit-I apPrc. Dupc"1 cc moldovenii cu valahii au
lucrat o noapte mtreag:1 la refacerea lui, de indal:1 ce tu11uril·~ germane
:iu tras in zori primele..• salvl'. Alexa Tarangul a a11l111tat incetarl'a lucru1ui. 1;·1sind podul neterminal. F:ra la mijloc o inţl'legPr<.•
intre Gheorghe
Duca şi ambaSilllorul g<?rman d<' la Constantinopol, aflat in tahC:iră, riiml
adus cu clinsul de marele vi;dr. Cinci regde Poloniei sosi cu ani1ata S<• i11
ajutorul impn•şuraţilor şi turcii piercluri1 lupta pe un deal, Kara i\·lw;tafa
c!i1du ordinul de 1·etragere.
lerminindu-se astfel campa11i:.1. moldovenii şi valahii in frunte cu
domnitorii lor l11ari1 drumul spre ca~i1. 111 tot acest dnun tata şi .\lexa Tarangul erau nedespitrţiţi. Intors in Moldova, Gheorghe !Juca fu prins de
poloni şi muri la Liov. Tat<1, cu oamenii s;ii. s-a intors in Ucraina. Dup;i
doi ani a venit la Iloiun sfi m<.·1 ia ele la hunici.
Moşia Bereşti a famili<.>i
T:.ir<.mgul fiind in apropiere. l'I trecu IK' acolo si se vi1zu pentru ultima
o;irit cu prietenul si1u :\lexa.
Bunica mea dinspre talii era n;iscuti1 :\poslol. Un viii' al l<\lei, colonl'lul P.ivel :\prJstol, avea un riu Daniel c;iruia i-am fost încredinţat. ca
flaci1u, si1-mi fac instruirea osti1şeasci1 in tah:.ira cu7.acilor Zaporojeni ele
la Pragurile Niprului. Datoriti1 lui am fost luat in seami1 ucolo ele hatmanul Ivan Stcpanovici
l\lazeppa care mit trimise, cu încuviinţarea tatei.
ţ11rului Petru 1<1 Moscova pentru a urma
Şcoala ele ofilc.•ri. Profesorilor
nu le eram binevenit. ln schimb m-au primit citlduros colegii. toţi fii ele
nobili. La lecţiile ele istoric ne era infitţişat inceputul veacului clrept ri1scrucc pentru viitorul Husil•i. Ni se ari1ta
importanţa accesului obţinut la
M:.1r<.•<1 Neagr:.·1 şi la M11r<'a Baltid. Cel dintii. prin pacea clin iunie 1700
cu Turcia. care recunoştea cucerirea :\wvului.
Cel ele al doilea, prin
cucerirea în noiembrie 1700 a teritoriului Ingcrmanland de succleji in
ciuda infringerii suferill• de ruşi la Narva. ~liam cit pc lata ii interesau
toate fapklc ele arme ;tic epocii şi aştept.im cu ner;"1bdare vacanţa pent.ru
a veni i1Ci1S(1. N-am cc"1pi1tat ins;-1 nici o vacanţ;i, fiind ri1zhoi. La terminan•u şcolii, ca proasp{it stegar, am fost n•piirtizat la forli1rcaţa Tuganrog,
construiti1 de c11rind pe mulul :;\lării de :\zov. ~i astfel am fost nevoit si1
amin convorbire<.1 cu talu.
N-am apuc<1t si1 ajung acasi1 <lecit la inmorminturea su, într-o scm·ti1 permisie, c<ki a trebuit sfi rn{t intorc la unitatea
mea can• fu trimis;'1 ca inl:ll'ire generalului
llaier in hi1t[1lia ele ling:i
L<.•sno. dintre ruşi şi suecleji. l3ole7.ul focului l-am primit i11 dimineaţa
zilei d<.• 28 septembrie 1708. Suedejii rctri1gindu-se, au dat foc ci1ruţclor
lor. Cu es::<.1clronul meu am sosii la timp pentru a împiedica arderea intre~ului şir şi astfel am salvat cileva sute de c:1ruţc. P('nlru aceastil foptă
m-au felicitat cnejii i\le11cicov şi Ciolitin. Ei i-au vorbii de mine ţ.arului
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Petru care şi-a adus aminte că-i fusesem trimis de hatmanul i\Iazeppa.
Cum acesta lupta acum ele parte.i suedejilor, ţarul c:ra hi111uitor faţi1 ele
ofiţerii proveni\i din ucraina şi folosi prilejul S<-1 m;"1 iscocleasci1.
.\stfel
<IVUÎ cinstea Si-i l°ill chemat in cortul imperial pentru decornre şi i11;-ilţan•
la gradul ele locoll'ne11t. Mare fu uimirea ţarului cinci afli1 clin cum mea
c;i nu sini ucrainean ci moldovean. Venind
vorlw de limba . maternii,
Petru I ştia, de la cancelarul s;-1u Corbea. c;1 moldovenii şi valahii vorl:csc
acc•eaşi limb;i. Intimplarea aceasta ii fi1cu s;i se gi11dcasd1 la mine noui1
luni lll<ii tirziu. Era in 28 iunie 170!1 la Poltavu dup<-1 victorie. t•:u luptasem acolo suh comanda contelui Colovin. D11pi1 ce st<"1tusl' la masi1 cu
generalii sucdeji fficu\j prizonieri,
Petru I Ic restitui sc"ihiilc Totoclati1
<l<idu ordin ca S<i fie omoriţi toţi cazacii lui :Vlazcppa c;·1zuţi in mina ruşi
lor. Mui riimiisescr;-1 prizonieri o mic de valahi can• luptaseri1 ali1turi de
sucdl•ji. Inainte de a huli1rî soarta acestora. ţarul dori S<-t punii citeva întrebill'i comandantului lor. Işi aminti atunci de mine. F;-1cui a·.;tfel intiia
oari1 pc liilmaciul la interocarea lui :\lexandru Colţea. _.\ doua oar:"1 wn
!ost folosit ca tr1:maciu la i1işte tratative.
L-am însoţit de acea clat<-t pe
Simeon Vladislavovici Sava Ra!.!usanski Iii Luţc, umil• ne-am întilnit cu
trimişii Moldovei in :1iua de 2 aprilie 1711 : a treia oari1 a fost la laşi i11
I iuli<.' 1711, cinci i-am mijlocit ţarului convorbirt•a cu Toma Cantacuzino. :\m devenit astfel p;.irt;.1ş al gindirii ţarnlui. De fiec<trc clat:1 am fost
iscodit de curio.;;i dornici s[1 afl<' ce s-a discutat. Le-am ri1spuns cit sini
ostnş şi ştiu s;i tac atita timp cit 1;ort uniforma. Incit in timpul dilittoril•i
spre Luţc de la Jaroslav, unde se aria ţarul . .Simeon Vludislavuvici mi-a
vorbit de secret•.ti c111\.' trebuie pi1str<1t. dl'oar<:•ce Moldov.i şi Val;1hi;.1 <.•rnu
sub ohl<iduirea sultanului. :\hmC'd III decl<1rase în decembrie 17 lll ritzboi
Rusiei, clatorit;i uneltirilor regelui suedez
Carol XII c<.1re se giisca la
Varniţa lingii I ighina. Scopul urmitrit ele Petru I era si1 ciştige de partea
!°>a pe domnitorii Val<ihiei şi Moldovei. Ca impreun<i si1-i lx1ti1 pc turci şi
ţarul sii se încoroneze Ja Constantinopole, ciici in Rusia nu fus<:•sc incoronat. David Corbea ii fusese trimis cu ani în urm•-• ele Brfmcoveanul şi
Cantemir : unul c;iutind s[1-l poncgreasc;I pe cel<ilall la sultan. De ace<:>a
Bnincovc<.1nul nu trebuia si"1 afle despre intilnirea de la
Luţc cu trimişii
.Moldovei. Luca şi Pricopic era numele lor.
Ei au venit cu textul gata
întocmit de Cantemir în ruseşte. Simcon Vlndislavovici avea dezlegare s;i
accepte condiţiile lui Cantemir dacit nu se deosebeau ele cele stabilite intre Cantemir şi ambasadorul Rusiei la Ccmstantinopole, Petru .'\ndreicvici
Tolstoi. Cum n-au fo~t deosebiri, s-a discutat puţin şi cu am anii t re<.1b:"t
uşoari1. Tratatul ;.1 fost isc;llit <.Ic împuternicitul Moluovei şi împuternicitul
Husiei in ziua ele 2 aprilie 1711.
De la Lu\c ne-am întors la laroslav şi
Simeon Vladislavovici i-a predi.lt ~arului tratatul i:1cheiat Cu ;.1cca ocazie
fui avansat ciipil<m ~i primii
ordinul de a m;-1 î11f:tţişa feldnwrcsalului
conte Boris J>etrovici ~cremeticv care c,e afla pe malul sting al Nistrului
la Moghilf1u, locul de 0birşic al :\rsenoil0r.
Oclut<"t cu prezentarl'a, am predat hirtii importante ce mi-au fost i11c1·cdinţate la laroslav şi am obţinut permisia sit m;I reped pinii la Doian
la mormintul hunicilor m<:>i dinspre mamii, care m<I crcscusen-1 l-it am fost
iiii~. Cum ele la Boian la Bereşti era cale sc11rt;I şi cum aveam ~1:· 0 cnl bun,
m-arn du~ sii-i cunosc pc urmaşii lui :\kxa Taru11gul .\rn gasil la Bereşti
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pe b<itrina :\nea văduva lui :\lex<i. nă51:t:t<i Arbore, pc fiul ei Dimi~rie ce
se pregi1tea s;.i plece la oasll'. era de vreo ·!O ani, şi pc sora acest\1ia Ileana,
ele virsla mea. F'ui primit cu cc"lldur;-1. deşi ci m;i Vl'deau pl•ntru i11tiia oar{1.
Pe Ilea;ia <lin indr;·11!il-o din clipa în care nc-ilm cunoscut. .-\cum. ci11d
scriu acestPa, dinsa este soţia mea. }napoiat la !\loghil:n1. am luat
pitrle la ori.;m1izarea campaniei intr-un rc:gimcnt ele dragoni din brigada
i\:ropolov. Cu ocaziu unei misiuni la 13alla m-am închinat la mormintul
talei şi am i nerecii nţat unor oameni de i rn.:reclen• moşteni rea J;.-isată ele
dinsul. ln 2:l mai 1711 brigada 11oastrii primi ordi:1 s,-, se deph1sl·ze la Iaşi,
i.1l<"1turi ele re{!imentul moldovenesc din armata rusit, comc.mdat de colonelul I i.i.zlwci·u. Cu 2t1 de ani lll unn;-1, la laşi, m-LI adus pe lume mama in
ziua Naşkrii l\foicii Domnului, cinci a şi murii. M-a cuprins c.•moţia, ci1ci
ne îndreptam spre orw,a1l meu natal. In :lU mai <1111 ajuns 1:e J>rut, la Zagrn·;mce, u:Hle ne-a ie~it in întimpinare dorn11itorul Moldovei, Dimitrie
Cantemir. El ne-a condus cll'-a lungul malului sting al .Jijiei pinii la rev:irs<irca ei ~i 1w-a <1r:1tat locul unde s:1 ;_1şez<"1m tall:ira : ling<"1 un pod peste
Uahlui, i:1 dn·ptul satului Tu\or~1. Domnitorul Moldovei !HI întors la
laşi, luindu-m;·1 cu dinsul in fru11te<.1 a dou;-1 escadroa11e de clrugo11i. ~ra
o excel<ire l'i1cut;i mic de domnitor cinci a aflat c;·1 sini 11i1scut la Iaşi. Furiim gi1zduîţi la Cetiiţuic. unele ne-a primii ()o;.mrna ;\loldovei, Casandra.
Nu rn-am codit s:1-i spun c:1
t;1t;-d meu a fo!:il suh zidurile Vienei al;'tturi
de l<1t;"d ci. domnitorul
<•lunci al Valahiei. Tot timpul ~wclerii la Cett'iţ.11ie eram oas1wte la m<isa domncasc:1. La una clin llll'Se am fi1cut cunoşti11ţ{1 cu hatmanul Neculce. Pe acesta ii preocupa on!aniz<.irea in .l!rahit a
oştirii Moldovei. La rugi1mintea mea, hatmanul îmi înlesni si1 dau de urma
lui Dimitrie Tarangul. Ne-am intilnit la laşi ele: mai multe ori şi, cu toal;i deosebirea de' virst;1 dintre dinsul şi mine. wn int;iril priell'1tia C<ll"C ii
<ipropiase, cu mii in urm:1, pc taţii no~lrii.
St:1tl'am de vorb{1 ure in sir
Ca s;.·1 nu uit, foccam insemniiri ciupii rclatitrile sale. Insemni1rilc le-<1111
purtat cu mine h;1gale in şa . .-\m notat totul. astfel c:1 tatiil lui se ţinea
foarte mînclru şi, de cite ori vreun boier se lct!a de ori.ginea familiei
r:1ngul, el ii replica c;-1 neamul situ l'ra p:11nintcan inainte de venirea lui
Dra,i.;oş, cind :vloldova se chema Cumania Nl'a~r;1.

ue

ra-

Cind a venii la domnie Constantin Cantemir. l-a mlus J;i curte pe
Dimitrie. c<1re
a\'ea alunei Hi ani. Dimitrie
Tarangul i11vaţ;·1 la laşi
meseria armelor suh i:1drumarl'u
spi1tarului Ilie Tifcscul, iar ştiinţa ele
carte sub îndrumarea mitropolitului Dosoftei.
Minuirca armelor a deprins-o rl'pNle clar. pc ling;, carte.', Dimitrie c:1uta s;i afle ele la mitropolit am;munte despre locui lori i
M oluovei i rwi nte de veni rea lui Dragoş.
Din acele am:111unte işi arnilltC'a acuma doar c;-1 l'rau mult mai înaintaţi
<lecit apusenii in ducerea luptei şi cunoaşteau praful ele puşci1 pc care ii
foloseau la s;iccţi pP11tru inccndiL•rea <le la mare dcp;-1rture a cct{1ţilor
de cucerit. 0L'sprc.· laliil lui Dimitrie. mitropolitul susţ.inea c<i postelnicul
:\lcxandru işi sp11nea :\lex<1, in nwmoriil unui str<imoş cu acest nume,
dccapili.1t ck• Ştefan cc•I :\fare i:entru c;-1 focuse parte clin cei ce er.au împotriva unui ri1zhoi cu Jfaclu al Valahiei. Odali1. cind Dimitrie l-a insoţil
pc mitropolit ]a tipocrafie, aJ'l;1 c;"1 i11trea1~a inslal<1tie a fost trimis;i C\I
dar de palriurhul Moscovei din timpul tarului :\lccst•i i\'lihailovici.
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Apoi ))imitrie mi-a mc'irturist c;i se îndnigostise Ia laşi. ca adolescent,
ele o copil<i, dar i:1timpliirile, pe care le redau mai incolo, l-au determinat
s[1 plece urgent din laşi. Ciml s-a reîntors dup[i doi 1111i ca s:1 o ce;:ir;i ele
soţie>, dînsa nu mai eru în via\;'.1. N-a pulul-o uita mull:1 vreme, iar
pe
urmii n-a .i::i1sit alta pe placul s:n1, aşa c;i a rc'11nas neînsurat. I11timpliirilc
amintite sint urrn;·1toarek• :
Sobieski, regele Poloniei, înlorcindu-sc din
Dugeac cu oastea înfrinlii de li1tari, a dat foc laşului şi l-a luat in robie pc mitropolitul Dosoftei. Constantin Cantemir
trimise.• inclat<i mai multe d<.'taşamente ca si1-i
hiirţuiasc{1 pe poloni. Dimitrie însoţi unul din clclaşamenlt• o bucal;-1 de
drum, apoi diliiri în goan;i spre Bereşti. Cind a aflat talii) si1u cele inlimplatc, şLa adunat oamenii şi a pornit si1-I elibereze pP mitropolit. Lingi1
oraşul Siret au reuşit s;·1 t<iic calea convoiului şi si1 risipN1sci1 ostaşii poloni. Convoiul riîm;"1sesc în urmr1 din cauz:1 c;'i transporta racla cu moaştele Sfbtului Ioan n•I Nou, furate de 1<1 laşi. Dar bucuria c.•liheri1rii a
fost ele scurt[1 durali1. Numai dupii citeva orc. polonii, rc1!rupati. au atacat
la rindul lor. In ciuda rezistenţei lor dirz(>, oamenii din împrejurimile
Dercştilor ;rn fost pinii la urrn;·1 copleşiţi
ele superioritatea c;i 1rnmi1r a
polonilor şi au pi1ri1sit locul infrinţ.i. .\tasamentul lui .-\Iexa f<1t;i de persoana mitropolitului a mer.;; pinii la supremul sacrificiu. El ci1zu in lupti1.
Iar convoiul lui Dosoftei şi-a continuat rlrumul spn.• Polonia. Trupul lui
bisericii ;\h1sutei.
. \lexa a fost dus la Siret şi înmorminlal i11 cimitirul
Dimitrie <1 r;_imas sin(!urul biirlJat
in fomilic. Im plinise abia J 7 ani. l;_1r
sora sa avea numai :J ani. :\cum, la laşi, cinci mi-a btorii.it acestea, Dimitrie I arangul era suh ordinele Iogofiitului Darie Don ici i11 regimentul de
cavalerie constituit clin mazili şi r;izeşi veniţi cu caii lor.
·
Intre timp cei ele la Cel[i~uic s-au mut;_1t la curtea clin l<1şi. Cele dou;i
escadroane de dn1,go11i aveau sa se into;1rci1 in tab;~11"i1. L-am c.•scortat (X'
domnitor pirni la f'uţora unele sosise, cu 20 mii ostaşi şi 50 tunuri, felclnwrcşalul Şeremctiev. venind de la Nistru. Cu <1ceea ocazie l-am reîntililit
pc Simeon Vladislavovici Sava ele la care am aflat ci1 şi ţarul trecuse în
i\1olclova. In 24 iunie Petru I sosi la Iaşi şi Dimitrie C<mtemir cu feldmareşalul Şercmetiev s-au .L!ri1uit inlr-acolo. luîndu-m;_·1
pe mine cu dinşii
Ţurui i-a spus lui Cantemir c[1 este exact aşa cum ii fusese descris lui ele
umb<Jsadorul Tolstoi. Petru I era hcrcd1lor i11 victorie, ar<H<1 interes pentru cl<idirilc istorice din Iaşi, se ţinea de petreceri şi-l simpatiza ffiţiş pe
Cantemir. Dalorîti1 acestei simpatii, ţarul evita st1 se serveasc~1 de translatorul oficial şi apela la mine ele cite ori avea de a face cu oameni din
preajma lui Br;'incoveanu. ln ziua intii clin iulie fui chemat s[1 foc pe lidmaciul la întrevederea ţarului cu Toma Cantacuzino, fui..:it de la Dri111coveanul.
Ca unnare la convorbirea dintre ei, Toma e<ip;H;-1 misiunea ele a cucc>ri
cetatea turcc.·asc;i Dri1ila, in fruntea
cavaleriei ele curte a Valahiei ce o
adusese cu dinsul. Misiunea trebuia îndeplinitii imediat impreuni1 cu uniU1ţi ruseşti de suh comanda generalului Hoenne.
Ordinul scris de mha
ţarului l-am dus foldnwrcşalului Şenm1etiev.
Citeva zile mai tirziu iscoadele moldoveneşti au adus ştirea ci1 turcii tr<.>ceau Duni1rl'a pe un pod
de li.I Obluciţa la cctf1ţuia Cartai. .-\ fost convocat numaidecit un co11siliu de ri1zboi la cart> <•li participii! Petru I ~i Dimitrie Cantemir. C'c s-a
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l1r11:iri1 ~•colo reic„şeo.1 din ordinl·le l·o1111111kate uniti1\ilor.
Nu SC' mai aş
leapli1 i1itiiririle ce trebuiau s;'l vie clin Polonia, nici oştirea Brimcovemrnlui, ci se porneşte• pc malul drept ul Prutului la Ff1lciu in întimpinarea
armatei t urceşl i. Eu, cu dragonii mei, am trecut sub comanda generalului
Janus. Din cauza lipsei de iarbi1, datorit;·1 unei
i1wazii de li1custe, n-am
coburii pi11i1 la Fi1lcit1, ci ne-am oprit cu clow·1
vc•rste mai sus de gura
Si1ralei pc malul accstiilalt al Prutului unde se gi1sca pi1şunP pentru c;ii.
In li iulie la wniazi1 ne-au zi1ril turcii, n1re urcau pe malul sting al Prutului. Ei şi-au oprit înaintarea şi au început si1 conslruiasc[1 patru poduri
pentru a trece dincoace de riu. :\V<lfl{!arda din Care r~1CC<lll1 parte numi1r;1 cam cinci mii ele cm·alerişti. Generalul
nostru a apreciat c;i armata
turceasc;·1 trecea ele cloui1zeci mii şi a ordonat retragerea la a<li1postul întunericului spre a ne uni cu grosul armatei ruseşti, a c;-irei ariergard0:1, cu
c• zi mai devreme, nu trecuse inci1 de R11şeşti.
In timp ce ne retrc"1gcam,
s-a r:1cut ziui1, simbi1U1 7 iulie 1î1 I. şi, cum turcii ne aju11seri1 clin urm;·1.
<im fost atacaţi ele avangarda lor comanelati1 de paşa Vali. Generalul nostru
pornise noaptea ci1tre Cartierul General spre a raporta cele vi1zute. Orice trupii în retragere are moralul sc;~1zut. Pc deasupra, la noi lipsea comandantul. Partea clin m·m,-1 a corpului nostru a întors caii şi a primit lupta,
ff1cind cu greu foţ{1 primei izbituri cu cavaleria cluşman<i, în care au picrit mulţi de ambele piirţi. Cinci iureşul turcilor s-a mai incctinit, n-am
;1şteptat un alt iureş, ci am pornit la contraatac, singura posibilitate ele a
1w api1ra. Am pi1tru11s adinc in centrul c;il;ireţilor duşmani care cli1dur;i
dosul. Pc rlancuri insi1 turcii rezistau şi ne-am pomenit clcoclati1 cu ci in
spatell' nostru. :\proape dou;·1 mii ftiri1m încercuiţi. Restul ele lrci mii reuşirii si1 fac;î legii! uni cu cavaleria Moldovei şi cu armata ruseasc<i, care num;irau imprt„•un;I ])('Sie două ZC"Ci mii ele ostaşi.
Situaţia no;istrii a celor încercuiţi era clispcrati1. .-\lunci porni in ajutorul nostl'll cavaleria mazi 1i lor şi r;izeşi lor moldoveni. .-\tacul ei a stri1pt1n!> frontal încercuirea şi, cinci di1duri1
ele noi, s-a11 clC'sriicul în dou:·1.
roslo!-!olindu-sc pe ambek• noastre flancuri împotriva turcilor pt• care ii
lovt•au acum impreuni1. O hun;·, parte dintre ei s-a pus pe fug;I.
.'\lunci,
pC'nlru a opri panica Cl' ii cuprinsese. însuşi paşa V;di s-a avintal înainte
in fruntea g;"irzii s<1lc. Lupta se di1clea dC' pe cai, corp la corp, numai cu
sidiiill•. 111 toiul îndeşti1rii l-am vi1zut P<' Dimitrie Tarangul apropiindu-se
dt• paş;·1. c:roinclu-şi drum printre c;„il;'"1rc•ţii ele gardi1, şi paşa cu Dimitrie
se pri1buşiri1 in inviilm;·1Ş('ali1. i\·Joldove:iii reuşirii s;'"1 schimbe soarta noas1r;·1 cu m u It cu r;1j, însi1 cu pierderi foarte mari. Printre c;„1zuţi era şi Di111 i trie Tarangul. Pe morţi i-am lt'"1sal pc cimpul ele lt1pl<'"1, luind cu noi numai ri111iţii ce puteau fi transportaţi pc caii riunaşi ff1ri1 st;-1pin.
Noi cei
despresuraţi şi ct' mai ri1m;isese din cavaleria Moldovei, cu oamenii
lui
Dimitrit· strinşi in jurul mcu, ne-am unit cu virrul marei armate ruseşti
c;1re irwinta, in timp Cl' av;i11garcla turn•asci1, cu paşa \'ali ninil, s-a retras fi1ci11el loc .grosului armatei comandat;I ele marele vizir i\1chmel BalIaci. S-a ciocnit atunci grosul celor dou;·1 <1rmatc dcsfi1şuratc flL' un front
Iar~ ~i o m<Jre hi1li1lie inccpu. Iniţiativa a fost a noastr;i. _.\m pc"1lruns adinc
111 dispozitivul turcesc. Dar aceast[1 înaintare a fost opritii treptat ck• turci
si i11ct·rcam acum cu îndirjire s;i-i ţinem pe loc. Pentru lupl;i noi am acloplal patrulall'rul formal dintr-un ~ir de capre
din lt'mn incrucişatc cu
sirrn;·1. un şir de tunuri şi patru şire de pedestraşi. ln mijloc se aflau căru-
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tl'h? 1.:u muniţit• ~i cu ;ilillll'lll(•. 1·urci1 11(• ata1.:<1u l<1r;·, i11cl'lw·c. Erau mult
mai numeroşi dl'cit ii apreciase general ul Janus. PiE•rderi le lor Prau mari,
cac1 ne apill"am organizai. Ei primeau insi1 nwreu inti1riri proaspete, in
timp ce puterile lupt;"itorilor noştri se slei;rn di11 or;-, in orii. O irnprosp11larc ?1e putea Vl'ni numai de la uriergar<l•~•. dar aceasta nu Sl' z<irea. ln cele
din urm{1 ţarul ordoni1
retragerea şi abandonarea u1wi mari pi1rţi din
e<-iruţc. Executarea ordinului s-a f1icul cu marC' i11celi1wali1, 61ci nu reuşeam s:."i ne desprindem de inamic şi, lot lupliml, am dat pas cu pas înapoi
c:Hre miaz{moaple ţininc..lu-ne de malul drept ;ii J>rulului. Turcii ne-au
hi1rţuit pîn,-1 la ci1clerea intlllwricului.
I{clrac.:erca
n:iastri1 a continuat
loati1 no;sptea_ :\ doua zi li iulie. dimineaţa am clal de arit•rgarda noaslr<-1,
comandat;-, de _generalul Rcpnin. in dr('ptul s<ilului SL;-111ileşti. :\colo într-un
imens meandru al Prutului. avind sprl· rc"1si1ril un
deal şi spn• apus o
. \ceasta avea cinci
m laştin<"1. <.u-ier.izarda const ruisc o poziţie forti ficat;-1.
laturi, formale clin birne
groase imprejmuite pe clin afari1 de un şant.
aclinc. aşezate in un.L:hiuri ca la bastioanele de cetate. Fortificaţia urma s<I
o ap:'iriun cu artilerie şi cu pedestraşi formaţi din infanteria şi cavaleria
noastr{1 desc:-ilccati1. In interior c•ra o a dou:1
linie cit• apf1rarc cu ln·i
laturi. iar in centrnl ac.:cski<l au fost [!rupate restul ci1ruţelor. caii. muniţ.ia ~i cortul ţ.arnlui. V<"1ziml fortificaţia noaslr:"1, turcii s-au oprit la dist<snţa de IJ;-1taic ;1 tunurilor şi s-au fortificat la rindul lor pc tm marc semicc•rc cu fla11cul dn•pt 1x• Prut
~i cu ct'l sting pe ml:işlin;i, aviml cC'nlrul
in fortificaţia noastr;-1. ~i au s;-1pi1l un şanţ adinc ~i lat Ft> toaU1 lungirne<1
scmicC'rcului ~i au adunat în
foţa şanţului, di•1 p;-1mint. o ridic{1tun-1
inalti1, u:1 val in' rerupt din loc i:1 loc. J .ucrarea a durai toali"1 ziua.
Un
atac al arien~iffzii noastn• neintr;1t:1 in foc i-ar fi p11t ut împiedica pe turci
si1 se fortifice i n voie. I ns;-1 ţarul a interzis cll'ocamdati1 orice acţiune care
;sr ]Jrovoca o 11011;1 ofensivii a turcilor. co:1sid<.>rind c;·1 lrl•l>Uie profilat dC'
acest r;-1gaz pentru ;1 lll' odihni. Meandrul !'rutului
cart' inconjura pc
tn•i sl"t•rturi fortificaţia noaslro"1 era ill fo;1rle bun:-1 <1p;'sr;1rC' nalUr<tli-1 Şi ne
asi.gura apa ele IJ[1111 şi dP ad.-1pat. Pentru a 1w impicdeca impnlştieri neclorit<.> de soldaţi, ii fost i:1terzisi-1 cu st:1ş11icic sciildarea in Prut şi trecerea
pe malul stinl! al meamlrulu.i. ln fl·lul acesta dealul de JK' m;ilul ri1saritcan al Prutului din drl'plul meandrului ii r;-1mas neocupat de noi. Inamicul a profililt de accast;-1 eroare• a comandanwntului nostru şi a instalat
acolo un dela~wncnl de suedt>ji ~i poloni cu citcva lunuri. Ostilila\ile :au
n•inceput in noaptea cli;1 li spre !I iulie 1.rintr-un dul•l i:1tre ambele artilerii. SUFerioritall'a ca 11t11n;:1r a tunurilor inamic(' rav1 de <.1rlileria noastr[1 ern evidt•nUs. ins;-1 I irul nostru ern mai precis. Cum s-a cr{1pal de ziu<1,
turceşti cart• a durat citeva orC' şi a
in 10 iulie, a urmat atacul armatei
fost respins cu mari pierdc·ri pentru atacanţi. ln 11rm;-srirca acestora, ieşim! din fortificaţi<.•. a pornit
contraatacul nostrn cu _grenade, in frunte
cu generalul \Veidl ma1rn . .-\cesta c:1zu i11 primele rimluri. l'e mine m-au
!ovi t schije la am hc•le glezne Cavall'l'işti i moldon~ni pc jos m-au scos pe
braţe din lupt{1. Ofi\l'rii r<.-111iţi erau aduşi in centrul fortificat;iei. luaţi in
primire ele sanitari şi ingrijiţi de medicu~ ţarului. Petru I a v :-11it sii ne
imh:-irbiitcze dar i s-a meul 1-1-1u. Contraat;scul nostru 11u izhulis:~ s{1 treaci1
ele ~anţul dinaintea poziţiei inamice. :\rtil('ria no;~str.-1 facea faţ<"1 tirului
neîntrerupt cc venea de acolo, anihilindu-1. Totodal{1 ca ri1spuncle:.1 focului
0

0
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l<.'lnr 1.:1lfl1a 111nuri de µPsll' Prut, d1nspl'e r<1~<1nl, ;1 tll'laşarn~·ntului de
sued<'ji şi poloni. ln aet•laşi timp Pa tr:1ge.i sprl' miaz:111oapk in cavaleria
1:1tar;-1 C<ll"c înaintase pe malul sting, printre coline ~i tuf1-ll"iş, fiiri1 a fi viazuti1, ~i trecuse acum Prutul, inchizinclu-11c calea de n•tragcre. Muniţia
now;lri1 se împuţina n1l'rcu şi nu mai ajungea ciccit pentru o rezistcnţ;I
pc poziţie de cel mult cinci zile. Noaptea s-a ţinut sfat in cortul ţarului.
Jn diminl'aţa zill'i de marţi 10 iulie o solie cu stea(! alb pfari1si fortificaţia
i1oastr;-1 şi porni spre cca turccascia ducind o scrisoare din parka faldmareşalului Şcremctiev prin care acesta cere<: pace. Solia imputernicitia s{1
sem:iez0 pacea era compusia clin ministrul Safirov şi g('neralul maior conte
Mihail Şcrcmctiev, fiul fcldamareşalului. .-\m aşteptat pe poziţ:c tr0i zile
pi n<-1 cinci s-a i nclwiat pacea. I n ac1:•stc zi le am fost batjocura inving<ilori lor
Din toate pill"ţile se apropiau lk• intr~1rea în fortificaţia no::str;·1 turci
c;-1l;iri, rinjind şi f;-1cind tot fl•lul de gesturi murdare la adres~: no<1stri1.
Sm1n·k• ardea cumplit Ofiţerii ri111iţi furj transportaţi mai aproape de
:ipia. in incinta fortificaţiei, sub nişte umbrare de crengi. Şi acolo. pc malul
opus. se slrinsescn·a suc.>dcjii şi polonii cari.' ne strigau pc ruseşt~ „salut;iri
i11vingi1torilor de ha Poltava, din partea regelui Stwdiei" sau „ii s Jsit timpul
ca s;-1 ia sfirşit ocuparea Poloniei de ciatrc muscali". Turul sti1tca tot timpul
in cort. F.ra deprimat şi anali1:a cu generalii erorile fiicutc. Cea mai mare.
recunoscut;! acum dl' toţi, era ci1 nu s-a aşteptat pin;i s{a vinii inliaririle din
Polo:1ia şi o~lirca l3r1"111covem1ului_ Pacea ru se1,11Htti1 la lluşi. Turcilor li
s-a spus ci1 fc•ldmareşalul Şeremctiev eslc cornanclanlul suprem şi da Petru
l se ~<"1scşte Iii laşi impreu11;·1 cu Cantemir. 111 rcalilalc acesta din urm;i,
inso\it dt> lwtmilnul Neculce, proritind de ri1gazul cind turcii işi fi1ccau
fortificaţiile, au cial;irit spre laşi, i<1r ţarul ;mp<"irt;işca soart<a nom:lri1 aliaturi
d0 amanta sa F.calcrina Skavronski pc care o lua cu dinsul 1:x:st<! lot. Imediat ciupii întoarcerea de la Jluşi a ministrului Safirov şi a fiului feldmareşalului. s-a arlat c;i una din condiţiile piacii era renunţarea Husiei la
iL·şi rea spn~ Marei.I Ncagri1. i\1 i-am amintii al unei de stagiul meu ca steg<ar
ia Tagan.l!or. Nu era i11si1 timp pentru <llllintiri. ci1ci s-a dat ordin s;i ieşim
ua toţii din forliricaţie şi si1 lll-' i11coloni1m. :\larele vizir Mehmet Baltag1
pl'nnise armatL•i infrintc s;_·1 se n·tnig<-1 f;"1:·;1 a depune armele, fiind cscorlali1 1:1 drumul ei pinii la Nistru de tun:i sub conrnnda paşei Mehmct Cerchez . .-\vim! J!il'znek• rianitc, l'U nu puteam înciilt•ca. i\1-au luat cu ei, într-o
ci1ruţi1, oamenii lui Dimitrie Tarangul. Convoiul nostru porni încet pc malul drept al Prutului ciatr(• miazimoapte piuit );1 Ştef;"mcşti. unde <1111 trecui Prutul indrcptindu-nc spre i\foghiliau. Cinel am ajuns la Nistru, paşa
:\lchmet Cerchez veni si1-:ji ia ri1mas hun de la feldmarL•şalul Şt•rcmet1cv
Deoarece ţarul nu voia Cil turcii s;"1 ştie •.le prezenţa sa in convoi, dinsul
Sl' :iscu:~se i11tr-o careti1 i11 care se aflu Ecaterina Skacronski. 7.ill"iml ca1

rcta, p<1şa CNchez se indreapt<i ci1lare spre ca ~i. cinci d;-1du cu ochii de
fi:c<1teri11a, saluti·1 mirat şi îşi ceru scuze. jll"i11tr-un ti1lmaci care 11 insoţe;i,
spunind ct1 turcii nu duc n·1zhoi cu femeile. Pc•ntru mine scena ;.1ccast•_a,
Iii care am asistat întins cu ~caua mea suh cap intr-o c;"iruţ;i moldoveneasca.
•• fost li1muritoare. Din acea clipit am incctat ~a-l ura~w_z mai dcp<~rte p~
Petru I. Oamenii lui Dimitrie m-au dus cu caruţa pma la Bereşti. :-\1c1
391
https://biblioteca-digitala.ro

m-::au dat in grija v:1duvei :\nea Tara11gul, cure de la noi .i ;,d'J;1l de moartea fiului ei. A fost jele llHll"L' ! Jn casa ei m-a îngrijit cu nn11t;; dr<Jgoste
5i dt•votament Ileana Tarangul. Dupi1 l<"1m<1duirl', <1111 luat hol<-!l"trca de a
r;iminc definitiv in Moldova. M-am insurat cu llcarrn şi sper si1 avem copii.
Ne-am i11ţeles ca al doilea fiu al nostru c:ncl se va naste Si-1 1~oarle numele familiei Tarangul pentru a continu;1 linia :.acestui n°ea;n i:1trl'rt1plii 1<1
~tranileşli prin sacrificiul lui Dimitrie.
lnccput in vara 1712 şi ll'rminat t!c :\nul Nou lîJ:î la Bereşti.
IOAN :\RSENOiU

•

* •

Este ştiut foptul ca 1n lill'ratura istoric<-1, participarea lui Dimitrie
Cantemir, domnul :Moldovei, ali1luri dL· f>etru cel i\.'lare, ţarul Husiei, in
r[1zboiul ruso-turc din 1710-lill poart.:i numele de campania de la Prut.
Despre acest eveniment s-au fflcut. numeruasL• aprecieri de c;itre cei implicaţi dirt•ct in desffişurarea op(:raţi i lor mi li tar(', aflaţi in amh<.·le tal)eî17,
cit şi ele cf1tre istoricii de n•nume rom,·1ni !ii strfiini, de mai tirzm. conslatindu-se ele fiecare dala c;I informaţiile noi ap;-1rute 11u numai ca sporeau.
dar c.-i ele rt>cl11n•au simţitor ;acele pett> albe.• semnificative, care de ohiCL'i
ne impiedici-1 s;i avem o viziune glohal<i şi real<i asupra evenimentelor pet•.:?cute in ;\loldova acum pc>stc dout1 secole ~i jumiatatl'.
/\ş;,1 se intimplii şi cu w>~1a mărturisire pri\•incl :.1cest eveniment. apar\inind unui o~tean r](> rind, din armal:1 lui Dimitrie CantPmir, ale Ci-trUi
ong111i, ~ml modu;tc ~i .:k- pc meleaguri ll'~cne. El se nunwa Ioan :\n;e11oiu, provenea clin fm111lia unui uşte<•n moldovean participant, in ICiB:~.
la asediul Vil•n.:i, unde, al;-1turi d0 ah moJtlovean, luptase al{1luri de otomani. impreu11i1 cu domnul lor Ghl•orghe D11c1. Ioan :\rscnoiu. ca şi tatai
sau, imhraţişase cariera armelor pe care in!';i apoi a perfecţionat· u într-o
~coal<1 de ofiţ.c•ri şi i:e dmpul ele lupU1 ({\,• la J>olt<iva. luptiml i:i cadrul
armatei ruse condust1 ele Pc!ru cel Mare. 'h.i tirziu acesta a fost implicat
ca l(1l11wci in ne~ocierilc moldo-ruse incheiall' cu alianţa dintr~ Dimitrie
Cantemir şi J>ptru cel Mare contra turcilo!"; in fine, l'I a participat cf0div
la campania de la Prut, in timpul c;irl'ia. luptind cu vitejie. a fost gr<iv
l'<-111 i t.
Tî11{1rul stegar moldov('<ll1 nu numai c;i ;a avut o memorit• hun{1. pc
ling;-1 talentele sale militare. clar ci a g{1sit şi timpul necpsar s{1-şi încredinţeze amintirile sale post1•riU1ţii, aşterninclu-lc JK' hirtie la foarte scurt
timp dupt1 incheierea carierc.•i sale militare, în 1il2. lVrnrturiile sale confirm;i pe deplin pe ale cronicarilor rom<-mi şi rnşi ai vremii, pc ale unor
diplonwţi, militari de carieni şi oameni politici rom{111i şi strc-1i11i. Universul
s;h1 politic ne apm·e uimitor de larg pentru un simplu stt•gar şi t:almaci de
limba rus:.-1. Ceea cc impresio11caz(1 in m;-1rturiile sale sint mai ales acele
accente• ele bucurie. manifestate cu prill'jlll obţinerii unor victorii contra
duşmanului, şi de tristeţe cind soarta i-a fost potrivnic[1 lui şi mai ales
<1propiaţilor lui.
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Expu11erc;i pl' l':ln' a i1H.:hC1!al-c1 s11!J form;1 u1Hir ;m1in1iri din \'iaţ.a sa
mililar<"1 in nunwi c1ll'V<t luni ele zile merit;"1 aten\il• din parka istoricilor
cit• azi, fiind plinit de origi11<1liti1ti. Pinii nu dl• mult nu se şliu nimic despre
aceste mil!'turii. nunwi cit într-o lrnn:·1 zi d-l inginer V. Tilrangui. un stritnepot din gciwraţia a opta a ac<.•stei famil:i. al c;îrui inai:1taş este un desC('llllenl direct al <iutorului acestor mi1rturi1, Ioan Arsenoiu, ni Ic-a pus la
dispoziţie cu rugi1mintca ca (•Ic sit intre in circuitul ştiinţific al<ituri ele
illle izvoare narative menite s;î imliogi1ţea~c;·1 baza documentanî privind
campanii.I ele la Pnn .
Pc:'llt ru acest gest mulţumim generosu lui donator !

CONST:\N l IN

ŞF.HB:\N

Tt•xtul itu·dit, prupu„ ))(•nlru puhli.~an· ci<? cll Vin!ilTar:in1:11l C">lt". dup;1 t·u111 se Vt•clc,
ele o lacl11r;"1 mai aparte. ca .,.-, n11 zkcm cu Lot11l „pecial;i, fiind. in clalelC' lui i;cnc
ralc>, o m1101J:c11.:rafic. Lilt•ratura („de> frunlier;'t") n1cmorali'<ti1·i1 şi-l po;1t<> rcvcnclic:i
orie-inel. Nu lo.int<·1u, la mmlttl ;ih„oltll, adepţi ai p11ri„11111lui ~en11rilor !:-i "Pt·ciilor in
1·<1'."l' ar lrC'h:1i in~·acl1·ut un anttllll' tc>Xl, in -..pe\;"1 l'Pl clc fa\;"1. şi nid nu ne ob,C'dc:az<-1,
c11 urice• prl'\. mi"til'a aulenlicil;:\ii, clar .;pnzati.1 nua ... tr;"1 C'"le eâ el (t1•x1.t1l) ar<• şan""
:Ic> ii fi dovcdiL
ca :111roddf, o ... crie de> moliva\ii in
fa\"oarl'a aulcnliei!ftlii •
nc1~0111porlin<I. d11p;-1 opinia noa„lni con„i.;lcnta clepli11;"1. i\lai n111ll d1irn·. nu c>Xclu'IC'm µo„ihililatc~a 1·a „p1·0L:1gonbt11l", loa11 1\rsenoi11 „;1 fie un pcr„ona.i invt•nlal. De„ir:ur, n-ar fi nid pc>nlru prima şi nil'Î pcnlr11 ultima oari1 cinci .. o f[1caluri1" ar intra
in circuit p11blic şi, cl11µi1 l"llm prc>a bine ... c• ştie, a<;tfc>l ele cvc>nimenlc• 1şi pul prci11nc:i. in nwcl fertil, con-,ecin\cle, a..,upra cleont•ilo~iei cercelf1rii şliin\ificc>. inrlc·o·-<~bi
:i„11pra celt•i i~toricc> şi filologice. ril• şi n11111ai pt•ntrn motivul c,-, cli">:-u\iile heihC'
i11 atari 1~in·11111„1an\c> pot sroal<• la 111111i11;"1 idei !'ii aclevi1r11ri (nu numai) hloricc.
altf1•l pierrl11le din vc>clc>rl' Calc>r;o;·ic. dne-';>i ba~;i capul "11b o a-;tfcl cl1• „cvan1.nelll'" ri-;cii "'' „e pomcne:1.;c;"1 implil'•ll in contrc;\'c>ro;e 1111 tocmai m:ii:111tto<1rc. in..,i1
apelul lu cxcl' ...111 de pr11clen\a (clus:-1 pi11:·1 la imol;ili-;111 sau
i!lclirerc•n\i1) n-ar cchiv:1la <lccit cu o c;m!onarc> in „">lra\e"ia „1r11\11l11i". Dt• aceea ..,ocolim (';°1-i normal „;,
nr- ;i..,o!'iC'm <I-lui \ ir1~il Taran~ul şi d-l11i cir. Cun">lantin Şerban. care plPrleaz:l pcn1:·11 m1lc>1HicilatC'a lext11l11i. şi_ „arunl"ind mi11111~a-- (nu piatra 1). „:"1 m• a-.u111i1111 ri„' ul unui „d11C"l'" fie şi f:'ira !:-an'>{' ele izhincla pentru noi. l'rin urmare, re~1adia,11111a
rului „Su1·ca\'a" p11bt:ca aee„1 materia! 1111ll'incl „pc:ran\a, ialit. rle>„chi-.. mart11ri,il:"1.
de a prnvot•a „nu u l11rLun;"1 inlr-un pahar c11 ap:l", ci o clezbatcre. oricum m:1i prolilabila, <·rNlem. dedt ctm'.'.t'l·inil'lc> p11blicf1rii or:c;"irui „clm.ar" perrect inatac;1bil.
(~

IC'O l.1\ E CA ll l.1\ N)

' lfrproclur.cm in conlinuarl' ::-i ,.plc><laari;1" pro auLenticitalc IX' l"lll'l' cil \ irr.il
1ar<mP,ul. la '>olicilarca noa„tr:"1. nr-a rl'mi„-o 11lterior. Loemai p<'nlru ra „rlo,ur11J··
1~rohlt>111i:?i, fiind compl!'L, „;1 poatft fi :malizal 'li j11clec·a1 in -.cn,111 unui v<·rrlil'l <'On•spunzalor: . .ln cc>ea ce priv1•!i!r alltenticitalC':l notelor ri111obio:!rafit-t· :1lc lui Ioan
1\r„t'110i11 -.u„ţincm ur111i1toarc.•lc>:
Din ca„atoria 111i Ioan t\r„e•„.oiu t'll Ileana Taram;ul au rc>zultat
:! fii : \."a'lll' 1\r,c·nuiu şi, t·cmform in\elc~;crii, .'\Jec ... a T:1ran1:11l (lil-1-liHi). J\lec,a. ci1s;Horil
t'll :\!aria i\lintici are t111 'ini:ur fiu. lo:in T. (1751J-JIJ25), iar acc'>lU clin ci1săluria cu
~;afta l<,lri1tu\:"1 arl' ~ fii: Cun„tanlin (lii·l-IH50) ~i i\lihai (li!I0-11111). Co11'lantin, ele>
u>pil, loartc dotat, <'"le inn1rajat ele mama "" c,i plcaef1 la Cern;.111\i l;i ~roal:l, uncll'
11rnwaza, contra \'Oin\ri lal<'1lui „:111, „c>minarul tcolo(!ic ~i preµaranrlia ele im;i1\:"1tori in limba i;erman:l. lupc:ncl c·u i.:reul<i\i materia le, int rut'il lalâl ">ău. care
ştia
-.c i„ral<'•l'>l':t, di,µn·\uia inv:"1\:'tlura şi ! voia pc.· fiul -.:"n1 cel marc la mo~ia
~a. ln co:l'e~·in\;1, !alai detc•o;l{1 aclivilatca fiului „in1 şi-l con„iclcr{1 1111 element ncdiscplmat, robit i<lcilo1 culturale '>triiine. ln llliO, Constantin, L<'rminincl mubelc

„,,
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~(oii suprTio:lrc ~·i fiin1.l numit ;nvii\f1tor -;upkant in Cern:1111i,

'L' c·a,alor(·Şll\ f;'1r:·1
l'Oll"i111\;·1mint11l tnl:-ilui si111. l'll M:1ria Soare, fata unui µl•n-;iunar
din Cern:iu\i
:\IJinrl ta1:·11 ,._;111 rle acc.>a~ta, vine furio„ la C~:·ni1u\i şi-l de1.moşte1wştC' µe fiu tll•
:1vere :,i titlul de noble\C'. pc care ii rlobinrlisc cn mnzil, conform Patentului im·
paralulni lo~ir li clin H 111:1rtie li Iii. pc motivul
c:·1 :-.-a ei1„:·11orit c11 o burgh(';r.[1,
!a![1 I:tri1 neam. ln felul ace,ta, fiul lui ~\.lihai r~1minc ,.,ingurul lllD!;olcnitor. Urmarea
a fo_,1 ~cinclarca famlici noa,trc ln '.? ramuri.
Con,lantin, preot şi invi1\i1tor, işi cre~le
cop111
Io:lcna
şi
Constantin,
ca
i11tc.>lecl11ali. Con,W1h 1
t :11 ( 1112·1-1 !110) 11rmcaz[1 la Ccrni1u\ i filologia <:oi teologia devenind, 111 18-111. preot,
prunii 20 ele <llli la Crqicf111\i (jud . .Siret), şi, clin
111m1 pin<"1 la 1111wrll', la \'oluvă\,
l;, ultima bisc-rie;'1 ziclici1 in 150:? de .Ştefan ce>l !'\lan.•. :\ avui li fii, to\i inlel('duali
1·11 :<.luciii universitare. ln schimb ran1111·a lui J\lihai T, in care> tat:1l Ioan 'I'. işi p11v~-;e toalf1 'PC'run\a, decade clin cauza lui ·'1ihai, car!' Ciincl un c;ir<il'lcr "Jab, i~i pepctrece viaţa in chefuri :')i jocuri de noroc, face mereu datorii i,i pr{1pitcle'ile intrc;><&~il
a\"('J'c;> 111oşlcnil{1, Jfi:-.incl11-şi urnmşii pc drumuri, ao,111'1 c;·1 fiul ,;·111 Simion şi nrputul ,;111 I'antilimon 'inl ncvoi\i <;[1 plece in J!•O~ in /\nll'ric<i. cei r;·unaşi luplincl
clin greu s;·1-şi a"if~Urc cxi„ten\a. E\•ick•nl l';-1 aclell' ele• familie 1·i11n:1„cscrf1 la Mihai,
tare, lljlln'i in mizerie. abancloncazi1 şi litiul ele noble\e. Jn folul acesta clocum<>ntul
lui Ioan Arsenoiu ajunge ln ino,lit11tor11l şi clircctor11l rlc !jcnali1 la V{1şc:f1u~i. l\lihai
T. (lll71i-l!J-l2), care ii traduce în limba ro111im;'1 in anul l!J:ll.
ln iulie l!HO l'incl a
foo,L lJ~·11pali1 partea de Norei ;i Bucovinei, ;\'liltai Taranm1l (cu ..ci\ia şi cei 2 fii) "-a
refugiat in Germania la Glciwitz, uncie a decedat in l!J~:!. ln limpul refu~iului ,;-a
1;1crclut li1r;'1 11r111;i valiza care con\inC"a toate cloc11111cntelc familiei. Din cauza tlezlllO'ilt'nh-ii, rela\iilc intre cele 2 ramuri ;tic fomiliC"i TaranguJ „-a11 întrerupt. Fra\ii
tal;'1lt1i 1111!11 af1;1~eri1 de <•xii.tcn\u unui clocumcnl care <1tc„lf1 C':·1 familia ar avc·;i orii;mc tillar;i, l'Cin.,,irlerincl ins{1 ci1 ace,;t fapt ar con.;titui o se:·1c1ere a prc,tir,:i11l11i familiei, i!:norau intenţionat acea~la şi c<"mtau 'ia evite oriee dio,n1\Îl'. Singur, tal{ll
meu. mai evoluat, reluase lc!:<1111ra cil in:<.titulorii
i\iihai l:i ~td;m, precum iii NI
Dimitri~ Taranliul,
mai ale" la in'>i,.,ten\a noa„1r[1, a fiilor ,;\i, cl11p[1 l<'rminarcn
!>tudiilor noao,tre, pc la n clona j11mf1tale> a ;milor w:io, legf1tur:1 inlrcr11plf1 la 5 mai
l!t:m, pri11 clecc,111 prematur al tat;'alui no~tr11. Din rauza o::upatiilor noastre profcsioinale, n-am avut po~il>ililatea ele :1 ur111;'11'i 1·"nt't<irea obir~ie>i noa~lrc.• in <·ominuare. Î\CL'a'la a Co"t 'illlatia pina cinci fraiele 1ne11 1-:r;hl, aflindu-"<' la Ccrn;'lll\i. rc!uşi
„;:. copit'ZC doc11mC'nl11l d11p{1 o copie pc car;· o ;ivea la v1·emca aceea Ştdan Taranţ,111. In timpul r<'1zboiulali, fraiele me11 ... !rin'>l''l. mai mullc
noti\c printrc <"arc şi
n•pia clol·U111l'nl11l11i, rlar, clin e;iuza clewlor 'd1imb:'1ri cir clo111idli11. pic>rch1,c rviurn\a lor >:i, ele citc ori acluccam vorba clc."prL'
"tri1moşii no111ri, ~e n:ki1jca r:i 1111
1:f1„ea roµia, c;ire ri1111(1,csc ultima. l·elC'l;iltc picndmlu-i.c clin cauza vici'>illlclinilcll"

ri1zhoiului .. Din ramura lui ;\Jihai T;1rani:11l a r;·1111a' in ţa61 un ..,in.c:11r unnaş in via\ă, licen\iatul in clrepl Hnman T. (1!115), pen,ionar la Baci1u.
Alli;1 în HJ[lfi, facincl
1111 control mai ;un;'munţit in bagajele 'ale, fratele meu r,[1.;i copia. Am hfalut-o la
ma!iini1 şi am ari1tal-o u1l<lr prieteni l':tre m<"1 „fatuir;'1 „;1 o nri1t unui btorir. C11-

noscin<l11-l pc prof cir. Dinu Giurescu i-am prezentat-o. Marc mi-a f<1't 'urpriza
c·inrl Domnia st 111-a asigurat cit clocumc.>11t11l ar.:
valoare i'toric<'1 şi c;i ar trebui
"i-l pr('zinl prof. cir. C. ~crban, care e\le a-.!:'11.i crl mai C'Olllpetenl i... :oric in problemele romfino-ru~c ~i in istoria Cantemirc~lilor. Am facul precum rnn fo,t „fa.
Iuit şi astfel am ajuns cu l11c1·arca la Muzeul clin .SuC'cava. 1\ceo,ta e'tc ra„ptm..,111
la lntrPharr<t a11tenticiti1ţii nolclor autobiografic·c ;&le lui lu;m 1\r,C'noi11.
vmc.11. TAR:\:-\C;l'I.
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FIN NEUE Gl.GI NW \llTICF

ZFL"Cl'\IS CP.ER DDI

rELDi'LICE ;\:\I PRLIT (1711)

Dic J\lll11bÎo'=!rilphiC' de.., Ioan !\J"'<C'll<IÎll cnthiill !\11..,k!~nftc (ibcr rlic z11,anmw1mrlit•it rler lh1111ii11C'n mit dl'lll ehristlicl1C'n llt•el"l:mgC'r \\'iihrencl cler nelagerlllll? \'011
\'.'icn ((IHll:l) ; iib,•r clie Schl:ieht von J.e„110 (Vi"Ofl) ; i\ber clic J\nwc~cnheit run.1iinis' hrr l"reiwlli_i:cn angehil1rl von J\lexa11clr11 Col\c>a im schwcclisclle11 I lcer ; liber
ckn Vc•rtra1: \'on l.11tzk ( 1711) ; iibcr clie untcrrcchmg ci,.„ Zarcn PC'lcr I mit Toma
t":anlacuzino în laşi (\iii) : liber rlie Tcin:1hmc rlL•r !\1old;111er :111 cler .Schlnd1t von
Stanilc~ti (1711).

Ioan J\r..,cm1i11 \\'lirele 7.11 la'i'i grliorcrl (ltill:?) ;1]<; scins Vatcr va„ilie aus i\loi:hi1;111. gl'legen am linklC'11 Dnjc~tcrurcr, na<'h cler lla11pt„taclt cler l\lolclau vom Fiir"'C'n Cihcnri.ihc l>Ul'a, cler· lfllll a11d1 llct111:111 cler l"krainc war, vcrselil w11rclc. N:u:h
ck•m Toclc des Fur<;lcn k<:hrll• \'ater :\r,C'1wiu 11:r::h B:tlla in dic L'krainc. wo skh
clic:i Giilt•r cll•r Familie befa11cit'n. z11dick. Dea: j11111:e Ioan 1\. bcg;mn scinc 111ililări
'-l'he .'\11-.bi!clunr: im Ko,;ikcnla::cl' von Zavoroschc un:l \\·urclc von ciori <lcm Zarcn
I clei· I narh Mo..,kau l!C''<chickt um clc-.,t•n Offi1.ic r-.schnlc zu bc„uchcn, ~•1ch rlcrcn
lleencli)!ung w11rcll' lo:.111 :\. nal'11 'l'al!anrol! ulll .'\1.ov-.chrn l\lcc1· ;ms;ell'illt, von wo cr
mit scinem llel!iment in ckn Kriei: J!C'l!en clic S.·llweclcn 7.lll!.
Da cr in dcr Schlacht \·on J.c,no !.it'h bc,uncle1·-. hci·vorlal, wurclc cr vom Zare n ;u1„i.;c1.<'it'lmcl untl zum Obcrlcutn•1nl bdordc·1·1. flei clic~cr Gclcr.l'nhcil erfuhr
l'e!cr I. clas Ioan 1\ keiin L'kraiiwr. '<Oncle:-n l\IC1l<laucr war unei ntmiini<.ch sprach.
wc>-.hall.J c•r ilm I!<.'lcl!enllich ;1b Dolmct'>dtcr \"CI wcmclcte.
Er"ll•ns im .luni liO~l
•n l'olla\·a : zweit1'n" im !\urii lll I in
l.uL1.:,, :1J., cr zum I lauptmann hcfurdcrl
\\ltrrk• : clriLll"n" i111 .luni 1;-11 in lasi. ln la:;i frumclelc sh:h lemn /\.. 111il clcm viC'l
iiaC'rcn Dimilric 'I'aranl!ul. von d('r molclaui,d1.:-11 Kavallcrie an, von '1cm C'r Einzcll1eilcn iilwr clie \.'l•ri:anl!enhL'il cler Familie Tar<mP.111 erfuhr.
am Prul \Utrdc
clic Vorhut dC'-. ru-.sidwn
1\111 J\nfant! cler f!l'U'>t:'n Schlact
l!cerco;. zu cler l11an ;\. t:!chortc. vc>n 1lcn TiirJ,,_„, C'i111:<-krci'l. Dcr Enl~tlz cler \'orZ-.ut i:clam! cl;111k clcm 1-:in..,chrrilc·n cler molcla11hd1cn IO:avalleric unei mit clcm Opfcr
Dimitri1··„ Tarani;11l. clc>r i111 Kamofo rid.
Dcr in S1:-111ileşti vcrwnnclC'lL• Ioan A.
mm.le dic• l>1·111tili11!!llll~<·11 clc>r NicclC'rla1:::c 111iterlcbe11. Gc•111Ub elen in !luşi ab1wma.:l1Lcn J"ricclcn„bcclh:11nr.cn \\'llrrlc cJ;1„ rw;!>i ... d1c I lccr nicht
cntwafrncl. <.,Onclcrn
mu,tc unlcr ll1rki,c·hc:m Gclc it bi-. zum Dn ic,lc1· clic• ;1.lolrlau VC'r):ts'.'>Crn, ohnc <la' cli1•
Ti"1:·kcn ;ilmlcn. clas wih <Ier Zar inmillen !>ei11c1· Truppcn hl'Hancl, Dic rl''>tlich!'n
<Î<!s Omnric T. nahmcn Ioan :\. dcn vcrw11nrlctcn Frcuncl
ihrcs !\nriH1rers, n:id1
lll'rc'sli. \\'u :.h:h clic Gi.f~l.!r dl'r Fumilic Taran.::u; bc:fmvlcn,
mil \\'O E'r \lf>ll rlc1·
Sd1wc ... tcr tk•r Dimitrie T. l.!C'>lllld l!C'J.>fler,l \\ urclc•, ,jc nach v~iner Gcne„1111~ C'hclichlc
1111cl rih- immc1· i.n dcr ~\loldau Llicl.J
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SlJCE:\\";\ DE :\LT:\DATA
(in

rorl'-.pondC'nţa

lui Emanoil :\nlonodd dilr<.' Lc<·a !\lurariu)
El'Gt:N" l>li\llTIUl',

l'ETIU" FIW1Cl1

Datele pP carP dorim s;-1 le ofl·rim dtitorilor, s0 rd0r,-1 îndeosebi la
invf1\{1mintul sueev<.'<111, c;ître sfirşitul veacului trecut şi inc:c>putul acestui
secol. Datoritc""t uun:."1voinţei doam1wi Octavia Lupu-Morariu, am c<>rc·etat
curc•spondenta profcsornlui Emanoil t\ntonovici ciitrc LN·a Morariu, fostul
s<"n1 elev la Gimna;dul superior greco-oriental din Suceava. Cele 1:1 scrisori,
din care vom r0produc:e o parte, au fost trimise> din Cîmpulung Moldov0nt'sc şi Gur<1 llumorului la Himnicu Vilcea, intre f0bruaric 1!150 şi 12 iul i<.• 1!J:i7.
Amintirile lui Emanoil Anlomivici, care> a predat matematiea şi fizica
la SucC'ava clin I !10:J pm<"1 in 1!11 !l, reprezint<"• o frescf1 fidel;-1 a unei epod
de mull apus<.'. Scris<> cu mult talent. ele reînvie figuri de profesori vestiţi, c:a S. FI. l\lari<:n. Vasile Bumbac:, Ion Nistor, leronim Muntean, puIJliC'işti local!lici ca Filimon Taniac ş.a. Tonul hazliu in povestir<.•a unor
episoade, are pa refi menirea s;-1 acoper<.> am;-1ri1C'i une;.1 el<.>ment ului rom;·11w~c· in lupt;-, cTincenf1 cu sl~1pinirea habsburi.iic;-1, ho1i1rit{1 s<i germanizC'ze
t·iah sufLlrca, inrleosebi C'lementul autohton majorilat· - rom:-mii.
({ului civilixator •tl ocupanţilor, s-a clov0dit o sfrunl<1ti1 minciun<-1, ci1d
profesorii primiser{1 ordin sfi fil' severi. dino'.>i la inimii, pl•11tru a i clescur;ija pe ('(<.•vi şi m;1f<.•l aceştia s;-1 pf1r{1se~1s61 şc-olile. Mulţ.i s-au sinuds,
1wp11tind suportu exigenţ.p şcolare Cl' dl•pi1şC'at1 putere;1 unui om.
:\fli11n - ((•cturind S('risorilc> - . de o mlevf1r:.it;-1 babilunif' ele limbi ~i
al f.ibt'll' - dril ic-. gol ic, latin, pe care elevii k ştiau clup;-1 zmw de uncie
venem1 la (;imnaxiu şi can• uneori nu Ic erau dP nici un folos. Ni se <•voc:<"t
profesori duri, c;1re virau pe nl'clr<.·pt ell•vii 1<1 cm'Ct>rit. Deşi (i,(lt1ra ccntralit
a dest-rierilor r;-1mine Em. J\ntonovici, acesta face:' dese r<.•f<•riri la cole~ii
şi dasci'1lii clin epoc,-1, reuşind si1 reinvic întimpl;-1ri pk•rdutc in n<.>qura •111ilor. Se descriu faimoasC'le întreceri de oini1 pe dealul Tataraş. la care participau toţi liceenii, pindiţj cu ochianul, din oraş, d<.• faimm;ul Scarabcus
p::>reclii datei dir<.>dorului. Pagini pline de savoare vorbesc de prietenia
lui Em. Antonovici ('li dr. Teofil Lupu, patriot şi director al spitalului Sllt·cvcan. înrudit prin c;-1siilork~. cu pic:torul Epaminoncla Bucevschi şi in a
t·;-1rui cas;-1 ;.1u poposit cindva N. Jor~a. c;. Enescu şi :\I. Brntcscu-Yoinc.•şti,
acesta clin urmii mare pescar d<' pi1stri1vi pl' apele repezi din munţii Bucovinl'i.
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Sint interesante şi relev{1m valoarea istoric[I a unor informaţii din
pC'rioacla cind Em. An Lonovici fttcea armată la Pola şi Viena (prin I 8!1h),
avansincl pinii la gradul de subloeol('nenl. Thwretul romim clin Bucovina,
recrutat şi instruii cu forţa, pentru a lupta in nizboaicle clusC' cil' imperiul
habsburgic, este surprins de recrutul J\ntonovici in trenuri el'-) ducc>u spre•
~entrele de incorp::irare. El reproduce cinlccc pline de ni1duf, cu versuri din
earc rf1bufneşte urc.1 împotriva st;-1pinirii :
•• Şi ne !unge ("a pe oi. şi ne min;·1 ca pc> boi.
Prc>a luminate imp;·1rate (pm1z[1 pentru '' se11ipa)
Nu 111[1 duce prea departe-,
C11ci nu ştiu prea rnulli1 eartc> (l(lissando 11sque aci limitem vocis).
J\f1[1rn apoi, c{1 la Vil•na, în ~Ir. F"avorillcn. radctul Emanoil Ant mnvic:i a fclcut cunoştin(;i cu un oarcc:ire J>ctresc·u, !'ost fri7.c-r al prinl.ului
Hudolf. Pe prinţ l-c.1 ucb \Vilhdm al II-iea, pentru di 11u vuia s<i-i celk·n·
Priit> austriece dintre G<•rm;mia şi :\clriatieii. El voia s<"i st;"1pine;isci1 Eu
ropa Centrala. A pactizat ultC"rior eu contele Tisza. care lrc·bui:1 sfi impinQ0:1
hotarele Cngariei pin;i Iii Mareil Ncc.1gr[1, bine inteles, c\l ajutorul lui
Wilhelm al 11-lca.
La Pol<1, <"ac.letul Antonovici auzisl' cr1 in insula 13rioni locuia izolai,
prinţul de coroan,-1 F'ranz Fe:-dinand d'Esh:•, care ştia c[1, udga~ii s;1i era11
arvoniţi iner1 ck• pe> atunci şi c<-1. d<1că a tr<-1it pini"1 la drama de la Sari!ic>vo.
işi datora viata soţil'i sall', foarle pn.•v[1zi1toare şi t('m;1toal'<.'.
Perioada studenţiei in capit:1la I3ucovi11l'i, a fost pl•ntru I În<lntl ahsolVl'nl al lic~cului ~;·tcevean, plini"1 ele incercf1ri. lnkli1~ent. vioi. punea în
incurc;iturf1 cu intrebfll"ilt• sale pe teme şliin(.ifice, prnfesori de scamii ai
universit;'1(ii cernt"1uţcne. Sintem convinşi 61 spiritul de inventator al acestuia ar fi it'!;'it la lumint"1 şi ar fi str<-1lucil ali1turi de alk nume tk- st•am:i
ale ştiinţei rom:me.<;:ti, chc;-t ar fi avut condi\il priclnke. f\ fost ajul;1t cu n
burs<i dl' mitropolitul Silveslru Moruriu. c:el'a ce i-a permis s(1-şi continm·
studiile.
:\ici, in capitula Bucovinei, a cunoscut-o pe .·\glaia, sora lui Eminescu,
reC.-1sf1torit<-, cu ofiţC'rttl Garr<:'is. Ea murise atunci. Datele despre s~>ra marelui poet sint inedite, la acestea ml:-1ugindu-se ştiri despre crc<1\ia emi
nesciant"t. D<•şi episot!ul povestit se pC't rece departe' ci<> Suceava. ii vom
menţiona in con•sp:mclcnt<-1, Unind cont c;i poetul a fost dcst>ori in CC't<.ttc1
ele Scaun. 1<1 sora sa cc-1si1toriti1 ci11clva cu inspectorul ~colar Drot.!li, apoi in
vizitii la pric•ll'nii s:ii aprupiaţi -- -· Vasile ilumbac şi Ştel"<m Dra<:inschi.
N[1seut in Hl7 J Iii Valea J>utnC'i, Emanoil Antonovid s--a stins la Cum
Humorului, prin l!l(il. Timp d<' 70 de ;mi a ţinui condeiul in min;i, preor·upat de cak:ulc şi invl•nl.ii. Din cauza politieianismului Vl'nal. pe care 1-H
urii şi ele care s-a ţinut departe, a fost scos din funcţia de dircetor al l .i ccului „-·\ro:1 Pumnul". mutat la o şcoaW din Gura llumorului, apoi la
Craiova şi Alba Iulia. Perl·t:rini'irile forţate, l-au fitcut oarc'cum ursul.. lnehi7.indu-se in sine. tinjca dup:"1 provincii! natalf1 pe t"are a iubit-o şi p('ntru
a cc"irei inflorire n-a prccupt•tit nici un efort.
Fostul s;-1u e!C'v. Lrca :\lorariu (I 8BB-l!lfi:J). u ajuns profesor un ivC'rsilar dr., filolol(, publi<:isl şi lingvist. 1.-mt pre(uil inlrP al\ii Sc•xlil Pu5 :.'.Uriu, care voia s:"1-l iii colaborator la Cl11j. 1\utor a nunwroasc \U('r[:ri de
spec:ialit;.1t<'. Alexandru l.C'ea ·l\tornriu a C'tlitat n·visla „Fat Vrumos" ~i Bu.
ll'linul ,,Mihai Eminescu••, prima puhlica\il' l)('riodiei1 din l'1ra 11oaslr<1, in-
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chinatti marelui poet. Polemist lemut, cu o solichi preg;Hire intelectualii,
~i-a dedicat o bună parte din via\i1 studiilor asupra familiei Porumliescu,
<:ducincl multe dale inedite despre crC'aţia marelui eompozilor bucovinean.
Absolvent al Conservatorului din Cern[1uţi, violoncelist n•marcabil, Lcca
Morariu a avut noroc·ul s[1-şi ia de soţie o Lunii pianist[1 şi sopran;!, suprnnumit;I „privighetoarea Bucovinei;• - fiica doctorului Teofil Lupu din
Suc-Pava. ln c<1sa profesorului universitar. s-a !"itcttl mulţi ani muzicit aleas[1, spre in<:intarea unor oaspeţi ele seamt'i din ţarii şi de pt•ste hotare,
intrl' eare amintim pc Gh. 13ogcl;.m-Duic[1, Sextil l'uşcariu, Gustav \\'ei~:.tnd,
Ionel Teocloreanu, Liviu Hehreanu. Cezar Petrescu ş.a. Profesorul a munC'it cu sin(. pinii a închis ochii, la Hm. Vilcea. cl<·p:irlc de Bucovina pt> care.·
a îndr;·a~it-o ca nimeni alt ul. l'rin ,grija soţil'i, osc·minlc'le i-au rosl acl11sr 1;1
Suceava, iar valoroasa bibliotec;i a sava11t ului-do11atii MuzC'ului Judeţean
din acest oraş.
ln comentariul nostru, <1111 l<-trgit sfpra informa\iilor despre profl'sorul
/\ntonovid, doar penlru a ofPri cililorilor dat(' net·unoscute. de_• c-erli"i valoare• islorici"1, socialii si eultura1;·1. ln c_ele ce urmeaz<i, ne vom rt•stringe c·onform titlului - , la perio'1d<.t su<:E've;111n, s11fidenl<i -- credem - si1 re;nvit> o cp:.ic;i p!in(1 de încerc:1ri, de sufNinţc m·clreplc. P<-' C<ll"l' le-a curmal
momc·ntul solemn al Cn\rii I3ucuvinei c·u ţara, in l!ll!l.

Cimpulung, Capu-Salului în
frbruarie l!flO

I u hitt- LC>cu,
H;ivaşul

meu il încep eu cuvintele poetului dac:

„Ce povestesc, n-aş vrea si1 ţi se parii
visare sau sc-linleali1 de poet...''
Cine sunt, vei şti. prin îO ele ani am muncit dfrele (- .. ). leşind la
pensie-'. am p<istr<1l obiceiul de a!tfidată şi ţin şi azi pe masa mea ~ramaticn
romitnă de Dr. Eusebie Popovid 1 şi o gramalic;i german;i ele Tumlirz '.
prima o favorizez clin cauza i_:raiului meu m;itern. a doua, fiindci1 c seris[t
~·u cap.
Cu C'it mai mult cil<'SC, uclieii. cu cit mai mult il frunzăresc pe Schc ',
eu alit m~ii mult îmi vine să turb, c[1d deloc nu vrea si1 fie profund, şi
l'or>ovid. E~1•wh .• profe~or cir l:1tina, elini'1 ~i rom•-1na la ~imnaziul Supc>rinr
r.r. or din Sucea\-a intre lfl!J0-1!1:?!1 : a11lor al unor lucri1ri ca cil' ex. :Curs
c1„ li~lm rom;"111:1 JH•nlru ~c·olilt~ '.'il'::unch1rt• 1lin Hm:o\ in:1, Suceava (lR!lO) :
Din ic;tori<-ul lict>ului .• ~ld:m c·l·I :\1an•" din Sun•:wa,
181)0-1!1:15, .Sucl·:1va.
l:ramalÎl'oi românf1, SucC'ava. Nlilura a11tor11l11i (I!JO:l) ~. a. !\ fo„l prr~r<lintc
al Soc_ „Şcoala Ho111;"ma" din t1C'claşi oraş. l\lo~1rc in l!l:li : inmorminlal in
Suceava_
:? Tumliri. l\.arl, Dr., in"Pl'Clor ~cular al T:"irii (Bucovina) şi clireclorul Lk~u
lui <Ic Stat nr. I din Cc>rnau!i_
3 SdJI•, lllllllC ramii iar lial lui t-:u„l'IJ. l'opo\'ki.
0
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dacii era înzestrat cu atita pricopseal<i şi spirit naţional (... ). El pomeneşte
•_·;i Dacii au primit ele la soldaţii lui Traian graiul ( ... ). Seuc nu-şi d;"l seama
di o _armat:i nic-i cind n-a impus graiul, ci din contrt1, ea a pierdut graiul
ocupmd o ţ.ar<i. Dovacl{1 este Asia Micii, unde Homanii :m trimis milio:1110
tic Soldaţi, făn-1 Si.i O latinizezc (... ).
Te:• si.ilut cu dra~. al li1u
Antonovici
Cpil.! molei.
l 1.-1.1 !l50

2
Scumpe,
(... ) !'Vl-<ti troienii c:u amintiri pli1c:ule din tilllpuri fpric-c. i\şa fiind,
\"oi ri"1scoli trecutul şi mai tcnwinic. c:i'td trecutul nwu e mai bo!.!al. in fc1wmene şi volum. Cu scrisul meu am aştepl<il. pină tc- vei intuitrc·e din
4
ci-1l<"tlorie. Cc fo('e Ilie
Ce dirig0 soaţa sa?· M;-1 ~înclPse şi anu c:1 am
dasc:1rnt intreag::1 famili0 Morariu cu ramificaţii asC'enden1 ... Af::r;i de Victor ;\-1.(orariu) toţi Mor1-ir011ii cei d0 genul femenin precum si ed de ~enul
masculin au trecut pe sub vare?a mt"a pedagogicii; şi ginerii Torouţiu şi
Grecu:. au !rebuit s[1 simţeasc;i vibraţiile vergelei peda.l!o.~ice prn.;i in miş
•·ari ritmice ele minc-. ln ritmul acesto1· vibraţii. Toroutiu şi Grrim.id,-1
Ioan'. cari ambii aVl'ilU aceea in palatul meu din sir. Fiillicenilor 8 • unul
("a cnlian al nevestei - căci ambii erau din Solca - , i<tr altul în calitate
de mediator al unui nepot neiubitor de carte şi civilizal. ic>, ponc·~rindu-mt1
1.:[1 aş fi neomenos ele strict în clas;i şi aflîncl hoţii c;i t>11 m<-minc eu multf1
poftii ardei umplu\i. o puseră la cale pe nevastil-mea s;I nu mai giitc:isc:~
<lC'casti1 minc·are dt>lidoas;i, pretinzind că ardeii m<""i \ac r;iu şi iut('.
Hiisfoincl arnintirilC' scrise, aflu în carnetul meu de CPrcetaş clin anul
mintuirii I H20 : „Hf1zbunarea omului nobil este iertarea ~i uitarea" (Schiller): apoi despr<" I.cca : „Se confirmii că individul a trP.cut prin l\iuzc11I
limbii rom:•ne din Cluj•~ (1 î.VllU121); aşa fiind. trec si m:ii departe in
r:1scolirea trecutului (..'.). :'\"l;i mai troit>nese amintirile clin Vale;1 Putnei,
din P:.iri1ul lui ·Iacob. unele d[1durt1111 de o stină şi in stin;J un baciu ele> rien
renlC'nin. in catrinţil şi cf1meşă eu pui ; îmi pO:-irca riiu C.-1 IP ave .m însoţito?·,
C.-1ci b;kioaica pc mine nu mă vecl0a - clin cauza etf1ţii (... ).
-IE \"orba di' llil• Tornu!iu (!Hlll-l!l!">:H. publiri-;l, co!ec!ion:~r ele clncumcnle literare, editor, i'>lorie lile:·;::-. r;e:·111ani-.t.
1itC'1·:1l, lll<'mhru corc,i:oncl<-nl „ a!
J\caclemic>i Honuinc, l'lllWSC'lll incl<'o'ehi
prin valoron':t col!'c~1c- Slud11 ş1
tlocuml nl1• lih•rarr, voi. 1-XllT (voi. 1 în colab. r.u Gh. Carda~). J\ concl11'> o
vre>mc l'<'Vi">la „Convorbiri l.it<'rarc" );1 Bucureşti.
fi l·:l\'ira (n. :\IC1r;1ri11. sora lui 1.ct•;1). 10. I. IR!l3-2:?.XI. Hl5:1. solia lni T. K Torouţiu. Tracl111~i1toarc clin franct•d1 şi i::crman.:1,
colatoratoarc apwpial{1 a
'-0\11l11i ci. P11hlicist;"1. !\ mai semnat Ele' (în Convorbiri LilC'rarc. l!l:l!l) : r:.
1-:. \!alura I .J.!tcn"'. l!t~.J-1!135).
H Gr1•c·11, \·a..,,ill'. (Jllll5-l!Ji2), riloloi: prof. uni\·. l;i CC'rn:i111i şi B11C'11reşti : hizanlinolor., membru corcsp. ;11 :\caclC'mieî lh>111i111c.
C11n111:1l ('I.I 1.c,~a :\·lorariu. dupft <.o\ic. \"icloria (n. :\lorarin).
7 Gramada, lemn, ( l IHl!t- l!ll i), profesor. cir. in i">lol"ic: Iiter;1 I. publicl ... t. prid n
al familiei "r.lorariu. cole1~ ele rlao,;-1
c·u I .('c;1 i\lnrari11. Ero•1 în primul r;"1zboi mondial. l':·1z111 la Circ~oaia.
li ln ;wna ,\reni llitl Suceava.
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Darii-mi parc l>ine cii te intcreseaz;"1 cimotia mea (... ). Fiicft-rnca, eon1imporani1 şi cmnarad[1 de joacit a Taeului ', c mi1ritat;i in Germani<t la
J\lunichia (Mi"lnchen) (... ). Tacu c fiica lui Dr. Te~fil Lupu i; ~i a D-nei O.
Lupu 11, nl'e Gheorqhian, vcrişoarit de a cloill•a acelei, c;lrPia ii puneam piedici. Dr. Lupu, m;i arc pe conştiint[1, c[1ei cu apt1<'i1turi diplomalicl• 111<"1 fi1<·11
vini1to1· duminical (Sonntagsjiiţ.:Pr) şi mf1 eonstringca s;'1 aduc odra'ila me<!
ht ci, pentru ca sit se joace cu Tm:u.„
Scriind lui Nistor•:. rcsp.(ediv) lui Dm.:an'. pum· in acc•a scrisoare
şi din partc•a mea o mchini1l"iunc ( ... ).
i\·lai Ollat;-1 s<"1rt1tiiri de min(1 lui Tacu şi si1ruti1ri ordin:1re lui I .cca.
/\ntonovid,
Cplg. Buc·ovinll la l.i iuniC:' I !150

Dragilor m<.>i,
Inei ni <11 de scrierc>a din I mai eor. 111[1 grc1besc - ahia clup;t :rn zile a r;'ispunclc. lnlJrzicrea vine din a ecre prea multe· cleodati1 : aşa h.(1111;1) o.
(•11·i1) a~ trebui Si·1 Sl"riu biografia l11i Fil(imon) Taniac '', Citsnieia lui Dr.
Tc>ofil Lupu !"li curriculum \"ilae Enwnudia .-\ntonovici Valea-Putnensis"
Voi 111C(>rca pl' rinei a satisface.
Filimon Tani;:w, fiul unui mc·clic vt'lednar. b;·1şlin;1ş în Tolova. a sludi<•I la1irrn în Suceava tc.>rminind in anul 188~1. un an dup[1 Dr. Teofil Lupu.
El a fDst col<:'!-: cu Vasile l.uc;in :- . 1\-'lihail Boea 16 etc:. Dr. Lupu a fost
unul clin ei (oc·laviani), fiind Valcr-~·1111 Ier~·. m:1 l<'tuda. Filimon ur111;·1 la
rnlcg c·u l\1aiestatca Sa Orcst' nobil de Valea Uţl'i. cu Iluga ... , cu G:-1ini1 ",
!I Nume c11 care rra clc~111icrdat:·1 <ktavia 1.llpl• '.\lor<1ri11, cinci cril copila.
10 l.111rn. Tt•ofil, cloelor, d1irurP.. mf'clicul ~l'r al Spi1;1lului clin Suce~1va, c'.ll
... 111dii ci<• 'f.>C!C'ializarc la \'i~na. Homan patriot, :i ~all1l<.1l t'll en111z1a ... 111. al1.
pirea lluco\'Înci la Pcilria mama ~i a 'prijinil cu h;mi o~lin•;1 care l'llh<'1·a
p;"1111intul ro111ime~c.
11 l.u1rn. Olim1•ia, n;"1,c11l;·1 C.ihcorr:hian. „oH.i dr. 'i'l'o[i] L111~u. !.·a 'd1z11l P.L'
l•:minc„cu la ~11('(•:1\'a. !\·lam;i ci, c•ra M>ra piewrul11i J·:pammrnHla Iluccv·.ch1.
12 ~io;lor, Ion (lllili-l!IH:!), i'>loric. prorC'~or univ. dr la l"nivC'r„ilat:'1\ilC' clin Cc~
n:·1u\i ~i Ou1~111·l'~ti; membru al ;\cadcmic•i HC>111ilne (1!11:>). cl~redor al p_uhllca\i;ior hucovinl'llr „.!unimea lilcr;1ri1" ,,i „Codrul ('o,mmuh11". :\ func\1onat
la început c.1 profl"„or la (iinmaziul Supl'rior i;:r. or. rlin Succavu.
1:1 llu!(an 1\n·;1di1• (lllill-1!1·17). profC'<.OI' h11covincan de ~;t>r111an:'1 !:Î lalini'1
la
Gimnaziul clin Suceava (l!•O:l-1!11'1) şi 1;1 allt• licc><' clin B11covin:1. J>o„1·„or11l
u.ici bo:.;atr> a:-liive dt•,prc 'oeic•1;"1tile aca<lt•mice ro111i11w b11cO\'incnc, dona1:·1
l;i ;\rhi\"el.· "itat11l11i. clin la"i.
l.J T:mia<", l'ilimon, ziari„t !iÎ · pul.Jliei,t, lilc>ral. ;1b,oln•nt
al Gimnaziului
Superior c•r. or clin S11ct•ava.
l11Lr;'1 in ziarhtică in l'h!U. Colaboreaz;"1 la
„Ur\'plalC'<l", ,,'1' imµ111 nou" : redactor al puhlk:1iic>i „Fo;lia Soicetă!ii l.ii;a
rom{milor clin 1111<·0\·ina''. :\ulonil trai:C'cliei i11 I :ictl:', l11ga \"odă (l!l:l•I).
15 l.ne;in, \·:i,ih'. (lllfi5-l!l'.IO), cu merite in via\a c111t11ral;'1 a zmwi. 'f'('olol:l, p11hlici,t. C"Olalmn•az;"1 cu pot•zii. llll\'c!C', trarlt1t'L'ri, articole ~i 'hulii la re\•htdc•
\'l"(.'lllii.
Iii Bo1·:1, :\lihail. p11bJici,t bucovinC'un.
li Tara111:ul, On·<;I, (11171-l!llit)), profe,or clC' n·li1:ie la 1.kPul „Ştdan cel t\l.arc
din Sucl'av•1. puhlici,I, ani111;11or t•11l111ral. "Prijinitor al Soc. „Şcoala Hm11i1
na" Prit•lc11 al familiei S. FI. :\!arian.
lU G;ii11f1, \":1„ih·, (llllill· l!I07). prof. 11niv. dr. in lc11Joi:iC', n•clor al Univ. clin
CNn;'1u\i. p11blici„1.
0
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posterior prof. univ., cu l'ilic<i, Tuşinschi N (el tn.deştc inc;·1) (... ) etc. Eu ...
pc atund er<Jm in clasa l-a latinc"1 la Suceava şi stimam - nu ştiu din care
motive - mai mult re oc1ova:1i ' 0 şi septimani ., decit pl' profesorii mei :
1111·1 bucuram deo~ebiti c;·1 la meta imi succecla u11 „cu<.:" sau o „cozl[1'' şi
unul din cii (octavani), fiind Vater-i\h11ter n. m;"1 J;."1ucla. Fiilimon urmii la
Viena vetcrinuria, di.ff n-o duse la cap;H ; de aceea se fficu mercen~1r la
Franz- "osef. care în fin<.: ii ff1cu c·1p:·ar. <li1ruindu-i anul ele pC'clcapsi1, c<"1 ·i
C'r;i vo!untar şi nu-i succese examenul. i\ mai lffiinuit şi ca membru in întrunirile> Ilm·ovina şi l\·bldova. Ei era in aceste intnmiri un fd de Dugan
1n .Junimea, ca atare a tipi1rit o c<irtic:iL·i1 cu c:inlel'.e studt'nţC'şti, parte culese\ parte l raci usc clin ci1r1icica l\omer!>L u h fftr Si udent en ·•. parip produse proprii. C.1 f11ncţiom.1r la JK'rcl'p\ie n-o duse ch'part.C'. ci1ei Austriedi
l-au pensionat înainte ck timp, iar Hom:inii r<'intl'~rindu-1 in serviciu. au
trebuii ~i C'i s:1-I scoali1 la pensi<:'. C<ici t;irc nu suferea d jui.:ul. Pi11<'1 in
;mul l!!:rn rcdactat-<1 ci la Il11eureşt i o fiţuici'1 .,Bucovin 1•;, <.'.are n-a avui
zile\ cu toak ei era foarte cu gust scris:-1, ave:.1 dişcc f l:une - ;ibt111'\'7.
unul. Prin anii 40 (. . . ) juc<t la Juran şah şi tt'rn1inii viaţa aici in moci de
lot st11d('nţc•:;c: venind aG1si1 ( ... ) se ri-tsturn.:1 clin birji1. r;-1miind mort pe
loc (... ). Dac-ii cbreşli cc"trlicic:a sa cu C'inlece stud0nţeşti, n-ai deci! si1 exprimi cbrint.a. Alte lucr;1ri literare, eu nu cunosc.
l>r. Teorii Lupu (... ). Cu l'i ff1cui cunoştinţ;"1 la „meta„ pc Tatara5. I.a
aeest joc era anllajat intreg lkeul. ararii cit' profesori ; clasa l-a la pt'rifc.·rie, la centru clasa a i-a şi a B-a. Jocul incc>pe~1 cu 1rnisurn, o operaţie de
divizarea tineretului studios jn dowl tabere, de domnie şi porc<"irie. Reinnoircim cunoştinţa, <'l Dr. la Cimplg cu n0vast{1 şi l'll profesor ele mat. şi
fiz. la Suceavă. ele <1senwni insurnl: nevestele mnindoml. nu erau urile, erau rude, Glworghian şi Bacinschi ( ... ). l~i. c;heort(hiunenii şi ilac:insC'hcnii
<'ritll rud0 cu Epaminoncla BuC"evschi '', pictorul frumos al Bucovinenilor.
Ac:este clou:i f<lm iii i cle\i n şi azi - adic:i urmaşii - deţin mult 0 tablouri
de ale lui Epaminonda Cea mai renumit.-1 lucrare a lui Epam. o afI.-lm la
d-na Eleonora Tele·1i,:;-1 la Hiicli'1uţi, „Sf. Petru in faţa intr<"lrii în rai". ln
fine, ('li şi Teofil devcnirt1m vecini ; eu locuind la J\reni, iar el in spital ca
director al aC"estui, ins;-1 eu v;-1cluvoi ('li ~ copii. ci eu o nc>vasti1 şi o fetiţă
desmit.•rdalt1. I•:l cerea s<"t vin cu fiic;i-mca la ci pentru ca Tachi st1 arate
pc"1puşele şi 7.C'strca acestora (... ).

:Vl-am n;iseut din pi'1rinţi didactici -- tati1l a fost 111v[1ţi1tor şi maidimea fiiei1 tot de• in'.·t1ţ•-1tor. nşa ci1 c·u clrC'pt pol arirma Ci-I viirguţa pedago1~ici-1 mi-a fost nana5<i. Cinel am început studiile mC'le de buchizare, erau
timpuri vitrege> pentru fc>eiorii ab<"cedari:·c;ki a tr<'lmit s;-1 dC"princlem c!C"odatii ln·i a-b-ce-uri. Obligatorii erau buchile cirilice şi cele gotice (germal!I Tuşill',d1i, Dimitrie~ (llliO-'!l. dr. h1 clrC'pl, prC'~C'dintC' al Curţii <le /\pel clin
Cernf1t1\i. l\ avut în po._e,ia s;i, mult timp, do-;arul
orh:in;il al l'rocC'„Ului
:\ rboroa-.ei.
20 elevii ele• cla„a a \ 111 :1.
21 elevii ele c)w„a a Vil-a.
22 oina
2;1 tat:"1-111a111:1 (in !o!Crmana in orii::inal).
:?·I Carte de cintece pentru „tuclc-nţ i.
:?fi Hucc\•schi, E1>ami11011d;1. ll•11111ihal (IH-t:l-111!1 I). µictor rom{m clin BuC'ovina.
cu ~tudii 1;1 /\cadL•mia ele :\rte Fnrmoa„e din \'icna. l'lcvul ar1i~tuh1i şi profc--.oruhti ;\11'1.'lm Fc•ut•rlmd1. :\ pkl<il intre allC'IP, C"alc-clrala din Z:1p·C'b.
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ne) : cele lati:1e începui a Ic deprinde în clasa a dow1. Pentru ca s;i vezi ce
l{rcut;iţi aveam noi, studioşii c:lasclor primare. pe atunci. las s<i urmeze -

scrisul cu huchii latine de· pe atunc:i : era anul 1881 ciupii llristos ( ... ).
Alti1 ispravi1 clin aceast;-1 vreme e ispitirea la şcoala lafinl'as61, la gimnaziul clin Suceava. fn Su('eava. la gimnaziu. pe lingi1 clasele gerniam.',
erau (h•ja şi d<1'ic rom<ine, dar;1 m Valea Puttwi nu ştia ninw dcspn• acest
lucru. De aceea tat<"1l meu m:-1 pr0g;Hi numai in lirnha ~crmani1 şi comput. ' 6• Sosind la Succ·ava, fui inscris. mii aşezai intre nC'inţi. Intrase deja
lin profl'sor pc·nlru ca s;-1 ne dee un dictando, cind co!C"a veni si Sc:arabeus
(directorul gimnaziului ) ·. mii prinse de-o urc•chC', clucinclu-1~1<-1 in C'la'i'l
rom;-m[i_ Tata sta cu un alt invi1ţ;-1tor la uş.-1. F.u m;-1 plinsC'i : „Tat:"t, 11n clic1.ando rom;1n nu pot scrit.•. 61 n-am invi1tat•·. {n secţia rom;in;-1 <"Xamin;it Jr
Pra BumbaC'u Vasile, poetul. lnvilţi1torul. ce sta ele vorbii cu l;1lu-meu, ii
d;-1 ele colo: „:\.l;'ti, seri(• dup;-1 fiee:irc ('UVint cite un „u 11111tu·• şi dictandoul t;~u va fi bun". lnlrincl in elas;-1, se VC'd(• c:1 intirz'Î<ll, Bumbacu de rnlo ii
dii: „Pi1ciitosul0. şezi aici şi scriP". Eu scriu ciupii indil't•le primite la uş:-1 :
Filipu regck•u l\lacedonieu cump:ll'au pentru riulu s;-1u :\lexa!ldru unu calu
nazdravanu, cu numek• Bucel\ilu ... "etc. La un timp Ciupercii, c;u-0 şcdt•a
li1 spatele meu, izbucnind in ris, l;ip;î : „Dle profesor. aisl:1 a seri<> rc~ele11;•
etc. : continuare in proxima scriere, dacii te intereseaz<-1; spune-i D-nei
'fachi si1ruti1ri de rniini. l.ui Ilie (Torouţiu, n.n.). desigur. i-ai spus şi mai
ales Dnei Elvira, c;ki şi pe dinsa am cliisc;-.!it-o - le-ai spus c;î ln'iiesc şi
ct1 mi1-nchin de scinătak. Opul cu nr. 12. La munte, l-am cetit clin scoart<-1-n sC'oarţă. /\ intrat pe mina neveslt'i m€'le, care, ciupii cum simt. are cunoştinti"1 ve>che, dabl;-1 din Gura llumorului din era : Aurc·;1 prima sala esl
aetas, qw10 „vinclicc nullo" „sponte su;1\• ficlcm? rectumque colll'bal ! !
Cum am zis: inchci<:•re în proximul ravaş (. _. ).
Salut

t'll dra~.

:\NTONO\ ICI

Cimpulung. la 21 <1ugusl !1,)0
SOTI. FEIUCF.,
Ultima scrisoare• (din 14.7. !l:iO) m;-1 impresionase astfel c;i 11u ştiam
cine sum (... ).
Cu Vasile a lui Lupu a Ciiti1noaiei din Sihli1 (CimpuJung), cu Ciupercc"1,
Gor;1ş '~. Columitchi. Cotlarciuc etc. începui studiile liceale in Suceava.
Corpul didactic pe atunci era exact acelaşi pe care-l aflai in 1!10-t, venind
la S.(11ccava 1 ca suplinitor: numai nwntalitatca <.1celui corp se transformase - funditu - de la r<-1d;kini1. '.Vlentalitaka acestui corp se ilustreazit prin
enararea"'' urm1Hoarclor : in anul l 88î 1oamn{1, Burduhos ·~. Ciupercii şi
:?h compul -- ;irit111eLic[1.
27 Director al C;imnazi11l11i clin Suceava, in Pl'rioada
cinci Em. :'\ntonovid
cli1clea c:-;amen de acl111iterc. 1•r;i .lohann. I .imhc>rc;C'r (\'1•zi : i-:u„cb. l'opuvid,
Uin islorkul J.in•ului „~h·fon l"l'I M:in•" din Sun·ava - Ullit1-1!1:15, S11Peava,
Tip. llomi111i1. l!1:J~. p. 127.
2H Gor;iş, familie hw·ovin<'an;·1. care a clat meclid de v;lloarc. l'.nul clintn• ci,
1-a „alvat pt• I.cca :.loraritt pe front, r:-mit in primul ri1zl:oi monclial, g{1„incl11-I incit viu printre „oldatii nwr; i.
:?!l enilran·:1 -. JlOVl''tir<'a.
JO llu1·d11t10„. \ a„ilr, profC'„or ele latinii
~i <'lin;-, la (ii11111a1,i11I din
Surca\'a
(l!lOO-l!llR) ~i clirrdor (l!UJO-P'1H :-,i l!ll!l-1!13!1).
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Cut lar„:iuc .sun I chemat i de c:1techel ul S. FI. !\for ian S<i culeag;i fruete, nud,
mere, pere etc. !nchipuic-tî un bi1iat venit clin V(ale;1) Putnei. care numai
de Cr;k·iun v;izust' pe pom fructe. darc"1 in natur<"t - , cum înghiţea in s<"1c,
v:1zincl pe colegii sfii cu sinurile> pline ele nud, molffiind mere, pere ... Pofta îmi era a->a ele.· marc. c{1 a doua zi. naiv cum C'1\.1m in ci. I-a. clup<"1 lecţia
de şt. nat. pc c:ire S. FI. Marian k p.\~da, ii rU.l!<IÎ sit mia ieie şi pe mine la
culesul nudlor. „Mar(afoi obraznic - imi zise l'I - ţ.i-oi da NI \ic. fed0r
ele popii. nud, c;i-ţi va trece pofta·•. Cu alll' cuvintl', la liceul din S .. cu infiinţarl'a claselor parall·le rom:me în llHH. s-a infiinţat si spiritul de-a
"Pri jini in chip şi fel ek•menlelc (<"1rc"meşti. ~t'oa!a Hom<in,·1 " a luat fiin\;"1
cu acest scop. inv;1ţ;1torii de la sate c<1re aduceau cei mai mulţi ghiorlani •1şa-i ziceam noi fec:iorii ele pop,·1 (termenul lui S. FI. Mari;.in ;1plical tuturor
L·kvilor eu hainii nem\easci1) --- primeau pn•mii : ele aceea nici nu trel uie
sii ne miri1m. dac;i un elev ele 10 ani Şl'elea pe-o ha11ci1 cu altul ele 22 ani
sau 21 s:1u !fi ani, claci1 multi elevi fugeau din dasi1 ele se insurau acas;i.
Dezertori de aceştia, cla5a mea in anul ·uma avuse doi. pt• Ca,ivan ~i pt• Bozune; altul, Colomiţchi. a fost recrut.ii in 18!!7 şi unul Popovic:i. ciarnia ii
zic<.>am ,,Ti1tuc{1'\ în ll3!J0. Din :w elevi rom;ini primiţi in lllH'i, a,iunseser:11n
111 dast1 ~-a numai 12. Multe clemente nevrC'<lnicl' se promovau, cu toate
da Comoroşun :\rsenic ~7 • nwrcu se vi1îci1ra in clasi1 intonînd Ieremiada :
„Collarciuc ~i Burduhos unu şi-altu-i puturos". Comoroşan ltwse asupra
sa si1 ne gC'rmanizeozc şi se fitcC'a foe şi parii, cinci ii allZC'a b. (uni"1) o.(arc'1)
pC' Ciupercii sau Collarciuc zicind : „Dl'r lcz;il unei cler Traaiber" ; J:t era şi
el necesitai si1 treac~·1 şi clemente nevrl'dnice, clarii se r;korea şi PI hil'lul.
t·:1ci li mai da cite o sfinti1 ele bi1taie, injurinclu-i cu „ţopirlanilor· 14 • În clasa l-a. la ambt•lc clasificaţii, fiind inc:;i locaţii, primul cu cminl'nţi1 reuşise
Ciupercii. al doilea <'ram cu. fiir;i cmincnţ[1, clarii notat cu „lohens\vcrl" 31
la toate maleriîle, al treilea a fost Burduhos. In clasa a doua, Ciupercii lll'putindu-se menţine. a fost înlocuit prin Burduhos ca primus şi eu ri1măsci
101 al doilea, cu aceleaşi note la toate materiile, numai la purtare fui notat
cu „befricdigend" 3 ~. citei primisem trl'i carcere şi trebuia sii fiu eliminat
local. dan·1 se interpuse diri~intelc l.az;ir Vicol 3t, care şli<i ci1 carcerele le
primii in mod nemeritat şi l'll eram o victimi1 a gioarlclor.
;\li1 deprinsei a fi pretcrat şi treceam din dasă-n dasi1 notat ca şi la
1ncepul, pim-1 la terminarea clasei a patra, cinci tatăl meu, om nec{1jil, cu 8
copii neîngrijiţi şi c·11 o pensie de numai 10 florini, îşi pierdu cumpi1tul, cletermininclu-mi1 ca înainte ele clasificare in clasa a !1-a sit m:1 anunţ a da
PXamcn clin întreaL:a materie la un obiect. pentru ca si1 obţin un sinc.,:m·
.. vorziiglich" 3; necesar pentru l'mincnti1, iar cminen\il fiind necesară pentru obţinerea un<>i burse. t"are avea sc"1-l despoviarcw pc hrimilorul meu.
:li J·: vorha de <.;odetalL'a ,.Şcoala l·!om[mi1", inriin\at;i la Suceava in 11\H:I.
:12 Cumoroşan. /\rwniu, profl'„Or ele latin;·1 'ii plinii la Gimnazi11I clin Suceava
intre JllHh- ttJ'.!O.
:l:l „:\fa~arul ~i ciobanul" (cv<•n111al vi1carul, cel cc 111in;'1 animalC'lc>, n.n.).
ln
l!l'l"lll. in uric:nal.
:11 „li111dahil."
:15 „111111\umilor".
;Jti \'irul, l.azăr, (185!1· 1!115), profc~or ele filologil' cla~ic~1.
!>niilur. ;1utor ele
manuale didactice şi -;tudii ela-;icc. l'rufc-;or ele l11tini1 şi l'lini1. cu <.tudii M•Jll'rioarc la t:ni\'. din \'iena : publici't. Slujcşle loat;-1 cariera (lllfi·l-lfJO..\) la
Gimnaziul clin St1l·c;1v:1.
:1; ..emin\.'nt".
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M~ decisei pe de-o parte să mii cer la un exmnen integral la religie,
la. Marian, aducmdu-i pe de-asupra şi un teanc ele poe7.ii C'Ulese de sor{1111~~· _de la f~t~ d~n Putna. Epistola cu snoavele colectate dL' sor(1-nwa o primu tn resp1riul .a care prenwr.s.::ea oarei lui i\forian. l?1trai Î!l cl<ts;i cetind
ştirile cle-acas(1. l\Iarian şedea deja pe cateclr[1 de trecea in condic;-, lecţia şi
absenţele : v;-1zincl in mina mea epistola voluminoas[1, îmi pxun<:i si1 i-o
dau. Fiir;"1 sil fi citit poc:'ziile clin epistolta. ii predai catedwtului c:mrnara.
privindu-l pentru a vedea efectul. Cetise Simion M. o parte, mai into<1rse!
Vl"t.'O dou;-, foi. m;'1 privi un rind cu disprecţ şi inc('pu a aplica frazt>le sale>,
c[t „te-oi prinde de toarta capului c<"1 \i-oi ariita eu ţie sii mii înşeli pe mine"

etc.
Cc se intimpl;L<;e '! Tati1l meu, ca invăţ;itor, avea şi vreo dou;-1 c:irli,
poezii, lexicon, Visul l\'laicii Domnului, psaltirea, o carte (ele) t<l)m;icirea visurilor şi Cintc(·c lmiducc~ti ;i colcdate de S. FI. Marian. 1\ceasU1 colecţie"
fost cu bucluc, citei la noi în sat era un ~ospoelar. Gheori,:he l li1u, in;r.es1rat rn o nwmol'ie fenomE:'nali"i şi cu o puf!;-, marc ele-a şti şi deprinde toate, Analfabet cum c>ra, autodidacl, deprinse deodaW nu mai puţin ele patru
alfabete, cel latin. cel drilk, cel f;!erman şi la urm;1 şi cel c\'l"cu. 1\lai inv;-1lase tot autodidact cele patru operaţiuni. Duminica şi in zi ele s:1rb;Ho1ire
se pripăşea la noi, unde ii c:osorea. pe bietul t<al<il meu cu cele mai pocite
intrebi"iri şi imprumuta d<> la clinsul ori şi ce dirţi fie calendare vechi, gramatici etc. Poc·ziilc coleeli.lle ele F. (lor<~a :\I. (arian) ajunser{1 astfel in mina
sa, Ic invăţ<"1 cu uşurinţ;i pc ele rost. Dac;i cerust' sor[1-mea de la dinsul
l"intcce, ci ii clictfi zile ele-a rinclul. Astfel ajunscria poeziile colcclale iar<işi
în mina lui I\L spre colectare.

La fine;.i semestrului, mii tre;r.ii C'U un „suficient'' ((!cnl"lgenel) la rcli!{ie
... : mui influenţase clcsi~ur şi pe alţii aceasti1 noi;-, joasii. O pusei de m;l1n<lligă cu eminenţa; eram demoralizat. pint1 la terminarea liceului nil'i o materil' nu o învi1ţ:im, puneam lui M. (arian), lui Sigall '"la eliM1 intrchiiri pe
dos. la Muntean 11 urlam de mf1 pn-1p;ideam, ,.Domnul" dac:1 str;im1la i1 doream concina cea mare şi strigam „tri:iiasc<i ascanaş'"; in fiecare zi liucr;I ~i
simbf1l<1 dupf1 amiaz<i er<1m pe Tataraş, uncie jucam cu !o;.1t1i lumea 1~imna
ziali1 meta; dac;-, se intimpln c;i Scarabeus, directorul liceului, s{1 caute
prin ochianc'i cunoscuţi pe Tataraş, comanclam „jos'", iar elevii urlau cit le
ţinea gura : „Partikelfresser" •7 ( ••• ). Daci'i se intimpla un picnic burgheresc
se1u un hram in oraş şi la sate, cel dintii cr;.nn eu intre cei neinvitaţi (... ).
Lui Cosovid ~ 1 ii făc-eaem zile' friplt.• (.... ). Dl'Venisem o pla~t1 pt.>nlru cDrpul
:Jff recreai ia
:m. !\1arian. Simion Florea, l'ol•zii popul:in• din lluc·ovina. ll:tlacl1• rom;inr cul1•\c
şi corcsc d1••• , f!olo~ani, cclilcr I.\'. 1\clri.:in. IR@.
·IO Si~;;ill, !\lost•\, Dr .. profe„or ele r:er111a11<"1 'li lalin:~1 intrC' lll!Jl · l!ll.I'.? la Ciin~na7.iul clin Sm'l'ava.
·I I ~hanh'nn. h•ronim (IH:JH.J!IJ:l). profl"•Or ele latin;i şi cli11~1. cu "luciii -.up1•rioarc Ja t:niv. clin \ iC"na : publici-.L. Sluj1•5h' loalii cariera ( lllfi\-1!10·1) la
c.;imnaziul clin Sul"C'ava.
12 „"linc<"1torul ele parliculc"' (in ~erm. în oric:inal).
U Coşovid. Con\t;:rntin (IH5!:i- Hl2fi), cu „wclii "11pcrio:1rc ele matcmalic:i şi fizico-chimice> la L'niv. 1lin \'iena. Cunm.cut IX'ntr11 eonlri1J11\iile adu„e in orr:anizarl'a .Societăţii ..!)coal<t t·lom;in;"1·• din Suceava. pre~cclinti- :ii :1ceo;l<'Îa :
prorc„or de malt•malid la Ginma:r.i11I ("11l"CVean (111111-l!lflfi). ilircdor ;11 (ii111nm:i11!\1i (l!ll'i-1!110).
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diJOJ<:lk :~1 u11 c.ruu pentru l·levi. Iii C'c-k- di11 urm,-1 intc·rvt•ni c·u lirea sn blinui1 pOp<i Catolic \\iolf" llC' imp;il,:[1 (... ) Şi, Ce l'l"<I lucru ele CilpC'tE'llÎl', CU
corpul didactic-: cr;11n fericit, tC'rminlli l'll bine lic·C>ul, fi1cui maturitatea, si
cind imi venii in oarf1, 111;1 pomenii la CC'm<-1u(i dve acaclcmk cu chipiu r~
~u. cu panglicii albastri1-roş(1 pC' piept. adept şi comiliton al lui Bi1lcanu
Aurel", Taniac Filimon şi al lui Dr. Emanoil Hittcr von KuparC'nko.
:\icii terminincl un capitol clin autobiografic. îndrept ginclurilc mele lu
surutcie Ţacu - Elvira, trimiţindu-lc s~1rut;iri de miini, ciki ciupit cele aflak în recenta scTisoarc, 'faeu meritit P" ling;i epitetul ele dedicaţiune,
inci1 un supliment (.„), c<ki înţeleg din cele scrise, c[1 ea nu numai ci1 c o
minune la \'eclerc ci o rn;ii marc minune in riinţă. A doua sural;-,, hlindeka in chip de femeie, face cinste clulcelui nume Elvira: parci1 o vi1d inso\iti1 de filozoficul ci t;tU1 la hiaile din Puciosu-lacobeni. Lui Ilie 16 ii voi
scrie o SC'ris:.>are doritoare ele informaţiuni. informîndu-1 cu pi1rcre de r;-1u,
c:·1 -lumino-tipia u1 vli1jganii dintr-a opta, 1w care eu ii pi1st'.)rC'am, mi s-a
pierdut, cleodat;-1 1·u avutul meu in Cerni'iu\i in l!ll 7.
Vii salut eu drag, al vostru ANTONOVICI
5
I.a Gura Humorului, 27.Xll. 1!150
„Gaudeamus igitur··. n·1suna, mai cf1 clin ficcai·e comparlinwnt ele c-lasa
a I l l-;1 ;1 tr('nului cc gunl'a msprc Cerni111ţi. spre rc~edinţa culturii şi şti
inţelor buc·ovinC'ne, clucind cu sine marfi1 acadcmici1, pentru a o clesc;·11Ta
parte in Gr;-1dina Publid1, parte în (iara prindpal;-1. ln convoiul. c;1rc la 1
o::t mivric IB!l-1 coborist' in Gradina Publicii. mii af1;1m şi NI, feciorul lui
Gavril ::;i al Hoz„liei .-\ntonovici poreclit Ursu. DucC'.'.lm in stin~a o liicliţii
cu rufL· !;'i sc.:overze, iar in dreapta o perin<i, un ţol şi un pail•r înfundat într-un sac·; in inimii ins,-1 aveam un gcrml'n de• avînt, voiam sit zbor si1 dau
fa(.-1 eu clasc;'tli univE'r:>itari, c<ki cloa;·,-1 in buzunar aveam o diplomi1 cu timbru de 1 fi. şi c·u notarC'a : ,,Deoarece candidatul a corespuns cerinţelor lec:ale, se el itere;1zi1 C'a atare cert ifil <1l11l d<.• maturitate peni ru frecvcn larea
unei 11nivl'rsil'.1ţi. De la comisia examenului ele maturitate a (;imnaziului
Supl'rior Gr. Or. Suceava, 27 iunie llWl. Dr. W. Vyslouzil. inspector şcolar
dwz<1ro-ai1icsc al ţiiri i etc. 41 ( . . . ).
0

(j

G11ra-Il11mori1lui, li.4.l!l:l:l

(şl. poştei)

C':1m intirziat, darii inc<i la timp m;i gri1besc a slobozi puhoiul de senti11wnle clin cordul meul mai intiti pe acew.tii h;·ir~ulie. ca sc;izind in intensil~1t<.• c.·u patratul distanţei( ... ) si1 atingi1 mai calmate persoanele scumpe.
Pro primo: Doresc s;·1rb1-1turi bunC' clirese cu buM1l;iţi de-a lui Lucul,
disp:lziţie pntrivit:'1 p~ntru mi1c:i1wrea lor şi simătatC'.
Pro Sl'<'llll<lo: Ideile melc despre Ncmll ~.a.: ci1 nu exist;-, in Neant nici
o atral'ţiune, deci niei o gravitaţiune, storc - dup;-1 cum simt - . un zirnbl'I de rompi"1timirc. i;ir eu mereu ciştig dovezi pentru afirmarea lor (... ).
Pro tcrlio: FC:•ţuicile lui EminesC'u. în anul cind m-<im însurat. era
martie '!100. luai fatil <le pop;-1 cu largt1 dexteritate în a chinui cu pianul
H \\'oii', .lowr. profc,m· ele J'(•li~ie L';1lolid1 la Gimnaiiul din S11c1';1\·a intre
IH'l'.!- l!l:!:i.

-1:-1

l1:1ll•:u111. 1\urd,

ju.-isl in Suc<•ava ~i l111l'lll'P~li.

·l'i I. E.Torou\i11.

-17 T<•:xtul orii:;inal în limba i;erman;"1. Tracl11cerca în romana ne apar\me.
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(„.) dar un 1:1doi numit pi:m, c•a n-avc;.i. Lc101iam in Cr·rn<illţî, vt·(·in a1"1turi

rn maiorul Garrcis, v<·1duvoi dup<.''t J\glaia-Emincscu-Drogli, in dosul cazarmei Albrcehl. El imi propuse si1 cumpi1r pianul nevestei sale eurnp1irat de
;vlihai Em.(inescu) în Viena ele la firma (.„) Pc.1slurcl, cu acord vie:1e.7. (cu
la -400 vibraţii şi nu 4:J5). Ci1utai imediat banii cC'ruţi (400 cor.) şi in ac.:ecaşl (zi) pianul sta la dispoziţia nC'vcslei melc. C'ind îl sc-olC'am ( ... ) clin loc.:uinţa maiorului. pC' c•l îl podidir<'1 lacrimi. vrui u-i inapoia pianul ; el îmi
ffieu SC'mn cu min;1 s,·, plec. Am inteles cit iubea extraordinar nevasta.
Alt;·1dal<'1 artinclu-mi1 in lol'uinţa sa. in camera sa de lucru, îmi ari1t:·1
un coş plin cu hirtii l)i mii invili1 s;·1 iau cu mine conţinutul. Privii cuprinsul : erau p:intilici ci(• hîrtil'. cam JO- I?. C:l'!'l late şi lungi cam [JO cm. Pt- hirtii c•rau versuri cu corecturi peste corecturi. intre hirîii rra u:1 roman
intitulat lluco\'ina (subt. n.) Atila (' totul ('C ştiu d<.• conul Garrcis. r:t llli-1
rug{1 si1 iau ace·! coş cu hirtii. M-am sriit : clar l-am ru!lal pe V<.•rc•nca lbrie Dr. Nici ci nu le-a ridicat, clar poate fi întrebat fiu s;·1u Garrcis. Dr.
medic în Cirnpulunl!. 1.-am m1;1.it odat;-1 l;h1Cli:1du-st• ca 1wpol a (1) lui F.rni11e>~cu

( „.).

SITK\\'A -

I.A \'li.I.I: 1>'1\NT:\!';

(clan' la 1·01Tl·>po:id:1111·L· t1·t-:111anoil .-\nlono\'i::i 1 :l\l<.'r' I.cc-a Morariu)

].{'s a11lcur' prl'•.<'nh'nl deo; illll'l'<',,anh a..;1;cch 'odanx l'l ,·11ll11relo; dC' la rin
ou '<il'C'IC' pas<,t.· C'l ele pr('micr, dt•t'l'llll;t" dt· nolrl' „!t·l'!e an Bncovinl' el parliculkrcnwnl ;·1 Su::C'av;1. 11, utili ... C'nl la 1·orrl' ...µonrlt>nt'<' eavoy,•c
par ,,. p1·ofo!'.!';<'tll'
l·:rnanoil J\11tonovid i1 ... on :meicn l'h-\•c l.l•c-a illorariu au lyce<' dt.> ~11ccava, C'l ii-;
clar~i~'<c•nt da:1s le cm~mcnL:1ire initial la ... plwrc ele' inforrnation„ Mir ele' lari:co;
1:onC' ... dC' 1·c.-111pin' hab~burg(', C:l in,i ... tant -.ur Ic" a'fJl•c1„ hi„toriqll<'" moin' conm1~.
Le„ IL'tlrl'' ron,·crnanl la viile clL• S11cC':1V:!. r.~proc111ill''- clan„ Ic• mat<'ricl C'idi> ... „11„. 1·C'flct<'lll elairc11:1•:ll la politiquc ck· rl1·natio:1ali,alio11 m~·nl'C! par Ic ... autorito!„ rl'orcup:'ition dano; la pro\'inc-c• <'n!<>Vl'<' de ~lolelavic. Elle.; lllC'llC'nl 1•11 l11111i1•rl'
la 111,criminaLion conlrl' la m11ionalil!• autod1lonp
majoriiairc
(C'„ rm1111ain'.
h,o,
pri\•ations l'l1dllrL'<..'" p;ar le:- ek\'l''>. du
foit
el\• );1 ... itllalion lllalcriC'llC
J>l'l'<'<lll'1• dC'<. parC'llt<'«. Ic ton qudqucro; ... a11111,;111L ele" rl•cit-. c-oll\'r<' lll'al'oup chtmcrturnc. Le ll'('(cur i:arcourt 1:1 rrc ... q11.e chmC' t.·1.mq11C' ii y a lon~lcmp' pao;st•t·, ot't
lr1'111ait 1·inj11 ... tic-e abolic• a peinc• aprL'' la 1,r;111clC' l"nion ci~ 1!1111, quand la Buc:ovine
r,•v:t'nt clan.,, Ic-' fro.lli'.•n• ... rll' I an ·iC' 111<' l>.w;<„
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MEDALIOANE

VASILE B1\L~. UN IOSEFINIST BUCO\'INEAN
:\11111\1-~TEF/\1'; CEAUŞl.l

Intr-o Europ;i a înnoirilor secolului al XVIII-iea, definit drept secol
al luminilor, in c:ll"e laicitate<1 asalta obscuninlismul scolastic şi doi:!melc,
iar cunoaşterea umrn1(1 şi ra!iwwa clobimlL•au noi temeiuri, partea ci~· norei
a Moldovei a intrat, suh nunwlt- de Bucovina, spre sfirşitul veacului, 1n
comi:o1wnţa unui imperiu, cel al Hal:shurgilor, in care absolutismul luminat, provomat cil' Maria T<:.•rcza şi mai :iles de Iosif I I, de-venise politil·<"1 de sial. Dupf1 cc, in 1774, Bucovina a fost ocupatii de trupe austriece şi,
un an mai tîrziu, a fost ccdatii
de Poart<"1 Casei ele llahshurg. a început
1w11tru aceasta o perioadi1 <lC' reorganizare a strucuturilor sale interne, in
rnnformilate cu spiritul iosefinisit dominant in epocf1. 1 Se urm<"irea, intre
altele, lransfornwrt•a llucovi1wi intr-u:1 cap dC' pod. profitabil politicii im1.eriale, a acelui timp, ele expansiune sprC' gurile Dunfll"ii şi Marca Ncagrf1,
in dauna Imperiului otoman. 2
Printre figurile proeminente ale 1x•rio<idei, an~ajate î;1 opera iosefinist;"1 ele reformare a Bucovinei. se num<"ll"f1 şi Vasile Balş. Boier, om ele:•
cullur<"1, ilumir.isl, Balş a fost totodatf1 şi un militant politic, m1 numai in
intenţie, dar i;.i prin realizare'.
O mono1:rafic referitoare la Vasile Balş ar putea contura, prin n~IL·
varea tuturor referinţelor biografice,
imaginea de ansamblu, nccesar;ă
aprecierii omului şi activitf1ţii sale, fixaţi !;-i unul şi alta. pc coordonatele
spirituale ale timpului i!>loric dat, \'canal luminilor ; clar o <1scmenea monografic lipsc.•ştc la ora aclual;i l:1 <ll"ia ist0riografici. De• <1Cet•a, in cele cc
urmeaz<i, pe haza informaţiilor ce r;"1zhat cu z.~irccnie din documentele dl'
arhivf1, ca şi clin uncie studii referitoare
la istoria Bucovinei, vom inn~rc;1 sfi creionilm cîteva aspl•de refl·ri toare la \'Îaţa şi m<IÎ ales la OJX'ra
:1ccstui ioserinisl bucovinean.

N;-1scut in 1i:ifi in Iaşi, clup<"1 cum rczult;-1 din adu] de deces p<"1strat în
arhiva oraşului Viena, 3 Vasile Balş provc.•nca în linie clircct;-1 dintr-una
clin cel<' mai vechi familii boiereşti clin ·Moldova, inruclit{1 „cu cele mai
renumite familii sau cast..', cart· sint recunoscute atil la curtea domnitoare
dc.• azi cil şi in stalele stri1i1il', ca : Hrincovcanu, Cantacuzino, Ghica, Mavrocordat, Huset şi Sturza" dupii cum m;-1rturisea atestatul dat lui la 10
<1clombrle llll 1 ele Divanul Moclovei. 4
TaU1l s:iu, mareic stolnic Vasilt•
\ 011 d1~r 1\11fkliir1111;: zum l"riihlihl•r:1lismus. l'olitisl·hl•
urui dc·ri·n
l·"ordl•ru11;:\c:1to1log in Humlinil•n,
i\limchen. 1!1115.
lt. O!clrnho111·i: Vt•rla!i. p. :;:;.
:.!. Arh. St. B11c11rr!;>ti, microfilme /\11,lria. rnln 27h B. c. :17·1.
:1 H11rlolf. \\'ai:ncr, na„ l'arlamt•nlarismu!> und nafionah• 1\11„~h·id1 in dC"r t•h1·111ah
ii!>h•rrcic·hio;dwn llukowirrn, J\lunchen. l!ltl·I, p. :!·I.
·I. lla11\-llof 11nt1 Staa~li\rchiv, \\'iC"n, Obpro,tkiimmerer-Aml. Zahl 20:1!1/18lti, lit.
li, nr. -1.
I. T11rczyn,ld, Emanuel,
lri.Jgc•r;:rut>lll~n
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l3alş, fiu al fo;.;tului man' vornk 1011 Balş, ~i ni.1111a Jlinca, o dcscendcnt:1
.1 familiei vistiernicului Crsachi, din vcal'ul al XVII-iea, sinl pomeniţi,
;tl;Huri de fratii s;ii, C<-uninarul !ordaclli, vornicul 1.upul şi i\lihalachi, în
actele vremii, in lcg;-1tur;"1 cu nwşiilC' f;1mili;1le :
P!avalar, Poienile şi
Mi1 n{1sl ioara. ·

R;-inws orfan la o virst{1 timpurie, (intr-un c.locumcnl din I 7u0, martie,
7, este pomenit;! Ilinca, vi!d11va r;-1posalului Vasile Bal5, fost mar<' stolnic).· Vasile Balş primeşte o educaţie ;tleas(1,
pe m;-1sura posibilil[1ţilor
materiale ale familit.>i şi a rangului si111 ri:>hiliar. Formaţia sa inlelectual{1
se fixcazf1 într-o epoc;-1 i11 car0, cum este
inctcobşk cunoscut, principatul
;\loldo\·C'i şi ;.tl T•-1rii Hmrnine~li se aflau, 1n principal, sub influenţa culturii fr.mCl•ze. · c;1rL• a co;1stituit şi calea de difuzare aici a ideilor iluministe. lnclinat spre învi1ţ<ilur;-1, lln;irul boier ;.:jungc si1 cu:10asci1 vechile cronki moldovene, ca ~i scrieri le ilum ini~ti lor ardeleni şi ale unor istorici
rnntcmporani, prc~um Schi.)zcr sau En!!els 3. Sii1pinirea mai multor limbi
(greaca, latina, franceza, 1~crmana) ' i-a f;ici li tal cw1oaşterca noilor icll:'i
l•uropenc, dominate dL• spiritul raţionalist, de p·u,zresul tl·l111ic ~i al şliin
~clor naturii, ca şi dl• principiile dn'ptului natural.
Educaţia şi cunoştinţele acumulalc atrcuz ::supra sa alenţ.ia autorili1ţilor habsburgice. recenl instalate in llucovi:1a . .-\cestea, prin glasul autorizat al generalului-maior l~r1zc11berg, şeful :\dministraţi<'i militare a noii
provi?1cii, il caracterizau. la l:i iulie 177!1, clrl'pt „sigurul. atit din starea
dNicali1, cil şi mircncasc;-1, care şi-a însuşii prin invi1ţ{1Luri1 şi alti1 limhi1
deci! rom:111a şi (are s-a spe<.:ializal in drept şi ştiinţ.e" 1 in compara\ie cu
„restul sl;irii nobililor şi a cell•i preoţeşti", cw·e. a~a cum raporta Consiliului .-\ulic de lWzl:oi, in l 7îli, 1~(·1wrnlul Sll'ny, „aproape c;-1 nu aveau studii
sau all[1 educaţie'". ' 1
Ins;-1, tn•huic remarcai faptul ci1 marii boieri ca: Iordache şi Lupul
Dalş, 1011 Cantacuzino. Gheorghe Bc:lcliman. Lupul Nacu. :\lecu Necukt'.
Nicolae Husset, Lupul Costache, JoniV1 Sturza ş.a .. p.-irfr;isenl zona dup;"1
l 77:i, rt!tri1ginclu-se in Moldova. :\ceştia nu imbriiţişau partida filo-austriac-1, atit din leamit faţi1 ele rl'formi!>mul austriac. care le putea prejudicia poziţiile social-economice şi politice.•. cit şi din motive co11fcsio11alc.
prefcrind-o fi<' pc cea grl'co-otoman;-1, fie J'.L' ct'a rus;i, mult mai conser\';1loare in idee şi fapt[1.
·
I in;"irul V•1sile Balş, prin faptul dt rr1111i11e in Bucovina şi depu:1L'. in
pl·rsoan;-1, i11 1777. juri1mi:itul de crcc.lintZ1 faţ;-1 c.le impi1ri1tl•asa l\laria 'l'P;,. Teodor B;tlan, IJoL·1111wnlL• hul·ovint'lll'. \ol. I\'. C('r11:it1\ i. l!l;lH, p. IU-·l2.
h. ldl'm, voi. \', p. :?Oi.
7 !:omul !\lunlc:>anu. l~11111a11bd1:• 1\urkliin~r iih,•r Erzh•h1111::. l\.ullur 1111d Foolsd1rill. Dit• 1\lls\\ irlrn11~1·11 d1•s .losL·1>hi11i!.m11~. i11 lh1mlinhd1-dL•uhdll' lnh•rrc·n•:izL'n, ~cria „Slt1dia lloma11ic;1", 1;2, llciclelberi!, l~·i:· •. p. 1ri.
li. 11ll<loif \\'a1;11er, 01>. dl„ p. '.~'.!.
!I. J\rh. Sl. Buc:1rc~ti. microfilme :\thlria, rola :);1; B, 1·. :1;:;.
(li. l!ainrnnd rr. Kaincll, 1..:ai\l'I' low11h li in wim•m \'L•rhiillnhs1• Zll dL•r llllkll\\·ina,
in „.lahrh11ch cic-. l~ukowiiwr l.ancl~s i\hl'Cllll1'"" (in continuarl' „.l.B.J..M.").
IV, ll!l i, P. Iii.
11. t\rh. St. B11::11rC':;Li. fo;1d Con.iliul Aulic ele:> lbzhoi. p. XXIII. nr. 1 / lii(i ~i
.I. l'o:ck. Gl'IWral !-.ph·ny'!; IJ1•\dl~L·ih1111::: de~ lh1lm\\'i1ll'r rn~trikl'i, Cll'rnOwi17.
1ll!J:l, p. :I'.!.
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resi:.1 Şi Coregt•11l11) lu:;if li,. Jlill'C s:1 li l°o..Sl 1.·işlig:.1t dcjll de hieea impel'i.ll;t Calea rdormismului austriac, „revoluţionarii" la <•cea vreme, i-a
pi"1rul potriviti1 templ'ramenlului s;lu vulcanic şi mai propice reali.ziirii
)Jasului spre pro~r<.'s şi prosperitate, pt•11tru naţia ciireia ii aparţinea.
111 acc<~Mt perioadi1, U;ilş plcaci1 la Viena pentru a-şi des;ivirşi studiile. Viena J'a la acea dal;"1 un udevi1rat loc de „lra11sfer cultural" al Europei, dinspre vest spre est, 11 un centru in can• ideile franceze şi germane
ale iluminill"ii popoarelor se intiliwau şi se rcmodeluu sub forma iosefiriismului. "
losdi11isnnrl (v;izut ca „rezultat al nwi multor scrii evolutive istoricospiriluale CL'" aduc0a cu sine o egalizare, pc dP-o part(', între p;ircrile timpurilor prcc..·cdcnte. pc l;irim politic şi cultural-bist•riccsc şi intre spiritul
iluminismului, cu ll•ndinţe de secularizare şi laicizare, pe ele alt;-, parte, ~"j
pornea s;i inli1turc, pc calea reformelor imperiale, o parte din tarele lumii medievale, paricularismcle. spiritul îngust ecleziastic. El tindea spre
instalarea in practicii a principiului do111ini1rii bisC"ricii de ciltre stal şi cel
al stalului naţiune (Staalsnalion), '· care si1 reu11L•asci1 într-un tot naţiona
li1;-1ţile L'XistP11te în monarhia habsbur.i.rici1. La bi1zi1 stitlca drcplul popoarC'lor ele <i fi puse pe aceeaşi lrl•aptii dl• egali late, fundamenli.ll de Christian
\\'olff şi Baumc.•istl-r, cc.· stipula transformarea locuitorilor in ccl;'1ţeni supuşi, potrivii slill"ii lor, deopotrivii aceloraşi legi, aceloraşi drepturi şi îndatoriri. indifc.•rent de.• m1ţiunc sau r<.'ligie. Cna di:1tre consecinţele ciorile
prin .:1ceasl<'1 pulilic:1 l'ra impieuicarc tendinţelor centrifugale ale naţiona
1

liU1~ilur.

Sprijinitorii fermi ai iosefi11is111ului clin l'.11ivc.•rsitate<1 din Viena, sau
cl'i din cercurile culturale, dominai<:' de puler.1ica personalitate a lui Sonnenfcls, .; urmi1rl'<lll si1 racii. prin educaţie,
clin tinerii romi111i, cro<iţi,
sîrhi sau unguri veniţi la studiu in capitala im1~criului, cel~1ţeni lumirwţi
şi, Î:l acel~1~i timp. slujitori devotaţi ai impill'atului. In acest context, şe
derea la Viena a l"l'prez(•ntal şi pentru Vasile Balş o perioadi1 decisivii a
cvoluţi('i sale de acumulare şi formare prin contact cu ideile europene,
(.Ompar.1\,ili1, in unumitc limite, cu cea a li11l'rilor ardeleni : Petru Maior,
Ghcon!he :)incai, Ion Budai-DclP<lllll, aflaţi, in ucelaşi r.:islimp. la studiu
i: 1 capitala impNiului. 1' Tin<irul boier moldovc>an a fost cucerit, ca şi alţi
intelccluali rorn(1ni. de iosefinism. In aceasta a v;·1zut factorul de desci1tuşarl' prin l'<lrl' se putea dobindi prosperitatea m1ţil'i sale.
12. J\rh. Sl. B11eurc>: li. n1krolilmc 1\11~tria, ro!a '.!;1; ll, ('. :1m1; .lohann l'olck. Ilic
lluldii:ung d1•r Uulwwina :1111 12 Ol;rob1•r 177i, in „ l.fi.J..:\1.", JO/ J!l02, Czcrnowilz,
l!tO'.!, p. 21.
1:1. ~. lorr:a Eludt•s roumaim•s, li ; ldc<•s C'I formt''i lith•r:in• frmll':tlws dans la o;11d1•st dt• l't:uro1>1'. l'ari„, 1!12-1, p. :n.
J.I. 1h11pra clcfinidi iu,cfini,mul11i ca iclcoiu!.!ÎC. 'c-op ~i acliunr. r:·1min hmclamcntalc
h1:::r:'1rilc> lui l·:cluarcl \\'in:cr, l>l'r .loo;1•1>hinhmu'i. Dit• Gcsd1id1k ele" iiskrrcid1hl'lwn
Ut•form. K;1lholizi„mus, 1710-18·18, Berlin, J!lli:-!; 1-'ritz Valjavcc, lh•r .Joo;dinismus.
Zur gl'i'>li;:t•n Enl\\ it'l.:lu11:: îhtt-rr1•kh'> im ad1lz1·11l<'11 mul lll'llll7.l'hnh•n .Jahrh11nd1•rl, :\lunchc>n, 1!1·15 şi l·'rcclcrik M:1a,, l>t•r .los<·t>hinismus. <)11ell1•11 zu '><'iill'r
l.it•sd1id1lc, i11 h\h•rn•kh, li6U-18511, \\'ien, l!J51-l!J(iJ, voi. 1-!i.
15. Fr. Valjavcc, 011. 1·if., p. li.
Iii Mathia.; llc>rnath, llahshurg 111111 dit• ,\nfiingc•
dt•r
lh1111!i1,iS<·h1•11
N:1tirmshilc.lung, J.eicll•n, J!Ji:.!, p. Jili.
li. Dumitru Ghi~c>. l'ompili11 Tl·odor, Fra::nwnlalium iluminisl, Cluj, HJi2, p. llli.
III. ldt•m, p. HUI );'i D. l'roclan, Supplt•x Li1·hl'llus \·al:ichorum. llin i">l<>ria formării
na1iunii romi11w, Ecli\ic nou{1, llucurc~li, J!){ll,
Ed. Şliin\ificn şi Encidopcclici1, p. 2·13.
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Intr-o CJpitu.}[1 in care 1.:omunk;.1ţia tn 1.:L't\:urile instrnile se f[11.:ea în
principal, în limba francezi-,, '' cunoştinţei!:! sale în acest domeniu i-au îngăduit lui Balş Si-, intre in Cl'lc mai inalte cercuri de la Curte şi chiar in
doui1 .lojii masonice clin Viena, fiind primit în Ordi:111l Iluminaţilor (11.luminantenorclen) : .
lntors acas1-., în Bucovina, ci este recomandat de reldmarcşalul Schr<>şeful Comcndamentului Militar al Galiţiei, protpcţiei contelui lladik,
preşedintele Consiliului :\ulic de llc'tzhoi din Viena. spre a fi folosit in noua
organizare a Bucovinei. ., Balş era socotit un „cunosciHor al situaţiei din
Ilucovina şi Moldova, devotat impi1ratului şi care şi-a însuşit la Viena cunoştinţe ştiinţifice frumoase şi Cl'C:'a cc se cl're pentru a-şi îndeplini datoriile de supus" 1 1 <1Şa cum nota generalul von Caramclli, în raportul referitor la aceeaşi prohlemc"1, c;Hre impi1ratul Iosif al 11-lc.•a.
cler,

In legi1turc'1 cu reorganizarea, ccruti1 de monarh, a Bucovinei, care
pinii in acel moment, işi pi1strasc, in chestiunile politico-administrative,
sociale şi ecleziastice „Status quo'"-ul momentului anex;·1rii la Imperiul
habsburgic. contele Hadik raporta. la jumi1tatca lunii ianuarie lî!IO, coregentului losif, ck•spre necesitatea chemi1rii la Viena a generalului-maior Enzenherg, şeful :\dministraţici Militare, şi a lui \\'agmuth, comis;I!" s11pe1·ioar de J"{1zhoi, care urmau si1 dea li1muriri i11 discuţia ce urma
s;·1 aihi1 loc <isupra organizfirii viitoare a acestPi zone. ?J Ca urmare, la 4
aprilie 1780 se reunea la Vinca, in cadrul Consiliului .-\ulic de Ri1zboi, suh
preşedinţia contelui IJadik, comisia fornwti1 clin general-maior conic von
Browne, general-maior baron von Enzt'nherţ~. consilierul aulic vo:1 Tiirkheim, Ursini, Hazesberg, Lcrewaldt, Durfelcl, Wechern şi inaltul comisar
de r(1zboi von Wagmuth, •~ in cadrul ciireia, in discuţiile rl'feritoare la
reorganizarea Bucovinei, s-au conturat mai multe puncte ele vedere. Primul susţinea ca aceasta s<"1 fie unitc'i cu Transil\'ania, un altul, unirea cu
Guliţia şi un al treilea, imp;-1rţirea zonc'i intre cele cloui1 i;i·ovincii. •> Neajunginclu-se la un punct ele vedere comun. Consiliul :\ulic de Ri1zhoi
i11ainta, la 1:~ mai HIHO, coregentului Iosif li, protocolul comisiei care consemna discutarea problemei dac<i Bucovina trebuie s;I p;·1str<..•ze o administraţie militur{1 sau civilC:t, dacit trebuie irlcorporat;i l"ransilvaniei sau Galiţi•ei, organizarea clerului şi infiinţarea de şcoli ş.a. ~ 6
lmpitratul. aflat
în vizitii în Galiţia, scria clin Zamosc, la :i august lîflO, felclmareşalului
l!I. Bomul i\l11nteanu. 011 .dt., p. 13.
20. Erich l'rokoi.;owitseh, Uil' \\"it•1wr „G„lu·i1111• :h'>o:r.ialion" unei dt•r Uul;owi1wr
Jlojar lla,iliu'i von llalo;d>, in „Si'~lu~t-l·"or,dnini.:cn", i\111nd1c11, 2/l!lfil, p. 2ili
21. A.-11. .St. Bucurc!ili, fund Con,iliul A11lil: ele Hazboi. p. \. nr. 117. f. I.
22. lhidt.•m, p. \"li, nr. :i. f. 3-1.
2:1. lhidt.•m, p. IV, IW. !i2, f. 1-2.
ZI. J>;"ircr~a c;i la arca,l;"1 şc1lin\;"1 a Corhili11l11i :\ulic ele H;-1:1.boi din \"ic>na ar fi luai
parte Va,ilc Balş „din parll•a locuitori Im· rom:"mi". „11s\imrl;·1 de dl. 1\1 ihai lacobcsc11, ltkalul dt.• lil>l'rlah• şi unilah• na1ional[1 la rom;inii din nordul :\loldovd
!>llh l1;1bsh11rgi (1771-1!1111). partea I. in .. „\.1.l.1\.", laşi. XXVJ:!, 1!188, p. fiii, nu
C''>lc confirmata doc11111C'nlar.
d. clocu111cn111l publicat intei:ral ele .l. l'c1lek .
.IO'il'(lh's li. Ut•ist'n 11at.•h Gali:til'n 1111d dt•r Bukou ina 1111 ihn· llt•lf'Ul1111g riir
h•lztl'rc l'rovin:t, in „.1.11.L.i\I.", 11 l ; 111!1~ p. 7-1 -JOI. ~i par\ial in I lurmuzaki.
IJoi:unwnh• prh!Îtoan· la Istoria Uomirnilor,
voi. \' l l, I hrcm·t·~ti. t llifi, nr.
CLXX\'111. p.320-:l:!I.
25 . .I. l'olC'k, 011 cili., I l ur11111zaki. 011. dl„ l'\I. laeubc~cll, 011. l'ÎI ..
2G. Arh. St. !Juc11rcşli, fond Con,iliul :\ulic de H;·1:r.l.mi. p. \', nr. 20, f. 1-'.:!0.
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Sdiri.)<ler !>i1 n•l lc-ctcze, 1111preun;·1 ~u Brn~idu, n1r11 ponte li uniti1 Bucuvin<i
in parte cu Galiţia şi în parte cu
Transilvania şi s{1-i raporteZ<.' despre
pc.•rsmmelc necesare :\dmi nisl raţiei Bucovi nci. ; :
Planul ele clestrC:imarc şi împ.iirtire a ţi1rii nu a putut r<imine ascuns
n1ull;i vreme. S1:·1rilc reunite ale Ilucovinei, în frunte cu episcopul de
Rt1dc"1uţi, Dosoftei lfercscul. in numele intn~1:ii populaţii a t<irii, ingrijorat{1 de nenoricirt•a ce-o ameninţa, deleQ"au pe boierul Vasile Ilalş sfi prezinte împiiratului cloleantele lor in le~~{1t11r{1 cu aceste planuri. >8
Ca deputat al Bucovinei (:\bgt•orclnetcr cler ilukowina.) tin<irul boier
Vasile Balş · remitea, la 13 noiembrie 17110,
preşedintelui Consiliului
.·\ulic de Ifozboi, contele Haclik, clow-1 documente foarte importante, întocmite ele el personal, :;:i anume o „Prea plccatit Pro Memorie" (Unlerthiiniges Pro Memoria) j şi un cuprinz{1tor memorandum, intitulat „Descrierea Buco vi 11ci şi a si Luat ici ei interne" (ilcschrei hung cler Bukowi na
unei derc.>n illllCl'Jl Verhiillniss). 11 cu n1g{1mintea de a n supuse împăratului
Iosir II, prin care preze11t;1 riori11ţde ţ;irii in faţa m1toriti1ţilor centrale din
\'iena.
Vorbind in m1mele Ilucovinei, Vasile Balş respingea ideea dezmembr•-•rii teritoriale şi alipirea ei la G<1liţia sau Transilvania, cerind p{tslrarea
i11tci~rili1\ii kritoriale a provinciei, suh jurisdicţia :\dministratiei Militare.
cu un gn1cl ele L1t1tonomie, potrivit cu trecutul c?i istoric şi caracterul său
etnic aparte. Totodat{1, in numele „buni1str1rii patriei sale" 3 ~ şi a supuşi
lor ci, dupi1 ce cll•scria „;1devi1rata stare a ţi1rii, nevoile şi vio!rtrile naţiei" ~ 1 •
c.•l formula, in 11umele „binelui obştesc", un <lclPVill"al program ele mf1suri
pentru reorganizarea întregii vieţi publice din Il11covina. :\st.fel, în dom~
niul ecleziastic, clescriincl fe11oml'nele negative generate de cump<irarea
post uri lor în hi serica eriocloxi1, sol ici ta m{1suri pentru organizarea unei
episcopii proprii
a Bucovinei. sub conducl'rea episcopului Dosoftei. şi a
unui consistoriu. _·\cesta, ultimul, urma s<'i introduc;·1 o gospoclfll'ire mai
raţio!i<tli1 a proprieti1ţilor
m<in<'1stireşti. Din veniturile acestora urma s;I
se instituit~ un fond destinai infiinţiarii ele şcoli
publice in ţani, pentru
instruin~a ti1wrctului, „alît in cele reli!!iOitSl', cit şi in ştiinţele necesare,
- l){'=lltru Cit clin aceste vl<"1stan• sii se formeze cmlc.>ţi demni ai statului", ceea
cc constituia „clorinta cea mai arzi1tom·C' a tuturor compatrioţilor. '
Instituirea de şcoli publice î:1 Bucovina ;1r fi avut ca efect atragerea aici a unei mari p:irţi a copii lor di 11 Moldova, iar „lati nismul, tinerimt:•a n1 alit mai muli poate
sit-I inţeleagi1, cu cit limba molcloveneasc<i,
pirni la conciliul bisericesc fl<>rl'1ttin clin l-t3!1, a rost scrisft cu
litere
l<lc>m, nr. fi I, r. I.
211. l>r, Zit•:;:l:111t•r, Gt•o;d1id111idu· Hildt'r auo; dt•r
llulwvina zor Zt•il dt•r iisll'r,n·khis('ht•n \lilili\r\'l·1·nallung (Iii-I -l~Hfi),
voi. :!. Czc:>rnowitz,
lll!15, p. -Iii:
.I l'olck, 011. dl , p. !:i-l : i\I. lacnbc~cll. 011. t"il .• µ. li.
:!!I. /\rh. St. ll11c111·c~li, microfilnw ;\11,tria,
rola '.'iii 11, c. :171; 11. \\";11~1wr, 011.
cil., p. 11.
:1il. :\rh. St. B11c11rcşti, fund Cun,iliul /\ulic <I~ IU1zhoi, p. \'I, nr. 2, C. 2 şi .J. Pulek,
011. d I., p. 10:1, nr. 111.
::1. lhidl•m, nr. :la, C. :i-:n: .I. l'ulck. 011. dl., p. 10:1-112, nr. IV.
:12. lbid1•m, C. 2.
:1:1. I bidt•m.- f. -1.
:1-1. I bidl·m, r. 15.

'.~i.
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h1tine, din ci.Jre înd1 pinii :.izi mai exist;·, mui urnite 1:.ies,~" 5 :kcnsl;i idt·C
a latinismului dovedeşte cunoaşterea scrierilor istorice ale „Şcolii „\rdelene", "' dar şi a celor ale lui D. Cantemir sau ale unor istorid austrieci
ai timpului, ca ap;lrînd şi în c.11le documente din Bucovi1)'-1, contemporane lui J 7•
In acelaşi memoriu, descriind
dedidcrea comerţului in Bucovina,
Balş propunea aerariului · 1rnisuri adecvate pentru revigorarei.J s.i, iar in
privinţa st<irii \f1r<ineşti, care constituie „izvorul cel mai bog<it în raport cu nevoile comune ale fiinţelor", ca şi a ;.1gricullurii „aflate intr-o
stare foarte r<.>a", stipula ca ,.p<"1mintul
s{1 ne imp;.irţit ficc{1rui ţ{iran
<lupf1 starea posibiliti1ţilor sule spre o desţelenire, iur dupf1 moartea pf1rinţilor, acesta sfi rcvinf1 moştenitorilor necesari, t·a un drept de succesiuni: ah intestato, m{1sur{t prin care ţ;iranii ar dc\'eni mai interesaţi în cultiV<ll'C<I pf1mintului şi „in aceste
împrcjurart nimeni nu şi-ar nn1i paras1
bordeiele". De asemenea cerea .,înfiinţarea citorva colonii. care s;·1 ne un
exemplu de c.1griculturf1 pentru ţfirr.111 :ia.
Prin toate acestea se urmf1rea ca şi în Bucovina, la fel ca în statele
ereditare ule coroanei, prin ordine şi legi, s<i se realizeze modernizarea
lumii rurale şi transformarea ţi1ranului „într-un aclevf1rnt membru
al
statului".:•~

Textele acestor documente, ce rcliefeazi1 pre~nant prima manifestare politic;"1 import;.111tf1 a rom<inilor clin Bucovina clup;i I î75, sint semnificative pentru mentalitatea unui mare boieir, racordat deplin reformismului absolutismului luminat. Acesta încerca s;i clefineasc;i, pe baza dreptului natural, în raport cu putercu domi1wnUi, statutul politic ul naţiunii romirne în cadrul imperiului. Documentele conţin o serie întrcag;i de termeni ca: naţiune, patrie, fericire, um;milate, cetăţean, ohiceiuri, ignoranţă, luminare, hi1wlc puhlic ele., ca şi formula hunului monarh, specifici \'Ocabularului politic .iluminist, comparabili cu cei cc ;qmr in scrierile
romi1:wşti din Trnnsilvani<.1 aceluiaşi timp '(I
Deşi la 23 noiembrie 1780, contele Jlaclik n•comanda acest mt.•moriu
bunf1voinţci imperiah.>," unp;iratul a decis c.:a cele cerute în memoriu s;i
rf1mimi •. in suspenso", continuîndu-se
mi1surilc in vederea alipirii de
Gnliţi<i. ' 2 Totuşi, im1inte de a hotf1ri soarta Bucovinei. Iosif II hotiiri1şte,
la 10 decembrie 1780, s{1 ceari1 pi1rcrca in aceasli1 privinţi1 şi şefului CanC('lariei reunite boemiw10-austriece, conlt'le Bliimcgcn, trimiţindu-i şi memoriul în cauz{1. In nota de r{1spuns a şefului Cancelariei :\ulice, clin III
nwrtic 17111. clup<i lecturarea memoriului lui Balş, se preciw .,ci1 l3ucovi:1a în nici un caz nu trebuie si1 fie unitc"1 cu alli1 provincie, ci sft fie tratal<i ca o provincie cu totul separatf1", pentru ca, prin aceasta, s{1 se ciş
tigc „simpatia şi încrederea naţ.iunii moldovene" 41 •

_...,,.. _____

3:-1. lbidl•m,
.
31i. I. Nistor, lfomi111ii şi ruh•nii in Huro\'ina, Studiu i-;l1>rk şi slalhlil', Bucure~ll.
1!!15, p. iii.
_ . .
.
. .
_
.
I
37. 1-:r<i'>l Co~tca. Munashrt•:1 Sf. l11t•, Cc-rnau\1. lfl-10, p. 1"·1. nr. X 1.111. clocumcntu

ci i n I O decern bric I iH I.
• I.al. :lt'rarium = tezaur public. vi„tl'ric- (n. rerl.).
:JH. Arh. SL. Bucureşti, Ionel Consiliul .-\ulic eh• l~;"1zboi, p. VI, nr. :l a. f. H.
:l!J. lbidL•Ol.
-to. l'ompiliu Teodor, lnll•rh•1·cntc iluminish• •·uroJ>t-m•, Cluj-l\inpoc;1, l\111-I, J:ciilura
Dacia, p. 2 J.I ~i urm.
·ll. 1\rh. St. Bucureşti, fond Con„iliul Aulic dt· l!i11.hoi, p. \'I, nr.:: :1.
-1~. J. Polck, 011. cil., p. 51.
-13. Ibidem, p. 55.
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ln acccuşi perioadă. Vasile Balş, care. din septembrie 1780 a intrat
in serviciul .-\dminislraţiei Bucovinei. fiind trimis la domniton1l Moldovt•i spre a culege, înlre altele, informaţii legate de Cilraclcrul şi modul
de tratare a mazililor, u înainta, la 5 aprilie 1781. noi propuneri Consiliului Aulic ele Riizhoi. în calitate ele deputat ul Bucovi:1ei. El a insistat
ucum asupra nccesili'iţii menţinerii inclividualitciţii acestei provincii, a infiiriţ<irii ele şcoli publice clin veniturile măn;istirilor, a stimuliirii Viranilor
in munc<i, prin privilegii şi riisplăţi. Totoclatii cerea ca boierii Sit fie scutiţi de anumite diiri, ca tc.>xelc s[1 fie percepute prin funcţionari de stal şi
nu ele ma7.ili ş.a .. chestiuni prin a ciiror rewlvare s-ar fi adus fericire<1 şi
o nowi viaţi pentru cele 20.000 ele familii din Bucovina. 4 s. Contele Iladik. in r<1porlul înaintat imp<"iratului. nota c<.i aceste propuneri constituiau
un mlaos la lucrarea înaintat;."1 ele Balş i11 noiembrie 17110 46 •
In urma acestor insistenţe, la 20 mai 1781. Iosi r II dispunea ca ţ in11t ul llucovinei să riimin;'i sub conducerea Consiliului :\ulk de Riizboi. Acesta urrm1 Sit schiteze un proiect ele constituţie a Bucovinei. c<.1rc Sii prcvacl;i o adminislrnţie uşoarc"1 şi cln•aptf1 clar
profitabilei pentru ar.rnrium.
Proiectul urma s;i fi~ înaintai ministrului Hatzfold spre a fi discutat 111
consiliul. 4;
S-a cerut cu acest prilej punerea in aplicare a patentei ele surprimare a
legf1turilor clerului din Bucovina cu mitropolitul din laşi şi cu patriarhul
din Consluntinopol. prin crearea <.'piscopiei Bucovinei.
Consiliul. in raportul clin 24 mai 1781 dHrc primul ministru Ilatzfclcl.
propunerile f<icutc ele Balş, referitoure la infiintarea unei
a consistoriului, a şcolilor publice. la acordarea dreptului ele
succesiune r:cntru piuninlul deţinut. de ţiirani, la revizuirea taxelor vam<1le în vederea raciliti1rii comerţului
ş.a., adiiugind şi propuneri noi,
referitoare la construirea unei fabrici de postav, sticlă şi birlic, ale c;iror
prodw;e Si-1 fiei r[1spindite în Moldova. •s

şi-a insuşit
episcopii şi

La 211 mrgust 1781 s-a comunicat ele ct.itre Consiliul .-'.\ulic de R1lzboi.
Comandamentului Militar al Galiţiei şi Administraţiei Bucovinei hotări
rea imperialii ca boierul
Vasile Balş S<-1 fie folosit la rezolvarea tuturor
problemelor legate de întocmirea planului de reoq:.;anizare a Bucovinei şi
nu într-o fu:1cţie limitaU1. Ordinul specifica, de asemenea, ct.-1 acesta urrnn
s[1 fie folosit ori de cite ori era nevoie ca trimis special pc ling[1 domnul
Moldovei. 4'' lntr-o perioacli1 cinci Imperiul habsburgic nu avea un consulat în Pricipalele Hom[rnc. ~ 0 Balş primeşte din partea comandantului
general al Guli~il'i, baro:iul Schri:ider, scrisori ele acreditare pe lingă domnul Moldovei, Constantin Moruzi, cu caracterul
unui „clrnrqe d'affaircs·• =:i'
4·1. :\rh. St. Blll'llrl'~li, fond Con-;iliul ,\ulic ele H[1zhoi, p. V, nr. Rfl, f. I.
·15. Ihidl'm, p. \·1. nr. '2Î.
·Iii. lbidt•m, nr. 2H.
,IÎ. lbich·rn. p. \"I, nr. ;u; a. f. 1-2.
·III. lbich•m, nr. :\Î, f. I-Iii.
,l!l. I hidt•m. p. \" 11, nr. J(i, r. ,I.
r10. Sleia :\l~irieş. rnm111an•a '11,:l'lllil'i C'Oll'>Ulart' ;:111„lrit•n• in l'ri11d11:1ll•lt• nnmâ111•,
in „Danubiu-.", VI-VII. l!lÎ2-l!l72, Gal;ili. p. h!l--7fl.
!"11. „,rh. St. Ilt1c-11rC'~li, microrilmC' ,\ustria, rola 2;1; B, c. :li2.
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Ca <1lare, in vederea sprijinirii comisiei de cc>rcetare a proprietiiţilor,
Administraţia Bucovinei i-i.I cerut, in noiembrie 178 I. su meargă li.I laşi
spre a lua de la Divan unele documente necesare. In acelaşi timp urma s<·1

obţină informaţii dac;i : „o::olul Cimpulungului Rusesc s-ar fi extins i11
timpuri !nclep;irtate destul
de mult ci1lre munţii Pocuţie•, dincolo dt?

l<uty" dm care ,.numai prin uzurpare, mai tirziu, slc'1pinii ele p{1mi11t ele
ucolo şi-au insuşil o part<.• respcctahirn" clup<'1 cum „poporul şi mazilii b;itrini o .afirmii". De la domnul Moldovei şi Divan trebuia s[1 afle „ce contribuţii plcilesc mazilii şi boierii în Moldova. clac•i sint in raport cu averea
lor, cc prerogative şi cc obligaţii de servicii m1 fat.:-1 ele domn şi faţr1 de
comunitate"' şi „si1 se dea informaţii ck•spre şlehte". ~2
In viziunea imp:1ratului Iosif al II-iea, conform idPii sale de dominare a bisericii ele c;itre stat (Staatskirchentum). infii:1ţarea unei <'piscopii separate a Bucovinei, instalarea consistoriului şi re1!ll'menlarca c!C'rului consituliau tL•meiurile inceptului tuturor ameliori~rilor şi rl'l'ormclor care trebuiau s;'1 fie focule în aceast;-1 nou[1 provincie 51 . La 12 septembrie 1781, Consiliul .-\ulic de R<-1zboi din Viena a trimis patenta impcrii.llii
ele numire a lui Dosoftei llcresucul in funclia de episcop greco-neunit ni
Ducovinci, Comand.:unenlului general al Galiţiei. cerindu-se ca instalarea
L'piscopului la Cerniiu\i să se foc;i, cu toi ceremonialul necesar, de :\dminislraţia Militar;-, a Bucovinei. Cu acest prilej urma s;-1 vorbcusc;i boierul
Vasile Balş.:•_
Ideea reglemenli"irii şi reformf1ri1 vieţii bisericeşti l-a preocupat şi pc
Vasile Balş, care a înaintat t·ontclui Iladik mai multe memorii. In acestea,
expunind situaţia clerului şi a bunurilor m(111{1stireşti, ca şi unele abuzuri
comise ele unii stareţi, se pronunţa împotriva scoaterii clin Bucovina n veniturilor mitropolitului l\lolclovci.~ 5 ln opinia sa, dl'posC'durea m<'inilstirilor
ele moşiile lor, ar fi fost dl~Zav<.mtajoa~ft, stirnind rcproh;tre;i clerului şi a
populaţiei. De aceea propunea infiinţarea unui consistoriu pentru administrarea bunurilor mi'm<"1slireşti ca un stadiu ce urma sr1 inlcsncas.:;i mai tirziu etatizarea lor. Banii proveniţi din vcnilurilc mfmiislirilor trebuim• s[1
fie folosiţi pentru trebuinţele bisericii bucovinene şi mai ales spre înfiinţarea de ~coli puhlicc, care s;-1 alrag;1 şi pc copiii din Moldova. !>6
La începutul anului 1782 Vasile Balş a trimis generalului Enzcnbcrg
episcopului Dosoftei un plan cu pri\'Îrt• la înfiinţarea şi functionarca
consistoriului Bucovinei. .-\cesta urma s;i fip formut din episcop şi alte
patru persoane (doi clerici şi doi laici). Consistoriu I l rebuia si1. ia_ Î:l cv!clcn ţi1 veniturile fieciirei m•inf1stiri, s;-1 regleml'n.tcze felul de viaţa al calugfirilor şi preoţilor, ca şi veniturile );i chcltuie~ile lor. Toto~atf1 _ci ar _fi
avut sarcina ele a întocmi regulamentul de funcţ1o:rnrc a şcolilor, inclusiv
a celor sf1teşli şi a inv;-1ţ;-1torilor. ·•
!\cest. accent repetat pus pe şcoali1 avea menirea, c~nf~>rm ideilor iose:
finiste ~i iluministe, de a emancipa omul prin educaţie, ' 3 spre a deve111

şi

.

j2. /\rh. St. B11l·111·c~li, fond Con,ili11I 1\111ic ele lbzhoi, p. \ 111, nr. 15, f. 1-2.
r1:1. lhich•m, nr. 15 şi :111.
r1.i. lhidl'lll, nr. 21i, r. 1-·I.

jj_ lhidt·m. nr. -12, L t-:l.
;,1;. lhidcm, nr . .i:l, f. 1-2.
r17. Ibidem. nr. ir;, f. 1-2.
!i8. Homul i\!11nll•an11, op, rit., p. Iii; 1·:111anud Turrzyn,hi,
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011.

dl., p. 5!J.

un cet<iţeun util stutului, este comparabil cu cel depus in D<mat şi Tnrnsil-

nrnia de reprezentanţii Şcolii Ardelene şi ai Suplexului. ~··

Mare pC1rte din ideile avansate de Balş aveau S<~t fie aplicate odat;-1 cu
punerea in OJX'r{1. la 2!l uprilie l 7!Hi, 60 a ordinului JK>ntru reglementarea
clerului. bisericii şi i1w;iţămintului în Bucovina. ce prevedea constituirea
Fondului Religios din bunurile mobile sau imobile ale mf111iistirilor, <ile
c(1rui venituri urmau S<i fie folosite pentru intrcţinerea clerului şi a liCOlilor, ca şi pentru „prosperitatea umanil<iţii". 61 Jn privinţa şcolii. conform
concepţiei impăr:.1tului Iosif al Ii-lea baza era pus;-1 pc inv{1ţc'1mintul elementar, can' era de stat, obli1!atoriu, r.iră deosebire de neam sau confesiune şi gratuit. ;i
In acelaşi an. pri11 grija boierului Vasile Balş, ajutat de inv;iţalul scriitor iluminist Ion Bud;1i-Delcanu, au fost mluse din Viena peste 4.000 de
c;-1rţi ele citire, aritmetici. catehisme, în limba gernrnnci şi rom<ină, ca şi
C.1rtcn trchuinduasii pentru dasciili, manualele fiind distribuite gratuit
copiilor. ' 3
Balş se afla la Viena inc;-1 din 178:~. cinci impftralul l-a numit in funcţia ele concepist al Consiliului .·\ulic ele R<'izboi, deoarece „ştia limba ţ;irii,
01
constituţia Bucovinei şi avea cunoştinţe juridice". In accast<i func\i(• ci
avea calitatea de rcfere11t asuprit tuturor probemclor bucovinene, ~ 5 calitate pc care şi-o p<istreaz[1 şi clup[1 d1.>cizia imp;iralului clin august 1706.
de <1lipirea Bucovi1wi la Galiţia. Contele Kollowrat nota în acest sens,
la 27 noiembrie l 7fl(i c{1 „ Majestatea sa cezaro-cr[tiasci1 mi-a poruncit s{1
primesc pe concepistul I3alş de la Consiliul .-\ulic ele Ri1zhoi la Cancelaria
.-\ulic<"1 reunitii, boemiano-austriacii, cu acelaşi rang şi salar." 66
Pc timpul şederii sale la Viena, Balş a redactat mai multe petiţii referilo<tre la organizarea clerului mirenesc şi măn[1stircsc. la educaţie, la
situaţia propriet:.iţi lor private, la imlrunilt;-1ţi rea nc(!oţul ui ş.a. 6 '. cc aveau
menirea de a propune forurilor imperiulc reformele ncces<irc prop<işirii
Bucovinei pe calea progresului şi civilizaţiei.
Activitatea epuizantc'1, ca şi şicanele unor înalţi funcţion<.1ri imperiali,'-!
au co:1dus la imholn;ivirea şi internarea sa. în martie 17Bfl, in Spitalul clin
Viena. ca bolnav psihic incurabil. Dupi1 un tratmncnt costisitor, care l-a
adus intr-o stare financiar[1 precar;i, starea s;inf1t;iţii sale s-a imbunf1t;iţit
astfel incit in noiembrie l 7B!l a fost eliberat clin spital. Pensionat temporar, Balş s-a retrus in Bucovina. la moşia sa Rus - Plavalari, clcclicinclu-se administraţiei moşiei şi in~rijirii st[1rii de sănf1tatc. ~··
5!1. L>. J>roclan, 01>. dl., p. :!IH-:?i!I: Nicolae Boe~an, Conlrihu\ii la istoria iluminismului rom•i•ll'l><', Editura Facla, Timi~oura, l!JHli.
tiO. Normalit•n dt•r B11co\.·i11al'r gr. or„ lliiin·!.c \'011 1777-1886, vui. I, Erzbischo(lichc

Bt1C'hclr11kt•rc·i. Cz<•rnowil1., IHHi, p. 2H-1:1.1.
lhidt•m, p. 211.
li2. D. Pruclan. o(l. dl , p. 23<i.
h:J . .I. l'olck, Ilir 1\11fl.ing1• dl'S \"011,„„l"hulwrscn in dpr Uukowina, C1.crnowilz, 18!!1.
p. i5: lslori;1 inv[1\f11ni11tului din llomi111ia, \'ol. I, Bucurc~li, 1!!83, p. 2fi3.
ri~ •. I. l'olck, .JO\l'J>h's li lleisl'll .•. , p. li:J.
h5. Erich J'rokopowilsch, Dit• rumllnaisdw Nation;1llll'wcg1111;: in ch·r IJukowina unei
dl•r llal"O·llomanismu'i, Ciroiz·Koln, l!IH;i, p. :m.
lili. H. \\"ai.:ncr, 011. rit., p. H.
Iii. l\rh. St. Bucurc!ili, microfilme ,\ ll"I ria. rula 2ifi B, c-. :Jlii-'.Hi!I.
liH. lcll'111, c-. :Jifi-:lill ; i-:riC'h Pr(lcopowit-.d1, Dir \\'ir1wr .. „ p. :!ii.
li\J. H. Wagner, 01>. dl., p. 1;;.
r;i.
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Tns<'inătoşit complet, Vasile Balş revenea in viaţa politicci înlr-un moment in care, in condiţiile rci7.boiului ruso-austro-turc clin l i87-l 792. pe
seama Principatelor Rom•·ml' se f<iceau tot relul el<.' 1~roiedc, care vizau
mai ales reunirea lor sub dominaţia Rusiei. ·0 ln februarie-martie l 7!JI
Balş a înaintat impitratului Leopold II un amplu nwmoriu referitor la
statului internaţional ul Moldovei şi 1';"1rii Homi1neşti. ., Reclaclal in spiritul ideii claco-romfmismului, memoriul solicita imp[1ratului emanciparen
romtmilor ele sub dominaţia otomanii prin incorporan•a in cadrele imperiului a celor douii principate şi formarea U!1lli stal romi11wsc. :\cesta c.•ste
primul demers al unui om politic romt"1n, ce a avut in vedere reunirea
întregii naţiuni romimc sub Ctisa ele Habsburg. Contempor;1n cu „Suplexul"'
transilvf1nean, omul politic bucovinean avea in vcck•re faptul ci1 in Imperiul
habsburgic erau deja o mare parte a rom<"1nilor. ci"trora trebuia sc°t li se a1;·1ture ceilalti. iar un stal sub austrieci i SC' piirca de prefc.•rat unuia sub
dominaţia Rusiei sau Turcici. .\ceustr1 idee a friunintat ulterior pe mulţi
oameni politici romi1ni. pi11;·1 la jum;it;.1tea s<:>colului al Xl:'\-lea. ' 2 Totoclat;"i
era susţinut;-, ideea, prehlilti1 mai înainte şi ele Cancelaria .-\ulic;"i şi prezentam la 7 iulie 17!10 71 împiiratului Leopold li c;i Ducovina era o ţ.ar<I
cu totul cl('oschiti1 de Galiţia prin ,.ohicciuri, reli~ic şi limhJ", cerindu-se
separarea ci.
Dupcl cc, prin hoti1rirea Canceh1rici Aulice. din 20 mai 17!11, a fost
reinstalat la Viena in serviciul public.;, un an mai tirxiu era avansat in
funcţia ele d'ipilan <tl districtului Bucovinei !5i înaintat la rnngul ele baron.
In aceste promoviiri. un sprijin deosebit 1-a primit din partea Asociaţiei
Secrete din Viena, ' 5 cu care intrase în relaţii dC' la rl•inloarcereu sa, prin
profesorul Heinrich Joseph Walleroth.
Prin aceasta începea p<.•ntru administraţia l3ucovi11ci o er<"i noui1, în
care se remarca faptul C<i pentru prima dat<i. cel mai înalt post pc care-l
avea regimul in aceasti1 ţar;i era ocuput ele un băştinaş. Noul c<ipilan al
Bucovinei, activind într-o pcrioacli1 postiosefinistă, caractcriwtr1 prin conservatorism şi regres, nu abancloncad1 ick•ilc sale politice şi depune eforturi
susţinute in vederea promoviirii inv;iţ<"imintului l<iic ..·\cum a fost angajilt
Ion Budaî-Dclcanu pentru realizarea u:1or ci1rţi şcolare, .t c;,ire au avut o
l<irg;,i circulaţie in cpoc;I, s-au pli1tit stipendii celor cc urmau „şcolile normalnicc" spre a deveni d;,1scitli la ţar<'1 ; ş.<\.
Tn anul 17!17 B;,ilş a fost nevoit si1 apC're Bucovina in faţa atacului
insurgenţilor polone7.i, conclu!;'i de generalul ele hri.gacl;,·1 Joachim Denisko,
care inlt'nţionau si1 trcacii pc aici spre Galiţia. din i\folclova. uncie giisiscni
ud;iposl şi sprijin, ciupii infrin~erc.·a insurecţiei conduse ele Kosciuszko.
cinci Polonia dispare de pc harta F.uropci. 78 :\vinci în veclcrC' iminenţa ala-

iO. Veniamin Cioimnu, .Jurnal ic~1·an la o;firşil d1~ \'1•ac, Ec\ilura .lunimea l!JUO, p. lllJ
ii.

i2.
7:1.
î1.
î5.

71l.
77.
iii.

şi urm. : J...eonicl Boku, l'rinci1mh•h• Homimc în raporlurill• 1>olilk1· inh'rna\ionnl~.
S1•colul al X\'111-h·a, Eclilura .lunimea. la!ii, 1mrn, p. 2-19 270.
i\rh. SL. Uucure~li, microfilme Austria, rola 2îli H. c. 121-135.
J.c·onicl lloicu, Au<>lria şi Prind11alcll'
Homi1111· in Vrl.'1m•a răzl111iului Criml'ii
(185:1-185t)), E<lilura ;\<·adcmiei, Bucureşti HJ72, p. li!l---iO.
IJ11r11111zaki op. t·il„ p. ~77---lîll. nr. CCLXJ.V.
ll. \Vacncr, op. cil.. p. Iii.
Erich Prokoµuwil"d1, op. dl.. p. 2ili ~i urm.
1\1. lacohC'o;cu, 011. cil .• p. ti!l.
J\rlt. SL. Suceava, fonrl Parohia 1'11tn<1, do„ar I /17117, r. l:JI.
V, Ciobanu, lh·laţiilt• 11olilin• ru111;1110-11olmH• intre· lti!l!I şi 1818, BncurC'şli, l!lRo,

416
https://biblioteca-digitala.ro

c~lui ..co_nforrn informaţiilor agentului consular austriac clin Iaşi Timoni
ş~ puţ1natatea armatei imperiale existente in district, Balş a fo rmat clii:
r1nclul micii nobilimi şi al ţ;iranilor libPri detaşamente ele voluntari bu·
covincni. Inarmalii ca trup{1 c;ilarf', aceasta a oprit Ia 27 iunie 17!17 la
Dobrin;iuii şi Boian atacurile polone, pentru ca la :J iuli". armat<1 lui De1
nisko s{1 fie infr:ntc.""1 definitiv şi alungaU1 peste graniţa Ducovinei. "
o alt{1 direcţie ele acţiune a fost aceea ele reorganizare a administraţiei Ducovinl'i, de curi1ţare a <.~i de eleme•1te conll)le. ajungind adesea în
conflict nu numai cu aceştia. clar şi cu Gull<:'rniul din l.emberg. care ci1uta
s;i-i tem1:ereze acţiunile.
Dar cce;1 cc i-a atras cele mai multe duşm~inii a fost faptul c;i a luat
ap•-1rarea ţiiranilor supuşi vis-A-vis de abuzurile şi impil;irilc sli1pinilor şi
arendaşilor de moşie. Ceri ncl respeclan'a celor 12 zi le de claci1 slabi li te
prin hrisovul lui Grigore .\lt'xandru Ghica clin I ianuarie 1i7Ci, eo ci venea
in contradicţie cu cererile şi hcerci1rile nobililor bucovineni ele a 1rniri
num{1rul zilelor de clac<i. 81 Din acest conflict cu membrii nobilimii bucovinene, care-l criticau aspru, au rezulta! numeroase n•clamatii. În urma
acestora, in a1rnl 1nlrJ, împotriva sa Sl' ck•schidc o anchett"1 care dureaz<i
aproape IO ani, soldindu-sc cu pensiorli!rca sa în IOO!i, cu un vPnil echivalent unui funcţionar gubernial. ! 2
Prin pune· rea baronu I ui Balş i n retragere dcfi ni tivii, romi111ii autohtoni
pierdeau un post deosebit ele important in administraţie. funcţia de prefc:.,ct districtual fiind ocupat;-, vreme de decenii ele oameni str<fo1i de
0

ţart1.

1

·

Deşi

F<.'llsionat. Vasile Balş conlinui'i sit fie folosit in rezolvarea unor
probleme publice ale Bucovinei, cum a fost cca a vindNii moşiilor din
1\loldova ale Fondului Bisericesc Bucovinea?1, în anii 180!i-1812. 54 În
1818, pc haza meritelor sale şi a origini sale nobile>, a fost numii şambelan
al Curţii clin Viena, fiind singurul nobil romi1n căruia i s-a acordat această înaltă demnitate de a fi membru în Colegiul Samhclanilor Cezaro-cr<iieşti, alci"1tuit pinii 'atunci numai ele nobili 'm1st1:icci, hoemieni, un,:!uri şi
poloni.
.\ decedat la 4 februarie rn:J2 în Viena, în etale ele 7Ci ele ani, fiind
îngropat in cimitirul S. Marxer. într-un rnormint rezervat săracilor. iar
dupi1 trecerea a zect' ani. ncavincl rude in Viena şi nici umaşi care s;i pli1teasc;1 taxele pentru monnint, osemintele au fost exhumate şi mutate in
alt;i parte. 55 (Sic transit gloria mundi !).
In concluzie, putem afirma c<i Vasile Ilalş a fost personalitatea cca
mai important:1 a Bucovi:lei. care, prin activitatea sa politicii a dominat
cu autoritate primii cincizeci ele ani ai sti1pînirii austriece în aceastci provincie. Ca iluminist s-a oprit la ioscfinism. devenind un reprezentat ele
p. lli2

şi

urm.

î!I. Erich Prokopowiti-.ch,
F.in llulwwinl'r Frcikor11s im .lahn· 1797, in „'iiidostFor•dmngen", XXIII, :1.lunchen l!Jli-1, p. :J:l!l-3·11.
RO. Alfred Pcyer~fclcl,
l>as l'ronwl'Sl'n in <IC'r Bukowiina, ,„l.ll.L.l\I.", XIX, 1911,
Czernowilz. l!Jl2, p, 32-:l:J.
HI. Arh . .SL Suceava, eolec\ia Documente, p. XXVI, doc. din lî!Hi, ianuarie 12.
82. H. Wm,:ner, 011. cit., p. Jî.
H:J. Erich Prokopowil,rh, Dil' riimauisdll' Na1ionalh1•\\•g1111~ ...• p. 10.
IH. E. \\'a~ncr, op. dl.. p. 111-21.

85. lhidl'm, p. 2-1.
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rrunte al acestui curent. :\cccpti11d calea de clezvolli.lrc preconizat.-1 de reformismul austriac ca pc una net superioarii celei ruseşti sau otomane,
Balş şi-a dedicat rntrcaga viată activit{1ţii de prop<işirc a naţiunii sait' re
calea progresului, implicrndu-se direct, in calitatea sa de deputat al 13ucovinci. in toate m<-1surilc ce vizau ridicarea hunăst:irii acestei provincii.
Viaţa şi opera sa, plin{1 ele lumini şi umhre. nprcciatc"1, dar in accla~i
timp şi puternic contestat{1 in cpocc"1, face ca Vasile B:llş s;·1 treac<·1 drept.
una din puţinele personalitc"1ţi ale Bucovinei încadrate in curentul iosel'inisl. ln acel.aşi timp el St' inscrie int:-e valorile ilumi:lismului rom<"mesc de
la sfirşitul secolului al X\illl-lea şi începutul secolului al XIX-iea.

H,\SILll'S U1\l.SCIJ t:IN Ht KOWINI·:n .IOSEPlllSIS'f
Zuo;:im nwn fa'\<; uni::

ln clie„cm Bellral! <Ier \'C'ria~ ...cr \lllll"<'Î'''· ;111( rlem Grund l'Înc• rl'iche Diblîor;raphie unei cler archh:ali,chen (~uel IC'11, eini1:c>n Betrachl11111:"\'<'Î'l'll i'lber cla" I.ehrn
linei dic J\kli\'itiil ckm Ba„iliu„ Bal„ch (175h-IR:1n Bojar. Kulturmcn„ch, 1\ufkliirC'r.
Dalo;ch war auch c•in µoliti,chC"n Kampft'r, clc·r. annchntPncl cler o„terrC'ÎC'hi,chcn
Rcform'o\\'c•i;, da„ .Jno;cphini„11111s, in clic>~ Hichlttni.:. mil <lC'lll liibliche„ Vorhabrn
zur Healisierung l•ines Fort„chrilt und \\'ohblanrhchrilt Cii:r cliC' 1·t1111iinbchc: Xalionalion au„ cler Bulwwina, i:iehanclC'lt hat.
Dcr \"1•rfa„„er bco,l<:ht auf clt•n gele„lC'tcn Bl'lrieb„amkeitC'n von Ba~iliuo; Bahr:h
Clir clic :\ufreC'hlC'rhaltun;: clC'r Bulwwin:1's lntC'i:riliil unei /\utonomic in Bahnwn cll'm
llab„lmrgischen lkid1, fifr eliC' HC'formirun~ cler allC'r wirhchaftlichen, „uzialen. klerilwli'Chen, unei k11ll11rell<'n, l.cb1m'<bC'rcieh1..'. :\lan rC'alhicren rJa.,.; Ua,iliu' Bahrh
cler wichti11„ten pnlithchen i><'ro;unalitflt cler J.!ukuwina in clrn cr..lcn .J:ihrzcnnlC'n ele„
/i„terrciqhi~hl·n Hcrr,chaft ~cwc•-;cn Will', cler au' clC'n \\'crten ele~ rumiinische"
AufkUirung \'om I·:nde ele-. X\'111 unei .t\nfani: des XIX Jahrhunclcrl ani:ehtlrl.
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Mi\NUICE\'SClll -

O FAMil.IE DE MUZICIENI IU)MANI
J·::'\111. S1\TCO

Din memoriile lui Ll'oll Goian 1 publicate
parţi;;1l in revista \'fata
di 11 anul 1!1 l ~. se desprinde tabloul vieti i muzicale bucovinene din a doua jumi1late a veacului trecut. :\stfcl, la Cerni1uţi, accast,-1 micit „Vien,-1 oriental;-1", activa o societale muzicalii in care predorni1i<1u ell'mente de ori.cine gc.•rman<-1 şi cehit
(Emanuel Hoscnzvaig, Iosif
Zvonicc.•k, Lederer, f'oghel, :\dalbert Hrimaly, Victor Korn ş.a.) stabilite
aici fie ca profesori la şcolile germane, fie ca (uncţionari in administraţie sau militari in regimentele de graniţă.
Treptat, în aet•aslf1 societate~ p<-tlrund şi n1t1zicieni romi111i, ca Leon
Goian, membri ai familiilor Flondor,
Scalat. ;\landiccvs~hi, Stircca ele.
Intre 1874-llHl;J la conduc<:.•rca C"i ajunge Victor Stircea.
La Suceava, profesorul Ştefan Nosievici (I ll:J:J-1 llli!J) J infiinţeaz<i, o
societ.:1tc filarmonic11 ce avea un cor ( 11W7- lll!i!I) şi un cvartet de coarde . .'\cei.lstil societate va prcgi1ti terenul pentru apariţia Ikuniunii muzie<d-clramatice .,Ciprian Porumhescu" c;.irc va dcsf<işura o bogatf1 activitate intre anii HIO:J-Hl47.
nouă (C<.>rn<'tt1ţi)

Numeroase familii Cil : IJurmuzachi, Flondor, Scalal, Stircea. Sbicra
<,;.a. organizeazi1 serale muzicale la care îşi dau concursul mici formaţii
c;;.unerale, grupuri vocale, solişli voc<tli şi instrumentişti. La <•ceste intru1_11n se practica rnuzic~1 occiclentaU1 dar,
cu timpul. ciştig;_-1 teren crc<1ţia
1omaneasca, autohtona, care sfirşeşte prin ;:1 se impune .
..- . Pe fo11~l11l acestei mi~ci.1ri muzicale se ivesc o seric de compozitori a
0
~. creaţie S<· remarca prin satisfacerea a două nrnri deziderate ale
epocu : profundul mesaj patriotic şi caracterul naţional conferit de sursa principalii ele inspiraţie: folclorul rorm·mesc, atit ele bogat şi plin ele
frumuseţi nebianuilc, J)ftstrut nealterat in
Bucovina, in pofida ocupuţei str<"iine (lsidor Vorohchievici, Ştefan Nosievici,
Iraclic Porumbescu,
Constantin 13uchenthal, Carol M icttli, Tudor
Flonclor, Ciprian Porumbescu ş.a.).
Din 188 I sarcina promovi1rii muzicii
naţionale romfllleşti o preia
Socielaka muzicalf1 „:\rmonia" care, al<ituri ele Societatea pentru Cultura Romilllft din Bucovina se constituie ca un puternic focar de trezire
a conştiinţei naţionale. In jurul acestei socict<iţi se grupcazii o parte din

(,li

I 1\1 uiician şi violorfr„t de valo.m! (n. 12-11- IR 13, .ladova-111. Iii-\' Ili-Suceava). A
avut un rnl important in ,..,ti1111.1l<1rC'a mişcării muiicale in Bucovina şi în formarea unui pu IJI ic meloman.
:! Vcrc~in :wr Furderunll clc,r To11ku't în cler Bukowina ( lllli:!).
:1 Compozitor, dirijor şi intcrprl·t vaturo,, unul dintre primii animatori ai vic\ii
m11:1.kalc din Suceava. l'rok„orul 1ui Cipran l'on1111be-.cu.
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compozitorii amintiţi mai sus şi se fon~w;.~d1 artişti de cert;i valoare. apreci;.1ţi şi peste gnmiţcle provinciei (Viorica Ursuleac, Isabela-Neclara
J•"lonclor. Elc:rn Saghin, Max Sr1vcanu, Euschie Saghin etc.).
:\ceasta era situaţia pe t1irinrnl vieţii
muzicale i_11 Bucovin~1 _cinci
inccpc s;."1 se afirme o familie clin sinul ci1n•ia se va ri<l1_ca cea n~a1 111tc.rcsm1t{1 figur;."1 tle muzician n<"1sculi'i pe aceste mcleagun : ;\1and1ccvsch1.
din B.-ilwineşti-R;-1d;iuţi,
Vasile l\fandicevschi (l 624- Jll!W), originar
cc'1sf1torit in anul Hl50 cu Veronica
Popovici, clesccndent[1 a unei vechi
familii de moldoveni (B{ilf1şecu). va avea opt copii - patru b1-iicţi şi patru fete : :\urora, Virginia, Maria, Ecaterina, Euschic, Constantin. lO:rnst
şi Gheorgh<'.
Vasiic Mandicevschi, in perioada studiilor teologice ele la Ccrni1_uti.
a înviiţut a cinta la flaut. Mai tindu va compu:w mici lucniri pentru pwn,
venind in întimpinarea dorinţelor soţiei sale, o talc11t.it:1 piani<;tf1, cu o
solicl<"1 prcg;-1tirc mm:ical;-1.
Fratele Veronic1-1i, Euscbic Popovici est<' autor al unor studii valoroase de istoric bisericcasct'i iar fiul acestuia. Gheorghe. cercctator. un
pusionat al dreptu lui romc"mesc, poet apreciat in Bucovina, cunoscut sub
pseudonimul „T. Hobc<.mu".
Cei opt copii ai parohului Vasile Mandiccvschi primesc o instrucţie
deosebitii. J\lJHOHJ\ (1851-Hll I) ajunge-. clupe-1 terminarea studiilor de
specialitate, institutoare la Viena. VIHGINIA (l6!l5- l!J:J:J). Ce-1s;Horit;i cu
Onesim Ţurcan, se distinge ca pianist;i şi critic muzical. C-ONSTJ\NTIN
(185!1-1!134) aju11ge profesor de istoric, director de liceu şi, clup;i Marea
linirc. directorul Bibliotecii
Univcrsit;."1ţii
clin Ccrni1uţi. El intreţine
slrinse relaţii cu o scrie de muzicieni ca Dimitrie Kiriac. Mihail G. Posluşnicu şi alţii. ln calitate de hihliotecar adun;."1 cu grijii documente legate de viaţa muzicalii a Bucovinei intre aceska aflim.iu-sc !'i numc~oasc referiri la familia sa. Fiica sa.' l\foria, va ajun.~e o <1pcr~iatf1 pianist1-1 la Opera clin i\'hinchcn.
ERAST (l 81)2-1 !14-l) a fost rn;:igistrat la Viena şi Bucureşti. !\1aria
(1865-l!J40). c;"1sf1toritf1 cu Constantin Ţurcan, dupt'1 serioase studii ele
canto este prezcnt{1 mulţi ani la rinei 111 spectacolele organizate de Societatea „Armonia".
Dintre toţi fraţii, Ecakrina, Gheorghe şi Euschic se cledic;-1 in exclusivitate muzicii.
Despre activitatea muzicalii a inlregii familii este edificatoare relatarea lui Constantin Ma11dicevschi : ;:Noi toţi facem in familie şi in
concerte. multei muzic;i.
Eram patru fraţi şi patru surori şi aveam un
cvartet de C<><.trdc : Eusebiu viola I : cu, Constantin, violina ll-a: Gheorghe viola şi Erast la violo11cel. surorile to<1tc la pian. In ziua aniversiirii
a 70 de ani de la naşterea pc"trintelui nostru Vasile, ne-am adunat cu
toţii în c;1sa 1nirinteusc;-1 din Cosmin l\lologhia, untlc pe atunci piiri11tclc
era paroh şi am ar<.mjat in cinstea lui o marc serhure muzical;"1 in sinul
familiei. La liturghie, in biserica din Cosmin, 11111 cîntat Liturghia nr. III
in fa major. la sopnin, alt, tenor, h<1s cite dou<I
voci, apoi am executat
o uvcrtur.:1 compusa de Eusebiu pentru ziua aceasta (pentru cvartet de
coarde şi pian la patrn miini). Copiii noştri, 7 nepoţi, au cintat o micii
cantat[1 pentrn copii : juncţclc ~i hătrîncţclc. textul de Ecaterina Mamlicevschi. muzicu de Eusebiu.
J>ă1;11tclc era podidit de lacrimi, iar noi,
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copii lui, <1m av11t 11n momcr1t d,. nespus;·, îniilţare suflctl·as<.'ii, cum rar
se intîmplit în vial<i" •.
GllEOHGllE MANUICE\'SClll (8-XI-11170 - i\Ioldia - m. 23-11-Hlllî
- Cerni1uţi) se foce remarcat ca un bu:1 pedagog ~i compozitor de talent.
1\ studiat muzic;.1 cu Isitlor Vorohchievici, la Cern;iu\i şi cu fratele său,
Eusebic, la Viena. Era, dupit aprecierea muzicologului Doru Popovici, ,,un
abil contrapunctist" . i\ scris muzic:'1 relicioas<i şi laic<-, pentru cor şi un
curs de contrapunct in patru volume. Talentul ele dirijor şi-l valorific<i ht
Societatea muzicalii „.\rmonia". Moartl'a prt•matur;i pune capi1t unei opere
ct' !;e anu:1ţa cl<.•osehit ele valoroas;i 6 •

.
ECi\TEHINA, stinsir din vi1.1ţ:1 la Ci decembrie l!l57 in Cluj-Napoca, a
lost profesoara de muzica la Liceul ortodox ele fete clin Cerni1uţi. fntrca1;a-i viaţ;, a pt'1strat o strinsi1 leg<"1turi1 cu Euscbie c;iruia ii trimitea inct•rcill'ile sale poetice şi numeroase creaţii ale poeţilor ronuini pentn1 a fi
puse de C<-1tre acesta pe muzică. In acelaşi timp promovcaz;i in Bucovina
muzica fral<.'lui si1u f<kind-o cunoscut<~• şi itpreciat<i.
EVSEBIE MANDICE\"SCllI se detaşeaz;i net ca figura cea mai reprezcnt;,1\iva a familiei. afirmindu-se ca o mare personalitate <• istorici
muzicii ro1rn.·1neşti şi universale.
Nascut la lll august Ill:i7 in Cerni1u(i, face parte din generaţia compozitorilor bucovi1wni : Ciprian Porumbescu (1115:1-11111:1), Victor Vasilt•scu (l 115G- l!J:Ul), Tudor Flonclor ( lflli2- l !IOll) şi .-\lcxandrn Voevidca
(lllfi2-l!J:ll). Urme<1L:<t studiile liceale la Cern<"1uti intre 1Uliî-1117:i. Este
perioada i11cepulului mişcill'ii de redeşteptare naţionalii. Gheorghe Hurmuzachi, A Dimitrovi\it şi I. Gh. Sbiera tip;-1resc .,Foaia Socicti1ţii pentru literntura si cultura rom•ini1 in Bucovina"· (UIG5-111G!I), ~imnazistul Emi1wscu 1;uhlici1 prima sa poezie ocazio11<1li1 de moartea ilustrului dascial
:\ron Pumnul" ( 18Gli), 8 Epwninomla Bucevschi se afinrni în pictura ~u
~aracter naţional, Isidor Vorohchievici publicii primul llli.lllt~<tl de :\rrnome
· 1- · 1· 1,. ·o111„11r·1 '· Carol l\liculi scoate de sub tipar un volum
muzica a 1n 1111 •1 1 ' ' ·
· · d' f I
cuprinzincl 411 ele arii rom<"meşti lll~ntru pian, valoroase prelucnrn m o clorul local.
In aceast;"i almosfer;·1 ~şi incepe Pdm:aţia mu:1.ic<.1lc"1 şi .„cariera" de
compozitor tin<irul F.usebic, l_Jl•neficii1~<1. dl• sp~·iJinu! .m~ral_ ş1 1~0<-1te, material al unchiului si1u E11seh1e Popov1c1 care-1 rntu1cştc m.1relc t,11cnt.
Primele indrumi1ri pe titrîmul muzicii le primeşte de 1~1 ~ompoz.ito:t~~
Isidor Vorobchievici. ln paralel frecvcnteaz:1 ~coala ele muzica a Soc1etaţ11
Filarmonice uncie ii are ca indrum[1tor pe Heinrich Joseph Vincent (18Hll !JO Ii compozitor şi profesor de muzic:'1.
1 :>.lil~·~C:;rirorl' Po„!11snic11 l'>lori;1 muzict•i la români dt• la Ht•naşh•rc- f)in:i-n
. ~·pot'.; 1 dl• l';>ll'>~lida~l' ~' n1iturii artio;lict•. UucurC';'I, „Carll':t romiincasC'u'', 1!128,
p. ·1!10.
.
!i Dorn l'opuvici, :\luzin1 ( oral:"1 dt• azi, Uucur<•';'li, Ecl. m11zicalf1, I" ;1o, p. fl'2.
1; J.iviu Hll'>ll, :\luzi('a in lh•l'nvina, in „Muzica romi11w;r<,c;"1 cil' azi", Buclll'l'Şli, Ed.
0

~i;rrvan,

J'l'.1!1.

-;- Sol'id;1te;1 f)l'nlru <.:ullura şi l.itrralura Uosni111:"1 in Hucovina (18G2-19 l2) la 1111
dt• ani, Cl'rn:nr\i, l!•·IJ, p. J7.
li l-:mi11t'Sl'U şi Hurn,·ina, Cc-rni111\i, 1•11.1
!J :\l:mual dl• armonic nlll!>k~1la, Ccrn;·111\i, mai lllli!l, c·clilura Socicl<'1\ii pentru lit<'-

raLura

şi

eult111·a romun[1 in Uucovina.
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Ti11;·1rul diletant St· ;1VC'11l1trl'<17.[t pc l<.trimul compoziţiei şi realizc·az(1
mici piese muzicale 1;c care IC' declic[1 surorii sale Virginia: coruri, dansuri,
µies<:' pentru vio<m1 şi pian, precum şi o sonat<"1 în la minor. La numai
I li ani apare, la pupitrul orchestrei Societi1ţ.ii F'il.:irmonicc, ca dirijor al
unei lucr<"1ri proprii ele mai mare întindere: o cantatc"1 pentru soli, cor şi
orchcstr<"1 10 .
Inc;·1 nu terminase liceul cinel se prczint(1 cu citev<1 lucr(iri la un concurs de compoziţie care se \.inea l<i Ll·ipzig. Este remarcat şi primeşte o
hurs<"1 de studii pt>ntru Viena.
Dup[1 susţincr~a bac;„il;nrrL·atului se inscriP la U11ivL•rsitatea clin Viena
( IB75-UUIO) . .-\ici face studii de germanisticii, istoric, istoria <irl<:'lor ş.a.
Dar atracţia spn' muzicii se dovedeşte a fi mai pulcrnici1, determinîndu-1
si"1 se dcdice in inlrc.~ime studiului acesteia, bcneficii!ld de instrucţia unor
repuluţi profesori ca Eduard Hanslick (istoria muzicii şi a artelor), Gusta\'
Nottcbohm (compoziţie, cuntrapu11cl şi fugii) şi H. Fuch (nrnzi<:olo.izie).
llolitrin•a sa de a urma calea muzicii devi1ie definitivii in 1117!1 cind
ii scrie fratl•lt1i si1u Ghcor!-:he : .„ .. Gitsesc ci1 m-am ~~indit destul, şi ca
dovadit, vreau sit-ţi comunic ceva din cc.•le ~indile. ~i anume vreau de
acum înainte sit m;·1 dedic cu totul muzicii. Lucrul imp<"1rţit in clou;I, atenţia
1mpitrţita şi interesul difuz. cum c situ.:1\ia mea de ani de zile, nu m<"1
duc la ţinta mea. I rcbuie s{1-mi co:icenlrL·z .:1tenţia, i1~tcrcsi.1l, lucrul şi
S<i pornesc spre o singurii ţir,U1. Care e aceast1-1 ţinl<I şi care-i calea care
d~IC<! la ca, o ştii şi tu. E calea pe care am mers totdeauna independent,
·J111 pacalL• mai puţ.în indepc·:icle11t m;1teri<1liceşk decit sufleteşte, calea pe
care am venit Ia Vit~na, calea pc care m;i duce muzic.a. Tintu mc<1 este dcd,
să uj111~g _muzician '."Î nimk alkcn1. C<"1 nu sini ;1pt s<"1 r~vi1rs inţclepciunc<i
me.:1 ztl111c asupni unor hillld de liceu. ac(•asla o ştiu de• mult. Dar cit
pol si1 1nccrc ceva i:1 lunH.'il marc c<i nrnzician şi c;"i pot s;""1 însemn ceva în
ea, in aceasti1 privinţi1 doar ll-o sa 111:-1 înşele atit de uşor un Nottchohm,
un hitrbat atit de sever şi. din cauza acesta, temut de uncie scmitalcnte.
Probabil deci ca voi renunţa chiar in semestrul n• vine la studiile de la
facult.:1lea de filozofic şi voi audia numai materii cnre pot si1 contribuie
la cultura mea umanisticii şi artislil"i1 în i..;ener<il, ca de ex. filozofia practicii, istoria arlL•lor .c.>stl'tica ş.a." 1t. lf ol i1rirca fiind c!efi nit ivit, F.usehie
Mandicevschi trece din acela~i an la punerea ci în practic;""t. llnnarca imediati1 se resimte printr-un p:·ogres rapid în studiul muzicii ceea cc ii dctermini1 si1 apreL·ic·~c cit nu e departe timpul cind va ocupa „un loc respcct~hil între muzicieni"." :\cc;.istit co:1cluzie vine în urnw aprL•cierii f:icute
de c;llre J„ Bnihms i11 faţa comisiei de acordare a bursl'lor pentru artişti :
Cu mult mai mult consider eu vrednic pe :\fontlicevschi. ale c<"1rui lucriiri
~inl inlrutotul imhucurătoan~. Ele ar<M1 nu numai, într-un cuvint, in ceea
ce este de invi1ţat, un însemnai, paşnic şi si~ur progrc~. ci adeverc_<;c, ci~
asemenea, o dezvoltare a Ltlentului s<"1u. pc care nu llltotdcauna am f1
fost indrept;""tţiţi s{1 o aştepti1m. Lucr<irilc prezenh· merg atit de departe
faţ;""1 de cele dinainte, ci1 e::;ti foarte ispitit sit lauzi în pa1ic lot ceea ce,
într-un asemenea caz, este de luat în consicle:'n1rc şi ele examinat. S;."1 se
JO Liviu Hll!>ll, t:U'it•hit• i\lanclit•l'\'sd1i 1111 m:1l'~lr11 al muzidi 1·111·alc•, in : E. ;\lanclicev~chi <>a>t•rt• :1lt•\t', But·urc~ai. t·d muzicala, H1~1i.
I J George Breazul, l'ni:ini din io;tori:1 muzidi rom;"mt•şti, llt1t't1rc~li, Ed. Muzical:""t,
J!lfili. p. :187.
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t111i1 SC'<llll<.l ci1 M<.111tlic(·Vsd1i mai fa\.·e sirt.:llilor studii şi în altii parll' şi c<i
excelentul si1u pi1rinte poarti1 de grijii, in acl'laşi frumos şi devotat chip,
la inc;"1 alţi şase copii". 1 Iută deci o foarte valoroas<"1 carte ele vi;zit{1 cu
care l~usebic ;\fandicevschi porneşte la drum. Imediat clup;"t acest succes,
lilli·1rul muzici;111 îşi anunţ;"1 p<irinţii :
•. D-l Brahms - va scrie Manclin•vschi - cel mai marc muzician care
e .acum in viaţ;"1, s-a exprimat foarte elogios clespn' lucr(1rile mele. Primise aceste lucrc"tri de la minister, ca S<i-şi dea p1irerca asupra lor. Spunea
ca vrea sfi mii viziteze, ca s;"t vad;-1 ce fac şi si1 m;i incurajeze la lucr<"tri
mai mari. C1teva zile mai tirziu, m-am intilnil la curs cu profesorul Hanslick. c<.tre a venit la mine, m-a felicitai, cu observatia c;"1 s-a hucurat să
vad;-, lucrill"i alit ele frumoase, compuse de mine, şi c•"• D-nii Brahms şi
Goldmark (<:are 1mpreun,-1 cu el formeazit comisia referenţilor pentru
muzic{1) ar fi dat un rdcr<1l extre'.11 ele favorabil despre lucr;irile mele". u
. In oraşul muzicii un lakont ca Eusebie Mandiccvschi nu putea s{1 mt
se lac<"1 remarcat. J>rielenia cu Johannes Brahms ii facilite;mi contactul
cu una dintre cele mui irnporlantc biblioteci de r.pecialitute din Viena,
<!ceea a marelui compozi~or. 111 acelaşi timp, OjX'nt acestuia va deveni
obiect ele studiu pentru muzicologul Mandicevschi. F.stc solicit<1t s;"1 dirijeze corurile : \\liener Singakademie, F'aher, I lorr.hostel, Miksd1, Kulpclwiescr; alciituieşle u:1 valoros cor clin elevele soţiei sale care are o existt>nţ<'1 indehm~ata

(I !JO 1-1 !121 ).

Din 111117 şi pin;"1 la sfirşitul vieţii ocup<"t postul de arhivar şi biblioteC.:<ll" la societatea „:\micii muzicii", al c;"1rt.•i cor ii va dirija intre 18!12Hl!Jli. Din Ill!lti funcţioneaZ.-1 şi ca profesor ele muzid1 la Conservatorul
aceleeaşi socicrnţi, conservator care SL' transfonrn\ inccpincl c.i l~IO!l, în
„:\cudemia ele muzic{1 şi .-\rtt1 Dramatic;"1" . .-\ici preclfi cursuri dl' armonic.
contrapunct, istoria muzicii t<>oria şi istoria instrumentelor muzicale prec11m şi de literatura cintului .
.'\ fost un dasc<il de:.isehit ele dotat. :\'Iarţian NeL rea, unul dintrl' elevii
~ai, işi aminteşte: „111 clas;-1, cind işi prL•da cursurill•, era profcsurul idL'al :
1iicicind nu S\.';„1pa din V<~derc, â1-n faţa lui st;ikau c>Jevi de diferite puteri
intelectuale. c:"1ror~1 nu le putPa vorbi nici prea savant, nici prea simplu.
:\vea un lim 1Jaj curat şi vorbea intotclcilttna P'' i11ţelesul tuturor. Prin
l11;g(1ţia de cuvinte.•. prin ac:erinwa spiritului s<"iu şi mai alc>s prin 1mecdotele
~· 1 ~Jumelc> sale fine, cu can' ştia st1-şi jnclulccasc;"1 cursurile, t>lcvii vedeau
în 'et mai curi!ld un tir.•i bun sau un prieten, c<"ll'uia poţi s;"1 i te adresezi
cu cca nwi c!t~plin;"1 încredere". 1' La acest profesor ele excepţie s-au format dirijorii Karl Bohm. GeorJ,! Szell, compozitorii Leone Sinigaclia, Hans
Gali, Karl Prohosca şi mulţi alţii. Dintre rotrnini i-au fost elevi : Gheorghe
i\landicevschi, ;'vlihai Ursuleac, F:caterina Mandiccvschi, Constantin Şan
dru, Il<.ll'ie Vt·renca. Marţian Negrea, Ion Sc{irliitcscu şi Emil Hit:;~lt•r-Dinu.
De>şi compune şi puhlic<"1 numeroase lucrill'i muzicale (muzicc'1 vocc.11<"1,
!;imfonicf1, de cmner,-1, coralf1), notorietatc•a internaţionaltt o clatoreaz;1 in
primul rinei activit;"1ţii de muzicolo1~. Printr-o mtmc<i uriaş;-1, de cercetare
~i punere în valo<in' a marilor creaţii, reuşe~tc> s;~ editeze inlei!ral opera
1

I :l I hidl•m, p. :JH:;
I ·I lhidl•m, p. :;H1i.

lf> :\lar\ia11 :\'l~grPa, Dr. E11\l•hi11 :\landin·\'o;d1i. Aminliri 1wrsonak, in: „MuziC.:1 toi
poc/.i<'. Hcvi-.ta Vilarmunic<'i", Bucurc·!ili, nr. î, mai, l!J:lh, µ. t•i.
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unor lit~111i ca Franz Sd1uliert, .losC'ph 1fuyd11, .h>h:11111e!":> Brnhms, )Jl'Ccurn
numeroase ediţii critice la operele lui Beetho\'t'I), Antonio Caldan1 şi
J. S. Bach, ff1cind dovada unei erudiţii deosebite. ('<.•rceUdorii vieţii şi
operei salp ii consid•.?l'i.1 drepl unul dinlre cei mai mari spcciali<;li ai vremii in cu11oai.-lerea şi descifrarea manuscriselor muzicalt•. Murea colecţie
de manuscrise a socieU1ţii „:\micii muzicii" din Viena este opera sa de-o
\·h1ţ<I. Mandict•vschi a realizat. conform afirmaţ.iilor unui contl'mporan, „o
punte vie între istoria muzicii şi practica conlcrnporan{1". oG
Activitatea sa aproape uluieşll• prin aria tle cuprinclc.·n•: prr~dit la calcdrit, cerceteazii vechile documente, scrie studii de muzicologie, compune,
este prezent in diven:e jurii la concursu•·ile de mu/.icf1, ori~anizeHz<"t ample
şi documentale cxpozi ţii şl iinţi fi ce
muzicale cu prilejul di feri telor comcmoriiri : Brah1·1s, Beethoven. Schubert, II avdn ~.a. J>ret uti ne.!,.. ni activitatea sa impune. „In inirf1ţ,·1mi11tul rnmpoziţiei mu;dcale. propagind rigurosul stil clasic, el isi creaz;·, o mare reputaţie, iar in predarea istorici
muzicii, a org;1;1olo~ici şi literaturii cintului, <'I ;;prijin;~1 prele,i.:erile Si.ilc
pc cerct•lill'i proprii ·~i pc întinsele şi variatele cuno~tinţe dobinditc din
studiul colecţiilor Societi1ţii „.'\micii muzicii"', •• bibliotecii si a Muzeului
de inslrumcnle, urmill'i11cl ca, di11 ampla sa documentaţie. foptui muzical.
opera de arti1, sa aparii clar, i11 deplina şi aul<'nlic:i sa rcalilale istoricii". 17
Lui i se incr(•clinleaz1i editarea lucr<'trii lui Nollc·bohm Zwe1te Beethoveniana'', apoi a unui volum la ediţia completi1 a operei' lui Beethoven.
_r~enlru studiile asupra opPrei lui F'r. Schubert, L'niversitalea din Leipzi.l!
11 acorda litiul de .. doctor sine cxamine" (111!!7).
He\'enind la prielc.•nia dintre Mandicevschi şi Brahms, care a durat
din anul 1!17!1 pinii la dispariţia nrnwlui compozitor (111!17), se poale afirma
,,-, ea a prilejuit muzicianului romitn momente de marc.• satisfacţie spiritual;-, şi profesiona11-1. Brahms avea o marc incredl•rc in capacitatea de teoretician a lui 1Wandice\'schi, apelind deseori la judecata sa „nu numai în
probleme lingvistiw şi muzicologice ci şi in ceea ce priveşte valoarea compoziţiilor sale''. ~
Eusebie Mandicc•vschi public;i scurte biogr<1fii alt• lui Brahms, iar
ciupit moartea acestuia se inl!rijeşte. cu o marL~ pasiune şi devotament,
clC' valorificarea inlegrali1 a operei compozitorului şi de popularizarea
acc.•sleia.
l11lr-o via\it dedical;'i exclusiv muzicii, Eusebie Dandicevschi lip[tl'cştc
numeroase studii muzicologice, biografii ale UtHH' compozitori, note critice
privind opera ilaliani1 sau cinteccle populare ruseşti etc. Cind, la I:J iulie
HJ2~l se stinge din viaţ{t la Viena, lasi1 în urma sa o impresionanl;i oper<'i.
:\coperil de onoruri acordate de instituţiile muzicale şi auloril<iţile
austriece. compozitorul rom;b nu-şi u i t<-1 ori.l!i nea. Sociclft ţi le muzica le
bucovinene „:\rmonia", „Tudor Flondor", „Ciprian Porumhescu" ii au ca
membru c.Je onoare si-i i: romoveaz,·1 muzica. Poarti1 o vie corespondenţii cu
Constantin şi Ecale~ina Mandicevschi, cu pi1rinţii şi cu ceilalţi fraţi, informîndu-se despre evenimentele culturale din pairie. Vine deseori la Cern<'1uţi cu prilejul diferitelor manifesl;-iri artistice, scrie muzicit pentru rorşi

11; Liviu Hnsu, r-:usl•hil• :\1andkt~\-·sd1i, Op!'re alc~C'. Blll'lll'<'~li. cel
p. VI.
Ii I hich•m, p. \ I.
III GeurgC' BrC':izul, 011. cil. p. :1IHi.

19 Gcori:<' nrca:wl, 011. dt., p.

J~tl.
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:\h1zicali1, Hl5i,

111:.1ţiilc culturale hurnvi1u:•11<:', upi1ri11d, 1111cori :jl rn postura de dirijor al
c.1cestora . .'\şa a fost şi vizita in Bucovina din anul 1!10 L cinci, în cndrul
socicti1ţ.ii „Armonia" i se interpretc<.17.i1 cantata „fn Ţara fagilor", lucrare
cu personaje alegorice (Ducovim1, Silvanus, Montanus), cu personaje rcprezentind diverse ocupaţii : ciobani, vin<"1tori, mineri, soldaţi ele.
Ecaterina lVlandicevschi, profesoari"i de muzică in° Cernăuţi, memlm.i
activii a „.'\rmoniei" ii soliciti1 lucr<"iri pentru artiştii şi formaţiile corale
bucovinene. i'Pntru a satisface.' ccn•rca crcscindfi de lucr<iri originale cu
caracter naţional, din partea publicului. ca ii trimite creaţii ale celor mai
buni poeţi (Mihui Eminescu, G. C'oşbuc. 0t. O Iosif. D. Anghel, D. Bolintincanu, Vasile :\lccsandri. Matilda Cugler-Poni, N. Bcl<liceanu etc.) pentru a fi puse pe muzic,-1. Pc acestl' versuri Euscbic Mandicevschi va scoate
trei caiete ele Cintcct' romi111c~ti pentru \'oec ~i 11hm. O vie emoţie înecare<"\
compozitorul la citir<:>u versurilor lui Bolintineanu din care ri1zbate dragostea foţii de neam şi ţar;-1. Pe versurile pocziPi „Cintccul moldavilor"
co1!~pune. o melodie care imprcsio11eaz:·1 prin suflul imilţi1tor pe care-l del!•!Ja. Deşi d_e1_mrte de patrie, s~·ntimentul ci1 aparţine poporului romim nu-l
pa_raseşte ntc1?data. Din corespondenţa sa. din miirturiilc contemporanilor
reiese cu claritate acest lucru. Dorul de patrie ii foce s-o cintc in versuri
inaripate :

Printrl' munţii p;iduratici ai frumoasei nucovine
Se întind m;inoase şesuri, lanuri verzi cu ape vii,
Cu-n popor viteaz vestit. al gintei falnice latine,
Cu femei fermeci1toarc şi cu aprigii lor fii. .,
IVlarţian Negrea işi aminteşte: „IVI-a (•moţional pîn;i la lacrimi cind
in prima sa Jcctie, in faţa tuturor colegilor germani, m-n întrebat, într-o
romi1neasc<·1 cu un mic accent striiin, dacii sint rom<"in. Dup;i r[1spunsul
meu afirmativ, mi-a spus : „Ci1 doar şi cu mi-s romiin". Din momentul
acela conversaţia noastri1 foarte cles se tlesfiişura in limba noastr<i maternii: şi în astfel de ocazii. oricine ar fi pulul uşor observa ci1 ochii lui
inteligenli şi ageri ci:)(I pronunţa cite un cuvint ro1mînesc c<ipi1tau o lucire
dem;ebiti1". ' 0
.Faima compozitorului trece l.!r<llliţa provinci(•i natale, uncie i se tipă
resc o scrie de lu'-'r:1ri in colecţia „:\·)uza rom•"111i1", şi p<"ttrunclc pc întreg
t('ritoriul p;1tril•i l.!<isind entuziaşti adepţi. Gheorghe Dima, preocupat de
muzica hisericeasc:1. ii sulicili1 indrumări cu privire la interpretarea unei
liturghii (18~11\): Dimitrie Kiriac include in repertoriul societi1ţii „Carmen''
din Bucureşti h1criirile sale corale : Dirijorul Vintilă Voiculescu ii promoveaz;i creaţia in cadrul .-\sociaţiei cornle .,.-\rmonia" din Br:iila.
Ca profesoar:i, Ecaterina 1\-Iandicevschi nu uit;i c;i dragostea şi respectul faţii de muzica naţionalii se rormcază inc;i de pc hc"mcile şcolii.
Pentru copii se stri1dt1iPştc si1 creeze versuri de o mare delicateţe pc care
fratele s;iu Ic transpune JX' note, in piese de micii întindere, pline de savoare şi suflu tineresc, într-o teh11ki1 rafinat;i (/\ia, ln1ia, C:um te chc;imă
etc.) uncie tipiiritc ~i in revista „Lumea copiilor", cclitati1 de D. G. I<:iriac.
Dacii ci ntt•ccle pentru copii şi tineret ocupit un loc important in crea ţin
compozitorului. un m<:.•rit deosebit ii revine profesoarei Ecaterina Mamii-

20 ;\(ar\ian Xei:;rca, op. dl., p.

n.
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c0vschi .-\sl;izi, mergindu-se pC' linia v;1lorificZ"1rii opcn.•i lui Eusebie M;.11idicevschi, Casa ele discuri „Electrecord'' a scos dowi albume cu cele mai
frumoase lucrări.
La îndemnul frall:'lui s;iu, Constantin, Euscbie l\foncliccvschi se
apleacii, în clipele de rc"1gaz, asupra unei surse de im:piraţic inedite : folclorul romimcsc, dcsco1wrincl cu uimire mareic l;ilcnt al poporului. Inlr-o
scrisoare ciilrc sora sa. 11otca7.<i: „Constantin a f;icut o faptc"i marc ...
Mi-a trimis o colecţie ele cintcce populare rorminc. pc carc.> Ic-a cules
Vocvidca la Suceava, acum ciţiva ani, în munţii Bucovinei. ele la pranii
şi ţ[1rancele de-acolo, rugindu-rn;i s;i le dau o formi1 practic;i, adicii si1 le
<ll"moni7.ez. ca s[1 pout;i fi cintate, cvcntuul, în concerte. Observ c;i inlrea.l;a colecţie a lui Voevidca - cred c<"1 cuprinde vreo 3.000 de huci1ţi - mi-a
pliicut deosebit de mull. chiar cind am cunoscut-o înaintl' de r;-17.hoi, prin
Friedwagner. i: Nu numai melodiile sint astrei transcrise incit fac impresia ele preci7.ie şi autenticitate, ci şi textele, care sini lot atit ele alri1gi1toare şi pline ele.• farmec (ca şi melodiile) . .'\rn fost util de bucuros şi animal. incit am armonizat (în timpul v1.1canţei) nu mai puţin de 52 de cîntecc,
cam jum;-1tatc din ele, ca lieduri cu acompaniament de pian. celelalte :
parte ca duete cu pian. parte ca cvartete (sopran, alto, tenor şi bas, solo
sau cor), cele din urm;-1: unele cu piun, altele ffll"i1, dup<"1 cum m-a indemnal textul ... Ocupaţia cu aceste cintecC' m-a apropiat iar;-1şi de patrie". /1
Este, în aceast<"1 scrisoare, un elogiu adus geniului popular clar şi o
aprecien• mr1gulitoare la adresa lui :\lcxandru Voevicka. cel care .:1 depus
o munc{1 uriaş<-1 in culegerea cintccului popular bucovinean. cu grija de
a-i conserva autenticitatea. Despn• unii culcgi1tori ele folclor, neinspiraţi,
Eusehic Mandicevschi va focc referiri int r-o al ti1 l 1 pistol<i adresat<-• de dala
aceasta lui C'alislrat Şotropa, editorul „Muzei rorrnirw", care-i trimitea
cinlcce spre .:1 fi 1.1rmoniz<1le: „Stimate d-le profesor! Am încercat a armoniza dou.-i clin cinlcccle trimise. dar am fost silit n schimba ceva modul
i:1 care au fost scrise: şi aceasta numai in scopul armoni7.{irii şi ritmi7.i1rii
mai corecte şi mai nobile. Se poale intimpla ci1 nu v/1 place 1.irmoni7.area
llH'il nici de fel. c.-l nu pot armoniza alt fel <lecit dup;-1 simţirea mea. :\ceasta
<~ste şi o afacere a gustului.
In cawl rwplficerii v;i rog serios, s<"1 aveţi
h11nfivoinţa a arunca foaia mea într-o sohi1, unde arde un foc hun. sau în
iubitul meu Prut unde-i cel mai ad111c. Celelalle dou:·1 cintece nu le pot
<1nnoni7.a, Pl'ntru că nu pricep forma muzicală in care au fost scrise. Cu.
multe saluti1ri la toţi in societale.:1 „Tudor Flondor" şi cu toaU1 stima" n
Scriso.:irca poarl{1 data ele 3 iunie 1!1211, fiind n•tlactat.:i in Jimba rom~111<"1.
Colecţia lui Voevidca ii prcocup<i in continuare pc maestru. Intenţimw
sfi .:irmonize7.e 2:·10 dl• cintece. Confirmarea o ~<-isim în corespondenţa sa
n1 rudele din Bucovina. ln 1!J2J scria: „Lui Constantin ii trimit zilele
acestea (iii ciqtece populare noi, pc care le-am armoni7.al varc.i, şi inc•-1,
acuma, in ultimele s[1pti1mnii. Ele Sii forme7.e partea a III-a. final[1, a întregii Jucrill"i care cuprinde 200 de cintecc ... Nici nu pol s_;:i spun cil ~I~
mulţ,unitor ii sini lui Constantin pentru indemnul la aceasta lucrarl'. cac1

~·1
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NI mi-a f;k11l o bt11.:urie de 1wui1a1, purii, marc şi i11;1lţ<iloare. Nu m[1 puteam

mira îndeajuns şi bucura totodal<i de talentul poporului care se nw11ifostii
în aceste mici compoziţii'". 'c
Eusebie i\fondicevschi se distinge şi pc t•-ll"Îmul compoziţiei muzicii
bisericeşti. Intre UlllO-l!Jl:J d[1 la iveali1 doui1sprczece cicluri liturgice.
In 1!J2!1 i se tip•-1rcsc Liturghiiile nr. I. 3, Ci şi li. Tn <tcelnşi timp prclucreazi1 vechi cllltecc germane, ungare şi ruseşti. pentru cor mixt, cor
bf11"hi1tesc. <:or de fcnwi ,.a capella". pentru pian.
Dupi1 realizarc-a Marii Uniri, i se face propunerea de <1 se întoarce
în ţar<-1. Lui Marţi;m Negrea. care-i transmite aceasti1 propunere îi spune:
„Nu amice, asta 11-0 mai pot face, sunt prra b;Hrin ca S<-1 mai pot si1 muncesc in ţara mea dupf1 cum aş dori". a Ultimii ani ai vieţii ii cledic<'i creaţiei
populare rom[rneşti, înveşmintincl-o într-o hainii inconfundabili1, îmhogi1ţincl m;lfel patrimoniul muzicii noastre cu o comoar[1 de nepreţuit. „Mandiccvschi - scrie George Breazul - pl;ismuieşlc din spiritul armoniei
cinlccelor - tl'rmcnul armonic înţeles in cca mai largii accepţie a lui - o
somptll0<1si1 hlamid,-, acordicii, de ri.l{uros cliatonism clasic şi ingenioase
sclipiri cromatice. in ale ci1rl'i falduri inveşminli"1 zvelt<1 melodic bucovi11ea11&°1, ingcmam.•azi1 clt•mentl'lc de conţinui idt•ic şi afectiv şi de expresie.
le. c?nlopcşte şi unific;·, i:1lr-o sintezr1 supcrioarit ele arti1 şi creaz;-1 o fonrni
orig111alC:1 ck• liL'd rom,·mesc. ele cintt>c rrnmincsc cu pian ... Ne bucuri1m c<i
!n s~ralucirt·a Vienei, spre care erau atraşi Mowrt, Haydn şi Beethoven,
•ar 111 urma Orallms. inim<i şi minte romi111cusc;i osircluiau în treburile
muzicii". 76

u;s :\IA:\IJ1<.:l•:\·sc111 -

l'NJ-: FA:\111.U: Dt; :\lt'SICU:NS IWUMAINS

-

llesume -

Dan' J;i llt1rovint• occupt'C' µar I<'" :\utrirhit•n" c~n lii5 prencl contour, '>Oli"
J'in(hwncc ele- la vaFllC' rcvolutionnairc- ci!' 111-111. le lllOll\"l'lllPnt ele rrnais~•trlC'e nationalc. l'armi )0„ rno~·cn" utilist•„ par ks leader ... eh· la vie poli~iq11e roumaine afin
cl'impuhionner ('t' rnouvemenl ii y ;1 la promotion ele la m11,1que :111tochtonc. Dr•
nomhrc>tl'•I.'" familie' pratiqucnl la 11111 ... iquc> c11ltivl•t• 011 pop11lair<' ro11mahw. au debut
dano; clC''i CC'rc-k„ rC'„lrCinls, pllh ...11r 1111(' V;t"ll' ccJwllc, i::rilCI' ;"1 la fonclalÎOll ele '-0ric.•tps ayanl cC'lle uri<'nLation : „Armonia" el ,.Tudor l'lonrlor·· ;'1 CC'rnf111\i. el „Hc11ni111wa 11rnzieal-tlra111alil·i1 Cipr;;111 Porumbc„eu" (l.;1 l~t'llllion mu..,icalc l'l clramatiq11c Ciprian l'orw11bc> ... c11) i1 S11t'cava.
Dan<. cc dimat partie11licr 011 cli-.1in,::11C' la famil:e eh• 11111o;idC'ns J\lanclil'c>vschi :
\'asill• (1112.J-lll!ll;J, eompo„iteur C'l inlC'rprete: \'l•ronka, 'iii fC'llllllt'. pianio;tC'. PI ll''i
li ._ 11l:1111s, qui jo11ai(•nt diae1111. cl'a11 111oi11-; 1111 i11o;trument. ~:ntrc tnus, Gt'ori::c
J\landit•ev„c-hi "'l' fait rC'marquer rbn" le domainc ele la com1.m"'ition el <;Oli frl·rc
Euwhh•, clabli :'i Vie11nC', a lllll' rcnommcc inlt'r11ationalc en tanl q11e profco;„cur,
muo;ieolor;:ue ("[ c-0111p11'it<.>11r cl'un i:rancl raffinC'mcnt.
0

~-I GC'or~c

Breazul. Oll. l'ÎI.. p. 3!'13.
J\lar\ian Ne1:rea. op. ril.. p. Ji.
W Grorgl· Breazul, 011. l"il.. p. 3!J5.
:!~1
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CONSTANTIN HlJHMliZACHI - UN lNFL:\C:\HAT LlJPTATOH
PENTHU UNITATE NAŢIONAL.\
:\lll<CE:\

CE~l'ŞA

Despre Constan.tin Hurmuzachi s-a scris puţin in comparaţie cu
ai s;ii, îndeosebi cu Eudoxiu, cl"I mai ilustru dintre l"i iar ceea
ce s-a scris se cunoaşte inc[1 şi mai puţin. „Constantin Ilunnuzachi este
mai puţin cunoscut decit fratele s;·1u mai mic Eudoxiu. Lumea romi1:ieasci1
s-a obişnuit sit vorbeasci1 mai mult despre E11doxi11 orniţind sit scoalii în
relief meritele tot atit ele mari şi tot atit de valoroase ale lui Constantin".
Cu aceste cuvinte îşi începea Teodor B;Han - principalul biograf al llurnrnzi1clwşlilor articolul Constantin llurmm:achi, publicat în P1-t:J în revista „Bucovina Jiterar;i" (nr. 57, p. 1-2). Pentru n readuce in memoria
contemporanilor „meritele tot atil de nwri ~i valoroase" ale lui Constantin,
T. Biilan ii pune în comparaţie cu Eudoxiu, marele istoric şi bc"1rbat de
stal sub conducerea c<iruia, se ştie, rorrnînii bucovineni au obţinut. in perioada revoluţiei de la 1848-lll4!J, autonomia Bucovinei prin separarea
ci de Galiţia, sub stiipinirea opresivii a ciircia s-n aflat timp de 8:1 de
ani (din I î81i) ca simplu cerc (Kreis) ;1dministrativ. Pentru a ilustra paralelismul, surprinz<llor la prima veden>, între <1ctivitatea celor doi fraţi,
T. Bălan relcv[1 contribuţia lui Constantin la dezvoltarea istoriografiei
naţionale şi, îndeosebi, la Unirea Principalelor. Autorul articolului se sprijinii, ca de obicei, pe o solid;_i documentaţie. în parte inediti1, folosind d(•
ast{1 datft cu precf1dere corespondenţa I-Iurmuzi1chcştilor clin alte dou[1
lucr:'iri ale sale 1• In H<•fngiaţii moldo\ Cili ••• se
un C<tpitol referitor
la Constantin Jlurmuzachi, elaborat pr baza cor(•Sponclenţci ~1cestuia cu
bunul siiu prieten ardelean Ioan Mai<irc~scu ~. :\ct•stea au fost sursele principale care ne-au stat la dispoziţie pentru evocarea figurii infli1c;-1ratului
lupt.itor şi c;irturar patriot a lui Constantin 1-Iurrnuzachi. Pentru a-i in-·
tregi intrucilva imaginea - facem ele la i11n•rmt <.1ceast;-1 menţiune - vom
folosi intr-o mai nrnrc.• m[1suri1 propriile-i m;-1rturisiri din corespondenta
sa cu Ioan Maiorescu.
ccil;:dţi fraţi

an.-.

•

•

•

Constanti:1 1-Iurmuzachi a fost cel mai mare dintre cei cinci fii ai
lui Do.xachi şi ai llinc;ii Ilurmu:mchi (n(1scut;-1 Mmgulet) 3 • S-a n<iscut la
I 2 noiembrie 1B I I în Cern[1uţi, unde a urmat !jtoala primar;i (Nat.ionul
I Din <"OrC'SfJondc·nţa lui l\lihail Kogf1lni1·1·a1111 ru (ra\ii llurmuz:u:hi. J81ll-J86:;,
Buc„ Ecl. Funcla\ici C111L11ralc ,,:\fihail Kc)(;;1lnin•ant1"', l!J.l:l ~i Hc•(u;.:ia!i 11111ldovt•11i in Bucovina J82J şi 1818, Ed. „C;ll"tca Ho111i111rn<>c·i1", Buc.. I !J:!!I.
2 Snisori de· la Conslanlin llurmuzm·hi ,.;llrl' Ioan :\l:1iort•'>l"U, ap:irule în cur'>lll
anilor HIOi şi l!lOR in „Convorbiri literare".
3 Urmcazii r:11<1oxiu llHl:!-1117·1), (:lwurl!hc (lllli-1118'.!) . .'\lcxanclru (lll:l-l-18il),
r\icolac (1112l)-l909).
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JJauptschule) şi gimnaziul de sh1! german superior (Stals Kiiniţrlich Kaiscrlich Ober - Gymnasium). T.V. Stcfonelli subliniază puternica in1
fluenţii exercitată ele atmosfera clin familie asupra fraţilor Ilurmuzachi ,
familie în care „mareic vornic Doxachi întrupa vechea tradiţiune romi1ncasci1 ele trai şi obiceiuri patriarhale, împreună cu adinca iubire ele neam
şi cu un ncmiirginit clor ele a da copiilor săi o educaţie neobişnuitei pc
acele vremi". Vorbind despre atmosfera de inall patriotism ce domnea în
casa Hurmuziicheştilor. G. Bariţiu scria: „Numai aşa s-a pulul întimpla
ca cei cinci fraţi şi clou<I fiice ale lor, cleşi crescuţi intre atitea limbi, au
ajuns Sii fie lot atitea modele de virtuţi private şi publice, totodată ins;i
şi aprigi lupti1tori pentru dezvoll<.irea no<1stri1 naţională în timpuri
de
acelea pe cind <• se numi cineva romi111 trecea aproape de crimt1" 5 • La
acl•ast:I influenţ[i din mediul familial se aclau[~i1 o a cloua, nu mai puţin
importanli1, cea a stadiilor ele şcolaritate primar şi mediu, c;lci atit şcoala
primarii. cit şi gimnaziul ca instituţii ele instrucţie şi educaţie destinate in
primul rinei fiilor personalului german clin administraţia Bucovinei, se
bucurau deja, la începutul secolului al XIX-lc;.1, ck• o oan•carc faim;i, c;,1re
va spori treptat i11 anii urm;itori, datorită unui corp de institutori şi profesori cu temeinicii pregi1tirc profesionalii (pcda.L?ogict1 şi didactic;1). Frecventind aceste şcoli, fra~i Hurmuzachi au clobindil o solid;i pregi'1lire privind formaţia lor moralei şi intelectuală, şi-au insuşil pc deplin nu numai
Jimba german;!, dar şi limba latinii, în girrnwziu. „dici pc atunci - notcazei
ucelaşi I. V. Stcfanelli in clasele superioare ale liceului se invi1\au
obiectele în aceast;i Iimhii şi profl'Sorii conversau cu elevii in limba foti11i'1'', elevii primind ustfel şi o temeinic<! preţ.!<ilirc în studiul limbilor cl<1sicc.
In toamna anului IB:W. fratii Const<1nlin şi Eucloxiu pleacii la Viena,
Pl'nlru a urma cursurile Facultăţii ele Drept. lntr-o scrisoare clin aprili('
18:11 adresat;i tatiilui lor, descriu felul cum petrec la Viena. lntr-o a1ti·1
scrisoare clin septembrie Jfl:l2 c;ltrc mama sa. Eudoxiu descrie pc larg
aceast;i inclelungat;i ciilcitorie, cu tr;lsura ele Ia Ccrn[iuţi Ia Lcmberg, i;,u
de acolo, clupei un popas ele citcva zile, cu dili~enţa pinii la Vie:rn. cale
de Î zile'. .'\jungem astfel la cea de a treia perioadi1 ele formaţie a persona_l_it;lţii celor doi fraţi, perioada vi<mezcl (1831-103fi). „~i astfel ii afliim
pc f11î lui Doxachi la Viena studiind drepturile, afar;i ele Niculae, pe care
rl va trimite la Paris şi Berlin spre a se cultiva conform dorinţelor sale
Fiii lui Dox<1chi au fost Ct'i dintii romC111i clin Bucovina care au studiat Ia
Viena şi vom vedea ce influeaţ;i marc a uvut acest centru ele culllm1 asupra_ ~lezvolt;~rii intelcc_tualc a fraţilor Hurmuzachi, i.1supra vederilor lor
pol 1t1cc, socwle şi naţ•onale şi asupra acti vil<iţi i lor ulterioare in ţară" 7•
111 continuare T.V. Stefanelli remarc;i multilateralitatea pregătirii intelectuale a celor doi fraţi nu numai sub raportul studiului dreptului, ci „pc
toate terenuri le şi iinţelor fji artelor", frccventîml arhive şi biblioteci peni ru dC'scopcrirea ele documente şi acte oficiale privitourc la istoria tuturor
provinciilor rornirneşti. Dreptul ~i istoria, aceste discipline le vor servi
·I ·~:·V· ŞtC'fo11wlli, Endoxin llurmnzachi, in .„Junimea Jiternr[1", IX. 1!112. nr. 1: şi
· 'l, P. H!i Di'o(_·nr-; f,•,t 1v ro~t it cu prilc>jul anivcr~i'trii ('C'nlen;1rului naşterii, la
1!I ci(•(", l!JJ:>
5 c.;. Bari\iu. l"mnilia llurmuzm·hi, in ,.'l'ran„ilv;inia". XI. lllill, nr. 3, p. 25.
li \'C'zi : Silvia T_ Jlalan, Fra\ii llurmnzarhi către şi clc>~l>n• mam:i lor, in „Fiil-Fru1110,„. IH~~~.

7 T.V.

nr. 2, p.

Ştt>fanelli, 011.

f(L

dt., lut·.

rit..
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fraţilor Hurmu;wchi, ca şi altor romimi clin Bucovina, drept arme în lupta
lor pentru api1rnrca drepturilor „neprescrise şi neprcscriptibile" ale rom;'lnilor ca hiiştinaşi pc lcriloriilc pc care le locuiesc, pentru ap<'irarca fiinţei
lor etnice împotriva lenclinţclor de deznaţionalizare ale opresivei st;ipiniri
habsburgice. I. Ci. Sbicra va remarca şi el ci1 fraţii IJurmuzaclli şi-au f;icut
studiile univC'rsilare la Viena „într-un timp cinci ideile rilosoficc şi umanitare se profesau şi pc la universit;jţ.ile din roma11oc;1tolica :\uslric. :\ceşti
fraţi au fost crescuţi şi instruiţi ca anumea pentru gravele CVl•nimente cc
se preg;'tleau (... ). devenind a.t!enţi principali ai mişc;-irii din ilucovina" a.
Dupi1 terminarea studiilor universitare, in rn:rn. seric T. Biilan,
„Eudoxiu a plecat acasit. li1sindu-J singur pc Constantin la Viena. ln urm<i
au schimbat rolurile : Co!1stantin a plecat acas;'1, in timp ct• Eucloxiu a r;imas la Viena, in toviir;işia fratelui si1u Gheorghe, care, timp ele 5 ani
(lll:lli-1841) li urmat aici cursurile Facull;'1ţii de drept" ·. Schimbarea
uccasla de roluri îşi are explicaţiile ci. In primul rind, bi1lrinul Doxachi,
tat.:il lor, avea nevoie dt• unul clin cei doi fii mai mari ai s;ii pentru administrnrea moşiei Ct•nwuc;1. Cei doi fii insit isi terminaser;-1 cursurile Facu1t;·1ţii ele drept, care aveau o duralit ele trei ar~i. clar se inscrist•seni amindoi la doctoral. mai aveau deci nevoie ele i11c;"t doi ani ele studii. :\şa se
explicit ui'irmaţia lui T. B:ilan cit Cl'i doi fraţi şi-au lcrrni11al studiile universitare in I B:Jli. Ei ins.-1 nu intenţionau, la acea datr1. sit !:>C consacre avocaturii; ci îşi clescoperisen-1, aşa-zicincl, vocaţia, nutrind inc;-1 ele pe atunci
un alt vis, acela C<•. înarmaţi cu l<:>meinice cunoştinţe juridice şi islorice si1
Ic pun;i in serviciul cauzei romimilor bucovineni intru „ap;-1r<ll"Ca şi reclobînclirca drepturilor naţionale ale neamului. J"<-1pile, reduse. împuţinate şi
ciilcatc în picioare de loţ.i vri1şnwşi i veacuri lor" 10 • Nu I rebuie si\ ui liim
cit Bucovina parcurgea. sul> „administrarea" GaJiţil'i, cca mai ne<1gr<I epocii
clin existenţa ci, for fnt\ii Hurmuzachi erau holi1riţi s;i \'in;I in inlimpinarca dorinţelor naţionale a'e rnm~1nilor llllcovincni pentru scoaterea provinciei ele sub „jugul" galiţian. In acest sens trebuiesc înţelese cuvintele
lui I. G. Sbiera ciÎalc mai sus. cC:1 „aceşti fraţi au fost crescuţ.i şi instruiţi
mmmc;i 1;cntru gravele evenimente care se preg<ilt•au, clevcni11cl agenţii
princip<tli ai mişciirii''.

Constantin Ilurmuz<1chi n-a fost îns;i sortit s;i riimîn•i în Bucovina
T. B;'1lan . .'\nul 1840 reprczint:i un moment de r:"iscruce in viaţa lui.
In acest an. la începutul lunii august. datorit<-1 unui conflict familial. Con~tantin Hurmuzachi a pi1r<1sit brusc I3ucovina plecîncl in Moldovu la sora
sa Elis;1beta, ci1si1loritit cu marele logofiil Gheorghe Slurclza, la moşia
acestuia din Dulceşti, judeţul Honwn. „Dragostea lui pe11ll'll frumoasa
F:lcna Pctrino cil• la Vă~c;"1uţi ii puse in conflict cu t;.1tăl s1iu care g1"isi prea
emancipal<i pe prezumtiva sa nor•i. Pentru a curma conflictul, Constantin
p<irt1si, la 1840, familia( ... ) J1·1sind in urmii durere şi regrete la p1-1rinţi şi
la fraţi. .i\lama sa, Ilinc<i, n-a putut mult timp s;i inţcleag;"1 de ce fiul l'i
<:el mai marc, minclria familiei, a trehuil s;I plece din casa p;irintcasc;."i f<ir<i
a lua riunas bu11" 11 . Dintr-o scrisoare clin l 1!40 a lui :\lecu Hurrnuzachi,
în limba gcrman;i, c1-1trc Constantin afl<'tm cit „pentru a o cruţa pe mama

~cric

o 1>agi11[1 din i'>IOri:1 nm·ovint•i din 11!18-1850, dimpr(•1111[1 ("U 11işle
Nolih' dt''>l>n• famili:1 llur11111zad1i, cap. î, Cf'rn{111\i. lllU!J.
!I cr. 'l'. Uf1la11. Eudoxiu llurmuzad1i şi l"OIC('\ia lui dl• dot'llllll'llh•, în ,.Anuantl
ln~tit11t11l11i ele htoriC' Na\ionalf1", X, l!t-15, Sibin. l!J.15. p. 22:1-2:~-L
10 Iun I. \'i'>lor, J·:udo:-.;iu ll11r11111z:1d1i, i11 „.runinwa lilC'r;1ri1", XIII. rnn. nr. 1-2, p. I.
11 1'. Di"ilan, Cun~l:mlin llurn111zad1i, in „ll\1covi11;i 1itC"r;11·:1", l!JH, m·. 5i, p. I.
li I. G. ~bicra,
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de sguduirik clespiirţirii, l'a a fost pusii în faţa unui fapt împlinit, comunicindu-i-se plPcarca lui Consta11tin numai clupă cîteva ore" iz. Constantin
Hurmuzac:hi nu avea s.:i-şi revad.:i casa p;irinteascil clecîl dup;i 18 ani, în
I !1511, la inmormintarca mamei sale, cind a riimas c:inci s.:ipl.:-1mîni la Cern.:mca uncie era aclunal;'1, cu ;1cel prilej, toat{1 familia. Lcgi1lurilc cu familia
i~1s~·1 n-au ~ost întrerupte, clovad<"t scrisorile trimise pi1rinţilor şi fra\il01·
~· 111cleoseln m:.mwi, anual, cu regularitate, scrisori de felicitare (ele „patron" - Sfinţii Constantin şi Elena}.
In i\foldova, doclornl in drept Constantin Jlurmu7.achi s-a rcm<1rcat,
de la început, ca un eminent jurist şi, in acelaşi timp, ca un om de ştiinţii
în domeniul istorici naţionall>. „Aici [în Moldova, n.n.I ajunge unul din
ct•i mai straluciţi avocaţi ;1i vrl•mii, pledînd procesele boierilor mari moldoveni chi;1r şi inaintt-a instituţiilor juclcc{1torcşli din Petersburg, uncie <'i
aveau mnri procese de n~vcncliciiri ele moşii uzurpate" ''. S<i urmiirim
aceasta activitate ele jurist c:onsult, pc.•ntru ct1 ea c.>slc slrins legalii de act~ca
de cc.•rceti1tor în donll'niul istoriei 1wţionalc, man.:incl începutul prieteniei
şi colahor;1rii cu i\·1ihail Kogidniceanu. Vom folosi în an~sl scop inforrn:1ţiilc culese~ clin cele doui1 lucri11·i de referi11\<'i ale lui T. BMan, ft"!r,i a mai
focc obişnuitele lrimil<.'ri bibliografice decil in cazuri <1hsolul necesare:
lucn.ll'ilc Din C'orcspondcnţa Jui Mihail h:ugi''tlnkcmHt ('li fraţii llurmu:wrhi
':'i Constantin llnrnmzachi.
ln Moldova a rost ins<"irci1wt cu sus\inerea intereselor boierului Co~ta
c.he Balş care moştcniSl' (imprcuni1 cu alţi membri ai familiei) ele la unchiul
sini, şamberlanul Iancu Balş, o avere considerabil;! cc consta din mai multe
moşii in l\luldova şi Basarabia. Conslantin Ilurmuzachi trebuia s[1 lichideze numeroase conCliclc pe care familia Balş le avea cu vecinii moşiilor.
La inccpul, in calitate de ;1p•lri1tor juridic, se deplasa deseori la Chişin;:iu
şi la întinsa mo~ie Galbena clin Buceag (jud. Tighina), dar dup;·1 puţin
timp a ll'l•huit s;i se ocupe şi cu administrarea ;icestei moşii, stabilindu-SC'
acolo pentru o pcrioacl;'1 de doi ani, hlre aprilie 1841 şi mai IIM2. In 1841
Costache Balş a cîştigat, datoriUi lui Constantin llurmuzachi, un mare
proces cu prinţul Moruzi pentru moşi<t Galbena, în urma verdictului rostit
de sfolul imp<-ll"<-1tcsc din Petersburg. Vom mc11ţio11.:1 e<I în perioacla 1841llM:l, fratele lui Constantin, Eudoxiu, 1.1 fftcut şi el citeva dcplas:1ri la
Chişini111 (una) şi laşi (trei). pentru a se.• interesa de procesele pe cnre Ic
avea hf1lrinul si1u tală. Doxachi, in legiituri1 cu moşiile Ipolcşli şi 'Micli1u"ani. ,.111 1841, la sfirşilul lunii octombrie. Eudoxiu Hurmuzachi a plC:'rnt
la Chişini111 pentru a se i11til11i cu sor:.i sa Elisabeta 11 . S-a inlilnit acolo ~i
cu rratii Constanlin ~i :\lecu, care au venit de la moşia Galbena a lui
Costache. B;ilş, pc care o mlministn.1 Co:1sta11tin. :\ plecat apoi cu fraţii
la Galbena. pentru a-l saluta pe Balş'' 15 La 15 mai 1842 Constantin Ilurmuzachi scria pi1rinţilor, de la moşia G<dhena, c;i a devenit „un straşnic gospodar, grijind de îns;-11nînţ.:1rea unei p<irţi a moşici" 16 • Vom mai mlt1uga,
în sl'irşil, ca in „:\rhiva Fundaţiei Culturale i\'lihail Kog.:llniceanu" c.•xislau,
clupa cum noteazi1 T. Bitlan, nunH:•ro;1sc.• scrisori s<.:himhate între CunslanSilvia 'l'. Billan, 01•. cil., loc cil., p. !Iii.
c.;. c.:. 011n:llclc. Con~lanlin llurm11:wd1i (SC'ria „lliirba\i ilw11ri ai Horrn'.mici"), in
„Glao.,111 Bucovinei", IX. 1!121i, nr. 201li, 20 nprilic.
1-1 \·:lbabcta. c{1„;Horiti1 cu l)·1r;1chc l'clrino, tr;"1ia la mo~ia solului ci clin c;alul
lh1jini\a. jml. Soroca. E;1 c„1c mama 111i Dimitrie Pctrino, „cel rlinlii pol'l ;iele ..
vi1ral al Buc·ovinei" (:\. lon:a).
lf• T. B<'llan, Jo:udoxiu l111r11111:1.ad1i ~i t·oll'flia lui ... , loc cil.
rn Silvia T. 11;d;1n, op. dl., loc cil.
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tin llurmuzachi şi ciimin<.ind Toader Crosu. administratorul viei şi pi1d11rii
d_e _la Copou, Jir~g~ faşi. a lui Cosli:lchc Balş. Scrisorile tratcaz<i probleme
rrcl1catc de adm 1111st rare<1 moşi ilcr lui Costache Balş şi continu<1, cu i ntcrmi tcnţc. pinii la anul Hl4ll. In aceşti din urm;! ani (1B4ll-IB4!l), ne informca;i:i1 T. I3filan. Constantin llurmuzachi locuia la Dumbr.:-tveni, jud. Botoşani, moşia lui Balş.
lllchcincl aceste rel<1t{1ri in lr.gi1tur;i cu .:1ctivitatc<.1 ele jurist consult şi
administrator ele moşii al lui Constantin llurmuzachi. activitate ce i-a
crc<.Jt faima de „cel mai marc avocat
<ii vn•rnii", re<1mi11tim c.:i aceast;i
„ocupaţie" a marcat ÎllCl'putul priell•niei şi colabor;irii cu marele istoric
şi lupt[1lor politic
Mihail Kog<ilniceanu. Ne reinloarccm, deci, la anul
10·10.

Trebuind s;i adune.• documente
pentru susţ.increa prelcn(iilor lui
Constantin llurmuzachi. împins ele c.lrc.1.1~ostea pentru cultura romi111easc<i, a cercetat arhiva clin
Chişi11i1u şi aceea a muzeului din Oe.lesa.
g[isind documente ele mare importw1ţ;-1 pentru studierea istorici rom[rnilor. S-a gri1hit s;i comunice descoperirile
sale lui Kogit!niceanu. carP
ammţase indi din rn:m ct1 <trc.• ele gind s,-, publice cronicile adunate de
c.>l. Kogi1lniceanu ri1spunde prin scrisoarea clin I aprilie 11110. pc care o
publictun acum Is n J şi c;tre, precum observa Sever Zoia „este act ul de
11
naşten~ al revistei :\rhiva Romi111easc;"j„ ·• . Scrisoarea lui i.\>l. Ko.1.'!itlniccanu dcspn.• care
T. Bitlan seric cei .. o puhlic;lm acum'' este singura
inedit.I care se rcfcr.:i la relatri!C> lui Kog;-tlniceanu cu Constantin Hurmuzachi, in alte dou:'i cazuri ·I", I3itlan ii cilcazi1 pe P. V. Haneş" pentru
a preciza cil „leg;Hurile lui
Kog;"ilnic<•anu cu Hurnn1z;klwşlii. sau cel
puţin cu Constantin. fratele mai mare. datcaz;"i incit din lll:M", anul cind
Kog.:\lnicernw este trimis !<.J studii in Franta. la Luneville, impreunc\ cu
cei doi fii ai domnitorului Mihail Sturdza. In cele patru zile petrecute
la Viena. Kogiilniceanu s-a întilnlt
pentru prima dat;! cu Constantin
Ilurmuzachi („a umblat cu Hurnmzachi prin tirg", P. V. Haneş) ... Diferenţa ele virst<'i. continu;'1 T. Billan C. llurmuzachi avea 23 de <.Jni,
ele doi ani student la Facult.:1tea de drept. iar
Kog;-tlniceanu împlinise>
abia 17 ani - n-n creat atunci o leg;itură mai aclincă ele prietenie intre
ei. clar amintirea rămas.:i clin intilnin•a la Viena a uşurat f;in"i indoial<I
reluarea legi1turilor mai tirziu ciupii întoarcerea
lui Kogc"1lniceanu în
tar.:\ lin 18.38J. „Scriso;irea din J aprilie 1840 a lui Kogitlnice.:mu. prin care
acesta se adresează lui C. Ilurmuzachi cu „Iubite domnule şi prieten",
conchide T. Bi1hm, <.1rată l;"imurit c;"i reluarea contaclului între ci începuse!
mai înainte. ln scrisoarea sa, u l\'f. l{og;"ilnicconu începe prin a-i mulţumi
lui C. Hunnuzachi pentru bu11;-1t<.1tca cu care a primit .,Dacia literară"
[pentru <l o r{1spinc.li in BucovinaJ, apoi ii roag;i să-i trimiti1 „cit m.:1i in
i~rab;'1 manuscriptul aflat la
Chişin;lu pentru a-1 tipi1ri în .. Dacia" pe
luna curg<ltoarc :ro. Totodată vei rog s;i-mi filceţi cunoscut cuprinderea ce
aţi f;icut la Odesa. Citirea ră\ asuhti
dumnilorn1aslrc mi-au insuflat o
nouă idee, adică proiectul unui· jurnal menit numai pentru puhlicarca
,·cehilor documente romfrncsti ( . . .). Ao;a dar, astăzi am pus sub tip<1r
No. l al „Arhin•i rum[mc-:;fr• .. ,.\cestea ·sint cuvintele care marchează
13<.Jlş,

li T. W1\;1n, Din c:or1•s1wncll'llla lui Mihail l<>og;îlnin•anu •. „ Ed. cil., p. :!.
III 1\1 ihail Kor,;Jlniceanu, St·rhori 18:11-11118, in~rijile şi prcfa\ale ele J'elre \". Haneş,
Buc .. l!J I :l.
l!J 1'111.Jlic;it;i in :\1wxa 1 a lucrării lui T. B;-1Jan J>in l'Ort'"llondt•nla lui Mihail l<>ogalnin•anu l'll fraţii 1111rrn11zad1i.
:.w Num;hul prim al „Dadei literari_"' ap;1n1„c la l!t martie llHIJ.

·132
https://biblioteca-digitala.ro

„netul ele naştere" al rE'vistei. In amb(']c volume ale rC'vistci m1 fost puhlica•.C:' documentele r:ăsite de Consluntin Hurmu;:achL
In primu! vn.
lurn ' 1 ne relaleaz<i T. Bitlan, m1 api1nit
dow·1 documente clin sc~olul al
XVrfl-k1 (c.·diţ.i._, 11. p. :it;-:, 7 ~i !"!-!1!1) ~ i Condira 1\1.ănfistirii Soka, scric;:·1
dl' '•';1rt(.'Ju:11c.·i ;\J.1.-iir<.•u::u (P. 21i!J-274). :'rom:tirulu-st· tolocl:it<"1 publicnrt•;:
c.·•ndkilcr m;mi1slirilor \"1_1n:J!l:~ ~i <;f. llil' <1::1 Sucts.:va.
trimi:K• tot r!c·
C. Hurmul.achi. La sfirşitul r-rimului ':olum, Kon<"1!niceanu publicii ur
n':1•oarca comunicare (p. 282) : „Lu muzeul de J;i Orlesa dl;:•m mui mult<'
tca:-icuri de hrisoave <J1~ <lomnilor ~11.oklovci (. . . 1 Dl. C-lin Hurn1m:achi,
srnţind copii ele pe ccl.e m• i i!ltercsante, m: hi1wvoiti a le trimite Hl•dncţiei .\rhivei c:.1re le \·a imp;irli1~i ~i cPtitorilor s:ii
tomul <tl doile". De
fapt, in tmnul iii doilea (<:d. II. p .. JO:i-205) r.-au tip~irit 11 rh::1Jmentr
turceşti şi fi exlr:~·;c-: du: ·, documc:1lt> turcc~ti. Nn s-au tip<·1ril în schimh
c:ondicelc mim:·1„tirilor Voro!1cţ şi Sf. Ilie.
In re priveşte rmmuscrisnl
d!'spre care v::rhc~:r~ iW. !\:Dt~iilniceanu in s-:risoarea ciilrC' (' llurmm:achi, T. B;dan pn:supunc· a fi G::fifa h!i:stiimatii de p:irir~ţi " cavalerului
C. Stm11ati. cl~-'ic;1t;"1 lui C. llurmuz<1t.:hi şi :m:irulii în fascicol;• ni;!:-ti~
aprilic a „D-.•C: ci li lcr;.1rc". cu o :,~ riso;.1re a c.tc.'.estui a di 11 11rm[1.
.-\ltct:>v:1
n-;i mai trir-:-!'.. llurn~uz.:1c:hi 1:entru „Ducia literarii". tine Sit precizel.e T.
D;il;in, C•!re ,u s ·<I i11~elul în prcs11pnncrea sa. 111 1!)('7, :\I. B:!rdicru puhlic;1 în rc•vi..,t;1 ..·\lcneu" o i;c:risoare ineclit:1 :1 lui i\il. Koc:tilniccanu din
21 nwrlie lfl40. lntr-o 11ot{1 c!e subsol (nr. 2) . .-\!. Bc.inlieru scrie: „C-tin
l-lurm11z:!c11i l'r.:1 mij!ocitorul cavalerului C. Stamali care trimitea prin
h11nf1t<1k;1 <1C1~·;tui<1 r~oe?.!i'.· sale. Chi;1r în primul 11umi1r al „D:1dei li'er~1re.'' ~i :'Oi' fi publica'e, la p. l·~0-143. poeziile Gafiţ<1 hli"!sl~im:Jtil ele pă
rrnţ1 :;1 I·lrn1rea căirii flulur, C-tin Hurn1t1z<.1~·hi Ic insoţ<~a de o not:·1 elo!~!0<1<;<·1
<1supra
autorului.
r0ccmandi11clu-i
tc.1le11tul
poetic.
m;1i ;•lt>s in
poezi!le patriotice :
„cea rn:.ii ele d1pctenie i:1s11~irc a
poe7.iilo1· D-s;de este naţiona!i:~1tea lor. 1\fuza el-lui Stamati fiind patrio! ic;·1. i ul:e~te H cule.!:!f' suj('l uri le :;rile din ist orb pv I rit-i şi a c;hrta obiceiuri şi intimpli'1ri 1wţ.ion<.1le. lfn;.1 <lin cele mai noi =5i frumoase poezii estf'
a.~eca prin care patriotismul D-sale a urat m!ntuitonrele prdacf'ri po!itice cnn.• foc epocii in i·~toria ~loldovei. Şi !>tilul d-lui S1amati est(' 1wţio
rn11. C<"ici ne ;iratia c:a intr-1) oglindii ge:~iul şi idiomurile limbei noastrr„''
l!llr-un recent <1rticol <1pi1rut
in rc•vista icşem1;·1 „Cronic~"' Liviu
J>apt1c rele\":'! contribuţia dcosehiti1 a lui C 1-Iurmuzachi la <1pariţia „.•\rh!vci rom[1:1eşti", (itincl din Jucr~rc<1 lui N. fort~a Despre a<!1marca ~: lip5rirea izvo;i!'clor 1·c1afr:c h istoria românilor: .. Acestui frate al 1n<irclui
aduni'1tor ul izvo«rclor
stri'linc p·ivitoare la istoria noastrr1. ac('stui al
doilea Humll7.<:chi, al cărui rol la progresul studiilor istorice la romitni
n-<! fost 11icioclat;~1 renrnoscut p;n;i acum. i se d;1lorc"?te o hun<i parte <J
volumului" (a volumului I. ap;-1rut în lB·to. :tl revi!:;tei
„Arhiva romi111e;1sci"1"). Şi cn?1ti11uii I iviu Papuc în perlinelul s<iu articol : .. Contrihuţfo lni C-îh l-h1rmuzachi nu tre>huie privit<"i ca o simplt1 operatiunt> nwcanic{i de copiere şi transmitere ele informaţii. Ici şi colo, Mihail I<ogc"1lnicc,-.!l1U fi1Ce loc in paginile revistei şi come11till"iilor boierului bucovinean. care ni ~.e r.:..•vell'az1·1 astfel un cunoscirtor !ji un inlestrnt cu datele
pcrsonule necc;;are unui adevi1rat istoric (. . . . ). Contribuţia lui Constan-

„,

.

.

:!I l'rimul vo:um al rcvi„tci „1,rhiva romi1nea~c[1" a ;1p:lr11t. inlr-o prim:\ crliţic, in
martie 111-IO. fiind reluat, c\1 mici morlificilri. ln 11141.
:!'.: Liviu !'apuc, Mihail l~og[1lniccanu, Constanlin llurnmzad1i şi ii.toria, ln „Cronica". l!llm. nr. 11.
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„:\rhivei romiineşli", mcii adao1~ă L. Papuc,
prin facililan•a procur<lrii de către Kogf1lnicc:.m11 a
mah:rialului tip0l_;r3fic necesar, prec.:um miirturiseşte chiar acesta din urrn.:·1 i11lr-o sc.:rism1rc publicati1 de :\I. Barclieru in ,,:\lem~u", dec. 1!167''.
Vom inchcia acest capitol al <1ctiviti1ţii lui Constantin Ilurmuzachi
consacral[1 ccrce:.•tf1torilor in domeniul istoriei nuţion<lle cu concluzia pe
care o gc'isim L•'q>rimat<i c.:u cuvintele fratelui s<iU Eucloxiu : „:\ctivit<1tea
culturalii a lui C-tin Hurmuwchi
din 1840 - scrie T. Bi1lan - a creat
;:cestuia o rnimonsii faim;·1 in cercurilr:- clin Bucovina şi clin ViP11<1.
Intr-o lunC!<"i şi rrn1rte interes:ntc'1 scrisoare din 2 iunie 1040, care va VC'dca
mai tirzili lumi1w tiparului, Eucloxiu seric
rratelui sim Consla11tin Î!l
limha genn;111;i ··Te>
relicit din inimii pentru cunun<i de lauri cişli!-!at.:i
pe11lru lit<.'ratura tlaco-romfmă. care a riicut cunoscut numele tt1u printre literaţii moldoveni şi te calific<i drept cle>scoperilor. :\r trebui, dupi1
cum ti-:.nn ~i propus. sc"1 continui pe acest li1rim, cu alit mai mult cu cit
?:at ur1.1 te-a i 117.("sl rat i n moci magisl ral cu clarul scrisu lui şi al cu vi ntttlui.
:\r fi pi1cal s;"1 nu valorifici pentru ştiinţ<i as<'menca t\llente, cel puţin rr.
m<'1surc.1 timpului si a prilejului. Dr. Neumann, pmfesorul de stalistic:;"1 ele
b Tercsianurn. iţi zice .. O·Co11nel 2 i al Bucovinei" şi ne asi1~urc! c[1 in
viaţa lui n-a intil!'i! o p1riţ;i nud elocventii .... " 21

1i

1

Ilurmuzachi la

apariţia

S<~ ma1<~1·inlizL·az<I ~i

Conshmtin ll11rmuzachi nu şi-CJ pulul continua activilalea sa ştiin
în domeniul isturiPi :wţio11Ltlc aşa cum ii indemna fratele s.:ht E11doxiu prin scri~o<irea cit~1tf1 mai sus. Obositoarea, ncaparPnlLJ ocupaţie
de avocat ~; adminisl ralor
de moşii mi i-a l<lsat r:1gazul necesar unl'i
astfel de indcll•lniciri. trebuind s-o intrcrup:·1 pentru o pt'rioacl.:·1 ele limo.
pin<·• Ia
cvenime11tPle
învolburate
clin
preajma
şi
din cur.;ul
revoluţiei
de la J!l48- l8·Hl.
Deşi n-u participat
di reci la preq1i1 ilirea şi desf{1:-;t11·<1re;1 111hc;1rii revoluţionare din i\foldova <le> la 2i şi 2ll
martie, ci :.i avllî un ml .:tl siiu i n cursul evenimentelor revoluţionare nle
anilor lll•W-1134!1 . .-\ urm;irit cu <1tenţ.ie
starea rcvoluţionarc"t şi mersul
revoluţiei nu mnnai clin ţ;irile romirncşli, dar gi din alte ţ;lri ale Europei.
Era lu curent cu rnişcareu r<>voluţionani clin Franţa mai ales unde .,revoluţia clin 22-24 fC'bruarie 1134fl pe cei rnai mulţi din tinerii rom;·~ni de
lu P<:tris - N_ B<"1lcc!;cu. C. :\. Hosetti, Dimitrie Rr;itia11u, Costache Nc>1•ri. \ia~ile ;\liilinf'scu. hlm·u :\lecsanclri, Scirlat Vir!l<W - ii c.:ohori in
sir<1lii1 ff1cindu-i si1 lupte pe haric~1de, aliiluri de populaţia capitnlei rranc:cz~ pentru r.'isturnarca lui Ludovic
Vilip şi proclamarea rep11hlicii" 7 ~
Numai clup:i o lun<i. in timpul insurecţ.ici clin Vi01w de la l:l mt?rti0, fratele lui C. llunnuzachi, F.udoxiu, înrolat i11 Legiunea acaclcmicli, l11pl<i
în rinclmile studenţimii J.enlru spulbcn.ll"ea regimului ubsolulist al lui
;'vlellernich. Cu o 1nfriguniti1 atenţie a urm<lrit C. IIurmuwchi evenimente!~ anului rL·voluţ.ion:.ir 1848 clin Bucovina uncie. la 20 mai llMB a avut
Ioc. la Ccrn;h1\i, marc>a adunare ele sub preşedenţia tatiilui s;it1, Doxachi,
ţificii

i:Î (-)-:-l~~~~~D;anirl

(17;:,-- IB-li) - celebru om politic !rlai~clez: lupi;:1lor în Callll'rn Co:1111nelor 1x·ntr11 •.epararl'a ll'l.a!1clei ele :-.1a_rt:;a B.r11an1e .1·. c-om.1d<·rnt. drc:>1>t
unul dinlrc cC'i mai mari oratori pt1l1t1ci ;1i ;\nr~l1e1. D1s1.:11r,unle "'de poillll"e a11
(o~t puhlic-:1tt~ la Dublin i11 IH·lli.
24 T. JJ(ilan. Din t·on•„1111mlc11\a lui i\lilwil Kogalnic<•anu ...• ctl. dl .. p. 2
:?!; Conwlia llrnka, LuJ>ta romiinill)r llt•nlru unilatca na\ional;'1, Buc., 1!1!>7, p. JIJi.
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care aproh<i Petiţiunea ţării, memoriu în 12 puncte, dinlrl' c.~arC' yr:i!~ci
p<ila revene.licure era autonomia BucovinC'i prin separarea ci de Cr:illţ1a.
Dup;-1 înt1hu:?irc•:.1 mişc<"1rii revoh•\ionare
din 1\fo\c.lova,. u?1ii _di~1tre
fnmtasii revoluţio1wri furia ;ireslaţ.i, ceil01lţi, ninjoritalNt, rcuşu-<.i sa HJUl1·
gil, 1~c 'c:ai diferite, in Transilvani:.1, st<.1bilindu-se la BŢ.aşo':' ele_ unr!: ~~rnl_ti
dintre ci au participai b mi1n•aţa
:\clu1wrc de pc l 1mp1a L_J1Jl•rtaţ11 d111
:l / 1:; mai de unc.lc, l<t Bra~ov. au semnal programul revoi uţ1orwr r~d~1c·_
lat ele V;1sile Alecsandri. Prinţipiilc noastre pentru rcformarcu patr1c1 ~·
J\.pclul adresat molclo\'enilor pentru
rf1sturnarca lui Mihail Stt~rd7.~1.
dupc"1 care cei nrni 1"!1ulţi holi1rirf1 sfi plece in Bucovi1_1a, u1~de co!1st1tu_ţ1a
liberalfl austriac:1 Ic~ tfode:.1
pcsibilitalc<t ~.:1-~i exprime lih-:-r g1nclunlc.
l'C' de alt;"1 parte, din Bucovina puteau s<"1 ia cont<ict mui W)or cu mişcar~:.i
<le opozitil' ce co,1iinua ~l11Jteran in Moldova, putmd ;i~tfol prc.gf1ti in
comun acţiunea
c!P i11l<Hurare a rcf!imului sunwvolni<.:
al lui Mihail
Slurdza. Grupul m;;siv de moldovt'lli - „statul major <ii rcvohrţirc•i" - ,
i;1 frunte cu V .. \lecsu11dri. a ajuns 1<1 Cern:iuţi la 12/24 iunie lB·lf. şi "
alcftluit clc 1ndali1
„Comitetul rcvoluţio1wr"
cu sediul la Cernf1uţi 26,
sub preşcdC'nţi;1 lui Costache Nc~gri, pentru r.~luarea şi adindre;1 activil<"1ţii revollrţio,1are in Moltbva. Intre acest Comitet şi Comilt'tul revoh1\io11ar secret d;:• la b!ii tic sub co:1ducc.>rea lui Grii:!ore Ghica, viitorul
domn unionist, s-au stabilit simise k'r~f1turi de colahon1re. fie prin emisari care circulau cl:1nde:;1in intre Cernc"wţi şi laşi, fie pl'in inlilniri directe la ,,cordun" (gr<111iţi11, fie. in sfirşit,
prin trecerea cla'.1deslinii ;1
graniţei ·_
.

_Corcsponde11tclc J:l"imile

c}p

Mihail f\og<Jlniceanu, ca şi ele alţi refu-

g1aţ1 moldoveni de al I fel, erau apoi publicate in zi<irul „Bucovi na" cure

a adoptat, c'hiar d(' lu primu! s;iu 11um:ir, o atitudine net oslil:"1 fnţ;i de

!\lihail ~tunfaa. In. zi;1r au ar,f1rut inform<&ţjj şi corespondente care înfier<iu n·g1.mul opresiv c.il dom1~ltorului moldovean. Pri!ltrc <1ceşti „corcspon<k•11ţ1" s-a num;irat şi Constantin llurmm:achi.
El le furni;m infor::'- _Ir! ~t·s1.rC> stare;1 de lut.:rnri <lin Moldova. despre •. terorismul" şi sam<i-·
\01111c1J!e lui i\lihail Stunlza. devenind astfel col<1borc.tlorul indirect al
„Bucovinei" ~.d
. N'.1 ştim d:icft Constantin Ilurmuzm·hi <ivea leg;Huri directe c11 Co11~11_<~tll1 .r~·vo~uţio1_1ar secret de la
Ia!ii de sub conduccre<.1 lui Grigore
ft111ca. ~trr_n lll'><i 1n mod sii.:ur cit ci s-a interesat permanent de soarta revoluţlo1_1arilor moldoveni şi ii focut IE:•g<"1tura dintre cele c.lou:·1 comitete
~c-.~-~~11yo11:1re ele l;i ~cn_1:1uţi şi h1~i. înlesnind tretcrea clcmrlesti11f1 peste
1·. 1<11.. 1t:.' .." multor en_11sari s:1~1- f~unt11~.i revoluţionari, apelind in ac0sl scop
1.1 spr IJlnul membrilor f;;rn1lic>1 ~ale din Bucovi~n. In acest context ne
vom rdl•ri in continuare la Mi!wil Kog;"tlniceanu, despre carC' este vorba intr-o scriso<.ire a lui c_ Hurmun1chi puhlical;i ele T. Btilan. „Cind a
pkcat spre Cerni1t1\i lspre r.fir-;itul lunii ianuarie 1B48: n.n.I Mih.ail l(o~<"di!iCeLl.lll a ltwt cu sine o scnsoare de recomandare catre Eudoxrn liur~-.loriu ltomn•ll('i, \'<'1

IV. P· ·-:,.

.„.

.

.

.

• •.

_ ·

,

I

•

.,- \- . · I
("J
St>iuhilC'\l'll l l•1•·1lur1h• d111lrL' rt•\•olnll•m.1r11 rom.1111 1.1 I nl)llll re·• \"OIU!it•i
c;r.i. ond1· •1.·
. ··
l'-. "-\··
,,·
.„ Ilot·· ·11i X\111
la lll-ltl, m „/\nalcl~ ·lll\ CI ... 11.1 li
>llClll'('Şll •
!,
I" c. •
-

nr. I lh1rm1.11.adu,
- cel 111a1· ·m vir»l<l
· c1·intre. t···
1 ·· I - D··'·a
X rll"1 Hur'H 11;;.J.
Cun-t;:nt:n
111 1>.i 1111u 111_
.
. ;;lllZilChi ( ... ) ~-a ~labilit Îll ;\Jolclo\iil, liincl ill Ul-I:! lllÎOl'lllalOl'~ll _şi Ollllll de )~[!;"!.

tur;1 al rcfnţ;ia\ilor·· (Jon ~ :c;:ur;"1, ~odt'l:ilca J>t•nt~u l:Ullura şa lal1~:nh1r.1 rom.\nă
.l\nuarul M11zeulu1 .hHIC'le;m ·l/W1 • ).
1Ji 11 Buwvina, in .. Suceava" -
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muzachi. C-tin Ilurmuzachi, cm·f' reprczcntn oarecum interesC'le l\foldo·
':ei, ii roil~z;, JW Eudoxiu s<"1 mijlocească pentru Mihail Kogi1lniceanu nudiC"11ţ~ la milliştrii Sta<lion şi :\lcx. Bach pentru a putea pleda in faţa lor
inkr<~sele T;1rii Homitncşli ( ... ).
Kogc"tlnict>anu este. dupt'1 p.:1rerea l11i
C-li11 I-h!r!'l1.l7.11d~i. singurul om potrh·it si1 intcre~eze cercurile austricc<·
pentru
soarta T<'irilor
H.omi1ne : el
cunoaşte populaţi<1,
nev<>ile.
<lorintek· şi trecutul poporului romi111. Pe Jingi1 aceste condiţ.ii indispensabile. dinsul po~;cdii şi tulenlul oratoric şi art<1 persunsiunii. Caliti10le
sale exlraorc!in;.1re nu pot cit-cit s{1 foloseasci1 atit T;·:ri!or Hom.:me. cit şi
.\ustri?i„ ". Suh semnul <1cestci dC"osebitc· preţuiri şi a deplinei incr~der!
in „cali!;~ţ.ile extraordimire" ale lui Mih:1il l~ogiilnice:mu, dupi1 in:om-ccrea a::esh~i:! în ţ.1!'f1. C. Hurmuzachi relui1 colaborarea cu ctcela cure ;1vp;1
....... devit>•i cor-.<l11c:·1turul mişc.-trii unioili<;te. colaborare cu rezull<ite atit de
bincfi1ci1tm1rC' p:?~1tru T•irile nmnimc~ti.
Dur-:"• c11m <.-a spus deja. i?lll'<' a11ii Jn4R-JIM11 C'ons1anVin llurm•.1znC'hi n lo:.-11:! I:• mo;;iu Gc.ilbena a ltti Costetche Ilalş r1~ h [krnhr:1vcni, aflu';i in iriwdial:i etpropiere a V<'imilor (pichetelor) de ti·<>cere a f'r<1niţc-i în
l3urovi:1:i : I3u:·cluj<'ni şi ·1 i~i1u~i. :\ceaslit ~ec!ere a lui C. Hurrr:uzachi la
11umlmiveni i-•• !'porii posibilit;iţile
ele a veni in c.1julo!·ul acelor care,
urmi11·iţi Î"l i-fo!dov;! pentru <?cli\'itale;1 lor n•\'oluţionuri1, ~·ra~1 hot<-1riţi
s' ~e ref11~icz~ i:i Bucovina.
Dr•spre această irnportmit;·, ucţiune <1 tui
C-1in llurmuz•11:hi 1;(' si11t oferit'.! i11fonnatii intr-o ::;criso~irc ;.:dresat;i ta1;-1)ui s~1u rJin .. E~ii, vineri 1<1 4 iunie I H41l'" ·= Scrisoarea <1 fost puhlicati1 în
revi;l<i ieşc<1ni! .. C'ro„i··;i" din l!H>ll .l(J. Pn'ze11lalorul. !>Cmnat cu iniţialc!c
E. D., ne inforn~~azi1 c;i scrisoarea este incclit<i şi ne rec1;"1 un scurt rezumat : „El lC. Ht:nnu;mc;;i' rccom:.indi1 toatc.i pruclenţ.a rdu.[:iaţilor moldo\·cni. in ncţi11nea lor, s,:.:-e <1 nu provoca. indirect, i11r{1ut<"1tiren situaţiei
revoluţio:rnrilor 111oldovc1~i trimi~i 1<1 Brnsa. h Turcia, ;i. In acelaşi timp.
prescria m;·vmri c:" ='i.r:u:-<inţ{I JX'ntru trr-c~·rea clandestinii. peste p·aniţf1
a unui prieten al s:-,u cm·<' voi;1 sr1 scc.11;e de un.:ia admi:1islr~1tiei lui Mih<til
Sturdza".
HeL!i\!?1 rrarmentcle l"L·p~ezenlati\•e
din ClCeasl[1 scrisoure:
„Pe bieţii lraţj de la Macin - rclateaz:1 C. Hurmuzachi tat{tlui sc."m
i-uu !rimi~; LI B1-:!•;a. Turcii 1111-mi lnsufl<'1 încredere. Soart:1 acestor ne'){lrr1ciţ.i ar fi C"'' rrn:i trLti1 indal;"1 cc bejeniţii rcstc hotare nr fac~· cc:i
nwi mic:i mi5~:11-.:.• ( . . . ). :'•1;1 :·o~ ~.-, le spui ~i nwta s:1 sit linişteuscii şi
s;"1 le fie noi!:"1 dl' bir~ţii rr.:1ţi. ele la nrusu. pe care cea mai n~ic~·, mişcare
i·:!r pierd1·". C. llurm1.:z;1cl1i se rcf(."r:i. deci. la ncti\'itatea revoluţionari
!cr moldo\'C?ni rduciaţi in Bucovina, in cadrul Comitetului revoluţionar
cie ~a Cer:1:h1ţi. Scrie C. Hurmu;:achi in continuare:
.. Prea iubite t<1U1,
i·1lrf' 15 şi HI iunie \'a tre.::e J.!runiţa unul din cei mai buni prieteni ui mei.
pe care ocirmuirea de <•ici foarte mult ii cautc."t ca s:.i-1 sli!ccasc<i şi :;{i-l
llc.>noroct>U5cit ca şi JX' ceilalţi. El este şi matale foarte bine i.:unoscut !ii
mj mg clar si1 aii i mut;i l1tlll<italt'a de a pline la cale trecerea lui Feste
grnnil/1 ( . . . ). Priett•nul <J:::csta (din una dintre cele mai bune familii)
'.'a ;1dt:ce o scri'>oare a mc, din care vei inţcler::::e ci1 d este pers J<.ma de
1

.~~'

T. JJ;)l;m, Uiu l''lr1•,1111n'Jc,q·1 lui !\lihail 1..:o;!ălnkt•an11 ...• p. R. Scrio;oare:i. µurllncl rbt:1 rh• ?:I ian. lll·l!I, ir~ l•mbu )!Prmann. con„titllîP :\•ll'X:t li a lt1l'r<-1rîi.
::t~ O ~t·ri~oart• :i lui ('. ll:1l'm·~;:achi, in „Cronica·•. l\llil.I, nr. H. p. :1.
;:1 E~tl' vo:·ha cit• „l'rupul ccio:· 1:1". „Ol'Oliti ci'i mai pC'riculo~i clinlre l'l'VOlulionarii
mol<irwcni, 1·arc C•1~e'><•r.'t art·„~a!i. maltralaţ.i in inchi<.oarl' 'iÎ apoi lrimic:i v)rc·
Brll\il, clinlrc cure unii. p:-0c11111 :\l. I. Cuza. Manolaclw C. 1':p11rcan11. J.a„ci1r 1:1 1 !'E>lli (Ci la 111." „;.,r,, au n•11•,dt -.ii cvaclczc de „uh cxcorL1, ajuni;ind in cl"lc clin
urmă

la

Ilra~ov.
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,;1r 1 ~ vi\ 5cri11 ast;"t1.i, rttgînd11-vi1 si1 him'voiţi a-i mijloci frc>cerca in Bucovina fiir<"1 pasport (. . . . ). Pentru itCl'asta V<i rof! s;i ~c pitzca-;c;·i ~ea
m:ii m:.:re t;;in;i I iinc"1 va trece dincolo,
ca si1 nu se .arie pe unde are sit
l rcaC't1 si s[1 nu zi1d:"1n1ic~asc~i orincluirl'a de aici trecerea". Scrisoarea lui
C. Huri11Uzachi m;ii cu!:irindc c:;i informaţia cit la acea clat;i (iunie Jn48)
el mai uvca de .. minluit nişte trebi gr:1bnice !5Î nC'apc"1ratc„ în lc~i1tur~·1
cu „terminarea pli'1\:ii banilor pentru moşia Galbena". F.-;tc~ foarte prohahil ct1 printre act•ia Ci-!l"Ora C. H1!rmuz;fchi Ic-a ink•snit trecerea în nueoviirn si1 se fi :.1flat si Aron P>.m111ul. c:1re sosise la Cerni1uţi, venind de
h ! a'-'.i, ca refll.E!ÎHI polii ic, la sfir:;itt!I •unii noiembrie lB·Hl.
Pribeagul
t r:!l1:;ilvo1n h:11e la usa lui
Jraclit> Pon1mbescu. d~ numeie c;"iruia auzise
.. ceva" la Ia~i. unde~· ajunsrse clup[1 peripeţii dramatice ':. Iraclic Poruml:escu c·r;1 pe <•lunci sccret;1r de rt:'dacţic al 7iilrului „I311co\'i1w'' scos dt•
frilţii :'\lccu ~i Gheorghe Hurrnuz<1chi cu o lun<i m;ii inuinte . .'\ron Pumnul
1.-ra tocm::i omul de c<irc ave~ni nevoie
Hurmuz;icheştii,
l11cru de care
·i-a d<:t se<!llla num<tidccit
Constantin Hurmuzachi,
lrimitimlu-1 1:1
lrnc!iQ Purumbescu. :\ro.1 Pumnul Vil fi numit chiar in duccmhrie redactor res;.onsnbil pc1~1ru purll'a romf1neusc;·1 " .ziarului . nucovina"'. c~n·e
:1]1i;re<1 i : li::-1bile f:l'r!mm[1 şi ro111[111t1.

Pc!"ioada 11rmi1toare u adivil(1ţii lui Con!>t:.mtin IItmi;uz<1chi cuprin:-.·1 i:1tre anii 1134'.J-1:15!! es~c aceea ;i marilor sale împliniri ca istoric ~i ca
!upti1tor politic 1;e11trn Unirea Prindp<1lelor.
Durii rcvolnţie, Grigor~'
Ghiect. aju:!s domn al l\folclovei pe 7 ani (pin<i in augu~t IH!i!l), a permis
revc·nir"a în tar,-1 a rcvo~uţio1wrilor paşoplişti. pe unii di1,trC' ei folosindu-i in 1~o~tt:ri publice. 111 1114!1 C. Ilurnrnzachi <1 devenit director ul l)cpm·t<1me11tului Treburilor Publice, primul clin scria n1mwroasclor postl!ri
ix· C<!rc• le v~1 inckplini sub domnia lui Grigore Ghica. DGmnitor11l t:-11
.servit dC' c11noştinţelf' sale, de rermilatea caractcrultri i-;int pentru motlcrl'i~~::rPa inslit 11ţ.iilo1· soci<1l-cul1urnlc !'i pulitice cu deos('hirc în 1:c'rioada
prC'g<itirii 'ii lnf<'tptuirii Unirii Prin~ipuielor. in 113;,o C. Ih1r111L1.l;ichi a
ro.st !1l!l11it, imprcunf1 Cil V. :\k!CS<tnc.lri. membru ni Co:11isit•i r:c•ntru 1"'-'cr ·[1;1iz:1rt'a inv;:1ţJ1~1inlului public, ll!tde a desfi1şurat o vac;\:"1 acli"·:itate
1.: calit~~I:· dP '>e•uel;ll" ;;i n'cl<icior. ln 1B52 a devenit ,,m;.!dulariu al Comi·j- i l('f(i:;l;;tivl•''. l ~-~• conft·rit aceast;i calitate clin cauza invi1ţi1turii
d:· :·;cbitp in -:;tiiniPle legilor şi „a capacit:'"1ţii <mit'11c cu prilejul redacti1~·ii proiectului inv;iţ;imintului public"». Mai lirziu, in lB:ili, c<i
mer~11;ru ul Conli<;iei juridice. col;1horcaz;i cu }I. Kugiildceann la c•ahor:u\.'a
Codului pen:d. „Pentru :1ctivil:ile~1 sa roclnicc"1
reclaclurca t"C't.:Ulamc11l.ului şcolm· : i a codului penal, fu distins cu titlul de agit ~i mai pl' urmr1
r.e ni:1r:~. vornic. Iar prin decretul din I aprilie 185(i i se recunoscu forl'UI ,rncl11!enat11l" ·•. ,.Inclif.!enatul (natur;tlizarea), seric T. Bi1lan, i s-~l
:1cor.a<;l drept mul~:im l<-1 r:L•ntrn extraoclinarelc servi<.:ii adt:se ţi1rii : „Hccu1~oi1~:1l'm ~i inl<lrim", ;oier domnul Moldow•i i11 decretul c:c naturaliza.
!'l'. „dtnnis<ll~ vor \icului Cost<1chi Hurmuzachi
~i inlrcgii sal<' familii
dritul d{!plinului hdigenat în Moldova" ( . . . ). Naluruib1re;1 a VPnit
tocm<1i la tim:) pentru a permite ltti C-tin Hurmuzachi <L activeze în

h;
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lleplin;"1 liberl;1le pC'ntru ll11ir<•;1 Prindp;1telor nomilli(~" 31 . Jn Jegiitur;-. Cll
11nt11raliz:..irPa lui C. Ilurmuzachi. T. B{alan vorbc~şte despr<:.' bucuria produsi'"1 de aces1 fapt în rindurilc
prietenilor molcluvc>ni şi ii citC'nzi"1 in
acest Sl'l1S pl' Glworghe Sion : „Ori~i1wlitalc~;1 sa nat1w:-il;-1, meritele ~:ale
rcrso!lnll', inclcpt•nd 0 nţa opini"i 0i a c.iractcrului ~.-1t1, <le\·otmnentul
:,1-u1 1wr.tru binele <.:omu 1. pentru drc•plul public şi pentru vi;1ţa m1ţionaU1
erau insuşiri pre<1 rare şi recu11oscutc. p011tn1 ca s<i Ic fi contestat cineva
vrC'odat:1. ~·îoldova clin aj~mul nmaştl'l'ii s<1lc ca11t[1 a se felicitu C<i a primn rn hraţC'I.:.> sal" un fiu al surorii sale Ducovina. cure, ca si Transilvania. ii trimilC' cite un bill'hat demn de onoarC'a nuţionul{1" ".

Cu :t!H.d !KiG începe „epoca cea nrni hogat./1 în re;1fiz<iri politice

a
lui C. Ilurmuzachi" (T. n:-tlan). Esll' 1wrioada marilor. l1wc·rşuna
lelor lupte dintre unioni!jti şi :intiunionişli, sprijiniti ş.i unii şi ulţii de
c;itre m<irile J>ult·ri l•urope:-ic. lln<:.'lc r;1vornhile. :il~cl~ o:;lile U1~irii. Men(ioM1m l:i1 pentrn 1~~rioacl<1 lfl:l() IB5'1 ll'-' vom rrferi o;i la i ·1iormaţii!l!
1~e can' ni le oferf1 N. Copoiu in rC'visla „Mar;17in istoric" clh <mii Hlî·l şi
l!l75. jn ~eria ele documente privitoare la principalele mon~cntc ale luptei J.X.':1tru inf<-1p'.uin.•;i rn;1relui <•ci istoric ul Uiiirii clin I B!'i~I ·. clocww:?:itc reproduse cli11 lucri1rile lui D.:\. Sturclza ..... SuhliniC'm totoclat:-1 c;-1 documentele prezC'11f··te de N. Copoiu corectr-azt"1 Ut'<.'le informaţii provenite clin nite ~llrl;t\ rnt numui in ce privPştc datarea Jo:-. ci, uneori, şi in
ceea t'C J'l'iVeşte m1tc~11ticitale;i şi interpretarea lor.
vil::-ţii

ln timpul r;-1zboiului Cri1m.•ii (Jll;):l-1855),
co11fradicliilc ~urve;~itc
i11lrC' marile puteri au r;icul c:1 problema Unirii Principatelor s;-, clcvin<'1
o prohlem;-, european<-•. „Jn cuclrul
Co!1ferinţei de pacP ele la Viena din
primt1vm·a <inului IH5!i, la punctul intii al cli<1Jog11lui penlru Î:Kheierea
r:;kii fir:~1ra St'himh<lrca s1<1tutului juriclic-polilic <•I Principalelor. ln şe
dinţa clh 2G martie lfl3:1, J'epre7.c>nlant11l Franţei <1 propus unirt•a celor
dou<i ţ;·1ri suh un prinţ ercditur romi111 sau striiin . .-\stfel m<:rilc Puteri au
luat <11.:t de dorinţa rom;-milor de a se uni. La
Congresul ele pace ele lu
Puris din 185(), cele clouc"1 ţ11ri :.m fo'>t puse suh sm:eranilatea Porţii, d<ir
~i sub garanţia Puterilor. Congresul n-a putui insii rezolv•• pr..>1,lema or1..'<llll7.al'll
celor dou<i ţ{tri (unire
sau st•par•?re po!ilici1- admi11i"itrativi.'i 1,
pentru c<-1 cele ~apte mari Pute1·i s-•rn divizat in cloui1 u1hcr;! : ':'ranţa,
Husia. Prusi:1 şi Surclinia, de o parte. Turda . .:\uslria !:'i An.~:lia, pe de
alia":'. Jntrucît cele trei puteri antiunioniste pretext<.1sen-1 61 romi1nii n-ar
dori s;~1 formne un singur stat, s-a hot;-1rit trimit.crea în Princip:1te a unor
Comisii care ~;:-1 a&culle dorinţl'le romc"1:1ilor. Comisii care au luat fiinţi1
la începutul lunii septembril' IH5u . .'\ce:1st<i con!-.ull:.irc uri~HI s:. se fac<-1
prin clcl<•gaţi aleşi din toate straturile sodale, intruniU in wluniiri na-

-------

:15 ·r_ ll<ilun, otJ. dl„ loc cit.
:li> T. B:H:m, 011. dl„ loc cil„ p 2.
"' Dot•umenlc reforiloa:·{' la: furmarra Cumiletelor 0le::-luralC'

1°.ll' Enir"i rlin Principale, alcr,Qrilc pentru i\clun:iri („Divanurile') ;ul-lioc, <ic;d.1<1l<~ril2 <l'n l\c11111;"1rih•
Molclovci, „1'1·or,ra111ul unioni~tilor clin :\lo!<iova", .. raporlul Comis C'i e11ropc•nL'
inain':~t CC'lor ~ap:c..• p111Pri r.aranlL' cu „c:liul );1 l'm·k·.
:l~ D. A. St11r<lr1, luo;(•mn:itaka Uiva:i..irilor acl-h:ir din laşi şi IJncu:·.·~li in istoria
n•11;i;;tC'rii l{om;init>i, uu~· .. l!JI?. ; I>.:\, Slurc11.a şi c. Cole~L'll Varli:·. J\tll' şi clol'lllnl'lltl• rt"lalÎ\•l• la istoria n•1iaşlerii Hum•inÎl'~. \'Oi. \· 1. parl~a a 11-a, Buc., !B81i,
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Liow.1le denumite Divanuri ad-hoc.
fn vcJerea onwniz<irii ale.~erilor
jJcntru· cliv;.111uri au fost infiinţate in cupitalele celor uoui1 Principate ComitctP electorale <.1le Unirii.
In Moldova, Comitetul clector;.11 al llnirii. la întemeierea ciiruia a
colailorat şi
Constantin Burmuzadli, s-a consituil la începutul lui febnwrie Hl57, iar in martie a <adoptat un program de ;.1cţiune. „C. Hurmuzachi a fost set.:rctarul şi sufletul acestui comitet. Se poate susţine di
el ;.1 fost unul clin cei mai ele seamit membri <.ai Comitetului Unirii. Fiind
şeful hirnului de corcsponc.lcnţt1 internă şi exlcrrni al comitetului, el a
fost făuritorul manifcstclor c;.m~ s-au adresat t<-trii şi al protestelor C<!
i;-<111 trimis Puterilor protectoare" ' 0 • ln aşteptal't'a comisarilor europeni
şi a firmanului de convocare şi funcţionare a Divanului ad-hoc, pC'ntrn
a pn„Mi1ti regulamentul de funcţio1rnrc al Comitetului Unirii şi a protc·stclor ce trL'ln1iau trimisL• Pute1·ilor protectoare. Constantin Ilurmuzachi
s-u rclr;.1s peste ( i teva luni in li 11i.5tea moşiei ele la Du !ceşti. Scrisori I~
sale adn:•satc lui Ioan Muiorescu din acest r{tslimp (lfl5li-lll5B), în care se
rdl'r<-1 la organizarea şi conduccr<'a campm1iei electorale pentru Divanul
ad-hoc. precum şi scrisori le c<il re fr;1ţii s<-ti ne re levC'az[1 j ntens<i. cpuiz:.111ta su nnmciă, mai presus adesC'a de forţele unui om, relevcaz[1 deopotrivii
rara i,a erudiţie juridicii şi islori<:r1. Principala prohlem;i <.>ra acccn ca sli
!>e clovedcasci1 faptul c(1 Principatele n-au încetat niciodat;-1 de a fi statP
i ndcpcndente ~i suver.anc, C<-t suveranitatea 010marni. ca şi ocupa ţiu austro-turcă din 1854 violeaz;."1 ;.iceslc drepturi. Pentrn a produce asemenea
dovezi trebuiau g<-1silc argrnnente şi C. Hurmuzachi
k-a gi1sil. Poarta
işi întemeia drepturile sale ele putcrt· suzeran;-1 pe trali.ltul din 1511 al
lui Bogdun (1504-1:117) cu sultanul Baiazid al 11-lea. prin care urm;1şu_I lui Ştda11 cel Mare inchina ţara turcilor, ohliC?indu-sc sit pli1tc;1sc~·1
tnhut. 11 Intr-o scrisoare către Ioun Maiorescu ~ 2 • C-tin Ilurmuzachi precizt•az;-1: „Capit.ul<1ţiilc sunt tractate de protecţ.iune .. \ş:!clar Principatele nu fac parte întregitoare '1 urciei, nici au vreun amesit-c în integralii alea lor. Poarta a pierdut toate ci re>pt uri le, fii nclc<i nu nt•-:rn pc"tzil hotarele, fiinclc{t ne-au supus ruşilor. iar acum ne vinde şi ne supunL· nemţi
lor. Principatl'lc fiind suvt'r;111c au dreptul de :1 încheia tractate alit cu
puterile stnHne, cit şi intre sine. J>Cntru unirt'. :\şa dar, sictir turdlor de
:i llf' organiza t·i JX' noi. Ocupaţiunea austro-turce<isc;i clin 14 iu;1ie Ul51
est<:' cl"71zurpaţjunc. o ncle,l.(iuirt•. Continuarea ocupaţiei o infamie. o violcnţ{1,
o nelegiuire şi mai marc. Amestecul turcilor in cauza Principatelor este
n căknrc a drilurilor ginţilor. :\cc:-asta nu va avea loc numai cind drepturile:.• noustrc vor ri respectate, clorinţc:-le no<1stre inf<'tptuitc. Altminte1·1•;.1
vom prolC'sta de va merge colbul. Am mai protestat noi şi ast{1-Yar;.i contra m<.-1garilor de Ia 'ferigrad şi tot am ispr{1vit cev<.1. Cetcşte articolii mei
şi vei vedea cum am pr<:'parat spiritele pentru necesitatea unui protest.
Chiar şi comisarii vor fi întimpinaţi cu protestf1ri
in contra cf1lcCtrii
autonomiei, in contrn uzurpaţiunii turce~ti". lntr-o allf1 scrisoare, c;.·atre
acelaşi I. Maiorescu şi tot de la Dulceşti ". putem citi : „De la intrarea
:1: 1 CI. D. lvane~t·11, l nin·a Prind1mh·lor lh1111i11w. in .. Convorbiri lil<:rare". !!111\I,
11r. I ,;i nr. :1.
40 T. Bi1ian, C-lin llurmuzad1i, loc cil.. p. 2.
. .
.•
..
.i 1 .,Capilulaciu1w;i lui Bo!;tlan", c11111 o nume"jLC C. llurmuzacl_u, U• laL:i fa„,fronlc.11 u~
Nicolae CosLin şi lipi1ril;1 in rC'vic.La „1\rhiV<I roma1w;1scu". lo;n. li. P· ,1-J!) şi
urmi1Loarele.
·I?. Scrisoarea din 311 'cpl., p11hlicata in „Convorbi1·i lilc:-are". l!JU î. nr. ''·
.i:l Scrbomea clin .J /Iii ocL. !H5ii.
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1·uşilor in Prini:ipatc hi

1115:{, alt
studiu n-arn Licut decil istorie. l\l-am
prep:.an.1t pe11tr11 veni1·ea comis„rilor ca s:'1-i inclop cu li"1muriri şi intimpini1ri". 111 scrisoan"a
din iebn1<11"ic• IBf>î, lrimis;i de :.istâ cbtă clin Ia-:i ",
C. llurm:.1.:i:achi ii re<:minleşte lui Ioan Mninres~u dcsrre „ceticiunilc"
;•dresate celor 7 Put(>l'·i iil cL1re s-a ecrul „depi'irturea'· c:!im-.c;imilor. „Ct>l'Crt'a nua~t!·ă ~-:.i im;.ilinit, c<ki Dumnezeul rom~111iior. c~m.· nu pflrăsc'i
le ~·~eust<i n;_iţiunc nrnr~iri1, 1.1u t;:1bt iirul vieţii C<ii1m'lcam;ilui ITodC"riţt1
B'.1Jş, 11.11.1 ( . . . }. NGi ;1111 meul o pet iciunc c'Hre lo~1tc pllll•ri!e cerind
o cciimi1c<imie de tn·i perwanc. dm· În<!illlt• de ;1 e:·:p~diu pcticiuncn este
numit cnim<ici!m N. Vo~:onde, cum11atul lui Ne~ri. .'\vem dar c<iimacum
bulgaro-turco-grec ( . . . ). i\.ce·ust.f1 11011;:1 cC1kare a clr<:'pturilor ţi1rii a
procius cea 1:1;1i mare indig11i1~it111~ şi ur;-1 genernLi. c; re a hmu1ţit şi va
inm11lţi mm:i1n1l amicilor tlPirii. Ieri n \'e-ni•_ Caduli Effondi c11 firmanul
1~c.·nlr11 convo~;·rc;J Civanurilo1· si <:li fir:1~<1nul
pentrn ci1itn<-1c:.mia lui
·\'cgoride, :~ccast,-1 nmr~i insult~• :.:dus;'i Principatdor şi Franţei". Tntr-un
rnit'.111':.'llt ele scrirnare (cit 5-'9 putut <!fl<1, info1'11H!L17.[1 rcdacţh ,.Co·~vor
hirilo:· litC'rarc"), probabil din m;irtic s:m aprilie lllf>7, adic;·1 hainte de
~:osirea co~'ii<:arilur prcvi1n1ţi de C<m.1~resul de la Par:~;. Const;1!1lin Hurmuzachi afirmr1 din nou cu loali'1 i11di1~1wrea c;i „firnnrll'lr. SU'.'.t 11wrp<iri
·.i nelcgi~iri ncruşinaic, i< 1 r ci1imld1miilc.>, raş:ilict:!'i ( . . ) Eu •:oi mr.·rgc
~ i mai clep:.1rle ~i voi
pr.Jpunc c.Jcpiirlme;_i
m·lc~iuitl•lor ci1m{lciimii şi
<1!C'gcrca u1n:i gu•.:cr:1 pro\'izoriu, c;'1 num;_d •~:;;:.r '-" \'a 1;u!c1! Lia ţ;1ril01
i:utin~a ele· ;1 se ro~ti liber . .'\cum vezi cu cc mii c•cup :;i p! .tru ce n:r mă
::1t!i duc la l:a:;i ur~dc nu-mi
duu pace si1 lucrez vizitC>lc! ri vorlJF!c de
c~::..::1 .ilc tin.Jr:.1 ş: a!tor<1, chiar şi ale lui Lauriun şi Sion. •\ici, dc~i <:m
O~Speţi, ~O[ ln<ri pot (llCJ"Ll, m;j
!ll<t! r;ot (>l'f•f'{tli pt>lllJ"ll ft1p!a '.'<'~I mar!'
fS.ii) '. J-itr-O 'iCrÎSO<!rC din <aprilie lll[>7 mll'CSi.lt(1 rrnţiJor st1i ..:-arc SC aflc.ttl
la CC"rmn:ca, C. Hm•muzachi seric, referindu-se h1 campania (•lccloral:."1 :
.. L::r mine e•.tc• cartierul gt•neral [<li Comitetului Unirii]. l:t mhe mi Joc
aduniirilC' 1<1 r1inc este l'abrica <le ;,dro~ ~i protc<>t~" Tîel>ui~ ~·.·, ~;l:iu mereu ::,·:··sL"1, s1i dau lumul'iri, s;"1 iau m;isuri, ~<·1 1~ort corespondc!1\i1 cu toat<i
ţ:1ru"'. lnlr-o alti1 scr;soan• trimîsi1 lot atunci fr<1tcl11i ~fiu .-\.lecu. Const.111ti11 Ii 1 :T ;uzachi ~<.:ric mai clar despre istovi !oarC'a sa mu;,crr prc·sta ti1
in i1':•re:•:,ul Unirii: ,.Tu<tLl' protcslPle, toa~c rt•cl=:.mi1~ittnilr:'. lo:1!::- m~mo
rii!e, to<i',c drcu:arcle ::;<:! fal ·:-kii l<t mine. Tr<'bllit? r.:i primi•sc ~ii sit insi r,:i:osc toa! e deput;"1~iile pe Ci.ll'l'. pe ri1spundC'rna mc:.i. lt·-i:ni d;pnwt clin
tnate jud. ţ·_•ie". ln u1~a din dn.:ul<1rilC" s;iie, cea din m;1rlie ltl~7. C. I l11rmu;:achi indem11a pc.• ;1~~f!:l~ori s;-1 ucţ!"J.-;c·ze cu cur~1j ~~ h:->tii.•îre (:i I: i;.·:~ l :1 maşi110:1ţi u. :i !t.! lui \•o~oridc): .. Num;,:i i!1 acl'Sl chip ne vo1:1 puteci : r•i'a vrednici el"· c.:hon<m·a :103')ll"i1 ~i \'o:n pU!l•a ujUllf;t• Id !\(·o;.1til <luril <.! tuturor
rom:·. ni lor Line t:ll,E;eti1!ori din ;•rnbeJe Principate"'·.
D;_1r inslruct.iu11i!e dat<.• or;d ~i circularele cxpcdia'_e prin judeţe nu
!:ufki._·n!R pentru usigur;.1reJ victoriei.
l~rn ncce::u·{,
irfnrmarea
'Jj)L.iei publice din ţ;:•r<1 şi ele ;;<'s!c hotare. ln scopul •!CC!>lo:1. C. Jlurmuzac:hi altf1tui in col;1borare cu lo•~ll i\lilicrescu, l•ro:;;11J"a Dezvu!larc:.t dreptu-

l'Ltll

Scri„o;m~ ciin 2;, foht'. 1:::1. in „C:o:lV(•:·bi:-i l:tC'r<lr(·-. l!Kt'•. n:·. I.
·h „Fi ncl şeful biro".1l11i ci·_• ··ore„~o:ick•ntfi illlL'rn:1 şi r~'.'\lerm\ 11 °'n1<1°· lnhri Unirii.

·H

C. llurnrnz;ichi. n {lls~ f,1;:r:to:·td m:m:·-c :le'o!' tare '>-;n nrlrt-" ·.l 1 :1r:i · • al prot~<.lC'
lor cc „.;iu lra:nis pull"rilor p:-<•lcctoar-"' (T. tl.11-in. C-iin ;111rmu~--:d1i, Io~- 1·it.)
·li' Cun:in111u; .:cler doua -.crl!.ori ale hu C. llur111u„- :1: ;:drc· .a _. fr•" il:Jr !'iii. ca ~·i
circul;;1·.1 clin manie llJ;)7, au fo•t :~produ"c dupi1 T. l~:':!an, l.:-1:1i :1u:·m:1z.ad1i,
Io.: cit.
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ri)or Prim•ipatclor l\loltlo~Rom~1nl' în nrma 'J'ractatului •Ic P.irîs din :)O
marnt1 185H, up<-ir:1t;·1 h Bruxc!lt:s. in 1115î ... lucr•~re bazalii pe proh.mdc
s!.ur!ii istorice. pc> o vaslft informare. de care n~ pare c•i nki Ko.l!i1lnicca1; ..i nu er.i strf1in" ". In <tceast;_i lucrare u11lorii cautf1 s;_-1 stahikascft situ<1ţi:: ce o avuser<-i Principatele înainte şi dupr1 capitulmeu foţf1 de turci.
lnchinindu-se turcilor, Pricipalele intrari1 cu Poarta tn ,.legi1turi de
stat". inchcincl tratate. In leg<.Hurir cu Poarte!, niciodati1 nu fusese vorba
de suzerani .şi \·c:sali. Mai tirziu PoarlH do:fiinţ;\ nnilateral tratatele în cheiule. Principatele nu incct:irf1 niciodaL1 de a fi state intlepcndentc şi
cu ati'Jrc cricincl pol hot::-1ri unirea".
1.Jltima scric:oaro ;_:drrsatt1 lui Ioan M;.1iorc:>scu •• este scrisil clupi1 un <111,
referindu-se deci Ici activil::tca lui Co11~l<:nlin Jlurmuzachi în pc·1·ionda
dc.'Sff1~t1r(1rii alegl'Tilor pc11tr1_1 Divanul ml-hoc din iunie lB;jî . •,:\m fost
! !:!stc rn1·?sur[1 de ocupat, atit de o~up11l. inci1 n-am avut putinţa nici m:·1c r <li! 11 mit rc.q.;czi pina la patul mor~ii preu bunului meu tatt1 !decedat
la 11 <11,rilie 1Brl71. J\veum o misiune mur~. care a cerut toat11 atenţiunea
mea. toati1 adivita1C'u, to;1ti1 ('t1<.'r1da 1~wa. Cu.f.!etul îmi spune c;1 mi-um
1i1de:)lini: misiunea cu sfi!1ţenie şi cur<1j.
Nu voiesc si1 m<I laud sau sii
1ric.<;01·t·z nit•ritclc altora. dar trebuie s;"1-ţi spun c1i eu ;.mi fost orgnniz<1tor.il. directorul şi cxe·:·11torul Comitetelor clecto1·ale, c<I Comitetul l.i
1· inc Sl! adrc~a. c<·1 \ine<.m necurmat cor(':;ponde:-nţ{1 cu Cmnitctele ţin.ttlale.
!". l.ţiu11i cu l.!011•;1..:laturile, c11 tr11dam ltransmiteaml consulalurilor proll'st;'.Jrile , i rec1[1m;-1ciunile pl'ntru ComisiunPa (•uropeani1". Vom ~mticipa
:;1:unind ci1 <'->enţial din scri~:orile ltti C. Hurmuzachi in cc priveşte problema Unirii Principatelor se va rer:<1si in c<')('hrul situ clisct•rs din DivaI·UI ad-hoc <ii 111oldo•:ri din memo;-abila ~ecl!nţ:i de .la 7 octombrie l!.158.
Modul cum s-au dcsff1:,t:r<1t ulc.::!Crilc pentru Divanul ad-hoc al Mol,\on'i nu a mlus, nu 1-utea s<i <..:dttc<i dştil.! de cauz;.·1 unioniştilor. clup:1
cm-:i e 0 1L• bine cunoscut, din cauz:1
maşinaţiunilor caimacamului N.
"·Jo aride, <1flat in solda celor trei puteri witiunioniste !;. Despre modul
Cc'l~l s-m1 desfiişur;1l alcgt~rile pc:>ntru Divanul ad-hoc moldovean afliim
iilfurmaţ1i şi clinlr-un recent <•rticol puhlic<tt in .. Convorbiri literare" ~J.
Din cauza presiunilcr m:lministndive <'Xt•rcitatc de N. \'ogoride asupri.I
; .:cg„ euri lor. ,.la F<ilt icen i - sL·ri~ au Lorul articolului - . unele exista un
I ·1tern1l: comitc:c tlldonist. n-;, rost nles 1·cprezcntnntul .icestt:i comitet,
1 ~111 ru cu I islcle c·lc:dor:! le uu fost falsificate, ;1sl fel c[1 alegerile ~1u chil
\.J .:t1g tic cmt/.a a11tiur1io11işlilor şi cel dintii dintr~ aleşi a fost N. Istri.lti.
'.:n;.1: d111 fru11t<1şii I 1lwrei :intiunioni<>•e. om ck• mare autoritate !ii cu marc
~~!.l lt.1e:1ţ:1 <1s1~pr;i mlrninist ra\ ic•i locale".
Despre acest N. hi rat i ele la
r:d11~~n1 n~ 1ufon:ne;1zi1 şi T. Bc'il<tn (in (C'-ti:i Hurmuzad1i . . . ) spunind
~a „t:1n unio111sl se f;"icusc pcslc
noapte antiunionist", fiicind o intcmt1
i:rorm~:.int.ia scparatislit. Şr-a expus 1;e l:1rg convingerile s<:le separalis:t i1~lr-u:1 arlicol i11titulat Despre c\'cstia zilei în Moldon1, publicat în
I Grifl ·. ls\nti -. fo!;l cotnb~1lul cu
usprime de unionişti pentru ideilf'
sale. C-tin Hunnuzachi s-a ~ri1bit se:-1-i ri1spuncl<i
indreptiml impotrivu
4i Liviu Papuc:, ar. dl., loc cil.
-i:-1 Cernn11i.:11, in -I/ Iii 1:1;1rl1c 1fir1H. in „Co:1vorbiri literill'('", l!JOR. nr. !I.
•
.;1. ~'ezi N. C•. n:!ht, -: :olJo~'! 1: j j : l>o_!'~·l\I·!;· unioniştilor şi inlrii:ilt• lui I\. \"o::orul.-.
·n .. ~fi1·~:1z.an 1~!01·1.···. n~. ~J. nr. 5. p. J,.
•
r·1: Veii : $l. Goruve>i, ( 11:;·1·a l•t F:"1llir1•,1i, in „Convoi-1.iiri )ltC'rar""· W'.1! 1, nr. I. p. !1.
. I D. A. Slurdza şi C. Coll'"cu-\':irtic~ 01>. dl. \"Cil. III. p. t:?::i-12i . .''..puci T. Bal;in,
l:C'lugia\ii moldoveni., „ p. 2-1.
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!ui un violent alac, inlr-un articol intit11lat lin n'nc~ul <ii Uniriii Prindpalelur ·, în ccire spulberi1 arqumenlele udusc de N. Istrati impotrivu
l:nirii si i1~cheie cu aceste cuvinte:
„Interesele supreme ale nc;rnrnlui
01ostru cer Unirea şi cine este impotriva Unirii este un duşman al poporului nostru"". La ulegerile de l.i l!J iunie unioniştii au refuzul si"'1 st>
prezinte din cauza Hbuzurilor s;ivirşite de căimi1c<imie. Marile Puteri care:>
sprijineau Unirea. şi in primul rinp Franţa, au obţinut ele la Poarl<l, printr-un compromis. anularea nlegerilor. Noile alegeri, or~anizale la 10
septembrie, au avut ca rezultat o victorie zdrobitoare a forţelor unioniste ·• Vom menţiona în acest context ci1 alegerile din HI iulie, printr~·
fruntaşii unionişti, şterşi de pc listele electorale,
fusese şi Constantin
Ilurnrnzachi, iar la alegerile libere~ clin JO Sl'ptcmbrie el <1 fost ales cleputnt in judeţul Roman ca rcprczcnlant al proprietarilor mici.
Lucr;-1rilc Divmrnlui ad-hoc din Moldova au început la 22 sept. 1Wi7.
„ln Divanul <1d-hoc moldove1wsc rolul Jui Const;111li11 Hunnuzachi a fost
covirşilor". ţine s;-1 sublinieze T. 13<ilan, redind propriile miirlurisiri ale
;ices!uia : „Tot timpul !icsiu:1ii am fost şi secretar al Divanului, am fost
ll1l'ml.ru al mai mullor comisii : pC'ntru verificarea titlurilor, pe:1lrl1
redactarea regulamentului Divunului, pentru întocmirea relaţiunilor coml'l'ci~;lc. libertatea cultelor, i:1fiinţan•a unui sinod etc. dintre care celt•
mui multe m1 fost compuse de mine. N-um sci1pat nici o ocasiune pentru ii li1muri cesliuneu polilic;i şi drepturile Principatelor. Pentru aceas1u a fost nevoie
ele ii face studii serioase. care m1 cerut mult timp şi
rnult,-1 ostenealc'1" "' I'!. Copoiu publicii procesele verbale ale dezbaterilor
din .l\clunarea ad-hoc a Moldovei. Ne sint prezentate discursul de deschicll'rc rostit ck• mitropolitul Sofronie Midescu clin 22 sept„ apoi fra~mcn
lc clin cuvint<irilc lui C. llurmrnmchi şi !\l. Kogfilniceanu ;6 • He<.l<'im fragmentele semnificative din discursul lui Constantin llurmuzachi rostit i11
men:orahila Şl•dinţ;-1 ele la 7 oct. 10:i7, discurs pc care G. G. Burghele ii
cons1dC'r<1, pe bunc'.1 dreptate, „o pcr!i1 a oratoriei rom~me, un document
istoric" v_
In primul rind, C. Ilurmuzachi stabileşte, pc baz;I ele documente istorice, cf1 vechile capitulaţii i11cheiate de Moldova cu Poarta recunosc poP_~rului rom<'111 deplina exercitare ;1 suvcnmit;iţii : „Principalele Romimc
1w1d staturi suver;.me delii i:;inc se i1:ţelegt• ci1 ele au i11contest<1bilul drept
ele ~1-şi legiui reorg;.111izarea lor (.. .). c;i ;1u avut ~i m1 clreplul ele a inche1u tractate alit cu ;1ltc staluri cil şi între sine. De la sine c..lar urmca~i1 ca ele_ au şi dreptul <le a încheia intre sine tractat pentru unirea lor
1nlr-un srngur st.ii şi sub un sim:ur 1•uvc1·n. lfnirca
1111 este o durint5
11011;"1 (. • • ). llnirca este inscrisfi in 'i11imilc tutnrur rornimilor.
Ea s~a
discutat in curgere de mai mulţi a11i de toat<-1 lara, de toatc'1 presa Europe>i. Ea s-u primit cu aclmnuţii ele ci1Lre alcgi1torii noştri, de ci1trc intrcuga ţnri1. Dorim Unirea pentru c;-1 nu mai dorim s(1 fim pomul discordiei
intre puteri riv;ile, nu voim s;i vedem legiune de candidaţi la domnie.
fi:? Publicat la 15 iulie 111;-,i;, OIJ. l'ÎI •• loc cil., p. hh:l-lili7.
~:l lk<opre „avatarii" ;1ctiviti1\ii politic-e ;1 luii N. hlrilti vezi: Ghcorr,hC' Sibrc:hi.
~liri noi dt•!>IJrt• N h<rali. in •• Suceava" :\nua:·ul i\l11zcului .luclc\ean, XI I t XIV, l!lll6-1!187, p. 2li.! -lli5.
f:-1 Cf. N. Copoiu, ari. c:il., loc. cit.
!i:i T. 0;\lan, ('-lin llurmuzathi, loc cil.

56 N. Copoiu, UnirC'a m <k·zhah•rilC' 1\du11f1rii ad-hoc, in „;\J;1ga;dn i„loric", 1!•75, nr.
4, p. 3:1-:Jli.
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Dm_-im U11i_rea, ch1r tot aşa de fierbinh• dorim şi un prinţ str:iin, dki nun:i11 un prinţ stririn poale lupta cu succes î11 contra influentelor str[1ine
earcr.1 Tr:1ctatul ele J>.:1ris a voit s;i f.:ic.:î :.;firşit. fnainte de a vii da voturile
11u_ uitaţ.i, don~nilor, c;i to<il<i i::uropa, toal{1 lumea civilizal<i priveşte ,,;
noi.cu cea mm m:irc• luare amrnfl', cc.1 si1 afle sii sintem vrednici ele c.1 fin
rwt•l', vrednici ck• incredercu ţCirii, care ne-a ales şi 1w-a trimii:; <1ici c;.1 !-ii1
r.erem :
- l Respectarea drepturilor Principatelor şi indeoschi a autonomiei
lor, l;olrivit vechilor capitulatii inc:heiale cu fnalt.:1 Poartii :
- 2 Unirt'a Principatelor intr-un i:;ingur st<tt cu numele ele Rom1111ht.
:J Prinţ slrai11 cu moştenirea tronului
dintr-o dinastie domnire ale Europei ;
4Neulraliwtca p«unintului Principatelor:
:; Fulerea legiuiloare încrcdintatc"i unei obşteşti :\dun[iri in care
s;·1 fie reunitp toate interesele naţiei. Toate acf'stca suh 1?an111\ia
colect iv<I ~1 Puterilor c;ire au subscris Tractatul de P<!ris.
Nu credeam c:"1 in monwnf ul acesta suprem. de la care atirn:"1 vii torul
fii fcricirC':i a cinci milio:1ne clC' fraţi, sâ se afle intre noi mi1cm· unul cure
n-ar dori împlinirea cererilor rostite de ţara intreagi1 prin ;.deşii st'1i. Cine
t•ste în stare de a le combate. acela nu este romim, ci duşman :11 fraţilor
s;·ii. duşman al ţiirii, unealti1 a intereselor striline".
Mihail Kogi1lniceanu şi -a terminal scurta sa alocuţiune cu urm;itoarde cuvinte: ,.Fratilor, onorabilul meu amic llurmu;mchi v-a dezvoltat
consideraţiile care ne rac o lege si1 cerem Unirea Principalelor ( . . . ).
Inima poporului nu se inşeal:"1 niciodaU1, si1 ascultinn, fn.1ţilor, inima poporului nostru. s;I ascult.-11n glasul şi intc·resul naţiei noastre, c;.1rc i:;trigă
neîncetat : Unin• şi Unire : si1 gînc.lim ci1 <1st;izi este ziua cea mai marc
din veacul nostru. ci1 asti1.zi nu numui ci1 scriem. dar facem istoria ţfarii
noastre„. Rl·2ultalul votului a fost acesta : 81 pentru şi 2 contra. „La vremea lor, seric N. Copoiu in prezcntarc>a sa, aceste discursm·i <.lll avut un
Iar<! ecou nu numai in ţara. ci şi in F.urop:1. fiind publicate in 1858 in
lucrarea lui M. !\. Uhicini La qucstion des Prindpantcs de\ ant !'Europe:
c•le n·il'V•i drngostl';1 ele \<ir[1 11 Cl'lor trei reprezentanţi ai obştei romi1o:e~ti, via lor clorin\i1 ele a vedea ţitrile romfineşti unite( ... ) . .'\clun:"irile
ad-hoc, alil prin c0mponcnţa lor, cit mai ales prin conţinutul dezbaterilor au fost adev:·1rale adun<·1ri nTrezentative ule poporului. la nivelul acelei
cpod, exprimind cu vigoare aspir.:1ţia sa c;ître unitate şi indepcntlcnV•
11aţ•onal;'1'".

ln co;1tinuarca şcdintc:lor :\du11;'1rii ad-hoc. Constantin llurmuzachi a
lunt part<· „cu o mare com1;ctL•nţ;·1 la dezbaterea tuturorr chestiunilor privind organi:1.w·ea Prii : tlesfii11ţarn1 privilegiilor tle clas<i. e.l!ulitatea in
foţ:1 legilor, justa a~ezarc a contribuţiilor, acceptarea tuturor ccli"iţenilor
in posturile publice. La propunerea lui C. Ifurmuzachi se volC:.•az;"1 mulţumiri presei franceze care a sprijinit lupta pentru Unire" ' 8 • 1n şedinţa
Div<rnului clin !I decembrie la ordinea zilc:i veni problema inclrcpt:"irii hotarelor Pri11cip1.1tefor i;rin comisie europea11;.i, precum şi a propriel;.iţii
Deltei Dun<"1rii, problcm;i ele interes european. Haportul lui C. llurmuzachi,
bazat pl' dreptul is101·ic. pe dreptul internaţional şi pc tratate trezeşte
admiraţia tuturor. La Iii dec. se dezbate chestiunea ruporturilor dintre
:ii C~. G. B11rg'1elC', Coni.l:m1i11 llurmu:wd1i, loc. cil.
!iii lbid.
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propriet.:iri şi s;ilL•ni. Dou;~1 uu fost propunerile· principale: unt1 a lui
C. Negri care propu1wa atribuirea p<"1minturilor s;itenilor prin clcsp[1gubirc
şi propuncm.~<1 lui C. Hurmuzachi Cil ruporturilC? clintre pro::rietari şi ţ(1r~mi :,a St' slabile:1sc<"1 prin libere invoiri, h!r ~uvcrnul s:·1 h!e!>ncasdi irnprop"ieliU"irea 1:rin aşezi1minlc ele credite·'.
Crmeaz;i un alt moment import<1nt ni .. mur:i lupte rentru Unire'' (c:i sf1
fcl~:;im e:-;prcsiu lui C. Hurrnuwi.:hi). h perioac!a m::i - <1Ugust 1C!i8 are loc
Conferinţa reprczcntunţilor celor 7 Mari Puteri de !::"1 Paris c\:rc u adoptat o Convenţie prin cnrc se stnbile:1 viitord st.:it~1t politic, soci<1l şi aclmini!:il1·utiv <:I Principatelor : cele clou,-1 ţtll"i \"\lr purta numele de Principatdc linile nlc l\loldovc>i ~i 1.'i1rii Ho;rnine~ti, fiecare .:1vi11d domn, guvern şi mlunarc legisi<:tivi1 proprie. ln clcc. 1358 au loc ale;..:Ni!c pentru
.-\cluni1rile elective în vcdere:1 desl'mn<'1rii cc:o!' doi domnitori. Lupta cli!>lre CC'lc douc"1 purlide. u11io11istil şi m1tiunioiiisl;i se int.eţeştc. Un fapt poate
mai puţin cunoscut a fost acela 1,l!lrecul in :\du11area clcclh<i ;,1 i.Vloldovei, in cursul dl~.f.baterilo::- clh comisi<J pentru verific:!reH titlurilor, cnrnisk• i11 ("a;·c er.i membru şi C. Hurmuzachi. Esle vorba ele coJ1testa:-ea
m m<latului d•~ cleclor ;,d acestuia. F<1ptul C'-le relatat intr-un articol publicai recent in „Tribun<1" •:. Citi1m din acest articol : „La 22 ianuari'!
Hl5!l, zi:.!rul .. Osl-Dculsch Post" (11r. i, p. I) scria: «In adunrirea clcctivi1
a Moldo\"C~i. Grigore Balş u luat ;,1p;irarea lui C-tin Hurmuzachi ;,11 c<'trui
m:mdat a fost co11test•1t fiind supus stri'iin. Mihtiil Koµ;ilniceanu a ar;ttat
c:'1 n'voluţionarii ele la ! 3~U fiind nevoiţi su pribege<1sd1, C!I l)Î familia lui
nu fo~t aceia n:rc au de.schis apalrizilor uşile lor, in moci ospilulicr. 1n
<:0:1s~cinţii el este nu numai moldove:111, ci şi romfm„". Acimirabila inlervcn\ic <1 lui J(ogălnicc<mu a redus cu u~urinţti la l<"'ic(·rc ;,iţ;ilaţi:.i anliuPio11ist«1 şi mand<i!ul lui C. Ilurmuzachi a fust vulidat.
O creşLe!°c a virulci1ţci luptei dintre un.ioni~ti ~i sep<iratişti s · consi.alii în !\clun[1rile elective ;.1le Principatelor <itunci cinci incr>p cle:~\Jatcrilc
u·ivi: 0<.r~ l<t ulcgerca domnilor, ficcurc dintre pi.ll'ticie avi;ich1-şi proprii
<.;.111cliJ~:1ţ!. 1\stfel, in J\1oldova ajung si1-şi, plina ca11dida1ura la 1roi1 nu
11umai <:onscrv;.:torul i.!:1tiunionist N. Istru.i, ci ~·Î - faptul este demn ele
rckv<il -- fo~tl]l dom;1 al :\~olclovei, ?llih~·il SLur<lza, avinclu-1 c;i rivul pc
;n::.u ;i lilil si1u. Grit~ore Sturdza (clin p.~t·lca unioniştilor). ,Jnl;ilurat de la
c o:nnie în 184:.), Mihnil Sturdz<1, stal;.ilit !"1 P:.i1·is, ~ii-ii f:icut principalul
S<iu ţ'!l din n•clobindin::: tronului. In Hl'.ifl in fcl:ra p:·~·~ălirilor penl.ru <ilc~c re 1 el om milui t\IoldovcL s-a i11tors în ţ;u·;: i:1 c~!i l<t~c de ca;1cliclc.il JI (ul ~·;-{•j :1ntiuniodsl~·. lmpi1rl.in<l bani i11 drcaj)t:I şi slin"<I a reusit si1-~i
1.1• •w:.: un num<"1r ele.• pmtiz~llli, ins,"i 1,rea p~ţini p::mtrn ~~ ;lubîmli 0 Şilnsi1
re;,l;i, mni ale" ct'1 se <.!fl<l în com;~ctiţic cu insll.,:i [iul s[1u. ln aşteptur~a
l.1161· zile m:·i bune. 11.Ii!rnil ~;·urdz;1 s-a ir.tor.:) b P<iris. Pentru CD:1cure11ţ:1
fo.:ut;"1 in 11!58 la tronul l\!oldo\'ci nu-şi va ierta fiul, ştcrgirnlu-1 c.le J,i.!
lista moştenitorilor imensei sale averi" 6 '.
Din cau;m UjJi.ll"i~iei 1m1i mullor pretendenţi la tron, I~ llll lllOllle1'~ uc;t
îns<"1şi unitulcu partidei unioniste era în primejdie. „Cind veni vorb;,1 de
alegerea domnului, muli încercatu solidari1.ute a unioniştilor se sp:1rse"
0

;i~I

lhicl., nr. 2011~1, joi, 2~ apr.
(.O fo:ur,cn Gluck, Cc>ntriba\ii l'U 1>rh·irC' J:. rf.·,und11l !orm;irii ~talului naţlo11.1I 1a
1>n·s:1 viL•:u•:W, in ,.Tribmrn·•, l!l!!!l, n:-. "3, µ. '·
1:1 Dr. J.Uci:l..1 nula, n2bulo:1-.a mo.511•11ir<" a lui .'.Tihail :..;1 ·1rdza, in .. i\la::azin i..:0:-lc".
}9;.J, 111·. I:!. p. :io. cap. ,,"fala ~i du rivn!I la llC''eln~i Lron".
r.;; Ve:r.i : Uic\i1marul lilcrnlurii rom;iac dl' l:i ori~i;ii l>ină l:i 1!100, p. !Ci.
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(T. Bi1lan). In Moldova, c\up;i ct1m se şti~. şi-mt pus c~mdidnt11ra fruntaşii
n~:',c~·1 rii unicJT:i->l<" ~.1il1ai! Kog-<."°il; 1 icc~rnu, Vo:si~~ Alecsandri, Cos'ache Neg1·i_ La \111 momE-nt cl<!t, V. :'.lec anclri ~~ve-a consicle:«tbi!e ~nns~ de <t ri
ales clo1~n : renuntă însă la ci1Pdi<lutur:1 in favoarea lui C. Negri "'. dup[1
cum f;lctll"it ph<."1 !:1 u..-mii cu toţii. suo;ţinind cu ciildură pe colonelul .'\!. L
Cuz;;i h ace'il conte::! m1 e surp~·i!'.Z<itor ntit foptul cii C. .llurmuzachi
s~;rijini Iii început o altă cr.1;di·.l::ituri":, ci c surprinzalcr că sprijini. dt1p<"1
cm~~ •·rat;.""1 T. BZ1hm, c:inclfrb•uJ'a lui Cl'ij?cire Sturd.:w, un om compromis
fi impopukr. ca fii.: •!1 lui :\Jih;1il S~1.m.lza, invrr!';unalul du!;'mon :ii unioniştilor, şi ca fost co?~•i•·1dant d~ divizie (f!C?1crcl) in armata ot•Jmar~<1 .. .111
nci:?sl scop, seri::- T. R"ibn. C-!in Hurm1.12R!:'hi idiinţ:"i. imprcunii cu cîţiv.1
. rlr>teni, zii.!rul „Co1'.Slituţio1wlul·· 1 (in~mţat, l'ireşle, ele Gril!or0 Slu:-dtal.
:•l 61n•i prim m11n,·!r 11pi1ru la fo:;:i la 10 11ov. lll58. Dup~1 p;trc~l'(>IJ. hii C.
I!t1rmuza.:hi, Grh'.ore Slurdz" e1·a po~rivil pentru rlomilie. Wnd un om cu
i· 1 flu1'.':1ţ;i, C<l
ele c!omn ~i t\VC<I ('X!;t'ri·<-?1t{1 ·~t1 ~iiici·1. C. Hurm~!7.:1d1i Li
public<i ri:.rnifcstul c;itre tar<"1 (o ··profcsi~ cit> ~-recli11ţci"') 5i ii !;Wţine in11·-un :!!t :.•r!kol c~ncliclah1r;1, moli•.:imln-şi opţiunea"~· ,.L1rioi1i-•!i 1~11 putr•nu ~[! l:::;t- r";ir[1 r;ic;µuns mticoldi:> uneori vchcmenll:' •'!e lt•i C. H•~rrr.•·.
:~aclii. ln 1rt' a!ţ!i i-m1 ri"1spu11s Bogdan PNri::cicu Hz•sdeu şi V. ;'1!"'C!i'.1:1"clri.
E,·ident. <"'. Hurmu:'.a<:hi a gresii sprijini!ld c.ardidatura printul•.1i c0m11ron_1_is. Cirif!ore Sturclz:" clar C. l!11rr.rnz:?clli n-a ro~t un apo~hil ni ir:'l".'ii Uni1"1!. :\cen grcşt>;d;i nu poate intuncc" m:1rilc sale mc!"ite n;.1ţionale. D~ altff'I.
1111: i1 cum ~c ~tic, C Hurn:u;:nclii <1 votat in cele cli'l nrr1;i pe:ilfll :\!. J
C:!za, atHt1rin+1-!;0 mnjtT!'.i1ţii dcputnţilar din \rlum1rf'a electivi'\ r;irr
l'rremi pe Cu·-:a c;i domnitor ul :Moldovei şi ai::tfel l<'C!ăturile c11 unirmi<:iii.
i n trerurt«" puţ"i 11 1imp, !H;tl rest<· bilit" (T. Bâlnn, ('-lin Hnrmuw•.·!:: .' ..).
Un!O!lÎŞlii moldoveni 'H.lll <le1.:l;irat pină lu ltn11il Cil loţii rentru c::mc1:~k
tura n·~icit ., !!1i \I I. c~1z:1, p111·[qcl c<1pi1t sci7illnii <'i 1 rînd~tl p:1rtizaniLr
ll1·=rii. !1('111:-U (';"1 •• disr.ttlcle r~entn1 domnit' :ir ri r.1ul11t con<otitui 11".'"\ impccli1:1c11! tn•?jor i11 cako :·cali°z;·trii voinţei naţio!1<ilr.• ;i··:ithd Pu~C'rih:- 1;arantc Cil s!:ll in jJC um1iil,!i re r·.o:'!ale şi 11\1 ~~1lere:;;C" 1 e PO!~Ort!l:ii btreon" 61 .
Nernult:umiţi U<' m:dd în l:lfl' C:)?Wrnt;iri d~ la Pa•is cH11 ;111:'.U'.'t urna
a ?;tohlit. oq~:mi7.··:·pa Pri11ci:x1te'or.
''C!Jn<-~ri!P (•lr.:.li\''' ;1le celor d·m<i
ţ:"!ri <HI i:.:dt pinii 1;1 er:nfi n1ijlo:11l r:·in e<1:·c Scl e!nrlt'·:. !lol1iriri!c Ca11•:,:11tj1: 1:1 a~t':1 .. iele·.-_· , .. · .:.:i 1:·:·· =~ <~1! 1 ·.:u ;i•c·r:• ri a lui .-\!. l. C·1~n. J-·u 'Ît~cl
:1i::tkl. !;cntnr :.! clo!1:> 0~1r;·1. gu\·e~·:ick• f.~?ro1~ei în [;1ţ.:i f;mtul 11 i i~ipt:n:'· ~i
ci!' car·~ ;~c0s~~ gu\'crPe ·1!: trc"ttit ~·:1 i;1 cunoştinţă . . L! si'ir5it11l anului
1f.!58, lupin popon•lui :·~.111f1n pentru u11i.:·C? <1 cunosc•.•! nomf'n!0 de man!
111!0~~ilcilc. P.:)rţ:·I~· t:r.ioi;l · • lli:1 ţ.i:·;: mi intc:-pr(.·:d prevederii~ Conve11tiei in lt1tnÎl1il intcrr.~sclor ru1:d: :n~ntd~ ale poponi\ui romc 1Jl şi, prin club!a <1lc!!el'e :1 '·1: C1:·.;~. ~i-;n: ··:·;; ·:~1 ·t intr-·. :1 1:~- li clemn, prorund pal.riolic :;:i ncva~or dorfnţu sa ferm:·1 de unireo".~•.
Dup~1 i?1faptuire:1 U:iirii. C-lin Hurmuz:::.:lii C\ co!1'.in1:-it sii jom:e accla-::i rol im;iort•mt in \'i~1ţa ptthlicii a l\'l:-ldo\'ei, inc!t'pli_nind diferite func_ţi~
înalte: ministru ele justiţie. chiar h mrnl Unirii, Iunctu"' pc care o cxcrc1!a
~i in <1nul Ul61, ministru adju:1ct t.1 Ministerului _de Fi~1~mţc, deputat rn
1mii mul te ri nduri in camc!ra kgi">lativi1 a Moklove1. <lpot m CC'a a l\·hmle ·

nu

1

0

Î;i ·c~ tlur~111zact~i. l'rofoo;it• dt• crt•dinţfi :-: prinţului Ciri:!Orl' 1\1. St!':·dz:t. în ·:Con.-.lit.11tion11l11l". llNR, nr. JO, p. 1-2 ~i Camlidntura 11rint•1lui Gr1~orc• M. St11r<l:1a,
ibi.cl„ nr. 11, p. 1-:1
l•-1 C:l. N. Copom, l!nirc>n in th•zhah•rih.• .•. , loc l"il., p. :la, nC1ta î.
1;r, „Ma1:n:i:i11 htoric", J!lî5, nr. 1, :W.
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niei, senator şi vicepreşedinte al Senatului, iar în 186B n rost numit primpreşedinte nl Curţii de Casaţie rlin Bucureşti. c\;..1r nu exercit;i uceastil
funcţie, fiind plecat din toamna <1CC'lui an l.:1 Vienn pe:1tru a-~i in!!riji s<"1m'ilatcn, care se deteriorase mult in ul!imii ;mi, unde şi muri.
In nfani ele prcstirrio<1sa caricr{i J:;..,Ji;i,<-t a lld Con~t•tnlin Ilurmuzachi.
ţinem st1 conSC'lll11{m1 t~~l all usf"~ct deo~cbit ele Îlnport<mt al aclivili'"11,ii sale,
menit s1i ilustreze le1~i1turill' culturulc• şi re 1er~n şcol:ir dintre .:'.folclova şi
Tn1:1silvania, ca principal mijloc de consollrlare a uniti'"1ţii naţio!lalP. Ne
folosim în acest scop dt• un doc11ml1 nt dc~coperit ele muzeogrilful faust
Remus in arhiva muxC'ului şcolii din Şch~ii Braşovu!ui şi pulilic<1t in .,Tei<',graful rom(tn" din l!lB4, într-un articol intitulnt ~coala r:1m:111C'asdi hra~n\'l''1nf1 prcmis;-1 a unitfiţii noastre naţirnale. Vom cita citeva fragment<~
scmnifictilive clin aces1 articol. „!nc<"1 din !f'l:i2. Con<>l:1ntin llurnrnzachi.
mcml:ru in comisia de orl!anizarc-" hwt1ţ:iminlului public n~oldovPan, t rimi!ic rom{rnilor transilvc"mcni imnort.:mta sumi1 ele 1~:1 r,albt>ni, dcsti:•;_1toi
1x·ntru u fi iiiln:buinţat;-1 jmm·1tall" pentru zidirea l:kaşului ~imnazi:il
„:\ndrei Ş<.ig1.1na'• din Bra~ov jinfil;iţat i:1 IP.50]. iar jum,·1t<Jtc· pc11lru buim
orga11i1.arc a lipogr<1fici din Sibi11, de suh te<iscurile ci1rcia au ieşit numc1'0<1Se manu:.tlc şcoi:.tr('. Cind, la sfir.şitul primei dC'cac.le ('Xistc11ţa 1:?imn;1ziului P.ra pcriclitati1, romt111ii din Principatck• Unite au venit l!rahnic
în cijutor. Ca!llerele le1!islativl• din laşi ~i Ducurcşti au votai in I HCW acorcl<in.·;1 unor clo:1aţii <lllll<llt• de 500 de r,;.tlbt'ni, dup;i cum reiese din clocumentul inedit recent descoperit Io adrC:'s:1 de mulţumire!. La acordarc•1
acestei donaţii un rol important l-au avut C-tin lltn·muzal'hi şi l\Iilwil
l~o~;,~niceanu, care, sprijiniţi de Al. I. Cu.za, au sustinut in C<imerele lcg1slahve interC's"IC! inv;iţcimintului romtmC'sc braşovean. ii aceast;."1 <t<lresfi,
l't'Prc.ZL'nta1_1ţi~ şcoli rom{mcşli clin Braşov. clup;"1 cc elogiaz;"1 „sim~ul naţio.11<1! ş1 patnot1c„ al lui C-tin Hurmuzachi, suhliniud1 c;''i
Domnia Vo:.1slni
imbr(1ţişPaz;-1 <tcest gimnaziu inc<i ele ICI infiintarC'a lui si concursul DomniP_i V~aslr~ face o rwrtc inte_l!rant;-1 di11 i!C('] \'01 al l11;1Îlei Cumree Lcgish~ll\'L• l<:voritor şcolii noaslrt' ~- . . ). Pentru <1ccea, Eforia Şcoalelor Romime
chn_ I3raşov v;i aduce prin noi, i11 nt•mele tuturor romimilor de peste Carpaţi, ce;1 mai fi~rbintl' mul(.urnitii ~i f'rofuncl<i rec11no5tint<i. Sfi lri1iţi,
Domnule Preşechnte. Sfi tr;fo1sci'"1 i!w;tra familit• Hurmuzachi»" G6•
0

, /\prc~pii11clu-ne de finalul acestei prczcnt;iri et victii şi activitt1ţii lui
Const_;_111tm Hurmuzachi, vom reda citeva fra<!"mc:ite clin necrologul s:1u .:.
Ci.lrP 11 <.'Ollt11re;iz;-1, cum nu se poate mai hinC', fizionomia mora\(1 intclccttwb ~i polilic;-1, scutindu-ne pe noi O[• mai ample concluzii fin;.Ic: „lin
11
~orl: 1;1dclun~at de inim;i - se precizcm:;î in necrolog - a curmat, la
l:>/27 1 ~hr_ 11Hi'I. viaţa lui Constantin lltirmuzl!chi, care a fost lolclcaun;.:
m_i..li yutin_ ingrijit;.i c!e sine dccit de f<.>ricirea patriei". Rfuniişiţele sule
p;11n111te~t1 <.tu fost transporiate la Dulce~li. reşedinţa de predilecţie a rlcfunctullll, unde se retrf1geu, de cite ori sc;ipa ele xi::;omotul oraşelor, urmind
cu im1;itinat;i neobo•;irc S•'rioasek• sale studii ~i n•rcetilri despre trecutul
Hom:1;iiei, despre dn·pturilc str;~1hu11c, ca şi despre lrchuinţele şi interesC'\e actuale ale pairiei (... ). „'\m prit-re.lut un pi..ltriot distins, un romi111
inv{tp<"tiat. Puterea sa ceu realf1 moral;-1 ~i spiritualc"1 a U1cut din el preturn; ln lllfiC C. Jlurmuzaehi era cleµulat in ,\clunarea lei::i~lati\·[1 a ::\lolclovci şi viccprl'şcclintdc

„.„

ci, iar ii_!. Kucalnicepn_u

er;~ 1~rin~-n~ini-.trul. Molcl~n·i.

miin;·11oarc ric muHu1111rc ;111 Co„l 1r1m1o;c 1111

h.o~alntceanu ş1

C:nn~lanli11 llurmurnd1i, N1·rrolog, in „Foaia Soeict[1\ii pentru cultura
ronuin;i ln Hucovina". lllli!l, nr. :l, ·I şi 5, p. :il-!'15.
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tindem• o ;nitoritatr. care se bucura ele inalt[1 stim<i ~i incrcderc> generalii( .. ) Inkligl'nţ;i sa s11perio;iri1 şi C'rlldiţiuneu sa, severitatea principiilor
sak\ iubirea sa de dreptate .5i ac!evi1r, sincPritatc..•u 11einC'r<-!dit:"1 !:'i frar~chc
ţca caracterului s;-1u care se exprima in toali1 i:1foţişarca sa deschis<-•. vîrilC:-1
şi impu11.-1toare: hu11;-1lalen inimii ~i comp<~Hirnirca pentru tot omul cc suferi1 : patrio1isnwl ~•-•li cc.·l luminat. sw;ţi:rnt de o credinţii tare in vitalitatea ~i viitornl fericit al naţiunii rom;"me - aceste calil<-1ţi au compu"' mai
cu osebire fiinţa hi1rbatului nostru. F.le nu fost rccu:10sculc de ţ<1ri1 ~i
prcţuilP p1·i11 inalle clislincţ.iuni tic ci1trc ultimii trei domnitori ai Rom;:1niri : actualul Domnilor LCirol J I ii onMa cu o rnri1 f~ntţic şi bu11;h•oinţ;1,
cerccti:lclu-1 dt> dou;"1 ori la DulcC'şti şi <.·hcmindu-1 in urm;"1 pc viaţ:I insupn·ma funcţiune a unui stal cons Iii uţional, aceea ele Prim-preşedinte ;ii
inallf'i Curţi de Cas;1ţiu1w şi ,lustiţil' a Rom~111ici. Participarea sa n~mlj ·
Iocili1 la treburile J.oUblicc sau la evenimentele.• polilicP <•le H.c.11mini<'i, in
curgerea aproape a 2:J de ani, ucli\'itatC'a nc..•obositi1 iii putriotid in concluccrt>u Comitetului l'nirii, pe c<ll"e ci avu fericirc.•a de n o p:-O!llll ta cel cli'ltii in Divanul ad-hoc.: clin 1B37: toatt• cd1~lalte lucr<-ll'i all' sale din D:va:iul
u<.l-hoc pri\'ilo;1re la dreptul public, la rt>ferinţelc întregii lep.islaţiuni 1wţionalc, conlucr;1r<.•;1 sa la inz~st~·area Homf1niei intrc,i;i cu o reţea complcl<i
ele drumuri de fier. la care privesc staturi mai mari :;;i mai puternice cu
gelozie şi invidie - accste;.1 lii ;dte merite preţioase sint înscrise în memoria CO!llempnranilor ~i istoria 1wpftrtini1oare nu Ic va igpora. c<t va arilt:1 ci1 t:cfunclul :1 fost 1111ul di:1 ap:-1r:Horii cei n::1i sinceri <ti autonomiei
Hom;"rniei. al ic.le<ilttlui de prog•·ps :o;i lumi11<i, de drept<rtc şi prospC'rilntc
1:ublici1, dezvolt;1rc na\.io lUl;·1 şi de construire ~tahila şi putcrni61 n patriei. Toţi :1cei<1 care l-au cuno~cul, l-au stimat şi itibil, au privit cu mindric
l:.1 <1cest bi1rhat alPs al naţiunii".
;\şa cum se remurcii ~i in 11ccr(ilo~. Constantin Hurmuzachi şi-a atlus
o contribuţie deosebit de import;.rnli1 la Unirea Moldovei cu Tara Rom{111cascr1. C'one<.•pind istoria nu nurm1i ca o disdplin;i ştiinţific<-1, ci ~i ca o
:. 1 rm[1 ele ;.1p{irarc 1w(ion:.cl.:-1, C.
Ilt1rnlt17.<1chi s-a nrnsifcstat, prin scris :.i
f:.1pti"1, Cll un î11fl;·1c;"ir;1t lupti1tor pentr11 lihcrlate, unit<1le şi suvNanilal~
naţionarn . .'\cestui ideal i-a închinat întrccu:~a sa putere de muncă, întreaga
sa viaţ.;i şi ac!ivilalC'. Co?)st;111ti·1 llur:1rnzachi !li-a pus talentul şi ştiinţa
in slujba popornlui s<iL1. Prin actiYit<ilea sa desfii~ttn.ltc'1 in Moldova şi
Bucovina şi-;i <!dus p;irte;.1 sa de co11t rihuţie Ii! în f;-1pl ui rea, i 11zcstrm·ca şi
consolidarea noului stal romt111. „C-tin Hurnmznchi a fost cel mai marc
l:.ilent politic pc c:.m.• Duco\"ina l-a dat i\loldovei" (Ion I. Nistor).
Prezentul articol - c..•vocurc• s-a vrut un modest omagiu adus memoriei
lui Constw:tin Ilurmuzachi, de la :.1 cfirui mo:irte s-au împlinil, l:l J!JH!I,
120 ele ani şi I '!O ele ani de la marele :ict istcri~ al Cnirii .1\lolclovci c11 '!'ara
Rom;·111<•asL":i, de cnre numele s;'1u ri1minc i11clisoluhil legat.
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CONS'rAXTlN IIl1Jt\ll:z1!.CHI -

-

::\-HUT1\NT Pot:u 1.'UNJ'I'T:: N:'\TI0'.'1!\I.t

Hcsumc-

L<~ but q11c 1"a:1teur !-'e"l IJ!·opo-;e rlan" Ir pre• cnl art iele a elf! <:C"l11i ele r<'!wn·r
!'importante biC'n CjllC pcu ('fl!Ul\IC, ('011lributicn rlc C<?n·.tan!i:'l _ll11_rm•17ach.i .n~· nf'VC>·
I ·pp{'t11ent rlc l'hbtorioc:r:iphie nationalc el .;111·Lo•.1l 11 la re~11„atwn ele ~ t.:111011 d~"
l'rindpa11tb„ Houmainc„. l'our alleinrlrc ,ori llut 1'al1'1•ur a pri" pmn· apµt;: le' l'lllcl~·„
ele 'i'N>'lor l~i1lan le prindpal bio• r:ipllC' c1.-„ fri rrs llt1rm~1za1·'1! - . ain'i c::1t•
do:>,; informatlon.„ utilbt'...cs notnmcnt k" ctinfr,„ions de C. ilunnuzachi. JH'O\'r>n·1r.t
<le "a r:nrr('o;poiicl:•nce avc•t" ,<>n bon :m~i tr;:n. Iv.~>-• . un ,\'aio~c""'I.
Uallli elep11is JIJ.10 cn !\lolrlavic, l. lh1rn111zachi · •: fit cc1mailrc hic11l:Jl co;•m··~
„u1i rlc p!11.,, i•l 1.1~trc~ <l\'ot•at„ tlu l(.'nlP'-". :'.•. :in! l'occ:h'.on rl.: clt!cotivr!r clan„ 1. ·
ari:h:vc„ ck·" viile~ d~ ChL'ii1~::iu C't c!.0'.!t>·--;i cl'imr;orLn!„ <lo:;»;mrnh 1,;01v·::-;-11 .. ·
l'l,i,wirC' de!. lloll1r.ain'. qu"!l lran<.mil ;, ':i:1ai! l"o·• .i,n•~·.•a•1t1. ii t<ntrlh11;n a:n·.'. : n
lliol'J, ii l'aµparition ele la ,.....,.·11:- „ArhÎ\'" r mi1:1('2• „.;,", ce mii Ic re:id'l toul ele .._u:tc
coim~ commc ra jusl<'m:-n'. rrmarqu.:· Nicolae' l·1r1•,1 - cl::no,, h cuHurc ro:.rr.aii r
contc:nporainc. On ,o\1Ji~n<' cn ... uilc:- li'.' •'<'li<? jom·~ par c.'0!1qa:i' ·n lllnini..:a<'hi .• : ···•·•
J;: dmtc d<? 111 r~\'o!ut:on ele 111·111 . ! •. ·•1. cmnriw hommc de Ji:ii -on c~tre !1· C<i:",I·.
11··\'olu!ionirnirc de' rdu!lh>. mukl;iv.·. ·.k C:.-rn:111li el 1-:- Co111\t(· „.~crct 1i" Y•1~"'
d:riJ::& par Gri1:orc G;1ica, ln fu111r prinr:e „:"n:in+ unionhlc, I:.' ilc:-11'\ coni'.!i•s :r:::m
1;our 1>:11 l'Un:on ele ... Prin:lpaules ;;:1r le r<':wc:· c:-n:c:H du regime nppr~";sif ele i'll.ihail Sturcl;,:a cn ~.!0Jd:1v:c.
0

J,'p:;puci: le pllls important, <111 cadre de l'arli(·lt>. c~tc rlco,,lini.> a la p<.°'riorlc· 1k.•
iinlll.'C'- U::ili-11!3!1, la pt•ri<>dt• oii. a <"'.te dc:- ~lihni! l<1'r1!:ilniC"ean11, Ir rlirirrcnn·. :1·1
parti unlonhlc, C. Hurmuwchi deplo:-'i1 une ir.:\~n!.C acli\'ih\ au i-:.iclre clu Co•11it~
ci::? l't:nion ele \"as„;•. en faveur ci(' la n :11i.<."1tio11 ele l'l"nirm cles PrindpauLC::•<; U 'i.!malns. Pour info:-mer !'<>pinion d 1 pay<. C'l ck• ''ttranr~cr <.m· la lcr:imit•' rle l'trnl •ti,
C. Hurmw:achi i:•laboro, cn <:Oll::?lJo:-atlor. a\'c: :or:11 Maiorescu. J:1 b:·ochurc •.J.l' De\c:o;>pl·mi:n1 ele~ clt·oit„ des Priiidp:n•lc~ .\lo'.-io·:~1·11mai:ico; i1 la '.''lÎh~ <111 Traill• el('
Paris clu :-IO 1:mrs IH!iri'', pUIJ!icc> ;'1 P.ru:;('Jl~'i. ~n tfl:;7, lirccliure oii l'on protl\'!' par
rlC?o; cl()('uments bi~1ori<1uc qtw, malr.r<' b su.i:cr<1in1.?l~ ollomam·. k" l'rin·~ip1111te>
n'on~ j;:ma;„ ('{''~l' d'clr<' t!'.·" C.-l q, ir.clcrenclL'llh el, p:1„ c(Jn .. que.11. cllc" pc1 ·;e;1t,
n'lmpor:c quan.!, rl~ci<IC'r leur un'on.

.
Dan„ le :.Divun ari-ho~" de- •.'o'.rhvic. Ir- n'-.11• eh' C. Jlurmuzachi ;1 l·~~ pr.·;m '·
rwn•nl -- 'f"Jhrni:--t-!m clans l'il!"ticle li v rkpJr:._ a la nl':ine i:1~"nrt:intc- aclivit•• .~„
quillllc ele sC?cr(otnlrl" el cil" membre de pl~1sicu1·„ comm1-;<.;on!'.. Dan„ ln ll'l'morabl•'
"'"an.::c clu ·; oc:omlJrc• 1Uf1i, C. Hurmt11.aci1i p:-on:·.n„a un remarq11;1h!e rli,c'>lll"'· „pcrl.:.r1e I ;1rt u:·.::to•re, t•n clrJcu1nr'nt hbtori1:", oii la
·itun:t~ des Pri:icip:.rntt.'· ele „·unir
l'-'L ;1pp11:. • C" r;1;· cir>~ ar~·um~·nl'> r:&rcmt(IÎ;'".'' <l'w:lrC' hi~wrique t't ju~·id'. :I:?.
1.'lllllC'•rr finit l'artid:.- cn pr<l·;c:i·;: •• J::-i1·v~111'?1t l:t briliante:> <'·11'i!';"::! p11b'iq1?C
.0•;1·-2~ l't.. 1i••11. ,0;1„ le-; ri.\r.ne'> ci' Al. I. Cuza el Charlc' l~r.
I:

,„

Co:i.;i·lc-r:lllt l'hi ... toire 111m unh1•1t·ni~nt u:i~ di· „ipllne ~t'Îr?nlliiq1:e. mah n11·.,i
11 :1:.! arn''.'! :I~ ch:-[<•;r;e nalionalc. C. llurm1w1chi ,·c·.1 ma•1ifc,lc comme un anh'1~1

1:;ili!an: p:~n;· I 1 !il;NlL', l'u-i!C- ct inrll'.';x-~el:m<'.'t.' 1 ·:1tion;:i~t·s. ~ cei ider!I ii t"r>n,acr.1 !0·1~,·
vie ei Io !C? .on :1cti\'il(·. „Con.-.Lan1in Hu~.11.•:'adai :1 m1" <oon talent c·L s;i s::1~nc:e
;11: ~'-''""".:'' ck '":' i.:··11plo:>. 1':1r wn aclivi:c (ll·p!OVL'•" e11 ~.tol:lavie, !;i Buc•o\·'.11(• "
a1?•:o:·tc\ Pili' ;m.;,j_ •a part de contrlb~1tion ;'1 b .:-r.-atio:i l'l n l'a[fermi<o~cm~nt <111
:i:,:1\'cl l'.·tu~ r:i:unn::i" ('!'. Balan).
! 1:1„ Ic:> :Jrc,«mt arliclc-.'.?\'llCilLion l'antN•r apporl!'. un 111u:k•o;.t1; lwmn.•<!(!C :1 .r:,
memo re 1!'.' l'i!Ju„t1'(' homme ele t"t1ll:1rc l.'l ardC'nl n111llan1 pohl1qllt'. Constanlin
llurmu:'.achi, cleµuii. la mort cluqt1C'I "c so:1l ecoukcs. 1:.10 anm'.·e„, tout co:nmc flcpi1i„
i~ ··r:m·I ;:::le h;,,!oriqu;• de r1 ·1~io:1 rlr'> Principaut(<o Houmainc~ clon~ son nom <.'~~

„„

i1::'i<..„(l!ublc-ment

!ie.

448
https://biblioteca-digitala.ro

ISIOOH \'OHOBf"llJE\'IC'I,
C\ltTLIL\H

Bl:CO\.INEN~

POl.l\";\LENT
\"ICllEll>Tlt: NICOL\IC.:Jlll'

Bucovina secolului <ii XJX-lea s-a remarc;1t
şi printr-o i~alerie ele
ci1rturari clL• spm1w cc <lll propulsat acc•st ţinut IP.l!C:'nd;1r la nivelul spiritu:il al celorlalte mC'lcaguri romi1neşti. J>rintn.• (•xpo1wnţii acestei galc•rii
~l· datw;;eaz<i ~i ISIDOR VOHOBCIIU-:VICI ci1rturar hucovhcan polivalent - a ci1!'Ui aclivil<1lc crc;:loarc s-a concrl'tiza\, mai ales, in trl"i din:-cţii fundamC'nlale : dl' pl'dagog, de compozitor -:;i muzieolo~. de S('riitnr.
I. Vorobchievici se na~!(' la III mai Jll:W. în Cc·rni1u\i. şi c·sle descendentul urwi familii de preoţi ortodocşi refugiaţi din Lituania CL• se 1111111<.•a
Orobko de ;\llaca. de aici şi pseudonimul literar cu care aclC'Sl"a sem11a ca
poet Da!)ilo 1\·llaca. Tatiil si1u era Iva~1 \10rohchiPVi('i, profesor ele tcologiL·
la C'ern<-1uţii iar nwmoi - Elisaveta - fiica preotului Grigore• C'nrl<-1tu11 din
J>ojorita, - ţinutul Cimp11lu1wului Moldovenesc. lsidor la :i <llli o pierde
pe mama. im' la 10 uni pe tala.
Copilul va fi crescut de bunicul sr1u
l\1ih:1il, paroh in comu1w Cuzmc·ni, dP ling;-, Ccrni1uti.
Din fra1:edi1 copil;iric se dedic·, muzicii : la 5 ani incPpe studiul viorii. iar. apoi ca elev m Cernr1uţi, va dirija corul şcolii. Studiazi1 la St•mi11arul r(•olc>11ic din Cl'1'11i-1Uli. unde ~ll'Îcln Nosievici ii va trezi inlC'resul
pentru cunoaşll•n•;i şi valorifkarea folclorului rom<"1:wsc. UrrnC'azi1 apoi
studiile la J\lrndcmic fiir i\lusik mHI darslcllcndc- I\'.unst din Vi<."la (lflCifllillj!J), cu Fran7. Krenn (armonie, contrapune:!), cu Benedikt Ho11dharti111~t·r (muzic;i ~reco- oric11tali1, dirijat coral).
J11;ii1tl(• de a pk•ca ltt \ii(''la i.I fost pn•ot lll diverse comUtll', printre care
~i la i\loldoviţa in a11ii Jllli(i-ltllii. Oe la Viena se i11loarce cu Cl•rtificat de
profesor de muzicii. \la activa ca profesor ck• muzic;-1 cor;.di1, l<t Seminarul
'l'Polo1.dc. la ~coala Normal;-1 de Invi1f/1lori. la ~coala Heali1 Greco-Orlodoxi1. la Gimnaziul Superior şi la Şcoal<t de Cantori Bisericeşti di11 CC'rn<-1uţi.

. \ colal~orat la Glasul Buco\ inc.'i
;1rlicole.

şi

la Canfl(•la semn inel studii. cronici,

I. Ca 11cdago~. nwritele lui I. Vorobchievic:i se impart i11 dou<"1 dil"L'C\ii :

I .. \ avut elevi celebri c:a Ciprian Porumht•sc·u care va cll•veni LttCt';1fi1rul muzicii rom;"111L•şti, Eu•:ebie Mandicevschi, Tudor Flonclor ;
2. Pl•ntnt ;: acoperi 11ecesit;'iţile
didactice cli11 acel timp a întocmit
ma1111;ilele şcolare de muzic;-, in limbile rom;in<-1 şi l!erma11f1. ln Jll("i!I, cu
L'011c11J"sul Soci<.>t;~1ţii pentru Literntur;-1 şi Culturii Hom;"111i1 din Bucovina
l'dileaz,-1 primul
tratat de armo11ic> muzical;.i in limba romî111;-1 intitulai
„;\la11u;d de <trmoniP muziccd;-1", .,Colecl.iunea de cintcc<.> pentru şcoale
poporale" in trei fascicuk>, apill'Ul<-1 i11 Hl70 :;;i care a cunoscut numt•roase
l·dit;-1ri pi11<"1 în l 1 l1:!, tratat ce a fost elogios recenzai de D. I'. llaşdeu. G.
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Ondul. ca ~i cil' urmaşii: G. Brc>azul şi Doru Popovici Deci a fost primul
compozitor romi111 care a scris un manual de ;irmonie in limba rom{1ni1.
dl•si terminologia folosilit ele autor a fost influenţati1 de principiile lirn~
vistice ale lui :\rem Pumnul.
C. J>orumbescu ca student al si1u a apcrciat in mod dc•oscbit calit;iţilc>
Ma:rnalului de armonic muzic;llă al lui I. Vorobchicvici .. \cpst manual a
fost pentru C. J>orumbescu cartl' ele c;"1pi1tii. deoarece accentua aspectul poli
fonic al muzicii şi astfel SC:' opunea exagcnirilor stilului homofon al muzicii bizantine De la c.>meritul si1u profesor. C. Porumhescu a primit lec
ţii de compoziţie. armonie şi teorie muzicalii. Tot el este HC(•]a care i ·i.1
intiirit convingerea conturnti1 de Ciprian in JK'rioad;i fonnativ<.i sucl'\'ea·
n<i C<i o operii cul•;i capc"1tf'i oril!inalitilte, vi[!oarc, vitalitate, prcstanţ(i numai clac;l-şi <tre r;~1di1ci11ile aclinc înfipte in creaţia muzical-folcloridi a
poporului, in viaţa şi visele lui.
Peclacorr11l si muzicolol!UI I. Vorobchievici într-un certificat clP absolvire conchidPa ci1 lin<irul artist Ciprian Porumhesc11 „posedii un talent
muzical Pvicle~1t c<1rc> printr-un slucli11 continuu pe terenul sliinţei muzicale şi prin o aell'viin1lii
aprofundare <• fii nţ~·i ~i a scopului acPstei arte
sublime, ne indrepli1ţeşte la cele mai frumoase nc"1dejcli"
(I). DC'ci resp(•ctul caliti1ţilor este reciproc. ca dintre mar.istm şi discipol. :\stfpl C
J>orurnhescu va deveni „Luceaf<"irul muzicii romfmcşli'', iar op<•ra sa prin
spccil'icul si1u naţiomil. prin poplaritaten sa a niitruns adind in inim;i popor11J11i no<;tru. hdeplinincl condiţiile universaliti1tii. Un merit deosebit i11
urcuşul lt1i C'. Porumhescu spre acc<1sti1 universalitate l-a avut magistrul
si1u, lsidor Vorohchievici.
II. In calilat.e d,. compozitor, I. Vorobchievici a <icordal o mar<:' ate11multe' clin <•le pl' lext romi1nesc. milit inel alitt11ri de F.. 1\'lanclicPvschi pentru inlroduccn•a polifoni<'i
în hiserici1. vi1;i:incl in ace;1sta un mijloc ele dc7.voltare a culturii muzicale
a niporului. .. F.I a fi1cut chiar sacrificii b;ineşti pe11tru a contribui la dezvoltarea corurilor hisericesti formale clin \ărani'' -afirma G. Onciul (:l)
In creaţia sa muzic:ili1 laic<i a utilizat I)(' scar;i larc;i muzica popular;i, a 11us JlC not<• numeroase cloinc ~i c:întcce JlOJllllarc romfrnc<>ti, nr<'c11m : „Bujorul'', „F'runz<i verele dr scumpie'', „M<ii, clorule. m1ii !", „Doina". etc. : muli<' din JJOC'ziilc lui Emincseu : „D<• ce nu-mi vii". „Ce te
lc•i?eni codrule ?".
..Revedere" : Jlncziilr lui .l\lt•rsandri „ilarcarnla",
Dukp I3uco\'i·11'i''. „i\1im<.istirea Putna", „.'\rcasul"
ele. : poe>ziik• lui
I. \'ulcan. \"asilc Bumhac: „Cintec ele primc""1v<1r<"1" etc. (~). incit n1111te clintrc ele sini ci111all' sau numai inl!îrwte d~· iubitorii muzicii şi liricii rom<°1neşti f<ir;I s;I cunoasc:1 şi numele.• compozitorului, devenind cinlccc~ populare.
ţie ci11tccului litur(!ic, a compus lit11rghii.

I. Vorohchi<'Vici a consacrat pa.gini i11spiralc creaţiei muzicale folclorici' rorrni:ieşti. Cil autor <ii capitolului ,Muzica" clin vol1111111l Ocstl·rrcich- lJn~arisdw J\lonarchic in \\'ort mul Bild Bulwwina
\Viena 18mt
ari1ti:1d c;} muzica eslp o cule pe care se po<1te aduce o c~11trihuţie la in~
fr;·1ţir.::'a din!re naţiuni.
III. Ca seriilor, a fost fecund, a propa_gat în operele sale iclei umanilan• şi palriotil'e. Cneori. mai ales in poezie, cl;i dovacl;i ele ginl!iişie a
sentimentului şi o parte clin propria sa pocziC' n p11s-11 pc note muzicale.
:·\ scris prozi1, \·ersuri ~i dramatun?ie în limbile 11n-;iinean1·1, clar şi circ<1
cincizeci de poezii în limb;.1 romi1n{i, r;irnase. din pi1eate, rlt'puhlicale.
0

0
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1:1 p<>l'ziik• lui I. Vorohchievici scrist> in Jimba romi1n;·1 intre anii llH>!1I !llt:-1 ~i p;-1strak in rrnirca lor majoritate in muriuscris în fondurile Institutului de literaturi·, ak• .'\cuclemiei H.S.S. Ucri1irll'ne, pn!Velem:{1 influenla lui :\lecsanclrî şi a poeziei popul<1re rom{111eşli, pe care Vorobchicvici o
cult·~c·a cu aCl'eaşi pasiune ca şi pl' Cl'U ucrahc<n~;-1 (2). :\ceste poezii clezvolti1 teme• ca rohi;1 tt11"Ce;1sci1, 11;'1vi11irc>a U1t;1rilor. haiducia, drai.;ostea
dintre o fat;i şi un h1ii~1t din popor. Un fcnonwn foarte interesant. aproapP unic î11 lileratuni-i.?firrrni cer.:et<-1tcare;.1 i\for;dalena l.aszlo-1\uţiuk !'Sl(• existenta unor dublete : acclc;işi
tC'me autorul le dC'zvolli1 in poc•zii
par;1lele scrise in romfm,-1 şi ucrai1wana. Cel m<ii cclchru din aceste exempll· C'ste cunoscutii roma11ţ:1 Să-mi C'Î:lţi, cohzar hlitrin, ce\·a, pentru care
1. Vorohchie>vici a compus i:1 W70 şi o wiriant;i 11craincan;·1 şi care apare:
iii singura cule_i.;l•rc• clP poe:.•zii antumii Pc Prul (!!JOI - anul
1~ension;-irii
~;de, iar )X' lll Sl•ptemhrie JD(l;j llloare).
La haza multor scril•rî iri Jimba romi1ni1

ale lui Vorohchievici

sl'

·ii la legende populare, ni1scull' in vremuri de restrişte. lat<'i i11cPp11tul ba-

);idei Cind :\1ol<lon1 purta jugul. din l!IG5 ·
,.Cinci \loldova purta ,iur;ul
Cinci pe cirnpii prim;-1vara
<1m<1rnic cu sudoan' ·
Gr('ll,
Nu !>-au vazut pi ug şi grap;"1,
.
C·1nd pri :1 ne1~tll'11 turc:easc<i
Nu slriihill•a sfintul sourc:.• .
C1nd cu smge s'aclpara
Cind ofta întreaga ţar:1
Corbi i;i vulturi, cinci cu Impuri
iVIC'l<111colic .. Doamne sfinte". S<.' hr;-mea t0<1\{1 fiara . . . "
r~e HCe'it fund;d se (JOVCSteşte despre
O bi-llrin<i ,,maic;·1 I uri uric;-1"',
car(' rmprt•un:1 cu fiicele sale lriiia .. forice ca-n mi in c{1suţa micf1" ele I)('
malul Suc(•vei. Dar chel au 11i1v•ilil U1tarii ca s;-1-i ri1peasci1 fiicele. ca şi-a
înfipt cu mina ci i11 piept hangl'rul. riinclc(1 „preţ viaţa n-are, cind nu-i şi
o 11 oan"'· Şi-a rf1mas pc malul Sucevl'i o !-'J'0<1p<-1 in care sint inmormi:itatc marna şi cele trei fiice .:1le ci
ln acehlşi stil este scris{1 şi balada Cint;-, n1cul in grădinf1. I:1 ca Sf'
poveste>şle despre soarta urwi moldovence. i\1;irioara. cea mui frumoas;-1
dintre.• nevestele U1larului Mahmet, chinuit;-, ele dorul patriei.
Un 1wrsonaj istoric este evocat in halacla lnmica Dnrii, hoţul hurn\ inc.•an. Eroul ei este haiducul D.:1rie, originar din :\rhorc ~i care a tr:1it
1:iln: <mii 17qo-1!1 IO. Multe obiecte <tk' acestui haiduc se p;islreaz;-, i11 colectia Toadc•r Ilrih din :\rborc. Sorn acestuia haiduc ii roa!,;f1 s;i nu se fac;i
h<iiduc. dar hotiirirea ii este definitiv;,i ·
„Lu i\loldova. soro, iute vreau s:1 zhor.
s:1 joc cu tovar<işii hora lui Bujor".
Despre haiduci se spune c<i sint „ni17.clri1vani, plll('rnici. voinici w
cei zmei". <le care trennrr;-1 toţi
boierii pinii in ţara munteneasc[1. Dar
boierii ii prind şi-l spinzuril pc Darie, deşi el n-a \'itrsal singe ncvino\'al. Şi bal;icla se inc:hcie intr-un acord trist :
e;-, lui D;1rie-i cinli1 corh1l
..Par nwrgine-n Ilucovi:m.
Ling{1 drumul mare
Cintccul ci(' jalC:',
Plinize biata :\l;-1rioar;-1
Ci l-au spinzurat pc dinsul
La pod colon-11 vale.
Cu !acrimi amare,
Bal<1da arl' <1semi11wri cu puczia lui .\lecsanclri Sora

~i

hotul.
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:\lte poezii rom<"1ncşti ale lui
Vorobchievici depling soarta fetelor
p;-1r;isile de bi1iatul iubit. sau cuprind note satirice la adresa flciciiilor
uşuratici sa11 a tinerilor preoţi şi dascitli care nu prea iau în serios slujba
hiscric<~a~c;i, c;ici prefer<i s{1 cinte cintece de amor. dccit podobii şi tropare.
Din creaţia sa li terar<i se rcmarc<i i nsii povestirea „:\-losu I Ni<:ohH'
Succ\·e;mul" scrisfi in limba ucrainean<i. Povcstirl'a scrisii în 111811, rcprczint;i o evocare a vremilor trecute, o imagine a R<-1d;iuţilor din jurul anilor
18f>O lfrno. In c>a autorul zugn'1veşte figura unui bine cunoscut l;iutar romim. Moş Nicola(' Suceveanul. ;ii c<irui cinice ii fermec.:1se cînclv<.1 pe mareic compo7.itor F'ranz Lis7.l. Esk un tribut de admirnţiei şi recu·1oştinţ;i
adus de compozitorul şi poetul Vorobchievici admirabililor interpreţi ai
muzicii populare rom[1neşti. Autorul descrie inf;iţişarci.l fizi61 a l;-mtarului.
portul s;-111. reale c:>pisoade din vi;1ta sa care relev;-1 forţa extraordinar;-,
ce o <ivea dntccul s;-1u in a deschiclc „inimile l)Î pum.!ilc oamenilor".
E!
dPscric> Popţil0 ~i zilele de veselie din casa boierului l·Iurmuzachi de la
Vatrn-Dornei sau in circiuma lui Nuhim din Hăd{n1ţi unde se adunau
func(ioni1rimea şi ho1~i1taşii localului,
zugrăviţi şi aceştia cu mult. simţ
vihologic şi umor.
cr1 :

Hed;-1m mai jos un fragment din povestirea în traducere romc"111e<1s-

. „1 :a Suceav;1, vechc'a capitală a voievo7.ilor moldoveni trf1ia i\·Ioşul
N1cola1. acest 11eobiş1111it 1:-1utar violcmist, un talent nativ din graţia lui
Dumnezeu. Tr;1ia i11 bună stare şi in belşug în propria sa cas;i, de unde
prin fereastni putea in fiecare zi s<I priveasc[1 ruinele ceU1ţii vechilor
domnitori sau la turnul bisericii în care odihnesc osemintele sfintului
Ioan Suceveanul. Nu o datii privl'a in acea parte şi tristeţea ii cuprinde;1
inima, !;'i ca 11ehu11 apuca vioara şi cinta pentru sine nenumi1rate ele.l.!iiclohelC' romiuH:.·~ti".
i\loare I. Vorohchievici pe HI septembrie J!JO:~. iar revista Cunclcla,
din 1~rn:J. la p. 1;;;~1. in necrologul ei seric, printre altele : „Şi vowi fraţilor
romi1ni, v-a cli1ruit defunctul un tezaur marc de cintcce. A iuhit poporul
romf1n din toat{1 inimii, li1si!ldu-i o mulţime de cintece şi doine pc care
lc•-a cules sub stre~ina caselor ţănineşli".
Deci activitalc•a de cn.•atie a lui lsidor Vorobchievici a rost polivaIL·nt;-1 şi pilduitoare El a dcsff1şurat o <1devf1rat;-1 activitate de pionierat în
domeniul muzicii şi muzicologici. a iubit Bucovina şi pe locuitorii l'i şi
lor k-a închinat ener.l.!ia sa creatoare, harul Si-IU artistic.

:\ modelat cu pasiune pt• discipolii vremii care ii vor prelua şi amplifica crcatia muzical;i romi1m.•ascf1, ridicînd-o la scara universalit;-1ţii.
Pri:i intreaga sa creaţie:> artistic.-1, lsi<lor Vorohchievici a militat pentru
apropierea şi infr;iţirea tuturor fiilor Bucovinei. Creaţia sa muzical;i şi
Cl'a literarr1 constituie pentru noi, urmaşii s{1i de pe meleagurile bucovinene. o mim.lrie. Da61 muzica lui Cipiran J>orumhescu ne hucurri. şi ne
inalţ;i pi11{1 la uitare de sine. s;-1 nu uitt1m cii la fornrnrea acestui „Luceafiir al muzicii ro1rn·rncşli" şi-a adus
contribuţia şi dasciilul
acestuia.
ISIDOH VOHOI3C11IEVICI.
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llihl iogra fii•
I. l.<'ll, Paul : Ci11rian l'orumbl•st·u. l•:clitura M"uzicali"t,

BucurC'şli,

IHiH :

l.a„zlo-l<u\iuk, i\l;ii:clalC'na: lh•la\iill' lill·roin· romann-unaim•m· in st•,·olul :11
X IX-h•:i şi im·t•1111tul M•rolului al XX-ll·a (eur-; "IX'cial) : lini\'. clin B11n1rcşli ; Fac·ullall'a dl' Limbi Slave, lff7·1 ;
:1.

:\forariu, I.cca : lradit!

şi

("iprian

l'orumbe~cu,

voi. 1. Ecl. ;\l11zic-ali1,

lhrcure~ti,

l!IHti;

·I. :\tuzira in Hul·\·ina, Ghid, ele Emil Satco, Suceava. 1!181. p. llU-!lO:
::i. Ondul, Georţ;C': Din lrt'l'Ulul m1t7.il·01l :11 lhu·oviiwi, l·:clitura. i\litropolil Sil\'C''-

tru. Ccrnim!i. rn:Jti :
ti Colecţia I. \'it·nvt•anu <lin caclrul l\1u;wului Judt•!t•an Sun•a\'a (ln acC'a,1;·1 co-

lce\ieo "l' p;"1,trl'aii1 nrrrncroao;c rrnrteriale incclile în lcgi1l11ro"1 eu via\a i;;i aclivilalea lui I. Vorobchic>vid : l11cr;"1ri 11111iicak', unele rn111111o;cri..i~ etc.).

ISll>Olt \"OUOBC'llll·:\'ICI, HU'DlT 1'01.\'\'i\LENT l>E Hl'C'O\"l!'liE
-

re„umc -

Dan" l\"tuclc „hiclor Vorobc·hievici - t•nHlil polvvalenl cit• Bttt·O\'irw" on prt•,.,t clcroull·e clan'
-;(•nlc l':wtivitc crealrice cl' l<iiclor \'orobc:hievici (!Hti:l-l!IU3). qrri
troi' clirc•etion' fonclamcntalC'':

„.

a) co111111e Pt'<la~oi:ue C'l ;111tcur cit• rnarrnl'I-. o;colaire' cil' 11111 ... iqlll'. Dan" ce do111aine. ii ,·c,l rait rcmarqut·r par le foit quc "~o; eleve' "unt rlcventl'• <k•' co111l""itc>111· ... rournains de rnarque: Ciprian Por11111hcsc11, l•:u"ebie :'llandice\''chi rt Tudor Flon<lor. li a c>lahore leo; premier' manuc1" scolairC'' ele m1•·-iq11r. l'n ro11111ain.
C t•'t ;"1 Ct•rnf111\i qu'il a <lcployl• „on activite clidactiquc>.
b) cn Wnl quc compo<iÎl<'llr, ii a mi" an m11siq111• ht•al'!>llp <ll' cn•11tiorh populairc·'· tout ronunc une s(oriei ele vr·r ... ele :\lihail Jo:mine„cu. \ ao;,ik• 1\h•c„:1nrlri. I.
\"rrlean, V. Bumbac m1 <,C:<. pro!ll'e' cr<„ation'<.
d t·ommc t'crivain : li a t:•cril ele' JX>t·me' 1.•n roumain C'l <'11 111,rainic>n el dr la
pro'c'. clan" le "lyk· N "nr" l"inrlut•n:·<' cir \·a,i!C' /\lc>c"111dri. 011 Ic• ... lht•me„ C'l le"
rrrotif, -.0:11 ci 'ino;piration locule tclt• Bucovinc").

https://biblioteca-digitala.ro

EP.'\1\llNONDA IHiCE\ sem

-

VN PICTOJi AL ŢAlm DE
Al.EXA~l>ltl'.'i:\

sus

/\NIHU -\IOJl\TEOIU!

:\pn·ciat h timpul vieţii, uitat clupf1 moarll', Buccvschi esle „redescoperit" intre cell• clou;-1 z{1zboaie. rel<msat mai ;tfps ele rPvislelP locall•
.. Junimea I iterari1", •• f'<H-F'rumos", „Glwml Bucovinei". .'\dmi ratorii s{1i
au orgunizat in l!J20 şi 1!125 citl• o t•xpoziţie BucC'vschi. I.a prima au fost
expuse 108 lucri1ri, la a dema 47. T:1hl011rile sak• n-au aj11ns prin multe
muzee. :\sti1zi cu J,!rc•u se pot m1111;-1r<1 c1tev<1 pinzc de-ale sale f;1 Suceava, laşi sau Bucureşti.
F.pwninoncla :\nibal 13ucevschi s-a n;iscut f;1 facol;eni. la :J martie
lll4:J. ln •t:rnl 111411, latid s;-1u se mutit c·a p<troh 1<1 llişeşti. nu Jeparte ele
Stupea lui Cipriun Porumbescu. Vl•cin;Hatea cu cel care avt•a s{1 clevirn-1
un mare compo%ilor, idealurile• lor comune au 111les11il o aprupicrl' intim:i, o prietenie strins;·1 (,.arboroseana prictl•nie"), w;;a cum o 111;"1rt urisesc
numero;1se scrisori itle lui Ciprian Porumbescu. '.
Ilucevschi şi-a f;·1cut stucliil<> primare la Suceav;i, din lipsa unei
astfel de şcoli în sat. (Mai tirziu, prin grija tat;-tlui s;·n1, se Vit infiinta şi
la llişcşti o şcoul:-1 prinrnr:"1).
Tak•nlul pentru picturii ii ma11iksti1 cli11
copili1rie. Profesorul Euscbie Sorocean 111e11ţio11eaz;-1 : „Dl' mic t·opil desena cu cre1,-, şi sineal<"1 allmstr:1. ;minrnlc şi caJWll• de 0111, pc· zaplazul pris;kii p:trinteşli clin Ilişeşti : ca elc:.•v la şcoala prim;tr;-1 focPa clin simhuri
ele :t:<1rzi1re cercPi
şi din hîrtie colorat:1
costume pentru irozii coli11d:1tori' 7
Lkeul ii încep<.' la Ccr:1:1uţi, avinclu-1 1~ri11trl' profesori şi pe :\rem
Punrnul. şi-l tpr111inf1 in Transilvania. :\cesta a fost pc• vn•1110a acC'ea
drumul multor tineri hucovine11i. „,slfel, dup;i llHiO, fJt' dntmurile :\rde;ilului s-;1u intilnit Vasile Bumbac. 7.aharie Voroncil, S. F. Marian. V. M.
Burlii. Bucevschi, cu puţin timp ininll' cil• En1111Pscu. va trece pri:1 lkiuş
şi 131aj.
Se p•1re c;-, Blajul a avut o infltwnţ;-1 clco~ebiti1 asupr~1 fornuirii
viitorului pictor. Oresle l.uţia spunea : .. I1lajul act•sla a fost in calea lui
I3ucevschi. ca şi în calea multora
din ge1wraţiilL• mai vechi Ol' la noi,
lîntin<-, ri11.:oritoart• cu teiul scftldat
in mirPsnw, uncie erd ele poposit şi
doine de-a pri:1cle puteri noi pentr11 drumul ce şerpuia inaintt• spr<' ciruI. l'rntru !11·lalii lrimill'lll la vCJlurnul l·:11ami110111la lhll"P\''il'hi. I.a o ~111;1 d1· ani d1•
la 11aşl1•n'. Pagini <·omc1110rativC', Coh-elia Soek·ti1lii "l·riilorilor bucovineni, Erlitura „;\litropolil11I Silvt·,.,tru"'. C"ernau\i. l!t.i:l. S11111ar11I cuprinde: l·:11;1mi11011da
Uu1·1•v„1·hi (mC'rlalion <IL• Dr;11ioş \litrnc11). E11ami11011da Uun·v,rhi in 1·11r1''>JI011d1•11\:1 lui <.:. Porumh1·„1·11 (cir LC'ca l\lorariu), Tablouri Oamaad1• (vcro.,uri c!C' l.ivi11
:'.\farian). lhnduri lll•alru Ojll'r:i lui lhll'l'\ ' t hi (rle I. Ci1rclei). l'orlrt•lt•lt! lui nu('('\'M~hi (!k• Petre l.11\al. \"olumul cuprinc!C' şi III rl·produceri clin opl'ra pictorull1i.
2. E11~l'bie ~orocC'an. Pidorul m·:uh•mi<: E11aminonda lh1c1•vsd1i, l!l'.!O, p. :?O.
0

0
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m11ri 11(•i:11nosi:ute" . O 11rm;-, l:isat:·1 dl' ac.:t':1st;-, localilatp 111 rne111oria l11i
Bucevschi a fost desenul in creU1
ne;1gri1 şi albit l>e~tcapt~1-tl' romiuw.
Geniul era inf<"tţişat printr-un ingcr
inanpat ce-l trezea pc rorn;rnul cu
fil.!11ra unui Viran. ln acelaşi material şi in aceeaşi rnanierf1, el a ilustrat
hiilada Doehia a lui D. ilolintineanu. D<.· altrel, Ilucevschi a ff1cul mmieroasc schiţe pentru po<.•ziile acestui poet.
Crescut in atmosfera ele la llişeşli, elev al lui :\ron Pumnul, trecut
prin Blaj, Bucevschi. deşi va sta mult timp la
Viena. nu va inceta o
clipii si1 ne pi1truns ele lcg;.-1tura cu pi1mintul romimcsc .. \cest se:1timent
ri1zbate atit în creaţie, cit şi in lcgi1turile cu românii ele pretutind<.•ni.
l n 1Hti:l. Buccvschi intr;i la s<.•rninarnl tl'Oloi..:ic din Cernc"1uţi pe care-l
tcrrnin<"1 in 111117. ln timpul studiilor teologice. cunoaşte pe pictorul vienez :\r<.•ncl, de la care va ci1pi1ta prinwlP noţiuni in all• picturii şi a ci1rui
inrluenţi1 va fi vi7.ibili1 pin;-1 tirziu, mai ales prin predilecţia pentru cuiorilc violet albastru.
In llHiB. obţinincl o burs<"1 din fondul hiserict-sc. pleac1i la Viena şi Sl'
înscrie la :\cademia de aril' frumoaS<.'.
Printre indrumatori ii arc pc
\Vurzin,E;l'r şi Carol 13laas. Sirguinciois, ordonat, însetat dl' cunoaştere.
obţine la sfirşilul
anului 11172 premiul
Gundel pentru c<.>le mai hune
studii g1meralc. ln 187:l, se înscrie la şcoul;.1 de pictun-1 istorîo.l.!rnrici1 <1 lui
:\nselm Feuerhach, numi1rindu-se printre primii el<.•vi ai acestui maestru
al stilului clasic. De la Feuerhach, Ouccvschi va primi îndemnul pc:1trn
compoziţ.ii ample ca : Bacanalul, Bacanta, Dantl' in exil, Moartea Cleopatrei. Dar, cu toate c;-1 e specializat i11 compoziţia istoriografic.i. Buccvschi. aşa cum arat;i
Cor1wliu Gheorghian, şi nu numai <.•I, „împins de
.i..:rija piinii de toate zilele. e silit sc'1 se ocupe de lucr;.-iri mai mici, lesne
ele vinclul, iar mai tirziu de pictun1 hisericc<1sc;i, ele asemt>11e<1 mai renta!Ji l;'1" '
La Viena reuşise s;i-şi injghC'heze un moclesl atelier unde era vizitat
ele multi studenţi romimi, printre care şi rC'odor \'. ~tefaneli, Vusill' I3umhac. Emin<.>scu, Ciprian Porumhescu. Tinerii se oprt><ill i11delung in faţa
pinzclor. discutau. se înduioşau la
vederea scenelor din viaţa satelor
moldoveneşti.
l11ler<.•sa111;'1 şi semnificativii ni se pare o cliscu\il' asupra
1111ui tablou pentru care pozase o 0;1rC('<U-e Tereza. Ciprian Porumbcscu
i.::1seşte o mare asC'mc°111an~ int n• aceasta şi Ilinca, l;'n1t;-1rcasa de la St upca,
<hir l' llt'dunwrit cii fus<.•se pictalt'1 goai.-1. ,.!111hrt'1cati1 nu mi-o cump<"iri1
nimeni. fu rt"1spunsul lui Bucc•vschi. Tn•huie s;i-mi vinci t;tlentul pentru
o piim.'. :\h, l'it 111-m si1turat ~ . . . . :\ş vrea s;·1 purced la o art:-1 adev{irati1,
aşa cum ;1u fficut-o la \Tl'llll'a lor lscovescu, :\ndrecscu, Hosenthal, Gri.1~orl'scu,
o art,·1 care Si·1 i11cinte pe cei mul\i. :\m si1 m<.-1 in•.orc in
Bucovina (. . . . ). :\m si1 cutreier mi1nf1stirile, am si1 scot chipurile voievozilor celor viteji şi-am s[1 le impari poporului : si1 aihi"1 ţ;iranul, acolo
1n hordei, sub cunună dl• laur şi stejar, chipul lui Ştefan cel ;\lare. C<.•
icoarn-1 poate fi nwi sfinti1 decit ace11sta ! Sii creasci1 copii cu inima plinii
de jeraticul gloriei nemuritoare. Si1 fac şi cu ceva pentru ţar<1 stri1moşilor
nwi". '. Deşi dialul e dintr-o oper<i literar<"1 unde a intervenit ficţiunea,
este bine surprillS<-1 slarl'a de spirit a artistul11i in aceea perioad;1.
1

:!. Ort"•lt> Lu!ia. l'ktorul lh1<·1•v!>d1i, in „Glasul Bucovinei", nr. ;,1;-1.
I Corneliu Glu~on:hian, llut•o\·in;i in 1>ichtra lui E1>ami11011da lhH·t•\·~1·hi, Bucur~şti.
1!1:1:,, p. ·l.l.
5. C. lillihan, Cinl;i l;i Stu11t·a o vioarf1, Bucurc!,-li, 1-:d. militarii, ccli\ia a l\'-a, l!llii,
p. 2·15-2·lri.
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f111p.-arl~-1şi11d idcalurill• patrioti1.:c ;i]c
prictC"nilor si1i, Bucev~d1i se
<1fl(1 şi t•I printre organizatorii st•rh;.-1rii de 1<1 Putna. ;ivind in sarcin<"1 decoruri le. Hcvistl'le vremii : „Gazeta
Trn:1si lva11iei" nr. 711 di 11 1B7 I şi
„Familia" nr. :J;J din IO septembrie !071 comentau pc larg ;.in•sl eveniment. D1.:•sprc Bucevschî, „Familia" scria : „ln rnmk, la întrarea prîncîpalc-1 str{1lucea nwrca Homimiei libere. dulce simhol al aspiraţiunilor noas1l't' a tuturora. cum şi alte diferite m<irci ale ţ;-1rilor romaneşti CI:' compun
Dacia, steme datorate penelului distinsului picta:· Epaminonda 13ucl:'Vschi. Aspectul acestor decoruri, combinat cu impun<itoarea inf<lţişarc a
poziţiunilor şi variat
de culorile flamurilor ondulatoare. formau un
spectacol din celt• mai pli1cute in mijlocul munţ.ilor şi costişelor, C<-ilc;.11<.'
odinioani de cei mai bravi oşteni ai celui mai mare dom:l''.
Succesele ii sini umbrite de p.•rm;.menll•le gripi materiale. În lll71
îi moare ta\M, apoi mama. La I iunie acelaşi an, judec<-1\oria Sadagura ii
numeşte tutort• al celor patru fraţi minori şi-i increelinţeazi1 şi administrarea avutului. \'cnilurik• gospod;"triei,
diminuate treptat, nu ajung
pentru acopL•rirca cheltuielilor, pentru întreţinerea fraţilor s{ti prin şcoli,
de aceea e nevoit s{1 munceasci1 muli, s;i abordeze l!t•nuri la moel;-1 can•
s;-1-i asigure un minimum de cîştil(. Cu privire la .;ccasl;-, perioadi1, prol"esorul Orcste Luţia spu1wa : „Lucra şi vindea multe din tcihlourile sale
pictate în genul rococo, picturi cu retc şi cuconiţ.e gingaşe şi camericre
z;-1p;kite, imlH'i1cate toate in fuste lar.Qi şi înfoiate ale epocii. Hococo, cu
cavalt•ri galanţi şi scoşi ca clin cutie. cu pl'ruci pt· cap şi s;-1hii la şolu. cu
panglici de l'atirca şi atlas. cu bilell' ele cunor şi alte nimicuri ale bucluarului. Ct•le mai miulte şi de searrni tablouri ele .~l?nul ~11.:esta, lucrate dt•
mina sa. au trecut in America. :\nglia, Franţa, Olanda, unde dflau mulţi
amatori'' 6 •

Ilucevschi şi-a inct>put cariera ele pictor api1sat de nesiguranV1 malerial;t :\ piclal, clespov{1ra1 ele griji. mai <iles in şcoala de pict ur<-1 istorio.crafici1 a lui :\nselm Fem•rhach, iar mai tirzîu, clup..-1 vreo lucrart• birw
rem u1 wra t;-1.
Ca atiţia pictori însemnaţi ai secolului al XIX-iea, Epami11011cla Bucevschi a r;-1cu1 şi pictur;-1 hiserict•asc;i, dl' cell' mai mulk ori ca restaurator, la mf111i1stirile şi bist•ricile din Moldova.
Bucevschi a fost introdus în pictura hisericeasc{1 de n11u•strnl s<"m
:'\remi. :\CL•sta ii invita mlcsea de la Viena pentru a fi ajutat la cite un
iconostas.
Mai tirziu. constatind perfecţiune;i la care ajuns(•s(•, ii rt•co11wnd;-1 pcntr11 lucr;-iri mai mari.
Intre lllî:-i şi 11!!10, execuli1 diverse portrete\ pe cel al mitropolitului
Silvctru Morariu, pe cel al lui Constuntin Popovici. un ;wr pentru hist•rica
din H;.-1dt1uţi şi începe şi zugr;-1virea vechii biserici di11 aceasta localilatl'.
Fact• importante lucri1ri ele pictm·;-1 l<t hisl'rica sr. Nicolae clin h1şi. Primeşte divt•rse comenzi de icoane, fie ele la persoane particulare. fie de la
biserici. Tot in accas\;'1 J>t?rioiad<"1 este.• numit
pictor al Diecezei, in locul
lui :\rend. Uucevschi ins;-1 m<1i r;-1mîne ci(iva ani la Viena.
V ic(.•nţi u Rahe~. ziarist, seri î lor. nwm bru <ii .-\cadem iei romi11w, aratt1
în articolul l)l'sprl' arlt' ~i arti~ti romimi in străinătate, publicat in „Fam i lia" nr. I, 111811, cum a facut cunoşti ni Vi cu pictorul Bucevschi : „Este
aproap<.• un a:1 de cinci -- plimbindu-m;1 pe str;-1zile Vi1.:•nci - într-o foli. OrC''-le I.uţia, Sur~a ci1at;'1, nr. 51;;:,,
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reastra inc<irc;.lt:1 l'll obiede de> lux şi :1rtt1, o i...'1Krnt1 mare şi frumoas;i ln
uk>i, reprezentind în mod admirabil o scenii din viaţu idilic;i a poporului
romi1n - ca printr-un farmec îmi cuct•ri atenţia.
Cum vine - mii întrt>b:ii - acl'asti1 romantica şi cas11·1 sct•ni1 i11 profanu Vie11ii? Romi1ncuţa
rle pe pînz;-1 mi st• piirea disperat;i de frivolii ochi stniini. Într-un unghi
al tabloului descifrai cu a1wvoie numele pictorului, Epaminonda Bucevschi. ( . . . ). Neamţul
conwrciant taxi1 icoana l;.1 :wo de florini buni
huni C;.ki - zicea ci - este de nwestrul g<-'ni;d mindria scolii de arte a
.\Cil<lemiei vi<•rWZl\ lucrat dupi1 11atur~1. ( . . . ) S~ara, in ac~eaşi zi. petreceam lll societatea mai multor wnici şi revenii lu mindrul tablou al i.renialului pictor. :\poi este rum<'111 neoaş biciul : romim din Bucovina ( : .. ).
produce o mulţime de opuri admirabile. care i11sti toate se strecoari1 in
stri1irn-1tale''. Dt• atunci, Vicenţiu Babeş ii vizita adesea, strf1duindu-se totodati1 s.·1-l faci1 cunoscut publicului prin pa[?inilc revistei „Familia", s1-1-i
procun~ diferite comenzi.
Intre lBBl-llHll, ultimii ani ai vieţii, Bucevschi a executat h1cri1ri
pentru bisl'ricile din i\loldova. Fl'intre care şi cea de la Gura-Humorului
Un merit deosebit i s-a atribuit şi in leg;'1turi'i cu stabilirea autenticitf1ţii
portn•tului lui Ştefan cel Marc, in urma clescopeririri evangheliarului ele
ha I I umor. F<.kiml o vizit<i la Cl•rni1uţi, la invitaţia mitropolitului Silvestru
i\lorariu, episcopul ~lekhisedec Ştefianescu a descoperit dou{1 evangheliurc in limba slavonf1. Linul dat m<'111f1stirii Humorului ele însuşi Ştdan cel
:\·lare, altul scris suh îngrijirea mitropolitului Grigore şi dat m;"111{1stirii
Vororwţ. ln l!Vanglwliarul ele la Humor se gi1sea şi portretul lui Ştefan
cel Mare, reprezentat in genunchi, oferind evanghl'liarnl Sf. Fecioare.
Portretul lui Ştefan cel ;\lare, cunoscut pin<-1 atunci pictat de Gh. :\sachi,
ii rt.•pn'ZC:!l'!a re domnitor Cil harh'1 şi raţii ele monah. Evangheliarul nou
descopNit venea sa ar;1tt• d1ipul unui
alt domnitor, ff11·[1 barbi1, blond.
( u f<ita ruhicondi1.
Pictorul I3ucevschi, ca un cu:iosciitor al vechii arte picturale şi i.11
mo!1umcntelor istorice clin ~folcluva, i.I fost ins;ircinat sft scoati1 facsimile
şi clesPne dup;i eVi.llH!heliar, pentru ca noutatea s;i poatc."1 fi ~omuni.cat<'1 i.n
uHlrul Academiei. Bucevschi a alci1tuit un album cc cuprindea 6 focs1mile dup<'i evanglwlarul nwnusl·ris, o copie dupt1 portretul lui ~tefan cel
!\lare şi un facsimil ciupii l.'Vilngheliarul mitropolitul Grigore. D1.1pc"1 citeva
şedinţe in cadrul .\cmlemici din 18111, in care majoritatea membrilor: Ion
Chica. Vasile ,\lecsandri, Nicolae Ionescu, Titu Maiorescu susţiiwau orini nai it<itea port re! ului nou, veridici lalea lui. n. P. llascll'u vinl' cu argullll'n tl' con I rnri i. nucl•vsch i işi cont i n uri Cl•rcl't;iri Ic.
La Iaşi, la hist•rica
Sf. Nicolae, a supravegheat curi1ţin•a portretului
lui ~tefan cel !Vlan•
pentru a put<.•a face un facsimil exact ~i in mi1rime natural;i.
La mi1ni1slirca Putna, descoperii intr-o pivniţi1 o icoan[1 pc care era cusui portretul domnitorului, avincl aceleaşi semne ca in evunglwliar. In şedinţa
din 24 ianuarie 1882, 13ucevschi prezinl<'1 personal portretele ff1cutc la
Voroneţ, Sf. llie, Pi1tri1uţi, Sf. Dumitrn din Suceava şi prin care dovedeşte
cit toalc portn•tl·le marelui domnitor sini asl•m;inăloare cu cel din evangheliar : ff1ră lrnrhf1. I n vcderl'a compari1ri i şi asl'ITHin[ll'ii cu Petru Hareş,
ipotez<'1 susţi11uti1 cit• Hasdeu,
Bucevschi mluce şi copii clup<'1 portrelek'
acestui domnilor de la Humor, un dt•SL'll clup;~1 fresca „Danii! Sihastru",
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pr('cllln si ('Opia mitropolitul11i Crigol'e.; l•';1~<;irnilL'le ~i dt•senelc f;k11h•
de el s-au pierdut.
Pentrn noi r;·1mine cu o amintire truda lui de artist
conştiincios care s-a entuziasmul pentru descopC:'rirea unui adevi1r.
l n JllB:J, primeşte O COlll<lnd;-1 cle mai mare
amploare : 7.U).!ri1Vir<.'a
catedralei din Zagreb. Ci'1 nu a rost singura lucrare de acest gen. ne-o
m<-ll"luriseşte comL·ntutorul siiu, F.uscbiL• SorocC'an : „Penelul s;iu a produs
multe lw.:rari de valoare pt'nlru biserica sirbeasci1.
Jn urmii, primi si1
ex<•cutc ~i lucr;iri de o insemn<·11ale aşa de mare, precum C<tkdrala episcopu Iii din Zagreb, iconostasul, pictura decorat ivii şi ar hi teclonic;1" ·.
fn lllB!I sau lfl!HI, din cuuza bolii cart•
unde va muri l<_t t:l fel>nwrie 111!11.

Sl'

;1cccntua, se mutii la Cer-

Ji;h1ţi,

Pictorul Epaminonda nuccvschi, atil ele puţin cunoscut asU1zi, este
<1utorul u1wi opere intinse. Inegal. cu frpcvcnte concl'sii f;icute 1~uslului
treci1tor, l'I las:1 insi'1 şi compozi\.ii cu personalitate. Uneori este o rigoilre
dit!;ÎCisti1, Cil în unele tablouri inspirate clin istoria universula sau din mitologic. :\lteori se lasi1 in voia pitorescului pc care ii ofereau via\a rustic:·1 clin Moldova, pci~ajul rom[1:1esc.
Scenele s:-1leşti, Bucevschi le-a realizat punînd in centrul lor fi~u
ra timmului şi mai ules a ţ;"11-.~mc:ii moldovene. Conlinuindu-1 pc Gheor~!11l'
Lcnwni, el manik•sli"1 <iceC'aşi predilecţie pentru portul din nordul Moldovei, pe:1tru pitorescul costumlui. Portretele sale, mai ules cele de femei,
capi1t<-1 farmec datorit;·1 costumului 1wţional,
pictorul dind mare atenţie
f1ecill'ui detaliu, a~a cum Sl' ohsl'r\'(1 in Dorncancă, fan ascu)t;i !. . . . sau
in cele tle pt• foianţc. El se renrnrc;"1 prin minuţiozilule<i redarii amimuntelor vestimentare, a cusi1turilor. Nu lipseşte nici încercarea de a sugera
psihologia p<•1-soaajului. ln Jan asl'ult:i ! . . . tt•ntaliva esk e\·idt•nt:1 :
fota din compoziţie tri1deazf1 coclwtill'ic.• sub masca unei scriozit;i\i derutant('.
In portretele Tatăl pklorului, 'litropolitul Sihcslrn, Soţia prcolului Hl'mi din llcrscni, Pn•utul l\lindril:i, Niiniisica se ohsNva acelaşi gust
pentru redarea atcnt;"1 a expresiei. Dac<"1 porirctele citate sint f;icutL' in
~11C1rt• p;irlc ciupii rotografii. ciupii cum spun comentatorii sui :lilele insi1
tri1de~IZii inspirnţie clup;i 11aturi1 sau texte folclorice.
:\şa sini Pf1stornl
intristHl, dup;-1 balada popularii Colinda, sau Mil'a florăn•us:i, imbr;icat<1
i11 acelaşi port naţio1wl. Doina e un tahlou-ale.c.:oril' : fota Cil o
cor.-. de
api'1, in decor natur;il. Convenţional în compoziţie, 13uccvschi e iscusit 111
cromatic<"• si luminozitate . .-\lt<' tablouri ca
Ti~[tnu~ la Bri"1ila, ;\1o-:;11ca~
complt'lL'azf1 pn•dilecţi;1
pentru portrl'lul expresiv. intre s1K•ctaculosul
<1legt•rii pe:•rso1iajclor ~i realismul re:iliz:irii.
B11ccvschi era şi maestru in faianţl', pe carl' le execut;1 c11 deosehit•i
migal;i, ale.L!indu-şi ca motiv
busturi de:• femei s;1u imagini din naturii.
ŞL•rvetul clin jurul C<1pului, trand;1rirul din pi1r. un alt trandarir in mini1,
o expresk• <1parte can~. pentru noi
dtev;1 ramuri ca decor dau hustul11i
azi, <ir p:1rea prea inc;-11·cat•i. lntreaga
expresie a ti1wrei fete suger1..•azi1
\'isarc. nost;ilgie. O :11t;·1 foianţ;·, c11pri nde u 11 pe:•isaj, o ex presiL• a 'naturii.
c:u f1«-1gezimea plant0lor cc se leagiini1 in jurul riului, dominate de un ar7. Conwli11 c;11eor1?hian. l'il"lorul Um·1•vsd1i
„F;"il-l'n11110~". nr. :?-:1, n1:1.J.
I!. Eusebie Soroccan, 011. cit„ p. :J2.

şi

1>11rlr1•l11I lui :-;11•fan 1·1·1 M:in•, in
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h1wl' rnarC', h:"itrm. :\ici vine s:·1 se ;11lap1? un cNb cu pnv1n•;1 si:rutiilmtrt>,
o podoabi1 a colţului dt' 1wlur;·1 prezentat suh limpezimea cerului şi plulirC'a şt<'arsit a norilor.
L1 Bucevschi proportiile sinl armonioase, iar coloritul f:1rci ostentaţie. Oreste Luţia
remarc:·1 : „Desenul
e cil se poate ele corect ( . . . )
Nici ciml u11 ton m:1i indri1z1wţ, nwi strident nu tulburii nobila tonalitate
ele care se sC'l"veşte ; acordurile salt• coloristice sint redate in mol şi cu
piano melancolic ce te face s[1 visezi inainlea tuhlo11rilor salt• cu chipuri
,fo femei împodobite cu ştL•rgare diafane şi imhritcatc cu un gust al lui
mare parte clup<"1 fologrnfii, clup:·1 cum spun comentatorii s:ii, altele insi1
pnrticular - in port naţional"'
Epaminonda 13ucevschi nu a fost cn•ator de şcoalii, nu a avut discipoli. Ele este, aşa cum spune s111.:ccsorul sfiu, Eugen Maximovici, „primul
l"Oll1illl moldovean C."\ll"l', gr;iţiL• talenl11Jui S;IU, Şi-a fflcul rC'pU\aţie Şi a clep[1şil granitele t<irii ·• ''.
Discuţiile din jurul lui, reprodun·rile din pictura sa ap(1rulc i11 multe din revistele vremii, clocunwnlcle privitoare la viaţa pktorului" ii
~·onfirmi1 ca un artist care <• li1sat o urm;i incontestabiliL Critica aclual<i
j; consemneaz;i pt•
li:paminoncla Bucevschi ' 2 , gi1sindu-i u11 loc chiar în
t.onlcxtL• culturale largi.
Criticul şi istoricul ele art<-, \:asile Florea··· ii
!.'cmnaleaZ.-1 gustul 1;entru pictura rwoclasic<"r şi monunwnlali1, ii aprecia;:[1 Cil „reformator" i11 domc11iu I picturii rcli1!ioase. rn acelaşi timp, Epami 11011da Bucevschi li.1st"1, prin intrcagu
sa at.·tivitatc, o mfirturie despre
l>mul şi locurile Ti1rii de Sus.

El'1\i\ll:\ONllt\ Ul

CJ~\"S('lll

-

-

l'N PEl!\"'l'IU·: IW 11:\l'T l'.·\\'S

Ut'o;umc-

Dan:. I<• matt·rial on <''qui''"' l:i pPr,onnalill' du pc-intre orii:inair<:' rl1• Burovina. Jo:pa1111nor1da llllc-<•vschi, tout c·n µ011r,uivanl chronolol!iqn0111rnl Ies l'lapt•'
cil• son clcv<'nir Pl de· ":t 111anifl'st;1li11n C'OlllllH' •1rli~ll'. On !'>Olllil!llC' le' conrlition' 011
'"11 talc-nt „·,~,t eonc-rl•ti„l' clan'> ele' Lravaux rlC' faC'lnrc a<·arlemiqut•. l >n fait voir
q11"Epaminon<la Buc1•\''t·hi a 'PllW'nl l'le forn• cl'aborclcr clcs ~C'nrt~, ;·1 la 111oclC' pour
,·a,,urc·r un n1111imum 11l'C'l' ...... ain· a l'C'Xi,lcnct•, 111ai .... cn mi'.•mt• lc•mµs, 1111 ac·r1.•nl11c>
IP cole• oriJ'irlill, pc•r ... 0:11wl rll' -;a er,•alion, o;11rlm1t '"u' le rapporl de la chromalique
t•I ele l:i lt11nino„ile. 1\yant 1111 P<'tlC'h•mt ponr la pt•inlurl' neu-1·Ja,„iq11C' C'l mon11111enlalt>, Epaminoncla Bueev'>chi l''l apprl'CÎl' a11,,j C'lll!Hne 11n .. rcformalc>11r" ele la
pPinlllrt• rPii~~Îl'll'I:' l'I q11i a };1j<;„<•. 1w;mpm11i11 .... par tollle '"n :tl"LÎ\'Îll', dt•' t1·n10i.~nages
'llt:l!Cslif'i '>llr Ic"< l!l'll' <•l lf's sites cl11 11;1111 l'ayo;_
Ort''ilC' I.111ia. Sur,a citata. nr. 5fi(i.
lfJ. l•:lll?('I\ i\la:\i11111\'ic:i, l'idorul Etiaminonda lh11·1•\•sd1i,
in ••.J11ni11!C'a litC"rar;1",
nr. I, l!iOK.
11. S1•mnalnm şi artic-olt•I<· Epaminonda lhH·1•vsd1i, dC' l.c·ca l\lorariu si Cile l'C\'a
1h•s11n• 1·:11an1111011da Bun·vsd1i şi Uuc1•\·„dw1w, in „l·'i1l-Fr11mo,", nr. I, l!l:ll.
1:~. Va'iilc Dr:·1i::u\, Va„ilc Flon•a, Dan Gril,!oreo;cu, i\larin Mihalal'11c, l'idura rum•t111'as1·'.1 111 ima:;:ini, 1-•cli\ia ;1 li-a rt•vaz11Li1, llucure~ti. Editura i\leridianc, l!l71l,
1:1. Va„ilc Florea. Arl;1 rom;l1wast·â 111od1•rnâ şi t•onh'm1>or;111i"1, Editura i\lcriclianc,
B11ct11"l'şti, J!J!l2, p. lo"i.
.!!.
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I11tre cei mai de Sl•ami1 înv;·1ţi1tori clin Bucovina care au <activat înainte
ele primul r{1zhoi mondial ~i apoi intre cele doui1 ri1:1.hoaie. este fiiri1 indoiali1, şi Filimon Rusu. I. V. Goraş, ii sitiuea7.{1 intre f.mil Boca şi Vasile Ole11ici, i11vi1ţi1tori c;.1rc~ s-au remarc11l in munca culturalii din Bucovina, ine<°1
clin timpul impi11·[1ţil'i austriece.'
El s-a n;·1scut in comuna Tereblecca. fostul jud<.>ţ Hi1clch1\i, la data de
2:1 decembrie lllll2. l'i1rinţii si1i, Toacll'r al lui Vasile Husu şi Ecaterina a
lui V<isilc Gabur. sint originari clin Transilvania, tri1ginclu-se din acei
bejenari care in urma r;·1scualei de la Salva di11 IO mai 17h:l, şi-au p<iri1sil
locurik• natale din ţinuturile Bistriţei şi Ni1simdului !?i s-au stabilit în Bucovi1w.: In Tereblecea s-au aşez;1t alunei un m11ni11· ele iii c<1pi de familie
cu un numiir de :J411 suflete. Printre cei stabiliţi, a fosl un num;·ir ele 4
Ci1pi de fomilie cu nunwle de Rusu şi anume Jon. Iacob, Grigore şi Nichifor. Dupi1 tradiţia fi.imilei. rilimon S(' trai-:c de la Jon Rusu. Primii trei
sini originari clin Rebra Mare, iar Nichifor din Sf. Gheor.c:he. J>;~irinţii lui
Filimon sint ti1nrni agricultori institriţi. De altfel. inci1 din C:onsignaţi&1
lui En:1.e11berµ, se vecie ci1 stri1moşul clesciilici1lor. Jon Husu. a primit de la
i\la:1astirea Putna, ck' care aparţinea Tereblccea, :J fiilci dl~ pi1mi11t arabil
şi lf> falei de fineţt•. 3 .\cest p[1mint nu l'ra in proprietate, ci aparţinea
ll1iln<isliri Şi abia in Jll;j;) S-a f<icul improprietiirirea ţiirani(or care locuiau
pe moşiile mi1ni1stirilor. Bunicul lui Filimon, Vasile Rusu, a fo~t primul
om lib<'r. proprietar ele pi1mint, c.Jin neamul lor. iar tatiil s;"1u Tomler Husu,
era un gospodar ele frunte, .,fiind C<:'I mai mare birnic" clin acest sat ciupii
cum se arata in J\mintirill· lui Filimon.' Si lot de acolo :.e vede ci1 tatitl
s;·ltl er~1 1111 excelent crL•sci1tor ele c11i :;i c:·1. la l'Xpoziţia clin l!lOfi ele Ja
Bucure!ili, o iapa de ;i lui a fost aleasi1 şi c11mpc"irat<"1 pentru hergheliile
regale cu preţul de pairu ori mai marc clecit cel. mai bun cal ele pe piaţ{1.
:\ primit o medalie de aur a expoziţiei. ml'clalie de bun crcsci1tor de cai
şi plad1ete de bronz i n caii tale ele colaborator al ex poziţiei. De alt fel prefectura din Sirl•I, aproape in fiecarL' an, ii di1dea ci\P un premiu ele I0-20
coroa1w de aur, pentru caii prezentaţi la expoziţia jucleţcan<i. Jo'ilimon 0ra
al treilea copil. dintre cinci fraţi : Vasile (187!l-J!HirJ). i\fotroana (llllllUl:lO), Filimon (lllll2-1%7). Dumitru (111114-I<)(lJ) şi Maria (IB!Hi-Ul4!1).
-1- I.\'_ (iora~. lnvă\f1mi111ul r11mi11111'i1" in !inului Sul·1•\·1·i 1775-1!1111, l•:clil11ra Diclac-

ticf1 ~i Pe<lac:ni:ic;'i, Bucureşti. l!Ji5. J-l. 1:,:;.
:! 1. N 1... 1or, 1Scj1•11;1rii ard1•ll'ni in Hun1vi11a, in „C11cln1I Co~minului". an. 11
Cc•rn:'1u\i, 192i, J>. H.5 ~i urm.
:1 lhidl'm, p. ;,22
•J Filimnn l?uo;u, ,\minliri, mam1„cri~ clal'liluc:rariat. p • 5 lhid1•m, p. li.
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Tn toamna anului lflllfl, lui F'ilimon i-a venit rhclul s;I mearg;-1 la şcoa
:\ avut ca prim dase;!) pc Constantin Bote7.al. Prima parte a liceului
a meul-o la SUCC'<IVa între <mii 18!14 şi 111!18, avind ca profesori pe Ştefan
Dracinschi. ca clirl'ctor, apoi pc ~t0fan cav. de Rf'pta, Simion l'lorea Marian, F.usl"b Popovici, Lazfir Vicol, Vasile Bumbac. leronirn Mu:1\eanu.
Constantin Cosovici, Constantin Procopovici. mulţi dintre acl'ştia renumi\i
in cultura bucovinean[1.
Dup,-1 priml'le patru clasl' f{1cutc- la Suceava. a trecut la şcoala normal[1 cil' inv<"1ţ;-1\ori clin CPrn{nrti spre a se prl'g{1ti pC>nlru cariera ele înviiU1lor. intre anii lll!IB şi J!Hll. :\ici a avut ca director pl' vestitul pcd111!ot!
Dimitrie Jsopescu, in ultimii lui ani ele viaţ:f1 şi ele profesorat. şi pl' Michael
Kuschniriuk. apoi ca profl'sori : dr. Eul!l'n Botl'wt. dr. Raimund l{nincll,
C<ilistrat Ccll·a. Lconida Bodn;-ircscu şi alţii, 1' ele asemenea 11unw cunoscute
pri11lrl' c;irturarii bucovineni.
Plecarea clin Sucl'ava nu era din puni intimplarc. Curentul naţ.io11a1ismului s-a r<"1spinclit pri11lrc.> t•IPvii lie<.•ului. Mulţi l'levi mai cute7.i"1tori
au fost eliminaţi, iar alţii amenin1.a\i cu eliminarea. În <1ceste comli\ii vr<.•o
:JO de elevi au p;-1r;-1sit licl•ul, înscriindu-se la alte licee, printre care şi la
şcoala normal;-"1. :
Pentru buna sa preg<ltire, a mai urmat ulterior şi alte cursuri speciale : Curs ele perfect.ionare la CL•n1[1uţi. in vara <11H1lui I fJ02. apoi la Univcrsitat(•a din laşi în vara anului HIO!l, curs ele agronomie la scoala <H!ronornic(1 clin Cerniiuţi in vara anului HllO. un examen special cil' controlor
de hfmci şi cooperative ele consum la ilucm·<.·şti. in Hl23. curs ele albi!1[1rit
la Siret, in 1!132. To11tc acestea. c;1 şi marea lui dra~~oste de a se instrui
in continuare, i-au adus mare fi.lim<."1 printre colef~i.
Cariera didactic;-, şi-a inn·pul-o in comuna Cajvana. judeţul Suce<1va.
pe atunci in Districtul Gura I I umorului, Îi1 toamna anului 1!10 I. Director.
sau inv;lţ;itor superior. cum se nume<.1 pc vremea aceea, l'l'a Mih<1i Bumbu,
<.'I fiind al doilea cadru didactic. Cajvana acelor 7.ile era vestit;i prin oamenii l'Î retrograzi şi supl'rstiţioşi, nei11hitori de carte ~i pro1~res. Situaţie cc
s-a perpetuat pin;i aproape ele zilell' noastr0. timp in care toate satele
s-au ridicat la lumina invt1ţ;-1turii, Cajvana r1-11ninind ca o insul<'• printr<.•
celelalte sate. Situana aceasta s-a schimbat abia clup{1 ce a11 ie~it o serit•
Je intelectu;ili clin mijlocul aceski populaţii vitregik de lrecute!e st•-1piniri.
fo,iincl inv;-1ţ;-1tor tîn;-1r într-un sal c0 ;1bia ele curind p1işea sprl' luminf1
($coala s-a 1nfiinţ;1t la I noiembrie IBll!I, deci cu numai d::ii ani inainte
ele venirea lui aci), se inţelcgl' C<i inlrcr: ten•nul era inţclenit şi trebuia
multa sli1rui nta, puter<.• dl' mu11c;-1, dragoste şi pricepc.•re. Pc ele ul li"i parte,
er~1u patru crişml' în sat, iar s(1tenii erau atraşi spre ele, ca cil' o putere
m1ruculoas<-1. incit ninh\:mi nu-i sta giml11l la şcoalf1. De altfel, pla.1!a alcoolismului hintuia i11 acea vreme (:li marc virulcnţ;i in to<1lc satell' But·ovinei.
h~.

Jn acl'ast;-1 situaţil'. Filimon Husu s-a '-!indit c<:i ar trebui focul ceva
spre ;.1 curma starl'a aceas\<1. In acea vreme, la Hl!15, din initiativa lui Georl-!e
Popovici şi Conswntin Moruriu s-au înfiinţat acele „Cabinete ele lc-ctur;-1"
care aveau cu scop sustrn~l'l"ea pranului de la crişm<-1 ~i mai all•s indrufi

lhidt·m. p ..J'f.

î

Fiili111on Ht1'-lu, :\n1inliri. p. 12a.
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piarea lui spre ocupaţii intekctuale m<ti dc.•m110 de larnl<i. 1\foltc s;if0 nvc:>;111
de acum astfel de cahinetc şi ţitrilnii participau i11 zile ele sarlni\o;l!"e 1:1
<tclivitalea acestora.
Filimon Husu şi-a procurat statutek• necesare. ~i lc>-a insuşit şi le-a
trimis la C('l"ll<-1uţi SJ)r<' aprobare. Tot în acel timp şi <lir<'clorul şcolii din
Botoşan;i, Georgp Burciu, şi-n lrimis statutC'lc cabinetului de aici s1)rP
;1 fi aprobate dP c;HrC' .cuvNnul Vll"ii. Guvprnul l<'-a trimis la prefectura
de la Gura llumorului spre avizare şi propllllC'l"l' . .-\u fost che:.•maţi ePi rloi
învi1tiitori si clwslionati. Pc Ilurciu l-a inlrt>hal de Cl' cahi~1etul clin Botoşan;1. trl'lrnle :,;,-, sp nur11casc;i „C'loşc;1", ce inseamn;·1 acest cuvint "? Durciu,
care ('ra dirz din fir(• a spus 61 vorba closdi insea11111;"1 (!;'1i11a c;tre scoalr
nui şi precum puii S(' aduni• pc li11i_:;~1 cl<>~c;-, ;1::;a s;i se ';1dune (;"1ra11ii pe
ling;, cahi1lt'I. „Gui". a aprobat prdectul 1 •• Dar la cl111111wala de Cl' chii1tni1
.. Tudor Vladirnirl'scu". cine a fost acest h:irhat ?". l•'ilimo11 Husu. c;1rr Pra
intotdPauna prc~iilit s;i dea rfr:;punsul cel m;ti h11•1 a spus: ,.Tudor Vladi.
mircscu ;i fost un \;irLJn fruntaş si ;1111 ciori c<1 numele l11i s;i fie ca mOllPl
1;entru ceilalţi ţt1rani". „Gut", a aprobat prdectul şi al c.loilc•a st;1tul. :\poi
ct•i doi tineri au ieşit felicit inelu-se ci1 ;?u p;-1c;rnt prefectul.
In curind s-a ivit ocazi;.1 s:1 l;-1mtm't1sci1 Viranilor cine P l uclor Vlmlimirescu. Trebuia siirh;itorit l'J"Olll revoluţionar din Tirol. :\•1dre;is Ilol'c·r
şi ~-au spus citcva cuvinte despre acesta. apoi s-n continuat cu istoria lui
Tudor Vlaclirnirescu, cart• c un fl'I ele :\ndrl'as IIorer al romitnilor.
!11 curiml s-a cloveclit c1i ţiirrn1ii cli11 Cajvana 1111 sini chiar aşa dL• l'<'fract;cri la iclee11 ele cultur;I, c;lci o s;tl;-1 de clasii pusei ele clir<'clor. la dispo.
ziţi<.'. era neinc;ip;-1toar(' cinci se f;kea acti,·itate la cabinet. incl;1t;I s-a in.
firipat şi o hihliotcc;i, la care veneau c;-1r(i chiar clin vechiul Rei.:at.
Intelectualii flucovinl'i elC' alunei. au v;·11:ut bi1w c;-1 ridie<tr<.'a popor11lul
pe o lrl'apt;-1 SllpL•rioari1 nu estC' posihiU r1ir;-1 ridican•a nwlcrialt1 ~j ec.·onomic:i. DP aceea, concomill'nt cu infiinţare;1 c;ihinet('lor ele k•ct11r;i. s-<-1
procedat si la înfiinţarea ele h;-11ci ~lODUl;ire sau insoţirP ciL• p;istran; ~i 1.-reclit. pe>ntru a scoale populaţia clin .ghearL·le ci1111~1tarilor care luau clohinzi
exorhilanl<•. pn'cum şi înfiinţarea ele> cooperative ele consum. a.şa zisele•
pri1vi1lii romi111eş1i pentru a inlesni popttlaţi('i preocuparea m;-1rfurilor lll'cesarc• cu p1·cţuri convenabile şi a ~t;-1vili ;1stdl invadarea !>itklor cu l'mirranţ.i c;ire deschideau prf1v<-tlii cu fel de fel de m:lrruri. car<~ exploatau la
'>ingc.• populaţia local;-1.
Filirnon Rusu. ajutat dP ceilalţi intelectuali au procedat de inclat;i la
i11fiin\.area. i!1 Cajvana. a unei hi111ci popularL•. J>rL•otul Ion lliut a fost
1tll's clir<'et.or. i<1r Vilimon Rusu vistiernk 111 curiml au atrns de pnrlea lor
o s(•ric de ţ;irani, printre care IX' Pantilimon Llrcdw. c;ire fiind 1!ospo<fo1·
de frunte. a fost d<• marC' ajutor in toate acţ.iunile întrC'prinse.
Prim;1 r<'alizare a fost ridicarC'a u1wi casc impun;"1toare, in cPntrul comunei. car<' s{1 ad;iposte;1sci1 atit banca popular;i dl şi cabinetul ele lcclttr<i.
\ici era ~i o salci unde se tineau şcclinţek, iar la s;-1rh;itori se:• organizau
hon·le. S-au construit şi canwrc in rnre avC'au cir gi:1cl s;i adii;iostca':>C<i
prf1vc"ilia cu m;irfuri. c<•rc• ins.-, n-a mai luat fii11U1. În<.'ep11sc rt1zhoiul mondial c11 toate nenorocirile. c11 toate suferinţdt• imai!inahile şi nc.•ima.C!ha\.ih•. l\liik• d<• i11\elcc111ali şi ţim111i au trPcut graniţa spre.••• nu fi încorporaţi
o;;i trimişi S<i lupte ele dr<1l!lll impi1ratului. C'e>i m;ii mulţi ins;i n:au putut
l'llJ!i şi atunci au fost mobiliw\i şi trimişi s:·1-şi l;1se oasele ~i si111~ele pe
în! ins<' le cimpii ale :\11slro-l:11g<iriL•i.
H Crnnit·;i 1101rohi;1la din 1Jolo:;;a11;1, p. ;; l.
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1:1tcrcsante sint Amintirile lui Filimon Rus11. privitoare la pcripcţiilr
sale in sptilC'lc frontului, cind, ca u11 mlev;-1rat brav soldat Svcjk 11 lui
lla~ek. işi cli1 silinţa ca s;-1 ajun.~i1 cil mai tirziu la locul milcclului dt> 1111clC'
nu erni 11iciodali1 sigur c;i te vei i11loa1·cc. Dalorit<.'i şi imprcjur;irilor, ciupii
diversp peripeţii prin Graz şi Gocs de prin v;-iilc Stirici, a fost ];-1sat la
vatri1 şi a p!C'cat sprt' Cern;-1uţi. Cir:cl a ajuns la C1jva11a, aici er11u trupcltruseşti. :\lt(• intimpl(1ri trngice şi h<1zlii. ln locul ruşilor au venit clin nou
austriecii. :\cumu se fftcl•au re<.Tutiiri noi, ale tuturor biirbaţilor pi11:i la
~2 de ani. :\ primit la min;-1 o hîrlil• s11hli11iat;i cu roşu, cum c:·1 t>l este voluntar. \'orba ceea. volu11!;1r, volu11lar, dar lrebuil• s;i le prezinţ.i nt111111id<.•cit la unitall', <.·;-1d, 11ltfcl, l'Şli dat dezertor. Noroc c<-1 de acuma era în
octombrie l!l IB ~i cataclismul se apropi11 de sfir~it.

Tn C..1jv1ma, Filimo11 Rusu 11 funcţionat timp dl• Iii ;111i. timp in care s-a
c;1satorit cu LU<.TC'\ia Neamţu. fiica lui Co11stm1tin şi 1\lclL·xima Nl•amţu di11
Udcşti, judeţul Suceava, fomilit• origi11ari1 din Buclcc, comitalltl ~olTH'Ş.
La şcoala din Cajvana f'ilimon Hus11 s-a comportat tot timpul ca un
hun romim. I·:I 11 fost acela carp a i11cep11t i11lroducPrc11 maleril'i predate
in condica de pn•zt•11ţi1. în limha romi111;·1. i11c;"1 din J!IO:l, ci1ci pinii al1111ci
!'l' scria in limh11 .C!erm<.111ii. D11pi1 exemplul lui. şi ceil11lţi i11vi1ţi1lori :111 rncut acc•st lucru, iar apoi şi ~all'k. vecim_• j-;1u imitat ext'rnpl111. Tineril i 1telectuali (şi Cajv:ma ;rvea dL• :u:uma Zl'CC inteleclt111li) ţi1wa11 le1~<'iluri1 unul
rn c.tltul. ha aveau şi o sociC'lalp S<'creL-1. la l'irteştii d<' .Jos, şi imprC'un;i
cu cei clin sale]<' Vl'ci1w tineau şecJinţ.e, undP purt;iu discuţii asupra tutu1·or problenwlor cc· i11IC'rt's11u ne:1mul romi1nesc. Di!icutau tlcsnrc 1m1terialcle ap<'1rute in „Semilni11orul" ~i terminau ovaţionind pe Nicolae Iorl':.1.
Dup;1 introduct-rea rnlmi11istra\ir'i romi11wş1i in Bucovirn1. F'ilimon Rusu a
cerul şi " ohUnut si1 rie lr:111sfernt la Sin:"iuti. unde f11ncţionnse ne
<icest po'it GC'or1~t· Tofan. care ci<-' acunw er:1 sPcrl't11r l!e11r>ral :rl invi1ţi1 miniului clin Bucovin:1. J.a Sini1uţi ca pC'sle tot in Bucovi!1a. şco;ila a avut
foarte mult ele suferit din c;n1z;1 r;"1zlioiuh1i Da1oril:1 tt>naciUitii ce-l c:irncteriza cil şi spiritului si1u practic. i11 curind a fost totul pus la punct, in
stare de func\irnwrc şi a început invi1ţi1mintul in limha rom{rq;i. inc;i ele
la Cajvana, F'ilimon H11<;u :1 pus acct•ntul pe latura pradk:i ;i inv;-1F1mintului, deprinzind elevii s;-, cultive 1:r;"1cli11a, S<i alloi;i"c;i, s;i curC>tt' pomii.
s;1 Sl'mcne. si1 slring,-1 rccolt;i, s:i sc;1rnwne lina C'1c. 9 Timp ciC' l!l ani. cil
a stal la Si11ii1.1ţi, a d<.'pus o 11Hmc;'1 sti1n1itoarc dind e!l'\'ilor o bun;-, pr~·1:;Hin.• i;<.'11tr11 viaţ;1. Pc Pl<'\'ii dotaţi i-a îndrumat spr<.' co11tim1an•:1 studiilor. aş;1 c;-, clin ace~;! s;it s-a ridicat o s<.•rie dC' intclectu:tli. c;ire au fttcu!
cinste s;it ului lor.

DP il!;l•m<.•11ca, 1>ri11 aclivili1k11 dl' co11d11c"ilor <ii Cercul11i c11ll11ral, Filinm:1 Husu a cont~·ihuit din plin alil la progresul pecla!.!Ol~ic al cadrelor
didactice <.·it ~i la riclicm·<.·11 c1tltural;i a poporului. Spre sfirşitul c;1ricrl'i
s;tlc, ele la 1!1:14 pinii la l!J:1 11. dinsul ;i activat la o ~coalii prinwri1 de
b{tieţi clin or11şul H1-1cli1uţi. uncie a avut ~i funcţ.i11 ele clin~dor şcolm·. În
:1111intirik• sale com1x1ri1 munca cliclactic:-1 de la oraş cu cea clin mediul rural. si co11stat;'1 ci1 la ţ;ir,-1 se 11H111ccşle muli m11i c:;reu dccit l;1 or;iş_ intrr.
;inii 1~1211-l!l:l-l 11 fost memhru in Comitetul şcolilr judeţean din H<ichuţi.
•1 :"l:i<'<•J;1e S1111i11110\·iri, Ui11 ln·<·11l11I
1111-.C'rb din ;1rhi\'<1 ;i11to·ului, p. 11~.
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ca reprezentant al învi1ţi1torilor, iar de la 1!135- nl42. ca preşNlinte al
acestui comitet. ".
Ac·th·taka prorcsionitlă. Filimon Rusu a fost o fire de luptiitor. El
ştia Cil drepturile profesionale nu se cupi1ti1 ele pomani1, ..:i se cucen•sc
prin lupte. uneori înclîrjite. De acec•a chiar de la încE'put a fi-icul parte.
ca u11 elemen1 <tcliv, clin or.l!<l11izatia profesion<1li1 juclcţpai1;I. La toate aclunc"1ril<.•, l'I a hwt cuvintul, f1-1cea proprnwri Sall comb;'1\ca alte propuneri.
:\slft•I <>I noteaz;"1 in amintiri: „Din anul 11121, 111n fost f;-mi intrerupc'ri
;tles ele <1soci<1ţia înv;lţ;Horilor clin Siret ca clc·le.l!at !;1 cont;resl•lc inv;-1\:llorimii ct> se ţineau în fiecare an în diferite localiti1ţi ale prii. Dup1-1 contopirea judeţului Siret cu cel al H<-1di1uţi11lui, in wrnl 1!12(i, aCL'itSli-1 misiu1w
s-a perpc1uat". " Ca delt'gat ci verwa intotclea11na c11 propuneri constr11ct ive. de acel'a, cum zice mai dc•p;l!'te : „:\şa cit nu era con_l~res regional ori
i 11 care oraş s-ar fi ţinut, si1 nu fiu şi l'lt pe orcli nea cil' zi cu o Iucrare".
l ie alt fel se Vl•clc şi clin articolul lui N. Simionovici pul:licat in :10 ele ani
cit• orga:1i:wţic rom;-mc;isc;I a În\'i1ţ;ltorilor din Buco,·ina, din rn:?5, cum
I;, congresul al VI-lea clin 14 iulie l~J:lO, ţinut la Cer11;-1uţ.i, F'ilimon Husu
a prl•zentat referatul . Ct>rcurilc culturnlc. La c:ongresul al \.'Ii-lea, ţinut
Îll ziua clC' 2!1 uugust rn:n, la Storojineţ., F. Rusu " pn'ze11tal referatul
privind programa '."l'<>alci primare. La congresul al VJll-lea din G-7 august
1!132, ţ.inul la Cirnpulung l\Iolclo\'Cill'SC, a vorbit clespre salarizarea î·n·ilţiilorilor, i.:tr la cel de .:11 IX-iea co111„~rc·~ .:tl i11v.:"1ţ(1torilor clin Bucovina. ţi
nut la Riid<-1uţi la 27 şi 211 au~ust I~1:J:I, Filimon Husu ;1 fiic11t clcschiclcrca
fesliviti1ţilor in calitate c.lc preşc.•dinte ;11 :\sociaţiei de IC1d•h1ţi. i<lr_ Gh_ Tudose a citit. istoricul :\sociaţiei, can' impli1JL>a alunei 2!l c.le ani. fntre r<ipoartele prezen!all• ~i aprobate a fost şi cPl a lui F'ilirno11 Husu : l'fircri ":oi
propuneri la antcproit·ctul de ll•gc 1>cntr11 rl'forma in\·ăţămintului primar.
L1 acest con1~rL•s al invi1ţ;Horilor din I3uc:ovina, Filimon Husu a (ost ales
in calitate de vicepreşedintl'. preşNlinte fiind Nicolile Sirnionovici. 1.2 La
.\soci:1t,i I jude('ţan;"1 Ri1cl:1uţi, r. Rusu a fost ales preşedinte in mai l!l:J:l,
apoi reak's la toate aduM1rile gcner;tll•, pin<i in l!Hii cinci s-a clcsfiinl<•l
13
:\sociaţia, formindu-se Sindicatul in\'iiţitlorilor.
Propunerile lui Filimon Rusu, la difPrilc C:Olll:!rcsc au fost aprobate.• şi
adoplale ele> c<'1lre act•stea, i:1r 1111elt„ fiind propuse :'\li11istenil11i. au fost
lt•[.!ifernle .. \'>!fel. acordarc-;1 .t:r;idaţiei de nwrit, cll!pi1 :rn de ani ele se>rviciu. ii fost propusi1 de cli11sul 1<1 Congresul de la Constanţa, şi apoi introdusi1 de lcl-!ea şcolarii ca a VII-a gradaţie„
Schimbarea denumirii ele revizor si subrevizor în aceea de i11spcctor
si subinspector s-a f<-.Cut tot în urma propunerii sale la Congresul al X-le;i
ele li.I Cern;h1ţi clin l!l:lii. ·1 ot el a propus ca 111spectorii şi suhinspeclorii
sJ fie• m11niţ.i ele minister, clup<i cum c>r;1u recoma:1daţi de citire asocia\iilc
judeţene ... :\slfc'l, ciştigimlu-şi dreptul ele <1 proa.;une candidaţi şi inspectori, prestigiul asociaţiilor s-a 1·idic;1t mult in foţa uutoriti1ţilor şi a parlid<>lor politicC'". " Filimon Husu. clup;I cum rn;irturise~tc~ in amintiri, nu <t
"11; ~. Simiorw\·id,

01> l'it., p. I 11;.
I: Filmnn Hu,11. •JI>. l'il„ J>. !Oi.
L! ~- Sirnionovici. Orga11iza\iilt• romimt•\ili ah· i1waţ:1torilor 1li11 lh1n1vi11a, in .,:!O
de ani.

1:1

··. p. h:l-lili.

Fil1111tin 1111,11, 1\111i11liri. J>. Io!!.

J.I lhidt•m, p. JV!I.
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f;lcut politic;i partizan•i. Tn ncC'I timp. ,.:1 face politic;-1" însemna s:1 fii înscris intr-un anumit partid şi apoi si1 militezi. mai alPs în timpul al<·L'erilor, 1;onegrînd prin cuvinte murdare pC' C<'i din celrlalle part idC', 1:·1ucli nd
pe ai tiii. CC'i ce rc-tcem1 astfel se ale1zeau cu foloase şi onoruri ca : SC'natorî.
cleputa\i. inspectori C'tc_" .. Eu ernm pentru sistemul si"1 comlmti adV{'rsarul
i:u ick•i şi mijloace cinslitt!, i::r m1 prin cuvinte orclinare ele r:eleau şi cPi
mai s;lraci cu duhul. Ne compro111ite;1111 intC'lectualitatea şi oaml'nii dC' cultur;i in faţa oamenilor dt• riml. noi, care er~tr:1 cu cm·intPIC' pi' vidul limbii.
,,·1 lumintun poporul"- 6 Ca ;1tan• d nu ;1 primit nici o decoraţie, in schimb
a primit ele la i\'linistt•r. ele la inspectoratul şcolar ;!I ţiirii. i11spcc!orat1il
şcolar judeţean. şapte decrc>tc• ele laud<"1. mulţumiri !;'i distincţ.ii pl'ntru activitat<'a şcolani.
Dintre' re;lliz;-irile dP S<•w11:1 pe teren profl'"ional estt• f<"irii incloial<i şi
co·1struirea „Casei invc"iţi1t01·ilor" clin JU1c1;"1uţi. h acl'<l vrC'me î11vi"1ţ;"1tori
mc·a de pretutindeni. organizat:1 în asociaţii, se manifrsta pc elifcrill' front uri : cultural. politic, t•conomic etc. h div0rs<'IP adun:°ll"i ge1wrah~ sau în
con~rese se discuta prohll'ma ('Conomici1 : Ol"J.!<mizarea ele h;inci inv;iţ.;"1tort•şti, <IP cou1Jl'rative. dl' libriirii etc. Pentru buna desf;.işurare a acestor
activit<"1ţi s-a ivit nec!'sit;itea ele> a avea o cas:1 propri{· in care sii se ml<ipostcnsc:i Sl'di11l asocia\il'i, cu o sal;."1 cort>spunz;"1,oare pentru şedinţe, camere ele dormit pentru inv;"1ţ.i1torii can• trcbui:1 s;'i riunîn<"1 peste noapte în
capitalrt jll{l('ţlllui. f)(' :is<•nwnPa. tot aici tn•huia ml<ipostit<i lnu1ca inv;'1\i1torilor ~i. PV<'11tw1I. al\e organizaţii ce s-ar fi înkmeiat. U:ielc asociaţii.
c:i cea ele la Suce:1va sau ele la Storojineţ au cump•irat case pe care lc-a11
anwnajat pentru a corespunde. mi1car în pnrlc. scopului propus. :·\sociaţia
de la Hi1di111ţi. ele suh prec:.cdinţia lui Filimon Husu a trPcut la con<;truirea
din tt•mc:liP a u1wi case care s;·1 corespund;-, clin to:itl' punctele ele• Vl'el<•rp
La adunan•;i .l!Pncr:il:1 clin l!l:J4 s-a hoi0:·1rit ca toţi invi1ţ.i1torii din judeţ,
in numi1r de ci1·cu lillO, s:1 contribuie cu ctie un :.nlar eşalonat in rntt• 1111·;.irp Ie timp ele trei :ini. Sal<•riul unui invi1ţ.;itor de gr;iclul T era intre•
lillllO o;i 80011 lei :\sl ft•l s-a st:1bilit ca un i11vi1ţ;Hor cil' .l!r<1clul l S<i pl;itca.,.r:·1
<.ite 21HI l<'i lunar timp ele trl'i :mi. eraclul TI. cite 100 k·i. definitiv cite :JO
lt'i si suplhitor 211 Ici. La sfirşitul anului 111:w C'l'all încasate aproape
:l llOlllHIO IPi si se putea inCl•pc constrnct.ia. Pe str:icla Bogdan Vorl<"t exista
o p;1rcl'lii a 1\linisterului :\griculturii. Cu ajutorul ministrului Ion I. Nistor,
;1u reusit ~;i in'rc in pos(•ria acelei parcele. La 21 iunie rn:n s-au început
h1cr;·1rilc-. la !I clccPmbril' l!J:J!I s-a f:1cul recepţia IL1cr<.·ll"ilor carC' ajunseserii
!a ;icopl•riş şi se cheltuise :J.2011.000 lei. Pină la tl'rminarea intrC'gii lucri"1ri
m;1i trPhuiau hani. Dt• la i:w:1ţ;"1tori se încasau din c<' in ce mai greu, C<ici
i!1cepust• pPrioada cuncentriirilor, iar din Pl41. cl'I de al doilea rtizboi
inomli<il. lnc;i nu era gata rnsa şi ochi hri1păreţi au şi ochit-o. Dar comitetul s-u menţinut P<' pozitit'. clirz. ln Hl4:J s- aprimit un ajutor în sumt1
dP 200 OOO lei. dintr-un fo:1cl şcoli.ir al ţiirii. prin st;iruinţ;i inspectorului
f!Clll'l'af Ilie Vi~11n. In 1!144 s-au l'vacuat autoritc"1ţile clin oraş, iar mai tir;riu intr·'<ll!il popul<1t.ic. La into;ircerca acesteia casa a fost ocupat;i d<'
Feck•r:il:i coopprativ('lor pPntr11 birouri si ma.g<1zii. In nwrtic l!l4G s-a înfiinţat din nou un comitet ele construc\iC' pentru krmi'larea casl'i prin
:'-iindicalul i1w;"1ţ.:"1torilor, c;"11:i .-\sociaţia se desfiinţase, local care :i cll'venit,
~1poi .. Casa ele culturii". Filimon H.usu avea convi111!erc<1 formati1, c[1 o
11; lhid1•111, p. IW.
L· lhid:·m. p. t2·1.
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r:o:mlaţ.ie

de oamc11i nu se poatE' ridica din punct ele vedere material la

n:1 1~ivl'I superior, dacii din punct ele vedt•re cultural niv(•lul este> sc;"1-

zul. şi irwc.•rs. pl':1tru a te putea ridica la un nivel cultural Stl(Wrior trebuia sit ai hazii material;i asigurillit. .·\cC'sl principiu <.11 vasl•lor comu11ica:1le. în vi:.1ţ:1 <>•1menilor. l'ra 1w vremea aceea ideea concluci1toarl' a 1ult•ror lupti1!orilor pentru libertate şi dcnrnitatc naţional;t
De aceC'a \'l•dem ci1. i11 Cajvana. di nsul, i11vi1ţi11cl copiii lilerelP lii cifrele. ii i11vi"1ţa şi activit;"1ţi practicc care urm[1resc cişti1:;area de bunuri
1nateriale. )>(':1tru cei maturi, fX' Iim;i1 Cabinetul de.• lecturii, a înfiinţat şi
hmc.1 populm·i1 ~i urm:.·1n•a s;i f<1ci1 şi o coapcrativt""1 ele consum. Peni ru
;1cli\'itf1ţilC' economice acesta s-a pr('g{1tit temeinic, ca sa poali1 f:.tcc.• faţ;i
cerinţelor. :\m v{1zu1 mai sus c<"t a participat la cursuri speciale dP controlori de !i{1nci populare şi coop1::ral ivt~ ele co:1sum. n•ea cc.• i-a dat dreptul şi a îndeplinii chi:.ir funcţia de co11tro!or peJJtru b;111ciilc populare clin
judeţul Siret de atunci. unde a C..-1c:ut inclwierile clc.• an şi hila11ţrn·i de ;icJi\·itatl'. ln 1!124 a fost numii controlor :.tl h;-mcilor şi coupi~rativelor di·1
J)ohr:.>g1·a, clar a refuz<it funcţia. intrucit a presl•ll )!Î px:.mwnul ele notar
t·on1t11ial. in noi(•mbrie 1!123, a îndeplinit şi ac('asl;i funcţit• in comuna Si11:.h1ţii ele Sus, de la i:1Cl'(rnt şi pin<i s-au ivit cadre Cillificatl' in w.:east<1
clirecţie. Intre anii 1!1·11-HIH a fost casier la Federcila coo1wr.itivelor di11
JUc.k·tul Ht"1d;:a1ţi.
111 calitatea sa dt- pensionar. a f;icut parte din comitetul :\sociaţiei
pensionarilor „~olidaritatc•:.1" clin H;"1d;-1uţi, <1poi pre~cdink al l'i pina la
1h1ta clizol\"iirii acestcia. ln activitatea cultural:i. F'ilimon Rusu se afla
pri11trc.• cei n-;1i de se<!lll;1 i11v,jţ;-1tori dh Bucovi11a. Mernl'ru i11 Comitl'tul
de conducere a ,.Societ<itii pentru culluri1'', filiala H.ac.l;-1uţi, <1 „Societ{1ţii
p~:ltru cullur;l ~i litcr;1tura romi111f1", el a susţinut mai multe conferinţe
publicC', dintrl' care despre George Tufan (la U dPccmhrie l!l·Hi, in sala
Casei 11aţionale din R:·1u<rnţi) şi despre Simion Florea Maria;1 (ţi:luti1 in
sal:.i liceului .. Eudoxiu Hurmuz<J1.:hi" din H;-1ck1uţ.i in ziua ele 4 mai I !J-17).
I .a ~i11{1uti. impn•unf1 cu ceilalţi invi1ţi1tori. a inriinţat Cercul culturnl „Tutbr Flo?1dor" cli:1 care r.-1cem1 1x1rte î11v{1F1torii din Sin;"1uţii cil' Jos. Sin;i11tii de Sus. J>oiP11i. (iirl~;a1ţi, Hogujeşti şi C'inclesti. Pentru :·1ctivitatl'a rod11ic.i"1 in emirul acestui cerc cultural in calitate de preşedinte, i\linistcrul
111\';iţ;-1mintului i-<1 adus mul~umiri puhlin•. Un titlu cil:• 1~loric pl'ntru Filimon Rusu îl constituie activitatea sa c11llur:.1l.i"1 în or{1sclul invccinat ;\tlihi1ileni. lnldC'ctualii de ;1ici aveau o societal(' culturai'.-1 11um\i;"1 .• Tinc.•rinwa". <.ii c·1rl:.'i membru fo:1diltor era şi l'ilimon Husu I.a un moment dat
<!cl•ştia s-:.1u f~i111li' s:·1 sco 1t{1 o n:vislit. Fruntaşii
„ l"inerimii", directorul
';-colar Costaclw !\loruzi, directorul orfelinatului Dimitrie Puiu, stude11t11l
\"lic:Ju Ctwstantirwscu şi studc11tul Dimitrie ;'vJircca Co11stanti1wsc11. s-m1
pn~zl'ntat la Filimon Husu, rugindu-l s;-1-i sprijine. Şi a!-itfcl a ap[m1l „He~·ic;ta Tinerimea", l!l s1•1.kmhric lq2î, <1vi11d ca dirc.•ctor pt• Filimon Husu,
1;1r ca secretari pc Dimitrie Puiu şi Dimitrie :\lircc<J Co!lstantinescu. Dup;i
trc.•i uni ele ••F:.•riţi(•, rl·Vista şi-a schimbat titlul in „Moldova lilcrar:1". Dupa
opt :iii ele apariţie n•gulala, revista şi-:.1 sistat apariţia din cauza impri1~
•iPrii cond11c;"1torilor din localitate. Ultimul num<1r a aparul la Hacli1u\i, in
oclomhrie )11:J;;, dl'0<1n~C(· Filimo11 Rusu se nnrt<.t!>l.' în ~cest oraş. Di11tn·
colal~oratorii n•vislC'i, care ulterior au devenit nume cu11osc11te în literntur•1. mai all'S bucovi11l'11î, pomenim pc Gheorghe :\nto11ovici. Traian C'hc!:.iriu, Teofil Li:111u, D. f11rt11ni1, fa1sehiu Camilar, (;por1?e Drum11r. Geon.;e
Les1wa, .-\spilzi;1 !\l1111ll', Nicolai Hoşca. J\lircc·a Stn·inul, lulia11 \iespl'l',
:·: .. \r. Zaharia şi altii .
.J(ifi
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Di:1 accas\i1 pC"riomlc."1 a lui Filimon Tiusu. trC"huic pomc>nil<"t şi lucrarC':i
Jstorkul tirgului !\lih[1i)(.'l1Î, scris:"1 in rn:12 si puhlicalit i·1 „\foldova 1iler:ir;1", despre care Ion Nistor a scris in moci elo~ios in revista „Junimea
lilc•r:ir;"i'', iar Nicolae Iog-<1 i-a focul o prdap clin L<lrc extragem : „ ... clin
islori<1 locurilor mici se inji~heahi! apoi :•cC"ia a ten•i celei mari. C'e face
uid Filimon Rusu e un lucru bun !;-i folositor".
Dup;·1 mutarea lui la Fi.i1cl~1uţ.i, in I ~J:M, F'ilimo11 Rusu. s-a a111rajal im1,rcuni1 cu profesoara \'ictoria Ci<1vrilescu, la rcclact<irca u;wi monog1·afii
a judL•ţului H1'1d;-1uţi, lucri.ll'e palronat;i ele prefectul acestui judeţ. lui Rusu
i-a rrvcnil partea referitoare la oraşul Hi1d,·1ul_.i şi a scris un text daclilo1!rafi:.1l ele 132 pai-!ini, cuprinziml <late culese clin li2 lucritri rC'ff'ritoarc la
urn~11l f{;-1di1uţ.i, precum ~i cercetftri proprii clin <ffhive şi diverse· <?!te surse
clin cele mai vechi timpiri pini.i in zilele s:1lc. C.1 pul>licisl Filimon Husu
;1 colabornt la clifl•rilc rcvisle şi ziare scriind arlic;;lc• despre slarc•a i11vi1\•.1torc•asG·1 şi neajunsurile <.>i, :1poi d1csliu 1i pecla_1zogice şi şcolare. Dintre
publicaţiile l:t C<ll'l' a colahornt amin1 im doar: „Voinţa poporului". Frc.•ic>
l.ehrcrzeitung", „~coala'', ,.Voinţa şcoalci", ,,'I ribuna", „Gl:·sul Bucovinei",
loatl' din Cc,rn;h1ţi, ;1poi la ..Foaia poForulur· clin 0:-i."iştil!, „~coala ~i viaţa"
si „ltk•ea·• din Bucureşti. „Tuclor Pnmfilil"' din Dorohoi. „Rev!s'.~ Tinerimii" şi „l\'lolclo\'a lil(•rar:·1„ din Mihăileni. „Doina" di'l .Jor<"1şti, „Trihuna
inv{1ţi1torilor" din Iluz<"1u, „Foaia Poporului'' tic la Mih<"iileni şi altele. Dintre toate acl!stc;i, cele• mai multe articole i-au ;1pi1rul in revista invi1\i1torilor din CPnt•-lll\i, nurnil:"t „Voinţa şcoalei", uncie.·. o perioau;·1 ele mi.li
mulţi ani :1 fileul parte c.lin comitetul ele re<lactie. Cek• m::i multe articole
IL· scm1w c11 11umel<.' si1u, Filimon Husu. clar altele şi cu diverse pseuclonin•c ca : Firu. 1-'.R„ F' Rareş, F. Hohescu '?i Ion Suru.
L:nell:' din articolele puhlicall', circa 150. au fosl depistate dt> fiul s;iu.
1mif univ. cir. Dragoş Rusu, in diferite pC"riodice clasate pe prohll'me. scoti11d11-se icll'ile principale, i<k·i cir<.' vor putea sta cu cinste intr-o istorie
a cul;urii hucovinem•.
:\runcind o 1,rivire fugar;! ;1supra ncC'stor 0xtra:>c, vedem inclat<i mare<i drac;ostc ele patrie, ele poporul ele haşti11i1 de pc aceste melem!uri,
erija fata ele viilorul accs111ia si ami1r;-1ci1111ca ftiV1 ele :iepi1snrea unor co11rlul'i1tori si ck~ inechitatea ~i nep;isan•a polilici<1nisli1 a ttnora c<1rc vor sii
se cocoţ•·ze tot nwi ~11s. mai aproapL' de put<.•re, cu orice preţ, chiar <11 tr<·1di1rii inlen·s1•lor 1wamului. Pe ele all<''i parte vedem din acl'ste articole ci1
Filimon Husu era p:'1truns d<.• idc.•i progrcc,istc .. '\slfel. in <1rticol11l Toamna
din . .lkvist;i Tinerimii". nr. 8--Cl, Hl28, el Cl'rl': ,.Tati1 ce dorim noi s;'1 ne
<1cluc·i1 toamna. Li~ilc ~colilor ce se deschid s;·1 dpa posibilitatea si1 intre pc
(•!t• bogatul ;.di1t11ri cu s;1r:1cul. Nu punga s<i clrcicl:'t. d l;1lcnt11l". Sau in
~ufktul im·;"1ţiitorului din „Voinţa şcoalci", nr. 4. 1n:n : „Ştim si1 suport;im
~r<·ul, ~tim si1 infrunli1111 mizPriile atunci cind ele nL' pasc pe toţi in aceast;i ţ.<1ri1. Dar nu ştim şi 1111 i:iţdegl'm chel o parte se li1fftil'Ştc iar alta mizcreaz;'1". Sau in Jnapoi la slujhă clin .,Voinţa şcoalei''. nr. 7-8, 1!138 :
„Numirile si lransfer;irile s;i se fac<'I după lege nu dup<t ochi. rubedenii şi
1.,ervicii .. „
Un alt sector ;.li vieţii sale a fosl acela de culegere si de publicare a
pc cinci era la Cajvam~ st• ocupa cu stringere;;·
r11klorului. T11ci1
cintcn' :-;<111 strig;iluri, i11cit i11 1!102, ci avt·a un caiet cu peste :mo cit• poezlt
popu larl'

ele

un;,;
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Filimon Husu a publicat o p1rrte clin material in revistele ele folclor
ni !l ţar<i. cum ar fi ,.Tudor Pamfil ie" clin Dorohoi. iar mni tirziu. in Hl40,
., n;1rte din .iceslc poezi iau fost incluse în oper<1 lui Mathias Friedwa(!ner.
intitulat;i : „Humfinischt> Volkslied<'r aus dcr Bukowina. Danci I. Lieheslieclc>r. Konrad Tullsch Verla!!.
W[irzburg, HNO (hcrausgegchen von
cir. l\J. F.). ln lucrarea lui Friechvagncr. numele lui Filimon Rusu ii i;:r1sim
citat (;.1 diferite pa[!ini. :\stfel. la p. 10 din Inlroclucere el este citat printn~ ceilulţi culeL;<Hori. La p. 21 este pomenit iarflşi ar<ltînclu-sc Cil şi Filimon Rllsu a cules versurile aşa cum le-a .C!iisil. c;.ici deosebirea intre limba
ropnh1rc·1 şi cc;.1 cult;i nu este prea marc. incit oricine poate inţelcge versurilP culese. :1poi la diferite pagini uncie sini reproduse hu61ţile ele clinsul
<lin Cacica sau di•l Cajvarn.1, în total !J buc~1ţi.
De fapt Rusu a trimis lui Friedwa(!ner Ul': caiet cu 3110 de poezii populare. clin Cill'l' in voi. I. m1 fost puhlicalc cele !I hucf'lţi amintite. cu an•l•aşi te1n;1tici1 cinlece de iubire - . urmincl ca alte creaţii din cniet s;i
fie publicate în \'ol. II, care n-a mai apiirut clin cauza morţii autorului.
O prohlPmi1 de SP<llll<i ce l-a preocupat aproape toat<-1 viaţa a fost scri1•rea limhii romi11w. Inc;i de prin 1!102-1903 şi-a procurat o Sl'rie dP J!rarnntici ~:i <1 început si1 studiezi' modul de scriere, cli:1 diversc>le provincii
locuite ele romi1ni. Peste tot se folosea scrierea etimologic[1 cu o mulţ.ime
de re~uli ,l.!reoaie şi uneori absurd('. Astfel. se foloseau 4 feluri ele i : clin
i din a. din e şi din u. Dînsul a meul o lucnirc propunînd scricn·a fo:wlic;i cu re(!ului simple pe care a prezentat-o la ,·onferinţa districturalti
<1 i11v;iţ;Horilor . .'\ici a fost considcnit;i prea voluminoas<i şi prea îndrciz'leaV1. A fost ('l'ezentat;i şi la revista .. Junimea lill'rani". clar m1 a fost
publicat<i. SI' V<'de insi1 c;i scrierea limbii romirne era o prohl(~lll<i care plutea in :ier. ÎnC'it .-\caclemia Romi111:i. in octombrie 1904 a adoptat scrierea
r'onct ici1. Dupii C(' :\caclem ia a scos o broşurci cu reguli Ic ele scriere, Fi limon Rusu a puhlicat un articol semnat cu pseuclo·limul F. Rohescu. in
care arat{1 ci1 mai sini unele cusururi care trebuie îndreptate. Despre acest
:·1·ticol Sextil f'u~cariu scrie in moci favorabil. ar.:itind ci1 in acleviir mai
:·înt UPcle 1zrcşcli care se vor îndrepta cu timpul, ceea cc s-a şi intimplat
ln rn:~2 şi Jl!53. Dar, ffirf1 indoial<i, cea mai de scmrni operi1 a vieţii sale
<·sie lucrarea n11mi1:·1 A:\'lfl';TIHI. :\ce;1st{i lucrare. pe li:lg[1 valoaree1 ei li1C'r<:ll':i. nwi alPs a primei pi1rţi, conţine în parlea a doua şi o scrie ele clonmwnte de epocii. De ciici se vor putea folosi infornwtii economice. ca
! rcţ1•ri şi salarii, titlurill• cadrelor didacticP, not{1ri zilnic<" ele preturi. pute-rea ele cump:irarc a banilor ele.
Dac{1 se V<1 rc~u~i publicarea acestei lucr{iri, apoi -.ceasta va constitui
un aci ele cultuni vrednic de tmM1 lauda, iar autorul ei, pe care prefaţa
torul Nicol11c Opr(;'a ii 11umeşt(;• publicist, folclorist, prozator, istoric şi pcdagon. va constitui un model de i nv1iţ1itor patriot şi 1upt;Hor pentru cauza
mtţiunii sale . .-\stfel tle inv:·1ţi1tori ne-a d11t !;icoala normalei. care s-au incadrut în frontul de lupt;·1 pentru ridicarea nivelului ele trai material şi
spiritual al poporului in mijlocul c{1reia lri1iau.
Dacii lui Filimon Rusu şcoala normalei i-a dat pre,gi1tirca mullilatcral<i.
;ipoi trunchiul etnic cu ri1d<icinilc sale a_clinc înfipte pinii la_ a~ei daci .libt'ri. i-a dat clirzenia. tenacitatea in act_.1une. elanul 111 lupta. iar mc:<l1ul
·1aţio11al şi social i-au dat directia. sensul in care S<i-şi îndrepte loat[i ener1:ia clocotilo<•rc. toati1 dragostea şi capacitatea ele a se d0vota unei cauze
.;uperioarc. :\mi11tirile sale, tipi1ritc. vor consti~ui tll~ Pxcmplu. ~l:l -~notld
d11pi1 car~ orice dascitl J11pt1ilor s11 se poatii onenl<1 111 mersul v1eţ11 sale.
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ViHţi.1 lui Filimon Rusu a fost un 111odc·l dl' lbruin• pe allarul hinl•lui
obştesc,

<• trnit cu un

ost:1ş,

!.!"ala oricind la datorie şi a plecat dintre noi

(a decedat la 4 noiembrie 1!157), cu satisfacţia îndeplinirii obligaţ.iilor ce

!;ii le-a luat. Numele lui va stn·11uci
plaiurile Bucovinei.

1·11.nroN
-

IHl'l'l'll

în istoria inv;·1ţ;"11nintului ci<.> pc

ntrsl' u11112-1!151>
Hesume -

I .'ouvra~c pr(''l.'llll', cl'unc 1m111icrc monouraphi<Jue, la viC' el raclivit(• ilL'
1'1111 cil•, piu, inln·pidc-, L'll-.eii:nant" ele BucO\'ine. Filimon Hu-.11. ciont l'activih.• cli1lactiquc:> l'l -;ocialc:> s'e't clL•roull.'e, avC'c ele rc:>marquahlc>s rl'„ultat„, ;"1 parlir cl'avant la
prc:>lllil'rL· guc:>rrc.• rnoncliale, jll,<Jlll' in1111(•cliatellll'IH apre-. la "l'l'OllclC', :·1 C;ijvana, Si
nauţj
el lfacl;iu\i.
On mct cn rdid 1'01•ii:inr ele la ramillC', la pr••parat!1n
profo„,.,ionnc:>llc, l'al"livile M~laire el extra-<.culaire ele F. Bu-.11, toul L'll in„istanl sui·
'C'" qualil~<; pcclai::oi:iqlh.'<; el c.•n <,011li!lnanl -.c ... erforls con ... tanl" afin cl'aiclcr Ic mon:le
cili v1llai:c :·1 'orlir ele l'i~norance l'l ele la pa11vrC'lc. ver' 11nc viC' dcl"<.'nle, par la
ronclation ele ('t'rl'lcs l'Ullllrt•ls, ele t·:ihincls d1· lt•c.·lurt• Oli de ham1u1•!> 11011ulaÎrt''>. On
insiste c.•i.:all•menl Mir l'activite !>outenue par F. nusu au !'aclrc dc:><. or1?ani,ation'
prolcs..,ionnelles des en<.eii.:nanti., lor-. des con1:r1·" rt>i:ion:mx <>I nalion:mx. On n'auhlic
pns cil> presc.•nler sa prodir,ie11"L' activile en tanl quc publici..,le (plus ele 1:io articlci.
public~). <'l on in,,;ii.lc ei:ale111ent sur Jc„ ouvra1:e.; non-public.-; cil' cc brave tm„eil.!nanl
1!e Bucovine, µarrni Je<;<JUe), un livn• de Souvenirc, q11i repreo;entant non '>Clllcrncnt
t•nc 'ourt•e ducurnL'nt:iirl', mai.; au„si la prc11!'e rl'un talent littl'raite authentiq11c.
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MUZEOLOGIE

DIN i\L\H.Tl 1HIILE t:~UI SFEHT DE VE.'\C DE ACTI\"ITJ\TE

!\ll"ZEISTIC A
C:mGom: FOIT

Oricl' irH.:epul l' ~!l"l'U. F;-1ri1 si'1 vreLJU, îmi vine în minte aceasta maxim;-1
pli11:-1 ele adeviir. Perioada in care am lucrat la muzc.•u a rost le_i!al<i de
multe începuturi, mullc şi dificile. F.le au avut loc la anumite intervale
de timp, spre bint'lc.• muzeului şi al celor ct- luaau aici. Dar sfi Vl'dcm
despre cc începuturi este vorba.
Se f;iceau primii paşi în instituţionalizarea muzeelor, cu pl'rsonal salariat de stat şi cu cn•ditc bugetare. !mi HmirH<'SC ci1 lucrilln cu fostul
inspector şcolar l~manoil lliuţ, P<' atunci asistent la muzeu. la primul plan
de cheltuieli, in l~l:lll, p1:.•nlru anul 1!151 - pe vremea acce;1 llll se prevedeau venituri. lndrumill"i primeam cic la ~tefan Boinc0anu, care se ocupa
de prohl~mcle hl!gt'tare 1<1 raio:rnl Suceava. M11zeul din Suceava ('fa muzeu raional şi dispunea de trei oameni, un director. un asisleill şi un îngrijitor. ln primii ani. clwltuielile previ1zute - destul de mici foţii de sumek• ce se pun in prezent la dispoziţia muzeului - le f[1ceam cu man!
zgircenir~ şi eram merPt1 îndemnaţi sft nu r;·1minem cu crl•ditc.• neîntrebuinţate, ci1ci în anul urmi11or vom primi hani in runcţic.• de cc am cheltuii
i n anul cu ren l.
Primele CXflo7.iţii organizate de mwwu in ;,ifara sediului au fost de
profil agricol. iVluzcul liin S11ceav<1 a fost pri11trc primele muZC'C din ţ:1ri1
care au OJ"!.,!illlizat asemenea expozilii. Fo)osernn planşe referitoare la direrite aspech:.• ale muncilor w.~ricole, planşe pe cure. la solicitarea nmlstr<i,
ni le punea la dispoziţie Secţia agricolii ;1 r~tionului SucPa\'a. Ca exponate
foloseam seminţe selecţionate, ca şi produse ale C..-\.P., precum şi piel';e
arheolo~ice; unellt' agricole s<"tp<-.Ji.~i clin rnn de cerb, buze d(' hirlcţ,
hr{1zdarc de plug şi alkle. Scopul era, hineîn\eks, educativ şi, lotoclatf1.
c.•xi;ozi(ia constituia un indemn pentru coo1~erativizarc.•. Peste ciţiva ani,
expoziţiile agricolE' au trecut p(• seama secţiilor agricole. cum e1·a si firesc.
iar muzeul îşi aducea şi el uncie contribuţii
Dupit ce muzeul a devenit regional. am trc.•c111 la on~aniz<•rea de expozil.ii de comhall're a misiicismului şi dL• populariz,1n.• a !iiiinţ.ei - i:1tri.->
;:l1l'ie şi o expoziţiC" pe teme cosmogonice - şi acesta un inct•put pentru
muzeul nostru. Ci1 nu tt fost 11~or de re:•o.dizat, cu mijloacl•lc.• (:,. cnrt' dispurw:1m alunei, un usemenea ohiecliv. c·ste lesne de mţe!Ps.
Cei ce lucrea7.t1 asl;-1zi în muwu hc1wficiaz;-1 de o experienţ;i a unui
personal care, lung:'1 vrl•me a desf;"1şurat o <1clivitate de pionierat in munca de muzeu. Nici unul dintre noi nu venea cu o prei.>/tlin• speciaW privind munca muzcistic;"1 şi nici rl'fC'rilor la adiviti1ţik• administraliv-gospocliircşti. Nu aveau de la cinl' S<i primcas61 i11drumf1rî pe linie de spccialitall'. •:Ceasîa referi11du-1rn·1 la cei c::rl.• erau încadraţi in muzeu.
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·,\'li1iistt•rul :irlclur ~i i11form:.1ţiilor, Colllilctul pl•11tru ;irt;i şi cullur<i,
Ministerul culturii, Consiliul culturii Si.IU oricum voiţi s<i numiţi forul central al muzeelor. c<ki numele instituţiei centrale de care depindeau muzeele s-a schimbat c.leslul de des. a 61utat s<i gi'1scasci1 o soluţie şi a folosit
cursurile de îndrumare muzeo.L!ral'ic;i, pe C<1re le-a organizat in diferite
centre din ţ;mi, primul fiind Clujul, apoi Bucureştiul, dup;·1 care au urmat
alte oraşe cu veclw tradiţie in muzeografil'. Cursurile dl' prcgi1lire se f<iceau ele cc'1tre specialişti ca academicianul Constantin Daicoviciu, profesorii Mihail i\focrea, Dumitru Berciu. Mircea Pctrescu-Dimlioviţa, Ion
Neslor. Emil Tapa şi mulţi alţ.ii.
Dup;"1 crearea unui m<'11n111chi de oame:1i cu un început de oricntan•
'?i de prcgiHirc in materie dl' muzeografic, prec;Mire care s-a adincil şi
pcrfl•cţional an dt• an, s-a trecut la o acţiune de mare anvcr.cur{1. reorganizarea 11m1:cclur pc crit<:rii ştiinţifice. ~i acesta era un început şi di11\r(.'
cele mai !.!!'ele. :\ceasti1 acţiune presupunea cunoaştere;1 c:.>l(•cţiilor existenlc.• in muzeu, delermim1rca fiec;irei piese in parte, asigurnrea unei if1treţineri şi conserv;iri cit ele cit corespunz;'1toare a obiectelor, pentru ca acestea si1 poatf1 fi expuse. o campanie de achi;dţii şi l'l?colt;-iri ele piese pentru
compleU1ri tematicC' in expoziţie.
Pentru ducerea la bun srirşit a u1wi atil de vaste şi complic:.1te activiti1\i de reoq!anizure a tuturor muzeelor din fosta regiune Suceava. am
iniţiat in anii l!l52 şi l!IJ:J pe atunci singura rei.;iunc din întreaga ţar{1
care a avut o asemcn1:•a iniţiativ<i - alc{1luirea unei comisii de rt'organizare, din care fftceau parte, ]JL' li11gi1 subsemnatul şi profesorul :\I. Vasilescu, pe atunci direclor al mu2eului clin Cimpuhmg ~i Glw. :\saftci,
fost director al muzeului din Ri-1d;'.'tuţi. Lucri1rile de grafidt le executa, i11
marc parii:'. Hodica Haşeu, de la muzeul din C'impulung, atunci cinel vrcu11ul clin muzee nu avea a11,-1 posibililutc. „\ fost Llll binevenit mijloc el;;,•
perfecţionan>, ele a<:livilate prac!i61 şi schimb de expNic.•nţi1 atit pentru
membrii comisiei. cit şi pentru ceilalţi specialişti din rnuzede rcgiu11ii, şi
(•i incep<Hori în munca de nrnzcu. reorgani:t.area vizincl al it ternat ica expozil,.i1:'i ele haz{1 a muzeelor, acolo unde era ca:t.ul, cit şi restaurare<1 pieselor, organizarea depozitelor. evidenţ<1, delerminarea ohiL•ctc!or din colecţii
şi multe altele. :\u fost cazuri, ca de exemplu cel ue la muzeul clin ri-11ticC>ni. unele conducerea muzeului era încredinţat<i lui Cernl.:'scu, c<.trc nu
era orientat <tproape de loc in tainele muzeistice şi unde membrii comisiei
au luat parte t•i i 11şişi la diverse lucr<iri lc1!ate de organizare şi chiar la
aranjarea piL•selor în vitrine. 111 arhiva muzeului din Sucea\'a, se mai af1{1
o parlc· din procesl·le verbale incheiatc.• cu prilejul aceslor acţiuni. nwnţionind adeseori lucri'trile ce !rehuiau s<"1 se execulc ele ci1lre personalul de
la muzee, ca şi alte concluzii ale comisiei ele reorgc.inizare.
:\stfcl, s-a ajuns la stabilirea unei prime forme ştiinţifice de organizare a muzeL•lor din regiune, ceea ce a co11stituit un ciştig inco11lcslabil.
t.:lterior, s-au efectuat numc:roasc 'tlt(' reorganiz<-tri pe criterii din cc în Cl'
mai avansule. Dar, oricit am dori s;i trecem peste aceste inccputuri, poate
modeste. ele au avut un rol de scamf1 in existenţa muwelor şi nimeni 11u
le poate ignora.
Trebuie s;i adaug cc"1, dup<i cc am fiicut prima reorganizare mai ampl(1
pe circa şase s{11i de expozitie a secţil'i de istorie a muzt':.tlui sucl'Vca11.
în ID54. cînd se împlineau 4511 ele ani de la moartea lui ~lcfan cel l\lare.
c.1m avut prilejul s,-, fim gazda unei consfotuiri pc \w·i1 a muzeografilor.
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Forul ce11lr;il al m11zel'kJ1· ;1 decis s;·1 Sl' faci1 :1ceast:1 cunsl;ituire b Succ.'.1va în prirnell' zilc- ale lu11ii iulie l!l!i-1 şi ca un ornw.~iu adus murclui voie\'od al Moldovei. Cu acest prilej, muzeul din Suceciv<1 a primit prima apreciere şi, ca si1 zic aşa, un gir asupra modului de org;111izare a secţiei sale
(ie istorie. prin cuvintul organelor centrale şi al specialiştilor de la muzeele din ţarii. D;1c{1 pin,-1 atunci personalul c<.1re lucra la muzeul nostru
L'n.1 privit cu 0<.1r(•care 1wincreclere de cei ce conduceau secţia cultural;-1 şi,
in consecinţ;·1. primeam foarte puţin aj11tor, uitl•rior au încetat cel pu\in
unele critici.
/\ni de-a rindul, so pretindea că muzeul nu nrt.· ~talul de c l' r cc larc.• ~ l i i n ţ i f i c ă. D<•<·i, trehuia c;1 personalul dc spc<·ialitatc.• de la
muzc.·u sfi execute orice alte luerări posihilc, ccrcet;1rca ~tiinţifi<:ă ne•n·ino
rczl'fn1lc ore în programul de aclh itatc. Azi 11arc aceasta un &111acro11ism, · o prctcntic absurdă, c&ici nici o adh itate muzeisticii ntloroasil 1111
se poate i:ulcpli;1i făr&i o c.·crec.•tarc ~tiinţirkă temeinică, nid mim1r o expoziţie tcm1mran1. !\Jull;i 'rcmc, cer.:cta1·ea ~tiinţiricii era c1111sidcrată o
11rohlc.·mă personală a spcdali~tilor (subl. rcd., N.C .
1.egaU1 ele cercetarea ştiinţific;i este şi m·ţiune<1 d<.! \"aloriricarc a ace~
lL•ia prin publicarea rezultatelor obţinute.'. ~i in aceast<i activitate am a\'ut
1111 început rnwvoios. lovindu-ne, la lot pasul. de oprelit5i. l\lult mai tirziu, muzeult1i i s-c.1 înlesnii şi desfi1şurarea acti\·iU1ţii de valorificare prin
publicaţii, muzeul avind posibilitatea ele ii publica u11 1wriodic, in care Si-1
fie date la luminii preţioase informaţii referitoare la oraştll şi judeţul
nostru, rezultat al activili1ţii asidue a cL•rcet;.1torilor muz('tilui sun~vean şi
a colaboratorilor act~stora. Cele trei volume ele „Studii şi materiale", ap{1rul<' la i11terv;d de doi uni unul de altul. şi n•lt•lalle studii ce au fost publicate separat pin;·1 în J!li:l. au solicitat multe (•forturi şi ll•nsitmc 11ervoas;"1 pin;"1 au putut vc.•dea lumnia tiparului şi au iijuns s;-1 fie difuzatL•.
Ce preţ se punea pl' munca ele cern•tar<' a muzeului in primii ani e
(!reu de.• apreciat as1;-1zi. IJou.·1 i111prejur;1ri nu le pol uita. Un om cu mare
nis1mntlerc eullural;i. hineinţeles cu citeva zeci de ani in urmii. spunea
cu un prilcj oarecare : „Ce aveţ.i de fc.icut la muzeu ? Si1 mutaţi 11işll.' pietrl.' '!" h1r o alt;-1 persoa11;"1, ele hotiiririle ciireia depindea şi activitatea muzeelor, s-a pronunţat c;i 1n1 e necesar un s1x1ţiu amc.•1iaj;1t core~pu11zi1tor
1.entru depozitarl'<l obiectelor de muzeu. l'rincipalul este.• c.·xpoziti<1. Hest11l
de obiecte Sl' pol ln\ga ŞÎ i!llr-un şopron. ();irl' ;1zi or mai ri i!Sl'llWne;i
oameni cil.• culturii? Nu-mi vine si1 cr.::.•d.
Dac{1 asti1zi lllllZl'lll uisi,lllW ck· lahoraloarc incompar;ibil lll<li hilll'
înzestrate decit ocii11iocrri1 şi care se perfecţio:1eaz<-1 mereu, avind şi personal de inalti1 calific<irt\ în primii noştri ani de:• activitate, Liireclorul muzeului t•ra şi lahurant, şi bibliotecar, şi inclrum;-1lor, şi gestionar, şi aclminislrator, mult;-1 vrl'me şi contabil, şi. dC:' multe ori. om dL• Sl•rviciu sau
hamal, d1ri11cl de la magazine mall'ri;ilc. sticl<-1. chimicale şi altele. _.\zi,
;,1proc.1pc c<-l nu s-ar pute:•a concepe• ca directorul muzctilui s;-1 Î'1eleplineascc-1
şi uscmenea aclivit<i\i. iar specialiştii nu ştiu ce ar crede cl;1c;"1 ar ajunge
s{1 tr(•buic.1sci1 <i le îndeplini.
' :\ccsL anacroai"m mai ,1i1r11iL· i,i :t'l;-1zi. eu oh„lin:t1.ic in „minlC'a" unor .. cliseh· prin mw:eul no~lru (n. reci. - N.C.J.

L1r.~i -;pcciali~li"
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Şi prinwlc s[1pi1tu1·i arhl'olo~in~· l'X<'l:lllale de f)l'rsorn1l11l muzeului s-:1u
fficut lot i11 aceste condiţii deosebii dt:• grele, i11 H151 şi i11 anii urm;ilori.
Cele douf1 luni de activil<1le 1w şantierul <1rhcologic ele la cetate din anul
l!J:il, ca i:;i lunile petrecute pc şantier in anii cc au urmat, efectuate de
mine alf1turi de un colectiv 1n frunte cu Ion Nestor, colectiv din care au
f;°1cut parte pc pan.:tirs şi ccrccti1tori ca Virgil \i;H;"1şia11u, Bucur Mitrea,
Barhu Ci1mpina. Vlad Zirrn, i'vlircea D. Malei, Gheorghe Diaconu, Nicolae
Consla11li11escu. Hadu Popa, Dumitru Constantinescu,
Dan Gh. Teodor,
~tcfan Olteanu, :\lcxandru V<1silescu, Tril'u Marti11ovici şi mulţi alţii, unii
fiind in primii ani studenţi practicanţi, iar mai tirziu ccrccti1lori de ni"1dcjdejdc, nu le pot uita. Personal, trebuia s;·1 m<"i împart intre <iclivilatea
dl! la muwu !;>i (Ca de pe Ş<rntier. ~i acl•sta a fost un începui şi nu a fost
deloc uşor.
Trebuie s;·1 rnen\.ionez, ca termen de comparaţie, ~i cc fond de hihliotcl"ă
m·ea muzeul la data c1ml am începui <1 lucra aici. Erau doar citeva zeci
de cill"ţi vechi, in marc majoritate in limba german;·1, schcmatisme şi protocoale, le(.!i austriece şi c1leva volunw de studii, în m;ire majoritate tot
1n gc.·n11an<"1. De la aceasta silua\ic. dacii muzeul dispune azi ele un puternic
fond document<ir şi de studiu, cuprinzi11cl sule de mii ele volume, este rezult:ilul unui drum anevoios, str;1b1Hut cu eforturi clin cele mai grek•.

Oare nu ar fi rnzul s:1 ari1t;"1m ai<:i c{1 muzeul in l!l:>O dispunea doar de
patru s;"tli - inclusiv biroul - şi de citeva inc;1peri la suhsolul Casei N;,1ţionale, i n cli1di n•a nou;.'1, pentru dcpozi t, i n care erau ingr;-1mi1clitc în conditi i greu de imaginat obiectele, peste Ci.ll"l' praful do;nnea in deplin<"• pace?
Treptat muzeul s-a cxlins. ajungincl sit clcţi11;-1 aproape întreaga cl;"1clire ;1
Casei Naţionale - cli1ditea veche şi cca 11ou;·1, construil<"1 in continuarea
celei vechi. Numai cileva i,1c;-1peri la ultimul etaj al cWclirii noi erau rezervat<' staţiei de radioficare lornle. De aid, <:inel cl<"1clirca Casei Naţionale
;: fost dcmolali1 cu prilejul construirii Casl'i ele Cultur;i a Sindicatelor,
muzeul s-a mutat in clitdirca foslei prefl'cturi. azi sediul sl'cţiei de istoric
- or!_!<mizincl. de-a lung-111 limpului. secţia de <trt;i popularf1 la Hanul
nonrnesc. Casa memori;t1;·1 „Simion Florea l\forian". un complex muzeistic
.. Cipria11 Porumbescu" la Stupea, o t•xpoziţie etnografic;-, pcrmanc:1tr1 la
."iole a, iar i..IZi dispune şi de un observ<1tor ;1slronomic i ni r-o c1„-1dire special conslruit;"1 şi dl~ l'tle o secţie ele ;irl;i !)i de ştiinţe naturale în fosta
~l:o;tla prirm1r{1 cil• IJideti. una dintre cele mai vechi conslruclii clestinall'
i11vi1\ami:1tului prim;ir .clin ora~ul Suceava, in care şi eu am. urmat clasele primare . .-\ceste secţii. pe spaţ.ii mai mici. fuseser<I orga11izale înainte. pc n11cl, in cl<"1dirt>a Ca:;ei Naţionalt' şi in acttwlul sediu central al
muz1.:ului. Uinei11\eles cit observatorul astronomic este o crealil' cu totul
noua, iar expoziţia N. Labiş a fost de la i11cepul orga11izatc"1 in actualul
local, 1~1 Malini, aceasta ca o creaţie a ultimilor ani.
Lahoralm1r<·lc muzeului - care si l'lc erau mai restrinse si erau adi1poslite pe u11dl' se putc·a - au cl;kli;·e proprie şi deservesc i..1~ti1zi o zon[1
ce dcp{1Şt'Şle cu mult limitele.• judeţului. S;-1 aduc şi c1tcva informaţii rdcritoarc la începutul laboratorului foto(.!n1fic al muzeului. Primul aparat
foto, cump<"irat cu nunwrar de la un particular, s-a intimplal s{1 fie ck>fect.
Toate incerc;irile ele a-l face s{1 func(ionezt> corcspunz;"1tor au r;·1rnas fr1ri1
rezultat. Mai lirziu. am cump<lral nr fond nescriptic de la un ma~!11zin u:1
<1parat nou. un Kiev şi, m<1i apoi, am fost dotaţi cu un al doilea aparat,
tot dia import, un Exacta Varex, ele forul ct•ntral al muzeelor. Ne-am
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pror.:11rat, tot ele la llllL'lll'E'~iti şi de la an•0:rşi sursi·1, 1u1 :ap:1r;1t c]p miarit.
chi:1r şi chimic;ilcle pentru laboratorul fotogr;1fic. Primul nostru Î<iborator
destinat acestui scop l-am amenajat într-o ci11n:·1ruţi1 de l.:l/2)1 m. al:ituri
cu laboratorul de.• conserv<"iri. :\ici ne devl'lopam filml'lc şi puteam race
copii fotografice nu pr<.>a mari, din lipsa unui spaţiu coresp1111zi1lor.
Nici primele vitrine ))(' cnre le-a avut muzeul 11u erau prea ar<Hoase.
Er::u ins:·a func\ionale. sprP dl•osehire de dulapurile mai vechi pe c;11·e le-am
~·~1si l aici şi i n C<H'l' fuseser;1 expuse ohieclPk· inai nle ele Pl!)2, cinci sau
~a:;l• la nutnitl', care nu ernu corespun7.i1toare . .-\cC'stca au fost tn·cutc mai
I irziu in depo7.il, pentru a feri ele praf unek• piese mai valoroase. care m1
~·nm folositl· in l'Xpozi\ic. :\hia mult mai tirziu, s-a confecţionat mohilicr
1;c·niru dl•pozilarea pil'SC'lor mai mici, în afar:·1 de• r;1fturi. care s-au pulul
face 1ncC1 din primii ani. Cei Cl' lucrPazi1 asli1zi 1n mu7.l'lt lwncficiazi1 ele
multe inlesniri ce nu erau pe vrenwa incl•pulurilor. ln primul rinei, o ex1~crienţi1 cîşligali'1 alil tic personalul ele la muzc•ul nostru, cit şi de la alte
muzel' din \ar;1, ;1poi înfiinţarea unei inslitu\ii speci<dizate pentru expoziţii, „lJecorativa". Ci1 şi acum se poate lucra şi mai hine şi mai ri111, ct1 se
pol folosi metode de organizare mai costisitoare sau mai Pcow>micoasc
l'Ste mlt-vi1rat. Dar este incomparabil mai uşor de gi1sit calea l:ea mai corespunzi1toare, in funcţie de fonduri, ele spat,iu ~i alic co:1di\ii de care trebuie :;;"1 Sl' \.i11<i seama.
Cred c;·, ne-am oprit i11dl'ajuns asupra incl'puturilor. Cindva Lrebui:n1
!!{1 se.• dezvolte, prin firea lucrurilor. şi muzeele. fji aceasta cu <1lit mai mult.
cu cit i11 intre;1ga ltime, muzeele Sl' afirmau lot mai mull c;1 institu\ii cullllr:tle cu un rol insenrnal în educarea maselor de oameni prin specificul
lor ele activitate. Şi cum funcţia c.Teaz;·1 organul şi necesit;"1\ile impuse de o
bu11;·1 desr<işur;1re a ac:tiviti1ţii au creat organl'le coresp11nzi1to:.11·e. :\şa au
ap;'1rut, co:1comilenl sau succesiv, labor;1toare, hibliotec;·1. depozitl\ spaţiu
expozi!ional, s-au infiiniţat, şi apoi s-au consolidat şi afirmat toi mai
puternk Sl·cţiile, Lu1;1 dupc"1 alia, m<.li intii c<:>a dc.· istorie. apoi <.:ea de şti111ţe naturale, n•a etno.~rafici1, memoriala, cca de arti1 pbstiici1 şi recent
ohsc.•rvatoru I astronom ic. ~i. ca o con firman• a va Iorii ac li vi 1;1ţi i dcsfi1'.;'L1 rate ele personalul ele specialitate al muzeului, s-a realizat publicarea
mai multor volume,• dc.· studii
şi i11tcnwierea unei publicaţii periodice.
:1st<'1zi :.ijuns;"1 b al 11oulea volum şi c<in· Sl' al'inni1 lot mai puternic pc t;;·1r:m ştii11ţifil' i11 ţw·:1 şi p('StL' hotare.
Nu m;i pot rc·~ine s:1 1n1 mii opresc şi <1s11pr;1 u11or momenll' din trc.•,11!ul 111u.wului, carl' au şi ele hazul şi lll'l'<1z11l lor.
Dup;"1 cum am nwi amintit, Cl'il mai m:ire parte din colecţia muzc.·ului
cl<"1dirl•a noui1. Ci11d am
I recu\ la cercelarl'a ];"1:1.i lor cu divc.•rse piese.• arheologice, u1wll• f<kind parte.•
di 1 ved1iul Muzeu al 13ucovi:ll'i, altele di11 cel suceve;in, am avut de lupl<il
cu mormane.• de gunoi şi de moloz an111c<1ll• acolo de cei c<>, temporar, folosiseri1 u11elt> spaţii ale l'li1dirii. i11lre care şi Ct'i ele la staţi;1 dt' radiofiC<ire. Ca s<'1 cî<;ti.i.;;im, cit dl' cil, spaţiu dl' depozit:.1re, am lrnnsformat un
şopron di11 s•Jatele cl;.1dirii vc•chi a Casei Naţionale, hPtoJ1111elu-I şi ref;"1ci11d zicl;"1ria, ;1poi co11fccţio11i11el rafturi :\m folosii, pe ling:'1 acesta. şi nişte
bazine din subsolul cli1clirii vechi, confpcţionind şi aici rafturi. i11 felul
ncesta. am l;·ireit posibilitatea de a aşeza ceva mai bi1w colecţiile - in
special ct•ramic<t, piesPle de met;il şi pietrele profilate. :\cum puteam ave.i
acces tn<!Î liber la piese, eram i11 mi1sttr<l s;·1 folosim in expozi\ie un numi1r
cr~1 „depozita\;1" in subsolul Casei Nationale -
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mai V<1riat dt• oliiL•.:lc -:;i an11m1· rx• .:Pfe 111:1i potrivit._• ~i. lotodat;'1, p11tea111
i 11 t<.•rveni 11u1i uşor pt·11 t ru a l'Xecu 111 h1tTiiri dt• co11sPrV11l'l' 1:1 cele.• rn<ii
ameninţate cu dcgradarc;1.
La un moment dat, lailon1torul de consPrV;iri era folosit şi dn~pt. camcr;·, dcsti11<1li1 i11dn1miilorilor. !mi ;1mi11tcsc cum, într-o var;-1, un i11clrum:-1tor sezonier ,al ci1rui nunw ii trec cu vederPa. in ullima sa zi ele activitate
);1 nn121.·u. a li1sa1 robinetul de la api1 deschis şi " acoperit cu hirlie orificiile de scurgere a apei la canal, cu intl'ntia v<-tdil•i de a provoca o inundaţie. :\pa nu CUl"!.!L'a pe ;1t1.111ci decil la <.mumilt• orc. lntimpli1tor - l'l'il simb;1t;·1 seara - . am lrt•cut JlL' acolo şi am închis rol>inC'tul, ridicincl şi hirtiile din chiuvl•t;-1. Hesr~t·ctivul. i11s{1, " rt'vc;1it mai lirziu, cind muzeul era
i 11chis i;;i <.1 dt•schis din 11011 robi netul, ;1copL·rind pentru a doua oari1 orificii le ele sc1ir~en• a <ipei . .-\ doua zi diminC'at/1. duminic[1, trccind pe la
rnuze.u, am ohsl·rvat cum se scurgc.•a apa pc coridor. lntrind in laborator,
apa era de citl•va zeci ele centimetri in:·ilţime. Am oprit, hheinţelcs, robinetul. clup;-1 el' am i11ai11lat prin ap;·, mai multi metri. llrmi1rile ··-···:\pa se
scursese i11 timpul nop(ii in subsal pri:1 unele fisuri şi nite orifici clin tavanul subsolului. :\pa pi1trunsese ~i i11 sitlile ele expoziţie, mai puţin insi1
din fc•ric.:ire, ch1torit;-1 unor cle11ivcli1ri ele conslrncţie a cl;-1dirii. Era un fel
de a-şi mani festa un n·11m1s bun de la muzeu <1 respectivei pt•rsoane. :\m
<:vut destule dificulli1ţi pi11i1 am pulul rl'nwdia strict1ciu11ilc. Hespectivul
era stuclcnt, acum t' i:1gi1wr în Sucl•ava. Cum va l"i apredat oare valorile
de muzeu'! :\c(•asli"1 fapli1 1111 l-a împiedicat si1 trimit.-1 pc talitl sim la muzeu pt'ntru a i se da o aclcvcri11ti1 ci1 a f;-1cul practica la institut.ia noustr;i.
l-am dat udeverinţa, de~i. 1·rintr-0 intervc.•11\ie la F'acultate. i-am fi pulul
~·urma preg;·11irea u11ivL·rsit11rt'1.
Vei mai aminti o 1111prc•jurare. lc.·r:ati1 de obţi11erc<1 ch-1clirii care, nctualmcntc, adi1poslcşlt• ex poziţia pernwnen t;i dl' istoric şi fonduri le docu111l'lllilre. Pl'imiscm cileva inc;-1peri la parll'r, in stînga şi clre<ipta inlnirii
principale. Ni s-a cerut ca. in cel mai scurt timp. s[1 orga11izi1111 C'Xpoziţi.i
tk• muzeu, f;"ll'il a face nici Ull !'el de illnl'll<ljill'i prealabile la ÎllCil(ll'l'i, nici
mi1car si1 v:iruim. Probabil <.:<-, erau opinii sa nu se dea muzpului cli1clircn.
Cind l'xpozi\i<i Na i:e plllH.lul cit• a fi terrni11<.1U1 i11 comli\iile rlall', ni s-a
nr~it si1 s~rim!em lotul şi s;·, lrecem la arm.•1wji1rt•a spaliului. Ce a i11scm11a l ace:1s l :1 cci mu11ci1 şi kit a i1:.• ele cap, estl' 11şor de i 11 ţeles. dar I ucru l. pi n<i
la 1;rrnf1. s-a dus la IJUn sfi1·şit şi muzt·til :1 pus primul picior intr-o cl;-1din• cu adevi1rat corC's1Hrnzido:1re scopurilor sale. De altl'l.'i, eni şi prima
cl;-1dire nud nwre re care o obţ.i!1t1se muzeul cle-H lu:1~!lll existenţei Silil' şi
c;ire pull·a s<-1-i satisfaci1 c·~;igt~nţl'le.
ln i;irna l!li'iO/ l!l:il. avL·am abia citev;i s;ipt.-1mini de ac:tivi 1.all·~ la muZl'U, cinci i.I !'ost aici. profesoru) Niircc:I J>elrcscu-Dîlllho\'Îţa, pe <1tu11ci COllfcre11ţi<1r universitar la la::;i. Tocm.ii re:w11t:1Sl' la fumat şi, pentru a suporta mai uşor act•usli1 11oui1 situaţie, cu c<ire i11ci1 nu Sl' ohişnuisl•, avea
htotde;1111ia b di11sul bomboane, pe carc Ic s111~ea cinci ii apuca dorul ţi1~i1rii. L;1 noi s!uclia ceramica de Sipcniţ prnve11ili1 de la fostul rnu;/,eU al
Bucoviiwi. Cu acest prilej, a hoU1rit si1 11e ajute in on!anizarea l:tl>0r<1torului de ..:onsen'<1ri şi rl'Siaur;iri ccr;1111il·c. trimit,indu-11c ulterior o r0staun1toare <le Iii h1şi, care· a lucrai efectiv impreu11i1 cu noi şi ne-a ar;-1lat cP
ll1<1tcriale s:1 IH.· procur;un pentru )<;horiltor. De l;i ea am invi1t,al :.;i cum
s1·1 Jucrf1m, ct•I puţii1 pentru inceput.
Tot profesorul Petrescu m-a rc.•com:111clt1t profC'sorului Ion Neslor si1 mii
includ:i în colectivul şunticrului ;:rlwolcţ:ic de la Suceava, care urma si1-şi
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111ce:.ip,-1 activit;1tea 111 vara anul11i ]•1.-,1 :\cesta" fost un moment important di!l viaţa nwa. :\stfel, mi se dcschidl'<J calea cerceU1rii arheolol.!iCl'
sistematic<.·. Cr1 am avut o oarecare idee despre cercetarea arheolo.1.!id1, îmi
dau seanw, nu prea deplinii, prin aceea cit, in timpul studenţiei, la Mangalia, am fost pe un şantk•r, la Monte Testaccio. timp de aproape doui1
luni, şantil•r condus de profesorul universitar Teofil Sauciuc-S;ivcanu.
Cu acele cunoşlinţ<.', ins;·1. nu m-aş fi putut incunwla si1 preiau o lucrare,
chiar şi parţialii. de s<"11n·11uri. Şa:1ticrul cc se cleschiclea la Suceava îmi
oferea accasli1 posibilitate şi inci1 sub conducerea unuia dintre cei mai
competenţi arheologi din acea vreme, profesorul Ion Neslor.
:\claug d1. pe vremL•a profesoratului la liceul din Suceava, inainte de
anul Hl50. primind o clclega\ic din partea profesorului universitc.u· Nicolae
Gri1madi1, am pus in funcţiune cu un grup de elevi ai liceului hirleţul şi
;11n folosit roaba pentru o încercare de si1pi1turi1 la cetatea ~eptilici, cum
se spunea pc atunci cet{iţii ~cheia. lncercarca <1 riunas. insi1, rnn-1 vreun
1·czultat notabil. ~i poate cit a fost mai bine aşa. Cine şlic ce se intimpla,
u1 lipsa mea c.lt• exeperit•nţi1 de alunei, dacii aveam mijloace mai consiste:11l'. Peste ciţ.iva ani, in 1!152, .-\cade111ia a preluat lucritrilc la acest punct
ele cercetare şi rezultatele lor se cunosc. :\u fost deosebit ele valoroase,
;,rheolol!iei medievale moldoveneşti, atit sub aspectul militar, cit şi al
dczvolti1rii tehnicii ele construcţţie, a nwşteşugurilor şi altele. Şi apui,
l•ll' constituind o contribuţie ele searni1 la descifrarea multor probleme ale
aici erau materiale arheologice pentru o perioad<-1 restrînsi1 la cîteva zeci
de ani, ceea Cl' constituia un mijloc 11cpretuil in datarea şi a ultor complexe
~irlwologicc şi a unor materiale c!Pscopcri le izola: in di \'erse puncte de cercetare .
.'\m amintit <111terior cfi pe şantierul sucevean au venit şi studenţ.i
practicanţi. Intre t•i, c.•ra, ln \!151. Trif11 :Vlartinovici şi Mircea D. :\falei.
Puţini işi mai amintesc de o micii ri1utate a lui Martinovi<:i. carL• venise
printre primii pc şw1tit•r. C1nd s-<1 prezentai şi Mircea D. Matei. carl• şi
pe vn·nwa aceea nu era cu mull mai suplu. :Vlartinovici. subţirel şi mli1clios ca o vcveriţi1, şi-a cerut permisiune<• ele.• 1<1 membrii colectivului si1-l
conducf1 )Jl' ş<1ntier pc noul venit. :\ ales urcuşuri şi cohorişuri clin cele
111ai pn-1pi1stioase l~c~ malul drept al piriului ccli1ţii, incit nu ştiu cu cc
<:111cluri va fi ajuns M. D. Matei la punctul de ct'rcctarc ele pc Cimpul Şan
ţurilor, unde se si1pa la incepul. Ceilalţi membri ai colectivului treceau
rnmod pe firul vfiii piriului pimi la punctul de trecere din dreptul celi1ţii.
C'u alte cuvinte. rillltalt•a era mai mult sau mai puţin colectiv;i.
Pc lirn.?it profesorul Petrescu-Dimboviţa, care mi-a deschis calea cercc•li1rii ştiinţifice în arheologic cel crnT m-a atrns in activitatt'a de studiere a istoriei sucevene şi ele lntocmirc a u11or lucr;·1ri de popularizare l'U
privire la oraşul Suceava, Cl•tatea de Scaun. monumentele sucevene şi
altclP, a fost Wilhelm Slransky, pe atunci secretar SHSC la Suceava. :\şa
a111 <1juns si1 întocmesc o sui1;·1 de~ co11ferinţc privind istoria Sucl•vci şi <1
Ceti1ţii. pe care Ic-am expus cu diverse prilejuri in cadrul SHSC. i\fai tirziu, am scris broşuru Cetatea de Scaun Suce<ffil, puhlicat<i in editura
SHSC la Ilucurcşti.
Calea spre Cl'rCl'tarca in 11umismatic;·1 mi-a netezit-o Octavian Iliescu
de la Cabinetul numisnwtic <tl .\cmlemiei. :\şa mi-am delimitat donll'niile
de cercetare clin anii ur111;-1tori, itrheologia, numismatica şi istori<1 local;-1
pe care m1 Ic-am nrni piir{1sit.

1
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Pe şantierul arhc>ologic ele pe C'impul Şnnţurilor. mi-am cistigat primele deprinderi strict necesare pe:1tru o cercetare arheolo.C!ic<"t sistematic:1
sub i11drumarea pofcsorului Ion Ncntor. Bra primul şantier arheologic din
~ar[1 Cal'<' ahorda probl<.•nH.' legate de evul mediu . .'\ceasta rrclrnna prudenţii şi g<-tsirea unor metode de lucru adecvate. Profesorul Nr.stor folosc>a o
mctodi-1 proprie, cred eu. bine verificat;) printr-o practicii indelun.L!al;1 pe
alte şantiere, de selecţie a celor chemaţi s;i participe la lucrriri. lncrcdi11ţ;1
un punct ele s<ip;itur<i. stabilea secţiunea ce urma s;-1 se fac<i. apoi r<'SP<'Ctivul era l:1sat sii lucreze. Venea periodic s;i vad:1 ce fncc fie-care. De• indati1 cc constata, dupi1 o pPrioad;i de acomodare, ci1 unul sau altul nu se
poate orienta asupra lucrr1rii ce i Sl' încredinţase, ci1 sripit la intimplart'
sau. cu alil mai grav. face greşeli inadmisibile. ii cerea s;i piiniscasca şan
tierul. :\şa s-a intimplat cu \'Iad ;\latei. c11 Irina C'c1ss<111-Frn1H!a şi cu aHii.
Trebuie sii m1irturisesc ni de la profc-sorul Ncslor am 11lV<-1ţat cum se c~xc
cu11·1 o siipiilur<-, arhcologic<"1, i:1cepincl cu modul cum S<' <.>xecuti1 s;-1pi1111r;1
propriu zis;i, conlinuînd cu noU1rilc~ in carnetul de şantier si primele- lu
-:-r:1ri ce se impu:wau la materialul arheolocic descoperit. ciupii ca1·e urmau intre.1;irile in laborator, Jucr;ll'i de conserv;in• Iii piesele ce cru11 ;1n~"
i:;nţate cu li1:·t11ni 1 ~re:1. Stucli<>rca propriu-zis1i ,·enea abi:t pe ·urnv. du1 :1
Lercclarea intrcgului ansamblu ele observaţii, inclusiv cel<> stratieTaficC'.
precum şi dup<i studierea bibliografiei afon•nle. lndc•oschi. mi-au folosit
<•ceste cuno~ti11ţe pe şantil'rele dl' l;1 Sili~tea ~cheii ~ide la Botoşana, undCl
am lucrat si singur timp ci<~ mai multi ani. :\cest sistC'm de lucru este
valahii, ins1i, la orice S<'1p;iturC1, oriei I de micii ar fi.
Şi in cercetarea numismatic;-, nu este totul s;I ici piesa <;;i s<i o cNcetp1i
cu lupa. Ea poatp fi ,l;<"1siU1 in pi1mi111 într-o stare de deeradun' nrni mul1
sau mai puţ.în avansal<-1. :\ trebuii s;i execut Jucri'1rile de conscrvar0 Î'l
funcţie d<.> mijloacC'le ce le aveam, în mod obişnuit amoni:1c11l. acidul citric sau tartric. parafina. Nu erau cele.' mai bun<', cl<1r n11 avPam allPil'.
Studierea pieselor c:-rn frinal;i de o situaţk• _l!l'ilV<i. i\:htZl'ltl 1111 dispum:'a
clL•cil dl' studiul lui Eduard Fischer, ele lucr;irea mono1!rafic;'1 ;i lui K. :\.
Homstorfe1· ilSUpra si1p.:11urilor pc• can,• le eff'chwsC' J;i C'C'talP. p1·ectm1 ~i
de numprele din ,..Jahrbuch des BttkO\viner La·1desmuseum". Octavian
Iliescu mi-;,1 oferii .cratuit pentru muzeu un num;ir dC'st11l de marc ele
cxemplan' clin „Cronica 11urnisnwtici1 şi arheolol!i61'' şi clin .. Buletim1l societ;iţji numismatice rom;·111e". Toi l'I mi-<i împrumutat unele st uclii asupra monedelor medievale europene, c1.1re mi-au fost de cel mai marc folo->
in determinarea moiwdclor slri1im.' descoperite pe teritoriul fostei regiuni
Suceava şi, in primul rinei, in ora~ul Suceavn. lk-a lungul timpului, am
izbutit s:1 li1r,!.(esc acest prim fond clocumenl;,ir Mai lipsesc ins;I multe puhlicaţ.ii, in special cataloage.
C:1 nu a fost o munc;."1 dintre cele mai uşoare si1 scriu. cred cfi se poute
inţelegc, mai ales c;i nu avN1m r<i!-!a7. s;i fac ace<1stn deci! dup<i amiezile,
uneori pin;I lîrziu in noapte sau in timpul concccliilor de odihn;I. Alunei
aveam li11işlt•a necesar<-, s;-, studiez bihliogr<ifia si s:1 m;i concenll'l'Z as11rra
a cet•a cc aveam de scris. Foa1·t<.> rar aveam posibilitatea s<i scriu ceva şi in
timpul activit;iţii propriu zise. :\stiizi, gi11dindu-mi1 l;1 rece, socot c;,I nici
n-ar fi fost posibil, cu nu111i1rul ele oameni pc care-i ave<l muzeul ~i cu
sarcinile ce se cereau duse la îndeplinire.
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Poate n11 <!r fi lipsit ele interes Sii spun citcw1 cuvinte
modul cum m-am apucat ele scris.

~i

cu privire la

Dorinţa ele a scrie m-a st;ininit i11c;"1 ci<' pe cind eram elrv de liceu.
11sa cum !'l' nwnifc•st;i, ele a1tre1." aceasta la majoritatc•a tinC'rilor ln o anumit;i virst;i. Fiind <'IPv în ultima clns;i de liceu. am scris o poe7.ie in nwtru :111tic. chtpt"1 caclrnţele lllH'i orie a lui Horaţiu. 111 anii ele profesorat la
lict•ul ~tef:rn cel iVIare, am tradus Pro :!\lilonc- ci<.> C'icl'ro ~i am alciituit mai
multc> epigramC' pe teme variate. :\111 col<1bor11t la ,.Lupt;1 poporului'', ziarul !'Ucovean premerc1itor „Zorilor No;". :\cestea. zic cu, co·1stHuiau re:·ioacla de c;"1ut:"1ri.

.-\hia clup;i CC' am intr;it in ac!ivitatl' la nrnz<'tt. dup;-1 pa1r•t-cind ani.
•·ercC'tinrl clivl'rse aspect<> ale ist.oriPi loc;ilc.• 1:arakl nt "tmliC'l"C'a unor prohl0111l' de can• 111:·1 love1u11 in activitale;1 d(• pr- ~a11tierul ;•rlwolo1;ic clin
Suceavn şi concomitent cu CiCti\'it:1tea lc1!ali1 ele n·orcaniz:1rea expo7.i\i~·i
secţil•i ele istorie ;1 muzeului. rnn <:imţit. la un monwnt d:1t. c;"1 ln'lllli" S<-1
anuc ~i d1.• Sl'ris. C'u :•He c11vintP. ave;.1rn cev;i ele cnmunicat cititorilor.
:\1'.i. clup:i apro:qx• trei dece·1ii. îmi dau sea111;1 cit arlev;"1r sp c11princle în
"<hu!iul latin „n•m tene. vC>rh;.1 sC'quentur". cc•e<1 cr-. î111r-o tr;1ducPre mai
lih(•ri1. ar i11sem11a „dac;.i ai ct• spune. vei ţ!t1si si cuvintele potrivite pentru ;i te l'xprimu". :\~a m-<.1m apucat s;I ald1tt1h'SC te:-:tell• pc>ntru expunr-ri le ~ i 11 ist oria Sucevl•i la care m-am rcferi l cr.v;1 mai inai ntr', <1poi rn11
ak:it11it, in colaborare cu M Nkorcscu. I Neml'~ şi R. Calarll'ea. un l!l1icl
;ii muzeului clin Suceava. i11titul;.1t \l11z'-'11l S1tc·cvei, ;1111 colaliorat şi la
intocmirC'a albumului comc•morinrl :io :111i rle la m;!rilt• r;1scoal 1.• t;ir{111c"3li
din 1•101. 11111 Sl'ris broşura ele i:opul;1riz:1r<· C'r!atea de Sc;111q Sul·1..;n:i.

m.-,

Ct'SCOperirile lllOll('tan' C(' S-<111 f<"tcut c11rind cltl"il <1C<~asl;.1 mi-i.1\1 or(•rit numcroast• suhif'cte ele s1 ucliu. Descri~·rt•a pil•selor ca şi o serie t!r• dat!•
rderilo;irC' );1 <.'OJHliţiilc ele d<'scop<'rirf' şi concluzii c11 f)rivire 1:1 impn•iur;irilP ele depozitare in pi1mi11t a unor pie~e - reft>rimh1-m<"1 in special la
ll';;;iun·lp monetare - e<1 şi aprecieri cu privire la relaţiile ('CO~:omice ale
MolclovPi tnl•diPv:1le. unele Junte in1rr!H' ~i ri1zhooiie c11 oştiri inv:•clato;1r<.'.
fr;imint;'iri SOC'itilc.• Şi :11felf'. lQ-illll r;ktJt jq rliv0rse <;tUclii, din\l'l' Cal'(' C<':J
mai mart- parte' :1u fost publicate in eclitu1:a muzl"ului.
Pl' p:1rc11rs, am publicat şi n•z11ltalelt• unor cercc•1;'1ri <•rlwolm!icc, ca
cele cir la Sili"1l'<i Şcheii şi clin ora~ul Suce;1v:1. rl'l'eritoare la a::c;wn~a dacicii din St'colelc~ II-III e.11. de 1:1 Silhlea Şclwii. cimitirnl ele i11ci11erntie
ciacic clh <1n•ea5i epuc;-1 de !a S11cc.>;1va clin c;1rtierul \na Jp;"1t(•sc11. <.'ele
do11;"1 morminte in cutie de piatr;"1 di:1 incinta spitalului nou ~i nltPle.

l 1nl'le cercc•t;1ri pt>r-;onail• s:1u in colahor;.1re au con-;tiluit subiecte pentru <·omu:1ic;'iri in cadrul a diverse sesiuni ~tiin(ificc ale muzeelor li! Bucun•şti. ale Soci(•t;'1~ii de Şliinţ.e Istorice şi Filobr,ice din Succ.•ava etc. Sl•m:wl;-1ri ;isupr;1 unor clescopl'riri mo1wlan.', ca şi asupra unor rezultate.• alt~
:.:prcct<"irilor arheolo.1~ice au fost publicatt• şi in ziarul „Zori noi". in ,.Suceava'', suplime:1tul <1Cl'h1iaşi zi;ir. sau in alte' zi<1n.• şi rl'vislt', urm:1rindu-sc•
prin aceasta şi popularizart'a dl'scoperirilor re'ipcctive.
De cele m<ii multe ori. articolele scrise ele mine prczentmt intr-o rormii
l'i! st• poate ele succinti1 rezultatele ct•rcPl[1rilor mek, deşi l'le puteau fi
scrise mult mai pl• 1'1rg, c;1 s;-, zic w~a. explrn1ti11tl fi!:'Cill'l' am;"1111.1nt al dt>scoperirilur respcclive. Cu al!c cuvi11te, ele se limitau la a oferi cscnţii.1lul
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puneau in circuitul ştiinţific rezultatele acestor descoperiri. dîncl totoclatii posibilitatea celor interesa\i sfi se foloscasci1 de informaţiile puse li1
clispoziţie ele mint• in studii de sinlezii mai ample. imi dm1 bine sc•;.1111a
c1m• a fost cauza principalf1 a acestui moci de a scrie : Timpul pe care-l
avemn la dispoziţie <•ra extrPm de rc·cbs. Cu vn.•me<1. i!C0sl moci de a
scrie imi intrase in obişnuint<i şi c[1ul<1m, în consecin\{1, fornw cea mai
potrivil{1 p(•ntru a m;·1 incaclra intr-un m1111;·ir cil mai rMlrins ele pagini.
·\ intervenit, apoi, şi economia de spaţiu tipo;!raric. ca urmart:> a prohlPmclor le~ate de economia ele energic. ln fine. in ultimii ani. st;1n•a s;·1n:"1 ·
t;-1ţii mele. cu o hoalf1 rnre 111<"1 ameninti1 ncco:1tenit ca o sahie a lui Damokles, m;! sileşte s;I nu mii exlhcl la lucri1ri ele prea mare ;nw~rl!Ul'a
şi. drept s,·, mitrlurisesc, am inc;·1 multe de aşternut pe 11îrlie şi trc:>huie
~i1-mi clozt•z l'forlurile cit pol mai bine pentru a da la lumi11:·1 cit mai multe
fi(• şi sub o form;i mai mult sau mai puţin <'llllnţiativ(1.
Nu pol încheia aceste rinduri fiirt1 s;î aclau~ c;I <im fosl sprijinit şi i11
munca de C(•rcctan.• ~i i11 cca ele puhlicar(' di11 partl'a unor cerct•!f1tori
consilcraţi, i11lre c<.1re. pP lingi1 cei pe care• i-am amintit anterior. nwnţioncz.
cred c:1 mi se va ierta ci1 o rac abia acum, pe ~lirc(•a D. l\liill'i. Gheor~:hll
Diaconu şi Dan Gh. Tl'oclor.
Oare mai l'8\e 1wcesar sit spun cit<i munc•i de• zi şi clC' noapte. in tipografie. a trebuii s;i desfoşor pt•ntru coreclur<1 in şpalt sau in pa!!;in<"1.
rie singur, fit' impreuni1 cu un harnk colahoratoi·, iVlirce;1 lg1rnt? Cei ce
şi-au luat asl;izi aceasl;i sarcin<i o ştiu cit este de mig<"lloasi1 şi cil<i conct•ntrare m~cesit;-1. Dar at'(•le im!ratc ln!duceri, cal'(', in uncie e<17.t1ri. ing-lo ·
bau zeci de pu.l!ini? Eforturile accsle<1 erau compcnsute, insi1, din plin,
ele satisfocţia ce ne aducea incht•it>n•a tuturor acestor h1cr<"1ri ~i obti ncn~a
acelui ullim şi hotc"1ritor „hun de difuzat·•.
Şi i:1ci1 multe m· putea fi spuse în Jegi1tur;î cu m1111c;1 ele c<>rcetare, c11
valorificarea prin scris, ca şi cu alte> aspecte ale aclivittiţii dl• muzeu. M;:1
voi opri la doui1 l'Veninwnte deosebite pentru accslt• locuri. F~'ite vorh;1 de
!'iarbalorin•a a :iOO de ani <lt• la ctitorirea m;inf1stirii Putna. prin simpo7.ionul care a avut loc la Putna ~i de primirc•a cart• s-a ri1c11I lui Nicolue C<!auşescu la ('('t<1tea de Scaun, cu act>laş prilej, în a:-iul l!lli!i.
I.a ~impozion, clupf1 cuvint11l ele deschiclert• pronunţat ele scriilon I
J>l<ito:1 P;.1rdc"1u, pe atunci prC'~edinlP al Comitetului ci~ :\rt{1 şi Cult11rf1 al
re1~itmii Suc(•av;.1 şi ciupii l'X!)Unl'n•a profesorului .-\I. Vasih•scu. prorcct1>r
al tin;lrului Institut Pcdal!o.i:;ic: clin Sun•ava. am prezentat cl'a ele a doua
expunere, cart• se rl'ferea la rnlul ~i activitatea lui Ştefon cc•! Mare pe:1lru
dl'ZVOltan•a culturii ~i Clr~ei. Cum expunerea r:lcut;i de anlt'\'Orbitor clc:>pi1şise timpul ;.1feclal. \' Potop, pe atunci primul secrt•tar ;il C'omitetul11i
Hegiorwl dl' Partid, mi-a cerul s;"1 reduc mult expuncre:1 pentru a 1w pulea inrnclra in timp, ceea ce a trebuit si1 fac pe parcursul explllwrii.
Cu prilejul vizi tei lui Nicolae Ceauşescu la Cela le, t•x plicaţi i le du te ele
mine au fos! ascultat<.•. ;1111 avui senzaţia cu luare amint'• şi mi s-a p:inlt
ci1 acl'ast.i vizit;i va constitui un puternic impuls pentru sporirea eforturilor
111 lucr:·irile de reracere <i unor construcţii ale cel;'iţii. lmprcjuritri ultcrioarC',
i11si1, au focul ca l11cr;~1rile sc"1 stagnczl' şi este, desigur, o datoriP a tuturor
sa gase;.1sc;·1 Ct><t mai potrivit<1 call· pentru rL'i1rnodarca fir11l11i de.· car~· depimle conti11uarca acestor lucr:iri.
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Tri1i11cl un sfort cit> veac în slujba acestl'i instituţii. implicit. momenl!'le mai de sce:mi<I clin viaţa ci au avut nunH:.•roasc fire ele lcl'.!/ttllr<i cu propria mea viaţii. .-\m tniit şi momente de satisfacţii~ pentru realiz:irik obţinute de muzet1, cinci ştiam atit de hine cu Cl' dorturi şi. u1wori. cu c·"
~rele sacrificii se obţineau. dar mn avut şi ckst11lc momente. d:1c:i pol fi
numite aşa, de insatisfocţie. tcnsiu1w şi clurcn\ cinci in aclivil<tlt• mit loveam ck• lipsii ele înţelegere sau eh~ greut;i\i ele tot fl>lul. riclic~1te de împrejurări .
.-\zi. cinci muzeul dispune ele omncni l'nluzia~li. bine pre1::1tjţi şi intrl'prinz;-1tori, clP un bogat fond muzeistic. ck• spaţiu şi mijloacl'IP 1wc!'s:1re
pentru o mullil;iteral<-1 activitnte ele s1wcialit:1te. mii .crinclesc c;\, chiar si
orkit de moclest:i. co11trihuţia mea şi a colaboratorilor mei. ele-a luncrul
timpului. a clesţ.cll'nit tere:wl şi a deschis drumul aclivil;~1ţii C<'lor Cl' ast:-1zi
;1u consolidat 111u;1,c•ul, asil!uri nclu-i un nume rPspcctal at i I i 11 ta rt1, cit şi
resk hotare" .•

Tl·.!\HHGN11Gl·:s

IJ'l'~

()ll,\l{'I'

llE SU:U.I•: IJ'1U"'l'l\Trf;

i\ltlSi-.OGIMl'lllQl'E

J .'alllC'llr <.(' r:ippC'lh.' „a prupr<> C'.Xi„tr11ct:'. vl'<-llC' IP lml!!
cl'11n q11art rlr '>il'r-1('
:l':1ctv1ll' clan' 11n 11111,ef'. On nou, pr"'('ntf' h•, prc·miPrC'" pr<'.·01.·upation„ po11r 1'<>1"t'ani„aLion cl'un 11111<.ee :"1 S11cC'ava a11 11101111:'11! 1111 Ic' horrc>ttr" elf' la 'eeonrll'.' PllPrrr
monrli:tlr avairnt cC'„-s<.' IC'11r action dC'„lr11clric:-e.
On 1.•voq11C' l'clat prt•eair<' C'I la
pauvrC'le de„ collccliono;, Ir' ro;pacC"s cit' rli•rid c>I rl'rxpo,ilion. Lo11t i1 fait
i111pro
p:-C'„. J'orl'anil'rammc. minimali"e rl'llnt" mani('r<' rirlir•tll'.'. 11:111'> la '"ilf' ci::-„ 1.'v1wal11>no, O'l retrotl\'r I<·„ ob„t;iclco, <,t1bjcctifs 1111i ont eh"• r!rC' ch·pa<.„(•..., par pcro;ua„ion.
Un(' plact• "IJ<;chll.' C''>l n\,<'rV<'r i1 l't:\•ocation ele" prco:-111mliono, vio,ant l'r.1wichi'"C'll1C'1H <>! l'orqani„ation rles collC'clion„. ;1 l'appui rlr'>qtlclle„
on a p11 ar!ranrlir
l'orPnni!!ramml\ la rlivrr„ificatinn C'l l'amplifi•·alion rlr„
ac-Liviti.>" cl11 11111,1><>. pnur
:·r n11i r„1 rlu travail extmsiliunnal. c-11ll11n~I t' de rcchC'rd1C' „dcntifiquc. l'appal"ition
de• nouvdte„ fonction-; clan„ Ic> n111wC': (•virlence.
con..ervation el rc•l;1uration rlu
patrimoinP r-11lt11r;1I national.
La conlip11r;ition rt l<i „1n1c-11!11rc
rl'or· anhation rlu mu„1.'r. clC' no' jours, "<'
Ionele' '"r lravail rl'usurC' rt ele rll-frichPmrnt. clll:mrl la multilurlC' ele>" rcC'hc>rchC''
avait rlc>i:i rP\ll:.111 t11lC' imal!e 1.>loq11Pnlf'.
·
lJn0 i1l<-'C' r.xtrcrnc>nwnt import:tnlc. que ra11tcttr clPrhtit ele .;a proprc cxp···ri<'llrl'
••11 tant qllC' 11111„1.'ol!raphe rt rlirectC'llr ele 11111„(•e e"IC'
q11':'1 la ba„r. rl(' toutr' ,„„
arlivtl(•o; 'C' tro11v:111l '<Oli" l"inc-iclC'nee c1„ la 11111„co1!rnphiC'
ii ,. a l'ac-livile cir rPc-111.'rdw 1x>r,onalh.' dont le "PL'l'Hiq11e p,( rliff,•rPnt, ;"1 c0rtain'> l-:,:arcl". de c·C'l11i cit'..,
i11„til11tio11„ :t:o\('<'' C':-.1.'111„i\'C'lllC'nl „11r la rPrhPrC'hl' o,rientifiq11c.
I .'011vrare q11i \'Oici pC'ut con„lil11er pmtr n"mporle qucl lllll'>COf!r<tphe 1111 rC').'c:rc ulii(• pmtr "" proprc :1clivitl>.

•O opozi(i(• i11t1•rl''iali1 a fftc11t ca aC'C"<l material „,-, nu poatf1 fi inelu" în "'"'1:1.
a1rnaruh1i noqr11 la \•r1•11wa potrivi la (cinci autor11I niai era in viaţă). I I p11blici1111
;1•·11111. <'a 1111 oma·•iu ml'rital cir cPI cart' a ro„t \.ri.l'<>rr Foit, om rl<> o C'Xemplară onC'"·
lllalc p:·ofr„i01•.al;"1 şi probitate moral;."1 pilrluit<nrC'. clar şi ca un le,1i1110·1i11 al ava•nrurilor m·Hvit:1tii 111111.ei„tkc „11rC'vc>nc rlintr-o p<'rio:icl:"1 cind htcrătorii rli„ m\171'11.
111an<'vrinrl. arlC''i('Ori ri'>c:inl. printre.• al itt•a Scvlle şi Charyb1IC', lnrluriml \'Îl'isihtrlini.
VC'xalinni (ra <;;i 1111 mai vorbim ele• 11111ilinll'lc materiali'). au realizat ac•.<> de c11lt111·:-1
"; ~Liin\;"1 eu ~cnmiCica(ii cl11rabil('. fftr{1 cir 1·arc rezi"tC'n\;1 i11 fa\a ororilor propar.an.li„tir-c ar fi ro„1 Cil „iirnranl;i cPmin11atP. j\J{1rl11riile <;Cmnatr rlC' Gricorr Foit "Îlll un
nenP„;ir memento. v;tl<lbiJ şi a<;\{1zi. cinci malarlii prcc-11111 politidanismul Z<!nmuto<; !;-i
'IC'l"il. '<p1rt111 mt'rl'antil. pn'"i11nilC' ;1<l111ini„tr:itivf'. co111(1rlil:"1\llr f11nc\ionf1rr~li C'I('.
ri,(·;'i „;i clPt11rnP"r ~i s[1 111111 ilezc ~rav rolul ~i nwni rea m111.c>1.·lor şi 11101111111C'nll'lor
noa~lrc. (n. re<I. X.C.).
~111
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STUDIUL :\'IONEDELOR DE AHGINT
HEzl;LTATE DIN S,\P:\'fljH;\ AHllEOLOGIC!\
DE LA )),\lt\tt\Ne:ffl (JUD. sl;{'EAYJ\)
\"IOIUCA L1\\'IUC,

Zt:~O\'IJ\

CAT,\l?Glr

h urma unor siipt1turi arheologice intirnpl;-1toc1re. clin anul l!Hl7, i11
comuna Dimn;-mcşti. s-a clcsco1X'rit un ll'zaur de monezi clin argint (sec_
XVI), cc Sl' impunea a fi rC'slaural.
Elenwntul ele baz;i cli11 componc11ţa acestor monezi ;1 fost ar.E:inlul.
unul clin metalele cunoscute şi folosite di:l cele mai vechi timpuri. Este
1111 melai moale. foarte nutle;1hil şi ductil. iar caracteristicile sale mecanice sini influenţate ele conţinutul dl• irnpuritt1ti. ln stare topitii este micsibil
cu cuprul i11 orice proporţii_ Datoriti1 faptului c;i se prelucreaz<i uşor, precum şi rezistenţei lui chimice, argintul a fost folosit inct1 din cele mai
Vl'chi timpuri la confccţiorwrC'a obit'clelor ele poclcwbt1 şi monezi, unde ele
obict•i se alia cu cupru pentru a avea o duritate mai mare.
Monezi le au fost st udi;1t0 1<1 slC'rt•om icroscop, buca tir cu bucat;-1 şi s-;1
co!lstalal ci1 prezinti1 o diversitate ele fotmt> ele clegracl<iri : oxidarea suprafl•ţelor. depuneri minernlt„ depozite punctiforme de carbonaţi bazici cir
cupru (petp verzi). ele oxid cupros (pl'le roşii), suprafeţe întunecate şi pt1lale (cloruri şi sulfuri ele argint) ..'\ceasti1 diversitate ci(_• produşi ele coroziune se poate t•xplica prin :
procentul diferit dl' argint (.-\g) şi cupru (Cu) in <tliaj,
- tehnolo.~iile de prelucrare !?i
- condiţiile ele zacere in sol.
Menţion<-1m faptul c:"r mone~ile au fost emise in ani diferiţi ai sec. XVI.
Din analizele chimice la care au fost supuse. pe rind. toate depunerile
sesi.i:a te slNt>om icroscopic. prelevate (Jl' lot uri de monezi, <1 rezulta I :
a) produşi ele coroziune :
carbonai bazic de cupru (verde) :
sulfal bazic de cupru (verele ~ri):
oxid cupros (roşu) :
sulfun1 ele arJ-(int (neagri1):
oxid cupric (negru) ;
clorur;-1 ele arginl (rwagrii):
h) depuneri :
frngmenll' cil• sol (argilii, nisip) :
urme de carbonat de calciu :
Pentru punerea în cvidenţ;I <• ionilor metalelor cc intr;i in componenţa
aliajului din caw au fost obţinute monezile. s-a folosit un dispozitiv de
prelevare a probelor carl', constiă dintr-o plact1 de aluminiu (cu rol de
catod) şi ;tlta ele plumb (cu rol de a11ucl). lntre aceste dou;I plitei s-a aşezat
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piesa de studiat (moneda) pc o hirlie ele filtru imbibatit ClÎ o soluţie de
sulfat de potasiu (K·SO') in concentraţie de 50/o. (fig. 1}. La trecerea unui
curent slab, timp de.• citeva secunde, o mic{1 parte dh ionii metalici ai
probei au migrat, fiind reţinuţi de hirtia de riltru. IIirlia cit• filtru se usuc:i
şi se trate<1zi1 cu un reactiv specific ionului ci1utal (de exemplu bicromat
de potasiu pentru argint şi hidroxid de amoniu cu ferocianurii de potasiu
pentru cupru). :\pariţia unor coloraţii specifice " imlic<tl prezenţa ionilor
de argint şi ele cupru în proporţii (lircrite.
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Fig. I
La u:wlc monede, prezenţa argintului era evidentei la trecerea unui
curent alimentat doar la o tensiune de (4 V) timp de };j secunde, iar la
~dtclc, timpul de trecere a curentului a fost prelungit pinii la 20, :m secunde, pentru a avea loc migrarea ionilor de argint din piesi1 ' pe hirtia
de filtru. :\ceasta ne confirrrn."l faptul cit nu toate monedele au acelaşi procent de argint in aliaj. Aşa se poate explica prezenţa neu11iform C1 a produşilor de coroziune pe cele 72:~ de monezi.
Un fragment de monedi1 a fost indus în rC1şin1i, şlefuit şi atacat cu
rcuctivi pentru a putea fi studiat la micr~scopul metalo~rrafic. S-<.i pus in
evidenţii structura monedei, ohţinutC1 prin deformare la cald, şi prezenţa
în cantitate mare <• cuprului h aliaj . Pc uncie porţiuni structurn cristalinii era distrus;-1, din cauza coroziunii piesL•i în profunzime. :\spectul
structurii piesei de pc alte porţiuni a sugerat necesitatea aplici1rii unui tratament de recristalizare într-un cuptor electronic (rig. 2), la temperatura
stahilizată de 400°C timp de 2 ore .
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Toate aceste fC'1.t1llate, obţinute in urma investigaţiilor fizico-chimice
dectuatl'. au însoţit monezile Ia laboratorul ele restaurare. unde prin intervenţiile fficute _
a supra pieselor, pc baze strict ştiinţifice. s-u realizat imburnHf1ţirea parametrilor fizico-mecanici şi aducerea monezilor la o stare,
formt"1, culoare şi aspect în concordanţ;i cu funcţ.io:wlilatea lor.

l.'ETl!l>E l>ES MONNJ\IES l»AHGE'.'JT m~sur:rr·:ES PAH L;\ FOl'. ILLE
1\IKllEOLOGl<}llE - 1>1\lll\.IASt:~TI -Hc<;umc t\ la Mtivrt• des Couilles archeulrJ!!Î<flles occ<1siunnelles d(' l'annec l!lll7 clan s
le vill;11ie de Uiinminc~Li . on a clccouvert un tresor des monnaies c1u'il s'avere n c('('"saire cft·trc r<ht:iurc.
l'our appliqucr le<, tratanwnts corrcsponclant-. <lmh le proce' ck• rc!'.tauralion.
ks piccc-. ont (·te sot1111ise-. par ele"' invcstigations dewilles fizico-chimiqu~ a l'ucca-.ion, un a obtenu ele'> clal(·~ cont-reies rc~lalivcmenl ;'1 la pr(•„cncl' el proprc :"1 le-.
pru<lull„ de curroo;ion ;"1 la c-ompo„i tiun clii miqucs cJ•alliaH(' el i1 la '>lrnclure m e talloi:ra pltique. Celte" ;rna ly~e„ el leur re~ultals un ele not l-s clan„ cel ocuv1·c.
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PHOPliNEHI DE F.'fALAim A OBIECTELOR
TEXTILE APAH'flNÎND Cl.iLTELOH
Lll>I,\

i\toH0~1\N

Situaţie actual:i. Cu C'xcepţin muzeului de la Putna. muzeele de 1<1
Dragomirna, Suceviţa şi Moldoviţa, muzee care acl11postcsc broderii de
valoare urtislici'1. istoricit şi documentarc:l apropiali"1 celor de 1<1 Putna. sint
organizate. din punct de vedere al elaU1rii obiectelor tl'xtile. pc urm<ilorul principiu : piesn, cusulil pe contur sau prinsii cu bri(k'. se sprijinf1 cu
spatele pe un panou vertical caşerat cu material l<.>xlil, fixat in perete în
l.'.onsole, în foţa ci g<isindu-se, la o dist<mţ<"1 de J-2 cm. un parbriz clin
sticlă, fixat pc aceleaşi console (rig. 1).

P"A"'°U

CA&.

ob;~ c.t

t~'lttl

..

'--"------l

I

~t.. la

•

-~ -.

J

Fig. I
lkza\·antajc :
- poziţia perfect vertical<i a piesei. cce<i ce siluc.•twi zona ele rrn1ximi1
greutate pc lutura orizonlal[1 supcrioani ;
- susp<mclarca ci numai pc contur s<1u în cile\·a puncte ele sprijin.
ceea cc insem1111;-1 o tensionare ncuniform<i şi mai mult decit clftunciloarc
peni ru pics<i ;
accesul din toate direcţiile a prafului. murd;irici şi insectelor:
particip<1rca continut1 la toate mo<lific<lrilc ele microclimat;
accc-s dificil in spatele panoului.

Pru1mncri de etalare. :\vind in vcucn.• dezavantajele Clllllll(.'l"ate nrni
sus prczcnliim un sistem ele cl<tl<irc inchis fatii ele mediul inconjun-1tor. in
doliii variante. sistt>m ai ciiror panimetrii ele microclimat (temperaturii,
tmtielitate rt>lativ<i, luminii, compozit.ie a ac•rului) sit fie mai puţi11 influ-
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(1 11taţi

de ambient. Co11acl, etalarea Sl' rcalizeazi\ în tr-o casc•ti1 de lemn
lip vitrimi. cu faţa clin sticli"t pentru a permite vizionarea piesei d(• c<itre
public, iar spatele clin pl<.1caj pl'ntru acc(•sul in vederea controlului ele rulini1 al piesei de d1trc conservator.
a) Pcreţ.ii laterali sint reulizaţi clin lemn ele braci furniruit, sticlct clin
faţc"i glisind pc una din direcţii (verticalii sau orizontal1i) in funcţie ele dimensiunile concrete ale piesei - respectiv cutiei : cascti1 tip. A (fig. 2,u,h).
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b) ln cazul pieselor m<.tri, caseta de lemn tip vitrinc"i este conceputii
din clow.'\ p1·1rţi dislinctc : caseta propriu -zisi1 cu pereţi laterali din lemn
şi spate clcmonlahil din plac<ij şi cap<icul (faţa) din :<>licl;i fbwhi pe o
rarmi din lemn cure se monteaz<"1 prin pr<>san.• pe schc•letul de lemn al casetei. Securitatea este asigurati1 prin <.Tcmoane cu cheie sistem „patine" :
cascti1 tip n (fig ..'3, ••. h).
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In ambele variante (indiferent de tipul de vitrinei realizat, obiectul
tex1il este expus pc o ţesi1lur{1 intinsi1 pc o ramii din lemn de dimcnsiuniiL'
interioare ak• cutiei, inclinat<i suh un unghi de IH-2:i 0 faţ;i de verticalii.
acest suport creiml şi un .,pasp;.1rlu" pentru piesa cxpusi1. Rama cu piesa
va fi fixati1 intre opritori din plastic jos-sus. respectiv faţ:·1-spatc): in
p<ll"lca de jos. în dosul ramei, se realizeaz;i desp<irţituri pentru silicagt'I
in vederea ahsorb\iei umidit<iţii, ca şi punguţa din tifo n cu substanţe cu
proprictitţi antiseptice.
Bimcnsiuinilc ramei de susţint!rc. Considerînd pentru piesi1 dinwnsiu nile : luni(imea LP şi li1ţimea IP se vor prevcdc.•a pentru ramii :

Lr - LP +
Jr ,--- IP +

:mo
:wo

(mm),

(mmJ,
(mm).
gr - funcţie direcl[t de t.r şi Ir pentru soliditatea c<idrului
Lr, ir, W rcprezinU1 lungimea, li1ţimea şi respectiv gros imea ramei.
Dimensiunile cutiei vcir fi :
L<' - Lr + 40
(mm).
Jc ~- U + 20
(mm).
gy - Ir x sin (18-25°) + spaţiile piM1 la opritori.
Prcgiltirea ţcsiiturii de duhlurii. Dimensiunile ţes;i turii de ch1blur;i vor
trebui sit

clcpi1şeasci1 1~e

H - - Ir

+

U _,, Lr

cele ulc nunei de susţinere cistCel :
:wo
(mm),
2 x :300
(mm),

2gr

+

+

2 x
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Dccu1>arca colţului. Conform schiţei de mai jos se vor l•iia suprafeţele
inutile de material pentru a nu îngroşa prea mult ţes:1tura de duhlur[1 la
indoituri, Ji1sînd pentru una di n direcţii mai mult cu 2 x :m mm faţ:i de
llimensiunea respectiv[1 a ramei - aceasta în scopul de a evita dezgolirea
colţului ramei dupf1 montare (fig. 4).

1
y
•1\

-· -·- ,-r··-.
JoC'

._~....________ _j
Fig. 4
Formarea t·us<ilurilor. Pe fiecare latur<i se face cite o indoitur[1 de
aprox . 100 mm care se coasl• la margine la maşina de cusut (cus[1tut[1
cluhli1 .. adici1 clowi cus[1turi alf1tunite), ca şi la iO mm de margine pentru
a realiza un hol pentru şnur. ca şi un spaţiu (o zon[1) pentru montarea de
capse metalice (fig.
.. 5) .
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Capsele nwlalice Sl' vor bate pe mijlocul zonei, echidista11lc.', la aprox.
50 mm intre centrele lor, cu observaţia c[1 pentru latura care depilşt'Ştl•
rama se vor bate clowl capse la clistanţ;"1 cg<tli1 de colţ pentrn ca, ciupit
îndoirea ţcs1iturii, sfm1ra sit fi1:· trecutii simultan prin ambele capse (fig. li).
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i\lonturca )licsci pc ţesătura de dnhlnră. T0sc'1tura de duhlur<i astfel
preg<ilit<i se monte<iz<i pe ramii, fixindu-se cu ujutorul şnurului trecut prin
hol.
Pentru o pn•luare cit meti just;I a greut<"1ţii piesei şi diminuarea tensiom'irilor prefen•nţiale tr<>huk• n•ali7.at in opcrnţia de consolidetre un caroiaj
de cus;Huri oblice S-Z şi Z-.S care s;-1 acopere.• întreaga suprafaţ{1, liniile de
coasere pe o direcţie siluindu-se intre ele la o dist:.111ţi1 de aprox . 50 mm.

ln acest sens piesa textil;i se potriveşte în centrul ţes;iturii, se însail<i
1;e rmtrgini şi pc axele principale (verlicalr1. orizontal[1). dup;i cart• se treCl'
la trasarea unei reţele de rirc oblice dintr-o margi1w in cealalU1 a pit•sei,
JX' amhl'le direct.ii, p0ntru unn;-irirea mai hunf1 a cusi1turilor cit' co11soliclarc. Princlerl·a piesei se va face cu aţfi in nunnţa corespunz<itoare ronclului. prin punctare pe foţf1 lu aprox. 1- 2 mm şi paşi pe spate de lung ime
aprox. 50 mm. Princlc.>rea conturului piesei Sl' va face prin cus<-ttti;[;'°clreapt:I „înaintea acului'' sau prin punci i11 .,zig-zag'', atunci cinci piesa prezint[1,
un chenur lat de jur-impn•jur, cu pas de 1- 2 mm pC'nlru faţi1 ş i 10 mm
pentru spate.
Nu trebuie ncglijat{1 nici influenţa pe care ornamentele in relief (rl.:'a lizate, in general, pe suport de carton. pat de fire textile. vat[1 ele.) o au
asupra rezistenţei ţesfiturii de fond a piesl'i, tensionind zonele supc?rioarc
apropiate. ln acest sens este necesar;i fixarea prin punct<irc mic{1 pe fu\i1
(1-2 111111 ) şi mai mure pe spate (10-20 mm) a ornamentelor, urm ;-1rind
conturul exterior şi. acolo unde t• posibil. şi cel interior, pentru o aşezare•
inlim<i a acestora pe ţcsf1tura de dublare.

488
https://biblioteca-digitala.ro

Opcraţiile s-~1r

pult•;i ol't!ona in <lcsf:işur:1rc·:i lor fireasc;'1 ;.ist fel
piesei în centrul ţes{1turii ;
ins;iilarea dupi1 axele longitudinalf1 şi transversal;-,:
insf1ilarea marginilor piesei :
prinderea ornam1:.•nt1:.•lor pe li:1ia de contur exterior şi (unde e cazul) pc cel interior:
- trasarea reţelei de fire• S-Z şi Z-S pentru caroiaj :
- consolidarea pe cele două direcţii oblice cu uţ;-1 la nuanţa J'onclului ;
- consolidarea conturului piesei.
Dup[1 încheierea consolicl<irii, tesi1tura de dublare aşezat;-, JX' rarrni va
fi inlins<"1 cu o sfoarii de bumbac mercerizat pc dout1 direcţii. prin orificiile
cu capse practicate pc Ct'IC patru borduri ale ţesi1turii.
Pregătirea pic!-'ci pentru etalare. lnaintc de montarea pe ramii consideriun neccsar;i efectuarea unor lucr(1ri de conservare a pieselor :
- dl'sfacerca (atunci cinci se convirw asupra acestui fapt) stratului
c..lc ciiptuşcali1 adi1ugal<"1 ulterior (ştiind c<i un nou strat mi"ircştc grcutateu
şi, ca urmare. tensioniirilc la care sint supuse piesele in expunere: rolul
acestuia va fi preluat cu mult mai bune rezultute şi efecte de ţcs<ilura ele
dublare) :
- prinderea cu acul a ornamentelor şi a p;irţilor detaşate parţial (perle, mi"irgele, şnur etc.) ;
- desp;i~ubiri, p1:.•rieri ;
- ctrri1ţirea superficiahi. prin tamponare. a zonelor acoperite cu pete
c!e Cl'art1, murdill'ie grasii etc. :
Dcza\·antajcle metodei :
- int1·eaga lucran• trebuie clcsl'fo:ut{1 ele pe tes;ltura de dublare in
cci:rnl in care se pune (ulll'rior) problema reslaur<irii ci :
- imposibilitatea vizil<-ll'ii directe a spatelui piesei pentru controlul
st:-1rii de s;-m;ilale sau documcnt;irii lehniCl' şi artistice a specialiştilor.
Comparativ cu avantajele metocll•i, dczavnntajele sini ins;-1 minime şi
t:Ol fi trecute C:ll Vederea pentru buna COJlS('rVClre a piesei in expunere Şi
Jcpozit.
Pentru dcpozilare s-ar putea folosi rnsll'lc asem[m;Hoarc ct•lor de la
ico<uw. i;1 car1:.• piesa, odat:1 cu rama. sii fie nşezat{1 în poziţia cea mai rclaxatf1 (orizontalii).
In ceea ce priveşte co11s0rvarea. co11solillarea şi montarea pe şasiu a
diferitelor pil~SP lPxtil<.• clin patrimoniul cultural naţiomtl preţul se stabileşte pc baz(1 ele deviz în funcţiP de volumul lucri1rilor cc se cfectucaz<i.
aşezarea

l'HOl'OSITIONS l'Ol"B 1'.T:\J.Jm DES OB.IETS TEXTll.l·:S :'\l'l'AHTENAi'<T
AUX fGLISES

-

ll<''>nmc -

I.c> lravail propo.'C' clcu)I. 1110d11k•-; nour l'C'xpo,ilion dec. objcts textilcc, apparLC'nant au culte orthocloxc el pn''-C'nlenl ll'' avanlaf!<'S el Ir„ cle„ava'1lai:cs cli? la m:'.>thmlr.. Dan.; la siluation pr(•"'.'Jlll-e on se re::cl vite complC' ele l'avant:u:<' obt::-rrn pour
la consc>rvalion optimale cles objet~ pendant l<'l1r expo,ition ct k•:1r mi"e en clepiil
On se rcfore (>J?alC'll!C'llt ;'1 la prt'paration clu Lh-.:1 'qui clouble J"ohjc-l, Lout conllllC' ft
I:; moclalite cl'a ttacher ce ti-<~11 clan ... un ca el re.
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NOIE ŞI COMENTARil

TOPONIMUL „C:\LJi'\·IJ\NI" - ECOt: AL llNEI
STlt·\ \"EClll Cl\"IUZAŢll At:TOllTO.NE
l'ETlll'. T1\ll:\'.':l'.

Expresie a 1·aporturilor dintre tim şi mediul s(1u de viaţii. toponimia
anlropo:1imia. pri11 conţinutul şi semnificatia lor, constituie o veritahil<l
<trhcologic lingvistic;·1. sint o arhivi1 cu structuri complexe în care se 1n·1s1reazi1 amintirea atitor evenimente, intimpl[iri şi raptl', reprczinU1 o impurlant;·1 cale dt• reconstituirt• a trecutului cu anvergura argumenJelur
conving<ituare. ' Fiecare numt• de loc şi dt• pl'rsoan<-1 este o istorit• ctilorilii
cu mijloacele limbii, o important;-1 vt•rig;-1 a rnportului dintre om şi natur:i,
dintre toponimia unei rei~iuni şi istoria l~i. rcprezinti1 o t•senţiala parte
conslitutiv;i a civiliza\it•i autohtone priviti1 in evolu~ia ei. Numek• de
oanll'ni şi de locuri conserv;i şi pun in evidenţia valoroase dovezi refcri toare J;.1 unitatea de neam i11 vatra ele ge11t'7.<i, privind vechi111t•<1 şi continuit;.1te;1 rom;-measci1 in spaţiul gt•ogr;1fic din arealul carpato-nislrian-du11i1reano-pontic. Spaţiul montan, cu parth:ularitaţile sale hiospiritualt• şi
socio-geograrict-, se inscrie pc coordonatele istorit'i sub semnul unui centru vital, al unui pukmic factor dt• genezi1 şi de d;-1inuire în timp al unor
slr~1ved1i civilizaţii autohtone. Muntele c;i simbol ;.d L1ltern<mţelor. inaltaclinc, cleal-vale şi invers, <.1 intrat din c<.>le mai vechi timpuri în circuitul
speciric.: al sacralit;-1ţii. ln Dacia anticii, in Daci;1 roma:1i1 şi 111terior, virfurilt• dl' munte şi întinsele platouri alpine avl'au atribute ele sanctuar d<>
cult. Ca dovacl;-1 prezenţa a numl'roase relicve care poart<.·1 de-a Jun!-{ul
t impui ui scn111i ficat i ve şi convht.;<itoare mesaje : Omu I sau Sfinxu I din
Bucegi, :\'lu~ul de la C~ilimani „. Ouispn•zc<.'l' Apostoli din acelaşi masiv
munto:;; ett-. N11mck· de muntl' reprezi11t(1 cft'ctul unui arhaic sist<.•m ue
denominaţie popul<1n-1, ;1re la baz;-1 evenimente şi f<•nomem.• specifice unt•i
structuri etno-culturale bine definite şi cu d11rahilitatc in timp. este ecoul
lllHlr man·ifesti1ri spiritlli!k'. mlt'sPori cu c;1racter mitolo_gic, on.::Llnizatc periodil: in aria unui duplex sau triplex confinium montan. Fiecare nume
topic est<.• o stri1veclw şi orii..;inalii rnf1rturic istoric;-._ Cu cit ultituclinea şi
ari~t oronimico-toponimic/1 este• nrni m:1re, cu itlit mai vechi l'Slt• şi numele
de loc. 3 .'\pel;.1tivl'ie itrhaice dc> ori.E!i rw clac;-1 sau latin;·1 coboL1ri1 pc sensul
ele iradk,re to1:onimic;-1 dinspre munţi spre v;.!i. ~ Cuno<1~krea numelor de
ioct1ri. a poziţiei lor g<.•01~rafict\ rw off'ri1 argwm.•ntP plauzibile sau convin.c:i1toan' privind sl;1bilirea c1mln1lui de mi[!r<11'L' 1oponimic·1 ~i a c1raclt'risticilor sale etimologico-formative.
·
~i

I. Iordan. '1'11111mimia rominll'ao;că, B11c11re~1i. 1%:1. paf.!. 2.
I. Uan. Tn11011imh· şi continuilah! in .lloldo\'a d1• nord, la':'i. 1!1110, pa~. I lh.
2 H. \'11lc-C11H''C'll. :\lilo!o~ie romi111[1, Jh1c11rcşti, 1!1115. p:1,. '.?III. H 1-·H:„
3 (;. Gi111?lea, Cu\'i11l1• romiuwşti şi romanil·t•, Buc11rt'Şli, 1!1113, p<!!~. :11r>.
·I I. U.1n, op. cit, pni:?. ·l·L
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Tn sistemul de denominatic (!eografiC:1 numele de Io~ Ci"alim:mi ('Orcspumlc.• Ullei rt•prczentatiVl' Î'on11e ele relief. este, de fapt, cel mai dezvoltat şi mai inuit masiv muntos de oriL!inc vulcanic:i clin ţara noastri1. 1
Coordonatele sale gPografice ar)artin şi delimileaz:."1, în accla~i timp. trei
provincii rom;ineşti în devenire:1 şi unitatea lor politico-istoric•-1 : IVIoldova,
·1 ransil\'ania şi Bucovina_ Prin vechimea şi poziţia sa geografic<-,, toponimul
Cfilim<mi conservi1, intr-un mod specHic, un indep~1lat trecui istoric, arc
o hiografit• complex;-1 şi virtuţi rnilologico-;irhaice. !n jurul acestui arhaic
axis mundi s-a cristalizat SC'mnul unui echilibru autohton, s-a definit coloana vt•rtehraJ,-1 a civilizaţil'i dace, apoi a celei daco-romane şi romirneşli,
s-a c:ircumscris posteritaţii un l'COU inc;-ircat de sensurile şi semnificaţiile
acelor vremi.
!n societatcu Daciei antice, la solstiţii şi echinoxuri se or.L!<111iza11 procesiuni mitologice pe anumite platouri alpim· din spaţiul carpatic sau j)e
virful unor munţi consitll•raţi s:ilTi. Cunoscute în vechime sub numele de
ospeţe ale 1ll'muririi, <1ceste manifest;·1ri de stn-1vcche tradiţie spirituală
la daci aveau, la inccput, un caracter ofici<il mai rcstrins. Cu timpul aria
gPografic;-1 a procesiunilor mitologice s-a extins, ilC('Slca ci1pi1lind consacrare şi caracll·r popular. Manifest;"1rile - spectacol cu caracter mitologic
~;i vitalitate isloric;-1, cunoscute n!ai lirziu sub denumirL'a ele urc;iri pc
mu nll', au fost pre! uate şi I r<111s-simhol izate magico-re! i,(!ios de c;-1 trc creş1i nism, unl'le, cum ar fi Doispr<.'7.ccc J\posioli, supr;1vieţuind pinii in zilt.•le
noastre. 6 lnfrin(!Nea Daciei a 1nsemnat pc plan mitolol!ic o aculturaţie
unilateraJ;·1 din purtea mitologiei romane. Fenomenul este cxplicahil, deoarece formele de cult autohton şi instituţiile sale specifice, marii pontifi
şi preoţi oficirniţi au avut rol de port-drapel in lupta de ap1·1rare împotriva
invadatorilor romani şi <1poi a dominaţiei str<"iine. Creclin\a in m•murirc n
celor Ci-17.llţi la datorie a reprezl'nlat o laturt1 fu11damentali1 a puterii de
SaCI"iriciu la duci_ C'a urmare, in perio~1da Daciei romane s-au menţinut
numai acele forme ele cult autohton care serveau sau care m1 atingeau
interesele sU1pî11irii romane: cultul morţilor, al munţilor, al p;"1durilor şi
ar:clor, al bradului, credinţe, dati:ii şi tradiţii licantropicc ele.; ini1huşiti"1
în propri;1-i vatr;"1, mitologia claca s-a refugiat în munţi. in depresiunile
i ni n1mont;i11c, in ;1ria f.!Co~rafic;-1 a daci lor I iberi unde a supr:1vieţuit şi a
li1sat urme i11 toponimia !)i a11tro1~011imia spaţiului carpatic.

111 t'0:1textul ~!encra) al Vi<'\ii spirituale clin rx•rioada Daciei romalll'
u11 rol aparte l-au avut forn~ele cit> manifestare a mitologici
a st r;11noşi lur, sensuri Ic.• şi semnificaţiile acestui ~trh;iic t:u I t.
Zalmoxis clin marc pontif devine Om diviniz;1t şi upoi Om proieclat în
ceruri, ca zeu ,<tl moşilor şi al slrf1moşilor (Coeli nwnus; a in esenţa sa,
cultul mo-:;ilor şi al str;-11110şilor. !;1 daci şi <tpoi h1 daco-rom<111i. reprezinl;"1

şi ultl'rior.
moşi lor ~ i

f, T. '.\!aum ~i I•:. Butnaru. C[1liman - Hirgău, lllll'lll'rşli. l!h>!I, pal(. lh.
li I:. \ ulc;"1ne~cu. 01J. cil., pag. !Oî-111. ~. Sanie, Culh•h• orit•nlalt• in Dada roman:J,
voi. I, Bucurc 1ti, l!ll!I, pal/. III: (i. T. l<irilranu. lh•snic•rc•a moşii·i BroŞl(•ni,
I !lllli, i:·a 1~. 11 ; I'. Tar; inu, N1·t.l1•l'il dt• la c;;-11iman i, l;1şi, Hc\•i„ta Crouica nr. li,
l!J!lli. Potrivit informa\iilor p;-1,tralC" in 111r111"ria 1J;"1trinilor clin zona norclki1 a
;\11111\ilor c;11i111ani.
î H. \"11lcnne~e11. 011. dl., par.. 1:?8- -t:!!J; :\I. l1[1rhulc~cu. lnlc•rf1·n·nk ">llirituall' in
llada ?"nrna11:·1, Cluj-:liapora. l!!!l-1. pa(l. 11!7 -~2:?; ;\". Go~lar. /\11uarul l11sti1111ut11i
dl! l">IGri:! şi /\rhl'ologit• „/\. U. Xcnopol", li. la,ii. 1!11;::;, pag. '.!:r;-~5-1.
li /\. l.)u111i1ri11, Carlt·a iatilnirilor atlmir;1hih•, B11t·11r1·şli, l!Jlll. pa ... '.!l!(J :;oi :~!l·I:
ll. \."11lc~111e„c11, 01J. dl., pal!. 71; :;oi 1:;0 : 1\. ('hircanu, Gh. B;irh1k"•l'll şi colal:nratorii. i\lkul dic\ioaar t•ncido1H·dk, llucure'l'li. 1!11:!, pag_ l!l7'.!.
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u 11 proces .i:raJ;d ~i pl"O!!l'e~i v dt• mi Ii t'i1.::11'('. lll· eroiz;i l'l', de g1•11i fie an' ~i
apoi tle divinizare. ln sens primitiv dacii inţt>legeau prin moşi şi stri1moşi ceea ce romanii numt•au mani, adic;-1 o formi1 ele concretizare şi ele
divinizare a suflt'lelor celor dispi1ruţi. 9 111 limba sanscrit;·, vocabula man
av{!a sens de suflet, iar prin clerivat<1 sa manu, se inţ.ele~ea, in aCl'l'W$i
limbi·,, putcrc·a surlct11l11i. ·.. Partl' constitutiv;! a graiului populaţiei clacoromane, însuşit;! şi în vocabularul limbii vorbite a dacilor liberi, 11 vocabula
man se înscrie pe coordonatele moştenirii noastre autohtone. daco-latine.
Jn sm:ietatea claci1 morţii Prau venen11,.i printr-un autentic cult al lor !oii pe
o largii arie mcmorial-conscrvativ;-1. Cu trecert•a timpului sensul cultului
se l;-ir_i:eştc şi se amplific:1, ci1p:'1lincl adinci rezonaDţc in mitolo.iria popularii ele tip crt•şlin. ecouri ce au s1ri'ib:-1tut prin negur;i vremurilor pîni1 in
:rilele noastre : l\lo~ii de iarn<-1. Mosii cit• var:·1 ele.
Corol)(ii·înc! date)p de focturi1 clocumenlani cu inform:1tiile cu statul de
lt\l!endi1 sau cu cele provenite pe c<tle oral;-, clin .~eneraţie in 1:e11era\ie, se
naşte ipoteza e1110rgenţt::i efectului toponimic Ci1limani din mentalitatea
;11·haic;'1 a dacilor, a daco-romanilor şi apoi a rom;·1nilor. ln accasti1 ipostazi1
toponimul C<.dimani este un nume ele ·ioc compus: Calea manilor sau Calea manului. Dacii admitem acest adev;ir atunci sensul etimologic :.ii toponimului cern•tal inlri1 in spaţiul de teritorializare al mitologic.•i dacice şi
daco-romane. In accepţiunea populaţiei ;rntohlo11e clin Depresiunea Şaru
Dornei, drumurile care duceau la sihastrul S('hit clC' la Doisprezece Apostoli ' sau spre locul uncie se clesf;}şura, la solstiţiu! ele var;:1, Ncdeea ele la
Călimani erau cunoscute sub numele de Calea Musilnr. u1wori CalC"a suflctelur şi, adeseori. Calea manilor. Platoul atpin uncie se dl'sfoşurau arhaicele
ospe\l' ale nemuririi şi apoi nedeea ele :.dti1dat;i, cea din urm;-1 fiind o manifestare! cu caracter popular şi patriotii.'., care a cl{tinuit pin;1 la incPputul
sec. al XX-iea, purta m1mele de :\lo~i. mai frecvent La i\lo'.>i. Slujitorii
str;-1vechiului cult au fost şi au ri'1111as cunoscuţi in limbajul populaţit·i mai
i11 vir~:lit, clin arealul nordic al Muntilor C.-.Jimani. sub clC'11t1mirea ele Calinm:ii, i;1r grnpul statuar megalitic :\-lo';-111 de l;i Călimani <'ra considerai
Om al l'cmlui care patrona Mo~ii ele alti1clati1, ;1dici1 cr;1 consicler<1l zeul
moşilor şi ;d slri1moşilor. Din Ct-' in ct• mai rm· se nwi uzill'az;-, şi asli1zi
expresiile: B:itrinul Caliman, Peskra lu' Caliman, \'irn1 ori Piscul lu' Caliman, toate aceste apC'lalive avi nd valoare impresivii, re;:ultal al moşte
nirii clin ta1:·1 in fiu. 11 .'\rL!lllllt'nte, tll'ci. 1;e11tni o pl.ntzibil;-, conct'nlrare de
0

Kc-rnbacl1, l>k!ionar dl• miloloi:it· ~··rwral;"1, l111t·•.1re~li, l!lll:I. pal!. :m:;: M. Eliade,
Istoria 1·n·cli11\t'lor şi ich·ilor r1·lii:ioast•, \"ol. 11. lluellrt•şti, l!>lifi. pai:. :!07-:?:lll.
n. \ u!rilllC,<.:11. Of). cil. J.lOI!!. 21;; -21;: :O.I. ll:'11·ht11C''l'll, op. t•il .• pai:. 1!10: :\. Balal·i, i\lii: clk\ionar milolo:!k i:n•w·roman, llut·un·~li, 1!1:ifi. pal!. :!11i2:1H.
111 :\. Bt>rincl:.:: ,,j S. l.11: oj<111. Contribuţii la 1·111111aşkrt•:1 limhii dal'ilnr, Timho:ira,
l!JIM, pag. Iii.
I 1 l\.I. llitrbt1le,c11. 01>. dl., par.. :!1:1: 1'. D11n:-1re. Civiliza\it• lracli!ionab 1·11m;.11u•asl'f1
111 t·urhura 1·nrp:1lk:'1 nordica, B11et1rl'~li. l!lll~. pai:. l!I.
12 O. Drimbn, •~toria 1·11llurii ~i eh·ilizatil·i, voi. I. Bururc~ti, 1!111~1, pa1i. Hill)-807.
Potrivii ercdin\clor popula\iei autohto11<• clin arC'al11l norele al :llun\ilor c:1limani.
lcr;atc de c11lt11l mor\ilor.
1
:! J>up{1 oplnL1 popnla\iC'i .:111tohtonp in vir ... ti1, o pe~ll·r.1. dup~."l unii l'•·ştt•:-a lu'Caliman, a 'Pl"\"il "C'cnlc dt'-a rindut C'a loe 'ac·r11 pC'nlr11 'iltaşlrii r;"11:·1citi prin 1111111\i.
i\1:1i tirzi11 ,_a infiin\al un 'chit pe nrnntelc 1{11111" earp a d:.1inuit pi11:1 în anul 1111;:1.
Vezi >;i I. Ualan. \'<'lrl' dr ">ih:i'>lri•· ro111;1111•a!;eă, nucurcşli, l!lll'.?, paf!. 513.
H :\I. llom1wocl('a11. \'l'l'ht•a \'alr:i a Sarmiz1·~1·IU!;t•i in lumina loponimh·i. Cluj. '\apo ·a. 1!1"11. pai. H-2U ~i :i:i :1:;. lnfcwmalii rP\?1Hllc:> de la bi1tri11ii : Dumilrll
Paşeu. Ca~111dra şi Marina Taranu, Teodor 1\petroaic. to;ma .'\palaghiei, Gheor~hc
Tarci1, lo\i orif!inari din comunele. Şaru Dornei şi P;maei.
!i \
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csen\<i privind sensul etimologico-formativ al enigmaticului toponim. RC'centelc descoperiri arhC'ologicc din zona Munţilor C.-.rimani susţin. c11 noi
argumente, ipostaza substanţei primare de gcncz;·1 etimologico-formativ;1.
InvcstiP.ind nomc1H:lalura topic{1 a zonei montane se pun in evidenţii
şi alte <11'.l.!llnwntl' care co11firm;·1 statutul arhaic al toponimil'i Ci1limanilor.
Valorificarea informaţiilor pi1stratc• in nwmoria populaţiei in virst;i di:i
[)eprt•siunca ~aru Doniei, „ ca ~i H celor cu statut de tegt•11d;1, ' 6 ne oferii
dovezi convin.C!'<"itoarc privind ereclitutea autohtonii a toponimrlor ~erha şi
Poinna Ne.ari. locuri sittwte in arc.•alul nordic al :\lunţilor C;ilimani. Cu
c.. localizare.• uimitor clP prc>c:is;i 1 • populaţia autohtonii indicii Z0!1'1 uncie. pe
1<1 sfirşitul sec. al XIII-iea. harharii nă,iililori au focul-o şerb{1 pe domniţ:i
Nt·i~ra. fiic.:1 lui Ne.~rca ilasarah voievod al acestor ţinuturi. 111 impotrivirea c>i clisperati1, frumoasa Domniţ:1 ;1 fus! dccapitat:1 i11 paiana ce-i po<1r::1
ast:1zi numele Sl'rhia si sfirsit11I lral!ic dar demn. al Domnitei Nea1!ra :111
(!l:'ner<1t numc··d~· locuri. cu rt~zislc1~ţ;·,· in' timp pinii in zilek' n~a'ilrc>: ŞNI a,

Coada

ŞNhii şi

Poiana Negri.

Legenda spune ci1, pt> la sfir~itul sl:'c. <li III-iea, o cc:.il<i ele h1ptit!ori
c!aci in frunte cu P1a1~1!1 lor s-a n.•tra-. prin ;_1cc.>stc: locuri sub n•pctalPle şi
nccruţ;Hoarcle lovit uri ale harh<tri lor
1Hiv;t1i tori. Zona. u11de rfizboi 11 ici i
daci au fost primiţi ospil;,tlicr de citire populaţia h<"1şti11a5<·1 a fost <1le<1s:·1
ca loc sacru de ciitre ma.L!UI cla~. a1ribu1 ce a fost pr1slrat :-,;i in conştii?1ţa
urmaşilor ~<"•i. a maganilor. Serviciile divine se: oficiau stih un cop;1c secu-Iar care. aşa cum spu11e kgPmla. avea o dezvoltd!il fo:-rni1 dl' lt:mplu. ·
Locul. sacr;diz<1t i11 conlt•:\I social-istoric. s-a numit, l;1 inCPj;UI, i\Iuntl'lc
i\fagului, apoi, concrl'liziml pe cll'sccndcnţii s;ii, a luat nurncll' ele> :thntc!!'
i\lu~anului, clc:n11nire sub cart' eql' cunoscut ~i asti1zi. in pcrio;1tla intcrbelic;i marck• prozator rom;'111 'Mih:dl Saclovca n1 cule~;c di:1 111c.>mori;1 hittrinilcr nwntcni din Nea~ra 0;irului o v;_1ria11t;i ;1 a·.:estei slr:1vr·chi lcgcmle. " Venind clin timpuri imcmor;1bile, k·g•m<lck· rc·zisUî ~i t:1c suh
pov<1ra ~rc.:<1 a Î51orici şi a t:itJ1rii. Ele.• \'În i11!::1, cu forţ,-1 ele vi<iţ 1 pin<-1 i:1
zilcll• noaqrl'. .·\sti1zi ne vorhl·~lt> co:1vin,1.~r11or, in a('C'St SC'll'>, ll•l!:-11 ura lo~ico-scmantic;-, dintre os<1l11ra topicc"1 ii Citlim<1nilor !]i l'Veni11w:1te!e sociulistorice cu st;1lut <IE' legemlt1 şi al ribut de gl'nC%i1.
Din punctul de Vl'llerc al incac.lr;1rii în sistemul limbii. o alc11U1 cerCl't<in.• fo1wtico-diak'ctal;i in arealul nordic al 1Vlu:1ţilor C"i!imani p1111t' i:1
evidenţii consl'l"\·"<m'a i11 vocabu!<1rul limbii vorbite •r 11u11iero<1Sl'lor a:x·lal ivc şi forme <ll"haicl' de l'X prim;in•. 7fl Print rc cu vi 11te>le cu st ruct 11ri fonel i<:e specificl' ~r;iiului loc<1l se gi1seşt(• ~i subst;11tlivu! calc. in r1cct•p(ium.•a
populaţiei l:i!Şlinaşe, noţiunea ar<.' ~cm; de drum i:1gust, de drum tainic
prin munţi, iar ca specific cit• pronunţie (fonc>lic) Vl•chea form,-1 popular<i :
C<tli 21 (c:alia. l<i 11om11iati\". si1u.:tilar, feminin) Forma ;arhaica ele exprimare
este c!cterminal<-1 ele fp11omc11ul de recluccn.• şi de hchidl•re a vaca1clor filn[orma\iilP '111 ro„1 CUI<''>(' ci<' ];1 )J;'1lrini clin COlllllll<'t(' ~aril DornC"i şi T'<m:1d:
Ion Df1,c:'1lil:1. Dumitru 1'aşc11. Ca.-;1:ulra şi J\Tarina Tar:mu. Toader :\pC'lroalc,
Dumitru Ni<:uli\:"1 şi Du111ilru Olte:inu.
J;j S. FI. :'llaria11, l.1·~1·11d1• i<;loril't' din B111·ovina, la~i. 1!1111. pa~ 101 -I li. \':1rianl1•
al<> ler,endPi .,,. afb şi in po~t"•ioi auwrului.
17 B;Hrinii inv(• ... tirwţi relate;iz;"1 ei1 Jo:·11l uad:· Domnil;i :'\c:wra a fo,t f;"1cu:{J ~e~b;i,
ele 1-;1lre li;1rbari, <•<;li'.' ct·I numii "'tazi Co:ula ~1·rhii. loc ~ituat in p;1rlca 11o:·c1iri1
a i\luntplui CC' poarl;"1 ace"\ 1rnmc:>, aclic·;1 .Serba. Se• ... p1111c 1·;·1 a!ci. barb:1rii 1~;'cv:'1lilori i-ar fi labl . ..,ilind-o <1 'l' „11p,.1n;·1. frn1110<;11I <'i p;'1r im;Jlelit in coacl;'i.
llt N. 1>11n:°irt'. 111>. dl : pac. '.!O.
)!1 i\1. SactOVl'01llll, Cr1·;111i;a cit· aur, J\11\'lll'l':„ti, l!(11l, p.1 B .,.,
l~J
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11ale, purticuhU"itatc specific;-1 graiului autohton. - Pc fondul evo!uţ.ici
lransform<.irilor fo1l<.'tico-clialcctale are Joc procesul de toponimizare a apelativului compus Calia manilor, î11 evoluţie Caii mani şi apoi, in form1-1 definit ivl1, Calimani. ln cawl toponimului luat in studiu, în lexicul popular,
mai :.dt•s in vorbirea b;itrinilor, se opere;;1zii cu structura ele pronunţie speci ficf1 Ca liman sau Calim••ni şi nu cu ct>a literarizat<1 : Calimani. Este una
din numeroasele dovezi care ar~!umentcazi1, cu forţa convingerii. continui lalea elenwnt ului au tohlon i n spaţiul geografie la care ne referim. Dovacl;-1 cfi limbajul popular şi numele de locuri si11t marile arhive ale trecutului romimesc. 21
I11 concluzie, avind la baz;i dovezi plauzibile şi convin.C?::itoar<', se pcwte
admite ipoteza potrivit C<-1rcia numele de loc Călima:ii este o rcvcrbt'ra\ic
istorico-cultural;-1 şi psiho-mitolo1Tic;"1 a unor <;lr;-1vcchi civilizaţii, un fcnomt•n care n-a anulat, ci numai a modificat fondul cullur;1J-mitolo'.!ic
m1tohton, dacic. i\cţiuncu de explorare, ele elucidarP ~i de interpretare etimologico-formativii a Vl•chilor t.oponimc. in complcxil<ill'a ~i clificultatca
sa, solicit;:1 eforturi unitw·c şi fu11d;11nentate intcn..lisciplinar cu desfi1şurare
1;e o arie ele gcncz;-1 toponimică cit mai larţ~<-1. filonul surselor de informare care ne-a stat la dispoziţie, deşi limitat, ne-a permis o modest<i inll'ocluccrc in substanţa primar;~1 a raporlului care se rcfer<.i la originea şi
la sensul apelativului Cfi!imani, la factorii şi J:.1 cauzele care Ic-au qener<.1t,
la evoluţia în 'timp ~i lu particuaril<-1ţilc de topo:1imi7.t1re a acestui strc"1vcchi apelativ. Consideraţiile expuse reprezintt1 un ar.gun~ent şi, in a~eluşi
timp, 0 invitaţie la investigaţii ele prnfunzimc şi pc multiple planun.

?O Ch
1

p 11 ,u s1r11d11r·1 fonolonil-a a r.raiurilor d:1co-romi11w. Bul'urc~Li, 19~:1. paie.

- · 111 ?0°· t•1' 1 • p· 11· 1 1~·1rlir11l:i~it:ilill' ~raiului din llL•pn•!.ium•a ~aru lloriw1, :irgu• -•
• ·
' • •
•
•
7·
"
•
1>
::i c·n\c isto
nwnt :11 1111i1a1ii romam•şli, St1ceaya. Simpozwn_u 1 : · Ucl•a\::1 --;: . t•rn~. 11 .
·
1
rirt• suh o;1·nmul lu1>ll·i 111•11tr11 11111tall' na\lonal<i. rlcccmhnc. IJll.I, p.1i...
l-10.
!'I o. Dcr1'11'ea1111, Op 1•n•, \'Ol. I, Bucurl:'!)ti, J!Jh8, pu•!. ~illl: I. 1.. B~1„11, l·:tnog1·~w;r;:~
0

s

rnmimilor, Bururcşli, 1~1!11. pai:. l·IH; N. A._ C<•_n,tanlmc-.cu,. ll~c\10.1~;1~ ~·~".'?·~stil
romilrw~«. ll11c111·eşli. 1~11.:1. pal!. 2h; S. ll111111..,trari:-I. lnflucn\.1 hmlm htcr.11~ .1~11

pra i:raiuril<•r d:1ro-rommw. Bucurc~Li. l!JIK. pa~. h~1-IH.
Al. llo~l'lli. hloria limhii romiuw de l;a origini llini1 la llll'l'l>uful
X\ lll-h•;i, voi. I, BucurC'~li, l!l8h, p<H!. :lill.
:!:I I. I. Husu, 01>. dl , p;ig. 2H.
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"H>PO~\":'\IF.

„C,\l.li\L\NI" -ECJIO D'l 1NE :\NCIENSF.
CJ\"ILIS:\TION tUTOCll rONI-:
-

Ht'sumt' -

l.e lopon::mie. unl• vt•rilahle arciwoloc;ie>
lin~rn;lique,
rcprc„cnle un 1110:\"C'll
lrl.·c; important pour la rL'COn'>litution clu p;p,-.(·. Chaquc 110111 ele lie>u est une hi„toir1'
exprime.' par la languc, un lien
cl'in:crclt•pt.•:1claacl' entre la topunymie el 'u:1C'
rci;iun t'l 'on hi„toir<'.
l.l'' 110111„ cil.'-.. monta1:ne ... C'l "11rto11l ce>ux ele-. hautes monla•:ne„ >.ont l'cffct
1l'un '>V'>tcmc arl'haiquc ele de>nomination populairc. Lc'i cle110mination-; dace'> el la
tine„ in\cri\'<'nt ll·ur ~Cih clan„ la toponymie ele la cle>'>ccnte monta~nc-valll'.>c.
J.a rcmnaj,..,:mcl' clc> cc„ particularit(•„ aicle i1 i:•tablir Je centre ele migralion
toponymiquc.
Dath la Dace antiqul• on orr.ani'>:-iil, chaque annct•, a:1x ·;o:„Lk(" el n11x eq11i
noXl''· <le' pm~·e.,..ion<- mytholoi.;iqu.~ ... 'pecirique•„ ...oit -.nr Ic' µl 1ll.'illl'\ ;ilpin". 'oii
,ur le ......ommcl„. Connue.., <lan„ Je, tcmp-. andcn'> commc „fc„lith ele l'immorlalilt"',

::-e-. pro:·1";„:o„„ w »O:il ell•veloppel'' el C'IJe, onl recu un c<1ri1clcrc populairc. Nom.
mec'i piu'> tarei „monll"l.'s". ccs furnl<'" c!c la mytholos.:ic dace o:it s11rv~'c11 ju<.q11'i1
l'&poqul' mu:l:.-nw.
La cl(•faitC' ele" Daci"'„ pw le' Humain-, ;1 con-;liLuc unt· acc111lur;1Lion un!l:itC:•ral<'
clan' Ic clomaiiw ele la mylhulot:ic. Ucintc elilno; „cm p:'Opre i1Lrc, la nn-tholoriiC' rlucc.>
„·c.,l mi~ f1 J'abri ele la munla~nc 011 vivaienl Ic-; Duce.., libre„ et 0.:1 clic a lai:o,„{>
clC"o; trace<; clan" l'antroµonymic el la toptinymic locall'. l.l''i Daco-Homain'> c.nt nnl!ltcnu '>c11Je111cnt Ic' forme·-. ele cullc autohtont• qui '>r.rvaicnt Ic„ inter0t' ro111ain„. L1
mylholo!!ic clC'„ aiex. c'c„t·•°L-clirc ele„ „mani", rl'apre' Ic latin, ii ci~·cup::- une pbcc
tont ;'1 fait p;1rticulicrs.
Dan„ l'acccption primitiVt', par „aicux". el plus tarei par „llla!li", cm eoncn•
ti„ait et on clivini-.at IC'' c1„paru„, c'c„t-;'1-clir le„ e„prit„ ele-; mo~l'>.
En l'Orrohoranl k•, <,oun·e.., elocumc>nlairl''> par Je„ information" qui aµparticnncnt
aux lciwnrle". 1111 1~arclcC"o; oralenwnt, cm ;1rrivr ;'1 J'hypulhl•'>e quc Ic lt>pony111c Căli
mani µrovicnt clL' la mentalill' prima irc cil'" Dare.,, rJc, Daco-I tomain' el, piu„ tarei.
des Houmain". Jo:n aec<~plant cellt• hypothcM~ un pcut con„idl·rer Cfllinrn11i ua nom
ele Jicu l'Olllpo-;t' : „c·••ka m:inului" ou „~ah·a 1 manilor".

I.a poputation autochtone nommait Ic ehemin ver' Ir vidl c•rmit:ir:r m1 vers
l"Pndruit 011 c111 uri:•mi„„ait la Neclt'<" rle Câlimani (manifc,tation ;I c:ar<1c-lerc populaÎr•'
el p;1trioliquc qui a clure ju„qU-il\I „jl de) „IC' chemin ele" ail'llX", 2 „Ic chcmin ele„
<'!'prit'"· J ou „le chcmin cil'~ m:mi-. t
I.a :"il'clce ele Cilim:mi da!t con1111e „ou-. la elenomin;:tion ele 1m1şi. ~
T1111s cc~ an?u111<•ni... con!>tituent unc vt•ritable conccnlrallon cl'c""~'ncc. co:1
cernant l'l•lymolo[dc du toponyllH' c·n cli:<l'll!>'iÎnn (Căllm:mi).
Mettant C'n vall·ur ll•„ inform;1t iotl'. q11i ;ipparlicnnC'nl au.x lc1:1'll<IC'„ el ccll.:-„
lran„mi..c'> ci!> 1~c·nC";·;1tion C'll r~t'n(·raLion cl:m„ )f•<, rlc.'-pr<"s,ion, ~arului l'l l'oi:ma, 1;n
li OllVl' ele,_ )lrt'llVl'' cl.lll\'ain-c~ltllf''>, C'OnCC'l'llant J'oridne ct J'cncienlt• ele„ topun)'t11'.!S
::;l•rha, Poiana Nl·::ri C'l el<' la i\lonl:u~1w Ma:::mulu;, cil' la :wnc l!Co~raphiqu~ cles
montai:nc' Ci1limani.
t\ l'::ipµui ele l'Cll(' hyputhc~c:. on ajoutc Ies L'IC:•menh phcmcliquc~ ct clial&ctm1x
clu patois clan' Iii rci::ion norcliquc clu toponymc e>n di„cu„sion.
En concht,ion, on peut aelmctlre? l'hypothc"~ que Ic topc1ny111c Ci1limani c><,l unc
r~verbl•ration hi-.torique, cullurcllc ct p„ichi-mytholoqiquc cl'unr an::icnne civiliza.
llon, phenonwne qui, penclant la clom\nation ronrni:ic, n'a pil!> acre te. mais qui a
cleforme ll· femei myLholoi;iquC' autochltme, daciquc.

I. calea
Ic chcmin (cian, Ic paloi-; un prononce c'.ali) ;
2. Ic dwmin ele" aicux = calea mo~ilor ;
:1. ll• chcmin ele~ c'pril'> = calea o,111lctelor;
~. Ic cllcmin ele„ mani c;11ca manilor (pa Lob ; caii i mani= Calimani) ;
5. Mo:}I - aic11'\.
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SONDAJUL J\HllEOLOGIC DE LA SFINTU 11.IF. -

„Sll.IŞTE" (1!}91)
ION

'1,\HE~

In partea ele norei a satului Sfinlu Ilie (corn. Şchc•ia, jud. Suceavn).

1;c o lerns,·1 joasa amplasalc"1 la m.:irgirw;1 zonei colinare pe care.• este .:1Şl~
zat satul, în prnH:tul numit ele Jocal11ici „Sili5te", a fost idenlificat:1 o aşc

7.<!rc care se întinde pc cileva hcct,ire. 1
C'erceliirile de m1prafaţ,-1 întreprinse în acest punct, au dus la clesco
pcrirea unui hogat material ceramic clin unn.:Hoarcle perioade isto1·icc ·
cui turn n•ramicii li ni are. Precucutcni I I I. Cuculcni (fazele :\:J, BI şi 82).
Ilorocliştea-l"olt<~1ti, llallst.:1H, La Tf>ne. secolele 11-111 c. 11, Sintana de
:;\1ureş (sec. IV e.n.). epoc<i feud11li.i (sec. XIV-XVI).
ln perioada t:i-25 iulie l!l!ll, s-a efectuat un sondaj arheolo~iic d<!
salv;.1re în punctul .,Sili~te", i trasindu-se o s<.•cţ.iune de control (SI). cu
lungimea ele 10 rn ~i liiţimea de 1,5 m, în partea <le sud-\'esl a terasei supusi1 eroziunii şi pri1buşirii.
Stratul de culluri"1 a fost <icranj.:it de lucr<irilc <:.c:ricolc pin;i la mii 1cimca de O, l;i m. in p.:-1mi11tul negru vegetal descoperindu-se wncslccale
fragmente cer<1mice şi buc{1ţi de chirpic ars.
O porţiune dintr-o locui11ţ:1 cucuteni.:111;"1 a fost dezvclit:i in cm·ourilc
:J-.}. Chirpicul locuinţd (LI) oril•nl:1l{1
nord-sud, a\'ea o [!rosimc de
<lJ:roximativ 20 cm. fiind de la pereţii pri1buşiţi. Locuinţa nu a avut platformi1 iar fragmentele de chirpic aveau imprimalt• urme cit• nuiele pc purLea interioar<"1. Dupi1 materialul cer<1mic c.foscopcrit in inleriorul. locuinţei,
ca poate fi clatat;-1 în fazu Cucuteni \:J.
Latura cie nord-vest a suprafe\t•i de locui11V1 surprins.:-1 in secţiune, a
fost dislrus;i c!e lucr<-ll'ile :u~ricole. Li111~~1 o suprnf.:iţ.;·1 de chirpic s-a g:1sit un
vas anlropomorr rupt di'.l vc>d1ime (fig. li/ 1-l), o rişniţi1 şi fr;.1gmentele
unui vas de provizii.
Vusul antropomorf .:in· analogii i11 descoperirile tle la Drf1guşe11i 3 şi
lfob.:-11cşti. •
1\~c"1.arca cl1· la Sfint11 Ilic •.•'iili~tc", a fo'I iclPn!ific;11;·1 dl' profC'~or Florin lli111,
ci. l\!11r'.t1r !\ndronic, 1'ara~d1i\'a-Victoria Balariuc. Cnntrihu\ii la <"Ull'mşh•n•a
t•Volu\i<•i hahi1;1l11l11i uma:i din zona limitrof;"1 a or:i~utui Sun~ava, in prc.>zentul
volum.
2 Sondajul arhC'ulo~ic a fmt coordonat ele d1lr<'
cir. !\·lircea l~nat şi ton Mareş.
fiind rc·alizat cu ajutorul 'tuclcnţilor din :111t1l I de la
l·'acullalca ele lc;tori<'li::o1:rafir. clin Suceava. :\u parlicipat ur111:"1torii 'tucll'n\i: Crhlina llahn-Şulac.
Iulian Cicoi, ;\lara Frunz:1,
/\urPlia Lupu. Haril•la Mareei.
\'iorica l\tu!!hi,
l\l:iria Petrov, ~lircca Strui:;aru. Dumitru lkmcc~eu, Vicu :'.\lcrl:m .
•1 \"larlimir Oumilre~cu, 1\rl:i C:ullurii Cm·ut<·ni. Eclit1tra
i\lcriclianr., llucurc~li,
l!i-!1. pp. 11'.l·H·I. fii;. li5.
·I l!lc111, llal>ăşl'5li. Mono;.:rnrii· :irh1·ol11~i<·:1, 1-:clilnra /\caclc111ici, Uucurc!":-1 i, J!l!:i·I,
11. :;1:4 ~i pi. l.XXl\."/1:1 'i CIX (I ·I!">; N. \"la,o;a, S1•olilicul Tra11-.ilva11il'i, 111.
Cl11j-i\ap1.wa. \!17fi, PP. HJ.l-1!13. fit!. :'!I (;111lorul con-.i<lcr:·1 c:l lipul rcsp<'ctiv pare
;1 n1.1 fi ailrL'V<l dccit rcpli~·;1 in hi! ;i prolol ipurilor nl'iC'nt;iJc h1cr;11e rlin llll'IJI
pre\ io-.).
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Ln aclî:1cimea de O,fi6 m a fost surprinsa 111 groapii o vatrc'I alciituilii
clin doui1 lespezi ;it..lturale. :\tit cit a fost clezvelit;i in secţiunea noastră,
vatra avea lungimea de 70 cm şi Jiiţimea de 20 cm, continuinclu-se în taluzul de nord. Pietrele vetrei prezentau urme de arsurii, lingf1 ele riincl
g;isite oase de c.mimale şi fragmente ceramice.
Dupi1 materialul ceramic groapa a fost clat.atf1 în cultura Ilorocliştea

F'olteşti, fiind probabil de la o Jocuinţ;i c.:dincit;i.

111 pitmîntul ele umplutur;i al gropii, s-au descoperit fragmente ceramice datate in foza Cucuteni n (fig-. 1/!>-B) şi ele tradiţie cucutenianci c11
pictur;i in reţea, incadrate în etapa IIorocliştec.t II - f:rbiccni - Folteşti I,~
de asemeJlt'<t f<ir(1 pictur<i, din aceeaşi falit 6 (rii:.:. I/ I 0- l 2 : II /:J-3).

CC'ramica
Din faza Cucuteni .-\:l au fost descopt'rile in locuinţa LI şi carourile
1-:l fragmente cermnice care aparţin speciei fine. F.le sini confecţirmate
clin pasli1 onrngen<i şi au culoan•a roşie c;_ir<imizie.
Pictura s-a pi1str:it la o cup;i fni(!mentară fiind executal<i cu roşu pe
fondul crem al vasului (fig. T/ I) Pe celelalte cioburi pictura s-a corodat,
ele sini fragmente ele cupe.', puharc şi vase cu pereţii mai 1~roşi şi cu torţi
circulare (fig. I/ 1-.J). Ceramica ele huc;H;irie este repr<:>zc:1tatii de cioburi
(!roase lucrate neîngrijit.
Din faza B a culturii Cucutcni. sint cîleva fragmente pictate cu ncpe fondul roşu sau crem, fonnind un motiv alci1tuit c.lin linii paralele
şi spiralice (fie. 1/5-li). :\cest decor ii întilnim pc unele Vi.ISC de la Şi
peniţ, 7 ;\'lihoveni - „Cahlil Morii", 8 datate in faza Cucutcni Bl. Pe dou;i
frngmcnte ceramic<:> pictura s-a cxccut<1t cu ncp·u şi roşu, ornamentele
fiind alcr1tuilc clin linii groase şi 5ubţ.iri (fig. 1/7-8). ele putinei fi datate
in faza Cucutcni B2. 1\'fcnţiornim c;-, aceste fragmente au ieşit in p<imintul
deranjat din carourilc :J-4 şi in p<imintul de umpluturrt al gropii.
ln partea de vest chirpicul locui nţci (LI) a fost Uiiat de o ~roapi1 surt>rins<i pe o suprafaţi1 micit în caroul 5. Groapa se <i<lincca pină la 0,71i m
atingind pf1111intul ~alben fiir;i urme de culluri1.
1~ru

5 llorlcn-.;1 Dumitrescu, I.a '>talion 1>rrhislori11111• eh• lloroclişll':t Mir h• l'rulh, în
l>ada, IX-X. l!J.11-l!IH. pp. 115-12!:'>, fiJ?. 4/2-4: 5/1: H); Marin Dinu, <}u1•l«1Ul•s 1·011'>icl1•ralio11s '>llr la periocll• dl' tran\ilion du 11colilhi11uc a l'a::c du bro11z1• sur ll• h•rriloirc• de la J\loldavil'. in Dal'll, N. S.,
XII, l!HiR, p. 132, fii:.
2p.:l,5: J\lircc;i Pl'lrc-.cu-Dimbovita. I. Ca~an, C. 1\fai~c„cu, Săpăturile arhl'llloi:il't• dl• l:i Follc-;ti, in SCI\', 2, IU51, I, pp. 21i0-2GI, Cig. li/b.
I> llol'l<"n-.ia D11mitrc ... c11. 01>. dl., pp. 142-153, fi,::. 11-15; i\'lilrin Dinu, oµ. cit., p.
1:12. fir. ·I/ I. :1-·L
7 Ceramidi ele la Şip1.•nit aflal;i în colcc\iilc i\{uzeului Uucuvinei : /\nlun Nitu.
C.'rih•rii actuale lll'nlru d:i„iCirnn•a corn1>h•xl•lor cPramidi şi lll 1·iodizan•n cta1wlor 1·ullurii cuc·Ull•nic1ll'.
in CI, IX-X, l!lîH-l!Jîfl, pp. !1!1, 111. 114 : Idem. Conlinuitah•n t'<'r:amil'ii pidah• inlrl' 1·ullurill• C11culrni-Tri11olil• şi Gorodsk·lls:alo\'O (llorocliştc:a-l'olh.•şli), in CI, Vili. J!Jiî, p. 1~>0, fiu. I /li.
H N icolue t.:r-.11 lt•sl·U. Par;i-.d ii va-\' ici oria Oatariuc-. Cl•rt'l'l:"irih• :1rlwolo~ic1~ dr la
\hho\•1·11i (SUl'C<IVa) - rn;:I, in Stll'l':&Va, \'. I !lîll, p. !lll, fig. KI 1-2.
0
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Ceramica ce aparţine culturii Ilorocliştea-Folteşti, este compus;·a din
dou<i categorii :
a) Fragnwnk ele tradiţie cucutenian<i, conf<:'cţionate din pastii omo~cm'a, arse oxidat, au o culoare c<ir<imizie sau crem şi sint pictate cu o
culoare neagrf1-ciocolatie <1plica1;·1 direct pc pasta vaselor.
Motivele ornmnentalc sint formate din benzi de linii paralele trasate
orizontal, oblic sau vertical (fig. 1/10-12).
Spaţiile libere obţinute prin intrehiierea benzilor de linii paralele.
iau forme geometrice diferite: triunghiuri ascuţite sau obtuze, patrulatere. romburi, forme c<ire ri1min uneori ca spaţii de fond. ln citev<i cazuri,
acestea sht completate cu linii t<1111~ent<' sau pictate in X (rig. I/ 111-11)
Pc un fragment de la o amfor;i cu pereţii arcuiţ.i, au fosl pictate cu ne1!rt1
trei grupe de linii mici pe orizontalii şi paralele (fig. II/ I).
Ceramica din accasti1 categorie an' analogii la Horodiştea, 9 (fig. l /I 314), Erbiceni ,, (fig. I/ 15). Folteşti ' 1 (fig. II/2). Gordine~li. ·.· Gorodsk.
Fragmentele cc·rarnicc din categoria nt•piclatii a culturii lloroclişlea
Folteşti, au o culoare brunii sau gri-c<:'nuşic>. Pasta vaselor conţine cioburi
pisate şi in citeva cazuri pietricele mici.
Nu s-a mai folosit scoica pisatc"I şi foarte rar vasele au fost ucoperite
cu un slip subţire de lut galben. dup<i ardere vasele ciip;itind o culoare
roşie-g;ilbuie. Fragme11tele din categori<t nepictatei apartin unor amfore
cu corpul bombat. gitul scurt sau inalt, buzele evazate şi ornamentate cu
şiruri ele impl'esiuni şi linii inciz:.1te (fi.~. 11/3-!i). Frar!mcntele de str;ichini
au forma emisferic<i. corpul :.ircuit sau conic (fig. II/B-9. 11-I:n. cu analogii la llorodiştea ~ (fig. 11/1)7), Erihccni, ~ Gordineşti, 1' Gorodsk. ,; Sint.
ornamentate cu impresiuni :.liveolare, triunghiulare sau romboidale. cxc>cutale cu lin instrument clin lemn sau os, buzele fiind crestate cu linii
drepte sau oh! icc.
Marginea de sus a slr;ichinilor este recurhati1 şi tcşili1 oblic spre interior (J'ig. 11/!J. IJ), uneori este tl'Şil<.-1 direct din arcuirea buzei (fig. ll/B, 12),
sau cu buza clreapli1 şi ondulat;i de impresiuni alveolare (fig_ 1I
Pc margine:.1 de sus a unor slri1chini, s-;1u aplicat tortiţe mici 1.>cl'foratc orizontal (fig. II/ 11), cu analogii la Mihoveni - „Cahla Morii'' 11 (fig.
II/ IO). Nu s-a mai folosit decorul (•xecutat cu şnurul.
1

1

n:n.

Ohicctc c.lin lut ;
Sub chirpicul locuintei LI, au fost gcisite cloui1 grcuti1ţi din lut ars.
ele formii sferict1, aplatisate la capete.
In so:Hiajul nostru nu s-a descoperit nici un obiect uin piatri1 sau ele
os cu destinaţia ele unelte şi arme.
!l Hortcn,ia lJumitrcscu, 01J. cil. pp. 130-1·12,
fig. I /'J-·I: H/1-5, i-10, l:J, Iii. III,
21.
10 i\l;irin lJinu, OIJ. cil., P. t:l2, fig. 2 /'.!-:I, 5.
J 1 1\1. l'clrcscu-Dimhovila. I Casan. C. Matecscu
op. cil. pp. 21i0-2ril, fi)l. rl /b
12 V./\. Dcrr,m·ev, I. V. ;\fanzura,
Pogrd1al'11ÎC' lrnmph·k~i 11o:uliwgo Tri1rnl'ia
Chhinf1u, t:clilura Şliin\a, l!l91, pp. 1·10-Hl. pi. li/1.J-15. Jf!, 20.
.
I ;1 lhiclt•m, p :•IR. pi. "/ 1:1
1-1 Jlorlcnsia Uumitrcc;cu, 011. dl., pp. J.l:l-l·l!l, fir.. 11/:l. r1-li, 10-11: 12/2, ~Hi, 15.
15 l\larin Dinu op. cil.. p. 1:12, fig. ·I/ 1-.J.
Iii \'. J\. lJC'rr.<i<'rv, I. \'. illanzura, 011. ril., pi. ri/2:1-211.
17 Jhidt·m, pi. !l/l:i-li.
111 Nic'ol;ic t:rs11ksc11, l'ar;1„d1iva-\' idoria Jlatari11c, 011. dl., fii,:. 9fJ.
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Aşezi1ri de tip Ilorodiştea-Folteşti au fost semnalate prin s;ip<.ituri
arheolo.gice efectuate in zona oraşului Suceava in punctele : „Drumul National", " Platoul clin faţa Cetciţii ele Scaun
(Cimpul Şanţurilor), 21 ', Şi
pot,·' ;\Iihovl'ni - „Cahla i\lorii", ·· „Parcul Celi1ţii". '-'
:\ceste descoperiri şi alle puncte clin aceasti1 perioadi1 semnalate in
.iucleţul Suceava,:·: dcmonslreaz;i o p;itrunden• ele populaţie de la periferia nord-C'slic;i a civilizaţiei culturii Cuculeni.
Pe li11g;i pur1c·1torii culturii mnforelor sferice ale c;iror morminte in
nilii de piatr;i sint prezente in Podişul Sucevei (i11 faza a II-a). ~ 5 descoperite la Suceava, ~ 6 Basarabi (com. Preuteşli). 27 Dolheştii Mari. ;a Grăni
ceşt i.. , se inliln<.'sc <.1şez;lri ale culturii Ilorodişlei.1 Folteşti !-;ii morminte
cu ocru roşu (descoperit în cartierul I3urdujeni, Suceava). 3'• .'\Ct'ste descoperiri presupun o sincronizare intre unele faze ale acestor culluri.
. Cimitirul de incineraţie descoperit i:1 punctul „Platoul Cimitirului"
din Suceava, datat in eneoli1icul final, 3 ' presupune o zoni1 ele contact intrl'
elementele cucutcniene, amfore sferh:e şi llorocliştea - Goroclsk.

l!I Ion ~e ... lor şi colab.. ~anlicrul arhcologk Sm·,•uva, în l\lah•ri;1h•, \',
p. 1;i17 :
l'ar;1„c-hiva \· Îl'loria llatariuc. lln mormml din 1wrioad;1 dt• lranzi\ic dl• la 11l'olitic
la l'llot·a hron:r.ului dl'\co1wril la Sun•ava, ln Suct•avn, X, l!JR:J. p. ll:lR : :\fu~ur
:\neironic. Para ... chiva-\'icloria llal;iriue. 1111. dl.
20 1.:. t\. Hom„torfcr. Cl•lall•;i Sucl•vii dt•srri~ă 11t• lc•m('iul 11ro11rilf)r n·rcPliiri fi1l'llll' inln• 18!15 şi 1!101, Bucun'şli, 1!113, p. 112, [i,:. III : Ion ~eslor, ~m1lit•rul Sut·ca
\·a. în scn·. 3, 1!152, p . .)30 : Bucur :'llilrca şi colah.. ~anliPrUI :1rlwologk Sun·ava·Ct•lah•a Nt•am\ului, in SCIV, li, 1!15r>. :1-~. p_ i5i : Ion Nc ...101·, şi colnh .•
:')antit•rul arlwolo~k SUl't•av;i. Uaporl 11rl'limi11:1r asu11ra s:"ip[1lurilor din c:111111ania anuhti 1955, in Malerh1ll'. I\'. p. 2~2 :
Parao;chiva-\.'ictoria Balarinc,
011. dl„ p. R:JH : pi. 11 /2
:'lfu~u:- !\neironic,
J>arasc-hiva-\'icloria
Bal;iriuc.
011. dl.
21 Bucur ':'llilrea şi rolah .. 011. dl, p. iii. fii?. 22 : P<1ra„chiva-Vietoria Balarinc.
011. dl., pµ. R:IR-H·IO, pi. 11 /h-i: 1(2 ~i nota 21.
2'.! ln punctul „C:1hla :\lorii" cit• la l\lihovl'ni au fo„l cl<'„eopcrite frnenwnlc c<•r;imlrc datate in ct1ll11ra lloroclişlt-a-Folle~li (malC'rial<' in eol<'c-tiile Muwului Bu.
covinci. SucC':wa ).
'.!:I Nicola<' t:n.uleseu, l\lircl'il l1?11al.
S;ip[1l11ri :irlwolugirl~ in j11dc~1u1 Sul•t•ava
(1972-1!171i). in Suct•a\·;1, I\", l!liî, p. 323: Nicolae t;r,ulcscu. Conlrihu\ia Cf'rcelărilor arlH'oloi:in• din judeţul Sun•ava la eunn;işh•n·a <'Voluliui nl·O-t'nl':>lil kului din '\-1oldov:1, in Suceava, '.'JI 11-XI V. l!lllli- l!lRi.
pp. li!I, 12-i:l. (ln
;1cC'„l
punet ,_a clP~c-opC'riL o ncerupolii plan:'1 ele inci ne ral ie cu circa I 00-120 de morminte datate in L'neolitic11I fim1l).
2-1 Nc-0L1C' • t·r„ulescu, r.lu~ur t\ndronil', Florin l1;h1,
Conlrih1qii la cunoaşlcn·a
aiwzărilor dt• Jlt' l1•riloriul Sin•lului inaink dt• con'>liluin•a ora~ului nwdit•val,
in SUt'l'a\'a, XIII-XIV, l~lll!i-J!JRi, pp. 85-103.
2;, Slcfan Cuco1. Cultura ;nnfon•lor sfcrke din dt•11n•si1111ea suht·ar11alic:"1 a Moldo\'l•i, in '.\Tem1\11li11. 1X-XI. l!Jii -l!li!l, p. 1-15.
2H Grigore Foi;,; Uou;"1 morminh• ale eullurii :unfon•lor sfl•rkc clt•scoprrih•
la
sun•a\·a, in Sm·t•:1\'a, lll. 1n;:1. pp. 217-22i.
2i \'ictor Spinei :;.i J\lih;-ii ~h.lor, (Tn morminl din
ll·~11t•zi ele 11ialră în nordul
;\JoidflVt•i, in !-CI\", l!I, l'lfiH, -I, pp. li21-li2!1.
2B :\f:trin Dinu.
~anlil•rul arhl·uloi.:ic Dolhl~şlii !\furi, in
i\Tah•rinlc, \'li, pp.
121-J:ll : ldt•m, C'onlrihu\ii la 11rohlema amfon•lor s(t·rin• lll' ll•riloriul Moldo\'l'Î, in 1\rh'1old, I, pp. ·13-(;.t.
2!l Ion '\('slor. Dt·r Staml rli•r \·orgesd1id1l'>forsdmng in Uum~jni1•n, in lh•rHGI{,
2?. l!l:l:J, p. 70 şi nota :?(i7: :'llarin Dinu, 011. l'it., P. 15: N. Ur„ulescu. M. Anclro111c. 1-'I. ll;h1, op. cit., pp. Rll-R!J, nr. XI. ;
:10 l'ara'C·hiva-\"ictoria llalarir11c, 01>. cit„ pp. OJ;;.1140 (morminlul co;lc dalat in
C'poca complexului l lornclişl<'a-J~rhiceni-Follc~I i).
:JI :'l:irnl:ie Vrsule„cu, op. cil., pp. i2-î3.
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Ceramica de trudiţie cucutenian<i a culturii Horodiştea - Folteşli
sau etapa stilistici'1 B:l, 32 a luat naştere in spaţiul in care a fost ri'1spinditi1
cultura Cucuteni - Tripolie, 13 fiind realizată de cei care au cunoscut-o
in mod direct şi nu <?sle mmwi o continuitate ele ordin spiritual şi pi1strarea unor tradiţii de ci'itre populaţia asimilat<i de noii veniţi dinspre nordest. 3-4
Pe fondul conlinuit;."1ţii elementului
cucutenian (faza stilisticit D3)
noua cultur;.·1 Ilorodiştea .Folleşti şi
Gorodsk-Usatovo (avem in vedere
spuţiile geoµrafice în c<ire s-au formut), în evoluţia ei şi-a adus contribuţia la cristalizarea culturilor de la începutul epocii bronzului.
Dak•le rmliocarhon de care nrat:1 anul 2~180 ± 80 i.e.n.
pentru faza
C'ucuteni B2 de la Valea Lupului şi 2!120 :J: 100 i.e.n. pe:1tru <Jşczarea de
la Capacva · din etapa
Tripolie CI : Pentru cultura
Cernavotlu I,
r;-1mine data de 2fi00 i.e.1i.. in unele aşez{u·i ale acestei culturi fiind descoprite piese ceramice cucutc.•niene „de import'' datate in faza B a acestei
culluri, ceea ce indicii un sincronism cel puţin parţial intre faza Cuculeni B şi cultura
Cernuvod~1 I şi se admite c<.i dupft mrnl 2ll00 i.e.n .• i 6
putem vorbi de aşc:diri ale culturii Horocliştea-Folteşli.

LE SO'.'i'IMGI·:

1~

llCllU>LOGllll t.:

IJI·:

:--.-i~Tl'

li.IE

„SILl~TE"

(1!1!11)

llesumc
l..a ">talion arclil'olo~iquc <le Sfinlu 1lic (corn. ~cheia, clql. Suceava) - - l'Pndroil
c'l <.ituC'r -.ur unc basce tcrra'>SC' ele la bord du norei clu villa~c.

„Sili~tc"

Se „ont <11•:; r1·cherclie' <IC' „urface ci 1111 'ondac:e ;1rcl11:olol!ique ele '.'-OV('laee
i'nlrepri„es au nwme rnclroit en l!l!ll, qui onl mi„ ;'1 jour des ve,tirz'!~ de' pericxlr'
... uivanle„: la c111l1trl' ele la cera:11iq11c li1wairc, la cull11re Precllclllcni 111-,me etape.
la t•ullurc• CuculE'ni, elar;e<. J\3. BI, U:?. la cullurc Jloroclişlca-Folle5ti, la cullure
llalblalt, la culturc. La Tcnc>, la culturc .Sinlana ele :\Iureş (sit-de IV cn), l'epoque
koclal (sicclc'> XIV-XVI).
Dan<. ll' sond:q;l' ele l!J!ll on a rler(ll1vcrl 1111e lnbilation appartenanl a la
culturc Cuc-uteni (elapc A:I) el un [o,.sc qui avait unl' âlrc a !'interior, <ipparlcnant
ii la eultltrC' I lorocl:ştca-Fo:t<'';ti.

J::XPLICi\TIONS l>J::S FIGl"IU-:S
Fig. I.
Fig ..,

:1~

33
:H
:J5

31i

Folle~li (1-12, Sfintu llil':
l:i, Jo:rhiccnil.
i\laleriaux lloroeli-;;lca-Follc')li (I. 3-:i. 8-''· 11-13, .S(inlu Ilie:
2, Folle~ti ; li--î, llorocli1itCa ; 10, :\I ihowni ; H, Sfinlu 1lie).

- !\latcri;111x Cucutcni el llorocli'ilea -

1:1-1 I.

llo:-uclişlca:

Anton Niţu, Crit<•rii adual(• p1•ntru da'>ifit•an·a 1·om1>l1•xl'!or 1·1·ramil'ii şi p1·riodizar1•a 1•h11>dor 1·ulturii cu1·uti~nic111•, in CI, IX.X, lllill-l!li!I, p. !l·I.
Ion Ne„tor. Cu 1>rivire la 1>1•riodizan•a t•lap1•lor lirzii ale 11C'olitkului din IU'.H.
in SCI\', to, t!J5!1, 2, p. 25î.
ŞkCan Cut·oş, fm:a Cn1·u1<•11i B din dt•11rl'!l;Îllnea snbcar1>alirf1 a i\loldovl'Î, r.-z1lmal1tl tezei ele clocloral, universitatea „.-\_ I. Cuza" laşi, l!!!l:l. pp. 12-1:1.
Vladimir Dumitre,c11. C:ronoloi::ia ah~olutf• a l'lll'Olilkul:1i ro111i1111•sc in lumina
dah•lor C 11, in .-\1mlum, Xll, l!li-1, pp, :l'.?-:l·I si tah. I ; Dan ~lonah,
~tefan
Cucoş, /\ş1•zărilr cullurii C:ut'uh•ni din l~omirnia,
Ed. Junimea, laşi, l!IH:i, pp
:J!H.O; ŞtC'fan C:ucoş, 111>- cit., pp. H-lfi.
Ş1eran Cuco~. 011. l'it.
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Ilie ; 2.

Foltcşli;

O LOCUINŢA DIN SECOLELE \"1-YII E.N., DESCOPERITA LA
!\L\H.EŢEIA MICA (COl\1. DAHMANEŞ'fl, JlJD. SUCEAVA)
Mllll'E.'\

IG~AT.

\"ICTOlt COZ:\IUUC:

Prin cercettirile perieghelicc de pe teritoriul comunei D<inncineşli s-mr
identificat mai multe situri arlwologicc clin epoci diferite. Intre acestea
o semnificaţie aparte o prezint.-1 vestigiile aşezării de la Mc"ireţeia :i'vlid1.
:\şezarca este siluat<i i11 dreptul primelor casc din localilalca amintiti1, pe
nwrginca terasei 1m•dii a riului Succ<.iva, in stin~~a ~oselci E 05. la 500 m
distanţ;'1 faţ;i de şosea. Locul este cunoscut de localnici sub numele de
„Dubc11a'' şi arc o poziţie domninant<-1 faţ.i1 de terasa inferioară care se
întinde ciţiva kilometri pin{1 in lunca Sucevei. ln aceasU1 zoni1 prin <tclivitatea torent.ilor actuali s-au produs moclifict1ri apreciabile inftaţişill'ii iniţiale a locurilor şi datorit;-1 eroziunii, malul abrupt ;1 tcrusei este supus mereu surpt1rilor pc mari porţiuni. In taluzul unei astfel de rupturi proaspete
s-a distins clar, in toamna anului l!lB~. profilul unei locuinţe mlincite. În
alte surpi1turi cercetate ulterior s-a observat, la o distanVt ele peste 100 m
fa\<i de primul complex, i11cr1 o locuinţi-l adincit;i, 1 ceea cc indic<-• existenţa
unei aşczi1ri alci1tuilc din mai multe locuinţe adincitc. Menţionfim ct1 pc
suprafaţa arabiW a terasei s-uu g;-1sil numai citeva fragmente ceramice
;1parţinincl culturii Noua cc pot fi atribuite numai unei locuiri sporadice,
Ul' suprafaţc"i, lipsind, în schimb, vestigii asemiiniitoare celor clin locuinţe,
lapt cc.• w·atii e<-1 acestea nu au fost deranjate de lucr(1rilc agricole:• moderne.
t\vind în vedere c;i resturile primei locuinţe aclincite erau ameninţate
cu pri1buşirea, in toamna anului rnno. s-a el"ccluat un mic sondaj care
şi-a propus obse1·varca planimetrici şi sistemului de construcţie a acestui
lomplex ca ~i rccupcrw·c;1 materialelor arhcolo.l!ice mobile şi implicit, pe
baz;1 lor. încadrarea cronologic;-, a acestei descoperiri.
Dupi1 taluzarea malului leras<:.•i prin care s-a observat cr1 pocleaui.J orizontal;-, a locuintci se giisca la o adincinw de -- 1.:rn m faţ/1 de solul actual
şi e<I nivelul de săpare a locuinţei începea la - 0.40 m. s-a trcct1l la dezvelirea în suprafoţt1 a acesteia. Din pi1cale, s-a p{1stra\ numai un singur
rnlţ a locuinţei şi cu toate cf1 una din laturi avea 3.20 m, iar ccalalt;-1 2,60 m.
nici una clin ele nu s-a pt1slral in întregime, ceea cc indic;-, dimensiunile
;.iprcciabile a locuinţei a c;-1rci formO:i, dup;-1 cum indic;-, singurul colt păstrat
era perfect rectangular<!. i\'lenţio11{1m cii pc porţiunile pi1stratc nu avem
nici un indiciu despre sistemul ele acces in locuinţ<-1.
Heferitor la mmlalitt1ţik• de construcţie a acesteia s-au distins totuşi
cileva detalii cc meri\<'1 a fi subliniate. De-a lungul celor clout1 laturi,
puţin mlincit;-, faţ;-, de podea. s-a observat o scobilur<-1 cu secţiunea dreptunghiularii. pliM1 cu c;-irbuni de lemn. desigur urmele hirnclor care consti1 La aecu,te invc~li.t;a\ii clin anul l!lll!l a luat parlc şi coic•r,ul :\I. 1\nclronic.
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tuiau titlpicii pc care se sprijim•a loatti suprastr11durn locui11ţf'i . Dl' asemenea, mcnţion<irn c1i pode1ma era marcalit de o lipiturii ele lut u11iformi1.
groas(1 de aproximativ 2 cm. :\tit lutuiala podelei care se prezenta ca o
crust1i, cit şi urnwle structurii de lemn a locuinţei indică faptul c:1 aceasta
a sfirşit printr-un puternic incendiu, p:11nintul din umplutura de deasupra pocle)(.'i cuprinzind o marc c1111titate ele c;lrbunc de lemn şi cenuş<I,
clar nici o urmfi ele lutuial<i cc ar fi putut aparţine pereţilor. ceea cc aral<I
, d1 aceştia erau exclusiv din lemn. Menţion;im c:1 i11 porţ.iunea conscrvali-t
nu au apiirut urmele un<.>i instalaţii pentru inciilzit.
Materialul arhcolo.gic n•cuperat clin p<imîntul de umpluturii se compune numai clin fragmente ceramice. Toate apaqin categoriei ele vase lucrate cu mina din past<i grosierii, cu cioburi in compoziţie, ars;-1 incomplet
şi neuniform. Deşi uncie fragmente ceramice au în compoziţie nisip sau
pietricele, nu putem preciza clac;i acestea au constituit un degresant veritabil, accast:1 ceramie<i este friabil;i ceea cc a îngreunat reconstituirea ele
fornw . .'\tît cit s-a putut rl'constitui, toate fragmentele ap<irţin numai unei
singure forme şi anume : vasul borcan ele diferite dimensiuni. S-au distins
vase borcan cu buza puţ.în r(1sfrint<i, unwrii rotunjiţi. corpul bombat şi cu
cliarnetrnl fundului mai mic ca gura (fig. I /4 şi li) şi vase borcan cu buza
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foarlc scurLi, corpul alurn..;il r:1r;·1 git, i.:u umerii prc.·lin!;>i (fig. I/ I, 2 ~i 5).
L1n astrei de inventar c<.'rumic este caracteristic wwzfirilor din sec. VI-VII
e.n. in lot spaţiul est-carpatic a Rom•iniei. 2 Deci locuinţa ca şi aşezarea
indcntifical:1 la M;ireleia i\·Iic;.·1 aparţine acestei perioade, lnscriinclu-se
al;Huri de alte descoperiri clin bazinul rîului Suceava, cum ar fi cele de
la Botoi;;ana, 3 Succ~1va-~ipot, ~ Huşi-i\lc"info;tioara 5 etc. in rîndul unei categorii de monumente precizate de cercet:1rilc arhcolol.!iCc clin ultimele clc~cnii.

Inventarul modest a acestei locuinţe nu fac ele prisos relevarea unor
observat.ii referitoare la sislt•nwl ei de constrncţic, deşi avem in vedere
porţiunea rcstrins:1 ce s-a conservat. S-a putut preciza c;i t<.-ilpicii pc care
s-a ridicat structura de lemn a act•steia erau pi< saţi in interiorul ~ropii
şi nu in exteriorul ci cum s-a presupus in unt•Je cazuri la locuinţele unde
mi s-au distins gropi ele pari. Dac;i aceste observaţii int;in•sc şi <ilic constatill'i, trebuie s;·1 subliuiem, 1n acC'laşi timp, c;i lutuirea podelei locuinţelor
C'Ste rur <1tcstali1 i11 aceast:1 1wrioacl;i, intre descoperirile contemporane clin
i\loldova, cunoscind, pin:1 acum, o singur;.i analogic la Botoşana '· .
.'\ceste descoperiri limitate ca pro1:orţii nu sînt lipsite ele intcn•s, ceea
cc 1w-a dctermi1wt s:1 le se11111al<..1m celor preocupaţi ele studierea <.1cestei
l•poci. intrncit ele imhog;'1ţcsc harta arheologicii a sec. VI-VII e.n. clin
zona Sucevei, la care dac:1 s-ur mai acl<"1uga punctele cunoscute clin diferite cercetc'1ri ele suprafaţi1 ar ilustra o elensitatc apreciahil:1 de aşez;-ll'i
lntr-o epocii ele m<ire importa1*·1 pentru istoria poporului rom[111.

LTNE 111\BITATJO:\' Ol•:S VI-\ 11-e SH:cu:s n.c. Dl•:COUVlmTJ·: :\
:\l.·\IU:TEI!\ l\IJCA (cum. DAH:'lf \NEŞ'J'I, jud. SUC!o::\\".-\)

-

Hrsurm." -

l.Cs :llllCllJ's prcscnlenl des [011iJlc°' faill·~ dans ]e hui ele Silll\'C'l' l'cndroil :ip,_;clc
„Dubcn a clu vili;i(le ele M;"1rc\c•ia :\licii, par ll'"qllellco; un a dccouvPrl u1w hahitatiu11
cl:tll•c \'J-\'11-c sil·clt'', cn rai~on du materiei l'l;r<1miq11<· clcco11vl•rt.

EXPLIC!\TION Dl-: FIC.l:lm
Fi~.

l\lalcriaux ccra11Jiq11c„
(\ 1-\'IJ

decoun~rls

clans l'habilali<>n ch1

!\l:"ircţia

::'>!ic;\

SÎl~clC'i).

'.! D. 'l'coclo1·, Tf'riloriul (·~l-t·ar1>alit· in vt•:u·urilt• \'-XI t•.n. -

3
·1
5
6

Cnnlribulii 11rh.·ol.1
lngrn• şi islorÎl'e l;1 l>rohlt•ma for111:'1rii 1>01>oruhri rom:"m, laşi, ]!Jill, p. 2i' ~i -IH ;
I. i\lilrca, Ht•giu1w;1 t't•nlr:il:'t ;1 \loldon·i dinlrt• C:1r1>ali şi Sirt't in !>l'rOll"il' \"I-IX
t•.11„ in Cari1ka. X li, HJllO, p. iii-iii.
D. Teodor, <.:iviliz:ilia romanidt lu t"'il dt• Car)>aţi m 'il'l'Olt•le \'-\'li l'.11. - l\şt•
zan•a dt• 1:1 Butnş:ana-Sut•t•ava. Bucureşti, l!IH-1.
i\I. O. :\latei, Conlribulii b t•11110:1şlnt•a 1·t>rmidi sl:1vt• dt• la Sut•t•:iva, în SCI\',
X. 1!15!1, 2, p. ·110--1'.!!I ; D. Teodor, Tt•riloriul esl-<':irpalic .•• ,
M. Ignat, !)nnlit•rul :irhcolngic llus-i\lânâsliuara - Cen·et:'1rilt• din anii l!lli7 şi
1!11;!), ln Suct·ava, - 1\1111arul l\luzcului .lud1•p1a11. Suceava, Hli3, p. 250-255.
D. Tcoclor, Civilizali:i romanlil'ă la psl dt• Car1>ali .•.• p. W.
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TE:\1PEHAMENT

~I CHE:\ŢIE

LA Ll\'It: MAJUJ\N
Tllt\11\Jli CAN'ft:i\111?

F;icincl parte dintr-o generaţie de scriitori iluştri ele talia lui Sadoveanu. Rebreanu şi :\rghezi, Liviu Marian se distinge, hiogr;1fic, şi prin
faptul d1 este clescenelenlul lui S. F'l. Marian. Cu toal<i calitatea cc-o deţine,
el n-u col1linuat prcocup<irile p{trintelui siiu, ci s-a elcclicat literaturii.
Pe planul crc<1ţiilor beletristice s-a n'marcat alit in proz[1, cit şi î:1
poezie. Prnza aparţine începuturilor sale scriitoriceşti. Suflete stin~hcrl'
vede lumina liparnlui in HI I fi, Printre stropi. in l!ll 2. Poezie semneaz<ă
şi mai lirziu. Deşi cullivarea liricii elureaz<ă pinii la exti:1cţia autorului,
lotuşi versurile n-au fost adunate in volum. Victor ;\ilorariu susţint.• t."<i
Liviu Marian ar fi avut sub lip;ir o culegere de poeme intilulatfi \"iaţa
mea. 1 Motivele nescoaterii ci ele sub teascurile întrC'princlcrii poligrafice
nu pot fi clecil clouc"1. Sau au intervenit evenimente istorice care au impicc.licat finalizm·ea lip<-ll'irii sau însuşi autorul <1 oprit eclilarl'a l'i dintr-un
acut spirit de cxigenţ;-1. Supoziţia din urmii c mai plauzihilt1, ştiut fiind
ci1 Liviu i.\Iaria:1 a fost „mai to1dem111a nemulţumit". 2 ln asemenea condiţii, rezervele 1;e care le-a ,avut foţii ele cre<1ţiile sale literan." sinl explicabile. Dalorit;"1 lor n-a dat friu liber avintului poetic, tt•mperindu-1 cu precau\ie. lntr-o scrisoare <.1piirut<-1 in Hc,·ista Buco\'inci clcclarc"1 ci1 „am prcrerat s;i public rar şi pu\in dintr-un spiril ele autocrilic<i care-mi spunea
ci'1 poetul trebuie s;i fie mai exi,i:;ent elecit eseistul, care, chiar dac;-, ar
t;n•şi, poale fi rl'ctifical, sau poale însuşi reveni, lucru imposibil in poC'zie'·. 3
Nemulţumirea lui Liviu Marian nu s-a consumat numai la tl'nsiuni
sci1zute. ci a hwl urwori şi forma rt•vollc•i. Priett•11ii şi conlempor;rnii au
v;-1zut în el un „ri'1svr;"1til din. rirc"'' care a reacţionat la lot cc i s-a pi1rut
injust şi nelalocul lui. D«Jloriti1 acestei atitudini rl'fractare l-au ŞOCi.JI, rn1
o dal;-1, aşez;-1rilt.• ruginite ale limpului, opacitatea celor ele la conduc<•re.
Sensihililatea lui llll putea suporta in special indiferenţa foţii ele starea
inapoial<i culturalii a rom<'milor din Imperiul Ilahshur~ic. Simţea nevoia
s;i reacţioneze, s-o condamnl'. :\ folosit pentru aceasta atit ironia \'crhali1,
cit şi cuvintul prins în litere ele tip<rr. ;\lituelinea lui hc..•licoasi1 n-a pli1cut
multora. A devenit incomod{1. Consecinţa a fost o izolare ele durati1. Totuşi Liviu Marian nu s-a schimbat. .-\ ri11nas acelaşi şi mai tirziu.

I. \.'Jl"lor J\lorariu, lu :unintin•a lui 1.i\'iu J\larian, în H1•visla lhU"ovi1wi. an. 11,
nr. I, HJ.J:I, p. I.

2. lbid~m. p. 2.
3. Frai:ment dintr-o S('ris<mrc- a lui
nr. I, l!l.i:l, p. 15.
·I. Victor J\lo:·ariu, art. cit., p. 2.

Liviu :\larian, in Ht•\·io;ta Uu1·ovi1wi, an. li,
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Prima m~iniîesture di: intra11si~cnp p11blid1 a av11t-o ca sttllk•nt. Terminuse liceul clin Suceava şi, înscris la l;-acullalea de filosofie şi litere a
Universit,-1ţii clin Ccrn{1uţi, a f<lcut parte din sociclutea studente<1sc[1 Junimea. N-a fost de acord <.'li statutele ci, cu viaţa colei;rilor ele studiu. ln
urma criticilor pe care i le-a adus, cei ce i-au imp[1rtf1şit p;-1rerile s-au
desprins de Junimea, infiinţind, in J!IO:\ o noU<i societate stu<lenţeasc[i,
Duda.~ Ca primul ei preşedinte a condus-o puţin, pentru c<i, clup1i obţi
nere11 diplomei de licenţ~1. a trebuit S<-1 se reînto;irc;\ la Suceava, unde-l
aştepta o catedri1 de l~mha romc'111[1 şi limbi clasice, la liceul de b[iicţi.
Aici, c.letcstind apatia inopcrant{1 il urbci, a renunţat la poziţia de simplu
spectator ironic, angajinclu-se clin pli:l la viaţa cc:>ti1ţii. Şi-a inaugural activitall>a civicii, fiind „unul din întemeietorii reuniunii ele cintare Ciprian
i 1 orumhcscu, ha chiar ucela care, intr-un monwnt ele fericit;-1 inspiraţie"
a propus sii i se cll'a acest mmw. 6 Urmtl!"indu-i evoluţia ascendent{1 sur1:rins;-1 in primele contacte cu publicul, il consemnat-o cu satisfacţie in coloanele 7.i<irului Uc~ll'plurca cli11 Cern;-1uţi, ari1tin<lu-şi întreaga încredere
in viitorul reuniunii.
I n acceuşi fehri11-1 pcrioad<"1 de hceput ele romi"mizare n \'ieţii spirituale din Suceava, lot lui Liviu M<1rian ii revine meritul ele a fi reuşit s;-1
forme7.e o primc"1 trupii teatra);-1 in localitate. :\pelinei la tineri l'ntuziaşti,
cu talent, scriitorul a prezcnt<:1t, cu concursul lor, in l~Hl5, alil pe scena
municipiului Suceava, cil şi pe cea din Ih1cl<"1uţi comedia O l"i1snicic, de
G. Ursachi.· Ca S<i-i asigure reuşita, a interprel<1t l'I i:lsuşi rolul persom.1jului Pipirig. N-a fost singur;.1 lui iposlaZ.-1 de actor, detcrminaU1 ele ambiţia sa regizorala, ci1ci in l!JOfi u jucai şi in O noa1>tc furlunoas;i a lui Caragiale ..'\ deţinut <alunei rolul lui Rie<i Venturiano. •
:\I unei tor şi am hi ţi os, ;:r fi vmt ca cele două formaţii sucevene si'."1 se
ghideze nurmli dup;"1 indicaţiile lui. Cum i11s;i asemenea subordonurc n-a
fost posibilii, pentru c{1 şi alţi c{1riurari ai urbei şi-au permis S<-1-şi exprime opiniile in leg;"1turr1 cu hunul mers .:ii colectivelor culturnle existente,
faptul a declanşat, clin parte;.1 scriitorului, o ;1clev;-irat;i tornad<.i de articole
acuzatoare la adresa an•slora. De vrcmC' c<.• n-a izbutit s<i-şi redud1 la t1-1cere adversarii, indignat de imixtiunea lor persistcnt;-1, se autocxileaz{1,
ncmuirevenind in Suceava <lecit sporadic.
:\titudine contrastanl<"1 a uvut Liviu Marian şi faţ;-1 ele Societatea scriiturilor rnm{111i de curind infii11ţaU1. Iniţial, dup<-1 numirea sa ca membru
al acestei societ~1\i, i-<1 oferit intregul s;-1u sprijin, participin<l activ la şe7.<-1torile Ol"l!Hllizatc de co11d~1ccre, in HllO, in ţinutul Sucevii. ulterior insi·I
bunele rd~1\ii !>c lll•ll'rioreaz<i, motivele fiind aceleaşi opinii divcr~!entc
specifice profesorului clin Sucenva. ln urma tensiunilor i11lcrvenile. Liviu
Marian refuzi-1 s<-1 mai pli1leasd1 cotizaţiile lunare obli~atorii. iar societat<.•a
ii racli.:q::-1 clin evidenţele sale. Hepunerea in rindul membrilor socicl<itii
5. N. Tcaciuc /\lbu, Studentul l.i,·iu l\hlri;in, in llcvi!'>ta Uuc:ovi1u-i, nr. I, l!t,-13.
p. 11, Emilian Dan l'etrovici, Sodl•latilt• :1t·adcmil't' româneşti, Forme. a_lc lu1>ll'i
d1, Pm:inl'i1>ar1• l;od:1la şi 11:1~ioanli1, in Sul·l•:1v:i, /\amarul '.\1t1·11•ulu1 JUdc•\c•an,
VIII, l!lHI. p. J<m.
fi. \: ictor J\lurariu, ;1rt. dl., p. 2.
i. Victor i\·lor<triu,
1\minliri dcst>n• Liviu ;\!arian, in l"at-l"rumos. un. XVII!,
nr. I, 1!14:1, p. 5
li. Ibidl•n1.
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s-a f;-1,·11t tir7.ill ~i :nwvoil'. !';ii m;1i greu i s-a pulul nb~inl' o i111'irni1 pPnsic,
care ii era absolut nccesan-1, fiind 12rav bolnav, inainle de moarte. 9
Pt"1r<"1~incl ora~ul avinturilor tinereşti, dintr-o reacţie spontan<-1, ncco:1trola1:-1, Liviu Marian Sl'm11caz;-1 condica de prezenţii in cancelaria mai multor şcoli Sl'ctmdarc din vechiul Regat, pi1J1 cinu, i!1 1!117, chemat de
„Zemstva gubcrnial;·1 a I3asan1biei", plctic<i l<i D:-dţi ca k•clor ele limba romf1n;i la cursurile ele preg:-1tire a invi1ţ:Horilor clin regiune. •· .:\ici desff1şo:.m-1 o vie activitate instn11.:tivi1, ocupindu-sc i11 acelaşi timp de reeditarea manualelor şcolare in circulaţi<.• şi iniţiind rC'Wiitl~ :1cţiuni culturale
la ţar:-1. Ulterior trt·ct• ca clire<:tor al liceului „llasueu" din Chişin{1u. R(1mine in :1ccust;-1 calitate pin;-1 cinci. istovit de boal•-1, ieSl' la pPnsic înainte
ele· termen. :\lnrndonin<lu-şi mttnca didactic;-1 se retrage la Craiova unde
dispare la scurt timp.
Pc cinci era director, fiind informat c:-1 T•'acultalea de Tcolo.gic clin
loculitate scoalt• Ia co11curs catedra ele lilt•ratur:1 romi111;-1, st• hol<-1r;işle
spontan s;·1 se pn•zintt• J,1 c:xanwn. Îl tenta perspl'cliva ascensiunii univcrsil<1re. C'um prima condiiic <.>ra doc:toratul, in 11127 !ji-1 d,-, la Universitatea tiin C'crni1uţ.i. Tt•za susti11ut<i s-a inlitul<1l: Cnntrihuţii la istoria literaturii rorrninc dia sccohrl al XIX-iea. Lucrarea t> alc:ituil<-1 dinlr-o culegere de studii, purlc publicate anterior, parte inedite. Nu toate au adiacenti1 din:cl;i cu litcr;1lura romt"1n<i. Subiecte de conţinut colateral au\:
Pu';il<in in l"omflne';itc, Un culegi1lor ';ii traduci1tor de ,·crsuri romimc';ili,
Jl. S. :\lmcesch.
Studiile care se rl'fer;i la scriitorii romi111i nu :11wlizeaz;'i intrea(.!a lor
activitate litl'rart1. Se rczum.-1 doar la interpretarea unl'i singure opere considerati1 ele autor ca nwritind atenţie>. Sub incidenta ;,1ceasla intrc"1 lucr;iri
l<J : Lexiconul de coll\ crsaţic a lui Gh. Asadti, Dialo~ul ':ii n1C:ah11larul în
trei limhi ale Pitarului hmache P;1shal. Parcun:;ind subiectele de istoric
abordate in l<.>za ele doctoral a lui Liviu ~fori<lll, imprpsia cc se desprinde
"c t·a ele forrneaz;-1 un volum „de s<.•n·iciu" menit s;-1 facc"1 C..p dosarului cc
i se Cl'rca i11 gr:1b;·1. _\llfel, cunoscincl meliculozitatea cu care-şi l'lahora
sludiilc ,e grl'll de presupus c;-1 scriitorul 11-ar fi pulul inchcga o lucrare
care sr1-I i mpunil posteri t;iţi i. Or. Iuat prin surpri nderc de propria-i holtirirc, n-a corespuns cxigenţt•lor stabilite. Conscdn\a a fost co-1 membrii comisiei l-au prl'ferat in locul lui pe Şldan Ciobanu, c;-irturnr cunoscut. "
ln urma infrin!-!l'l"ii sufNite, Liviu 1\farian n-a abandonat preocuptirile
sale de istoric literarr1. Dimpolriv<-1. Ic-a conH11ual c11 şi mai mult;-1 perscvercnţ;-1. Faptul s-a datorat im~_ firii sale ''.r:."1svnltilc". ~orea_ s,-, se_ rl:'al~ili
tczc alil în faţa prop1·iei c<111ştunţe, dar ş1 a cunoscuţilor, cit mai currnd.
Intenţiona s<-1 demonstreze C<-1 pentru el efectuarea unei monoţ.!rafii liternre
nu-i o dificultate insurmontuhil•-1.
111 scopul acesta. accentul ii pune pc studiile privind viuţa :?i aclivit;itc:1 lui Il. P. Ilasdeu. ~foi lucrase şi inai11le in direcţia accusla. ln 1!125 a
publica l llasclcu ~i Husia, i n 1!J2î. lla~d.cu ';ii Emi n~scu. Relu inel <_1c~11~~
subiectul, c>xlinde sfera analizelor. I.ucrarile sem11ale 111 vccll'rea rl•alizar11
!I- Scrhoare a lui Liviu ;\fal"Îan c{1trc• J.el";1 :'otorariu. in 1-"ăt-rrumos, an. XVII!,
J!ll:I, nr. I, p. 22.

J I. Viclor :'.lorariu, ln aminlirt•a lui J.h·iu .\lari:m, p. 3
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monogrufici se ridic;i la trei : B. P. Hasdeu, schiţil hio~rarică, Hl2H, J\I. Has-

deu ~i J\c•ulcmiu Homfrn5, l!J32, J\cn·tate:l puhlicistir5 a lui B. P. Hascl~u.

rn:J2. J_l<ic<it cit stnida:iia ini!i.il;i n-a continuat pi11;·1 la capii!, co11crclizinclu-se 111lr-o oper;·1 pertinenti1 m.lus;i ca oma{!iu celui de la a c<·trui moarte
se împlineau în I H:l2, cinci ;111 ap;"irut broşurile menţionate, 23 ele ani
Fuplul c;i Liviu Marian s-a di1ruit spiritual lui B. P. Hasdeu se datoreşte influenţei pc care acesta a exerdtal-o asupra t>pocii in care scriitornl
bucovinean şi-a fitcut studiile şi s-a format ca in 1 electual. Admiraţia pe:1tru proeminentul om de ştiinţ;i n-a manifestat-o num<ii în proiectata sa
monografie, ci şi pc plan administrativ. în sensul cit " dat liceului p~ care
l-a condus numele „lhtsdeu" . .-\ f;icut-o nu numai clin motive de ordin
are~tiv, ci şi pentru foptul c,-, ll. P. 1-lasclcu a urmat. ultimele clas~ ele liceu in cli1direa resp(•ctivei institutii.
Ca si1-i imprime o pregnant<"i atrnosfer[t de studiu şi de nntnc<"'i hstructiv-educativ[1 a concentrat in cancelaria şcolii cadre didactice de eliti1. Printre ele a figurat lingvistul 'fh. Simcnschy, scriitorul N. Dun;iremnr,
scriitorul maccdorornc·1n Nuşi Tuliu. Const. :\lexamlrescu, fostul ~cf de>
promoţie a Liceului Internat clin laşi etc. Cum Liviu M;.irhm nu n.•nun\:1
uşor la aspiraţiile sale intelectuale, insist;i mereu s;i-şi transrornie ir~sti
tuţia în universitate. iVlimunchiul de profesori selectaţi cu grija trebuia
s[1 formeze primul eşalon al corpului didactic viiilor . .'\semenea implin;ri
ii ckpi1şem1 insir posihilil;iţile. Cu sc"1 nu-şi abandoneze total i 1arip:-1rill',
s-a consolat cu univNsitatca popul<1ra instalat[1 i11 localul liceului. '-' Dup[1
cum declari1 însuşi in n1C.'n10riul ele activitate prezentat comisiei ele concurs pentru ocuparea catedrei de litt•ratur;i roml°llla, în cadrul ace~;tei univcri:it;iţi a predat „cursuri sis•.ematic<" de istoria limbii ~i Jileralurii romime". ·· U:1ivcrsilatca <1 avut trei secţii : litcraturit, juridicii, mcclical<i. 11
ln tendinţa de a-şi refoce prestigiul ;1fcclal şi a s:• impune c;i om ~11
culturii, Liviu :\lurian n-a recurs numai la monografia proiectata, ci s-a
lan<;;.1t şi btr-o serie ele articole de conţinut etcro.~cn. Colabo1?<1d1 nu 1111mai la reviste literare ca ; Luceafnrul, Con\'orhiri literar<'. /\de\'::irul liic:rnr,
Floar('.a soarelui, ci şi la ziare de circulaţie zo:1ali1 cum sini : Şcoala moldo,·cnc<1sc·;i, H<'IHt';it('rea :\lohlo\·ci, G la<;ul m~1Jclo\l"lCSl', Sfatu I ţării. CC'
vreme ce peste materialele publicate in presa de fil·care zi s-a aslernul
uitarea. un studiu astq:ra lor n-ar fi lipsit de interes.
Deşi actele de riposU1 maliiio:isi1 şi de atitudine dur;!, re car!~ :ii !c
permite Liviu Marian. ii prNinli1 ca u;1 temperament sall/.!Yinic, intl'm·
pestiv. i11 i:1timiL;.1lca fiintei sale jinduieşte dupi1 linişte. Hcvcrsul acesta e
normal şi logic. pentru ci1 rn urma m.?itaţiilor pc care le tr;-iicşlc pin<.°1 la
e:puizare, schimbare:1 sc 0 nL'i ~pirilu:llc ~e impu1w. Cei cc> l-au cunoscut
susţin ci1 c~vita vacarmul slr<-1zii, c;.-1utind singur;.-1talea. r Cnii dintre ei işi
amintesc cf1, pe cinel era la Suceava, se plimba pl' lumin<1 diruzit a amurgului colindi:id li1cerilc din jurul miin;islirii Zanu:a. Poate lot aceeaşi nevoie de singurc"ilule 1-a împins şi mai dep<irle, pin<i in afu:1duri de ţar.ii
de umk• nu s-<1 nwi intor;; c!l'cit la prt'senlimcntul sfirşitului.

12. lnfor111alor. \'lrnlimir Şciurcvid, prorc~or la rn ... titutul l'olitC'hnic laşi,
1:1. Liviu l\larian, doetor in litere, pro(c . . or ~i clircdo1· al liceului .. B. P. llao;dC'U~
Chişin;'111. membru activ al Socict;"1\ii scriitorilor romimi.
;\t·li\'il;1lca nwn 1mhlid,1ică, l!IOl-l!t2i, Chişin;"111, J!J:!'i.
1-1. Informator: Prof. \"la<li111ir Şl'iurcvid.
1;1. Lee;1 :\ior~1r11, ,\minlirii lui l.i\·iu J\l:1ri;111, in i:â1-1·r1111111,.
X\"111, rn·. I. l!l·t:l,
p. 2
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Cunoscindu-i alternanţele sufleteşti contradictorii, rmmc:.1 de creaţ.ic
lilerari"1 trebuie co·1siderntii şi ca pcmtru Liviu 1\forian ca un loc de rcfu.
g"iU. !\ CUitivat-O, pentru Cil ii oren~a posibi)itale;1 Si l SC distanţl'ZC de cei
clin jur, croindu-şi o lume a lui, formalii clin croi pe cure nu treJ)l1~, s;i-i
repeml<i cu vorba. c;ici n-avcm1 nimic al~resiv în ei. Dimpotriv<i, erau ti1cuţi
şi insinl!uraţi ca şi ci. Le-a spus Suflete stinghere şi s-a apr.Jpi;1t de riinţa
lor umil<i. deoarece ii reflectau starea ele nemulţumire clin pcri'Jacla micilor rivalit;"1ţi sucevene.
0

Pesimismul schiţelor şi nuvelelor cli:1 acest prim volum rm se clatonumai advcrsi1;·1ţilor intervenite. ci şi cunmtului eminescian prelunuit in Ducovina pinii dup<"1 )!100. Suh imperiul ;1mhilor factori, 1~<·rso11ajel~
implicate in <1cţiune sir~t nişte inadaptabili care au rc„1unţwt la convcnicnţe!c sodale ol;iş11uitc. Trilind din amintirile tn•cutuhri sa11 din aştep
l;iri ncirnplinitc. au rra.1!ililalcu unor planll' tic serii care 11u 1;ot rczi'->1:1 h
lumina vremurilor noi. Cele virs1 nicc rcprczint{1 boierimea folime11t:.1r<i,
scoasi1 din circuitul vieţii economice. CPlt' tinen• poart;i nemulţumir2a unor
situaţii grele ..l!{'IWralc d0 ine~hil{1ţi de clasii. Constituind mica runcţioni1rirne a ora~elor ele provincie, ele duc o cxiste11\;i mizer<·•. 1,·1inuilt1 in locuinţe 1;erifl·ricc, bolnave de i!-'.r<!sie. Di 11 cauza situaţiPi lor prcc.~re, persom1jt•le lui Liviu M<lrian n-au t;iria conrrunU1rilor deschise. De <1ici lipsa
de conflict a prozelor. Locul lor ii iau destiiin11irile utîor intîmpl1-iri petrecute ele mult smr a u:1or Sl'nlimcntc F<°1slrale in tain<i. Pentru a sd1pa
ele i:ovar<1 lor, croii se aclr·e'!eazi1. de obicei, tr!1or conriclenţi intilniţi în
localuri ele v••ri1 la vreme ele noapte. Co:iresiunilc au .r:Ias stin!; ele copil
orfan.
rcşle

Pt•ntru C<i mr aspiri1 la con'>lrucţii epice complicate. Liviu M;::riill1 luaeaz<i cu 1111 singur Prou. lntlikre11t ele sex. accsh e v;"1duv sau 11ccii'>i1torit
ca autorul 1<1 vi·cmea r<:'spectivi1. Sensibilitatea lui riincl mai accPnlu•1ti1
decit a <1celorn c:.!rc-~i du~. viaţa i:l doi, evc11inwntcle care trec peste d
<n1 ecou nwi puk•rnic.
Dispunincl de un si111!Ur perso:wj, prozele lui Liviu Marian sint monocorde. Nu cunosc cliversific<irca lipolO!!ici1. Le lipseşte spirilul inventivi1;1ţii. Din cm1za aceasta pi1streaz<"1 o atmosrcro"1 ~rea, ele destr[1rnarc surie10;_1sc;·1. :\cţit111ca static;i cc le caracterizcazi1, Ic apropi0 dl' lileralura lui
Sadoveanu .şi I3r~1lescu-Voi11cşti. hrudire:•;.1 cu lucri1rilc celui t.li:1 urmii se
r:•nrnrc;i in special în iHirrolnrl lui Br<"1tescu-Voinc~ti şi 1rnzh111wn•a lui
Liviu 1'\larian ln :.1mb0l<' naraţiuni, croii schiţelor, salariaţi mi1ninti. sint
victime!c unor ~lume ele prost l~Usl ale colegilor de birou cure nu le cunosc situaţii.I exaspcro.it<"1 ck acasi1. Dislrncţiile lor idtinc le ad!1iccsc ncnoroc:rca.
La int1vţi11erea lirismului lui Liviu l\hirian contribuie, in bunii parte,
~i clC'!ic:-ierile de nall·ri1. Pt•nlru a le pune in concorcl:.mţ<i cu fondul naraţiui~ilor, ele alrnml<"1 in ploi purulente, in stele ce se sling in nemt1rginirc,
in r:opţi lirzii cu CC'l'll) mohorit. Nu se incaclreazi"1 intotc!cauna organic in
l'xpt:nf'rt', ca la Smloveanu .'\u ele multe ori proporţii care clepişesc necesarul. Liviu Marian Ic d;"1 amploare. pentru ct1. or;'işean fiind, surerii de
nostalgia pt•isajului rustic. Disproportiile reţmute se datoresc nu numai
nl•Voii de sin~~ur<"tlak, ci şi lipsc>i de cxpcrienţ;i cumpoziţional;i <• autorului, c{1ci Suflek stinghere.· c doar dl·l>ulul s<"1u eclitori;il.
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In volumul Printre stropi, 16 nota elegiaci'i disparC'. Od<itJ cu ca inceleazii şi cliscur:;ivilatea personajelor. Acţiunea nu mai trcnca7.1i ca înainte .
.-\re mers onctuos sau antrenant. Contribuie la propulsarea ei nu m•mai
noua prohk,m<1lic;-1 adopti.llii, ci şi modificarea structuralii a construcţiei.
Stropii lui Liviu Marian n-mt nimic comun cu cei clin expresia „printre
pici1turi". Pic;iturile conţin sens temporal, pe cit<i vreme stropii scriitorului bucovinean constituie ek•mente ele sprijin pentru meditaţiile lui
cle::;pre lume şi viaţii. F'elul cum sini utilizaţi aminteşte intru citva ele volumul lui Emil Girlcanu Din lumea c-clor cc nu l'uvintă, care inceardî aceleaşi interpreUiri existenţ.iale. Dacii I~mil Girlcanu e mai voalat în 0xpunere, Liviu Mariun, in schimb, pune problema direct, clemonstrincl prin
~t I'C>J~Ul. ele _<•l~<I, ele ex~mJ~l u, 61 ferici rea nu trebuie c<iutat;i i n totdcauna re
l'lalţ1m1, cr JOS, pc> pammt. Ceilalţi stropi, de Iacrim;i, de> since, ele cerneala. de \'in st{ll"uie <isupra altor mlev<-1ruri imuabile.
Pc.rrtea a doua a volumului. deşi pi'islrcaz;i aceea~i te11U1 mcclitalivi1.
renunţi1 la alegoriile utilizate pinii acum, angajmd Ci.l modalitate lilPrari1
parubola. Schiţele îmbnicate in asemenea hlamide pretenţioase dczl~<1l subiecte ele ordin moral. analizcazit sentimente, sublini<1zi1 ;itiludini. Lucrurea C<ll"e nu se incadreazit in tematic<1 volumului este Banul. D1•scinde,
ca inspiraţie, din Istoria unui galhcn !jia unei parale a lui .\lecsa:1dri, subliniind c;i depPmlenţa lui Liviu Marian ele antecesori incit nu s-a terminal.
Cu to1!te acestea, Prinlrc stropi este un volum superior ur!ic;lice->te Surictclor s•.i·1ghcrc. ii distanţcaz;-1 de debutul editorial al a11torult1i atil. proport ion al i lalea C:'lementelor constructive, l<iict uru frazei, cit şi imagina ţin
rrocli!-!ioas:-1.
Oprindu-şi aici crea(.ia epicii din tinereţe. Liviu l\forian o reia mult
mai tîrzîu. I.a virsta respectivii ins,-1 nu mai arc spont:rneita10a nar<1ţi11nii
~i nici rersistcnţa muncii. Di:l cauza aceasta volumul Din cele cc-mi aduc
:1miatc, ajuns pc şantier. nu prinde consistenţ<-1. Bunde intenţii ale autorului s-au soldat cu un singur fra.gmcnt. de extindere liinilal<"t, ap{1rut. h
Vilt-Frumos. 1; Intitulat Sacagiul Sll('C\'C<lll, el c reprezentativ pentru întreaga lucrnrc. Dup;"1 cum reiese din titlul acesteia, volumul lrchuia s;i
aibfi c<1racler cvorntiv, reriectind ima.['i11ea I3ucovinei aşa cum a surprins-o
scriitorul cu i.111i in urm;-1. Luind ca model rememorill'ile 11.&i Em. Grigorovitza uşi ale lui I.cca l\'lorariu, ' 9 Liviu Marian intenţiona s<I imprimc volumului si1u acec.•aşi atmosfeni de lirism nost<ilg\c p~ care a intilnit-o şi
in paginile antecesorilor. N-a izbutit ins<-1. pentru c;I a ;rcunml~1t un numi1r
prea mare de informaţii pe un spaţiu tipo.grafi:: r.:strins. ln plus, le-a anexat
liste lungi d •date calenclarislice ~i ele :nune ele persoane upart,inind timpului trecut. Multitudinea lor a sufocai naraţiunea, incit fragme!ltul a c<i1:i1tat structurii rii::idi1, scm<-1nind m;!i mult a Opl•raţie ele inventariere a
parii cu Iari Uiţi lor vremuri lor apuse clccil a cvoc<1re I iterarr1.
Tn imperiul poeziei, Liviu Marian n-a intrat prea des. Deşi a început
S<'i scrie versuri ele pe bfmcill' universil{1ţii ', se impune
atenţei abia în
l!Jl2, cinci publicrr in „Junimea literar{1". ln Hll!I trece la Shuriitornl lui
Eugen l.ovi11escu, abia atunci infiinţal. Nu se simte insc'1 in largul lui sub
privirea scrn11-1toare a nwestrnlui şi in atmosfera experienţelor modernisW. I.h-in !\!arian. l'rinlrc !>lro11i, St1c<'a\'a. l!tl:?.
li. L1\•i11 Mari<lll, Sac:igiul !>Ucevc·an, i11 F:"1l-Fru111os, ;in. X\'1, nr. li. l!r.11,
!fi0-111:1.
III. Em. Grit:orovilza. C:11111 a fo'>I odată, l\ucur<'şli. l!ll l
l!I. l.C'ca !\lorariu, Cl·-a fo!>t odată. Din ln•cutul Jh1covi1wi, Cern;"111!i. l!t'.?2.

pp.
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le din acest laborator literar.
Bate. în coasecint<i, la uşa altor rednctii.
lui la ,.:\clcv;irul literar şi artistic", la „Luccaf;irul" la „Co~inzeana" sinl pasagere, pentru c<i poetul arc mereu de făcut unele obiecColaborările
ţii.

t.:llimcle lui poeme au ap<·1rut in „Făt-Frumos" şi „Revista Bucovinei''. Nu exceleaz<i ca ţinut[1 artislicc"1. Au aceenşi kmatic11 i11til11iti1 şi in
cretiţiilc anterioare. Pe li11gi1 elogiul adus peisajului rustic şi liniştii lui
rcconfortunlc, Liviu iVh1ria11 imprim[1 versurilor sale caracter livrc'>c şi
prcocupiri sociale. l~xwptind varietatea, subiectele. ceea ce mai atrage
atl•nţia în li1·ica lui este diferenţa slilistic11 ele la poem la poem. In ci1utaformc noi. împrumut<i uneori tehnica poeţilor clasici pentru a-i verifica
efectul in transpunere proprie. E ca7.ul poemului ln drum care începe in
ge:rnl lui :\lec!:'<.Jlldri.: „Pc drumul lung de ţarii ce duce la Sculeni"" şi
krmin;i i11 atmosfera indoliati1 din Ciinclc soldatului n lui Gr. !\ll'x<1ndrcscu: „A doua zi in zori/S11teni drumeti g;isirr1, chircit pc un o.~or/t.:n
l:iel plugar in zdrenţe" . . . Dc~i transplantul nu dit rezultate bune. operaţia intereseazii, pc:1tr11 c11 vi1deşte nu nunwi resursele epuizate ;.ile pot·t ului, ci şi faptul c:i, deşi ur fi uvut prilej s<i ridice glas de protest împotriva rnartei nedrepte a plugarnlui. 11-0 face, 1ntrucit firea lui complexf1
11-a amestecat viata personal:i
cu cee1 a creaţiilor poetice, lii<iindu-le s;i
me<ir!-!i°• sc•parat.

Tl~:\ll'EIV\ i\JENT

ET CUE:\'fl01' Cil EZ I.I \'I U i\l:\HIA~
-

rl'Sllllle -

Createur conlelllporuin de S;idovl'anu. Hebrcanu ci J\n:hczi. l"ccrh·ain Livi11
!\·!arian a <,Îgnc de la prn.',iic, ele la pro'oc el ele„ eluclco; liltcraircs. J\yanl un caracll'rl' mlcmpe-.ti[, ii a critiquc \'ehl•mentcment
Ic"' rormes viei li ies ele '>On cp lque.
Voila puurqnoi ii a mecontenle pl11'>icur~.
Celte allillule <Iun>, q11'il a<lopll"n a
pa'o inf111encc> '"n ;u:11vre. se„ creatiun~ lil<l'rairc„ „·impo„enl par \lile faclur~ contra'rc, moclcrce, ck nuancc P"'~imi„te.

'.!li. Li\'ill l\lari••n. :\dh·ih1h•a nu·a 1mblid'ilit-:·1.

21. Liviu :\larian, 111 drum, în Fal-l"rumos, an X\'I, nr. -1, Hl-11, pp. 102-103.
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NICOLAE IOHGJ\

~I

BUCOVINA
G1\\'IUJ. llU!\1ESCl'

Dar vechea lor poveste uitarea n-o in.!!hilc".
„Eu V<i aduc o şlire clin lumi cil' mult sfirşite,
N. /OUG1\

.s~ntiml'nlul naţional, acel fior sfint ce s;ili15Juieşte în inimile tuturor
romam~or._ are motive de ilustrf1 potenţare cinel, clin timp i:1 timp, gloria
vreunui harhal. ce s-a identificat cu insi1şi istoria neamului s[1u, intilneş
te recunoştinţa urmaşilor. Un asemenea moment ni-i dat a-l Inii asl<i~i
eh.~ comcmori1m jumiitate de veac de la rostogolirea in eternitatea posterilaţ11 sale a„„B:1tri11ului b·acl" cu ri1d{1cini viguroase, aclinc implintale in

s~lul c~nş~11nţpi 1wamului ro1rninesc. Zic: 1wmnul rom~rnesc, fiindc;i ge!llU! llll Nicolae Ion~a a cuprins suh cupola spiritului s;-1u pe toţi ro1rn'rnii,
1ncltfcrc:1l unde lridau, inci1li~indu-i la sinul conştiinţei romi1neşti.
Cit ii priveşte rx· bucovineni, ca dl' altfel si pe <trdeleni sau basaral:eni. ei au cu atit mai mult;-1 rccunoştin\;-1 cu cit spiritualitatea fiinţei lor
1omi11wşli a fost apropiat;! marelui savant, studiatti, cunoscut{1 şi cuprins{1 in monumentala sa oper<"1 c{trţi cu valoare de simbol :
Ncmnul ronincsc in Buco\'ina sau Aportul Hnco\'Înl'i la cullurn naţiomal:l ş.a.
Nicolae Iorga a cidcat pentru prim<i clatii pi1mintul Bucovinei. clup{1
propria-i m[1rturisire „cinci era copil, cu ochii abia deschişi asupra minunii <1cestei lumi. cu mama recu11osci1toure pentru minunile Sfinlului
de la S11ccan1 aju tfatom I la loal<-1 nevoia'' '. apoi peste I reizeci ele ani,
în iunie - iulie Hl04, cu ocazia pelerinajului rotrninilor la mormintul marelui ~t<'fon de la Putna. a treiu o<.1r,-1 in aprilie HJO!l ş.a.m.d., cu care ocazie a seri<> dC'sprc avatarurile neamului romimesc in Bucovina.
Momentul i-a prilejuit o ilustr<-1 luarC' dt• contact cu realili1ţile Bulvvinei, alU1claU1 pi1mint romirnesc acum „p{1mint instr<linat", „pi"tmint al
tuturor 1wamuri lor" ·
Dac,-1 la Suceava atenţia i-a fost reţinui<-, ele „dealul ele lut cu creasta
dre<1pti1 şi timpla scorburoas;-1 riclicat<i deasupra apei ele hotar. de turnurile bisericilor ridicate ca suliţele, ele zidurile galbc:'nc şi zimţuite ale ceti1ţii de glorie a Moldovei, cu casele de mocl,-1 molcloveneasc{1 •. printre
care „Z<-ireşti <1şa ele rnr ţill'<mul (rom<inull clup;-, cl;itin;i cu sunrnnul şi
ci1ciula ca in Moldova"'.
111 alte pi1rţi ale Bucovinei" din care capriciul
.-\ustriei a f;icul un muzeu etnoQrafic viu unde se pol cerceta toate limhile şi toate datinile"~. Nicolae Iorga vede, ele exemplu la Solca, „tristeI :-J. Ior~a.
2 lbidt•m, p.
.1 lbid<'m, p.
.J I bidt•m, p.
;; lhidt•lll, p.

J\N1mul romanl'S(' in BUl'O\'ina, Blll'llrl'!ili, 1!J05, p. 1:1.
Jf1
1:1
15
212
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ţea palidă

a neamului" 6• intrucit i'1 hanul la
care H tras „han cc ar fi
ncmţe!;c, stau la UŞ<i ţăranii cu piil<irii un~urc'.iti ca ale rutenilor,
dar
vorba lor e ins;i a noastri1, rom;"1neascii, sUtpinul hwrnlui parc a fi şfoh,
nevasta ~iratf1 polonii iar slujnica poate fi ori cine":
La Riu.hiuţ.i, unele
domnii noştri au fi1cut oclinioar(t o mi1n;istioar;·1 tic ll'mn pentru inmormintarea creştineasci1 a ri1mi1şiţelor lor şi clin care a rc"1si1rit apoi o nuirtbiscricc"1 de piatni, o episcopie care a stal trl'i sute de ani, sub stftpinirl•
molcloveneasci.i, fitcincl lingi1
clinsa şcoal;"1 şi liparniţ[1 de ciirti sfinte :\ustria a fiu.:ut din episcop „mitropolit la Ct•rn;.'"tl1ţi (scoţindu-1 „ci::- spiritualihus" de sub jurisdic(ia Mitropolici :\foldovei), a adus, aici. evrei
iar in chiliile episcopiei a pus soldaţi,
ofiţeri şi administratori ai unei
herghelii cc ajunse mai \'estitc"1 dccit bsf'rica lui ilo,[!dan \.'ocli1 întemeietorul~.

La Siret, unul clin vechile ora~c ale i\foldovei. unde '.Vlar.~arela. zisi1 pc rom;"1111~şte ;\h1şat;:1, mama lui Petru Voci.ii, 1111milc'1 şi „Doamn;"1 a
Siretiului"? a ridicat aici o m<"111i1slire: Siretul acel cuib tic dealuri IPsnc ele api1rat fa\it de oricine - cu denumiri ~1tr<-1bune ca Tatarc:ina. Sasca.
Horodnicul - care pom_eneştc i:1 numele si1u o cctal<', vc·tle „un lin: destui de mic cu ohişnuilde cU1diri ele adminisl ral.ie. cu al treilea gimnaziu genm111, l:'E' li11gi"1 cele din Suceava şi Hi1d;iuţi, cu judec:1toril• 111[1rc•:ţ;l, cu notar e\Teu : sus o biserica
ncmţeasc;i la carl' vin şi ruteni uniţi
(sau uniaţi). s1)l'c Sf. Onofrei o bisl'ric;i a nt~ilor, pe care şederea in s"
tele
noastre i-a r._·1cut ortodocşi. ·
Siretul.
riul şi tirgul unde
se
vinci cai, vitl', miei. produse. i:1tr-o rn:1rt' im•ii!m.-1şcal:1 d::- cojoace şi sumane. pur\{1lorii lor par romi1ni 1:rh imbr<'1ci1minte, dar cit' multe ori. ele
cele mai multe ori poale se vorbeşte ruseşte". '
,, I 11vi1ţaţii şi poli I icienii ruteni lor, ori chiar, cite un rom<'m <işa cip bun
c:a d-l .'\urel Onciul. vi1d din aceşti ruşi reprezentanţii unui trecut vechi.
cit Ştefan cel Mure nHicar. :)i a unui viitor ele fcriciti1 cucerire şi i11li1turarc a rom~milor di:1 aceste piirţi. !:Jr patrioţii r..>mi111i ofteaz;i cu braţele
incrucişate. bocindu-se c~-, şi cercul Siretului e pic.>rdul, deşi au in mini1
arma bisericii. c<tre este romc"rneasci1, :trmele culturii şi inteli~cnţei". 1
Spre Cernc"1uti se trece 1~rin „Cuciurul Mare - sat în c;.1re limbn noastrf1 s-a pierdut - constat<'1 Nicolae lorl!a - cum de aici înainte se intimpl;_i in cele mai multe locuri_ De aici se v;"1d casele Ccnf111l. ilor - intii
c;isuţcle cu ft•restruici şi coperi1minte de lemn ale oricc"1rt•i vechi aşezi1ri
moldoveneşti, apoi clfalirile mai mari. clin ~iua ele ;isti1zi. Oraş evreiesc,
mai bine ele jum<'itate clin cei h0.000 locuitori - 40_1100 si11t evrei. ccilall;i
culeşi din toate 11c.·amt1rilc fo;.11-te mulţi m1striel'i, germani, poloni, rutenimc siirac;i şi pe la margini romt"111i"_ 13
linivcrsitatca can· ar trebui s;.i fie un focar cil• cullur;I ro1m"1!10asd1
este gennan;"1. „Inteligenţa crescut;! austrieccşlc nu se simt0 una cu poporul pc care nu-l înţeleg şi-l iubesc prea puţin şi al cc'1rui bine nu-l caUU! nimeni". :~
li lhidt•m,

p. 'iO

'i lhidt•m
li Ibidem, p. 1:?3
!I lhidt•m,
!O lhidt·m.
11 lbidt·m,
I'.! lhidt•m
1:1 Ibidem,
I~ lhidl'm,

p.
p.

ll!r1
111:~

P- 187

p. l:?:l-1'.M
p. 21tl
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Iat<i „fPricir<'a" făcuti1 de Austria Bucovinei - uncie a pus zece biruri
pc un shgur izvor ele ciştig şi a mlus zece str;.iini pc un singur rom;·1:1". 11
Concluzia fX' care o desprinde mareic savant este ac<'ea ci1 .. in Bucovina
ne mcr,1!~ rau„ c<"1 dacii „acum o suti1 cincizeci ele ani eram acolo numai
noi, clup;~1 o suti1 de ani de la anex;.ire er;!m mai puţini dccit veneticii, pc-ste
o sut{1 cil' ani neamu I nostru, care a deschis hrazchi i 11 codru pentru plug
~i a ţinut sabia impotriv<i p<i.~in;'1ti1tii, va n orice in ;.1far;.i de noi". 16 Remediul nu poate ri ultul clecit ridicarea prin cultur;.I, promovarea culturii
naţ.iorwlc.•. ·
„Cultura naţionalii, afirma N. Ion:a. trC'huie clezvoltati1 uncie este.', pinii
la rnar.~inile cihsurdului, iar unde nu <•sit• inc<i ck•plimi ca trebuie complctat:1, gc.•neralizat;·, cu cc:lc mai mari silinlc ale fic.•ciir11i;!. Cim• va avea o
cultura mai t;.1re. se \'a pi1slr<1 mai hirw ·şi se va dezvolta mai ~:igur pc
urrni1". '·
Desigur, societirţi Ic cui I uni I - naţionale hucovim•nc.• : Societatea pentru c~1ltura şi li ll•ral ura 1\1mc"111;.·1. Societatea Şcoala 1·om[111;·1. societ:1\i Ic st uclcnţeşti /\rboru<.1sa, Bucovina. Dacia, Junimea. Academia Ortoclox{1, Societak•a Doam.wlor romimc. Societatl•a de cint:ir<.> :\rrnonia ş.a., pcrsonalit;.iţile strins leg<1te de c.1spira\iile na\iom1le cultivaserfi spiritul na\ional, dar
<1cum, 1,, i11ceput de secol XX, se impunea o nou;.i polen\are n educaţiei
patrioticl' şi mareic savant a contribuit la elevarea spirilului romimcsc,
a solidariti1\ii şi unili'10i n;.1ţionale . .-\cc<1sla in ,:rimul rind prh clt>schidc1·ca, h1 Vftlcnii de Munte. a •. universit;i\ii populare"· unde, intre anii
l!l08-Hll4, mulţi rom;·1ni bucovineni s-;iu ad:1pat. revigorindu-şi for\ele,
la izvorul rw~ccat al culturii n:i\icmale, rccişti.1!i:ul încrederea într-un viitor
comun, promovi11cl unitatea cultural:i, unitatea politic;·1.
Semnific;.itivf1, in acest sens. este relatarea poetului hucovinean Gavril
Hotici1 : •. Braţ la braţ rom<"1nii clin cl'le trei ţ;iri surori, uniţi in gincluri, uniţi
i11 simţiri. mergeau la cursurile ci-lui lor1~a; acolo sufletul ni se infiora
şi p(• sub ochii noştri se perindau cu toate nevoile. cu tot trecutul ci<>
Î!'.iiltan..' şi c;'1clcre, cu lout:1 jalea i:rezentului şi cu toate nitclejdilc de mai
bine in \Tl'nn11·ile cc \'or veni - mili0<inele ele fraţi pc ci1rf11·ile s11fletul11i
!·omi111esc, ce nu r:ot fi opriţi ele legi pfimintc.•şti. lnrni1rmuriţi uitam toţi
ele carnetele ce ;.1ştcpta11 insemniiri le citei lumi ni se.• coborau peste mi ntca
noastri1, noi sentimenlt• ne i11c<ilzeau i11imi!e inJ!hcţate ele o culturii rece.>,
l'l'Cl" fiindc;I a fost stri1ini1, o fr[amintarc simţeam în noi. era sufletul romiuwsc cc se forma i!1 noi in lumina şi c[1ldura cuvintului ro1minesc". 18
Nicolae lorr.a ;i scos la hm1in;.1 şi nportul nucovinei la cultura romii·
neasci1.
,.Bucovina, spune Nicolae Iorga, ;.1 inn·pul a se manifesta în domeniul
cultur;.il şi literar i.lhia pL' la mijlocul sec. al X:IX-lca. :\hia prin anii 1840JU:>o a început m:easlf1 p<fflicipare a Bucovinei la cultura noastrf1, mai intii
I!:> ld:::m. Pc• l'1• s1· 110;11t- '-llrijini un 110110:-, 'V;'ilf'nii 1lr !\Junte, 1!11!1, p. 'i.
Iii lbid1·m. p. i-11
l'il1"1· ... ;:, d uci1 l:i dcz\'ol tart•;1 l'Clll~I iin~ci naţionale
li l!ll'lll. lm111·rialismu1 au„lriat· şi n·I rus în dt•z\•oll:1rt•:1 11arall'lă, Bucureşti. l!ll·I.
p. :1 in •. Analele J\l'ademk•i Bomimc", '>!.'ria 11, tom XXXVII, mc-moriile '>Cc\ici
i'todct', nr. i. Buc„ 1!11 J

· Cu vc,tilPle C'Î pn•?ci;C'ri <l<>'>prc eul Ilira ~i i'loria na\ ionali1 cu cxcur„iilc la locuri Ic şi 111un11111t:'ntele hlorke cu concertele ele muzic-;·1 rnm;inea ... c~1 cu şcz;'1torilc şi
'erilc litcran•.
Jli ti. Bolil';1. C'unuri 11rnlrn ... ufll·lul rom~m„„,. in ,..T11ni111ca 1itcrar~1" Cc·rn:l11\i, an V,
nr. !l-lfl / J!J\Jil, p. 1!15.
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prin literatuni ele factură hiscriceasc<i, apoi şcolară şi aclministrativ:1". 1<1
„Apoi cmn prin 1880-18!)0 a fost o nout1 fazii de amestec al scriitorilor
bucovineni in literatura romi1neasc1i". 20 O nou;i c>poc;i pc cnre istoricii literaturii romimeşli n-o cunosc începe cu Vasile Bumh;1c: „f.u I-am cw1oscut
pe Vasile Dumhac şi am citit şi o parte din opera lui, arn recitat la Bucureşti clescril'l"i clin epopeea romimeasc;i şi lumea a riirnas uimit1i. Contcmpon.111 cu Eminescu, avîncl o cunoştinţil a graiului ţ1ir[inesc extraorclirwrc"'i,
plin de simţul istoric, versurile lui amintesc cit- versurile marelui poc.•t,
deşi Eminescu nu a exercitat nici o infll1cnţ;-1 asupra lui".,, Sint amintiţi.
pentru o istorie a literaturii romi111e, I.G. Shiera, D. Petrino, Iraclie Porumbescu, Mihai Teliman. Gh. Popovici ('I'. Roheanu) can.• a cintal slri1jcrii ele la Suceava, .,rfizimaţi in ne_gre suliţi", poetul Gavril Rotic{1 ş.a ..
Nicolae Iorga a prn; într-o adevill"al;I luminii şi şcoala istorict1 hucovirwan<"1 la care s-a <tlipit, spune el, şi o mişcare politicr1 la lO·JB cu o gazetc'i
- „Ilucovina" · - Ci.lre clatoreazr1 mult lui Eudoxiu Hurmuzachi. Em1oxiu
Hurmuzachi a adunat documente pentru o istorie a romi·111ilor - publicate
ele :\cuclcmia Rom[mii, punincl hazele unei colecţii ce-i pom·t{1 numele - a
scris o istorie, Fragmente zur Gcschichtc dcr lb1m1inc1~. care, dt•şi nu Pste
o istorie, este toluşi „un bun mijloc ele a întreţine in Bucovina conştiinţa
unei bune p<irţi din istoria romimilor". 23
Şcoali.1 istoric;! a lui E. Hurmuzachi a fost c.lezvoltutii de Dimitrie Onciul prin solide stmlii de istoric a evului mediu romimesc.
„Domnul Ion Nistor, ilfirm<i Nico!<ie lor,l!u, este un istoric ele rm:re valoare, care scrie o limb;"1 rrurnoas;"1 ~i are o informaţie <1hu11dcnl<i. aşa c;I
în cullur.:1 rom;·mcascii o S<I r:imin<"1 oricîtc greşeli ar face". 2 ~
Dar ceea ce-l friirnint;-1 pe mareic savanl este faptul cf1 şcoala istoric<-1
bucovinei.111ă a fost lipsrt;i de acel „avinl romantic" ucea concepţie poclic;-1
care creazt1". ~ De acce.i rosteşte imprecaţia ca „afurisit s;-1 fie profesorul
ele istorie din Ilucovina care va preclu ist.orie cu date şi nume şi nu vu şti
S<i creeze o astfel de atmosfer<-1 incit sfi fie un sim~ur suflcl în sahi şi nimeni din acei care au putut asista S<i nu uite o vi;)ţ;-1 intreagc"1". 26
La accast,1 subscriem şi noi.
2

nr.„umc
L'aulc.>11r rappC'lk ;, l;1 memo;re de' lecle11r~ le<o icleeo; el le<o o;enlimenlo; rl11 r:rancl
hl'>loriC'n Nicolae Iori'a (dcp11i:-. la 111orl cluqucl un clemi-o;it•dc ,·eto; ecoul...-) concC'rnant Jco; av:itarc; clu pe11plc roumnin rlC' Jlucovim!. On mcnlionnc ll''> t·onli.lct„ clirc.>cl'
ele l'h1o;loril:'n avec te' rt'alitc' ele la rci<ion et "" rirhc.> informalion livrcsquc. FacC'
;au clalli!C'I" du clcpaysemcnl„ auquct <.'laient eonfront1~.., Ies Houmains ele lu Bueovinr
c nlcvt•c pur Jc„ I lab<obourgs, l'hio,lo1·icn n'entrevoyal. pour ce momcnL-l:i. que te clevetoppement ele la c11llurc nalionnle „ju~qu'a11x borcl.; ele 1';1bsurcle". En ce „c„,.
Nicolae lor!(a parle ele la r<111lrib11tion de la Illleovine ;"1 la culturc natiom1le. qu'il
eono,ich:re cl'une frappanle specificile elhnique roc1maine.
J!I N. Iorga, A11orlul lhu·o\·inci i11 1·ull ur11 rom;uu-ao;«:°I, Cerm1u\ i, 1!l'.!5. P· 1•I
20 lbid<'m. p. 12.

21 lhidt•m, p.
22 lhid1•m, p.
23 Ibidt•m, p.
2i lbiclC'm, p.
25. Ibidem.
'.?G. Ibidem
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„GAZETA BUCO\"INENILOH" ( 19:1<1-1!):18) - PROPAGA TO:\RE A
ISTOHIEI !';I CULTUH.11 BUCO\'INENE
I>OIN:\ IWZl>l'I'

Tn perioada interbelicii in cadrul presei romt"1ncşti au loc importante
tra11sform;_iri şi înnoiri in conformitate cu noile realiU1ţi politice. economice
~i sociLile.
Pc fondul unei ;_1clcv[1rate explozii publicistice, 1wisajt1l presei se diversifici1 foarte mult. !\cesta este întregit ele npariţia unui mare 11um[1r de
puhlicaţ.ii cu diferite regimuri de pcrioclicitutc, dl' informaţii sau cu caracter politic. cultural, ştiinţific sau social şi economic, independente.
Trept<1t conţinutul acestora se lfirgcştc• şi se rnodific[1 in conformitate cu
momentul istoric dat.
ln aceast;i categorie a presei se inscrie şi puhlicaţ.ia care asti1zi constituie o raritate hihliografic;i 1 intitulat;.-, ,.Guzeta bucovinenilor". :\ceusta
apare bilunar (cu excepţia cilorva nunwre care <1par grupale cite clorni clin
rnuza lipsl'i de fonduri) in p<'rioada noiemhri<.• rn:M - septembrie Hl3H
ia Bucureşti, ca organ oficial cl1:.• prcs;-1 ;tl „Cercului bucovinenilor". Cercul
a ltwl fiiinţ;·1 în prim;lvara anului l!J34 li..I Bucureşti din iniţiativa unor
entuziaşti intelectuali bucovineni aspirinei si1 clevin<-1 .. un centru social şi
cultural" al afirmitrii şi integriirii culturale in viaţa capitalei şi a Romf1niei Mari în general. atit a bucovinenilor stabiliţi in capitalc"1 dar şi a celor
din provincie şi str<.iin<'1late, vizitatori <ti oraşului. ln Vl•clerea rea\iz;irii
scopului r:ropus, Cercul a organizat
serate cultural-nrtistice, conferinţe
ştiinţifice, expoziţii. excursii. a întreţinut un c;imi11 studenţesc Ci..lrc a gfo~
duit o parte a tinerilor bucovineni aflaţi la studii in Bucureşti, a depus
l'forturi pentru strîn~en•a de fonduri destinate construirii unei „casc a bucovinenilor" cu sal.ii dl' conferinţe, bihliotcc<i şi s;Hi de lccturit. 2
Gm:cta v;i reprewnta princip;ilul mijloc ele popularizare şi, nu in ultimul rind. de susţirwn• a obiectivelor Cercului. Fondurile obţ.inutc• prin
vinzarea puhlicaţi<.•i erau destinate aceluiaşi scop. l'rh programul şi conţinutul <.•i. Gazeta se dorea mai muli dccil atit. in acest sens. titlul şi
subtitlul ca şi ;irtico!elc de fo:1<l din primele dou;i numere ale publicaţiei
sint programatice. .-\ceasta va fi un „organ de informaţie şi cullurf1 naţion<tlii" cu privire la ,.toate obil:.•ctivele Cl' intereseazi1 Bucovina". şi totodatii .,va scoale in relief monumentele de istoric, ştiinţf1 şi arl<-1 n<1ţionahi
ce-şi au originea pe teritoriul Bucovinei, sau se referii la personalitfiţi a
c[1ror viLiţ;_i şi openi arc le1!<."1turt1 cu 13ucovina". ·
1. Sin!!t1rt1l C'XC'lll(Jlar e:..:btc:nl in \;1r{1, in colcdiC' co111pll'l<"1. ;ii „GazC'l.:>i bucovillC'nilor" „C' arta în p;)„trarC' l:i „Ca„a l\lemoriala Simion Florea :\laria".
?.. Vl'lehor'>clii Ghl·orr,hr.
l'slorkul :iwl"ia\it•i l·ulturale „Ct•rcul hucovinl'nilor"
( rn:ll-19 IO), Bucureşti, 1!110, p. li.
:1 .•. l:azetu bucovinl'nilor", Bucurc~ti, nr. I /HJ:l-1, p. l.
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Gazeta s-a car:iclc.•rizat pri 11 t r-rJ deosebi l;i varil'l :1le ll•m:1 l ic"1 1m hr:-1-

ţişi n<l probleme de istorie, Jilcratur;i, ştiinţii şi arti1, e:1 fileul loc în 'paginile
s~dc ~inor do~umentc. producţii

literare, folclor unC'ori, comentarii r:olide tot felul, fapte divl•rsc. Dar ceea ce c:onferi1 nota de ind_iv~clualilatc. a p1_1b_licaţiei este preocuparea de a „înregistra cu impart1alilale toala acl1v1tatea pt~ ll'rcn cultural a Bucovi1~ei", • „s•i comunice
\firii inlr~l!i_ ~ol ce (Bu~o.vina) ;ire nwi frumos ca ginclirc. ca arli1, c<i opcr:·1
constructiva 111 trecut ş1 rn prezent". 5
Gazeta a avut ca fondator şi dircctm· in i;1lrcagu pcrioacli1 a apariţiei
pc.• avocatul Grigore Grecul. Ceilalţi membri ai co\c.'clivului de redacţie
au fost George Turturean ca secretar, Laziir Vicol, rc.•alizatorul articolului
de fond şi Tudose Dracc.'<1.
Din multitudinea problemelor abordate <le „Gazeta bucovinenilor" vom
sti1rui asupra celor privilo:irc.• la istoria Bucovinei, producţiile literar(', precum şi uncie aspecte ale vieţii cullural-arlislicc circumsc:rise spaţiului bucovinem1 in perioada interbelicii.
llce.

informaţii

Trecutul istoric al Bucovinei constituie o preocupare imporlanti1 a colaboratorilor puhlicaţil'i. Gazela va da la ivcul;i o scrie ele documente istoricl' inedit«:' privitoare la e:•voluţia relaţiilor m~rarc din Bucovina la im:eputul secolului ul XIX-iea : Acum 12-1 dl' ani,• Actul de <ll'limitare al mo~iei Corcc~ti, · l! ne le documente publicate lot de Gheorghe Cram~1riuc descoperile in arhiva iVlilropoliei clin C1.:•rn:n1\i: O jalh;i de la 1810 şi Ihcumcnt de la 181!)') ne vorbesc despre raporturile dintre populaţia romi1ncasci1 şi Consistoriul bist•ricesc din Ccrn:1uti in timpul sti1pinirii austriece.
Deosl'l)il de importante sint m:ll'turiile maiorului Anton Ionescu comamlanlul Companiei de graniceri din Ilurdujeni, prima subunitate militarii a
;mnatci romi1m.• care la li noiembrie )!Jill a \recul (!raniţa in Bucovina.
:\cestea au fost publicate sub litiul Intrarea trupelor romiinc in Bum\ ima. ~· Sl~ria de articole Amintiri din zilele mari .ile l'.nirii ,. sint insemni1rilc
unui martor ocular şi lotodali1 participant la evenimentele clin toamn~1
anului l!llB, dr. Attrl'l Popescu. Seria m:ll'luriilor este conlimwtit de Corneliu Ghcorghian, rnrc in grnpajul dl' articole Arnm I .JO de ani 12 ne oferii
informaţii privi11d participarea studenţilor bucovineni (printre care s-a
numi1ral şi autorul) la primul Congre>s studenţesc romitncsc desf;işural la
Constanţa in scptt'mbrie lll!J4. Afli1rn pe accasli1 cale şi consccintele pc
care le-au suportat participanţii din partea autori1:1ţilor :1ustricce.
O sl'ric de materiale abordea1.;"1 aspecte ale luptei şi ;1cliviti1\ii rom<inilor bucovineni pentru <ip<in1r::-a şi clc.1.vollarea l"iiniţci şi drepturilor naţionale in timpul dominaţiei auslrit•ce. 111 ciclul Istoricul ornlului Cimpulung Moldm·cncsc, 1 ' Yasi le Ghcorghi u rcconstil uie istoria acestei pi1rţi a
·I.
5.
6.
7.
li.
fi.

10.
11.

12.
13.

Ihiclt•m,
Ibidt•m,
lbidt•m,
lhidt•m.
lhitlt•m,
lhid1•m,
lbid1•111,
Ibidem,
Ibid1•m,
lhidt•m,

nr. fi/l!.1:15, µ. J.
nr. 2/W:l-l, p. 2.
nr. li:!/l!l:li, p. :1:.1.
nr. :t:l/1!135. p. 22.
nr. 1;J/l!1:1;, p. :1.
nr. J5/J!l:l5, p. :!.
nr. 2-l, 25 şi 26/HJ:l5.
nr. :W şi :10/l!J:l!J.
nr. i, li ~i -l-5/l!J:H.
nr. i, !I şi ll/l!.135.
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'f0:1rii dC' Sus <le 1<1 lntenwi<.•n•:i sblului feudal T\foldova pilli1 1<1 M<ir<~a
l.J_nir~: F:sle __rc!e\'al'.-' lupta cimpulungenilor p<.'nlru ap{1r<1rea vechilor privilc_g11 desf11n·,all' 111 timpul dominaţiei habsburgice.
Atitudinea noii administraţii faţ{1 ele populaţia rom<ineas61 a stirnil
nemulţumiri profunde in rindul tuturor p;Hurilor sociale. Protestele impolriva autorit{1ţilor austriece s-au manifestat mai ales prin cmigr{1ri masive in Moldova. Studiul Din vremuri de restri~te, emigranţi părhăuţeni
in Moldo\·a ;: oferii ii1forrnaţii interesante 1a acest sens.
Un spaţiu important este rezC'rvat instituliilor de culturci ca forme ale
luptei naţio11~lle .i romimilor de aici. St•mnificativfi Pste seria ele articole
Din trecutul Liceului Stefon cel Marc din Suceil\"a ~ ocazionate ele aniversarea în toamna an{ilui 1'1:13 a 7!i de ani de la infiinţm·cu acestei importante inslitu\ii. Sint 1:rezenlate cele mai importante momente clin istoria liceului, fi~uril(' prot>minente ele clasc;-.Ii care au fileul ca acest liceu
s<-1 constitui<.• o „valri1 de romanism" !?i „pepinierc'1 a inkleclualiliiţ.ii romi1neşti" pin;-, la Marca Unire ... „c(•I mai de seami1 institut pentru conservarea incliviclualit<"iţii m1ţionall' cw·C' a produs cele mai destoinice şi
numeroase figuri reprezentative ale romc"milor din Bucovina". 1'
1

Ne atrar.e alentia studiul l!n C'caslo\· rom<incsc vechiu. i; unde este
prezentat rn1' unic:.1t ·dl' carte veche rom[rnească tipi1riU1 la începutul secolului al XIX-iea, cll'scoperit la un pran din salul Corceşti şi unde autorul
suhliniazi1 valoarea crir~ii vechi ca clement cc11npo:-:ent al vieţii culturale
romirneşli in timpul dominaţiei habsburgice.
Nu este nc.l.!lijal nici aportul romitnilor bucovinC'ni la re:.dizarca dezideratelor naţionale romime!?li; un aspect al :.1cesluia l~stc evocat la Vusilc
Ig-11;.Hescu în articolul Contribuţia romfmilor h11co\'i11cni la r;lzhoiul pentru
independenţa Homfmici. „
Pt•nlru bucovineni 111imi1slirile

moh..lovC'1wşti

au o

sc.•mnificaţie

deose-

hitr1. 111 paginile Gw~elei inlilnim citcva materiale despre <1şezi1mintele de

la Voroncţ ·' şi Dragomirn<1. · Dcaltfol reproduceri şi fotocopii reprezenlind monumt•nte islorict•, icoane, fresce' apar aproapC' num•ir ele m1mfir.
Colaboratorii pt:hlic:.1ţiei au fost printre cei care au înţeles valoarea monumentelor bucovinene punincl problema resfauriirii şi protcj{trii lor, imbr;"1ţişind iniţiativa Fondului hbericesc din Bucovina de a pune la clispoziţii1 secţiei clin Cernauţi a Comisiei monumenlL·lor istork·e fondurile b;ineşt i necesare.
Sini prezentl' şi preocu1~·{1ri privind numismatica Bucovinei. In grupajul de articole Tezaure monetare sini descrise principulele dL•scoperiri
dl! monede di11 I3ucovi11a suhliniindu-se lotodat;i c:.i teritoriul acestei provincii este „un nesel:at izvor ele surprize morwtare care merili1 atenţia
r.:ercetf1lori lor". 21
Joi. lbidt•m, nr. li:l/l!t:lll, p. :1:1.
J;i. Jbid1•111, nr. li. li. 20. 21 'ii :!:1/1!.135 !:-Î nr. 3:1, H, .JCJ/1!1:rn.
Hi. I bid1•m, nr. l 5 / 1!1:15, p. :~.
li. lhicli•m, nr. ll/l!t:l5, p. 2.
111. lbiil1•m, nr .. lill/l!J:!i, p. 2. :1.
l!I. I hid1•m, nr. I O, III, 20/1!1:1;, şi :tl / 1D:u;.
:>ll. lbi1h·111. nr. 1-J/W:Jli, p. 1-2.
21. Ibid1·m, nr. J-2/193.J. p. ·1.
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Completarea I recul ului istoric al Bucovi Ill·i s-u realizat şi pri 11 rubrica „Galeria bucovi1w11ilor iluştri", devenit[1 „Bucovineni carC' ilU rost"
care îşi propune „rcimprosp;-1larca memoriei personalit[1ţilor mari bmtiVinene, şi a Ic populariza in tot regatul". :z Aceasta a cuprins medalioane
despre Simion Florea Marian, Emanuil Grigorovilza, Jrnclie Porumbescu.
I. Ci. Sbiera, Gcorl,!e Popovici, mitropolitul Silvestru Morariu . \ndrievici,
Dionisie Olinescu. f\ron Pum11ul, Constantin Morariu, Eusebie Mamlicevschi. Constantin Dobrovolschi. De asemenea. a <:'xistat o rrumous(1 iniţialiv{1 a Gazelei de a inchina o parte din cuprinsul unor numere personalit;-1ţilor : Ion Nistor .J. Iorgu Toma, 24 Epaminonda Bucevschi. -~
Deşi nu abuncW in publicarea unor creaţii literare, „Gazeta bucovinenilor" a surprins cele mai valoroase realiz;-1ri ale literaturii bucovinl'llt',
c{1uU1turile şi lenclinţu acesteia de depi1şirc a spiritului provincial, de afirmare nationul;-1. O atenţie deosebit[1 a rost acordat[1 creaţiei membrilor grup;-arii „Iconar": Mircea Streinul, 26 Iulian Vesper.. ; Traian Chclariu, _-:i şi
Eduard Zaharia ' 7 ale C..-1ror opere sint reprezentative pentru nivelul lill'raturii bucovinene interbelice. Printre poeţii Llle c[1ror cre;_1ţii au constituit
obiectul preocup;-irilor Gazetei se numara şi George HotiC.-1, " Teofil
I .ianu, 31 Cezar Flamura şi George Voeviclca, :z dar şi tinerele talente can.•
se afirmt1 acum : Eusebiu Camilar cu placht'la ChC'marca cump~nclor,
George Drumur cu Solstiţii şi .'\lirei Singer cu volumul ele debut Carte••
su;::ctclor. 3
Deşi proza este mai puţin prezent<i, colaboratorii publicaţiei vor rek,va cu regularitate realiz.-irile marcante ale accstpi;.1.
Spiritw,Jitatea spccific[1 a Ţ{:rii Faţ!ilor este ilustralc'.1 şi 1:enlru publicarea unor creaţii folclorice. cel mai adesea urc-ituri. colinde. stril!•-1turi culese din satele clin zoni1. ln sfera prPocup;-ll"ilor folcloristice Sl' înscrie şi
rubrica „Calendar folclorbtic", unde intilnim prezentate succint obiceiuri.
tradiţii şi superstiţii pc un intC'rval de dou;-1 s.-1pli"1mini le!,!ate tk• anumite
;dl<:• ale anului.
Lucr;-irile istorice, literar<.' şi ştiin(ifice mai importante apartiniIHI scriitorilor şi oamenilor de ştiinţ;-1 bucovineni care i.IU fost editate in perioada
tqx:riţiei Gazetei erau prezentate i n cadrul rubrici lor „ I nsenrn{1ri Iiterare"
şi „Cill"ţi şi reviste". De asemenea. prin intermediul rubricii „Din revistt:
şi ziare" afl;-1rn informaţii cu privirl' la cl'le mai importante publicaţii bucovinene Ci.ll'e apar in accastf1 perioad;-1.
Infftţişarea vieţii cultural-artistice
bucovinerw clin anii interbelici
ocupi1 un spaţiu larg in pagi ni le Gazelei.
1

I hidt>m, nr. I /l!J:H. p .. :
lhidL•m, nr. I"? şi 1:1/1!1:15 !)Î nr. li7 / l!l:li,
lhidL·m. nr. ·l-1--15/1•1:11; ~i nr. i·l-75/l!l:IR.
lhidL·m, nr. 12-1:1 şi 15/1!1:!5.
lhidcm, nr. li/1!135, nr. -tH/l!l:li şi nr. r>O-til / Hl:li.
lhidL·m, nr. fJO/l!J:l;, p. :I.
lhid1•m, nr. l!l/H.1:15, p. 2 şi nr. ·111/l!l:li. p. 2-3.
Ibidem, nr. :1; / l!1:m. p. 2 !ii nr. :l!l/l!l:lh, p. 2.
lhid1•m, nr. h5 / l!l:li, p. :?.
lhiih'm, nr. ii/1!1:111.
~2. lhidL•m, nr. :17/l!l:lli, p. :l.
33. Tuclo~c Dracca, /\nul lilerar şi 11la'ilic- httl"O\'i1wa11, in „Gazeta
nr .Ji/l!l:lli, p. :l-4 şi nr. 5:?-53/l!J:Ji, p. 2.

22.
2:1.
24.
25.
21i.
2i.
2tt.
29.
30.
:li.
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bu~ovinenilor'',

Deosebit de preţioase sinl articolele care conţi11 inform;iţii despn.' activitutca lealrnl;·a, deoarece nu exislt1 inci1 un istoric <ii lcalrului din Ccr11;1uti privitor lu etapa activiti1ţii sale interbelice ( 1!122- rn:J:i) Seria unor
t:stfel de materiale a fost prilejuiti1 de holc"rrirea dcsfiinţirrii acestuia. împotriva acestei decizii vor lua •1titudi11c persoiwlitiiţi nwrcantc ale Ilucovin_ei : Ion Nistor, Victor i\Iorariu, Victor Ion Popa, I..t>ca Montriu ş.a . .-\ceş
~1a <HI rc>levat rolul pc care este chemat să-l inck•plincasc<I teatrul naţional
m Ducovi na, teritoriu c11 1111 trecut ,,nu tocmai rom<"mesc", ca Ii fi ci nd desfiinţarea acestuia drept „o asasinare culturai<i şi artistic;-1". l• in susţinerea
ncestei dorinţe unanime, Cez;tr Flamura realizaez;j in citcva articole u11
s~urt istorica ~tl teatrului cern;luţean. " Noi aspecte ak activitc"iţii acestuia
smt abordate m articolul Teatrul N;iţioaal - '>mală dl' artă, 36 unde se anit;"1 cit la Cern.fiuţi s-a jucat in premier{1 pe o ~ccn<"t romirneascc"1 un num<ir
consiclernbil de piese rom„111eşti ~i str;"iine. Totoclatii, aflirm ca aici s-au
format şi şi-au inrcgistrat debutul o plciadfi de actori celebri : VusiliuBirlic, Silvia Fukla, Vasile Lf1zi1rescu, Lili Bulandra. Teatrului cernfruţcan
ii dalor<:.•azc"t fonn~1ţia şi regizorii : Victor Ion Popa, :-\un•I Maican, şi
C. l\'l. Zam rircscu. •; Odat;i cu clesfiinţare~1 teatrului di 11 Ccrniiuti şi-au
încetat <11.:tivilatca şi teatrele ele la Chişinfiu şi Craiov<1. ln articolul Daţi
Bm·o,·im•i lealrul rnm~ml'SC', )B Victor Ion Popa lanseaz;i propunerea ca
<actorii celor ln•i lealrl' sa constituie una sau dowi trupe de turneu perrmment care· s;·1 inlocuiasc;·1 stagiunile unulalc. Se preconiza, de asemenea,
i:1fii11ţare<1 in fic:>carc• oraş al Bucovi1wi a cite urwi sodct;·1ţi dramatice ciupii
prototipul ,,Reuniunii muzic:.il-drmnatice Ciprian Poruml~escu" cu menirc<1 ele a prezenta in oraşul respectiv m:"icar o dalia pc lu11<"1 o piesi1 romi1l1l'HScf1 .. '
Citeva mutcria!e dedicate Agatei B:"1rsescu ne vor introduce într-o
<tlt[1 t'lap;I din evoluţia tc<1trului bucovinean. C'onsiderind-o „o marc nedn·<1pti1ţ.iti1" deoarece :.i ri1mas aproape
nccunoscuti1 generaţiei tinere,
Iorgu Toma va evo::a stri:1~ele legi1luri pe cure marea 11oastni tr<1gedian.:"1
le-a avut cu Bucovina.~"
vieţii artistice din Dul'ovina \"in şi infornwţiile privind
unor sp<:.•ct;.1cole in ţ;ir<"1 şi in slrc"ai11[1tatc de ci1tre artişti de ori~inc hucovinc:ini1, care in cuncli~iik· carnctt>rului diletant al mişc:lrii mu~icall' ele aici SC' vor realiza artistic in alrn parte. • 1 Este cazul cinl<ireţclor
de operi1 Viorica Ursuleac, •· Vera i\lora şi Octavia Lupu Mornriu. u

Li intrL•girea

susţinerea

3·1. „Gaz<>la h1wovi1wnilo1"'", l'd. l'il., nr. J I /1!1:15, p. 2.
35. lbidl'm, nr. 1;5 ~i 117/1~„:li.
:15. lhirli•m, h5 şi Iii /l!JJi.
:Hl. Ibidem, nr. "i0-71 /l!J:~u. p. 1 2.

:1i. lbidl•m,
311. lhid1•m, 11.-. li!l/1!137, p. I.
:m. lhidt·m.
40. lhidt•m, nr. -15/1!1:15 şi hJ •• 11/J!l:m.
41. l·:mil Sal< o, l\Juzi<':1 111 B11t:ovi11a, Sucl'ava. J!IH 1. p. 1;.
4:!. „(;azl'.'la btH"OVinL"nilor", NI. dl., nr. :rn/w:ir..
-1:1. Tuclo~~ Dranc-ea. Uou;"1 dnlilrcţl' hul'O\'Îne:w la Uut·ureşti, in ,.Gazela bucovinenilor", NI. rit., nr. 30/l!J31i, p. 3.
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lnt<.'J'(•sanle sint ~i matHiak•l0
rdl'riloarl' hi aspcdl' scrnnifk;.1tîve
arklor plastice . .'\mplu comenl;.tlc sint expoziţiile de picturc·1 dc5chisc la Cern;."n1ţi, aparţinind artiştilor George Uiwendal şi Vera
Vcslovschi Niţescu,·~ in co~1lextul in care in deceniul al patrulea creşte
simţitor 1nm1(1rul expoziţiilor personale ;.lle pictorilor bucovineni or!~ani
;~ate in Bttcllrt'Şli. Prczellte aici, atrag atenţia puhlicului şi criticilor dt.>
;iriii. : Petru Comarncscu, :\lexandru Ilusuiocc<1nu şi :\drian .i\laniu. Expo7.iţia lui George Li..1wcncbl orgw1izalit in Hl3·1 la Ccrai'1uţi, dct!icat<"t monumentelor istorice, frumuseţii oamenilor
şi peisajelor bucovinene
a
clepi1şit cadrul unui eveniment artistic local, fiind ~<"tzduitit in anul urm;"tlor în capitali1, unde a avut u11 amplu ecou, riind caracterizalit de critica ele sp<.•cialitale „o monot::rafie pktat;.·1 ;.1 Bucovinei".•:;

ale

evoluţiei

De ascmene;.1, Gazela cuprinde infornwţii privind organizarea u:1or
caracter mixt in cadrul „I.unii Ccrnituţilor" (HJ:H-nt3B) '" şi
in anul l!J:15, c a Muzeului ele arte frumoase clin Cerni1uţi,
prilej cu care p.:-trţi imporlunte din opera artiştilor bucovineni intrau periodic in circuitul de valori.
O all:"1 I reocupare conslalllii a Ga:wtei n constituit-o infi."1ţişarcu activitft\ii celor mai importantl• societ;iţi
nilturnlc şi ştiinţific<.>, artistice',
ale:> femeilor şi meseriaşilor care. ca şi in perioadil a:1tcrio;.1ri1 Marii Uniri,
continuii sit reprezinte nuclee ale vieţii cui turale buco vi nene. O atenţie
cleo!';ebit;i a fost acordal<i .,SociC'l<iţii pentru cultura şi literatura romi.Inii"
Sistcmai le m1 fost popularizate. reuniuni le Ii tera re şi prcle~erilc publice
oq;anizatc la Cermhrţi, in cadrul Universil[1ţ.ii libl'rc clar şi alic acţiuni
dcsfoşurate de aceasta in orctşelc şi satck• din Bucovina. Numeroase sint
informaţiile privind activitatea societf1ţilor: „.·\lcneul H.omt"m", „Bucovina", „Moldova'", „Rt·unitlllei.I
muzical-drnnwtică Ciprian Porumbcscu".
„Societatea Doamnelor Rom{mc" ş.a. ia
Prin rubrica „Duletin arc[tşesc"
introdusi1 înccpind cu numitrul :m pe l!l:Hi sini prezentate aspectele mai
import:mte ale i1ctiviti1ţii celor mai rftspindite sociel{tţi cullurille lu salt•
- arc:·1şiile.
ln perioada celor pairu ani el<.• apariţi<.\ „Gazela bucovinenilor" s-a
str<"tduit si1 relcvc „contribuţia Bucovinei la cultura gcneral{t rom;"111c'i.lsc;.·1.
la realizar<.•a Unirii într-un singur sti.lt naţiomrl" •9 , concepind civilizaţii!
~i spiritualitatea Ro1rn·111iei ~Iari ca un amplu efort al tuturor rom;"milor.
Gazela a ci1utal si1 orcrc cititorilor din inlreaga ţar{1 o imagine amplii
a \reculului istoric şi cultural al Bucovinei
consliluinclu-se asl re I. dupi1
(Um afirma lorcu Tom;1, intr-un „mijloc ele m<ii hunii cunoaştere şi mai
sinct•rit aprupiere surtete:isci1 intre noi şi rraţii noştri nebucovineni".''
Dupit cum t>r~t şi riresc, publicaţiil neriincl_ de specialitat<.'. nu in!ilnim
întotdeauna contribuţii ele prim rnng. i\lalerialelC' au un car<1cter rne!-(itl
şi un profil Vi.trial constind._ uneori, _in s~~tclii ştiinţi~h:c dar cel _m;._ii fr<.•cvcnt i n articole ele populanz;irc, .mari ur11,
medalioane, bucaţr Ir tera re,
reccn7.ii, note bibliografice .

expoziţii cu
inaugurar~a.

•J.1.
.\5.
·Hl.
4i.
-18.
.l!J.
50.

„Gazda b11t·ovinl'nilor". l'd. dt., nr. -rn/n1:1;, p. '
lbidt•m, nr. l!l/l!1:1H, p. I.
lbidt•m, m. :M/1!1:111, p. I.
lbidt·m, nr. ti/l!J:l5, p. :1.
i\,Lfel <Ic inrurmalii -.c intilne"c aproap~ în ril'cm·~ numi1r al gaz«tcl.
\'elchor~chi Ghcorglw. 011. dl., p. 1;.
Gazela hllt'O\'În<'nilor", t•d. dl., nr. :l/HIJ-l, p. I.
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Patriotismul rc1:iuirwl al C'llilorilor '?i cobl1or•:lorilor, revolta lor foFi
de indiforl'll\a presE•i din c<tpital:i, „unde nu apare nimic dc.•spn• I311covina'· explic:1 în parte unele cxager;-1ri elogioase, puţine CC'-i drept la num;ir,
in prczc.•nlan.•a unor 1;crsonaliti1ţi şi evenimente de interes local. C:azela
a numfirat printre colahorntori per!.onalit:1ţi marcante ale vic.•ţii cullurale bucovinene: Ion Nistor. Victor l\lorariu, Vasile Grecu, Teofil Sauciuc
Si1vea11u, I. E. Toroutiu, lor1!tt Toma, Ilie 'fabrea, Victor Ion Popa, George Vo~vicka, Juliail Vespcr, Filimon Taniac, nume ce vor conferi pt•t'Sonalitatc consistent.-1 publicaţiei .
.Meritele G;1zctei se cuvin a n rell'Vale şi prin raportarea la pPisajul
publicistic hucovin<.·a~1 inlL•rbelk. ~, V<"11"f1 a se c>xagcra. se poale ;el"irma ci1
aceasta a incerat sei1 suplineascii
lipsa unei publicaţii care si1 infi1ţişezc
ţ:"1rii intre~i civilizaţia şi spirilualitaka Bucovinei cu spt•cificul ci.

,.(;;\ZET,\

nt

C"O\"l!\ll·:Nll.Oll" (HJ:ll-1!1:18), l'll01'1\G,\TIUCE BI·: L'ISTOlllE ET l>F:
J.,\ Cl 1.Tl IU-: 1>1-: nl'CO\'fNE

-

rr'lllllll' -

Dan ... ct'l artil'IL' „onl aborch.•:-... ]c„ principal<'" prl•ocupalion" <"I moclalilC'"> pa:·
ll'o;quelko; •• t:;iZ~ta lmrovinC'nilor" a populari,c• ]c„ a„pC'.::tco; C''i<.Clllil•I' ele la cullurc
l'l d~ l'hi„toirt• ci!' rcllc provincc roumain.::-.
CetlC' publication vient ele p:1raill·C' :'1 1!11r111·l''il,
novC'mbre l!l:U-octobrc rn:m.
t•eoin 111e jou ma I officie>I rit.• pn• .-t• ci u .•Ccreul b:icov irwn ilor".
/\ujollrcl"lmi la i:azcltc rcprco;c;llc unc raritc hiblioJ.:raphique, Ic „cui t•xcmplair
qui C'XÎ„ll' dano; 1wlrc• pay-.
dano; l•llC' collcC"tion com1>ll'lC'
„c trouvc ;'1 l;1 :\fus(~
, .'::im ion FlorC':1 :\I arian" <12 St1C"C'a\'a.
l'ar r:1p1;1.1rl avee Ic p;iyqllt' rli? la prco;o;e cl'<'nln• 1€'" clt'ux J.!UC'rr<•<. mo111liale",
'n P<'lll :1ffirlllC'r, o,;rn" cxaiit·n·r. qtll' par „un proi:rammC', par l"cn„cmblC' de„ pro1:1k>mc' aborcl(•„ r.l par Ic„ collabora1cur,.. •. Gazeta bm·ovincnilor" a e,..sa\'L' ele rem
piac<'r l'alJ„COl'l'. .•·JIÎo;toirc el la 'JJl"it1talill' ele la nlll'OVillC a\'<'C <.Oll „p(·c.-ifiquc.

!'>I. Cocuz V. Ioan.
Conlribuţii la h•lorkul 11r1'wi romiuwşli din llucovina (19181911), I, li in .,Succava-:\nuarul
1\11tZl•Ul11i .lurle\••an". nr. \'l-\'11, 1!17!11!11111, p
-1'.?l-Ui şi nr.\· li I. 1!1111. p. :111u-:JH9.
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CU PnIVIHE L:\ TERMINOLOGIA DE:\10NIC:\ IN UMIJA HOMAN:\
(TF.HMF.NI PF.NTRC „DH.\C", PE B:\Z:\ ALH)
/\NC1\

~TIHHU

fo fit'care domeniu al unei discipline ştiinţifice (ca şi al :exicului. în
general), terminoloda are o imporla11ţi1 deosebili1. fie c;·1 e ştiinţific;·,, fie
ci1 c populani, termi11olo_gia r;-11m·rne, pe ele o parte. o Pxpresie a rnentaliltitii omnL'nilor şi a t•volul;iei social-economice in timp. iar pe de uita, un
compartiment dinamic al vocahul;inrlui romf111esc.
De aceea, din punct
de vedere lingvistic, termenii dintr-un <111ll?ne domeniu constiltte mrirci
deosebite pentru structura şi t•voluţia lexicului rom(uwsc. Strnturile etimologice.•, rt'pnrtiţia dialccltdf1, valorile semantice prob(•<J7.i1, in egalii mi1sur;-1, moşteniri şi invoţii, i:1fluenţe slniirw, cimpuri semantice şi structuri
L!enende sau particulare.
Dacii i:entru unele domenii (pi1sloril, rneşleşuguri, (•xploalarea lemnului, medicin{1 popul;ll'<-1, agricultun\ minerii) exist;-1 in lingvistica rornc"11wasci1 hH:r:1ri notabile semnale de filologi, etnografi (O. De·1suşianu.
F. Dame, M. 13:1cescu, H. Vuia. T. Pamfile. V. Arvinll', Cih. Pop) şi chiar
pentru termi11ulogia ştiinţificii (Ci. lvimescu, N .-\. Ursu,
,\I. Graur, D.
:'.lacreu, C. Manecu) exist1i, fi1r<i îndoial;-1, şi unele terminologii pentru
care studii globale sau de detaliu lips<..'S<..'. Este şi cazul terminolo~i!•i demonice in limba romirn;-1 (subiect interesant, complex şi dificil). care llll
a constituit pin;i acum obiectul unor studii speciale'
.'\naliza propriu-zis[1 a materialului terminologic rwntru drac
(pe
haza :\l.H), ar putea cuprinde doui1 secţiuni distincte: l) material l'arlo~rafoll (harta 11um;1rul I !14) ; 2) material 1wc<trtografiat. ?. Iniţial, acN1st.-1
nedreapti rlihotomie ni s-a pi1rul cel puţin urtificiali1, intrucil, la o pri111;1 vedere', nu m· fi adus ex1:ozeului nici un spor ştiinţific. .-\minuoui1
materialele conţin termeni, iar impor1;1;1ţa
lor nu consli1 loalf1 în idcntific„rea lor pe harli1, ci in ext(·nsiunea lor inconst<1nti1, variabilii şi vari<11<-1. Cu alte cuvinte, in cercetare, trebuie pus accent pe progr(•sia terminologid1 h;1zatf1 pe acest termen genetic - <lrac. Numai în fine ins:1
s-a putut oi.>s('rva c11 n1lcns-nolcns cele dou;i malt>ri11k' se detaşau unul
de cel;-ilalt prin f;1ptul c:1 primului
(cel c<1rtografiat) i se puteau stabili
rci:ere precise şi delimitate, in chip viwal imediat.
Tinincl cont de natura materialului care ne sli1 la dispoziţie, avem in
vec!e1:e, in exclusivitate.>, un corp de inform<:ţii ce se sprijinii pe natura
oralii a limbajului. ~i pentru ci1 acesta a fo'il şi a r:·1mas, cel puţin in cazurile obişnuite, 1wdisimulahili1,
poale a n nwnil;i a intenwia j11dicius
r Stucliul ele fa\f1 îşi datoreazi1 frai.:mcnwrilal<'a prin filµtul c;-, a fo-;t c.-.:cPrplal
clinlr-o lucrare mai ampl;1 c-arc ~i-a propu„ cli-.eu\ii clC'laliate f>C'lllru fic>c-ar!' terlll(''.l v!z:it în parte.
'.! Lucrarea care a pl•rmi" rccladar::>a a..-c„tui <lemcr" ~tiintific l'~te /\llasul ling\·islk
romi111, p<irlea a 11-a, \·ol. I, ele Emil Petrovici, Sihiu-1.!'ipzir::. 1!14tJ.
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argumentele noastre. Diferitele răspunsuri spontane la întn_·lnirea „C'um
ii numiţi pc dracul, atunci cinci nu \'reţi s{1-i pomeniţi numele?" se constituie, indirect, in m{1rturii probatorii asupra felului specific de cunoaş
tere unwn<"1, localizat;'1 in spaţiul romi11wsc . .'\şadur, înccrcind s<"1 circumscriem inclividualit<Jl.ea asupra acestui izomorfism dintre structura realului şi structura semnului acustic (aşa cum existi"i ci identificat in lumea
perceptibilului şi a fricii dt• im1wrceptibil - satul), reuşim în cele clin
tll"mi1 s;-1 trnscriem specificitatea însuşi modului de a folosi languc într-o
parole C'are aparţine unor vorbitori (eşantio:1 al unei întregi naţiuni) influenţaţi de dimensiunile ontolof!icC, proprii locului şi timpului
cc k' mi1soar[1 existenţa. E vorba. in cele din urmii, de n detaşa singularitatc;1
limbii romime, chiar şi prin acest anume fel ele a crea, prin vorbitorii ei,
structuri specifice 1;entru a denumi imperceptibilul.
Specificul
mitolo).!iei romi111e nu rezichi numai in faptul cii structuri (şi lini!vistice) uutohtone au supravieţuii
în forme folclorizat<' in
mitologia populan-1, d;.1r şi in modul i11 care au fost ;1similate structuri
„exogene". Putprn vorbi, aşadar. despre fenomenul ele adaptare prin optare şi adapt<\rc (c cazul unor lcxcmc ca Lucircr. lklzclrnt etc). Este cauza
pc:1tru care acest „scenariu lirH!Vistic" rr1mim.• totuşi, definitoriu ~i pentru mentalitatea lingvistic;i rom,·measc;i, nu numai pentru cea c:ire l-a
gencrut.
Talni-ul joac;i rol de impuls in soli<lificCJrca v;u-iatelor struct11ri lirn!vistice cu care ne-am confruntat in analiza h<irţii
Atlasului Ling\•istic
Romim, II. voi. I. intoc.mit<·1 pc haza
riispunstrrilor la întrebarea 274;,
(„Cum iI numeşti pe cel mai marc peste cinici ?") .şi totoclatf1, i n mializu
matt•rialului ne::artografiat mlurwl in urma investi(?<iţiei pe ha.7.a intr<'h;-1rii „Cum ii porecliţi pe
dracul cinci nu vreţi s<i-i rostiţi numele?'
(nr. 274·l).
I Prin urmare, in1 reg complexul de structuri
lingvistice oferite
spo:1tan ele ciltre informatorii <lllcheta1) arc in primul rind o rn'Jth·aţic
psihologică. Ol~scrv[1m c;.·1, in majoritatea lui,
materialul necaratat conţine rosUri v<iriate, drept r;·1spuns la intrch;1rea cure incil<"t in primul rjncJ
psihicul vorbitorului. _·\stfel, pronunţarea cuvintului diavol, clar mai ales
drac u fost cvitat;i, fiind considerată primejdioasă. intrudt se crcck•;:i G'î
~impia pronunţare a numelui ar provoca apariţia Fii:1ţci care intruchipead1 spiritul 1'11ului şi al întunericului. Cî11d se iveau necazuri neaşteptate
şi ncpl1iccri, toate erau puse in le1!<-1lur{1 cu mnestecul drncului. Respectiva credi11ţi1 reflecl{i o treapU1 din cvoluţ_ia -~îndirii c<tre nu putea rJmîne
fc"ir;~1 implicaţii pc plan lin~,·istk a strncturilor
sinonime care substituie
termenul drac.

11 Frica, i11 calitate de sentiment, afect, deci ca o compo11cnt:i a psihicului uman. cletl'rmim·1 atenuarea Pxpresiei prin trw:sformiiri ronelicc
ale cuvintelor tab11, iar in celt' mai multe cazuri duce la folosirea unui
alt cuvînt, al unei alte expresii. :\ceste noi creaţii, cunoscute sub numele
de eufemism, resr~ect<-1 paralelismul de sens dintre
cuvintul ohicct de
comparaţie şi cuvîntul imagine, fenomen speci ric de fapt metaforei. Pornind de la mctafor<.i spre tabu, aceeaşi
idee este subliniam şi ele Tudor
Viianu : ..Ceva clin spiritul vechilor interdicţii tabuistice va fi dat naştere
metaforei". 3
:1 Tudor Vian u, l'rohh·mck mC"l:ilorl'i

şi

alt<•

~hui ii dl'

sl ii i'>lică,
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llucurc~ti,

l!JBO, p. Ii.

Cu alte cuvinte, eufemismul este inrudit cu interdicţia de vocahu!ar. In locul unor expresii „hrnlalc". s;1u denumind lucruri despre care
nu se prea vorbeşte intr-o societal<.> civi!iz;:1ti1 SC'
folosesc ;ilte cuvinte,
care atcnueaz<-1 brutalitatea expresiei.
l:l ccl'a cc ne priveşte, c_onsiclcr;"1m
tipul de eufrmism dt• carc ne
ocup[1111 tot in relaţ.iile de complementaritate cu t<1bt"1-ul, a\·ind in '.·eclere
tit interclicţ.ia tabuisticii i-a t!eterminat apariţia .
.-b.t!ela Iliclu-Vn-111ceanu, in debutul studiului
intitulat Cimpurilc
Sau (sub) a11samhluril<.' lcxico-S<.'tnantice, oreni, citen1 prcciz;'iri prPJiminarc. cldinind cimpul semantic drept „u:1 fr<if!"mcnt din ansamblul ](':deal al unl•i limbi, izolat 1·elativ şi considerat autonom. peillru a i se Ul'lermina structura'·. :\utoarea se proclami1 susţint'1toarea ~malizPlor sema 1tice moclcnw şi extrem ele formalizaie care
consiclcn-1 cimpurile lexicale
clin punctul de vedere al clicţionm·c)or
analogice ca riind !.?l'll]lL.iri ~.crnw1tice dup;i f<1milii de l'oncrplc sm1 clupf1 ohicct<.' dcscmnak. •
I~sle v;'1clit ci1, drPpt teorie. cimpul
semantic a fost instituit şi descris ali1turi ele polisemie. sinonimic, a·1tinomie. In c~1zul termenului nostru (dral') metoda opl·raţionalc'1 este preluaU1 c.le la cercet{1toarea rm11,·111;i,
care analizeaz<i in studiul citat principiile
constituirii in clase k•xicosemant i(:e.

Lt rindul ei .-\m~ela
Bich1-Vrimcea11u
preiu metoda l'r•.t.;lez11lui
J. Lyons: ambii speciali~ti scindeaz;i IL"xicul in clase de terml'ni. repartizate unor nivt•lc diferite, ajutinclu-se in constituirea acestor clase de
<mume principii generale' : I - rl'unirea 1;c h;1za unor proprieli'iţi semantice com11·1e reprezenl11tc ele un m1111;-ir oarcc:.in.,• ele SL'mne : li - clifere:1til'rea sem:.mtic;-, a unor tt•rnw:1i f<:ţ;-1 de L1lţii din accca~i clasii. realizat;.i prin seme variabile: II I - relaţia
paracligmatid1 de excludere recir.n.>ci1 dintr-un context dintre termenii unei clase date (acc;isla inscam1w c;'1 i11tr-u:1 anumi! context 11r tn•hui al<.'s, selectat. un singur tC'rmen
;ii unei dase).
ln incNcarea noaslr[1 ele a co:1slitui termenului dral' (ax referenţial
al demersului nostru) o srcr,-1 semantid, <1jutinclu-ne ele informaţiile captalt• din materialul amintit, ne vom putea folosi de prinwle dout'1 dintr(!
principiile t·nun\ate. Termenul drar, în limba romt111:"1, are specializare
spaţia];-, şi mai puţin kmporal<i.
In decursul evoluţiei !>ale, in diacronie
deci. rom:111a a atras ca sprl' o rnatc[1 recuml<i, o sumedenie de cuvinte in
jurul k•xl'nrnlui .i.:eneric.
Efectul arc, clup:i cum deja s-a notat, cauze
psiho!,:Jgicc (confrrite de intC"rdicţia tahuistic;i) ~i cauze ling\·islicc generale ele sistemul de nwtarorizarl' intrinsecă. dictate şi de o clorinţi"1 estetizanl;'i inco:1ştienl;'1 a vorbitorului simplu. Desigur c:i aceast;i varietate
de lexeme implic<i o c.ll·duhlare cliferentială : m<.1i intii una pur formal<i
iun ll'Xl'tn i se opune altuia numai şi pentru faptul ci1 deţine un complex
S011llr dif<.•ril) şi apoi una l'Se:1ţial;i (un complex
sonor cliren•nt.iat con\i·I PrindpiilC' -.tabilit<.> rlc> cc>rccti1toart•a romi111i1 in Ci1111111rill' !.au (sub) a11s:1111hlurilc
lt·xil'O-st•manlil't', (din "•11lt•ll' d1• slrm·turarc· o;1•rna11lil'ă, Editura Fad;i, J!lll-1) ne-:111
ajutat „uhstan\i;il in scindarea 1t-.xic:ult1i, fi1cinrl pu„ihil;'1 di'>clllill'l'a pc> a1rn111itc crL

terii a acc'>lllia.
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ne conceptul şi un se:ls aparte. concretizat şi intr-un aport expresiv nwi
substunti<tl). ln ceea cc priveşte î:1si1 cel de al III-iea principiu ~cncral,
este, cel puf,in in cazul nostru, inoperant.
Fie că este vorha de imbim·1ri
fixe ale termenului vizat. fie ci1 se afli1 solitar in context, ansamblul vccinieti1ţii m1 poate• S<i-i holill"asc;·1 un sens diametrul
opus. Chiar c.lacii
av.em clc.·-.a face cu sensuri fi.L!Untle. în locul tl'rnwnului drac putem aşeza
oricare d111 coresponclcntii sinonimici. f<'•r•i a modifica structura ele adindme a comunici1rii.
Şi din punct d<:> vedere C<mlitativ. şi din punct d0 vcclf're c<1litativ,
se:ia si1~onimici1 ci1·cL11nscris:1 cuvintului generic drac, prezint;i intf'res in
0:1~c at1_tucli11e <11ialitici1. Pe:1tn1 a uşura presi:ectiva Ul' invcstir;aţ.j::! vo1~1
clrv1za cunpul lerminolo.g-ico-scmanlic i11 m<1i multe nivele:
_.·\" pri11111l iiiv<.1 1 se va ocupa dP nucleul serici sinonimice:
13) inccpind cu ;tl doilea nivel \'om extinde mializa c:dre m.:irt!i'.1i1c
rnnvcrgPnle ale cimpului.
·
:\) Drac - dian1J - dt•m:»n.
Estt• important de amintii c;·1 1•ici unul dintre ternwnii c<irP co11s~it11ic !lllcleul generic nu fil.!urcaz<"1 in materialul necarto1!rafiat (ri1spunsurile la întrebarea „Cum 1) numiţi pe ciracul cinci nu vreţi s;-1-i pomeniţi nuJnl•lc ?". Cu ;ilte cuvinte. trehuil• s;i lui1m în consideraţie
ohiccth·izarca
.:1cestor lernw:1i, clin moment ce locuitorii au l'i1cut o 1:0115tie:1t;i .:1bs!racţie
de aceştia.
Dr.i<' ri1mi1w o no\i11nc:- multip);1 şi impcrsonal(1.
cl:isific;1hili1 slrîct
atributiv. StqlC'rstiţia din formei<:' mitolo_gicc populare. in special r;imi1ncş1i ii dii numeroase:• porecle. uneori ele circ11);1l.ie fo:irtc resti·ins;i, alteori invauincl ins;i int1·eaga arie lexic;t1:·1 : eli111olo1ne lalin:i,
adstrat :
Dh1\·0J - r<"1rnine. in modul general acceptat. simbolul r;-1t1lui ll'."livcrsal. primum mrn cns al ideii ele
clistrugerl'.
adversar al crpaţici ~i
creatorului ~i un principiu al haosului.
Imaginea diavolului c m:ii rar
g'Î'.~dit<"1 c;i abstracţie. clecit a ciracului. ln miturile folclorice cre1ti1~c
(mai ales ortodoxc1 noţiunea a devenit pluralii ~i prezentarea de tn ani ropomorfism r.rotesc : 1:.•timulogie grl•ceasc~1. suprastrat ;
Dcm:in - este considerat. mai aks in rcliriile pri1~1ilive. duh d•'
obicei r:n1, pruvoct1tor de nenorociri, accidente, boli. insuccrc"se, vicii şi
chi<.tr mm:r:e: e!imolo~i~· clubli1, greco-lalini1, suprastrat.
Termenii infi1ţi~aţi ofcr.:-1 pl' ele o parte structuri semantice asem:·111,-1loare. iar J.C' de alt:1 parte stnicturi i:1ternc semantic<' dif<'rite. Din prima
categoric se!ec1.-1m pri:1cipiul malefic care se detwwaz;-1 din cs<>ntele tuturor celor trei le:.:cml', clin a
dou~1 catt'gorie ~C'
pot aminti cel puţin
şase dPl.:1lii care trimit spre o mai acti\'{1 11onsimilarilatc:
drac - abstract. 1wnwrcal l!radual :
dia\'of - mediul al>stnu.:t. nrnrcal gradu<1l.
demon - minim concret : grad maxim.
Se• pot, in celP din urmii, opera alte combinat.ii
ele semne potrivit
si111ilariU1ţii (sau no:1similurili1ţii) <:>xpresive sau de precizie_ Ins;i nu existi1 posibilitatea desp;irţirii de o spPcific;i lcnt;I suhiectiv;·1 in a11;11iz;-1, aslfl'I incit soluţia propusi1 poale sii par;"1 altor atl•11ţi observatori cel puţin
aberanl<i. Sistemul de aproxinn1rc nu este. in cazul ele faţi1 eficient, rcprezcnlind ins;-1 numai o ,.pre-puncrC''' inlftturi de critica ayizati1 cil• specialitate.
~27
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B) lmpcliţatu -

Lighioa:1 -

Zmău

Dracul poale lua inf;iţişare ome1wasc;I sau a unor animale (cxcepl ind mielul şi peştele care sint simbolul lui Iisus Chrislos şi pelicanul care
~stc simbolul cre~tinismului).
:\naliza poate continua in ;1celaşi mod,
ins[1 fiiri1 a înlesni distingerea particularit;~1ţilor semice comune sau clilerite, intrucit este necesarii referirea la asp~ctul pur formal al lexemelor.
a) .'\lt;I scrie sinonimicii poate fi conslit11it.:-1 din termenii care iau în
consiclcraţ.ie particularit(1ţilc fizice şi psihice ale
rcrsonajului de mit

popular :
- dr;1cul are co.:1cU1 : Codea ;
_ - dr.::cul arc coanw: Cornea, C'ornil;I, Inrurn01·cih1 (transcriind, dup<i cum se ohscrv;i, o suliseric sinonimic;I):
. -:- cl!·acul nu are coarne: Ştiut (can• poate comp111H\ cu scria anlcnoara, o mcadraţie m1lonimici1) :
- ciracul c 1wgru : Int111wrirt1, Faraonu, :\lurgiJ;"i :
- dracul este urii : Hindachi ;
- dracul profancazt"1, murd<-ll"t>Şle : 1'cru1·atu, Spurcatu
- ciracul e mic : Jlilkuţu, i\lirhitluţfi, Nichipcrcca, !\ocl~a;
- ciracul c mare, voinic : Po~anu
- dracul c slab : Slalm ;
- dracul c primejdia~; : Sirrctu
- dracul po~irl<-1 o tichie cprc-1 fo~e npv;izut : Tichiuţă, Cel-ru-tkhic;
- dracul csll' duşmanul omului : Ncprl'lcnu. \"r;"ijma':'u, Uciga':'ll,
Nctrchnicu, Nc\·oia (aici inform;itornl a aciJu~at: „cakii-tc-ar nevoia este
lC<t nH1i mare injurăluri1") '.
h) l!ncm·i ciracul este numit cu
apcl<1liv<:le unor oameni cure au
1r;·isiduri c:e c;iractC'r atribuite :1cestuia ·
f;iţ[1rnicic. uriţt-nie, nr.cinste>
G. P;1c;c11 eh ca exemple nunwlt' C'oman ~i Hreanu. la r;1re am putea adf1•.a!a. pe baza :\ I.R. Niichifor şi, prolwbil Siirhomsld, Bocea. Numeroase
sint nunlC'lc proprii. acordate pe:1tru cuvintul vizat, impn111111talP. clin <iltC'
l=mbi, avind la oricjnc o alti1 sC'nrnificaţil• : Aghinţii, Antihrist. Bl'lzclml,
Bl'n~a. C'iop!ct1, Dh~\'ol, Ikmon, luda. Namona. ~aiha, l.urifrr, Scrlaa,
Satana .
.-\li1\uri de (·numerarca acestor serii sinonimice identificate in haza
unui criteriu imediat (ci1ci schimbindu-se criteriul se pol dislinf!c şi alte
clase ele termeni cc-şi corespund ca sens) poate:• fi amintiti1 o alt;i seric,
cc rrezint;i o schcm;i rr:.>funcl formali;wt:1. ln corpusul formaţional avui
la clispozitit>. s-a observat o asf'miinarc intre r[1spunsurilc '!<:'nerate de dout"1
întreb:'1ri clifNite. de nrnlle ori cxistincl imposibili'atea de a face distincţia
între nunwlc .. ct'1peteniei ciracilor·• şi numele l!cneric pentru drac. :'\şaclar.
d ·~i cu sc11!>t1ri difcri'c. lexemele co0xistii formal ~i de o parte a scmnific·..:ţiei şi de ct•<JlalU1 parte a ci.
- Antihrist ;
- Balzahoc;
- F;iraon;
ii St11cliul rl'I 111L1i c1mosr·111 rr"rcrilor b tcr111ino\01di1 clra!.'ului in limba ro111iini'1 apar-

linc- l11i C:. Pa,n1, N'unwll· dr:u·ului 111 rornam•şlt•. ap:·1r11t în ,.\.ia\a Bomiinca!.l'fl".
l<l'ii. J!IJO (p_ '.~!IH -:100). ele 11nck•, prl'luincl inrorma\ii. am rc<iliwl cl:i~ificarca ccll'i
ele-a cloua 'l'rii 'c111anticc.
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-

I.uc:ifer;
Sarsnilă.

Construcţii lexic•ilc specifice (un complex sonor propriu corespun~ind
deci unui sens pmpriu) pentru conc.luciitorul dracilor s-a notat :
- Scaraoţchi ;
- llerdon ;
- Al mai marc drac
- Dracu cel hătrin ;
- \"iitant dracilor;
- Tatfil dradlor şi alte cileva.

In caz11I termenilor. 1-?rnpaţi potrivit principiilor auxiliare alese. se
po<.1te
vorbi
ele o
diferenţiere
a lor.
observat<·,
nwi
ales in
poziţie
contextual;!.
Contextul
ins;1
le
augmcnteazc.·1
cu
pozili\' (-+) - · l'XprPsivilale sau. dimpotriv<i. 11egati\' (-) expresivitate.
Doi termeni. ilFar\ininel aceleaşi sc.>rii si11011imin·. pot avea numai caracteristici comune (Michid11ţii - Nodca, ele pilelii) i,;i in cazul acesta avem
de-a facl' un I ip de rc·l;iţie ele upiziţie zt•ro (tip considerat de :\ngcla DicluVr1111ce;.111u. cel m;ii rar). :\cciaşi Ll•rmeni pot deţine in schimb clou<.1 dintre
tr;is~1turi (sau u11a. sau trei), el<1r 11u toate. care vi11 in contraclictic semm1tica (oriei! ele insesizabil<i ai· piirea ea la prima vedere: fntuncricu - l'ar:w.nul-\Jnrgilă, de l'Xl'mplu). respectincl tipul ele opoziţie echipoll·ntă (clel.1lllml cel mai mare grad ck· frec\'enţ;i). Sau (•xisti1 cazuri mai rare clecit
op_oziţiil cchipolt•ntă cinci termenii vizaţi nu au posibilitatea dl' a se substitui unul cu celalalt deciL in fl>lul urmiitor: luiml, de pild<i. lexemele Slahu
şi :\'Jurgilii, vom putt•a observa c;-1 substituirea lor se poale intimpla indircrenl de co11kxte!e c;1re amintesc ele apariţi;i dracului : clar substiluţic.1
se blocheazit in momentul in care exisUi un enunţ ca : „Murgilfl e ocrotii
de noapte şi ele asta-i imprumutii numele". :\clmiterea lui Slahu ar fi
posibil;i numai limitind conlPxlul şi deci nedn-pt;-1ţincl adev;-m1tul sens <11
respectivului cuvin!. 111 aceasl<-1 situ;1ţie s-a vorbit ele opoziţia prh·atin'\
c<1re impieclic;i corl'spondcn ţ('le perfecte in I re termeni.
.\vinci in vetk•re analiza anterioar<i, este important ele observat c<"1
exist;, crl•dinţa la autorul studiului elC' faţi1 c•I. f;kind abstracţie ele minimek• v;1riaţii ele semnificaţie, sensul întregii serii <le sinonime ale cuvintului cirac este relativ constant, aceasta clemo11strincl pentru limba ro111<"111<"1 o putere C'xtraordinar•i ele a se imbogi1ţi, o C'Xlcnsiune lin~visticii
ele mari proporţii, care-şi cons I ruieşle pentru aproximativ acelaşi sens
o mulţinw i11lreal!i1 de structuri sonore.
O simpl:i observaţie a celor clou;i categorii ar duce la concluzia cei
materialul 1wcarlografiat d<iruieşte cititorului avizat o mai bo1-?al;i sfer<i
lexicalr1 clecil cel pt• care:•-1 poate urmiiri înscris pe harli1, acest lucru clecur,1~incl clin p11tl'rnica forţ;-1 dcrival.ivi1, cu izvorul in melafoni, a expresiei
popu]an• raţii ele Ct'il Îll exclusivilale livresc[1.
Prin urmare, o primii concluzie rn· alrm~e atenţ.ia asupra dPlw;<irii crepoputl!'e autohtone, c<ll"e concrelizeaz<i verbal expresiile „a.1utinclu-se" de eufemism şi tabu, de c.-redinţa creştin;i cc a p<-1trnns oclat;i cu
111flt1Pn\ele latin;i, slavii, llWP,hîar;i, creclinţ;I care concrC'ti7.c<.1zc.i termenii
fumlamentali ai c1mpului semantic vizat (fie )~c.>neral cunoscuţi, fie r<ispincli\i Pl' o <l!'ie ~cografica inli11s;"1).
clinţc>i
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O <1ltii observaţie se n•fcrii la foplul c;i termeni clin catcc::oria B (în
majori late c.iparţi n ind structuri lor populare) sint construcţii peri frnzicc.
create pe teren romimesc. pe baza unor apelative de orighi diferite. predominante fiind aici cele ele origine latinii. i n cazul unora dintre acestea
intr<i şi unele nume proprii popi.1larc, fie cu caracter f~eneral. fie doar locul cunoscute. Pentru majoritatea dintre ele car<1clerul metafork este
evident. 6
O ult;i constatare vizeaz;i identitatea
r;ispunsurilor clin partea unor
informatori. la intrcb<-trilc privito<irc la drac şi ~cful dracilor. ceea CC' clcnot;i o confuzie in plan terminolo~~ic. :\cest lucru se cxplicia. de asemenea,
printr-o atilucli11c nw11Lali1 conslant;i a locuitorilor, fuţ(1 de un domeniu
care priveşte in genere spirilul malefic al pcrson<ijului i1m11~inar respectiv. Trebuie s;"i prcciz;im totodali1 c{1 materialul necartografi<ll probcad1 un
caracter locuţio1wl prin exc(•lenţ;i, ele sorginte afectivii, iar din punctul
de vedere <ii structurii propriu-zise acesta cupri:1de un m;ire num<ir ele
clemente determinative care pol marc;1 opoziţi;1 clinlrc referenţii celor
clout1 intrebfrri indin•ctc.
Hcvenind la termenii cartografiaţi (categoria :\) constal;-1m c;-1 cei mai
dintre l'i sint generici, indiferent dac;-1 sint apelative curent!' (drac,
dia\"ol sau dcmo:1) sau nume proprii bihlicc şi calendaristice (mai rar laice).
in cazul c;irora ins;i s-a produs un transfer semantic. semnificaţia iniţial<i
fiind înlocuii<-• ele una clin componentele cimpului semantic. 7
mulţi

Din punct ele \'cderc ctimolo.~ic. aceşti lcnncni sinl. fireşte, l'(•i mai
vechi, alc[atuincl un prim strat în terminologia clr<1cului in limba rom<"1mi.
cuprinzind elcmentc de origine cbraic;i, l!reacii, latinii şi slavii (inrcgistrc'im.
într-o nrni mic;-, miisur;-1 ins;~1. şi cuvhtc de ori(!inc turcă. maghiani şi ţi
.l!<ineascil). Majoritatea dintre ele ilU p;-1lruns pe calc culturalii (doctrina
creştin;I, C<irţilc rclidoasc. oricicrea cultului divin) avind Ull puternic caracter livresc, ca provcnien\;'i (c.:ki astL°1zi ele sini, cele mai multe. in generul, cunoscute ca avind un caracter popular). ;\şa se şi explict1 faptul c{1
mai putini termeni clin acC>ast.:i prim;-, categoric (.·\) uu mai rar un caracter
metaforic sau valori stilistice contextuale. Dogata scrie sinonimicii a accslon1 este uşor verificabil;-, pc harl;i, mai ales d1 ca este deja implantat:1
mentalitaţii locutorilor la care s-a apelat. Exist;-1 cazuri. puncte in speţ<-1,
in care informatorul a r<ispuns anchet<1torului cu doi şi chiar trei termeni.
considerindu-i ack-cvaţi pentru .:1 de11umi unul şi acelaşi referent. Faptul
probeaza o sferă semantic(1 foarte largii, aşa incit \'orbitorul. in momentul
concretiz{trii verbale, poate oferi echivalente semice. f;in1 ca idealizarea
enunţurilor. dorinţa sa estelizrn1tii, sfi poat;i intirzia r;ispunsul. Ceea ce
inseamna c<1 aproape în totalitate ;1cc>şti termeni sini frecvent utilizaţi şi
fixaţi în automatismul verbal cotidian. L'n referent omniprL'zenl se suprapune peste un cod lingvistic omniprezc:it.
Tn ceea ce priveşte repartiţia clialcctaW a materialului cartogrnfiat, se
observ;-1, dac[1 excepl<im cîteva cazuri, c;i cxisl;-1 in harta nr. 1114 arii uniCakl{oria B conlinc· perifraze pentru 11tili7arPa ci'iror;1 f1111c\ionead1 cel mai pulL•rnic influenta tabuistica. S-au notat expre<.ii ca :
:\rcfrl-:1r 101·11. Hală· I n111·1•a
şi tamii:1, Dc1>artP-sc dt• dtln· noi, llud·1-:w p1• pi1•tn•,
J'in•-ar bolii, l\1t•:1rga-11
1>i1•lre, şi-11 bolovani şi-n mun\ii 1mslii etc.
.
î Jn analiza hf1r\ii nr. 111-1. termenul dmt· inlrf1 in compm~c-n\a a m.1111eroa"e. 'lllla.c:111e care 11nc<.c rlou:.'1 cuvinte_ lnfor111atoru1 era aclcmemt acle!><'or1 s.:1 pn•c1zczc
'-l'lhlll. 'l'crnll'nlll cirac o,t:.'1 mai ;de-. pc loeul al cloilca in cxprc<.ic : T:1la dradlor,
\"nta\'11 dracilor, Tnrloru dradlor.

li
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lare, care se s11pr<.1pl111 fie.• peste teritoriul unei provincii (numai în 1\foldov<1 sau numai i11 l'rişa11a
ek.), fie peste uncie zone de tranziţie (de
exc•mplu, i11 cazul termenului mamona, Crişana se lcagi"1 de l"ransilvania).
E de semnalat c;I pC'nlru cele trei dialecte romi111eşli din sudul Dun;-1rii 1n1 s-a inregistral 11ic:i 1111 r{1spuns la întrclwrea pusă de anchetator_
ln emiru) clialcctuluî daco-romi111, in schimb. înlil11im uncie ri"1spunsuri
singulare (de ex., î11 pcl. 40::i şi pct. 414) ca şi pentru arii izolate (de ex ..
cazul tcrmC'nuh1i tartor caracteristic pentru iVTuntcnîa şi Dobrogea.
O menţiune se cuvine f<icu1.-1 şi cu privire la r;~1spunsurilc inrcgistrate
i11 punctele c11 informatori din rînclul minorit;.-1ţilor naţionale. În cazul
h;irţîi 184, nu s-a i11regist1·;1t vreun r;·1spu11s care s<"1 foloseasc;i un ~uvint
str;-1i11 din limba rom;·1n;i, cu excepţia pct. :11ill (Oroclina - Hi"1chh1ti. huţ.uli) :
Star5ii Erocl.

:\Ita este i11si1 situaţia in caclnil materialului necarlot:rafiat. in care.

p~ li11gi1 termeni specil'ici limbilor s;1u cliak•ch„•lor respecti,~c. s-au inregi~

trat

şi

unii cunoscu\i i11 limba rom;-m;-1

- pcl. I !12 (ung) hiţifcr :
- pct. :Uj(j (l'lll) satami :
- pct. 2S (sirh) iuda ;
- pc:t. a7 (sirb) stitona ;
- pct. !1!11 (bulg) dianali, săt:ina, Sl'arioţki;
- pcl. 145 (si"1s) dăi\'ăl.
Presupunem ci1 unii tl•rmt'ni sini cunoscuţi în limhile respectiv<.>, clw·
ei puteau fi imprunmta~i şi de la popula\ia romi111l·asc1-1.
Situaţia invl'rsf1. insi"1, 1111 estl• cunoscut;i, cu excepţia a clou;-1 q17.uri,
oarecum discutabile. pcl. 405 ~ărhomski şi pc!. 414 lkrdon, cazuri in c:1re
termenul respectiv poate aparţine limhii populaţiei minoritare învecinate.

Aceast;i irrnltcrare a termenilor deveniţi romimcşti sau romimcşli cil'
la începuturi nu poate conch1cl' decit la o ultim;i conclu7.ic: lerminoloJ,!ia
specializat.:1 pentru a denumi clrncul. din limha ro1nc·u1;-1, e mc11it;i a imlividualiza limba romi111i1 in cadrul limbilor roma•1ice, clovedindu-i-se o m•<.1scm11il;i putere de construcţie lexicill<i.

A l'lt01'0S l>E L1\ Tl~lnllNOl.OGIE DEi\IO~lAC)l'E EN IUH 1 M1\J~
(l.1-:s i\IOTS l'Ol H „I>l.·\Hl.E" l)'APIU·:s l. 11\TL.'\S 1.ll';Ca IS'l'IQllE not :\1:\1"1)

CdLC' l.'lll<k• fail parlic d'11n ouvrage plus largc clt•rlit• ;"1 la lerminologil• cll•moniaqlll' cn roumain. Celle foi-.-cj nuu„ envisa"eons Je.,, probk•mes o;11ivanl'>:
a) le rt'ilc du lab11 C'l ele 1"t•11phemi ... 111c 'ur le' plans psychologiquc• el lini-:11i,Liql1C' ;
h) li' champ lexical rn11main concernunl ll"' clenominnlion.., cl11 .. cliable" clans
la lani:11e roumaint• :
c) Jc, M!rie.., ... y11011imiq11e' <IC' celle lcrminoloi::il' lrl.''- richc cn roumain:
tl) la di[(11sion ele mots (drltl.". di;ivol, d~mon etc.) ''"" Ies carte-. 1ing11isliqt1C's :
C') IC'.., conchl'' ely111olo1:iqt1l'S rlans cc clomainC' lexical :
f) le rule clC' J;i m<'laphon•.
Le„ n•cherche>s ele l'aulcur llll'IWlll ;"1 la c·onclu<;ion quc nwmc clan-; la terminologic demoniaq11c. le roumain prC''iC'lllC' unc place ..;pcciall• pnrmi le-; lani!llCS roman('s. ayant 11nC' Coree ele creativite ll'xicalc tm1l i1 fait partic-uli(•rc.
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l.IST1\ l'HF.SC'l'llT1\1Ul.OH
/\AH MSI
/\ES
/\11/\1
,\l\IET
Apulum

/\rh:\lolcl
/\ŞUI

,\l'B
Ht\H

BCIH
BCl\11
llC'rBGK
hl\11

B<lH
BB\
llSllG
lluricla\'a
CA
C/\i\11
Carpiea
CI
IJaC"ia

J\nalt•h· 1\l':ul<•nwi l(om:-mc•, Mc•moriil(• St•t•\iunii lslnri1·1•, Buclll'('ŞlÎ
J\nalt·lt· fa·inomit·t• şi S1alislit·t·. nuc11rc~Li
Anuarul lr1slilu1ului dt• Isloril' şi /\rh<'olo:,:it• „A.I>. Xt•11011ol". laşi
l\nuarul i\lt1z1·ului Et11ograri1· al Transil\'anh•i. Cluj
Acta :\lu!wi :\puh•n„i-. (1\pulnm) - Arheolo[!iC', 1„toriC'. Etncn:r;1fic.
:\lha Iulia
An•holo:,:ia i\loldovt•i, Bucurc•şti-la~i
:\rwll•le ~tiin\ifit·1• ah• llni\'c·rsita\ii „1\I. I. Cuza". laşi
1\11all'll' t: 11i\•1·rsila\ii U11c111·1•şti
lliblioh•t·a :\cad1·mit•i Ho111:11w
Bult•li1111I Comisid lstorit·1· a Uomănit•i. llllC'lll'l•ŞlÎ
lhrlt•tinul Comhiunii !\fo1111nwnlrlnr htorict•, Bucureşti
U1•rid1I dt•r Ulimi'>t'h-G1•r111;111i-;dw11 h'.omision. 1-'rankfurl am l\lain
Hult•linul i\lonunwnh•lor 1'.lorit·1•, B11cur;-~t i
l.isc•rka Ortodoxa Homâni1. n11cw·C'~li
Bibliografia Homf1111·ao;fi1 \'(•dw. B11clll'C'sli
lluh•tinul Sodl'1i1\ii Uomi1111• dt• G1·n:.:r:rfo•, ll11c11rc.}li
Hurid:r\'a. Sinelii şi i\lah·rialc· • .\luzcul .lucleţcan Bimnicu-\'ilcca
C1·r<·1•1ari ,\ rlll'olo:,:i1·l·, BuC'urc'iLi.
Ct•rcc•lari J\~ronomi<·t· în :\luldo\·a. J;1şi
Cari1ka. ;\llrzeul de hlorie şi Aria, Bar~rll.
Ct•rt'l•l;-1ri lstorit'l' (ambC'lC scrii). l:t';'i
l>:rda. Hc•fht•rdws rt dl"t·ot1\'1•rh·s :ird1l"olo:,:ic1m·s t•n lloumanit•,
Bt1C"11n·şti

Dada. N.S.
I >11:
DBll
llil·ra~w.

L\
.IBl.~1

l\latC'rlalc
:\le/\ntiq
l\I ~IS
l\fo U <.a i O'

r-.:i-:s
1:1\
B cil·
I :i-:r

1rn:
H:'\Dl-r.11:\

mm
i'('UCC

S/\I
SCI/\
SCI\' (:\)

SCSI
S~llM

Dada. HC'\'Ut• d':1rd1l"ologi1• 1•1 d'histoin• a11m·ic·11111•, llll<'lli'l'~Li
l>111·unwnll• pri\•iml Istoria Homârril'i. ll11curc'ili
I>ot·uml·nla Uomaniat• llhlori<·a. BllC'Urcşti
lli<•r:1su„. /\nuar11l :\lu;w11lui .lude\cnn Botoşani
Jon N1·1·11k1•. Buletinul l\luzcului ~I11nicipal rlin laşi
.lahl'lmrh drs llukowim·r 1.amlt•s i\111s1•11111. Cl•rni111\ i
1\lalt•riah· şi (~·rn·tari t\rlwologi cc·. Ducure~li
i\kmoria 1\11li1111italis. 1\l'la i\h1s1·i 1't·lrod:l\·1·11o;is, Piatra Neam\
Mitro1JOlia i\foldo\'l•i şi Sm·1•\'l'i, la';'i
:\lousaios. Sinelii şi Comunk:1ri. ;\J11ze11l .l11de\can Hudru.
Nouv1•1lt•'> Umlro; d"llistnin•, B11c11rc~li
Ht•\•io;la :\rhi\'l'lor 1a111bck• ~<'rii). B11c11rc.~Li
Hc·visl:1 dt• l\tori1• .Bucureşti
Ht•\·i~la dt• 1-:1110:.:rarir şi }'oklor, B11ct11·C'.~ti
H1·vi-;1;1 lslorit-::1 lfomi111a. Buc11rc~ti
Ht•\'Î-.ta i\l11z1•1•lor şi :\Ionunwnh•lor - :\lorrunwnh· lslorit•t• şi dt•
1\rl:1. Bucureşti
lh;\'llc lfoumaim· d"llistoin·. Bucurcşli
1'1·11t·c·. :\luzc·ul „l>t•lll'i l>1111f1rii'', Tulcea
Studii şi 1\rlit-011• de· lstorit'. Bucureşti
Studii şi C1·rt~l'1[1ri dl· 1'.loria 1\rll'i, ll11c11reşli
Studii şi l'1•n·1•l;1ri de l'>tori1· \'cdw (şi 1\rlll'olo:,:ic'). lluclli'l'Şli
Sinelii

şi

Ct•r('1·h-1ri

~liin\ifrc, laşi

Sludii

şi

l\lah•rialt> de Istoric•,

Slide I

Studii. Hl'\'Î'>la de l'>lorit•.

SL1BB

Studia l rrivc·rsitali'>

::>ucc;iva

SUCNl\'il.

Bllt'lll'C'Şli

BucurC'şti

Balll'ş

Uoln1i, Cluj

J\rru:rrul \h1z1·11l11i J11th•\ean, SllC'cava
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!\latcri:il(•lc pl'ntru ANUAIU!L ,,Sl,ICEA \' J\" n1r fi dactilogr:ifiall' in
do11;i l'Xl'mphlrc, la

două

notele \'or fi plasate' la
(i 11 ,.l'rsi11 nl'a
g«'rm:mii.

rind11ri; trirnitcrill', nume-rotate' in continuare', i:ir

sfir~itul

rom~1iwascf1)

Il11straţia

articolul11i. Hczumatul !:iÎ legenda figurilor

\'nr fi traduse i n limhi llc f r:incezii,

\a fi :ml'xatii

l'n~lezii

sau

la sfir!:iit11I ll'Xt11lui imprc11nii cu lista

;!lin•\· il'rilor.

lksponsahilit;1tca 1u·nlrn conţinutul material«' lor rl'\ inl', în cxclusi' itak, ;n1toritor.
Matl'rialcle nepublicate nu se rcstit11il'.
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