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UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA (1918-1993)
PAVEL BLAJ

'
La 28 Noiembrie
1993 se împlinesc 75 de ani de când, in sala sinodalii a Palatului mitropolitan din Cernăuţi, Congresul General al Bucovinei a proclamat
re\'enirea acestei provincii istorice româneşti la patria mamă - Homfmia.
Când austriecii au ocupat partea de nord vest a Principatului ;\loldovci, in
anul 17î4, ei consemnează că au inglobal la Imperiu ţinutul Cernăuţi şi cea mai
mare parte a ţinutului Sucevei. Nefiind un nume pentru teritoriul ocupat, aulo ·
rităţile imperiale il numesc în mai multe feluri : "fosta parte a Moldo\'ei" ; „comitalul Sucevei" ; „generalatul moldovean" ; „districtul moldovean~ şi abia clupă
anul 1777 vor folosi numele de „districtul 13ucu\'inei" sau „Bucovi naw, denumire
ce s-a impus.
Numele ele Bucovina provine ele la pădurile de fag existente aici, numite
„bucovinc" şi a convenit curţii vieneze 'pentru c<i nu mai amintea nimic ele ţara
,de la care fusese luat teritoriul.
încercarea domnitorului Moldovei Grigore Ul Ghica ele a se opune acestei
cesiuni teritoriale s-a finalizat prin asasinarea lui la 1 octombrie 1777.
ln ceea cc priveşte modalitatea prin care noua provincie tn·buia să fie
înglobată Ia Imperiu au fost mai multe păreri , dar populaţia ace~ tei" in frunt e
cu episcopul Dosoftei şi boierul Vasile Balş s-a pronunţat pentru organizarea ci
ca o provincie autonomă care să se guverneze după vechile ci datini şi obiceiuri.
Dc~ i susţin uţi de Enric Bliimengen, canc(!(arul suprem al Cancelariei unite
boemo-austriece, românii bucovincmi · nu şi-au putut impune cerinţele, învingând
curen tul ,:ialiţian care :1 . d~lcrminat al ipirea Bucuvinei la Gali\ ia în anul 1781i.
Ace.st fapt a complicat şi organizarea bisericească. Episcopia Bucovinei a Cost
scoasă ele sub jurbdic\ia Mitropoliei Moldovei şi suborclonati1 in moci artificial
Mitropoliei sârbeşti de la Carlovăţ.
Autorităţile militare austriece au efectuat incă în cursul anului 177-1 un
recensământ al populaţiei din Bucovina. Constatarea a fost cf1 majoritatea populaţiei era româncasd1 (14 350 de familii), iar alături de ea trăiau l 112 familii de
huţuli veniţi clin Pocuţia şi 1.261 familii de ruteni fugiţi de pe moşiil e nobllilor
poloni clin Galiţia, 58 ele familii armeneşti, 521i familii evreieşti ş i 2!H familii de
\igani. Aşadar, la o populaţie de circa 71 750, 55 495 erau români. iar li> 225 erau
huţuli, ruteni, armeni, evrei, ţi~ani.
Alipirea Bucr>Vinei la Galiţia a însemnat şi masive coloniz<iri menite să
schimbe caracterul române.se al provinciei.
Sunt aduşi colonişti germani care sunt aşezaţi în Bucovina de la sud ele
Prut, în timp ce teritoriul dintre Prut şi Nistru este invadat pur şi simplu ele
galiţieni.

Sunt aclu.<~i apoi secui, slovaci, poloni şi lipoveni care ~unt colonizaţi p~
m oşiile mănăstirilor româneşti.
Politica iluministă a lui Iosif al Ii -lea menită să contribuie la dezvoltarea
eco n omico-culturală a noii provincii are darul de a pune bazele viitoarelor conflicte etnice prin aducerea ele noi populaţii care să contracareze pe băştin aşi.
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Homânii bucovineni sunt conştienţi ele acest fapt şi !nainteazâ numeroa~e memorii cur\ii vieneze refuz[ind să participe la lucrările Seimului de la Lwow.
La 20 mai 1841! in cadrul Marii Adunări Naţionale ele la Cernăuţi, romftnii cer dezlipirea ele Galiţia şi recunoa.5terea autonomiei Bucovinei.
Cu acest prilej .se obi;er vă primele urmltri ale politicii demografice f5cute
ele habsburr:i in Bucovina. coloniş t ii g:iliţieni susţi nând menţinerea alipirii Bucovi·
nei la Galiţia sau ruperea in două a provi nciei şi constituirea unei Bucovine
ruteneşti.

Sprijinil.i ele poloni, românii bucovineni au retL'iit să impumi Casei ele
Au'itria separarea Bucovinei de Galiţia şi recunoa5tcrca ei ca ducat in cadrul
Imperiului prin Constituţia clin 4 martie 184!1. Organizare;1 ducatului s-a făcut
prin decrC'tul imperial clin !J decembrie lllfi2.
Cu ace.st pri lej s-a recunoscut faptul că Bucovina era „parte clin vechea
Dacic şi că „diferenţa limb<.•i, a datin ilor şi n obiceiurilor nu îngăduie contopirea
cu Galiţia".
Cu toate c:i situ aţia românilor s-a imbunătă\it clupu obţinerea autonomiei,
înfiinţându-se şcoli româneşti, totuşi ci continuau să piardă teren datorită deo;naţionalizării. Astfel . numai intre 1875 şi 1880 mm1ărul lor scade cu 31.î21 de locuitori, ceea ce repreze nta î,35%. Politica Casei <Ic Austria faţă ele români a
fo't una defavorahil:i. a~tfol că inelu.siv liberala Co n:<.tituţie a lui Carol IV clin
l!llB nu recunoştea existenta unui stat românesc in Imperiul federalizat.
Pri n urmare, la 27 oct.ombi·ic 1918 Adunar{'a Con„tltuantă ele la Cernăuţi
a hot:1rf11 „lmire:i Bucovinei intc.Qralc cu cc,lelalte lări romf111eşti fntr-un stat naţional indcpcnelent". ia r ln 28 Noiembrie HJl8 Congresul General al Bucovinei
proclumă prin Iancu Flondor „Unirea neconeliţionat{l şi pe Vl!cie a Bucovinei in
\"echile ('i hotare pilnă la Cercmtt'i, Colacin liÎ Nistru cu Regatul Homdnici".
I ;1 10 septembrie J!Jl9, prin Tratatul de la Saint Germain. Austria a re~
nun ţ.at la ducatul Bucovinei in fm·oarca Homl\nicl.
l'rin Cons tituţia clin 1!12:J Bucovina a fost i ntegrată in viata politică lfi admini„trali\"i\ a Homîinici J\fari, ;1corclânclu-•.c minorităţilor largi drepturi care
f<icC'au po•ibilâ deplina dezvoltare ;1 acestor etnii.
t\cc.>st caciru elcmocratic. ascmănf1tor ti1rilor clin apusul Europei. este distrus
dt> hohe,·ism, care a rupt Bucovina ln două la 28 iunie 1940. ln partea de nord
a HC(.•stel provincii r<m1ân eş ti a fost adusă populaţie ele pe toată întinderea Im
pcriului ~ovic tic cu scopul vădit ele a !'!aviza acest teritoriu.
l'aralcl cu aceste masive colonizări. s-a procedat la dislocarea populuţiei
romll nestl fie prin pogrom uri cum a fost cel ele la Fântî1na Albă din 1941. fie
prin rlc1= urlarea în S!beria, la care s·a adăugat clesnaţionalizarea for\ată.
ln prrzcnt. cu toate că p:ictul Molotov.Hibentrop a fost condamnat public
la nlvd conti n <.'nt:1I ~i mondial. iar Uniunea Sovietică s-:1 dezintegrat, Bucovina
a ri'lma' ~tl rbiti'I de partea ele norei a teritoriului său, iar poporul român dC'
acolo ·I cultura ~a vor pieri mai devreme sau mai tilrziu in nnijlocul n C'pi'1săril
1·urupenC'.

L'UNlON DE LA BUCOVINE AVEC LA ROUMANIE (1913 - IH93)

Le lrav11ll l!ll<' \'OÎ<.'i c„t ccino;acn.• au 75-c nnnivcrsuirc de J'Union de la
Buco\'inc il\"<.'C la Houmnnit, momen t important cl:ms Ic proce ...,w.-; de con~li
tution ele l'F:tat natinnal-u nitairc roumain.
I .';11car rl onn<' unc brcv<.' pr<;sentation de, la BuC'ovi nr, ava nt et aprcs
Wiii, ct ii conl'lut : h.· 28 No\'embrc 1!118 ii y .cut un nete de ju.,ticc histoi·iquc. ln
province c'c•.1 int1:1, n · 1 :irfaitc.>mcnt dans t' r.tat d~mo<·r;1!1(1U c Homlinia Marc (la
Ci ran<lc Houma n ii:).
A la fin de l'ouvrnr.c on nmntre quc ln p;irtie norei eh:· celte provincl' a
etc annt'.-xce par Stulinc cn 1!1·10, et c·lle l'cst re!.tec ju„qu'.'l nu~ juurs.
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STUDII DE IS'l'OIU E

CONTINUITATE ŞI HESTRUCTURARI CULTURAL-ETNICE
ÎN NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL ROMANIEI
NICOLAE UBSULESCll

Mnjorita~ea co\'âr~itonre a cercetătorilor acceµtă că arheologia este o ~ti
in\:'1 istorică, rezultimd de aici că scopul final al oricărei cercetări m·heoJogice
e't<.' si'I se apropie cât mai mult posibil ele o reconstituire complexă a realitălilor
trecu tului. ./\cea.'>ta implică faptul că, dincolo de numeroa .ele culturi sl<!bilite în
mod convenţional pentru sistemntbmrea imensului material rezultat din ~pături,
să se poată înţelege acţiunea concretă a grupurilor de populaţii care le-:m dat
naştere, c:1uzele care determină ascensiunea sau decăderea unor culturi, precum
si interferentele ce se produc in anumite momente intre aceste r.rupuri ele po;mlaţii.

./\vâncl mereu in \'Cclere datele concrete furnizat.~ de iz•:oarcle ~cri~e din
perioadele mai noi, putem înec-rea să înţelegem, şi pentru perioadele preliterate,
dacă anumite modif1ciiri pc care le surprindem la un moment dat. în cultura
materială şi spirituală dintr-un anumit teritoriu. sunt doar n:zultat ul unei e\' !1luţii interne (eventual, cu receptarea unor influente culturale externe) sau repre:ântă poate şi o modificare cu implicaţii etnice, prin pătrunderea efectivă a
unor populaţii străine. Din păcate, criteriile pc care Ic avem ln dispoziţie nu sunt
nici suficiente, nici destul eh.' elocvente pentru a putea sesiz<1 foarte exact pragul
dintre un simplu salt cultural ~i o restructurare etnică ~i culturalii.
Astfel, ca pentru orice etapă i'ito rică. ~i pentru lunga perioadă :1 neol iticului ::;i eneoliticului de pe teritoriul Homi'miei (circa li000-2000 î.Chr.) este dificil
~ă disccrn<:'m cu preci;r.ie Intre continuitate ~i discontinuitate. Dacă ne m ulţumim
să receptăm s ituaţia doar la n ivel ul strict formal al clasificfirilor şi di\'iziunilor
rcali1.<1te ele cercetarea arheologică românească. atunci avem tabl nul. unui conglomerat ele aproximativ 40 ele culluri. complexe culturale. aspecte si r.ruµuri
localei. Important este insă ca în acest conr:lomcrat si1 in ccrcăm a discerne liniile directoare ale evoluţiei istorice. p entru a se putea stabili momentele în
ca re avem ele a face cu e\'ulu(ia culturală continuă a aceleiaşi pop ulaţii autohtone sau situaţiile in care intervin penetraţii masive de populalii alogene, urmate
de amalr;am;iri !ii restructurări ·~Inice.
ln acest sens, considerăm ci'1 :o;tadiul actual al ccrcelf1rilor arheoloricc i·cferitoar<:' la pc-rioada nco-cnc0Utic:"1 din nonuinia ne ofer:! o imagine de an!>arnbl u
destul de coerent:\ asupra e\':Jlu(ici clin toate zonele~. Chiar clacă mai e:-.:istă
lacune ele cercetare. ncestea se referă mai mult la ami'1nunte, ln a pectc particulare. iar nu la imaginea ele an<itmb lu. Credem. de::i, că. pe această bază ciocuI E. Comşa. Neoliticul pc teritoriul Homărzici, Consideraţii, BucurCl;iti . l!J87 ;
P. Homan. Forme de manifestare culturală din eneoliticul târziu şi perioada dt"
trarniţlc spre epoco l>ro11zului, SCJV A, 32, 1. 1981, p. 21-42.
2 E. Comşa, Detrachtu11gcn iil>er die Ent wickltmg dcr ncolitlzischen Ku1t11rc11
auf r11mii11isclicn Gel>ic!, Slov.1rch, XXXV, Hl8i. 1, p. 65-103.
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meni.arii . p11tm11 lnN'r .... ,1 nl'lualmente o abordare globală a problemei continuităţji
cl lsconlinultll\11 ~ult uralc şi etnice a civilizaţiilor neolitice şi e neolitice din
sp;11iul t•arp11tlc.
l'••ntru .1 traiu problema continuităţii, considerăm că incleo<.ehi lrei elemente
~u nt m111 '"llL''li ve: cera mica, plastica antropomorfii şi ritul funerar (i nclusi\'
:otrm·tura 1mtropolnr.ici1, acolo uncie există date în acest sens). De•iJlur, ev<1luar.ea
.n·c,tor criterii nu se poate limita strict la teritoriul luat în discuţie, ci trebui e
rt•:illzntfl ln contex tul mai larg al evenimentelor ce s-au petrecut. în perioada rcsp•·<.·ti vâ in sp aţiile balcano-egco-anatolian. nord-pont ic şi central-european. Dar
n ici aceste criterii nu pot avea un caracter decisiv in problema care ne intere~c-ază. Mni ales modificările în ceramicl1 nu implică neapc"1rnt o schimbare el nic<i .
c-Je putând fi şi rez ultatul unei evoluţii interne sau al receptării unor „mode"
culturale. De aceea, o concluzie referitoare Jn exi„tcnţa unei schimb{1ri etnice
trebuie să fie rezuitatul unor observaţii corelate, care ~ aibă în vedere atăt cultura materiaU1 şi spirituală, ciit şi ansamblul situa\iei istorice dintr-un anumit moment, într-o regiune dată.
'finiind cont de aceste criterii, consiclerf1111 că în lunr.a evoluţii? de circa
-I milenii a neo-eneoliticului din Homîinia se pot sesiza trei momente mai importante. care. pe lilni;iă evoluţia locală, implică şi prezcnţ<i mao;ivă a unor populaţii venite clin afan'l, rezultând fenomene de sintez<'1 ct n ico -culturalf1.
Un prim moment ii rcprezintii procesul neoli li ză r ii , în cadrul căruia cuvântul hoWnitor l-au avut n cincloielnic comunilflţil e clin spaţiul balcano-anatolian. Acc~tea s-au răspândit treptat, pornind de la Dunăre spre norei, peste upmape
întreg teritoriul Bomîi niei. Jn răspândirea lor, noii veniţi au atras trC'ptat la mC>dul
de viaţă neolitic !:'i comunităţile locale epipaleolitice:i. Sl' ponte se„iza chiar un
moment de existenţii paralelă. in zone adiacente, a celor clou[1 populaţii, cm moduri
de \'ia\<i şi ele economie diferite. ln ac2st sens pot fi interpretate com pl exele <-'Pipaleolitice in cur~ de ncolitizare ele tip Schela Cladovci l.epenski Vir, clin
zona Por\ ilot de Fier ale Dunării~. precum şi de tip &>roca, pe Nistru ~. ; acestea
au fost desigu r contemporane, pc parcursul mileniului al Vl-lca, cu co munilăţile
)'.?rupului neolitic pe deplin format Gura Baciului
Cârcea (răspândit in Oltenia
~i Tran~ilvania). şi care prezintă certe analogii cu fenomenele culturale l'rotose~klo. Anzabego vo, Karan ovo I clin Pcnimuln Balcanică"· Comunită!ile cpipaleolit ice locale, atrase prin acultura \ie la modul de viaţă neolitic, n-nu constituit
doar un eleml'nt pasiv, ci au lăsat urme ale prezentei lor în sinle1.<1 culturală
Sturc(•vo-Criş ce s-a format in spaţiul balcano-clumlreano-carpatic. i ncă clin primul
şi

3 VI. Dumitrescu. /,c debut du Neolit11i<1uc au nord du Dan11b1· en /lrmmcrnie, ilctes clu V 111 Co11yres /11!. des Scfonces Prc-et Protohistori<111cs, t.I ..
Hel9rarl, l!l îl. p. 85-96; E. Comşa, Q11elr1ues do11 ecs sur le process us de Ta ncolithi.ţafio11 cla11s le territoirc de la Houma11ie, AACarp, XVIII, l!lill, p. 69-H;
Al. Piiunc,cu, l.cs industrks lit/1i<11u!.ţ du Neolithiquc a11cie11 de la lloumani<' •.. ,
Chippeci st mw [11d11st1·ies of rhc carly farmi119 Cultures in /·;uropr., Var.;ovia.
198!1. p. î5-!J.I.
·I V. Horonean\, Hr.cl1ercllcs arc/1eolo9ir1ucs .rnr la cult urc S<."'lt<•Ta Cla~lm>rl
el<' /11 ::011c ele l'ortcs de Fer <lu Dmmbc, Dacia, N.S„ XV I I. 1!173, p. 5 -:m. D. Str ~
juviC. f) /1• l.l'pC'ns/.:/ Vi r-Kullur mul clr1· Be!Ji1111 clr>r Jm1 !1stci11zcit a11 cfr>r mittlcren
l>rmuu, in c:nlec\i11 F1111daml'l1ta, Rcihe A, Bel. 3, W ie n . l!lîl.
• '
!.i \' . I. l\larkC\'i .', Hugo-d11cs11·01~slrnjn lrnl'tura na tcrr/torll Moldavii , ~hişi
nfau , 19i·I.
1i N. Via"'"· C1~a mai 11ccf1c fazei a complc.nilui c11l111ral Starfruo-Criş i11
Homci11in, 1\l\ti\'111>, IX, 19î2, p. î -28; M. Nlca, Ccinen, c1•11 mai veche aşe'zarc
11colitlcci do! ln md 1k Curpaţi, SCtVA, 27, l !lîri I. p . .1:1~, - ·W3; idem . Nouvcllc,ţ
<10111!1' .~ .sui· fr Nl:11lltltir1111· nul'i •n cl 'Oll.!11ie, Vu d cr, N ..'>„ XX I. l!lî 7, p. 13-53;
idc-m , /. 1· yro1tp1• 1·u1turd Ccirc1•a-Grricli11ik rlnr1.~ le 1·011t1·xt1• <lu Neolitl1iquc l>a1ku11i<111<', 7.lwrnll; NorodllO!I M11Z<'ja, XIV, t . Belf!rlld, IOfll, p. 10:1- 112; Gh. Lnzaro\'Îc1. Ncolltin1l timpuriu in Uomcinla, Al\Jl'or, \'III. 1!184, p . .J!l- 10-1: I. Paul.
U11d<• p ro'1frm1· nfr 1l('(1litk11t11I timpuriu clin zona carpat o-d1rnurea111i, SC/VA,
-10, 19!!!1. I, p. :l-:?î.
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nivel al aşezării ele la Gura Baciului se constată, pe lungă tipul antropologic ml'd1tcra ncan. şi prezenţa celui protocuropoid. care, împreună cu descoperirea unui
cap ele piatră sculpt.at 1. indică includerea in acenst<i comunitate neolitica veche
a unor clemente epipaleolitice locale. probabil clin 7.c>na Porţilor ele Fier. Apoi,
este semnificativ raptul că <ispcctul formal în neoliticul -..· cehi pe teritoriul Homîmiei (Sta rl:evo-Criş) se cleosebeşte parţial de alte variante contemporane şi inrudile din Balc<ini, tocmai printr-o anumită ruclimentarizare a culturii materiale
~i spirituale. Aceasta evoluţie parlicular[t, sesizată cel mai bine în nordul şi
estul Molclovci în prima jumiitate a mileniului al V-lea î.Chr. 11• s-ar clatora tocmai faptului că populaţia epipalcolitică locală, trecând la noul mod ele viaţii. a
prl'luat mai ales ceea cc era utilitar clin cultura noilor vcnili şi mai puţin aspecte
legate ele rarinamentul artistic.
De allfcl, la periferia norclidi, comunităţile marelui complex cultural Starl:cvo-C ri~ n -au mai a1:ut forţa necesară (p robabil, in primul ri'md demograficii)
de a-si impune propriile tradiţii in faţa pop ulaţiilor cpip11leoliticc locale, m;trel că
in aceste zone se obs'?rvă :-.a.5terea treptată a unei n oi culturi . cca a ceramicii
liniare clin faza veche !•. Decor ul ceramicii, esenţial schimbat. r eflect[1, mai mult
ca sir. ur, un nou Ionel cultural şi etnic, central-european, diferit ele cel balcanic.
in această etapă, a neoliticului târziu. teritoriul Homiiniei a cunoscut deci
începutul unei noi restructurâri etnice şi cultw·alc. Sprt• deosebire ele prima.
accwsta nu ~-a mai desfăşurat doar clinlr-o singură direcţie (sudic ă), ci s-a afl.at
su b semnul unei confrunt[tri intre două curente cliverr.cnle : unul ~uclic. altul
r.entrnl-curopean. Amalgamarea şi sinteza celor două curente vor acoperi iarăş i
o perioadă inclelunP,ată, corespunzând neoliticului târziu şi începuturilor eneoliticului. adică aproximativ a doua j11m[1tatc a mileniului ni V-lea i.Chr.
lncâ ele la incc:rntul .mileniului al V-lea, la Dun[1rc i~i fac apariţi a, pe
un front larn. noi comuniti1ţi, inrudite cu cele ale chalcolilicului timpuriu baJcano~matolian. Ele sunt reprezentate aici prin culturile ele tip Vinl:a (in Banat şi
Oltenia)•0 • Dud eş ti (in l\Iuntenia şi Oltenia)ll şi ceva mai ti1rziu llamangin Ci n
Dobror,ca) 1 ~. Aceste comunitiiti au reuşit sfi disloce parlial pc cele ele tip Starl:cvo-Cri'i 11 IB, <L'ia cum au demonstrat recentele observaţii stratigraricc ele la Liub cova1:i. Alte comuniti1\i Starcevo-Criş au intrat într-un fenomen ele sintez{1 cu
7 N. Vlassa, op. cit., p. 18-21 ; O. Necrasov. No1wC>//cs clom1ccs antllropologiqucs co11cenia11t la populatio11 de la culturc 11eolithi<1 ue Stari:cvo-Criş, Annuaire
Houmain cl'A11tliropo/o!Ji1?, XI. l!l65, p. 14-16; E. Com~a. Dic Bcstatt1rnyssittcn
im runi;inisc/wn Nco/ithi/mm, J MV, 58. l!Jî·I. p. 115.
SI N. Ursulesct1, E110/uţia "ult urii Starcevo-Criş pc tC>1·;1oriul Molclovel, Suceava. Hlfl·I, p. 33--40; V. Dergachcv, A. Sherratt, O. Larina. Uec:ent Ucsults of
NC>olithic llesenrc/1 în Mo/davia rUSSUJ, Oxford Journal of 1\rclial'o/0911, 10, HJ!ll,
I. p. I-Hi; N. Ur!'ulescu. V. Der1?accv. 111ffuc11ces de lll/)c Firtca cl<ms le Neolithic1uc a11cie11 <le la Molclavic, /fo11atica, li, l!l91, p. 157-1îl.
!J E. Comşa, Quelqucs prol>lim1es conct>rncmt ln ciuilisntio11
de Ciumcşti,
AACarp. XIII. l!Ji3, p. 39-50: J. Licharclus. 7.ur 1,;11tstchu11y dcr l.i11it>11bm1Cll.:<··
ramii,·, Germcmia, 50, 1-2. 1972. p. 1-15 : .J. Pav1ik, .Hterc l.incnrlwrnmik i11 cler
Slmcnkei, SlovArdi, XXVJ!l, 1980, I. p. 7-88; Gh. T.azaro\•ici. Citeva p1'01>/eme
privi11cl sfcirşillll neoliticului timpuriu di11 1iorcl -ve.~t 11/ Homâniel, AMNap, XVII,
1980, p , 13-2!J: Gh. Lazarovici. I. Nemeii, Neoliticu/ cle:woltat clin nord-i:estul
llomâ11ici, .tlMPor, VII. 1983, p. 17-60: N. K;1licz, .J. Makkay, Dic U11ic11ba11dkeramik in cler Grosse n U119ar/sc/w11 Tiefebc11c, Budapesta , )!)îi.
10 Gh. Lazarovicî, Gornea, Hcşiţn , l!Jiî, p. 4!J-8J : iclem. Neoliticul Ba11atului,
Cluj, l!l7!l, p. i0-80, 122-132.
11 E. Comşa, Dmm ecs sur la civilisation de Dudeşti, PZ, ·W. 2, l!lîl, p. 1-152.J!J; M. Nica, /.n cull!Lre ele DudeşU cn Ol/ e11ic, Dacia, N.S., XX. 19îli. p. 71-103.
12 D. Berciu, Culturn l/amnngia, Bucu~ti, 1966: P. Haşotti, I.a cu/turc
11eo/it/1ic111e Hama11gia, în voi. /.e PaleolithiCJue et le Neolithic111c de la Ho1ima11ie
e 11 r.011te;rtc euro1>ecn, laşi, 1991, p. 250-265.
13 A.-S. I .uca,
2 - Anuarul

Liubcova-Orniţa, Hcşiţa,

1991

llucovm~I
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veniţi H. Sosirea comunită(ilor vinCiene a declanşat de altfel şi procesul de
răspândire spre nord şi spre răsărit a comunităţilor Starcevo- Criş târzii, gră
binclu-•e ş i definitivându-se astfel procesul de neolitizare pc lntrer. tcritC>riul
Homânid 15•
Cătr e mi jlocul mi leniului ni V -lea cultura ceramic;i liniare, recent formaUi
in pă rţile Eu ropei centrale. a cunoscut un p ~ oces de ră s p fl ndire rapidi1. in cadrul

noii

căru ia

de c(im un ită ţi ocup ă ap roximativ jum:itutca nordică a teritoriului
pun:ind -apăt cx h:cn\C!i u ltim('Jor ma ni fc ~lări :!le cu lt urii St11rcevo·Criş Iii.
In m od firesc s-a u produs presi lm i recip r oci:- intre co munităţile ele origine suclica
şi cele c ent ral-curopem~ ale ceramicii liniare 17• rezultând o ~c rie ele culturi şi
f~ ciesur i de m ix t urn . cu un p uternic caracter de orir,i nalitn tc. ln cadrul dlrora
se i:n b in ă. în prnpo r(i i di ferite, clem ente le celor doui1 ·ronduri cullurale ş i etnice:
e vor ba de pr upuri culturale ş i culturi . precum cele ale Banat uluiw. Tisal!I, Turd a!; ~'ll. I cloci, -1 Boia n n ş i Precucutcni :!J. Totuşi , considerăm că in accasti1 sinteză
a fost mai pute:-n ie. in cele d in urmă, ra ::torul ~ util e , care a pus amprcmta definitorie a-;uprn ru lturilt~r nou form a te ale cn eolillcului timpuri u . /'.c~astn s-ar
explic:: a: î.1t pri n superiorit atea cultural ă a acest ui fon d (a flat permanent in leg ătur ă cu cent rele m·ar?sate ale CÎ\' iliza\iilor
Orient u lui Ap ropiat ~i bazinului
er-c2;in ). dt !ii prin faptul c ă e l se aclau.i;if1, ln acest teri tor iu, e leme ntelor meridiona le mni vechi, de fa ctură Stari!evo -C r iş. Oricum, ş1 clin p unc t ele vedere ant ropr;!•1!: 1:. populaţia el~ b inccputu ril.:> cncoli ti cuh1i ele pc teritori ul Pomiln ici
prezintă ri evidentă factt:ră med it eran eană :1, ates::1t l1 s i ele trfl-at uri!!) far iale ale
plasticii nnt r opomorre:>5.
Sin tezei:? <'\ n o--::u!!~iralc in;:he::ne pc la incqrntul milcaiulul ul IV-ica ~e
a rl:'1 la b;:za t:n<!i rC>:~ . .-.rcabile con ~inuităti. ce 1~1arc h cază lnt1·cn!'!a e~·olulie n encoli:iculu i Hmpcriu ~i dezvoltat. ln cadrul u nor complexe cultura!c, precum Boinn·
Ctmwini\a , Precucuteni-Cucu tcni. \"adastrn-Si"1ku\a. Turd a~-Fctrcşti si Tis:i-Tisza pt.lt?lir-Bod rogkereszt ur. S e pare că şi in t re une le dintre a cc·;le compl~xe exi ~ lă
p uter n ic~ ;n:·u:liri (:le~: . m 1 clou r prin fili a \ie, ci ~ i pe or izon tala), a şa cum s ll'~co

~cr ic

rn n~fmcsc,

l l C h. LnzarO\·ici, F aza a 1V -a a cult urii Starc cv o -Criş în Bana~. AMNap,
Vili , l!lil. p. ·109-·!l:I.
15 :-<. U rs ul ~ cu, V. DC?r ~nce \', op. cit.„ ;>. 161.
Iii !·~. Comş:i. He?' rrl' /1 t:rn9rm iibt?:- dit: J.• i1iic n bawU.:.~ ramil~ au._( r!c :it Ge1>iet. cler
'·'umciti.\c"•ll'>l ' ol!;.~; ··p n'bli!; irncl c!.
11n gr•~·1=c ndcm l.iindcr, Dacia N.S„ HI. l!J59,
p. 3i-5i; N. t; r sule ·- cu. Co nt. »ib:iţii p rivind e v oluţia culturii ccmmicii liniare pe
r.·ritoriul i\ lolclovci , Ad 11Wo~c!, XJll, l!J!JO, p. 13--ti: idem. Ln civilisation de la
eeramir111c r11bancc dan s ies rc.:1ions oricntalcs de la lloumanic, in vol. l.c PaMoli1l1i<11tc ct /,• Ncfo li1hii1il c d.! la Uoumanie cn conte.-rtc curopcc>n, Iao;i, 1991,

p. 11111-:?24.
I î <ih. Lnzaro\·ici, D fc Vin ca-Kul!.ur und ihrC? Bezlcl11uigc1i zur T.i1:ie11ba11df.:crnn:ik, .\'1\'CJ, 52, rna:1. p. IJl - Ji6.
111 ldem , J\Ji9rolio11 et d iffllsion dan.~ [cs culture ; du Banat et d e l'Alfiild,
n 1:01. Tlitbane ci Cordial, Licr.e. 1990. p. 21-37.
l'.) (ih. l..:11„1:-ov ici. Z. Kalmar. Discuţii pe marginea lcgăt.1irilor cro11olor1ice şi
<. !:urale in~rc 9ru;m l Idou şi cultura Tisa, AM Nap, XIX. 1!182, p. 221-2ili.
~o z.. Mnxim-Kal ma r, 'I'urdcrş, Cluj, l!J91.
I · I'. I :w .mv1• i. Grnpill şi staţi 1111ca I clod, Cluj, 19!11.
22 -.;. Com');1, l.,toriu co mun itii ţilor c ulturii Boian, Bucureş ti, 197'1 ; id<.'m, I.a
u:/t.u:·c !! · JJoia11, !n \'ol. Le? Pnll!oli!11iqu e et l e Neolit.11i<1u e d e ln /?01rnw11ie cn
c·or::e.1·r.- cu.rop1•1) 11, luşi , l!l91, p. 225-2•19.
S.
• 1: m1 u , olcu. Cu! tI:rn J>recacutc ni pc ~crîtor!u l României, ilucu .
1 ::~:I, l!J7·1.
2·1 O. Nccr.L-.o\', l\t. Cri~tc~c u, Str ucture a11tl1ropolo!li'l ue rlcs tribus 11 eo-e11coliU1 i r1 u e. ct ele l' A•1c du Dro11zc d~ la Houma11 IC", ln colectla f'1111dam c 11ta, Hcihc B,
Bel. 3, Tc il V III a, J<:,;I n . 197:1. p. 137- 152.
25 !-:. C om~a. 1'ypotnyk C't .~i911 if ication dC"s /i!lurines mzt hropomorfes 11coltthic1 :1es du tc•rritoirt• roumuin, Vaka monicri Symposium '72, Capo di Ponte. l!J75,
p. 1•13-152.
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1\1

r„„1(1 cxi ... tcn\a un or a ... pcctc m ixte. precum Stoicani-Alcleni-Bolgracl, format ln
• 1111;1ct11I dintre comuni tăţile cneolitice din Muntenia şi Moldova (Gumelni\a ::;i
Cucutc·ni )':•._ Chiar dacf1 pc purcursul existen\ci îndelungate a acestor mnri comµ lcxe se co nst ată unele modificări in con\inutul culturii materiale şi uneori
... piritunlc. act•stea se explică insă integral prin factori economici şi socinli in:1 rni. cnre î n soţesc t rec-:?rea trep tată spre o societate ele tip ierarhizat :r;, ca ::;i prin
rcct.-ptarca unor innue n\c culturale d in ariile invecinate.
S pre ..,fiîr::;itul eneoliticului dezvoltat. aproximativ prin prima jumătate a
mileni ulu i :ii Ill-lea, a început un n[)u proces de restructurare etnică şi culturală,
lni\iat ele acem;tă dală de comunităţi ele orir,ine răsăriteană :!li. Penetraţia lor s-a
prod us treptat, atiit prin infiltraţii lente (de exemplu, ceramica ele tip „C" din
cadrul culturilor Cucutl'ni-Tripolic şi C:umelni\a )~'. cât şi prin valuri succesive
dl? triburi p astorali? seminomade şi nomade, venite clin stepele nord-pontice şi
nnrcl-caspice :iu„ Primul val afectează in special zonele de câmpie, cu caracter
stepic. din Dobro11ea şi răsăritul .Munteniei, manifestându-se prin necropole plane,
cu schelete intinse şi inventar sărac (ele felul celei ele la Brăilita) :u. Conrnnilă
tile acestui val formează prima cultură a perioadei ele tranzi\ie ~pre epoca bronzuh.1i, Ct-rnavocla 1-Pen::c .JJ. asimilîtnd o parte a p[)pulaţiei gumelni\ene.
Alte comun ită ţi pastorale pătrund cam in acelaşi timp în Câmpia Tisei
ş\ ele aici pc valea ::VI ureş ului, unde disl ocă comunităţile Bodrogkerc~:r.t u r. Ele sunt
de asemenea atestate p rin necropole plane, ele aspect Dccea :Mureşului ;i:i.
C nn: un it f1 ţ.i l<' nutohtnne care rezio;lii cel mai mull in calea tr iburilor pastoralc sunt cele ale c11lt11rii Cucutcni. Pe teritoriul ci s-au format treptat o scrie
ele rruµe cul wrale cu aspect mixt ( Horocliş tea-Erbiceni. Brânzeni, G ordin eşti. \lfih\'a'.i n l i. ti ·atovo) i1. in cadrul cărora fo n dul cucut en ia n s-a menţi nut viguros
1ncâ multă \' reme .
Un frn onwn o;irecum similar !"-a petrec ut cu com uniU\ ţile tilrzii ale fostefc,r c:11turi Gmw:!l niţ<~ . Sf1!c111,. P,:;dror.kcr~z~ur. care s-au concentrat la adăpo stul
zonelor :non tane din \'l'stuJ ţ;irii, dând naştere unui a~pect culturnl de mixtură

21i I. '!'. Drago:11ir. DiieoZI;i:-ul di11 s11<l-e.~t.ul Uomciniei. .t1spect.11l cullural Stoi<m1;-,\lclc:1i. Bucureşti. Hlll3.
2î !~. tir~.ult'~cu. Su r Ies dc/JUts du Chalcolitliiquc ct !'est <ies Curpates, S111dia
j'1'achisto r: c!l, 1-2. Sofia. 1971!, p. 130-135 ; idem, Premise ale fe11omc1111Zlli urbaniz<irii în i storia vecl1e a Uomciniei, in voi. Istorie şi civilizaţie, Iaş i, 1988,
p. 2·1-25.
28 P . Homa n, St. rukt1trllmlcrun[le;! des Endaneolitflikums in Do11au -KarpatenRu11m. Da« irr N.S.. X\' , Hl71, p. 31 - lfifl.
2!1 /\. Dodd-Opritescu, Co11.'<itl e1'<1l ii w:11pr~1 ccrumicii Cu,:tlteni C, SCJV A, 31. 4,
l~l80. p . 5·17-55î.
30 E. C:>n·!)a, r:.>udr111 cs pro blem cs 1:011ccrna11t l e Neolithique Ji11al et ICI pc·
rinele de t ransitio11 ri l'A9e Hronzc da ns les r eylons 11ord-et ouest-po11tiques, Balca nir:n, ll l, 19î2, p. 5!1-fl2.
3 1 N. l!ar1uchi. F'l. Ana~ta ~i u, Brăiliţn, Brăila, 1968, p. lll-23.
32 S. Mori ntz. P. Homan, A spel.:te d es A11sga11gs des JÎ11eolit11ikums 1111d dc1·
l) ber1JC1llf/·~st11fe ztt r Hrom:czci • i~ Ua ur.t der Nicdcrdo11a11, Dacia, N.S., XII, 1968,
p. ·l:î- 121!: H. Todoro\'a, Zu r Fra9c vo 11 Kontimiitiit imd Diskontin11itdt in der
l~11twicldm1q des NeoW.hikums, Aneoli:hilrnms u11d cler friilwn Bronzezeit auf der
Balkanlwlbhiscl, 1'hracia prachistorica, Supplcmentum Pulpuclcva, 3. 1982, p. 5-9.
33 A. Dodcl-Opriţescu. [, C'S cU!mcnts „steµpi<JU CS" dans l'Encolitlti<Jlte de Transyl vmiie, Dacia N.S„ X~\:11. Hlî8, p. 8î- 91l.
:14 M. Dinu, Quelc1ues co11sideratio11s sur la periode de transition du Neolitldc1ue li 1'.tlge d11 Bremze ~l!r l e tC'rritcirc de la Moldavic, Dacia, N.S., XII, J!l61l, p.
12!l-139: idem, Quelques 1·emar'lues sur la eontim1it.c de la ceramiquc peintc du
t.ype C11c11te11i clurant Ies civi/isations llorocliştea-1':rbiceni et Gorodsk, in voi.
/,a civilisc1tio11 de Cuc11te11i cn c:ontexte europcen, Iaşi, l!l8î, p. 133-143 ; V. A.
DerJ?acev. Pamjat.nild pozdnego Tripol'ja, Chi!$inău, 1980 ; idem„ J. Manzura, Pogrebal'nye lcompleksy pozdnego Tripol'ja. Svod isto~nikov, Chişinău, 1991.
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(Cheile Turzii. Herculane. Sălcu\a IV). care a stat la baza reprezentativului complex
Coţo{eni din perioada de trecere spre Bronz A .
Mî şcf1rile <le populaţii, în care sunt antrenate atât comunitftl ile de ori gi ne
locala, cât şi cele alogene, precum şi cele rezultate din amestecul acestora. au
condus trepta t, spre sfârşit ul eneoliticului târziu şi la începutul epocii bronzului,
la formarea unor vaste unităţi culturale (Horodişt.ea- Folteştl-Cerna\'oda li, Coţofen i. Baden). care reprezintă 1·ezultanta finală a procesului de sintez[1 al indoeu rope nizăr ii

teritori ului carpato-du năreano-pontic :~ 1• in cazul acestei mari resetnice şi culturale cunoaştem, de aceasti'1 dată, şi numele populntlei
care a rezultat din acest proces, ocupând o mare parte a Europei sud-e\tice
şi est-centrale, incl llo;iv actualul teritoriu al României : trncii .
Hapida ş i su1m1ra retrospectivă pc ca re am intreprins-o asupra e\'olu\iei neoliti cului i:;i Pneollticului din Homânia ne aratu cl1 intre p rocesele de con\inuit<ttc
şi cele de discontinuitate nu există o barieră strictă şi nici perioade de cenzurii.
Există doar perioade in care predomină evolu\in lină, internă şi momente in care
pe primul plan trec populaţiile a logene, care i m primă amprc-nta lor proprie şi
comuniHtlilor locale. Chiar şi in al doilea caz, fondul local continu[1 să joace un
rol destul de importnnt, deoarece nu e vorba de 11similarca sa totală, ci de o
sinteză cu noii veniţi. De aceea, considerăm cf1 i~1m11i nea ele an~am blu a p1·0cesului istoric in lunga perioadă a rwo-encoliticului din Homiinia are ca n otă
dom ina ntă aspectul continuităţii. pe care se grefea:d1, din câ nd in când, cel al
disconl inu iti'1l ii pa rţiale . lnsă, noile sinteze. dincolo de un aspe,ct general n ou ,
c;1racteristic unei anumite perioade, poartă mereu o mnprent{1 specific<i teritori ului respectiv.
tructurări

CONTINUIT!': ET RESTRUCTURATIONS CULTURELLES

ET ETHNIQUES DANS LE NEOLITHIQUE ET L'ENEOLITHIQUE
DE LA ROUMJ\NIE
nesume
Unc varia nte en fran.,iais de ce lte etudc a ele prcsentee au Xllcmc ConJ?rcs Jnternational des Sciences Prehio;toriques ct Protolfr;toriques (Brati sl;ive. 1991)
el apparnltrn dans Ies Actes du Congr~s.

---------

35 P. Roman, Cullura Coţo[C'11i, Bucureşt i, l!l7G.
31i Idem., Zur kut111rdlc Gru11dlage d cr thr<1ki.ţd1c11 Hro11zn:eit, Thraco-Dacica,
Bucure~ti. 197(i, p. 53-57: I. Pau l, C11 privire la contributia sul>st ratut11i 11eoc11colitic la formarc•a civllizaţlcl Bronzului tracic pc lcrltoriul românesc, HMMMuzec, 4-5/1!l80, p. 17-33.
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MODELE DIN LUT ARS R~PREZENTAND LOCUINTE
SANCTUARE ENEOLITICE DESCOPERITE PE TERITORIUL
RO MANIEI
ION

l\tAHEŞ

Pc parcur:;ul anilor au f0st intreprinse cercetări arheologice in numeroase
C1!1C7.l'iri eneolitice, unele fiind investigate complet. altele parţial sau prin sondaje.
Din comµlexitatca problemelor ridicate de cercetarea ace'itci periondc istorice sistemul de con:c.trucţie al locuinţelor a fost şi ri'unâne in continuan• un
subiect important pentru !>peciali.şlii care se ocupă cu acest domeniu. Modul de
construcţie al locuintclor in eneolitic este un subiect controversat 1 şi nel<'imurit
in tontă complexitatea lui. Stabilirea cu preciiie a formei iniţiale, tipului. elemen.
telor ele construcţie şj ele arhitectură a acestor locuinţe e-;te diricila şi clin eaID.a
puţinelor vestigii ele la aceste construcţii, con~crvatc in piimânt2.
Pentru reconstituirea cât mai apropiată ele realitate a ca.~elor clin eneolitic
sunt folosite in afara datelor arheolor, ice, analogiilor etnografice şi modele sau
machete clin lut ars care au fost descoperite in unele aşezf1ri, datăncl din ace;1stă
perl()aclă. de pc teritoriul ţării noastre. Majoritatea arheoloJ?ilor -;unt de acord
în interpretarea acestor modele ca fiind copii miniaturale de locuinţe şi, in câteva
cazuri, machete de sanctuare. Asupra acestei probleme. cât !ii in ce priveşte destinaţia şi funcţionalitatea lor. vom reveni pc parcurs. Modelele sau machetele clin
lut ar-; descoperite pe teritoriul Homiiniei au fost publicate :;;i sunt cunoscute clin
lucrările de specialitate. Considcrf1m că prezentarea lor este utilă datorită interesului pe c:ire ii prezint<\ pentru reconslituire:t locuinlelor cneolilice cfit şi a Jep.alurii lor cu practicile ele cult. magico-rituale, ele fiind o reflectare a unei anumite
laturi a suprastructurii spirituale şi sociale.
I. GUMEl.NIŢA, or. Olteniţa, jud. Călf1raşi.
l. Menţionăm

câteva

lucrări

referitoare la acest subiect : VI. Dumitrescu,
Editura Academiei, Bucur('!$li . 1!154, p. 18-201 :
idem, Cu privire la platformele de lut ars al<> loc11i11ţclor u11or culturi <>neolitice,
tn :\cta MN, V, 19Ci8. p. 389-395: I. T. Drar,omir. linele c011:.icleraţii eu privire
Ilcibci~eşti. M01w9rafie arheologicei,

la modul de construcţie a
lorui11ţclor <lin aşezclrile rttlturii Cuculeni-Tripolie,
in SCJV, 13. 1962, 2, p. 393-398; Iuliu Paul. /11 legciturc1 cu problema locuinţelor
de suprafaţci cu platformei din aşezările> <'Ultttrilor Pctreşti şi Curutc11i-Tripolic,
în SCtV, 18, HJ(ii. I. p. 3-24: idem, Cultura Pctreşti, F..clitura Museion. Bucureşti,
19!12, p. 22-37: Eugen Comşa, Js<oria Comu11itclţilor culturii Boian, 1-:clitura Academiei, 13ucurcşti, 1!17-1. p. 143-lliS : idem. Neoliticul pe teritoriul llomânici. Consideraţii,

Io:ditura Academiei.

Bucureşti,

l!J87, p. 13i-140 ; Silvia l\Tarinescu-Bâlcu.

PrC'cucu1e11i J>c teritoriu[ lfomâ11ici, Editura Academie i, Bucureşti, 1974,
p. 25-37: V. I. Markevici, Po::netripol'skie plcmena 1>ever11oi Molclavii, Chişinf1u,
.,Ştiinţa", 1!>81, p. 75-8(); Attila L.'\sz16, /)atc 11oi p1·ivi11cl te/mica de cmwrucţie a
/C>cui11ţelor neolitice. in A1·l1Mold, XII, 1!188. p. 23-33; Ştefan Cucos. /,oeui11ţde
eneoliticului f i11a[ din zona subcarpaticei a Moldovei, în Carpica, XX, 1989, p.
5:1-lil.
C1tlWra

in

2 1.ocuinţdc clin această perioadă au sfărşit in urma
pământ conservându-se doar resturile ele chirpic ars.
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unor incendii puternice.
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ION MAIU·:.':)

I. Jn aşezarea eponimă ele la Gumelniţa au fost descoperite în lirnpul săpi"t·
turilor arheolor,ice clin anul 1!125, in stratul ele cultură clin fazn Gumelniţa B'
(= Gume lniţa BI '>. următonrele modele ele locuinţe:
a. clou[1 modele clin lut ars~ (fig. 11 /3--1).
b. două modele clin lut fragmentare r. (fig. VI '·1-5).
c. model clin lut ca toartă a unui capac mic (fi!l. VI /3) in formă ele urnf1locuin\ă, deschis pe o si n i?uri1 laturii 7 (anterioari'1).
Piesele sunt ele form:i pat rulateră, acoperişul in două pante la unele exemplare înclinat in spate (Fig. 11 /3), intrarea amplasată pe latura din faţă. Un frag.
ment ele model are numai pereţii laterali (fig. Vl/5), fiind probabil reprezentaren
unei locuinţe cu două intrări şi a fost pictat cu ocru rrn:;u 11• Prag ul este indicat printr-o dungă in relief la intrarea unui model. Pc acopt•riş ul fragnwnt a r al unui
model (fig. VJ I au foo;t incizate cinci ciungi paralele pe vc:>rticală, ele la creast{1 piină
la margine, :i. Piesele figurează cnse în miniatun\. Dimensiuni : inăl\imea = 0,082 m
(n r . a, fig. II/2) : lungimea bazei
O,li5 (nr. lb. fie. VI /·I.; lungimea bazei
0,0i;
m 111 (nr. Ic, fig. \11/3).
2. In urma !-.Onclajului stratigrafic clin l!lfiO, mt Cost descoperite două fragmente de la modele ele locui nţe 11.
d. Fragment de <1coperiş (fig. V .IJ) cu patru căpriori par.aleii coboriind pe
ambele pante. Primul căprior are pc creastă un fel d e acroteră rupt[1 in mare
parte
e ) Fragment carP ar putea pruvc•ni tot ele la un model ele lc>euin\<\, cu cel
pu\in o fereastră lateralf1 rotundă 11.
f. Cdteva fragment e ele piimllnt ars, clescoperit..c in anul 1925 la (iumelni\a,
ln st ratul R 1:1, m1 fost raportate la existen\a unui piedestal asemi'mător machetei
rle sanctuar de la Căscioa rele M.
11. C ASCJOAHf:u-:, jud. CăUtr:tşi.
I. Săpăturile <irheologice efectuate în anul 1!)25, pc:> insuli\a .. Ostrovei" a
lacului Cătiilui ele la Căscioarele, au dus la descoperirea în stratul superior din
faza Gumelni\a B. a trei moclele din lut ars care reproduc case primitive I.'•.

=

3 Vladimir Dumitre ~c u. Fouilles de Gumel11iţa, în Dacia, Il, 1925, p. 25,
·'.1--13.
·I Idem, Co1isidera i.io11s et elo1111ces nouvelles sur le prnhlcmc de sy11chroni.~mC'
d" civilisat io11 ele C11 l· utc11i et ele Gume/nita , in Dacia, N.S„ VI 11. 196'1, p. 60; idem,
Co11slrleruţil cu privire la poziţia cro11ologicc1 a c11llurii Cucuteni in raport rn culturile• veci11e, in Apulu m, VII/I, 19()8, p. -10; frlcm, Guml'lriiţa. Sondajul .~trati
yra/ic: 1li11 191i<I, in SC/V, li , Hl!ir;, l, p. 9B.
5 Vladimir Dumitrescu, 1-'011illc .~ de Gumelniţa, în Dacia, II, 1!125, p. 41--12,
fi~ . !l/I, 2; 10/ 1. După autorul descoperirii, piesele figureaz<i: „des maio;ons en
miniature, en \eri·e i?la ise" (p. •11).
6 Ibidem, p. ·12, fif?: I0/21.
7 thidc'm, p. ·11--12, noto l, fi~. 10/i.
R tl>idt•m, p . ·12, fi~. 21.
!J Ibicll-m, notu 2, fii?. 10/2. J\ici autorul descoperirii arată cii : „Ces raies
represcntant certalnC'mcnt Ies poutres en bois deposee; MII" le toît pour retenlr
le chanvrc el le rm1o;eaux l't le faires tenir contre le vent''.
10. thid""'·· fi~. JO/I. :>. i.
11 Vlucl1mir Dumitr1·i.c11, Gumel11ifa. Sondajul .~·tratiyrafi<' cli11 1960, în SCIV,
li. l!lfifi. I. p. IH, ftp, . :10/2. Nu se mcn~ionea1ă nivelul în care au fost descoperite.
12 Ibidem, p. tiol.
13 \ll;iclimir Dumitr<>i.cu, /o'ouillc>s de G11melneifa, in nacia, II, 1925, p. 93,
fig. 1i9/l-7. Autorul le cnn!';ic\eră : „„.Ies restes des quelques objet.o;" :'1 fenMres
„ ... (peut-etre seraient-11~ rlc, r,ri lles").
J.I llorten:o.ia Dumitrl' ~<' ll, U11 modele ele sanctuoirt• dcco1wert dans la stotio11
c11eolitl1iqu c ele Ciiscioor1•le, ln nada, N.S„ XII, l!l1i8, p. 387 .
15 Gh. Ştefan, /,1· .~ fouillcs de Ceiscioarclc, în Dacia, ll, 1925, p. 138. 145.
fi . 23/3.
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11 . Model de locuinţă (fig. 1 /I} de formă patrulateră, past:1 rău frămilntată
·.I insufident arsă. acoperiliul în două p;mte Uli<>r recurbate. unite intr·o creastă,
1nd in11t în :.pate. ln partea din faţă creasta acoperişului est<' in<i)ţată lntr-o manieră
pronunţată. I n faţa intri1rii se găseşte un fel ele „verandă" in formă de arc de cerc.
Ulmcn,iuni : lungimea = O,Ot>m. ini1lţimca = 0.07m IG.
b. Model de locuinţă de formă apronpe pătrată, ac:tiperişul în clomi planuri
lndinate în p:mtă U.')oarf1, unite in creastă. Patru şiruri de impresiuni executate
prin presarea degetului, pornesc ele la creasta acoperişului ln jos pe nmbclc
pu nte,.,
c. :Model de locuinţă de formă pf1trată ii..
ci. Două fragmente redau locuinţe cu ae<iperişuJ în pant[1 dublii (fig. VI '1 - 2)
~i au fo~t modelate probabil ca torţi pe capacele unor "·a~e 1:•.
unul clin ele
Intrarea este arcuită (fig. VI 2} iar la altul este de formă triunghiulară in partea
dl' suo; (fig. VI / I).
2. c. ln anul l!J.13 a fost descoperit la Căscioarele un model ck locuinţă.
lnclici'm d o formc'i aproxinmtiv ova lă 20.
3. ln campnnia de ~ăpiHuri arhenlogice întreprinse în anii l!l62, l!lfi3 şi I!HH.
nu fost descoperite în stratul ~. uperior al <işe1„'irii, încadrat la începutul fm~ei
(iumcl niţa B (III) 21 (= Gumelniţa BI), modele de locuinţe întregi !ii fragmentare.
f. "Model de locuin\[1 din lut ars (fig. I /2) descoperit in 19Cl·l, nre acoperişul
ln pn nt[1 clublfl crestat cu linii incizate. paralele pe verticală, n•prezentiind ci'1pri ·
<irii. Piesa are o intrare <1mpla.sată la peretele clin faţă şi o altil deschidere oYa lă
pe t!na din laturi, indicând probabil fereastrn ".!l.
p. Fragmente de acop :? ri~t11·i de la modele clin lut ars reprezcntfmd locuinţe
(fir,. V /2-6). Exemplarele au cele cloui"1 pante destul de accentuatt'. Unele piese
a u la ;1mbelc capete ale crestei mediane câte clcJUă colţuri piezişe care redau capetele incrucL<>ate ale căpriorilor (Cig. V/5- 6). o proeminenţă rotundă de sub ei.
lnrlică probabil capetele r,rinzii orizontale (coama) ele la creasta acoperişului u
I fir,. V /3-4). Caneluri oriwntalc pc ambele pante ale acoperişului (fig. V / 4) reprezint<'• probabil lemnele fixate in lung peste căpriori. caneluri !)i li nii inciznte P<'
\·erticală redau căprioriJ 24 (fig. V .1 2-3). Faptul cf1 unele exemplare nu au pereţi
pe cele două laturi mici, poate fi interpretai ca o schematizare exagerată a rcalitiiPi r'. clar ipotm;a existenţei a clemă intrări nu poate fi exalusă.
h. ln anul l!l67. în cursul s<ipăturilor ele la Căscioarele, ~-au descoperit
rlouf1 mici fragmente de la un piedestal perforat ele găuri circulare, care pot pro„
veni de la un model asemănător machetei de sanctuar r,ăsită a ici in anul 1964.
clar de dimensiuni mai mici :1;1_
·
4.j. 1\lachet{i de sanctuar (fig. Vll/î) descoperită prin săpf1turile arheolngice
clin anul 191l4, în stratul Ciumelniţa A2 (A?.a), aproape ele col\ul ele sucl al locuinţei

1.,,

rn

Ibidem, p. J.15.
lbidC'm.
Ibidem.
Ibidem, p. 156, fig. l·l/1, 2.
Vladimir Dumitrescu. l'rir1cipalcle rezultate ale primelor clo11ci cmnpa11ii ele
să pcituri cli11 aşezarea neoliticei târzie de /a Cciscioarele, în SCJ\f. 16, l!Hi5. 2.
p. 220. Jlefcrinclu-sc la forma ace!'>tui model autorul descoperiri i precizeaz<i : „„.cre-

17
18
l!l
20

dem că C!>le vorbn mai clegrab<i de o modelare neatentă, căci pe ele o parte situa!ia din teren. iar pc de altă parte o scrie ele descoperiri ele modele de locuinţă
dvvedesc că forma locuinţelor ern dreptunr.hiulnră. a'ia cum arată şi mocll'lele
!>c:hematizate de la Gumelni\a si din alte aşczfiri".
21 /!>idem, p. 217, 234.
22 Ibidem, p. ?.21. 224. fig. 3/3. Din desenul publicat ~e obser vă că moclelu l
C)olC de formă aproximativ ovală. peretele clin spate este arcuit ia r la intrarl.'a
amplasată la peretele clin faţă se află un fel de prispă.
•23 lbiclcm, p. 221, fir,. 3/1. 2, 4, !i.
2.J //>idem, p. 221-222.
:·35 Jbiclem. p. '.nl.
26 Hortensia Dumitrescu, op. c:it., p. 387.
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in legătură cu practicile de cult şi mar,ico-riluale ale fertilităţii
A fost realizată dintr-o pas tă de fnctură locală. de culoare rozroşietică, arc un aspect monumental, fiind fornmt[1 dintr-un piedestal (podium)
pc care au Cost modelate căsuţe de formă rcctanP,ulari'1, <li'>))Use fronllil ~i apropiate :!8. Intri\rile din faţă ale căsuţelor au marginile drepte, partea de sw; arcuită.
inconjuratc de o margine în relief, în partea de jo'> semănâ nd cu un prat?. I ,a
ace\t~ intr{1ri a fost 'ăpat în i::rosime:i perc,tel ui un fel de portal, clou!1 nervu~·i oblic~
repre;d nt<'1 bârnele care susţineau arcada portal urilor. dea<;l!pra 10 r for:Pimdu-~c
trei nişe. lntri\rilc din spate s.unt mai m ari şi de form<i rotundă. Prolubcranl t•
ln formă ele coarne ornci11..'i marr,inile exterioare ale portalurilor, ele .se r,i't'>csc si
pc creasta arcadelor aici fiind alăturate formc;1ză o acroter{t. :r.•. Ao;cmcnea ornamente se regăsesc pe cadrul cc t!elimitează uşile d!n spate. cu excepţia c<isuţelor
centrale (2. 3).
Piedcsta!ul este de formă paralelipipedică. gol in interior, feţele laterale
aproximntiv trapezoidale se prelungeo;c la cupele formund dol!ă ni şe prnfu!"lcl~
terminate la partC"a su perioară cu coarne ascuţite ·". Fa\uda principa lă a acest uia
c"t!? ornamentată cu I î Hnii paralele, incizate pc orizontal ă. r eprezentând probabil
trunchiuri d e nrboi·i !oJoc;iţi la construcţii :11 sau considerate a marca ~i ntri de
r.i'1ri1mizi (ori a treptelor?} existente pc prototipul oriental J!. Ciăuri circulare dispuse pc cloui\ ~iru ri perforează cele patru feţe ale podiumului . cleschideriic de la
fotele mici, in c;pecial cele ele jos, au fo,t considerate ca fi inel intrări 33• Macheta
de sanctuar este, aşa cum sublinia Horte nsia Dumitrescu. un rezult<tt u l contactelor
ru Orientul :\ propiat, Anatolia şi a elementelor culturale clin fondul local. fii ncl
c)atat[1 în a doua jutnăl'ate a mii. IV i.H. ai.
Dimensiuni : înălţimea = 24,2 cm., lungimea bazei
51 cm. şi 4!1,8 cm. în
partea ele suc;. l;iţimea
13 cm„ înălţimea cf1suţelor este cuprinsă intre î,8 ~i 8
cm. sau int~c ll.8 si 9 cm„ in plan ele măsoară 8.50 x li cm„ intrări l e din faţă nu
înălţ i m~a de -1 cm„ ){1\imw intre :1.:1 i;i 3,5 cm, intrările din spllte au elian'clrul
rle fi.8-î cm. :i:•.
iii. l'll-:TH ;:u .• ::rJm. Băne.'.l~a. jud. Giurriu.
a. Model ele loc uin ţă (fii;. 11 / 1), confec\iona~ clin lut ars puternic, c!::!scoperi!
ln ti mpul sf1păturilor arheologice efectuate in anii 1!143 şi 1!'14.fl. in tell-u.J :;au nmr,ura „Gorgana" ele la Pietrele. in locuinţa nr. 1, clin stratul III (Gorgana III).
r are aparţine culturii Gun:elniţa II ~ ( = Gum el n lţa A2}. Pie!;n a fost rcali7.ată
srhematizat. are intrurca pe o l atură întreagă la peretele clin raţă, spatele arcuit,
ncoperi~ul in două pante. cu o crcastf1 u50<1ră :rr.
Dimen c,iuni : im\lţimea
G cm, lungimea - Ci,i cm, deschiderea (i ntrarea) =
nr. I ; I91i4,

pusă

Şi !ecundităţji 'lT.

=

=

=

.l,5

'.?î ; hftl "' . p. :'l81-3!!·i : \.'j;~dimi r Dumi~re• .t· u. !Mi fire de.~: inc att culte !l ,;co111.,·ert dcms Io r.oudte Boion-Sponţov c!e Io stoUon-tc/l de Cciscioarcle, în Dacia,
'\:.S„ X !V. l!J 70, p. Ci - î : icl~m . A1 ta ]Jl'C'i:;t oric<I în !1omuni(t , I<:ditura Meridiane.
B ucllr~ ti. l!Ji-1. p. H·I ~i urm.
28 J lortensia Dumitrescu, op. cit„ p. 382, fig. 1 : 5.
W ll>ic!cm, 3!13 - 38'1 .
:JO l l>icll.'m, p. :l84-3fl5, fii;. 3/a. b.
3 1 fbidC'm , p. 3115-31!7.
32 N. Vln<.sa, ContribuJii /o problema rac:or<Lcirii cro11olo!1ici r1'!01.i1.1C' o 1tC'Olit icu l11i 'J'ra11sili:a11iC'i la cro11ologio obsolutc'i a O tiC'nllllul Apropiat, in /\'eoliticul
'J'ra n .~111·a11ki, Cluj-Napc;ca. Wî6. p. l!JI, nota 6î.
33 Jlort cn'iia Dumitrescu, op. cit •. p. 385.
3.1 fbldc~ m. p. 390 şi urm : Vladimir Dumilrc~cu . 'J'11rcln ş- M1 sopo:om ia. lnscm11ări pc ma r!1l111•a unui articol, ln SC/\T, 2J, 19î2, 2, p. lil3 ~ii nota III.
35 llortcmia Dumitrescu, op. cit., p. 382-383.
Jfi D . Berciu. Cc>rc<'!ciri şi ci<'scopcr/rj arl1colo9lcc• i11 re9i u11ca B11c:11rcşli, in
Matl' rialc, I I, 1!15tl, p. 503. 505 şi urm. fig . 2!1 /I.
:Jî /l>icfrm, p. 505, ri1 2. l'ie'i1 e'te co n'> ickrn tă „un ge n de cnlibf1" (p. 505).
38 I l>icl cm, p. !} I:! , fii; . ~li I.
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b. Măner imităncl forma de colibă, modelat pe un <.·apac fragmentar, cle-.coperit ln locuinţa nr. I din stratul 111, cultura Gumelnita li (CiumeJnita A2).
(fii!. VI /8).
c. l\luncr !'.imilar pe un capac de lut descoperit în locuinţa nr. l (fig. VI/6).
ci. l\Iâner similar pc un capac din aceeaşi locuinţă (fig. VI/i) :i:•.
IV. TANG"llW, jud. Glurqiu.
a. l\loclel de locuinţă (fir,. VII/li) descoperit în aşezarea în formă ele teii
de la Tani::âru. in stratul suµerior din faza Gumclniţa lia ( = Gumclni\a A2), în
urma sondajelor de control stratigrafic efectuate in anii 1956 şi HJ57 ·IV. A fo5t modelat ca mâner pe un capac fragmentar şi redă forma unei casc cu acoperişul
jn două pante 41.
b. Unele capace d e mici dimensiuni, in formă de calotă. descoperite în nivelul 18, faza Ciumelni\a Ilc ( = Gumelniţa A2). au monere in forn:i1 de locuinie
miniatur<i, asemăn[1toare exemplarelor clin perioada Gumelnita JlA 42 •
V. SPANŢOV, jud . C[tlărm~i.
l\fodel de locuinţă 1fii!. 11 /5) descoperit în aşezarea de la Spanţov. punctul
„l\Ialul Bulicoa ia", prin săpâturile de salvare din anul 1%2, in s tratul din ul t ima
fazii ele locuire (ni.velul 111, core"pun'.lător faz.:!i Span\ov, un a<>pcct dintr-o fa:1.f1 ttirzie
a culturii Boian ·I.I ~au , după o alti1 periocLz:tre. in ~ tapa de tra nz iţie la cullur_,1
Ciumclni\a (etapa Spanţov) 11. Piesa, con ~i dcrată o locuint<i de Iul în minialuni 4,,
arc forma paralelipipedicii, pereţii u.-;.or î nclinaţi spre exterior ornamentali cu !i ni t
frimte însoţite ele puncte, acoperişul in pant.-1 ciu1>){1. Dom\ suprafeţe mici drC'p tun ghiularc ~ăpale pe ambele pante ale acopci·işului. rep rcz inl{1 prnbabil greuti1\ile
puse pe,ntru fixare ·llJ. Dimensiuni : înăl ţimea = O.OR m.
VI. U 1i/JOVANU, jud . Că lăra.5i.
Două frar,mentc de la un model de locuinţă (fig. \ ' JI /5) au fost de<.coperitc
in săpăturile arheologice din anul l!l!i2, din <L5ezarca de la Baclovanu. in nivelul
I care ap arţine fazei de tranziţie la cultura Gumclniţa, etapa Fiintimele • 1. P izsa
este ele for111{1 clrcptur.p,hiular<"1 şi arc Ia cele două co)ţuri ale acoperişului in pnntă
dublă. două mici proeminente care indică extremill1ţile bârnelor incrucisate ele la
marginile lui 18.
VII. V1DllA, St•ctorul Ar,ricol llfov.
l\1ocle J ele locuinţă (fir,. 11 /5 - li) cle•copcrit in aşezarea de :" Vidra, stratul
Vidra IIJ\ 1:1 (= Gumelniţa 1\ I) sau. cium1 o altă periodizare. în faza de tranziţi e
Ia cultura CiumeJni\a :•.•. realizat ca miiner pe capacul unui vas. Este de formi'1
patrulateră, acoperişul in pantă du blă ornamcnt<1t cu o spiraJ;i în relief p~ una
din pante. intrarea arcuit{1 se află pc latura clin fii\ă. o alt{1 deschidere a fost
practicată la peretele clin dreapta intrării, peretele posterior este rolunjit fii.
39 1biclcm, p. 534, fig. li0/1-3.

40 D. Bcrciu, Contrilm ţii /li problr-mclC' 11colitic11/ui clin l fo mci11!a ir? /mi:i110
noilor cerc[!tciri. Editura .l\cade1r.ici, Bucur<""ti . 1%1, p. 415 , 4.J!I.
·II ]/)idem, p. 4•1!1, fig. 2-14/1.
42 Jl>icl<'m, p. ·165 ; pentru dalare şi p. 415.
-13 Bucur J\Iitrea. C. Preda, Sebastian J\.Iorintz şi Corneliu Matcesr.u ..5onlkrt1I
Svnnţov, in SC/V, .ţ. l!l53, 1-2. p. 221. 223 şi urm: pentru datare ve-.i !ii Seba'>tian J\Iorintz şi Constantin Preda, Scipci Wril(• ele to Spanţov, in Mat..rialr, \'. 195!),
p. 163, lfl5 ~ i urm.
4·1 Eugen Comşa. I<toriu con11mităţi/or cullllrii Roian, Editura Acadc:11iei. Bucureşti. l!li.f. p. 159; pt-ntru datare vezi ~i p. 25. n ota î2, p. 2i, 24r> şi ui·1 ~ 1.
·15 Bucur Mitrea, C . Preda, Seb<Lslian :\lorintz ş i Corneliu i\1atl'cscu. op. cit ~
p. 22:1.
·11.J Jbicl<'m, şi fii!. fi: EuJ!en Comşa, op. cit „ p. 15!1, fig. uO.
4 7 Eur.cn Comşa, op. cit., p. 164, fig. fi·I.
48 ll>i<fo m, p. llH. Piesa, rlup;'\ autorul d!'scoperirii . „rcµrczintit c::•;e)>? din epoca
respectivă, fiind important pentru reconstituirea construcţiei de deasupra solului".
4!J Dinu V. Hosetti. Câteva aş eză ri şi locuinţe 1ircistoricc din 1m•aima B11«111·cştilor, Bucureşti, 19a2. p. 17- 18. fig . ;)7, tabelul de Ja p. 21 (fi g. ·lti).
50 J.:ugen Comşa, op. cit„ p. 245.
51 Dinu V. Hosctti, op, rit„ p. 18.
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V III. J //.A V A, Sectorul A11ricol )l(ov.
a. ~loclel ele locu inţă (fiJI. VII ; 4) descoperit in staţiunea eneolilică ele la
.. Mi"tgu ra Jilavei„. datat in faza Ciu melniţa B'•2 (= Gumclniţa Blf' 1• Exempl a rul
a fost realizat clin lut <1rs, are .fonna patrulateră, pictat cu ocru roşu !)Î prezintă
urme ele culoare albă, acoperiş ul in două pante pe care au fost incizate linii paralele s ubţiri ~i desc care ami ntesc de pi'1ioasele în veliş ului, spatiile mai mari dintre
ele reclau probabil lemnele aşezate pentru fixarea lui, creasta reliefată ''' · Li nii
triunghiulare au lo!it incizate in partea ele „us a peretelui clin spate, recliincl probabil burnele ele su„ţi n cre ale acoperi!)ului ~~. Pereţii modelului !iUnt ornamentaţi
cu linii parall'!e trasate pc verticală ş i orizontnlă, alcâtuincl un motiv in forma
„tablei d e ~ah". în uncie pătrate obţjn ute clin întretăierea acestor linii. considerate :
„a fi probabil turtele folosite la construcţi e şi redate !:.tilizat•· JG. au fost inci:r„ate
linii scurte orizont;ile, oblice sa u verticale. lnt r~irca. a!)a cum se poate obse rva din
fotografiile publicate, se află pe întreg peret(>)e anterior ~i are forma triunghiularii în partea ele sus.
Dimensiuni : lungimea la bază = 0.01)5 m. ln<\lţimea din faţă pănă (;i viirful
acoperişului = O.Oil7 m :.1.
b. Modele ele locui nţe (fig. IV i5-ri) realizate pc clou;i capace ele lut au fo.~t
descoperite pri n si"1păturilc arheologice ele la .Jilavn ·11 O pic:<.ă arc un orificiu care
comunică prin capacu l vasului (fig. 1V / fi).
IX. HllAil.J'fA, or. Brăila .
.Model ele locuinţi1 (fig. 1/3-4) clescopcril prin s.'i puturilc arhcoloJ?ice clin a nul
1955 practicule Ja Brăiliţ:1, punctul „Vadul Cata11nlci ", ln nivelul li, faza c:umelniţa
A2 '. I·:~te lucrat clin pastă cenuşie-brunii, ele calitate bum\, ncoperitf1 la exterior
cu un slip fin ele culoare 11ălbuic, arc forma rectangulară, acoperi ş ul in dou{1
p;mtc 111 eu o mic;i proc,minenţă tronconi cf1 in partea din spate. care reprezi n l<i un
horn (coşul pentru :<.ohâ) ul. Intrarea larg[1 se afli\ la peretele anterior. prev{1zută
cu o prispi"1 mică. o ;lilă cl<.•schicierl' lar11[1 ru r-ilul de ferea ... tr[1 Sl' găst>şte pc una
riin laturile lungi iu. Acoperiş ul este înclinat ln spate.
Dimen~iuni : lun gimea
5 cm, inf1lţimE:'a clin faţă
3 cm, lnf•H imca di n
-.pate inclusi\' hornul •n 2.4 cm. d(>'>ehi<lcrea lateral[1
2.9 x 0,9 cm. Muzeul
Brăilei. Inv . nr. I-3W5 '"·
X. 1„JŞCOTJ-:A NCA , jud. Bri'1ila.
In aşezarea d e la Lişcot(>anca. punctul „:\·lovil;1 Olarului", au fost clc„coperitc
trei modele ele locuinţe :
a. Model ele Iocuinl<"1 (fig. VJI /2) descoperit în 19i2, cullura G um ei nita :\ 1,
lucrat clin pastă acoperită cu barb ot ină fină dc culoare castanie-alburie, acoperişu l
in pantă dublă înclinat in !>pale. pereţ ii i n clinali mult spre t>Xtcrior, intrarea larg

=

=

52 Jbident, p. !I, fig J 1, a, b şi tabelul de la p. 2 1 (fig. oll:i). Pies.:1 a fost
clcM:operitl1 inaintc ele primul nhboi mondial in urma unor lucr[1ri ele cări"uni 
clfirie care au dbtrus parţia l a~ez:irca . op. cit., nota 15).
53 Eur,cn Comşa, N<'oliticul pc teritoriul Uomuniei. Consid eraţii , Editura A·
r.oiclcmiei. Bucureşti, l!l8i. p . 50.
54 Dinu V. Hosetti. op. dt., p. 10.
!i!i Ibidem, p. JO. fig. 11, b.
5H tl>iclcm, p. !J.
57 //>idem.
51! Ibide m, p. III, fig . I 2 : 3R.
5!1 N. llarţuchc şi l.T. Drar,omir. Supiit.urile arfieolo9icc de la Hrăillţ c1. Ila port
p1·c1iminar, in Materiale, 111. l!J57. p. 12!1, 1:10. fig . 1/a, b; N . ll arţuchl' si F. Anastasiu. Cawlo„ul sdccti v al colc>cţici de arheologic a Muzc11llll llrcii/ci, .Muzeul
Brf1ilci , 1!)7fi, p . 1111, nr. 2 11, fig. 21 1.
liO N. II:irţuch c şi I'. Ana~la~i u , op. cit„ nr. 211 ; Eugen Comşa , Unele vroblcme ale a.ţpectului cultu ral Alde11 i li, în SCJV, 14. l!lG:l, I, p , 12.
1; 1 N. llarţuch c ş 1 I. T. Drago mir, -0p. dr., p. 130: N . Jlarţud1c şi r. t\nasta~
si u. op. dt., p. 15. p. I W. nr. 211
li2 N. llarţuc hc ~ i I·'. /\1111-.ta„iu. op. t'i t., n r . 211.
li3 /blclem.
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desch isă semicirculară se află la peretele clin faţă '· Muclelul este ornamental cu
cloui1 caneluri la~ care pornesc de la creastf1 piină la b<1za pC'rcţjlor. După forma
PC' ca re o are piesa ar putea reprezenta modelul unei colibe''"' Dimensiuni : ini1llimea_ clin faţă = fi cm. inil!ţimea clin spate = 4..1 cm, lăţimea în faţă = 11.i cm.
deschiderea
5,4 x fi cm. Muzeul Brăilei. Jm·. nr. J-127i2 •
b. Model de locuinţă (tig. VII d) descoperit în 19i2. cultura Ciumclniţa J\2.
clin past<i comună ele culoare gălbuic·cărărni;de. a servil probabil ca mâner ele
capac. arc forma rcctangular<i. acoperişul în cloui1 pante înclinat in spa te , două
clcschiclcri ~micircularC', una în fală ~i altn la peretele latcral . cl~pi1rUtc de un
picior mao;iv, aproape rectangular, care susţine acopcri~ul 111 • l~x c mplarul se a~ea
mănă cu cel descoperit la Brăiliţa, lucrat mai n cr,l ijent.
Dimensiuni : 4,2 cm. !iiţimca in faţă = 5 um, li~ţim e a i n spat e
4 cm.
deschidcre.i laterală
1.7 x 2,2 cm. Muzeul Brăilei. l n v. !-12î î I ''1
c. "M<xlel de locuinţă descoperit în I!Jî5 (fig. Vll /3). cultura Gum elniţa A2,
realizat clin past{1 ccnu~ie. acoperit cu un strat ele lut de culoare r.<""llbui e- cări1111izic,
forma rectan{!ularâ. pereţii la bază înclinaţi spre exterior IT.o. Pe acopcri!)ul in rlou;\
pante se aflf1 ciite o linie în relief. unite către intrare. r e prezentând p robabil doua
lemne care fixau stuful acopcri~ului. Intrarea este amplasatf1 p e latura din faţă,
piei.a servind probabil ca mâner la un capac de vas.
Dimensiuni : inălţimea
4.3 cm, lăţimea maximă = 5,i cm. intrarea =
3,4 x 3,5 cm, lăţimea acoperişului (o pantă)
2,î cm, lun rr imca = 5,3 cm. J\luzeul
Brăilei. Jnv. J-12883 iii.
XI. A l.TJJo:N I, jud. Buzău.
Model ele> locuinţă (fig. 111 /I , a rl) d escoperit in tim p ul să pi1tur i lor arhe ol or.ic ~
din anul H140 efectuate în a~ezarea de la J\lclcn i. punct ul „Gu r r,uiul Balau:·ului",
satul Poponeţi, în nivl'lu l c 11ll11rii Gumclni\a · 1• /\ fos t d r „rnpc>„it in lo r uinţa nr.
2, mai sus <Ic ni\'elul superior ;11 vetrei unde S<! pare cft era „u„pencla! p rin clou;'1
r,i1uri care se pol observa in partea ele su ... a modelului A1·c- o for rn i1 aproape
dreptunp,hiulară, acoperişul in pantă dublă cu o crca-;tă ~lefuilÎI. U!ior inclim1t in
spate. intrarea dreptu ngh iulară se află la peret ele clin fa\f1 d easupra unui prag
înalt n . O canelură săpată în jurul rnarP,inii cc înco njoară in trarea pc trei pârli
este probabil loca!)ul unei usi oblon. J?li'>nntf1 pc orizonta li1 TJ _ Pere te le din faţ;i
şi cel clin spate se termină cu două fronl.l><1nc triunJ?hiufarc ornate in vârf cu
acrotere, din care s-a păstrat numai aceea din stânga fr<mt onului clin .;,pale ; i

=

=

G·1 Jbidem, nr. 212, fig. 212.
li5 Jbid('ffi.
66 J l>idem.
Gi Ibidem, nr. 213, fi{!. 213.

68 Ibidem .
G!J /l>idC'm, nr. 214, fig. 214.
iO Jl>idcm.
îl Gh. Ştefan. Un no1weau model<> d'/lal>itatio11 dC' l'c 11eo/it11iq11r valnq11c, în

Dacia, VII-Vlll, rn37-l!J40 (1!141), p. !13-!Jli, fii?. 2/a-d. Ccrcet;irilc arheolonicc
clin J!l55 au dus la imp<irtirc-a stratului d oi ele cultură (Ari u!)d-Gu melnita) ln
trei niveluri suprnpuse. al treilen fiind dalat in fazele J\1-Bl ;il c culturii (;umelniţa din sudul Munteniei (Gh. Ştefan !) i Eugen Com~ a. Sii pciturilc arlleologiC"'c
de la Aldcmi. Tlaport preliminar, in Mat erialr., III . l!l57, p. !J.l). Jntr-o lucrare
mai recentă se arată di : .,Le-; mawriaux recolt e.-. lit n'offrent pas d'ele ments ele
lradition Gumelnita Al, rclevnnt de la sorle !cur apparlemince o'1 une ph a~ e
tardive rlu facies J\Jdeni II" (Eur,en Comşn, J.c.~ relat.ions e11tre /C'~ cull ures Cucutc11/ ct Gumelniţa, în voi. I.a civilisatiori ele CucUtC'11i en contex te europeC'n,
la!)i, HJRi, p. R2), !)i tot aici. autorul referindu--;e la d escope ririle clin anul 1!1113,
menţion eaz<i : „!'orizon superieur (le dernier) cl'Alcleni a livre la tete cl'un figurino
plate cn os. accusant la forme lypiquc de la p ha-;c Gumclnita J\ 2~ .
72 Gh. Ştefan, op. cit„ p. 93-!J-l, !JG, fig. 2/b-cl.
73 !bidC'm, p. !14. fig. 2/b, c.
i4 ibidt~m. p. !14. 96. fig . 2/a-d.
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(fir,. I 11 / l, c-<l). Piesa se sprij ină pc patru picioruşe amplasate la fiecare colţ şi a
fost pictat[i cu ocru roşu•~ .
Dimensiuni: baza
15 x 9,7 x 10 cm, înălţimea totală (inclu~iv frontonul)
clin faţ<i = 13 cm, in<i!Umea din ~pate
11,5 cm, intrare<i - 5,5 x ·1 cm, înălţimea
pra!f'Jlui
2.8 cm 1.;.
Xl !. T U HDA.5, jud. Hunedoara.
a. :Model de „căsuţă" ~;i fragmente de la moclele de „căsuţă", lucrate clin lut
ar~. ~un t piese mai vccl1i din cunn:;cuta Wiczare de la Turd:i.'i r.. Se deosebesc de
tipur ile ctmoscutc prin forma lor in general z()(: morfă, reprezentarea pli1stic<i a
unei zeit<"iti teriomorfo care str<ijui~le acoperişul „căsuţei", intrările de formă
oval{1 amplw;ate in partea de ~us. sub fronton. pe rforaţii practi cate pentru ~us
pencla rea lor :r.. C11te:va piese a u iorma une i „căsuţe" 7!•. altele a u însă o formă
;:oo:~~orfă şi sunt a.~ a cum arăta N. VJassa, „căsuţe-recip ient" 1111 sau „recipiente" n1,
Exemplarele <! tt iost ir.terpretatc ca avilnd o funclionalita tc mai mult utilă şi mai
pu\i:i c!e t·~?lt. cit' !iind prob:m; 1 „ 1·e~·i;;lcnt~"
1u „rrilnare~ !:1 ('arc se păstr;1 u
semi nţe, ir.ai ales cereale i:i.
N'u se c unoa~te contextul arheologic ln cnrc nu apă rut însă, după decorul
car ~ctc:'i<; tic , ele <1pnrţi n culturii Vinca-Turd aş
h. :i\Iodel de locu inţă clin lu t ars (fier. IV /J ) dcse<>pcrit in a nul 1!)62, în ultimul nivel de locu!re c<:rc apnrţin e culturii Pctrcşli clin p unctul „l.n Lunca", com.
'!'urc1a·;. in timpul ,.f!piiturilor !'.tratir.raficc de control Intreprinse aici~ 1 • I\ fost
mocl('Ja t r.>robnbil ca mi;1wr pe capacul unui v a~. :irc formn clrcplunnhl ulari1 ~i a~a
("I.lin se poate obsC'r·:a cli n fotografiile publicate
pc ncupcri!)UI in două pa nte au
fu!'.t in.:izat~ lin;i ~cur t e pnr:!lek, disp u5e oblic ci t• o parte ş; de 111\a a unei linii
11riz::11tale. trm„ată apro:-:imafr: pe mijlocul pantei. Pl c~ a :irc câte un picioru~ moclc\at I 1 i · 1:-c C'. •l:. · i
fost cc-n~ldcr;i:.'1 •· rcp:-c;: :n:a o cn~f1 cr.n!.t:·uită pc piloţi li(;
~;.u reJ;i ncl p rol:abil 1m bordei 117.

=

=

=

0

',

i Pit'io r:.! ~;c J(! modelului au 'fost interpretat<? cic că tre autorul descoperirii.
c•:i filnri prob<'.l bil reazeme aclăur,a tc ~ub influenţa \'a•;elor zoomorfe sa u pilolii
lnfi riti ln p:;m5 nt pentru 5U<>!inc:-ea · chcletului sau a r.rin:~ilor ca~ei (Cih. Ştefan.
op. ci.., p. :):1-!J.l).
7(1 liJldC'm.
î7 ~1. Vln\~a. „c~hi~fcZe de <"Uit" c!.c la Turdaş, in Apulum, XVII. }ţii!),
p. •
:1 nr. 1-ll, fi;?. I a·<I; 2. a-b ; :1 ! :1-c; ~· /n-b; 5/a-c: ti/;1-b ; 7/:1- b; 8-1 1/a·d.
711 Jbidcr.i, p. 9- 17. Ornamentele care deco rează modelele ele „căsuţă" redau un onimul apotropaic ( st rc\m oş totemic), lunr.it pc cu lmea acoperişului, consick'rat ele că tre N. \.'la:;5U d prezi ntă mai multe forme: „aviformc, mai exact
µar c a prczl'."ntn un mix<1j de c.-::ractc:-c repti lienc (ş:i r JX' ?) şi de pas<irc, capul
(m a- ·a '! ) av(mcl v;1J?i t:-;is;itu:-i n:1 tropomorfoi cle" (nr. I_ fi ~. l/n-d) ; „ne vulpe
tsau cf1lnc)" (nr. ·I. fi r.. 4/a-b ; nr. 8-1I, fii:;. 8/<l) sau „modelarea unei vite cornute" (nr. ll-11, f1P,. 11/c).
i!I /Mdl'Jll, p. l·l - 17, nr. 5-î; 8-11, !ig. 5/a-c; 6/a-b; i /a-b; 8/a-c.
80 111/1km, nr. 1-1 : 11- 1 I.
111 Ibidem, p. 22, 2·1. S :.m t <i·:?numite aici : „recipiente" sau ,.ciudate recipiente". Con,irl<'rf1m c;"i ace!>le obiecte <lU avut probabil şi o altă destinaţie ln
Ier.Mură cu practici rituale.
82 /l>i<lcm, p. 20-24 .
83 llJid<·m , H, 17, 20, „motivi ·.tica decorului e comunii ol<irici turclă şe ne"
(nr. 5) ; „mod elul fU\e ~ e d ecorat cu benzi incizate, frunte un ghiular, d ecor wcci fie m a i ales fazelor 111:1i vechi al (• o!rtriei vincicne turcl ă~e ne" (nr. 7).
114 Iuliu l'uul. "1 lc11c11. u ră cu p rol>lcma locui11ţ·c:lor de suprafaţc"l cu p/a!fo i·mc"l din aşt•z(frilc culturilor J>ctreşti şi Cucutcni-Tripolic, ln SCJV, rn. 1967,
I, p. l!>, nota 32, fi1:. G/2.
l!;i Ibidem, rir. 6/ I : Iuliu Pa ul , Cult.ura J>etrcşti, Editura 1\-Iuscion, Bucureşti,
1!1!)2, V I /3.
llG I ul iu P:aul, ln SCTV, 111. l!Jf)7, I. p. 19.
:lî \ 'Jad iniir Dumit:-c•-cu, Cu T' l'i?:frt.· 1•1 platfm·mdc dC? lut m·.~ ale locuinţelor
111101· c11Uur·i crwolitice, ln Acta M N , \i, 1!)68, p. '.!!l4.
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c. „ca„a" pictată pe suprafaţa netedă şi roşietică a unui fragment cc-r:unic
IV/2). clatal în cultura Pelr~ ti, este o d escoperire mai veche din a~e zarea
oi i· 1.1 T11rd1.1ş ro. Cu o culo.1rc J;run ă-roşielică a fost pictată o imar,ine de „căsut~ "
1 a coperişul în<1lt, streşini procn:inente pentru protecţia pereţilor, la fiecare coH
a fl:'i câte un s! Ulp şi un a lt ul central cu rolul de a sprij ini r.rcutatca acoperi ulu i şi a structurii clin lemn. Jiin p,ă acesta fiind adăugat un ~tâlp 111;1i mic
1 , ntr u con sC>!idare. Această imagine pictat;'\ pc fragmentul ceramic a fost inter1;11{1 in mod di Cerit ele către nrheolo r,i~ . Considcriim că este copia miniatural u
" un ei loc uinţe con'.,(ruit{1 pe piloţi şi în le !?ii tură c u practici mar.ico-r.tualc.
ci. O buzi1 de vas st ră pun!>ă c..le două perforaţii fn form<'i de triunghiuri c chi1.1~e>ra ) C' de ~c operit[1 în a~ezarea ele la Turda5 ş i datată în cultura Petrcşti, a fost
intcrp rct:1tă ca fiind t:n fra r;men t ;i) unei copii ele lut cc r eclf1 u n ll'mplu .sanctuar
i:.r :·u la r 1" .
""111. H 1 ;S.l l!::.5T 1, crn~1. Pm~u l'i. jucl. B:i::f11.1.
·. 1;1:l · ·t:i ci::-, !:>cui n\~i cl c'>c~>pcritf1 in 1ell ·lll cucttt:."n ian de la J'od:.iri. p unc tu l
· •lu i C!i :ncla n1", în ni velul Prccucuteni III. în tr-un r, rup de \·ase cu cereale 9 1
l:xc:n p larul c-,te nscmii nă to r pieselor cl cscopcrile în aşezări ale culturii Cu mclni ţa
A I si re p rezintă o piesă ele cult. pusă in reia\ ic cu un anum it ritmil de sacrnliz:m?
,, semi nţel or ~r.!. Arc form a patrulateră ~i ncopcrişul în două pante m.
:-·: t \'. GHELA'f:.';»n. cam . Bf!r~ău:i ni. jud. Ncnmţ.
D c; ttft m achete c!~ sa nctua r (fir,. VIII / l -2) au fost descoperile în aşezarea
1 u::- u1 :••1iană d~ ! JI.~ lka!ul Ne<:!~i a-C h c l ăie:)ti, com. 13uq ~[niani ~ •. în timj)'. !l să!')ă turilo:
::1·1leo! •1r1c .:- r~1?ct ~ 1 •. tc în :mul l!W3. Pi e~ ele respective se <1flau pr latt:r<: de s ud-vest
. I •c'.: m!, ':: nr. :n ::•. datat<i in etapa fin nlii H fazei Cucute n i J\-B ~ i inc('p utul fazei
C t: ;:U~·:· ni B ( · ubiu:-a C uc u~eni BI).
a. :'llilchc![1 cic s;o nctuClr (fi :;. V IJJ /I ) ele form :i patrulat~ ră cu c:>Hurilc r o·
:: :·1.'it-'.' !. i p crc~i vcrlicttli. intr;1rea ampla at[1 pc una clin laturi, rot;mjită ~;i ma i
J, ,:· f! in pa:'tC'a de jo,; şi prcv<i;rn![1 cu colţuri suprainti ii:ite cn;e nu aspc>ctul unor
• 11 1v~ el ,~ uov.: n:.'i !~ 1. L"n p ra t? sau o 1~1ici1 platform ă a res t 1~ 0d el~tfl in f;1 ţa ini r:1rii. i\rachcta se sprij init pe un pi cior-suport cvnzat la bază •:i :-o! în interior
l" •!~m:1ic,\1 ~1l a•tfcl cu nw chela. Atâ t la exterior ciit si la interior machet a a fo~t
n i c~a ti'1 in stilul subgrupei delta :?, iar picion ;l -;up ort in stilul s ub~ru:;ci r,arn;:i 1.
ln interion:.l 1:1 ad1ctei pe podină. se aflau pntru statue te antropomorfe. cli~pu ~e
e'1rclinal. clin care una masculină ampla·.at[1 in la tu ra de est, alta fem inină cu
(111

„,

B8 M . Hoska, Ca ::a neoliti că de la Turcla ş, în 110, VII, nr. 3!!-10. p. 510;
Niţu, D<'spre s1:11mi.ficaţia mot ivului pict.11rn/ iii form<i de „remi" de la
T1mlaş , în Apulum, II, HJ.13-19'15, p. ll3 şi urm., fi g. I ; Iuliu Paul. i:1 S'C'Jl',

Anton

rn. I!m;·. 1. p. w-20, nr.. 1111.

8 ~l Anton Nit,.u con sickră ci'1 : „Motivul pictural ele pc ciolml ele la Turclaş
reprczi nti1 l! n e dificiu ~.'.lt· ru suh for'.1~n ima r inii :1rhitectonkC' ~ lu m ii" (cf. Oj>. cit.,
p. a8} : tul!u Paul arat<i că : „este o reprezcnt;ire fidelii a un ei locuinţe de piloli"
1d. op. cit„ p. 19). il)oti?ză acceptată de către Vladimir Dumitrescu „Nu trebuie
exclus nici ca rcprewntarca ci::! la Turcia-:; ar putea reda fidel <1spectul unei locuin\e clin mnrv,i nea npei, dar acesta nu ne poate cletc1·mîna .să r:cneral.izăm„. "
(cf. op. cit„ p. 3!14) ; .sau ponte fi : „reprezcnt<irea unui .sanctuar în aer liber" (cf.
Ş! ef: m C11coş. op. cit„ p. 55-51i).
!JO N. Vl<Lssa. Unele prolJlcme ale 11eoliticului Transilvaniei, în voi. Neoli!icul
'I'ransilvcmici, Cluj-Napoca. ]!)i6, p. 183- 18•1, fi~. 21.
!li D:m Monah. f.n dataticm Cl·l du complexe cult.urci C ucute11i-Tripol ie, în voi.
/,<1 ci vili.rntion d" Cuc:ut C?ni C?ll conte.l:tc europee 11, laşi, Hlfl7, p. 69, 71.
!l2 Jl>ic!cm, p. 71.
!13 In fornmţ ie Da n Monah căruia ii mul\umim ş i pe necastă cale.
!l-1 Ştefan Cucos. op. rit .. p. 56 ; Idem. Complc:i:c rituale cucut.cnie11e de la
G/id<iîcmi, jud. Nramţ, în SC/V A, 44, 19!13, 1, p. 59-68.
!lf> Locuinţa în care au fost descoperi te machetele de sanctuar era a111plasaUi in centrul celui ele-al doilea rrup de locuin~e şi avea rolul de sanctunr
(cf. Ştefan Cucoş, în SC/V A. 4-1, 1993. 1, p. 59, 67-68).
96 /!>idem, p. fii, fig. 1/1 ; 2; 3/6.
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atributele gravidităţii pe latura de sud Şi două statuete feminine se aflau pe laturile de vest şi nord :17, Pe buza pereţilor machetei sunt zece mici perforaţii dis·
puse si metric. piesa fiind probabil suspendată.
b. Machetă de sanctuar (fi g. VII I /2) asemfm{ltoare cu ceala!U'i şi a\'nnd
dimensi uni apropiate, dar mai fr agmentară şj mai corodat.'i "'· li lipsesc p<.'rfora\ii l'.
ele la partea supcrioar1\ a pcre\ilor şi piciorul-suport este obturat la mijloc. Decorul
păstrat parţial a fost pictat pe exteriorul şi interiorul machetei fiind probabil
în stilul gama. ln aceaMii machetă s-au r,iisit două statuete feminine clar şi cu
atribute de sex masculin, indicând zei tăi i .indrogin<.' !U,
Piesete descoperite la Ghelăi~ti sunt unice până în prezent. pcntrn ele
necunoscânclu-sc a nalogii. Au fost interpretate ca fiind probabil reprezentări ele
sanctuare şi, ele asemcnea. să fi încleplinit rolul ele altme. ipoteze care v or trebui
confirmate prin descoperi ri viitoare.
Este greu de admis că au existat astfel ele co nstrucţii ridicate pe un singur
suport circufac
l\Iachctcle de sanctuar descoperite la Gheli1ie~li nu fost pu:<.e in legătură cu o
reprez(•ntare corrplexă a cullului fertilitf1ţii cu cC'le două componente nle sale cosmica şi s ubpămi1nteună - statuetele antropomorfe uflntc în primn piesă aveau
o dispu nere cardi nală, ilustrând probabil .-,ucce -iunea anot imp urilor şi ele usemenea s<i indice clirccţiile spaţiale. ln acew1tă succesiune p<1re sa fie pr~zentf1
şi ler.f1Lura celor dou:i lumi, chtonică şi uranid1. U•i.
XV. JGJ.:Ş1'1, corn. Blăgeşli, jucl. Va„lui.
Model clin lut ars. r<.>prezentâncl o miniatu1·;\ ele căsuţf1 (fir.. V (7). ;i fo.-,t
cle'icopcr it in punctul ~ifoânclurcmi. satul lJ?~li. com. Blăr,~ti. ln acest punct se
r..flă o a-:;ez:ire de tip Protocucuteni-Gumelniţa, fa.desul Stoicani- :\lcleni şi o alt...-i
<IC' tip Cucuteni A2 11i1.

•
ln perioada l'neoliticului au fost construite edificii destinate cultului şi manile tarilor reliJ?ioase, aceste cons trucţii fiind şj o reflectare a suprastructurii.
Unele modele şi machete descoperite pe teritoriul Homâ niei sunt interpretate de că tre arheologi că reprezinlft mininturi de case, colibe. locui nţe construite
pe piloti şi C<>pii de sanctuare.
Modelarea unui horn pe exemplarul de la Brăili\a (\'ezi nr. IX) demrmstrN:za.
că aceast:\ piesă reprod uce o locuinţă care avea un sistem de încălzire (sobii)
amplu-w1t in spatele.• încăperii uri.
Referit.or la destinaţia şi funcţionalitatea ace<;tor pielie majoritatea specinli ~tilor sunt de pf1rere că ele nu reproduc numai locuinţa simplf1 ci sunt leg;1te
de practicile de cult lile ace,tei perioade, in special de cultul fecundităţii şi al
fertilit<\lii. Pentru macheta ele sanctuar descoperită la Cascioarele (vezi nr. 11 ,
4. j), nmchctcle ele ~a nctuar de la Ghclâieşli (vezi nr. XIV). macheta ele Jocuiniă
de la Poduri (\•czi nr. XIII). modelul ele la Alclcni llJJ, ca~n piclal<t pc fra r,rnentul
cer;1mic <le la Turd;L~ (vezi nr. XII, c), a fost subllniată destinaţia lor cultic[1
97 1hid1•m, p. ll:l-{i-1, fig . 3/2-!l.
98 lllidem, p. fi-1-65 ; fig. 1/3 ; ·!/3.
!J!l tlJidcm, p. 1i5. fir, . 4/1-2.
100 lbid1•m, p. Hfi- lii.
101 Ghcnutl\ Cown n, Statornicie, cn11ti11uilatr . Ucpr.rtoriul arlienln9ic al _iudr:fului \'n.~Zui, Bucureşti, l!IRO. p. 76. nr. X, !l, ti~. RR/7.
102 N. llarţuche şi ~·. Anasta„iu, op. cit., p. J5 şi nr. 211.
103 Heferitor Jn ac<?.\ l model li. Dumitrescu aratâ : „:\ notre avis, ce modele
n'est pa'> seulement „un reprcsentation realiste cl'un simple habitntion", mai-;
un modele de sanctuai re ..." (cf. op. rit., p. 3R4. nota 4).
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ull'IL pri n particularităţile caracteristic<? cut şi prin contextul locului in care au
ro:1t descoperile uncie dintre ele 1i;.1_
Credem că şi mcxlclelc de „c;"1su\i1" de la Turcl<L~ (vezi nr. XII, a) au avut
o funcţionalitate mai mult de cult şi, <L'ia cum a confirmat de~coperirea de
111 Pod uri lll5, ele pot li in lcgăturci cu practici d e rituali1.a re a seminţelor şi mai
puţin probabil ~ă reprezinte „P.rfinarc".
Modelele clin lut care au piciorU.'it', dC':>cnpcrite la Alclen i (vezi n r. XI),
Turcia.~ (nr. X II, b) , „Ca!'a" p ictată pc fragmentul cernmic de la Turda.5 (nr. XII c),
con!;iderate a reda locuinţe con struite pe piloţi 100. este o ipo teză confirmată de
de• coperirile efectuale in a.')ezări ale culturii Petrcşti io 1• Ca analogie cu aceste
piese, modelul descoperit la l~ossohovat ka (l~caterinosla v) M prezinlf1 uncie clemente comune dar şi particularităti care lL individualizeaz.."i de celelalte exemplare. Este un model confecţionat din iul, care reproduce o locuinţă cu parter,
etaj , un fe,I ele b:ilc;m, u ~ i. ferestre, acoper i~uri in doui1 pante, iar la colţurile
pic~e i a u fo!'>t moclclate picioru.')e (fi r.. I 11/2) , fiind dutat in cultura Cucutcni 'fripolic.
Un model avuncl patru picioru.5c a fo-;t clescnpcrit in a.-;czarca de la Cos teş ti
(Molciova) M (fig. III/J) .
Faptul că pc unele capace ele v::se nu foc;t moclclntt' ca măncre locuinţe în
minia tură, trebuie să fie în lceătur[1 cu destinaţia acestor vase şi anume folosirea lor i n special in practici magico-rituale şi de cult. ln acest -;ens, piesa dcsropcrilă la Ji h l\'a 11u (vezi nr. VIII. b) confir1mi această ipute?.ă.
Ma i pu ţ in p lauzibi le ni se par cons icle rnţiile in care <1ccste modele de locui n ţe ele pe capacele unor "·ac;e fir:urcazf1 bordeie 111 (vezi piesele de lu nr. VII
şi XII, b) sau că redau cuptoare m.

!04 Locuin\a nr. 1/1!16·1 in care a ros t clcscopcrilă macheta de la Ciiscicarcle,
central şi prezen ta cî1~va porlicul:irllăţj ele constrnc\ ic ; dublajul
pereţil o ;- clin partc<1 d e nord ~i ele est, unrJc se forma un ~coridor", cantitntca
marc de ceramică, vase „askos", vase dubi<' com unicante, acest edi ficiu riind
deslin:it n u numai locuirii ci şi pentru cc!cbrurea cultului şi riturilor mul!,ice
(cf. Hortcno;ia Dumilre~cu, op. cit„ Jl. 38 1 si fig. 2; Vladimi r Dumitrescu, în
Dacia, N S. XIV, J!l70, p. 7). Locui n la nr. I d e la l'iclrelc. in care s-a descoperit
ş i un model din lut (vezi nr. III a ), <l\'ca de a~.cm enea un bogat inve ntar format din vase, unelte, arme. obiecte de podoabei, piese d e cult, locuri amenajate
specinl pentru practicarea cultului (cf. n. nerciu, in Materiale, li, 195(i, p. 503-

era

am plasa\.ă

f,14).

103 tn nivelul Precucutcni III de la Poduri a .fost deo;;copcri tfl locuin\a
nr. 31 :ii o CQnstruc\.ie de mari dimensiuni. cu pla l fnmic de bf1rne. pe c:irc se
afl:m cinci construcţji din chirpic ars de form;i rcctan.c;ulară, in ace:;tea fiind
r,ăsile imporl<lnte ~antită\i de ~ r.:iu ~i orz ş i, tot aici, s-a dez veli t şi o ve ritabilă
„moari1" ( co nst ru cţia n r. 44 ) cu patru 'iilozuri ce conţineau o marc c•mtitatc ele
nrz şi l!rf1u {::f. Dnn Monah, op. cil-„ p. il).
!-Jfi N. V la !>~1 cr::,5!dert1 câ mncfolul rlL' 1:l /\l<k:ni „nu r:'•lrczint;i o c:is;i
rl e locl!i t (.„\ ci to i 11n „r;rlmat'" ridicat pc pi loti" (N. Vla'>-sa, „Ciis11ţ cle" ele cult
de la 'l'ur d n ş, in Apu lma. XVI I, 1!179, p. 22. noi.a ?.!I).
107 Iuliu Paul. op. cit„ p. 3-24 : id em, Cultura Pc!.rcşti, Editura ;\1llscion,
!)ucureş ti, 1992, p. 31-33. n r. 2 şi pi. XJll /i, 10.
108 V. I. Markc vici, <•I'· dt„ p. Bl -B2 ~i fif!, 46/2; Silvia Marinescu-Of1lcu,
o!'· cit„ p. 33, :15 :;i nota ()8.
!Ofl V. I. Markevici, op. dl „ p. !'.O, fi"!. ill/1.
110 H ~fcritnr la acc:?st exemplar se mcn\ion::-ază : „r: fonrtc p:-obabil ca vasC'lc
previ1zu\e cu capnce purti,ncl astfel ci<' mi\ncre se rolosca u la µf1strarea bucatelor
- miinerul stiliziinrl mai cler,ra bi'1 imag-i nl'a r: riinarului clccfit a colibei Jocuin ţii,
rcprezcntnrc rii ei m;ii pu\.jn <: xplicab i lă" (Din u V. lfosctli, op. cit., p. III şi fir,. 311).
I I I 1'.Todclul rlc locuin\<i realizat ca mli1wr p~ un cap ac <Ic la Vicl.'"a „ parc
!>ă i>mintea<.că şi partea superionri'1 a bo:-cleiclor n•'li veehi a ace!>tei c i vili?.aţii "
tcf. Dinu V. Rostii, op. cit„ p. 18 şi fiJ?. 37)
112 F.uccn Con'.şa. NC'olUicul pe teritoriul lfomd11iei. Consideraţii, Editura
1\caclen:iei, nucure<;;ti, !!187, p. 13!l .
.l ·- :\nu<1ru l AUCO\'lr.el
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Urmărind harta răspăncliri1 ;H.'C„tor modele
(fig. IX). observ;im că majoriti1tea au fost descoperite ln a'it'1.ări amplasate in Muntenia.
Un sinp,ur model datează clin raza târzie a culturii Boian (nr. Vll l).
Datele, C 14 pentru această perioadă cte timp se înscriu intre •mii 4035 ± 120
~i 3620 ± 100 i.Chr., ultima dală fiind acceptată cu rezerve. admiţundu-se că
faza Boian-Sp;m\ov :s.i-a de:-.făşurat exi:-;ten\a Intre aproximativ 4000-3800 i.Chr. 11:1.
O dată CI4 arată anul 3820 ± 100 !.Chr. (Bln 1233)~·• 1 pentru nivelul cel
mai vechi de la Haclovanu, ln care au fo,t găsite ccle două fra~mente ele la un
model ele Jocuintf1, dat a te in faz:i de tranzitie la cultura Gumelni1a. etapa Fiin1ancle.
Datele racliocnrbnn lipsesc pentru fa:z:i Ciwnelni\a A I, aceasta fiind cuprinl>ă
probabil Intre anii :J800- 3îOO l.Chr. us.
Nivelul Precuculeni 111 . clin a~e.-.are11 ci<' la Poduri. ln care s-a clescopcrit
si o machetă de locuin1ă (vC'zi nr. Xlll). analizele efectuate pc două eşantioane
indicii anii 5880 J 150 B.l '. snu 3930 b .c . (Bln. 2803) ~i 5780 ± 50 B.P. sau 3830
l>.c., prima d.itf1 prezentând o aproxima\ie ele ± 150 li reduce din valoare. consiclc•rilnclu-se sfilr.;itul ace„tei faze către 3î50 (sau 3î00) l.Chr. l lli.
Ciiteva modele clin lut ;1r„ ~i o machet[1 ele sanl'luar (vezi nr. li. 4. j: III. a;
IV, a-b: IX : X, b-c) sunt clin aşezări care aparţin fazei Gumelni\a A'.?, aceasta
fiind încadrată cronolo(!ic intre aproximativ 3700-3400 l.Chr. 117 •
Pentru foza Gumeln1ţa Al, ln care sunt incadrak modelele descoperite la
Ciunwlni\a (vezi nr. I. I a-b ; 2 d-f). Căscioarele (nr. I I. I a-d : 2 e ; 3 f- Ri.
Jilava (nr. Vlll, a-b), Jip•esc datc:>le CI4 insă , lnceputul ei corespunde cu srîirşitul faze i Gumelnila A2, deci aproximativ 3·!00 i.Chr. 118.
Moclelel.? ele ,.c<isu\[1" ci ~ la Tu relaş (vezi nr. X II a), datate in culitura Vi n (·a·
Turd:i~ „etapa Vinca - Turd<iş propriu zisă" considerată • Turcia.-> I = \'inca BI" JJ!I
pot fi C'U ap roxim:1\ic incadratc:> pr, baza unri <late C 1-1 ca re indică anul -1225 ±
1
85 i. Chr. ~~ 1•
Dutcle raclioearbon se in„criu intre anii :l!l50-3îti0 i.Chr. pentru faza A n
culturii l'clr~li n•. SfU~itul :1cestei culturi s·a petrecut probabil. aşa cum con sidera Vlacli111ir Dumitrescu. intre a nii :1;,50-:1400 i. Chr. 1,n, in s<'1 modelul ele Jo.
cui n\ă descoperit in nivelul culturii l'<'tresti ele la Turcl:t<i (vezi nr. XII) nu poa te fi
mai turziu ele anul 3000 l.Chr. 11:1.
Machetele de sanctu.ar dC'5copcritc la Cihelăi~li (vezi nr. IV). p ot fi încadrate, pe baza dal c:> lor CH. intre anii :iooo ± r.o b.C. l:?-1 şi 2840 ± JOO b.c. ln conformitate cu aceste date. in ceput uJ fazei Cucuteni B-Tripolie CI-8 I . l";tc fixat;i
in jur de 3000 l.Chr. I:'~.
J\·1 odelele şi machetele prc.•zentate :o.unt importante surse de document are <1tiil
pentru reconstitu irea un or t'onstruc\ii c.•ncolitice cilt şi in ttea t'e priv~le destinaţia ~i funcţionalitatea lor cultică.
113 Vladimir Dumitr<'"<CU. Cro11olo9ia ,11>solulcl a r11eoliticului 1·<mHillt'." '
lumina datelor CI-I, in Apulum, XII, l!lî4. p. 2î-28 şi t;1belul 1, nr. J-1:?.

i11

114 Eugen Co mşa, op. cit., p. "1f1 ~i nota 182.
115 Vladimir Dumitre!'.cll. op. dl .. p. 28.
I Hi Dan Monah, op. dl., p. 7 1. 7:1-74 şi fii! . I, nr. 2-3 (Bln 2110:1-2î82).
117 \'l;iclin~ir Du mitn•„cu. op. l'i l„ p. 28 ::;i tabl"lul l, nr. 15-28_
IHI fl>idcm, p. :?P.
119 Iuliu Paul, C11lwrn Pr:rrşri, Editura Museion. Bucureşti. l!l!l2. p . 131.
120 Eu(!en Corn.'fa. op. cit„ p. -1:1. Bln 213~1 - probii care provine clin ;1~ezarea
el e la J.iubcova, clin faza Orniţ.a ( \linca B l - B2).
121 Iuliu Paul, op. cit„ p . 131.
122 Cr. Dan Monah. op. cit., p. 'iii.
123 I uliu Paul. op. cit.
12·1 Dan Monah, op. cit„ p. 7-1, 76 ')i fii?. l, nr. Hl-2·1.
125 Jbidcm , p . 76.
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Con„lcleni m cii a ceste piese nu ..,unt nu mni copiile mini;1tur;1le :ile locuin\elor !! Î
tuurc lor ele atunci, ele fiind piese ele l'Ult folosite in practicile magico-rituale
nit· cult ului fccunclitli\ii lii fertilitliţii. Pr<'zentarea locuinţei ele cult, a locului sacn1
ln care- se desfă~urau cc1'C'moniilc ele cult la care- luau p<1rte membrii comunită!ilor
rc'"l><'t't1 vc , t•ste redată de l!C'este mockle miniaturale.
1111

DES MODELES EN TERRE CUITE REPRtSENTANT
DES IIABITATIONS r~T DES S.J\NCTUAIRES EN.f<:OLITHIQUES
Dl~COUVERTS SUR LE TERRITOIRE DE LA ROUMANIE
Hesume

Oans l'ouvrage que voici nous nous proµosons de prcscntcr 1111c st.'r1e ele
m ocldes en miniature confectionnes cn tcrrC' cuite, clatcs i1 clt•s t•t:ipe s clivC'rse"
rle quclques cultures eneolithiques, sur Ic territoirc de la lfoumani e,.
Les pieces respectives ont etc publiees et sont connucs par leo; ouvragcs de
spe cialite, la plupart des archeologues ctant d'accord pour Jeur inlt'rprctation
comme modeles en miniature d'hal.Jitations, ~nctuaires et habitalions-s;mctuaire.
Les mod e lcs sont quadrilatercs commc forme. le toit est e n pente cloublc. t'l w :r.
ccrtaines de ces pieces incline vers le derrierc, l'entrec est placec dans Ic mur
du dcva nt ct la fenNrc represent.ec par une ouverture faitl' dans la mur lateral.
Dans le cas de certains exemplaircs, o n a trace sur Ic toit des lignes ou de."
c annelures sur le,s deux penles. vcrticalement on horizontnlement. qui ont etc
inlerprctecs comme foitcs pour n•ndrc Ies chcvrons et Ies picces ele bois mis Iii-bas
pour la fixation clu toi! ele chaume, roseau ou chan\Tl' (fig. I/2 : IV /1 : V /1-4 :
VJ/1, 4). Sur !'un des mocleles on rctJ"ouve une cheminee (fig. 1,t:l--1) el cela µrou\'e
que l'habitalicm respective avait un .' iystcme de chauffage (pocie). quelqu<"' pi('C'es
ont des pieds aux coi ns (fig. I II/l-3 ; I V/1) ct ces exemplaires rep rodui sent d es
habitations placees sur pilotis.
Les modeles presentcs sont imporlants am•si bien pour la rcconstitution dt•s
maisons et des sanctuaires l' n eolithiqu~ que pour leur !iaison avec la ~upcr
..,tructure. de par leur fonction comme objets de culte.

https://biblioteca-digitala.ro

Firr. I . - !\1oclcle din Iul nrs. 1-2 C;hcioarcle (clu pă Gh. Ştefan şi VI. Dumitrescu);
3-1, Brăillta (clupă N. llartuchc s i I. T. Dragomir) ; 5-f> Vidra (clupă Dinu
V. Hoselll).
Fia . I. - Modele„ cn lcrrc cuilc. 1-2. Căscioarele (d'aprcs Gh. Ştefan el VI.
Dumitrescu); 3- -1 , Br;"1ilil a (cl'11p rc'i N. Ilartuchc el I. T. Dragomir); 5-6.
Vidra (cl 'aprcs Dinu V. lt()'it•tli).
https://biblioteca-digitala.ro
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Fif!. 2. -

Mod ele din lut ars. I, Pietrele

(după

D. Ecrciu); ?.---4 Gume!nita

(după

VI. D'1m itrcscu ) : !i, Span10-.· (:lupă B. 1\'!itrca ~ i colectivul).

Fit::". 2. - Moclcles cn tcrrc cuitc. 1. P!ctrclc (d':ipres D. Bcrciu) ; 2-·1, Gumclniln
(d'aprcs VI. Dumitre-cu) ; 5, Spanţov (<l':iprcs B. 11·Etrca el collc:tif).
·
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Fig. 3. şi

3

MAIU~'>

Modele oin lut ar~ . I. a-d, /\ldeni (după Gh. Ştefan) ; 2, n~sohovatki
Costeşti I V (dupt1 V. I. M.ircl11~vici).

Fig. 3. - Modell's l.'n terre cui~ . I. a-d, Aldcni (d'apres Gh.
sohovatki : J. Co~teşU I V {d'11prcc; V. 1. Marchcvici).
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Ştefan)

; 2, Ros-

M11111:1.1: r> I !li L llT

.'\ns

Fig. ·1. - 1, Model din lut ars, Turda.5, (după Tuliu Paul) ; 2, "casa" pictată pe
un fragment ceramic, Turda.5, (după Iuliu Paul) ; 3--4, fragmente de modele
din lut ars, Turdaş (după N. Vlassa) ; 5--0, modele de locuinţe ca mânere
ele capace de vase, Jilava (după Dinu V. Hosctti).
fig. 4. - Modele cn terrc cuitc. l. Turdaş (d'apre~ Iuliu Paul) ; 2, la „maisonw
pcintc sur un fragment c&ramiquc, Turda.<; (d'apre~ Iuliu Paul) ; 3-4, fragments de moclclcs cn lerrc cuitc, Turd;L5 (d'apres N. Vlassa) ; 5-6, modelcs
d-habitations cn t<lnl quc manche de couvercle de recipients, Jilava (d'aprcs
Dinu V. Hosetti).
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 5. - Fror,mcnlc de acoperişur i de la modele de locuin lc. 1, Gumclnita (după
VI. Dumllrcscu) ; 2-1) C:'iscluarcle (clupă VI. DumiLrcscu) ; 7, model de
loculn\f1, I. .· li (.lup:\ Ghcnu\f1 Coman ).
Fragment ~ ele tolt" de moclNcs cl'habitations. 1, Gum c lniţa (cl'aprcs VI.
Dumitrescu) ; 2-b, Cf1 ~donrelc (d'.ipres VI. Dumitre:,cu) ; 7. modele d'habil<1lion, I gcşti (d'apres Ghcn ut;'i Coma n).

Fig. 5. -
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1

7

.:\~odele
Căsclonrele

din lut ars, întregi şi fra gmenta re, ca mânere pe capace. 1-2
(după Gh. Ştefan ) ; 3-5, Gumclni\a (clupă VJ. Dumitrescu) ;
(i-8, Pietrele {clupă D. Bcrciu).
Ci. - Mudcles cn tcrr<? cuite enticrs et fragmentairc comme man chc de
couverdc. 1-2, Ci'1scio;,rclc (d'hprcs Gh. Ştefan) ; 3-5, Gu mclni\a (d'aprcs
VI. Dum it n :·scu} ; Ci-ll, Pietrele (d'apres' D. Bcrciul .

Fir. B Fi~.
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Fig. i. - Modele din lut nrs, lntrer,i şi frar,ment are. 1-3 J. iş colcnnc~1 (dup;i
N. Hartuchc :ji F. J\nitstnsiu) ; 4, Jilava (după Dinu \ '. Bosetli) ; 5, Hadovanu (clupă K Comşa) ; G. 'l'nnr.uru (d upă D. Berciu) ; i, macheta de sanctuar ele la Cf1sciourclc (după H. Dumitre<;cu).
Fig. i, - Moclel cs cn tcrre cuitc. cnticrs ct fra1?mcntairc. 1-3, J)scoleanca (d'npres
N. Hartuche el I-'. Anastasiu) : 4, Jilava (d'apres Dinu V. Rosetti) ; 5, Radovanu
(d'apres E. Comşa) : 6, Tangilru (d'apres D. Berciu); i. la maquette de s:tnctuaire de Căscioarele (d'apres H. Dumitrescu).
https://biblioteca-digitala.ro
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2

Ghclăiesli

Fig. 8. -

Machete de sanctuar. 1-2

f"i g. ll. -

J\faqucttcs de sanctu ure, 1-2

(dup<i

G h el <iicşti

Şt. Cucoş).

{d'aprcs
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Şt. Cucoş).
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Fig. !.I. - J-lilrln cu U."iezilrilc ln care !;-r.u descoperit nmdclc şi machele clin lut
ar.: I , Gumclni ~a; 2, C<isciciarclc : 3, Pielrl'le; ·1. 'fanr.âru; 5, Spantov ;
o, H3do,·anu ; 7, Vidrn ; 8, .Jllnva ; !J, Rrăili{n ; 10, J.işcotca nca ; 11, Aldeni ;
12, Turdaş; 13, l'us~cşti ; 11, Ghelăie. :i; 15, lgeşti.
Fig. !J. - I .a cnrle des h:ibitats oii l'on a dccouvert de!> modcles et des maquetle
en tcrre c uite : 1, Gumclnl!a ; :?, Căscioarele ; 3, Pie~rclc ; '1, T.:ngii!'u ; 5,
Spant ov ; 6, Jladova nu ; 7, Vidrn; 8, Jilava : 9, 13răiliţn; IO, Lişcotea n ca;
11, Aldcni ; 12, '!'urda.~; 13, P.usă~ti; 11, Ghclăi~1 ti; 15, Ige~t i.
https://biblioteca-digitala.ro

CERCETARI ARHEO LOGICE lN AŞSZAREA DE SECOL IV D.C.
DE LA PODENI (COM. BUNEŞTi, .JUD. SUCEAVA)
-

raport fin:.il MUG UH ,\!'JDilONI C:

fn c:idrul ccrc~ tăr i!o r numeroaselor realili.iţ i istorice ca r acteristice epocii de
formare ~' pop;irului romun. cun o;L~tc:·e a ~i inţ dcgcrea clin c~ in cc ma i exactă şi
mai profu ndă ;1 ci.>lor din veacul al l V-le;i d.C. ocup ă făiă îndoială un loc bine
defi nit.
In cazul ele foţi noieclivu! arhc1>lo1:ic care ne-a preocu pa t pc pa rc ursul a
trei c;1mpanii de sf1p..1ll1ri ( l!lH:l-Hlll:i) est"' o ;!~eza re apnr!i n îmd culturii Sântana
cit:? Mure~. ale c;irei vc·;tigii sunt răs1ni n clit~ i:i cca nini mnrc parte pe terenul
intr~vil an ;11 s:.ilulu i Pode ni 1. Uru dintre l'aracteristicile acesteia este fapt ul că
ea con tinmi clirecl pc teren o iL~c:wrc dacicii mai veche, de epocă roman<"t, a cărei
necrop olă a fosl invest ic:ală parţial in cursul ;mil or Hli-1. 191!3 :ii 1984 .!.
Localit atea Podeni '~e afl ă la 5 km nord ele Fă lticeni. 'l'critoriul comu n ei
Bune?:iti. din care face par te. s~ include intr-o re8iune prielnică vieţuirii i ncă din
timpurile prl'i~toric c. fiind plasat in partea ele nord-vest ; i Pod işul ui l\folcloven ~c .
in preaj ma limi tei dintre Subcarpa\i !5 i i'ocli::; ul Sucevei. !11:1i precis, zona ~e si tu ează
in apropierea intersecpei dintre l'odi::;ul F<"1lticcnil or, Dep resiu nea t.ite nilor ~i zon:t
piemontami de la Raia . C:uirul p,cor,rafic apropiat al localităţii PodC'ni este format
d in tr-un relief cu frn<:mcntare dclurna~a. in c;\drul căreia se rem arcă Dealul l?u pturile (403 m), Dealul Bunc~ti (:l!IO m) şi D~;1lul Pocieni (:100 m). I .im ita sudici't ;i
satului este fom1ată de con flu<-n\a Şomuzu lu i Ma re (aici tr:insforma t într-o intiruft
acumulare de api't) cu <1flucntul s;iu dl' sti'inr.a . pi1ri1ul Podl' ni. Teritoriul vec hiului
habitat de secol l V cl.C. <;e afll1 :1mpla„at I 1 o al titudine.> ll'e<lie ele circ."! 2110 m
1z1>11[1 d e i;:l<icis <(„ :·acnrcl intrl' ;i lhh minorit a pârfrnlui ::;i panta d:?r1 lului cu
acela:)i nu me), fiind incltt<; în 7.ona fore ">tit-rft a l'od i~ului Molciov<.'ncsc, mai precis
tn subzona de stejar-gorun 1• Aici. 111 conditiile ueclocli1r atice ele az i, tem perntura
medie :mu;ilă este ele circa tl"C. precipitaţ iile medii :urnale el e peste 600 mm. iar
solul se incadreazft intre cele de lip „pratn7.iom" (sau .. sol ccrno?.iomid levi gnt~) :;_
Pe :ire;1lul ocu pat ele ;L'$e7.:1rea d " sec-ol IV cl.C .. c u exc epţ ia unui t~por
calapod ::;i :1 un or fr;1r,rncnlc atipice de silex ele P rut. nu !;-;1 u cleo;copcrit perie1~hetic
s:1 u in s.'tp;.'"ttur;I urnw de p :·t'Zenţă um;m<i clin alte perioade:' de timp. Nivelu l antic1 D. Gh. Teod or. I. Toni \ft .
Cc>rcel11ri nrhcolo9icc în Podiş11l Succv<?i, în
Arli 1Wold . V, l!J6î, p. :11 :1. Alegere11 ins<I a acestui obiectiv s-a făcut la sur,estia

coleg ului clr. M. Ir.nat, care cle'>f<\:)ura ce;1 ele :1 clou;1 campanie de săpături in
nec-ropola d e la P odeni.
?. M. Ignat. CJn cimil.ir clnc-iC' de cpocci romn11c1 ln Podcmi -IW11eşt. j (juct. Suceava), în Succm:a, VI -V il. 19î9--HlBO. p. (iJ-75; lrlcm, CoT1trilmţii ier nrlieologia
şi istoria dacilor liberi din ,\fol doPa , in m-;.
:1 P. Poghirc, V. Gi o-;u, M . /\ păv;'lloai e si /\. t.:niiurc;mu. Contribuţii 9co9rnfic-c şi cco11omic<' a.~upra o rn.~ 11111 ; Fdllircmi, in J\.')llr. secl. 11-b. t . X. 191i4. p. 1411.
4 V. Băcăuanu (o;ub redacţi a). !'odisttl M old<,r;('i, Bucureşti, HJ80, p . 134.
5 Ibidem, p. 80, 1132- rn:i
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de călcare a fo!>t „tabiht la o ;1<iiulC'inw v;1nincl intre :Jr> si -1 5 cm. Pentru cerce·
tarea acestei întinse aşe1.i1ri . clt•„f;·1sura t;i pe () lungime ele circa 800 111 de-a lungul
pâruului Podeni, ;1colo undl• Man·a t•ullurilor a)?ricolc n e -a p <> rmb şi unde s-a
putut ob\illl' şi an'l'iJlUl p rupr il·tarilor loturil11r respective. !>-au trasat dou{1 succesiuni d e !tec ~lunl mai:htral1.· cil• control tS 1 - S IV in l!JU:I şi S VIII - S XI
1n l!J8-I). putănclu-"I.' o,esiz;1 ast fel ap;irilia ~i ap11i clisp;1ri\ia depunerilor de epot·i1
de -n lun11ul pantl'i l<•n•n1il11i r1.•spedi v ln re~t. am fost ncvo i\i s;i folosim sUCf<':.iunl dl' !-.Cc\iun l ele mică lungime (8-22 m). c;irc - in situa\ia m;irilur dificultăţi
1k ob„crvaUe ,; din cazul locuin\t>lor de suprafaţa ~i. in spe r;in\a obţinerii de n oi
r.lc111entl! de Mrntii:r<1fic Vl'rlical<i - uneori s-au dispus in paralel.
lnalnte de .1 trece la prczent;irea complcxl'lor arheologice ml'n\iuni1111 c;\
pr m cl pnlcll' rezu ltate ale campaniei clin .urni l!IU:I au văzut deja lumina tiparului >
/.oc11Îl1J~1 11r. 1 ( /, 1)): eh.> for111{1 ;1prupiat;i unui paralclogr;1111 cu unghiuri Ir.
laturilor cles !iinl;1tc prin rotunjire. cu laturile m ;rri lungi de 5,B5. re~pectiv 5.iO m.
iar celt• mici, ;1proap1• paralele, cil' 4.~> 5 respectiv .J.HU m (fi j!. 2). Orient;u·ea bor1leiului er;i N-'"8, iar acl{incinwa sa fa\<i de nivelul actual de C:1lcare de l,!lU m .
Nu „.;1 u ub!-.erva t gropi practicate in podea, rcaliza\[1 de altfel printr -o simpl;i b:iti'ltor irc, s au alte amenaji1d. cu cxc<'Plia unei vetre. spre colţul ele S V, ele form:1
ovalt\. reprczenta t{1 ele o suprara1f1 lutuit[• :1r„;"1 la căriuniziu pe o profunzime ele
pi1nă la 4 cm .
Inventarul descoperit in pănuintul ele umplutură a gropii bordeiului a foq
deo-.ebit rle bogat şi cle<ica mrlat{1 nu insist;"1m mai mult ;1!-.upra lui u.
/,oc11i11ta nr. Z (l. 7 ): ele plan clrrptttnr,hiu.Jar. Cll laturile· d e circa ti,G0 .·5.1!°> m.
orie ntare aproximativii N-S si acltmcime de circ;1 40 cm (fig . 2) :1_ At•e;1sti1 locuint;)
d<.• suprafaţă avt';1 podeaua anwnajată la fel ele simplu. printr-o lJ;"1t[1torlrc a solului.
µc latura de vest. acolo uncie panta ten•1rnlui era la t·ota l'ea mai riclica ti'1. sesizlindu-se insă o acloncirC' de 20 cm în sol cu ~copul realizării unei funda\ii de
peretl'. Locuin\a nu a <1vut mst;ilalie de !oe. ln ;1propicrC'a zonei de mijloc a ""
-.- au conservat a1?lomeriiri deosebit cit• consistPnte ci<' bUl1?ăraşi etc chirpic. dov<1clă
- după părerea noastr;'1 - a existenlei inî\i ale a unui pl'rcte dt•spărlitor pd1busit
prin incendiere pe Joc.
Pe lingă obişnuitul material ceramic fr;1gmenwr. ;1ici s-au deo;copcrit două
i: reutăţi din lut ;irs in formi1 ele trunchi de µir:1midă (fig . :1 ·:i ~i 2). clin care prim:i
posedă urme eviclentl• de an gob;"1 ei1ri1miz1e. o alta in stare fra11111ent;iră. douii
greutăţi sau fusaiole mari. fraRment;1n'. in lormă ele sfC'ri1 mult aplati~ată. cu clian1etre de !l, respecth; 11 cm. ~i clm1[1 cuh· din gresie (fir,. 10/7).
J,oc11i11tC1 nr. 3 (1. 3 ) : de plan clrl'ptunghiular, 1·11 laturii<.' ele circa 7 .'5 m. cu
adimcimea de 35-·IU cm ~i cu orir ntare·a acl'll'ia~i axe seurte de data aceasta p e
direcţia N1':-sv. Din l'auza cantiti11 ii mocll'stc• ele chirpic impruştiat ~i a diverselor
modalităţi de prăbll'~ire a p<~relilor în urma incendierii nu putem fi !-.iguri pe
acea!-.tă orient;1re ciit şi pc ex;1l'titatc;1 dimen~iunilor f;iturilor. C(•a mai marc sigurantu in identificarea limitelor ne-a ofnit -o latura ele V-SV prin prezenta unei
aglomerări mai compacte ele hm·ati ele lut ars. clin care unC'le pi1Mrează amprente
de crengi de la imµlet.itura pert.'ldui. DC'si in C'Olţul cil' N-V s-au descopt•riL
L·i'lteva lespezi ele pialr<i disparat<' ~ i o clensitall' mai m;ire ele bulgi1raşi de pămiînt
ars la cărumiziu. mult cleranjat{1 ele arilturik aci<inci ~.:i ele si'1parea a numcro;1w
ganguri ele animale. nu putem fi siguri ca ac11l11 ;1r fi fo,t amenajat{• ini\ial o
vatră.

li Spr(' exemplific;irC' lutul galbC'n inccp<.'a ele :1bia la ;1di1ncimc:i cir. 1.90 m .
exact la nivelul amenajiirii puclelei locuinlei nr. I. Jn piu~ "'-au creat ele-a lungul
timpului foarte multe cleranjanwn\e stratigrafice clin cauza numeronM.•lor coridoare
de ;inimale şi rădăcini ele plante. nbunclentl' pe act-st teren. ajun gti nclu-'c ca diverse
materiale să alunece sau s;i fie împinse la ;1chîndmi mai mari.
i M. Andronic. Somlnju/ C1rlwo/oyic din 11i;<·Znn11 de srco / /\I 1·. 11. d1• lu Pudl'llÎ
(jud. S11ceai·n1. in SllcMvn. XI - X 11. J!l!M-19H5. p . :l!lî---110.
fi Il>idt~m. p. :m8-400.
!I Din cm1:r..a opozi\iei co n„tante :1 ~1 1ri1n11lui si1tc:111 David \ 'asile. proprietarul de drept ;ii terenului din inwdiat:1 ;ipreipiC'rt· a !:>Urii s;ilc, nu s-;1 putut practk
~lipa metodic int•:i de ln inct•put act•ast;1 loruinţi1
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ln cee.1 ce priv~te invent;irul descoperit. me,nlion abile :o.unt : un tub de ""
(tibie de pa!>ăre ele talie marei pentru păstrarea aL-clor, avfincl la un capăt urm e
ele tăiere. şlefuire şi ele oxid ele cupru (fig. 3/ 10), un arc ele fibulă clin fier cu
piciorul mult lăţit (clin păcate fragmentar, fig. 3/14.), o cute. o lamă de cuţit ele fier
(fig. 3.116). şi două i:reutăţi clin lut in formă de tru nchi ele piramidă. toate in st;1re
fragmentară. un tip mai mic ele vârf ele lance(?) clin fier (fig. 3/15), o măr~e;1
aproape sferică din sticlă ele culoare verde inchis. o plăcuţă din os cu cinci clinii
ele pieptene tr<ifora\i (fig. 3/ 11) şi un vi1rf conic reaJiz;it prin rularea unei titbli\e
foarte subţiri clin bronz, a cărei folosire ne este incă necunoscută.
J.ocuinţa 11r. 4 (/.~}: ele plan clrt'ptunghiular. cu laturile de circ;i 10/5 m.
l'll adâncimea medic ele ;15 cm fa\ă ele nivelul actual ele ci'1lc;1re şi cu orientarea
comună a unei laturi lunr.i spre sud (fii?. 2). Şi in ace!>t caz. din cauza adâncimii
superficiale de cercetare şi a disper.sării ;1cccntuate a bucăţilor de chirpic. nu s-au
putut delimita cu precizie laturile locuinţei. La -25 cm. in col\ul ele S-V, fu~ese
:imenajată o vatri1 simplă, riclicati1 pe un strat de pămiint cruţat şi realizati1 dintr-un grupaj ele le„pczi ele gresie locală. Pe suprafaţa ei s-au cle<;copcrit fragmt'ntc
ceramice arse !.Ccunclar şi mici bucăţi de cărbune. Sub nivelul de ardere al ve trei,
a ;1părut o fibul{1 clin bronz. ele tipul celor cu „piciorul întors pe clc?clesubtw şi
orins ele arc prin cloui1 infă~ur:"1ri succesive (fig. J.I JJ).
In plus. se mai pot adăuga la capitolul inventar o fm; 1iolă bitronconică (fig.
!J 12). o greutate ele lut în formă ele trunchi de piramidă. o cute cli n gresie (fig.
10 /!l). o lamă ele cuţit clin fier, mai bi n e conservată (fig. ;i / 1i). una in stare fragmentar:"1 şi alte trei fragmente ele lame metalice cc provin probabil in rnajorit~1tc
lot de la cuţite.
l.ocuilqa nr. 5 ( J.,J: ele formă clreptuni?hiulară. cu laturile ele circa 3.5 '2.5 111.
ru orienlar{'a axei scurte pe direcţia NV-SE şi cu o adâncime medic ele :15 cm.
Şi aici, clin cauza accioraşi facturi obiectivi. delimitarea conturului s-a ff1cut ipotetic. In dreptul coltului vestic, la aceeaşi acliincime, s-a descoperit o vatră anwnajati1 prin placare cu lespezi ele piatră. acoperi nd o suprafaţ<1 ovalii (70 '·IO cm).
Exceptând materialul ceramic frai:mentar , s-au mai descoperit : o l:11nil ele
cuţit clin fier \fig. :1 îJ . o cute clin gresie. o ju111ătate dintr -o greutate sau fusaiolii
de mari clirnen!>iuni - diametrul !l,5 cm - ele forma unei sfere nplatis;itc ::;i perforate (fig. 3 8). o fusaiolă dintr-un fragment de perete de vas (fii!. fi 13) i;;i o alta
bitronconică, lucrat[1 a:-.imetl'ic. cu orn amente liniare, dispuse in clouă runcluri orizontale, ,::ăsită insa la o acliincime suµerficia!fl şi care pare mai dc1irabă !.<'1 apar\in<i
neoliticului.
I.ocuinţu ( :• ) nr. (i (1. 6 ) . La încheierea lucrănlor clin aşezare (octo111brie l!lllf>).
la circa 80 m norei ele L.3 • s-au inceput investigaţiile pe baz;1 m:"1suriirii rezistivi tăţii electrice a solului in !>peranţa identificării unui ev{'ntual cuptor de rl'dus
minereul ele fier. cleo;1recc µc o mică suprafaţă de acolo se găsl'all impri1stiaţi numeroşi bulgări ele zgurii cu un conţinut evident de fier to. Mă~ură!orilc s-au efectuat
pe o suprafa\f1 ele circa 2511 m 1. Acolo uncie aparatul folosit d e tipul .l\P P-3 a indicat <momaliile cele mai mari oscilaţii continue ~i rezi:-.tivitatc maximf1. intre
:180 ~i 400 de ohmi - . s-<IU trasat două mici sec\ iuni ampla!<ate la li.5 m vest ele
1:arclul si1tencei l'orilira Vrăghioi. descoperindu-se :<i Î la o aclăncime ele pilnfl la -15 cm
numeroşi bul~ri!rn şi di.' materie feroas.'l. multă ceramică fnJlment ,1r:i in p;1rtC> ar,:1
~cunclar. bucăţi de chirpic. cărbuni ::;i oase de animale. Ca obiecte ck'mne de remarcat menţionăm un vas de dimensiuni mode!;te. aproape intre~ ş i o cute frai?111cntar[1. plat{1 şi cu vi1rful ;1scu\il. Vasul, lucrat exclusiv cu mâna . este model;it
dintr-un lut ar'> la un ce nuşiu-p:il spre gi1lbui şi are ca ingredient cioburi pisatt>.
Caractcri-.tică ii este fornw, cu buza tr;1să u~or in inwrior. umerii prelinşi ~i fundul
mic- faţ..'1 ele !iuri1 ~i ll~<>r bombat (fig. 8/25).
10 Atribuim aceste niatt'riale secolului IV cl.C„ deoarece pc suprafaţa a~E.'
z;irii, ciit ~i in vccinntatea ei. nu există - in afară de urme sporadice neolitice nici un alt indiciu de prezentă umană clin timpuri mni tiirzii. Satul actual e~te o
creaţie moclernf1 a coloni1„'lrilor făcute clupă unirea Bucovinei cu România. Alte
ciiteva mici bucă\i el<.' materie cu un con\inut bogat in fier s-au ctescopc?rit in aprupicrea altor complexe (cf. planul gener:ll de situa\it' de la fig. I).
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Aceste descoperiri se com p le te :lz..'i cu nite informaţii, primite suplimentar
de b săte:mc:l ami nt it{1. Inai n te de :mul 1!140, l:l câ\iva me tri de loc ul sondnjului.
so\ul ~{1u să pase o {;"roapă p en tru scoatcre:i lutului necesar co n ~ truirii unei prime
casc. Groapa aj u nsese la o :1diin cime de ci r c:i 90 cm , pe fu ndu l său r,ospociarul
r.ihind u n r.rupa j de lespezi de p iatră, acoper in d o sup r:ifa\ă de circa 1 mi. multe
rt: n trc de fiincl folosite ulterio r ca pav :lj in cu r te. C u :icel:1!ii prilej s-:i u r;isit
două monccle cu a~pect plumburi u. l ipite intre e le cli n cauza proceselor superfici;ile
rle oxidare. una dintre ele prc>zentîn cl pe o fa \ă u n persona j fem in in tronii nrl. l n
moci n r>rmal. verlem in acestea do i den:iri rmn;: ni imp~riali , cli n pf1cate ci~ m ul t
timp pierd u ţi. De altfel, cl in apropierea locul ui cercetă rii, p rov ine descoperi rea
inli1mplătoar~. :· unui denar e:ni'> de Trnian 11. Concluzioni\ n d fft :-ă să fi pu t ut ol>·
serva delimit;\ri concrete ale unei vechi locuinţe, <leo;irece in cele două !>ec\i un i
pămîmtul prezcnta'e urme evid ente ale dera n jărilor mode~ne, ele car e am :imintit
dcj:i. consiclerilm c:\ ne a fl ăm in c:izul unei noi locui n ţe. probabil de tip bordei .
Bof;ăţia deosebit ă de m:iteri al cer:imic, ostec1Jor.i c. ln p:1rtP. ars se:::und ;1r , ci1t ~i de
c hirpic. cele cf1tcva obiecte de- invent:ir descop eritP. acum sau ma i clerr.ult, r.r up:iju l
de> lespezi, to:ite ~e const ituie c:i :irr,11mente principale in :icec.t sens.
1
\ atn1 t'Xl c rioură n r . I: situat[1 la mai pu\ln ele ·I i;i clep;irt:11·e de l::t11r;1 sudestică a locuinţei nr. 5 . ele fm·mf1 ov:ilă (90 18 0 cm), plas:it;) J;1 a:iiincime>a ele :n cm .
fără nici o :1mcrrnj:1re speci:ilă, direct pc solul nivelului antic ci~ căl:: :1:-e . Fii n d
mult ;ilbiatf1. ln zmu cen trai<;i pămintul :irs intens ) ;1 d1r:'1mi7.iu a ;1pănit l:i n
:id:Sncime suplir:icn tar:i de inci"1 15 cm. Sub ace:i~.t<'1 lcnt ilf1 convex<i de pf1mânt ele
duritate ~porit(1 . J:i :idilncimc:l intre ;;o ~i fi5 cm z:iceau mai multe fr:1.f!mcn tC!
ceramice ~i oase r!e an i n~al l2 !ii o piatrii ele climen~iuni mai mari. paralclipi:Jcclicii
(12{1 I 18 cm). cu u rme:> e vidente exterinarc de ard ere. ln C'.te!rul n-at~rialului ceramic se :-em:1r~·:l in primul rfm cl p:irt:?a supei'ionră a unui chiup din p:1"1tii ciment
(fi g. 9 33). pm{1 cu r. ura in jt)S, ~.i c<îtP.v:1 frar.mentc :1ferentC' ei. 1 ;ic.ite în a propic1·c
~i det:1şate de fra!'mentu l ele v as cfatoritf1 pre..,Junii '<olului. ln imedi;:t:i apropiere
se :ifla phtr;: ;1mi:itit;i şi ş:iptc cioburi i?.olat:? provenind de la ~ar.te va~e cUcr!tc.
dintre care unul de h u n v:i<; de mari c!imcn r,:uni . cf;ir rc;ili::at clin ;r-:i p:1~t,·1 fină
ar:<>f1 spre c~:iuşiu închis. Şi uncie dintre ;iceste:1 purtau urme de arclerc ~<'r.u n
clară. deşi nu putem cuno:işte condi\iile <?Xacte !n c;ir(? :1 u fosl :1 noua o:mi în
con tart cu focul. Fra;:?mentul marc> de chiup prczcr~ta :;;i el urme cil' afumare. d ispuse insprc partea 7.:iccrii pietrC'i inci:ier:1te. D;1c;i totu~i adfn1 i:;·1m Jn :1ce·1o;t·i ri
clc scop~ rirc:i unor mici bucăţi d:- cărbune, lmprf1 şti :1 te printre o:is~ s i ci„huri. putem presupune că acele - mai puţi n poate oasele - îna i nte de a fi ac:1p.:>rile cu
pf1miml pentru ;m1en:ijare:i vetrei propriu-zise au o;;uf!:ril o ardr.rc r'r.<;tttl de intensă. O .1stfel ele v.:it1·ă, rc;ilizată ru event1nle scopuri r ituale. dupf1 JitC'r::tura de
~.j1e:-iaEt:1t " I:i ca re am a v ut accec;, <.>stc pun:i :icum unică în :ir ia culturii .Si1nt;ma
clc !\hl rf'!i I~.
11 INC, li, p. 250. ti p ul !Iii, an ii 103-11 I ; 255 P., tit lu !JOO.!oo (clett·rminare ciupii
catalol! f<icut[1 d e autor. st ab ilire:1 ti tlul u i :1r1?intului c fectu;;t<\ la RNR. filiala Succ:iva).
12 Dup[1 detC'rmi nf1rile făcute d <" co n f. univ . S . Haimovici. m:iterialul ostenlo:-:i;: descoperit imprăştia t printre celc laJtc obiecte. nu poart<i cu sir,ur:m\(1 urme de
arclcrc, nu a fost fragmentat excesiv ~ i :i parl,ine (cu exce pţ ia a clem ă mici fr:111mcnlc
osoase de ro7.f1tor aj unse intump Wtor aici) porcului domestic 1Sw; .~crofn clomcst.icus},
fiind comp us di n clouii m e t:i pod ale intre!!i, un calca n eu in trcr. is i u n omoplat cor:i··
ple t. Oasele a u a parţinul unui ex emp lar abia ajun s la m:1turit:ite (1-1.5 a n i). cu
o t:11ie mică spre m ij locie.
13 O situa\ ie c u un eve ntual rol ide nti c mn descoperit-o in cur~ul campan iei de ~ăpături ele la Todi rc~ ti (jud. Suceav a ) din a n u l 19R8. în această a~cz:ire clin
v~;1C'Urile V si inccputul celui următo r l!{tsinclu·se in r.ro:1p:1 nr. I. la --- 85 cm u n
craniu de bovideu ll'm{1r. in !.t:ire fra~menta ră (fără maxil:lrel, avu nrl rnr nul drept
indrcptal oul; c ln joo; si de:1~11pra d ouă lespezi de r.resie inlr·o pm:i \ie a o:.em ănii toar<?
acoperis ul ui in doui1 ape. De'.?i au ;1păr ut !.poradic c.f1rbuni. obiectele nu pur tnu ur me
de foc. C I. .M. /\neironic, Cercetări arhcolo9icc în aŞ<'Zarea din t•eac urilc V- V I de
Ia To d ircşti (j ud. S11ccoi1n), ln ms.
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\l at rn c>l:tcrioarci nr. 2: plasată la 5,:lO m fa\ă de latura sudică a locuinţei
nr. 1. cu di a m etrul ele circa 115 cm. amenaj;1t:i cl in lespezi ele r.resie nisipoasă l;i
adâncimea ele 60 cm, deci printr-o uşoară albicrc în solul nivelului antic d e
călcare.

Din toate obo;ervaţiile de până acum cu privir~ la tehn ica de c:mstrucţie a
se pot tr.'.lge unele concluzii. Cu exccpţin borclt•iului (L 1), ele erau dreptun g h iulare !)i in r.en eral de mari dimensiuni. Prnleaua, ame n ajată prin simpla bă 
tător ire. c[1Ut.'.l pri n orizontalitatea sa re:alivii si'1 aten ueze ciil mai mult înclin.'.lrea
naturală n pan tei Ler~nului. Acolo unde cola ;wcst uia era m.'.li r idicată , ved1ii con:o.tructori prnct ic;i u o ;1cliincirc in -;ul s uplimentarii pc lalur:i respectivă în realizarea
fu ndaţiei (ex. 1..2 • I 'l cu probnbilitatc). Fiir{1 să avt>m cl nvezi ce rte. datorită ;idâncimilor superficiale de ;1mc n njarc a loc uinl,elor, ln majoritate ci~ suprafoţi'1, a nuanţel or nedi fere n ţiate a solului pe mari adâncimi. dar şi a frecventelor tulburări
~trat i r,rafice de cnre s-a mai amintit. con'i iderâm c[1 inlrăril c crn u practicate de
requlfi pc !alurile insoritc, care coincid de multe ori cu cele dinspre jo<>ul pantei
terenul ui . Tiniincl cont ele marimea s11p r:1feţelor locuibile ~;i de prezenţa un or ar lomeră ri mai consistente ele chirpic in spnţiul lor c.~ ntr:1l :1cccptă:n şi posibilitatea
ca u nele di ntre locuinţe !lă fi :1vut compartimcntu ri prin cxi~tenţa unui perete
median (L 2 snu L~ ). f n ur ma m:i~ ur[1torilor a supra unul' bud1li m asive ele chirpic,
consideriun că r.rosimca pereţilor. rc:tlizaţ i di n în1 plctituri de nuiele f.'1ţ uite pe ambele părţ i cu lut, varia in tre 10 şi 12 cm . L a rimelul ~i1u structura de rezistenţă
se constituia din pa ri ele diver ~e grosimi. Acoperişu rile (in cloui'1 ape '!) se realizau
probabil clin stuful c:ire se i::ăsea abun :lent i n zon:i ele co nflue nlă a purfmlui l'o·
rlcni cu Somuzul Marc, sa u clin snopuri ele p;1il! s trfm s lcr,atc intre ele. Fir~t e. ln
cnzul bordeiului (L 1), acoperi~ul se sprijinea p ~ sol d irect s.."l u p rin intermediul
un or tă lpi.
ln ge nernl. in locuinţei:? cercetate, ce poartă toate sem nele evidente :ile inC":cnclicrii. nu s-au descope ri t u rme consistente ele lemn ars, dovadă ci1 la ridicarea
lor nu s-a folosit lemn ele grosimi d eoo;ebite ~i în cantit:iţi m<!ri.
l ocu in ţelor

Descriere inventar :

„

Prezentarea in ven tarulu i nrhcoto;-ric dc sco p~rit în J
s-a făcut !n limite
m ari in mater ialu l deja publicat. Sunt ins5 un0le compl etări care !;e impun a cum
a fi exprimate. Pentru în ceput ne vom ocupa de ncea podo<lbă, p robabil un torques, di n bro nz, ele dimensi uni mai mici, aparţinând unui copil. Din simplitatea
sa de cxcc:u\i c clerivf1 şi greutatea de a-i s tabili o origine tipolorică sir,ur[1. ln
accast.<i s itu :iţ ie tre buie să ne mulţum i m doar C'U unele consl::itf1ri ale folosinţei
unor astfel d e p:idoabe pe dife rite arii r.eor.rnficc. in clivt;!r ~e p erioade de timp.
Piesa o con sidcriim un prod u s la nivel lc1cal. fiincl reali z:ită pe baza m1xk~
lelor r eprezentate de podoabele similare simple cunosc-utc ;itunci in lume:i încOtl·
jur ătoarc. Cele mai elaborate f Pr me conti nuau în ~ ii 5ă fie p1•1Jduse in atelierele ro.
man e provinciale, avund corp ul monofilar torsionat snu re:11iza t prin împle tirea
mai multor ~firme de bronz :;au arl": nt . Intre numcrna<;el<' materiale arheolo11ice
puse în circu itul ştiinţific descoperile la Hăcăt<iuH şi apa rţinâ nd ~'ccolelor I l.cl.C. JI cl.C. se rem arcă mai multe brătltr i di n s i1rn'ă ele bronz cu un ciirli<T simp lu ş i
ochi ele prinrler c, al cărui c·apăt ~ e infă ~oa ră apoi de l!i ori pc corpul pieselor. To t
rle aici provine o bră ţ:i rf1 ciin ;1rr int cu capelele petrecute ş i ln fii')urate ln câte un
orn ament in form;i d e melc, în ainte c.a piirtilc t0rminalc să se pr indă spir:1lic la
capătul celălalt a l piesei. /\ce~-t tip de ornanient:;r0 c~tc icl e n~i~ r u cel folosit la
une le brăţări descoperi te la Gabăra -Molcl ovcni , Vălcni-BotC!;ti !;i Ni'me~tl-Parin cea•~.
c nre în plus a u exact nce l:iş i sistem de închidere care ne intcrf!!'ienză în mod <leosebi t. cu bucll1 ~i ci1rlip,. Aceea5i modalitate de ornamentare este folosit[1 şi la obţi-

14 V. Căp it anu. P1·i 11ci polclc rez11lta!c ele scipciturilor arlt,•ologfoe. in meznr~a '
Hciccitău (jud. Bacău), în Carpi<"a, VIII, 1976, p. 65 şi fir. 1:!/7.
15 M. Anrlronic. op. cit„ p. 100, c u trimiterile blblioP.rnfice respective de ln
G :ibăr :•-Mnlclovcni. Văleni-Bot esti s i Nfm eşti-Par incc:), cf. si G h. 'Bichir. Cul•ura
ra.rpicci. Ru„ure!:ti, 1975. un rle piesele· de h Viileni ~I Gab;ira 's unt incluse in „tipul
da cic ele briitări".
·
!.icto-clacir.ă ele la
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nerea cercelului ele argint ci<' 1;1 G:Hăn eş ti-Bi1rbo:isa clin judeţul B:icău w. sau la
două exemplare ele la !\U1tasaru clin Muntenia 11 • Acestea din urmf'1. cu buci<\ l)i
cârlig şi un singur clement ornamental spiralat, ;iu fost considerate ca fiind „ele
tip sarmatic", ţiniindu-se cont <ie an:ilogiile descoperite pc un larr. sp:1ţiu geogra fic,
clin stepele nord-pnntice şi pima în Ciimpia Uni:ar[1 m.
Fără îndoială, sarmaţii, prin car;1ctcrul vieţii lor instabile şi a uno1· obiceiuri, au putut contribui mult la v<.>h icularea pe spaţii întinse a unor astfel de
podoabe, fi e că este vorba ele brăţări simple cu capetele subţiate şi prinse prin
infăşurarea unul peste altuJ. fie că ne r efer im la cele la fel de simple cu buclă
l)i ciirlig, descoperiri mai cunoscute !nrl•p,istrfmclu-se la Drăgu.5enilO (primul tip),
Gura Ialom iţei
sau lnclependen\a'.!I (pentru :11 doilea). O dovadă ln plu:c; a
acestei vehiculări de astfel ele podoabe, hră\nri sau torquesuri, sunt cele două
brăţări clin sârmă ele argint. cu buclii i,i ciirlig ~i cu ci1te un ornament în formă
ele melc realizat prin inff1şurarc de-o p:1rte iii ele alta a sistemului ele închidere.
descoperite într-un mormânt de secol IV cl.C„ interpretat ca sarmatic şi cercetat
la Zagyvarekas (comitalul Szolnok) !n Ungaria u . l'ie!<>cle de aici sunt foarte asem:inătoare, mcrgiind pimă 1:1 identitate, cu cele di n mediul carpic menţionate deja.
Alte descoperiri apropi~1te tipologic i.unt brăţara de bronz de fa Străuleşti
(secolul III cl.C.) sau colanul de bronz de la Piatra 1-'recuţei (sfllrşitul secolului III
- începutul secolului I V cl.C.) :i:;.
In lumea romană provincială sa u l n zone mai l ncl epărta te de ea se lntlilnesc
alte piese asemăniitoare : torques şi br<'1tarii din fire răsucite, cu bucl<'1 şi cârlig
la Warnikam (cim itir al culturii vest-b:11tict.• d e epocă romanf1) ~I : halsring din
sârmă ele fier. torsionat, cu buclă şi cilrlig, :iv11ncl apoi :unbelc capete înfăşurate
pe corpul piesei, !ntr-un mormfint alamanic timpuriu (secolele IV- V) cercetat
în localitatea Ihringen din Baden ; br{1ţari1 clin fire lmplctite cu bu clă şi cilrlig
descoperită in mormiintul nr. 214 ele la Emona li (secolul IV cl.C .) clin Slovenia :>t;;
brăţări clin trei-patru sârme din bronz impletite. cu buclă ~i d1rlig. în necropola
de secol IV ele la lntercisa I 1, sau, in fin e, pi~e a!>e măn<'1lo a rc c u ul timele in
cimitirul romano-bizantin de la Callatis 28.
16 V. Câpit a nu. Necro1wle1 daco-cnrp ică de incineraţie din secolul al Iii-lea
de la Gci lăn cşt i-Bcirboc1sa, com. Onccşti, jud. Haeău, in Curpicn, VII, 1975, p. 77.
17 Gh. Bichir, Geto-dadi clin Muntcnin in epoca romană, Bucureşti, HJ84, p. 56.
18 Ibidem, p. 56.
19 A. Crâşmaru, Descoperiri sarmnticc de p<: Valen Poclrigci (jud. Botoşani),
ln llicrnsus, 1981, p. 85-86.
20 C. Muşeţc:mu şi H. Lungu, Noi cle .~coperiri sarmatice! din judeţul Ialomiţa,
în SC/V A, 29, 1978, 3, p. 428-429.
21 B. Mitrea ş i N. Anghelescu, Şantierul /ndcpcnde11fa, ln MatC?rialc, VlII ,

l!J62, p. 612. Din păc.1te„ brăţara ele bronz d escoperită intr-un context ele cultură
matcrwlă c u evidente clemente sarmatice (M3), d e la Ulmeni jud. Călăraş i nu
a fost clt'scrisă sa u ilu~trată grafic, aşa lncâ t nu li putem cu n oaş te tipul clin care
face parte (cf. S. Morintz, B. Ionescu, Cer<·etiiri arheologice în împrejurimile oraşu 
lui Oltcm i1c1 (l95H-1967), in SC/V, 19, 19CiH, 1, p. 110.

22 A. H . V:iday, f;in

„barbari.~c hc~s~

Skclettgrab vo11 Zagyvarclws (Komitat

Szolnal.:J, ln Mitll\rchllung, 5. J974-Hl75, p. 85, şi pi. 26/11 - 12.
23 M. Andro nic, op. cit„ p. 39!1.
24 .lan .J:io;k;inis. Cmcm wrzyslw 1.:ult.ury zachodniolmltyjskicj zolcrcsu rzym,ţ ki eg o. 1\tatt'rinly do /Jlldar1 obrazaclkiem pogrzebotVym, în MatSIW, tom IV, 1!177,

p. 337- 338.
25 G. Fin gt'rli n, Brisigavi im Vorfclcl von BrC!i.mdi. Archiiologischc S1mren
der Vălkcrwandcrungszeit zwischen Hlwin u111l Sclnvarzwald, în Arch. Nae/ir. Badcn, Hcft 34, 1985 36, p. 37-38.
26 1. Sivcc-Hajtcri~. Tvcmia kult11ra pozne antil.:c.', in A\' , XXIX, 1978, p.
393, 401.
27. A. S..1lamon, l„ D;irkoczi, ArchaologL~chc A 11r1abcn z ur sp:lt romischcn Gc schichtc des pcm11011i sclwn /Jmes - Griibcrfclder von J11tercisa I, in MittArch/lung,
4. 1973, p . 73-95.
28 C. Preda, Callatis. Necropola romcmo-bizantimi, Bucur eş ti, H.180, p. 49-50,
152, 153, 166„.

https://biblioteca-digitala.ro

1 ·1:1t< ET1\ltl AtUmOL.OGJ<:t; lN Aşt;ZAHEA Ul·: SECOi. IV
0

61

dar ~i :1spcctul plăcut al pod0<1bel or clc acc~ I
polif1larc) ~xplic<"1 într-o anumită 1m'1suri1 ele
cc in perioada veacurilor IX-XI c-k• devin foarte frecvente pe spaţii geografice
largi. Iată câteva repere în ace:.t sen:. : halsring din !-:irm.-1 de argint cu buclă ş1
cârlig in Bavaria de nord-est (cimitirul ele epoc[1 carolingi:mă de la Weimain M 47 - datat la inceputul secolului JX) ~; alte trei din cute trei sârme de brom;
impletit.e, cu buclă şi cârlig, la Dulmik (Slovacia) •11, datate în a doua jumătate ;1
secolului ;il X-lea ; habring clin patru ~rme de bronz cu acelaşi sistem de închidere - descoperire izolată la Vceliniec (Slovacia) Jt din secolele X-XI : altC'le
asemănătoare in necropola ele la Sz.ikonyban, (secolul X I, M28 :ri, in cea de la
Mez6kov{1cshaza ;13 (lJngaria) :.au in cea <Ic la Ptuj (Slovenia, 11'1. 104, secolele
X-Xl):s-1•
O altă descoperire notabilă este pieptenul ele os descoperit in pănuintul de
umplutură :11 gropii Jocuinlei de tip bordei nr. 1 la o adâncime de un metTU
(fig. 3/ 1). Urmărindu-i forma cxactă. nu am găsit vreo analogic pcrfoctI1 din ace~t
µunct de vedere. Cele mai apropiate pier.e de acest Jien descoperite in Homî1nia
ar fi cele de la Cacalel.i ~ sau Barcea :A;, in timp ce studii m:ii ample privind pieptenii folosiţi în epocă pe spaţii mult mai larg i nu-l surprind ca tip aparte. Astfel,
in tipologia lui Singrld Thomas 'S1 cele mai târzii tipuri de piepteni sunt cele ci!•
apuditoare (mâner) triunghiulară (lip li) şi in formă de dopot (lip 111), clat.."ltl'
in intervalul 300-·100 d.C. Forma de la Podeni s-:ir înscri e ca o variantă intermediară intre cele două tipuri, aviind un mâner ce duce spre cel triunghiular, cla1ini:ust şi cu marginile ~i capătul mult rotunjite.
Pentru arealul cernC<Jhovian, tipologia oferită de G. F. Nikitina 311 prezintă
un tip mai apropiat ele cel care ne interesc;iză, tipul 111 (I3 1), cu :imcndamentul coi
p;1rtea de su-; a mânerului accstui:1 este mult mai rotunjitf1 faţă de cca a pic.-;<ei d('
la Podeni. Oricum printre descoperirile făcute in acelaşi context arheologic se num:"'1r1i ~i două pl;\ci din ce>rn ele ccrb, dintre care una fragment;1ră cu un contur
semicircular, iar a doua cu unul intr-un arc de t.<crc mai larg, ceea cc ne d etermin<"1 să credem că cel (sau cei) care procluce;.iu ;1ici a:.tfel de obiecte aveau o
gamă mai largă de forme.
Semne ale bunăstării materfale ale celor care vieţuiau in I .1 sunt şi cele:
trei fraiimente ele la paharul (sau pahare le) de sticlă decorate cu ove, descoperit~
tul în pământul de umplutur{1 al gropii bordeiului (fig. J /9). Fr;ir,mentc.>lc, u~or
Helativa

fel

(lorque~uri

~implitatc de execuţie
sau bră\iiri mono ori

29 Kl;1us Schwarz, D<.'r f riimittelaltcrliche L<mdesausbmi in nord-ost navern.
Arc1Uiolo9ischen Gesclwn în A11s9rabbun9cn in Dcutschc11land, 'l'cil 2., Mainz.

1975, p. 348-34!!.
30 J. J3ujna, I. Cheben, M. Hcjholcova, I.atcnske a bclobnlske pohrebisko v
Dubmku, Î11 Archeolo9icke, vy~kumy CI nulczy na Slovcmsku V roim 1981, Nitra,
l/1982, p. 58-59 şi Ibidem, 2/ 1982, p. H .
31 S. 13. Kovi1cs, G . .l'\t•vizO.:nsky, Hronzot>!I n<îkrbiik zu Vl'clinicc, în Archeolo9icke ·vyslrnmy a 11Jlezy na Slovc11sku v roku 1982, Nitra, 1983, p. 141-1'12 şi
333. Astrei de podoabe sunt relativ frecvente in complexele culturii Belo Brclo.
32Gumori J., Xi. Sz.lzudi temcto Sz,ikonybcm, in Com. .1lrc/1. J/11n9, Hl84, p. 89, 91.
33 K. Bakay, I. Kiszcly, Neue Ar19abcm zur Gesc11ichte des Komitates Bekes
in der 1.andnahmezcit (Griiberfclder von Gerendus u11d JHczdkovcicshiiza), tn
MittArchllu119, 3, 1974, p. 111 şi pi. ·11.
34 Paola Koro~ec, Zgodnjcsrednjeveska arheoloska .~lika Kara11ti11skih slo- ·
vanov, 11/1, Ljublijana, 1979, p. 128 şi voi. 11/3, pi. 80/12.
35 Gh. Hăclulescu, M. Ionescu, Noi mm·mi11tc din sec. IV e.n. descoperite ia
Cacalcti (r . Giurgiu), in SCJV, H. 1963, 1, p. 177.
36 Stela Tau, M. Nicu, Necropola <lin secolul al IV-lca e.n. de Ta Harcea'
(jud. Galaţi), fn Materiale, a XV-a sesiune ;inuală de rapoarte, Braşov, H.181, Bucureşti, 1983, p . 419, 421, (fig. l/:J). Spre deosebire de ·piesa noastră, cca de la J3arcea
are cute o scobitură semicirculară de-o parte şi ele alta a bazei mânerului .
37 Sin grid Thomas, Stucli.en zu dcn yermanisdien Kiimen der romischeii
Kaiscrzeit, in A rbcits-und Forschun9.~berichtc zur siiscsischen Bodcndc11kmalpf legc,.
J3and 8, Leipzig, 1!!60, p. 120.
38 G. F. Nikitina, Grcbni ccrniuhov.~koi lcul'Luri, ln SA, 1, 1962, p. 148.
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curbate, cu grosimi ele la 2 la 4 mm spre ba1.ă. sunt produse dintr-o pastă gălbuie
spre verzui pnl care con\ine frecvente mici bule de aer riunase clin timpul fabricaţiei. Sticfa prezintă o u.~oară notă ele opacitate datorată in parte :icestor mici
bule de aer, clar mai ales irizaţiilor verzui-violacee prezente pe suprafeţe. Forma
de pahar de la care aparţin este rlcstul ele frecventă in complexele Sântana de
Mureş-Ccrneahov : pahar înalt cu corp aproape ci lindric cu buza rotun.iită, clre:iptă,
s.,u pu\in trasă in nfară. cu una-dou;i ~n\uiri nrnnmcntalc sub buz{1. cu patrucinci rânduri de ove dispuse intercalat pe ver ticală ~i cu fundul uşor aplatisat.
După tipolor,ia lui Gunter Hau ~ ele se înscriu în tipul 2 (KO\valk). Grupa ncestor
pahare se dalează de pc la jumătatea veacului al IV -iea pt1nă spre sfilrşitttl său 40 •
Cu prilejul secţionării terenului din f:i\'1 locuin\ei nr. l in cursul anului
HJB-1 s-au mni descoperit : o mică verigii clin fier. a vând un capi1t petrecut dupi1
corpul siiu (fi i;:-. 3/12). a cărei ulilitate nu o pu tem r,ăs i, un vâr! ele săgeată (fir,.
3/5) şi o lamă de cuţit (fig. 3/6).
In cadrul inventarului locuin\ei nr. 4 o;c eviclen\ia:t.I1 fibula de bronz amintitil
mai inainte. l•;a are un resort scurt compus doar din şase spire, iar ca decor arcul
să u prezintă pe partea exterioară o alternare de suprafe ţe mai mici plane cu
altele convexe,. uşor faţetate (fig. 3 / l :J). Acest tip C\te clc~tul de frec vent in aria
cuJturnlf1 Sântana de Mureş. Iată cilteva descoperiri ln aceo;t sens : la Târr,w::or 41
apare cu mici deosebiri nesemnificative, inscriincl u-se ln cadrul tipului J b după
Gh. Diaconu. sau cu uncie diferenţ ie ri la Span\nv şi Independenţ a ~z. La Mogo:>ani '13 s-a descoperit chiar o pereche de fibule cu totul identice cu cea de la
Podcni. Intr-un context mai lnrir. piesa se poate include ln cadrul rrupei a VI-a,
după clasificarea alcătuită de Oscur Almr.ren :-., cure se datca1..'1 mai larg în cuprinsul secolului <tl l ll-lea cl.C.
La toate acestea mai adăugăm clou;i fusaiolc reali zate din fra gmente de vnsc,
descoperite perieP.hetic. Una este clin pastă fină cenu~le deschis (fi i?. 9 11-1). iar
cealaltă este ob~inutf1 prin perforarc;i unui fund ele amforă din pnsti1 ni!< ipo:1să
eiirămizie·P,:\lbui. caracteristică exemplarelor clin secolele H - 1II cl.C. (fiff. !1/2).
Analiza s~1tistică a m:1teri alului ceramic frapmentar -1:; ne duce la câteva
const:1ti1ri mai importnntc. Ca şi în celelalte a'iCl'.ări de epocii cercetate până acum.
şi aici l:i Podeni, judeciincl pc complexe sau b modul r.eneral, ceramica modelati1
la roată avdncl pasta zgrunţuroa să este majoritară procentual. Astfel, dacă in
primele trei complexe (l.z-L;-L 1 ) disproporţia dintre această c:1ter,orie ccr:1mira
şi cea din pnstă fină este mai micit (diferenţe ele 7-16 procente) în cazul celorlalte, pc care noi le considerăm ca fiind printre ultimele locuinţe construite în
aşcznre, diferenţa aceasta creşte şi mai mult (2U-~5 procente). Toate aceste dale
se pot comp:1ra analizând graficul de la fig. 12/ A.
Dac{1 calculăm procen tul pc care-l rcprezint;'i ceramic:1 arsă la gălbui cără
miziu în cndrul tipurilor ele pastă zgrunţuro.,să şi a c<:>lei fine de aceleaşi nu:m\e,
fireşte pe complexe. vom !lesiza di acest tip de ardere la nunnţe deschise arc
frecvenţa cen mni ridicatii hi T'2 (12,80% la primul tip de pastă, respectiv, 22,220/o
la al doilea), ln celelalte comple>:e media fiind de circa 70/o - re!'pectiv 8% pentru
al doilea tip. Jn aceeaşi ordine de idei, considerăm raportul rezultat p ~ ntru L(?)6
39 G. Rau, Korper9raber mit Glasbeigaben des •1.nachchristliehcn Jahrhunderts im O dcr- Wei c,~1- Uaum, în Actu l'raehist. ct Arch„ 3. l!l72, p. 124.
40 Ibidem, p. 167. Cf. şi p. 127 unde se dau şi cele mai cunoscu t<:> descoperiri de acest r.en din Homânia pună la acea dată.
41 Gh. Diaconu, Tdr9uşor. Necropola din .~ecolclc li !-IV e.n., Bucu resti„
1965. p. 227, 285.
<! 2 B. Mitrea, C. Preda, Necropolele din secolul al IV-iea în Muntenia, Bucureşti. 19GG, p. 237, 280.
43 Gh. Dinconu, Mo9o~ani. Necropola din see. IV (?.11., Tilrr.oviştc, 1970, p. 30.
44 O. Almgren, Studzen uber Nordcuropufache Fibelf ormen Leipzig 1923.
p. 76--77. pi. VII. fi g. 1G2.
'
'
'15 Deşi astfel de analize pe complexe indică de 1:1 bun început şi un considerabil coeficient ele eronre, considerăm că totu.')i datele obţin ute :iu o rcalc1
vnloare orientativă. fări1 însă să le putem absolutiza în caclrul ra ţionamentelor
făcute pe mnrj?inea lor. .
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la ceramica finit g[tlbui-cărămizie (32%) privită ln comparaţie cu intreaga sa cantitate ele ce ramică finit. o dovadă c<'t acest complex de locuire (?) s-ar putea data
lntr-o etapă timpurie a aşezării, d eş i ace l;işi raport pentru pa„ta ni s ipoa să este
deosebi t de mic (4.250/o), ceea ce s-a r putea explica ş i prin insuficien ţa cu care
!>-a p u t ut săpa aici p<ină la incheierea totală a investir,aţii lur. Iată deci, că şi
aceste observaţii par sii susţină momentul m ai timpuriu al construirii locuinţelor
ma i s udice. deci mai <lpropiate ele vechiul habitat din veacurile li-III cl.C. A stfel.
nu in llimplător, ln cadrul locuinţC'i nr. 1 s-au descoperit cele mai multe fragmente
dl' buze ş i funduri clin pastă finii gă lbuie, cărf11nizi e p:il sau ccnu-:ie, care provl'neau ele la forme tipi ce culturii mnteriale clin secolele amintite (cf. fi g. Î.'1'1 - 17 ;
11/l!l. 20-21).
Pe d e altă parte. ceramic:i lucrată tradiţional. exclusiv cu mi1n:1, avltnd drept
ini:reclil'ntc cioburi pisate, riimâne s[1 reprez;nte. ca şi in cazul celorla lte a~l'zări
S1inta na de Mure.~. mai m ult s:>.u lll:•i p uţin cercetate, p rocente p.cncral e> deosebit
ele> scăzute. ele la 0,2201~ pfinft la li.î30/o <lin totalul ce>ramicii pe complexe. Şi aici
1.2 se cleta'$e<iză inregis!r:ind cel mai mare procent - ll.730/o. C alcul;:t ca med ic
i!cnerală pc aşezare, pr<•centual <1cea stă specie cera mic;i reprezint:"i 2.320fo.
ln ceea ce prive;tC' prl'zen\a materialului ceramic ele import. in cadrul a.'!ezăr ii
!n cnre exi"ta u f:lmilii de diverse stflri sociale, !>e inrcr.istrcază v;irin ţii procen tuale
ele la O la 2,530/c. fără ca aces te statb tici s{1 roată aduce la rândul Im· precizf1ri
crnnolorricP sigure ele cl;1t arc. Putem totuşi lua in consicicr:ire mc:lia ele P/0 o btinuti1 pentru toate descoperirile ele ;ice;1st{1 µroVL'nicn\ă .
Din punct ele vedere al boirătiei matcri;1 lului ceramic, 1. 1 răn~fine l'C'm.1rcabilă. a vând ele d o uci pii n;-1 la p:itru ori mai mult matcri<1l clccfit fieca re ;1lt com p lex cercet.1t integral. luat in parte.
lt'c7)C'Ttoricre forme ceramice :
lncă

ele la inceput trebui e să remnrciim fap tul cii clin cauz:i stăr ii accentuate
care n e-a creat difi cu ltă ţi considerabil(>
- un număr totu!:'i redus de fr:t i? mente ele bUZ<' ele vase au rămas ca atipice.
Din pastă ceram icii z1: runţuroasi1 s-au modelat la roatf1 ur mătoarele forme :
I) Ool ~·-lwrc m1 (cele mai numcroa ~c fnrm<' la acest tip ele p<tst<i) und e se
remarcă o v;iriet;1tc cieosebi t{1 ele profite ele buze (fiq. 6 /24-32, 36) ;
2) Va sa 9lob11larc'. r a re, imită for me din pastă fină (fi $?. 6/22-23) ;
3) Va$C ot:oidale, cu bu7~1 trasă oblic ~;au ori zontal in „rarii (foarte rare,
imitf1 forme clin pastă finit d in secolele :interioare ·- (fig. 6 /33-3?;) :
4) Castroan e, rare, ele diverse profile. imiti'i forme cli n pastf1 finf1 (fig. 6/ 1-3,
lfl-2 1. 37-39);
5) Cci ni, r ilre, in m:1jorit:1te sc unde (fir.. li.'13-lî):
ll) Capace, foa rte r~ll'P. (fig. li/40-42) :
î) Vase de provizii, ovoidale, unde marc:l majoritate <;Un t cck ele tipul Krm1,\c•119cfiiss<' (fiq. 9 'Ui-26, :13).
La rândul .-;ă u, pasta finii, ar~ă la cenll';'ÎU sa u (! ălbui-cărămiziu. cuno.'lşte
rlatoritl1 pla s ticitc°i ţii !.ale o g;im{1 ş i mai variată ele forme cf.'r;tmice. lată astfe l
principalele tipuri el e recipiente care s-au realizat din acest tip de pastă :
I) Oalc-l>orccm, reduse c;i număr (fi g. fl ,"1-J.I; 4 t: î/J):
2) Vase 9lol>ularc, cu buza trasă înăuntru ~a u in abră (fi:r. 4/6- rn):
3) V ase 01:oidale, cu gât înalt, cu buz:i aproape ver ticală, ci<lr mil i all~s răs 
frănt{1 oblic sau orizontal in afară, uncie arse la i:ălbui-cărămiziu, forme ce pero;i sti1 din cadrul repertoriului secolelor anterioare (fiJ!. 8; 1- 3 : 7/12-22):
4) Castroa11e bitl'011co11icc (mai numeroase l)i ele profil e var b te, fig. ·1/2-4,
17- -22, 30-33; 5/G-3~; fi,'-1) !.aU tronconice (mai in:illc ş i ele volu m mai marc.
având uneori pe mnruine t<ll ti (fig. 5/1-5, 12, 31i: 10 /4);
5) Căni, cu corpul globular turtit ~i r.iit în al t şi buza aproape vertical<\ (fig.
7 /2- 11) sau cu corpul bitronconic ~i g{1t scurt (fiC!. 4/5):
h) Stră ch ini, poate cea mai frecv enU1 rorm:'I, cu foarte multe variante: ele
profil. dintre care unel e ~e intâlne~c ~i ln veacu :-i l<' 11 -11 1 cl.C„ (fi t!. 4/23-29;
6/5-12) .
de fragmentare :1 ceramicii descoperite -
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ln cadrul ceramicii modelate exclusi\• cu mâna se remarcă variante de vase
aviind pereţii mai mult sau mai puţin arcuiţi. fara 1~u t sau cu gât, cu buza tr;tsă
inf111ntru (fig. 8/16, IU-28), sau în diferite ~radC' evazata (fii!. 7/23-30). Cu o singur~i cxccp\ie (fig. 7 i 2 I), unde apa re ca ini::redic nt intr-11 ; mumită cantitate şi nhipul.
toate aceste vaw s-au realizat folo~indu-st· cioburi pisate, am estec caracteristic ş i
pentru clou:i oale-borcan la :t c:i r<>r :i:odC'hrc Cnl""''('a roţii este incertlt (fig. 7,':11:12). Sini:ura modalitate de ornamentare ;1ici este reprezentat;i de folosirea tradiţională a crestăturilor pc buza unui vas (fig. 10/2).
Ceramica ci:! aspect :1.gru nţuro-; se limitl•a:1.[1 la rare orn;uncnt{1ri, obţinult>
~1proaµe cxclu5iv prin tehnica inci:t.ici (decor ele I inii paralele meandrice sau fninte
ln :1.iq-zar,): rnr apar nervuri în relief sub gutui v:1„u1u; ~i foarte rar decorul prin
~tampilare (fig. 10 1()). Lin caz unic este cel al frar.mentului ele perete ele ('hiup decorat cu un brin1 în relief, crc,tat clin Joc in lril· (ft <! . IO/I).
I.a riinclul s.'1u, cer;1111ica clin pa„t[1 fină ,_a pretat la o c:am ă mult mai bor,at{1
ele• clcn:entc !ii tehnici clecor.-itive. materi:1li:1.ale prm 111c:izii (linii mea ndr ice. nw:inclre încadrate- de linii clrepte. „uccc„iuni de rimduri ele linii scurte şi verticale. rer?istre de succesiuni de linii dreptl' paralele etc.). ell•nwnte li niare lustruite (la fel
ca mai sus). nervuri în relief di<,puse uneori 1•rupal ~i într-un siniiur ca:t. prin
incizie lii impunsături (fig. 10 ,'!i). De cele 111:1i multl• ori străchinile ~i ca<;lro;mch),
indiferent de nu;m~ ; t lor. galbui-cur{1111izie .'>all cenusii, au -.uprafe\cle exterioare
lustruite.
Analiza matcrblului ceramic provt•nind ele I t amfore si amforele, dl'ci a
cer;1111icii ele- import
ne poate oferi !iÎ ca t•iitC'va inrormalii notabile. Priv.inrl
în nencral pasta din car~ :iu fost ff1cUll~ fra i;111c•1Hl'il' supu'e anali:t.ei. e:1 se po;1lt'
clepartaja ln trei mari cat~i:or ii :
- Tipul A (past;"1 cu nisip fin. :1vi111cl în co111ponen\ ii particule ner. re. 1•cnu~ii
si maronii. ars1i spre un r.1Ubui-ro:1.iu ch:.-,chi,) ;
- Tipul B (pa„ti'1 ni,ipoa~ă ;1rs{1 1:1 elifl•rite nuan\c de cflrămiziu):
- Tipul C (pa„tc'1 fo:ll"lC fin{t. cu m ici p;irtieule ele mica, ar•:[1 la diferite
nu;111ţc cfir;imi:t.ii).
Primul tip ele past1i apare. cu o 'ir11?urc'1 t•xcepţie , folosit numai la ;1111forcle
at.;it ele uzit;1te in veacurile 11 - 111 cl.C •. într -o ;1 rie :?<•or,raricft C(• clcpă~C!:'lC cu mult
mrcliul c:trpic. insumimd :1.onc clin Muntc>ni;t, :\lo"<'i:t Jnfc>rîor si din slcpc>lc norclponlice până la Kerci47 •
Dac[1 este ~ă privim clispuncrc:1 pe teren a locuin\elor cercetate ele Li .~u d
"Pri? nord ~i să accepl{Jm ideea unei succesiuni foarte gradate în timp a moml'ntelor în care fiecare dintre ele a fost construitft , ob'lerv:im o clcc;crcştere permanentă a numărului ele frai:?mentc cernrnicc avimcl ace~t tip de pastă constitutivă.
p1i nă 1:1 dispariţia lor total[1 (cf. fiu. 12 B). Fireşte şi la acest capitol 1. 1 se rernarC";i
in mod den„ebit, ca semn al potc>nţei economice a celui care locuia aici. Cel pu\in
l;1 prima vedere, râmune fr;1µ;mtă lipsa totalii a materhlului ele in•port pentru I .;..
Situ :1 ţia -.c p•1ate e xplica 1mkar parţial prin ,;"trăcirc>a r.c neralil :1 invcnt ;irului arheolol! ic <ll'scoperil :tici.
ln cec.1 ce priv~te „1;1bilirea tipurilor de amfore de la c:1re provin 111ajoritatc:1 fra1:m1entPlnr (p ; 1s~1 de tip B si C). cli n c-au:t.a "tării foarte accentu:itc d<"
spargere a re«t urilor ele \'ase ~i datorit[1 situali<'i cf1 nu posedăm cleci1t pf1r\i de
pere!i de va'\C, oarecum atipice. in st;1diul actual al acurn ulflril or cantitative' <l<'
date, nu ne putem pronun~a definitiv ~i catec:oric in acest sens. Tn ph1~ .. tclL•seori
apart' ~i o caren\:i a cercetărilor mai vel'hi rieoarc>ce nu totdeauna '-:1 publi•:at
romplet ~i analitic materialul simil:tr provPnit clin alte a~ezări ele t>pocf1. Con,idcr:\m ca toc mai prin anali:t.a !ii mal ateni.-1 a mat<>rialului cernmic ele import !ii
racorci:1rea cbtelor astfel cunoscute la ct'lc similare caracteristice lumii roma1w
ti1rzii sau zonelor de interferc?n\f1 cu ea. ~e vor pute:t ;1cl ucc contribuţii sii•tire la
cuno:t!ilere:1 m:ti profuncfft a raporturilor economic<' cc cxi,tau la .1cea clat.;i si
chia r la dalarea mai nuan\ ;1 tă a fenomenului trecerii de la cultura S:int;ma d e
:\1urcş );1 cea ele tip Cnslilia-Boto!F111:1.

.:„.

4fi Acccptiim totu~i ~i po~ibilit:itca ca eventual unele forme, mai pu\in realizate tratliţ inn:tl :~i calit;1tiv. ~[1 fi fo<;t produ'c chiar local. in mediul culturii Simt·
-1:1 1 :I;• }.!ur .'. ~.
·li Gh. Bicl1ir. Cul/urn rnr]li('(I, Bucure-:-ti. l!J i:i, p. !JO, tipul I.

https://biblioteca-digitala.ro

n; 1w1:T.\lll .\HllEO!.OGICI:: IN A::;1·:Z.·\lll·:,\ l>E

s~:co1.

lV

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

Singura pics.-1 ceramicii care ne p Date ofori detali i ceva m ai precise este o
parte clin peretele unei amfore, rccon!>lituit prin asamblarea a ci\torva fragment<:'
clescopcrite la nivelul podelei lui L 3 (fig . 9 ' I). Pasb arc c:a ingredient nisip fin
si particule maronii (cioburi foart e fin pisall_·). Supr;1f;1ţ:; interioară este ar.'iă la
lin cărămiziu deschic;, ln timp ce în exterior arderea a avut loc la un gălbui-roziu
foarte deschis. N'otabil este ~i faptul c{1 executa rea caneluril or ornamentale (di~ 
puse ln două registre separate) s-a fflcut diferenţiat. D;ic:i'1 fn reghtrul ~uperior
mar1Jinea ele jos a canelurilor este mai acc(•ntu;1ti'1. mai acl{1nciti\. 13 ~ănţuirile
cel uilalt registru este mai adimcită marginea !01· din par t!.'a de ~:us. După profilul
obţinut, corpul nmforc>i avea forma cilindrică •au ovoicl ;1l::i. Diametrul său maxim
era în jur de 26.5 cm. iar înălţimea fr~1gm<'nlului :-ccon-;tituit e -;te ele ?.7,4 cm
(capacitatea ipotetică : cel puţin 16 I). Din cam:;1 lipsei cl<'mentc! or mai edificatoare
- gură, torţi şi fund nu putem stabili cu certitudine lipul de amfor<i.
Privind celelalte fraemcmtc ele amfor!.' şi :i111fnrelc (acelaşi tip <le past[1
B ::;i C). păstrate la dimensiuni c-u totul ino;uficicntc unui studiu mai amplu, clin
acelaşi motiv mentiunill deja, ele nu se pol at ribui unor nnumc tipuri.
Xotabile mai rămiin lncă douf1 fril t?mente. Unul a apar\inut unei stri'ichini
joase, ale ci'•rci suprafc\e cărămizii deschis au fost minu\ios slefuite. iar altul, care
ar fi putut fi reali~•l şi local. provine dintr-o can;i reprezentând o parte di r. toartă
(fig. 10/3). f'raJ!mcntului ii ec;te caracteristic-;i porţiunea ele formă oval;i şi albiat.ă.
destinati1 sprijinirii degetului m:ire al rmîinîi care manevr:1 vasul şi este realizat
dintr-o p;1stă fină arsii la cenwiiu destul d e inchi<.. Hecipie ntul reproducea ca form ii
vase metalic e folosite in inmcriu. cu precădere• de ci1lre cei instări\i.
1n urma tuturor cercetărilor ele p1in{1 ;1cum. se impune formularea unor con'iclerente privind existenta propriu-zis[1 :1 :1şcz<"'1rii ele la Pod eni. în cadrul ;:icestei
annlize beneficiem dejn ~i ele principalP.!C' rezultat:? ale cercet{1rii m;iterialului osteolo1?ic clesC'operit în cursul c<'lor trei campanii de săpături ~. acest studiu arheoloJ!iC fiind primul de acest gen ini\iat la nivc>l s,:eneral ele a'5czare aparţinând culturii S<intana de :i\Tur~ ·1!1. fn cadrul vc-.tir,iilor m;tcologice, ce le mai multe fra f!mente apa rţineau taurin<-lor (·12,40/o clin tot;1lul indivizilor identificaţi, indiferent
de specie) şi porcinl'lor (31.80/o). ln ordine cl eo;cresc:ătoarc urmau ovicaprinele (18,20/o).
i:iăina ~i sporadic calul ~i ciîinele. Sin1rurclc specii de animale v:înate erau cerbul
(0,750/o) ~i ci1priorul (O.i50/o). de aici rczultiînd import:m\:1 infimii a vimi1torii in
a:>ip,urare:i resurselor aliment.;1re a comu nitilţii rc'>pectivc. care în principal se rezolva prin ai;:ricultură şi creşterea animalelor. unrie cnrnutc le mari cle\incau un
loc privilegiat. Tabloul divers al speci ilor atestate pc accnsti1 calc. tipurile lor, câl
ş i importanţa fo:1rte redusă a vilmitorii . sunt indicii al~ unui prad in;11l de sedentarizare> a popula\ici de :iici, dale principall' care. fiind identice cu cele clin st;i\iuni clin veacurile 11-11 1 cl.C„ pot co nstil11i şi C"lc o clovad:"1 a crmtinuiti1\ii popu1:1\ici nutohtonc in cadrul complexului cultural de tip Sântana ele Mureş 50.
în ceea ce prive~tc aqricultura, o atestare o con'itituic fra1mHmtul ele piatră
<Ic r<î~ni\ii descoperit in I. 1• numeroawk v a-;c> de provizii ele tip Krmtsc11gcfii.~se,
precum ~i obi~nuitele arnpn•ntc ele paic ~i plca vi'1 din oricc> bucalii de chirpic pro·
venind ele la pl'rc\ii fostelor locuinţ e~.
111 privin\a activili'iPlor me;te~u1!i'1r~t i, 'C remarcii după cum s-a spccific:it,
loc-uitorul (-.:1u locuitorii) locuin\ei de tip hordei L 1. Cci ele ;1ici aveau preocupări
m~lcsu11f1resli clivero;c>: prelucrarea cornului clL• cerb pe ntru piepten i. prelucrarea
- şi prnb:ibil ob\ inerea - fit•rului şi d e a ~ l' mc>ni Dhiritui. Dacf1 Pl'ntr u o15rit e"te
ed ificator rebutul ceramic deo;c-operit în p[1m[intul de umplutur;i al Hopii l ocu inţei.
atestări
ale prelucrării şi obţinerii met:1Jclor sunt mai numeroase: fragmentul ele
tipar, prczen\a bul~ăr:1şilor de peematitâ 'iau bulr.iira~:ul <le z~urii metaliferă clcscopf'rit la câţiva metri suri de bordei 51.

48. S. Haimovici, G. Comancscu. I.. Scutelnicu. St ud iul arlll'oZoologic- al ma·
t c rialului r11><irţimi11d culturii Sâ111a11a dC' JW1tre ş ![i11 a~ezi:rect cir la Pod<'11i (jud.
Suct•at:CIJ, in Suceava, XVII - XVIII-XIX, J!JHO. 1!191. l!l9?.. p. 2~-35.
49 //iid<'m, p. ?.5.
50 ibidem, p. 32.
51 M. Andronic. OJ>. cit.., p. :J!lll - ~00. I.a :lc:t~„t bulg[1r;,~ ele zgurii (pro.ba
nr. I) l"<ÎI '1i la al\i doi recolln\i in preajma lui I. ('?) li, laboratorul specializat ci<>
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Dovezi :1le meşteşugurilor casnic-e, aproapc nelipsite în fiecare locuinţă sunt
fu~aiole\e, grcută\ile de lut de forma trunchiului de plramidu legate de \e~ut sau
greută\ile-fusaiole, de format mare. folosite fie la războiul de \esut, fie la răsuci
rea firelor vegetale mai groase sau la pe~cuil.
Dor.ă\ia deosebită a inventarului arheologic din L 1 52, uncie includem al ături
ceramica fragmentar[• provenind de la aproape 200 de vase distincte. cât şi
relativa sărăcie a altor locuinţe, ne demonstrea1.ă existenţa unei evidente stratifi ·
cări sociale b;:izată pc avere.
După cum ~e şt ie, aşezările culturii Siint..1na ele Mureş reprezintă de regulă
o coabitare a m:1i multor elemente etnice diferite. după cum şi formarea :;i propngarea acestui complex cullural sunt datorate unm· contacte şi convieţuiri etno-culturale diverse. ln cazul aşezării ele la Poclcni, c:ire nu :irc încă şans:1 cercetării
necrop:>lei s:ile şi deci şi a stucliilur antropologice pe scheletele şi resturile di? incinerare a celor înr;ropaţi :1ici, ne rămiJn clu:1r ele fileu l c1iteva consideraţii privind
aspect:? etnice pc marginea unor clemente de culturtl m;i terială descoperite aici.
O primă ob,;~rvaţic c<ire !Oe poate face este ar.c.en a prl'zcn\ci în cadrul repertoriului ceramic a numero:ise clemente ele tehnologie. de forme şi modalită~i do
ornamentare tipice veacurilc,r anterioare. toate acestea <'xplic:1nclu-sl' pri n contlnuitate;i m;:isivă a populaţiei autohtone in cadrul noii sinteze etno-culturnle :i ve;i.
eului al JV-le:i. Dupi\ cum s-a amintit deja, h;:ibitatul Cl'rcetat continun ln teren pe
cel din secolele II-111 d.C„ fără însă ca prin cercel(1rile n o;:istre - de ;i ltfel de.s tul
de restriinse cantitativ - să fi putut delimit;i o eventuală limiti't in sp<tţiu, ciit şi
cronolonică intre cele două :işezări succesive.
La rândul său. prezenta gotică poate fi susţinut."! ele unl'le forme de va!.e
modelate cu munn. respectiindu-se unele tipuri tradiUonall', 1;1 care s-au rolo~it
C<l inrrredicnte ciohuri pi~:ite si nisip 1 fip.. li l!l-2fll. ln aceeaşi ordine de idei legi1m
de prezenta elementelor etnice gotice ~ i ckscopc>rirea în ianuarie 193 1 a cunoscutelor pietre cu fir.uri ~i caractere runice r.:i.
ln ceea ce priveşte cla\:1 lncheierii c>xh;ten\ei ;:işczării, in ace;:istă fază la
care ~H\ ajuns in cercetarea acestui obiectiv ;:irheologic, in lipsa unor posibilităti
mai edificatoare ele d:itare pe ba7.ă ele inventar arhcolor:lc. rămânem la opinia că
habitatul şi-;i incct::t existent" in contextul debutului marii mi !traţ ii hunice.
Concluzionimcl, consideri'1m că cercetarea par~ială a aşeuirii ele la Podcni. de!;i
efcctuat<i în anumite limite. contribuie la acumul;:irea unor date privind real it<\tile
etno-::ulturalc şi socio-economice c:irc :1 u carnctcriz;:it zon;i ele nord a Moldovei şi
chiar spaţii mai brgi în pcrioad;i încă de debut a epocii eh.! formare a poporului
român. Tocmai prin ;\stfel ele cercetări cc se doresc interdisciplinare şi comhin:1te
cu cele din n ecropolele corespum:f1toarc. se va putea obţ ine o cantitate consider<ibilă ele inform<ilii necesare trecerii de la probabilităţi la certitudini. ele la elati'1rl
Iariii la cele mult mai exacte ~i l;1 cunoaşterea mni bună, zon;il lji evolutiv. a existentei poporului nostru pe nwlc:ig urile sale strămoşeşti.
şi

la I.C.E.M. Bucure ş ti .'I clat pentru aceste c:-antioane următoarele date ele anali1.ă :
FeO (nr . l -600/o : pr. 2-iO.!IOOfc; pr. J -4!1.~2• .'~) . 1\1 20 .1 : (pr. 1-5,300/o; pr. 2-2,020/o:
pr. 3 · i,000/o ), CaO (pr. l-3,1H• r0 ; pr. 2 I ,!130/o: pr. 3-5,120/ol ; MgO (pr. 1-1.220/1 •
pr. 2-1,53%: pr. 3-2,780/o). P (pr. 1-0.810/o: pr. 2-0,37% : pr. 3-0.63%). ;\JnO (pr.
1-0.300/o; pr. 2- 0,110/o; pr. :1. O.!JllO/o) şi Ti02 (urmE:. urme, urme).
52 l\I. Androni c. op. cit., p. 3!111-401.
53 Fără să li se fi dat o interpretare definitivă. inscl'ip\iilc de la Bun eş ti :m
intrat ele mult timp în literatura de specialitatl', Cf. în acest sen~ : I. lJianu. /11scripJiil<' în limba yoticci şi <"Cll'nclerc r1t11ice 1lc~·co11crit.c lângă Fol1iccni, în Mcm.
Scct.f,it. Ac. Uom., s. 111. l. V, mem. 3, 19:!1, p. 1::-112: H. Huss. Dic Runcnin,ţchriftc n t•on Bu11csc11ti, în Sicbc>nbiirgisc11c \!forteljahrsd1rift, l!l32, nr. I, p. 1-15;
S. Feist. l~in Himen/urui ( !J in l~trn1iinicn, in 7.l'it.~chl'ift /iir das drtu .~chc Altcrtum,
1!132, ni-. 3, p. 2lf>-220: A. Fercnczi. Die Uuncnsteine 1·011 llun c>.~rhti - dnc f'alscl1un!1, \n Sic!bcnbiirgisr./i,• Vi<'rtcljnhrschriJt, Hl3i, p. 169- 162: R Huss. Die
r'ragc dcr Uu11c11 stci11e von l31111cscl1t i, in Siclie11l>iir9isd1c Vicrtcljahrschrift, 1!137,
J>. ?.98-299.
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ARCIIAEOLOGICAL RESEARCH IN THE IV 1h CENTURY HABITATION
AT PODENI (THE BUNESTI VILLAGE, SUCEA VA COUNTY)
-

Fin.'11 report -

Abstract -

This paper is a synthesi s o[ thc main resulls o! thc archacol ogical clitrning
donc betwecn 1963-1985 in a h.-ibitation belonging to thc Silntann ele Mureş culture, which continues on the ground (on the same kind of grouncl) a Dacia n habi ·
talion of tlll' Bonwn era (Jlnd-Illrd c. n[lcr Christ). Extending an olcler study
(see note nr. •l whcrc some information w;1s publishecl conccrninp, thc home of a
craflsman whu mnde combş oul of cleer horns (home nr. 1), this study presl!nls,
;malytically. thc main discov erics o f thc habit;it ion. whcre we nol iced thc presencc
bot h of e lcmcnts of material cultun? of !Jaci:m traclition, ;mel sornc cJcments t hat
<·a n bc ntlributcd to the migratory Goths.
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(13). v1îrf ele
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o~

( I), j?reut{1\i de lut t2-3./l). fibu l<.> chn fier (ol, 1-1) s j hronz

(5), Jame de cutit (li-7. Jli- 17), fragment ele pahar ele sliclfi

(!I), tub ele os

pentru <1ce (10). p lal'i1 <le pieptene cli n os (li), vcrid1 cli n fkr (l:?)
~i vilr f el e Ianc<.> ("!) 15
Nr. 3. - Bone comb (I), clay wei1:hs (2-:J. li). irnn ribu)al' (-1. I•:) ancl bronze one~
(13). arrow point ( 5). knifc blaclcs (li-7. H>- 17). lra r. m<'nl of a g l:i ss cup (!J), bone
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modcllcd only by h a ncl (23-30)
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Fig. !J Nr. 9. -

Ceramică romnnă

(1 -8), secţiuni de torţi de căni (27-32) fmaiole (!l-15),
pro!ile de buze ele v;ise de provizii (16-26, 33)
Roman pottcry (l-8), sections of cup h:mdles (27-32). twistig spindle.s.
(9-15), pro!iles of provisions bowl edgcs (W-26, 33)
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CAHLE DESCOPERITE LA

CURŢI DOMNEŞTI

DIN MOLDOVA•

PAHASCHIVA-VlCTOHIA BATARIUC

Tn economia ornamentală a spaţiului de, locuit, alături de ţesături şi broderii,
picturi murale, stucaturi, mobilier, argintărie, cărămizi pavimentare divers colo·
rate. plăci de Iznik 1, soba din cahle a jucat un rol important, chiar dacă era compusă numai din cahk-oală. lnsăşi forma sa, cu corpul structurat în volume distincte : soclu, cameră de ardere, cameră de încălzire. coronament, juca un rol
decorativ. Apariţia cahlelor de forme diferite şi împodobite cu o mare gamă de
moti ve cirnamentale a dus la sporirea aportului de.corativ a l sobei din cahle in
interiorul locuinţei. Soba din cahle nu era numai un element ele confort, o simplă
iristalatic de încălzit. ci. prin v;irietatea constructivă şi decorativă a pieselor care
o compuneau, reprezenta un adevărat monument de arhitectură. cu un pronunţat
caracter ornamental. fiind folosită atât in reşedinţe domneşti. boiereşti. cât şi în
locuinţe din mediul urban sau rural.
Cercetările arheologice efectuate de·a lungul timpului in Moldova au dus
la descoperirea unui volum impresionant de cahle, în medii diverse : cetăţi, case
şi curti domneşti şi boiereşti, mănăstiri, locuinţe de ora'ieni şi ele ţărani înstăriţi.
IJin toate acestea, cahlele descoperite in cuprinsul unor curţi domneşti clin Moldova - uncie s-au făcut cercetări arheologice - fac subiectul lucrării de fală.
~ele mai vechi şi în :1cela.5i timp cele mai simple cahle au fost descoperite
i:1 Curtea Domnească din Suceava. în locuinţa de lemn construit<"\ în timpul domniei lui Petru I. Muşat2, Cahlele de aici sunt de diferite tif>Uri ; cahle-oalăl, cahlecastron\ convexe-\ simple sau decorate in exclusivitate cu motive geometrice :
• Articolul ele faţii reprezintă textul revăzut al comunicării susţinute la
simpm:ionul „Curţile domneşti din Moldova'', dedicat celei de a 500-a aniversari a
bisericii •..J>r"ci.~ta" clin Bacău, or1?anizat de Muzeul .Judeţean ele Istorie „Iulian
1\ntonescu". 13acău, 22-23 noiembrie 1991.
1 Corina Nicolescu, Casc, conace şi palate vechi româneşti, Bucurciiti, 1979,
p. 84-92.
2 I .ucian Chiţcscu, Cercetări arheologice lei Curtea Domnească dÎll Suceava,
CA, I, 1!175, p. 245-256.
3 Ibidem, p. 2·17. Cahle :1semănutoare au fost descoperite la Baia. cf. Eugenia Neamţu. Vasile Neamtu. Stela Chcptea, Oraşul medieval Unia in secolele X!VX:.VII, voi. I, Iaşi, 1980, fig. 101 /3.
ii Lucian Chiţescu. op. cit ., fiJ?. 5/3, 5, (}; Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu,
.Stela Cheptea, op. cit., fig. 104, 105.
!:I Lucian Chjtescu, op. cit., fig. 5/1, 2 ; Eugenia Neamţu,
Vasile N'eamţu,
Stela Cheptea, op. cit., flg. 109.
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cl'ucca '' !)i va rianta sn floa re:i cu p atl'U petale, cercurile concentrice indzate, eres·
ta te ori al veolatc7.
Di n prima jumăta t e a secolului al XV-iea dateaz[1 cahlele descoperite la
Curtea Domnească clin Vaslui. m :ii exact din timpul domnici lui Ştefa n al 11-lea.
cel c:irc in tre ani i J.la5- 1H:! :ji ·a fi xa t a ici re~cclinta temporară. Uncie dintre acest<.>
cahle „un t decorate cu mo tiv ~ l!eom elrice 8, in timp ce pe nitele aparate fi r.urat un
p,llcpa rcl „pa~ sa nt "" (fi g. I.' l), ca şi scena. mult folosită în evul mediu pentru se m·
n ific;iUile sale simbolice, a înfruntării victorioase a balaurului de către Sfântul
G hl'or,d~c

:u

(fii!.

I 2).

Din a dou:i jumf1tatc :1 secolulu i al XV ·lca, mai precis din timpul domniei
lui Ştefan cel :'Ilare, d a tează marc:1 majorita te a cahlelor de5coperitc in cuprinsul
<' lll" ~ilor domn csti clin Moiclov:: .
1\ntcrioarc anului Mîfi sunt m:ii multe cahle :ji fragm e nt0 ele cahle descopc·
rile 1:1 Gurtca Domneasc;i di n Suce:.iva. ornam entat<? cu o marc varieta te ele tem<'
ckcor:it ivc : stema dinastic-:.i a J'.!olclovei - varianta cu scutul Pmbilat cu fac,cii s:
flori ·de· C'ri n 11 corbul cu inel în cioc clin stema familiei JiuniaziJorl ~, Manl ir:oira - intr·o tratm·c. di fe r!tf1 de cca din compoziţia sobei clln „ca~a d c mniei" d e
pc Ci1mpul Ş a nţur i l or ele la Sucean1 13 (fig. 2/1). grifonul". p erechea de indrăr;os 1i1i intr·un b0'{:1t cleco:- \•cge t:d I · (fip,. 3 / 1). vulpea c<ilu găr preclicfincl r,âştelor 1G
(fig. .: I . Sfâ n tul G heorg he omor[tnd balaur :.il 17• a r c:iş ul 11>, cc_r bul încadrat d e doi
0

li Lucia n Ch i ţ.eseu , op. cit.., fig. 5j5 .

. ·; lbfrlcm,

fig.

fJ / 3,

5.

6.

d Hica J>:mescu, Cataloqul cc:hlclor <! ir. secolul al
rforn.nc~ti" Vu.<l ui f!J, A M."\1, 11 1-IV, 1981- 1!!82. p.

X\!·lc:a

etc

la

„cw:t.ilc

11 3. fi g. 13/1. 2, J.I.
9 Al. :\ ncl rc n ic, E. N eamţu ş i F. B:mu. Supcitul'Îlc de sal;;arc rk la V aslui.
Mu~< rlale , VIII. p. !li, fig. 11/ 6; Ale xandru A ndronic, Pnel{· µroblcmc referi toare
la fcudal hmul ele conta ct si cultura m edi <' 1:a lă cin i'vfoldova in .~cmlul al X V -iea,
Mcm1!ntiq, IX - X I, Wii l !Jîfl, p, 28-1. fig . J.
1(1 1\1. /\nclrun k , 1..:. N.::-am \u !)i "f'. Banu . OJ}. cit. , p. 93. !.li', !i P,. ll ,.'2-5; Ale·
..\:mclru i\ neironic, op. cit., p . :?ll·l-285, fi g. 2.
11 Mircea D. Matei, E m il I. Em:mcli, Cetatea ele S ccru1t ş i Cmfra Dom11eascci
clin S11ccava, Bu c u reşt i. HJ81l, p. 1-14. fig. 22. C:ihle :i se mănătoare au fost clescope·
ril e în locuinţa L V ele ~a Baia, cf. J .ia Bătrina si Acll'ian Bătrina. rJ;zcle co11sid eraJii ( u p1·i v ire la stema cli n astică a Moldovei in vremea lui Şt efan cel Mm·c,
A llA / 1 X XI V/I, 1987, p. 100, fig. 1.
I'.:! Inedită, iii colec\jile Muzeului Bucovinei, Suce:iva. nr. inv. E / 4!)G0. ln·
lormnii :- colegul E. J. Emancii. căruia ii aducem mulţumirile noostrc. Cahle iclent lce a u fost găsite în L IV de l<i Baia, cf. Lia Bătriina ~ i Adria n Bătnin<l , mcmentc
d ecora tive Îli ceramica mcnumc ::tctl<i de l a !fo ia (j11d. Suct?Cwa), Succa v:i, XI-XII,
198·1- 1985, p. 153, fig. 3.
J:J Mircc:i D. Matei, Etapele devenirii Suct•vci medievale, UMiW-M l A, 1.
l1lllA, lip,. 22 ; Mircea D. Matei, Emil 1. Ema ndi. op. cit„ p. l·l-1, fig. 25 /4. Pentrn
.i\Iant icora din comp oziţia sobei din „cas:i domniei" cf. Baciu Popa, Monica Măr·
r. inea nu ·Ci\rsloiu, 1Wcirturii ele civiiizaţic medievală românească. O casă a domniei
„i o sobei nw11 11me11t alci ele la Suceava db v remea lui Şt efan cel Marc, Bucureşti ,
1979, p. 5 1, fig. 27, 29/6.
1'I 1\-t ircea D. Matei, op. cit., firr. 21 ; Mircea D. Matei. Emil I. t-:mandi. op.
t;lt.. p. 1-1-1. fir,. 2':1 / 2.
15 I ul cle,m , p. 1-1·1. Cahle identice au fost descoperite în I. TV ele la Baia,
cf. Li:i Bă t r{ma şi Adrian Bătrân<l. op. C'it., p. 150, fig. 1.
Hi Emil I, Em:i ncli, Mihai Ştefan Ceauşu, Co11tl'ibuţii ele morfologie urbanei
la c- 11 11or:şt cl"ca istoriei o raşulu i Sa ceava, J388-198R, Suceava, XV, 1988, p. 165.
tir,. 50/2.
1·, P.!'•1 1 I. Em.1ndi, Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei urbanistice a oraşului Suceava in .~ecolelc XIV-XX, UMM-MIA, II. l!l88, fig. 8; Pmw;chiva-Victoria
Batariuc, Calile eu Sfantu! Gllcorgl1, descop~ritt• la Suceava, SCIA-AP, 3!.l. 1!.192,

fin..

p.

I /1.

18 !~mii I. 1::ma ncli , op. cit., fig. 9; Mircea D. Matei. Emil I. Emancli, op. cit.
IH, lig. 25/ 1.
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brAzi 1!1, rozasa izotic<"i traforală20. cnhle crenelate de coronnmcn tJ 1• 'fonte aC'este
".11fl·'" au fost ri1site într-un grup d e locuinţe distruse în incendiul din urma ase·
diu l11i tui-ce-;c din anul 1-ti6. locuinţe pc-stc care, s-a construit mai apoi zidul de
nord al Curţii Domneş tf!'.!. Din ultimele ldouâ decen ii ale secolului ni XV-iea datem~ă cahlele cu motivul cavalerului în armură evoluâ nd într-un decor arhitectura l l'.!Ot icU. cele cu o scemi ide viinătoare 2·1 • cu Sfântul Ghcori::he omorând balauruP"' (fig ·1/2) sau cu Sfiintul reize Ladi'>lnu încoronat şi purtâ nd securea21'. ca şi
cf1tc'va fr:i r.me nte ornaml'ntate cu pnlmete şi s('mipalmetc cu lobii rotunjiţi, in~cr! sc
în spaţii cordiforme, cxecutnte in tehnicile sgraffito şi champleve27.
De h C~:-te.'\ Domnea~că din Vaslul provin câteva c:ihlc care ilustrea ză o
f::stuelm:ă viin·,to:ire domnească, unde scut i~ri cu flmnuri si hnnicre insoţcsc cava·
Jc-•·i în :: rp·11:-;i, care 11r:m'\resc Iei. cerbi. lu pi, m i streţi :?S (fig. 5 /2 ). De remarcat c<i
aceste motive decorative nu se mai întâlnesc pc alte cahle clin J\lolclova:•). Ală 
t•1 r i rle aceste cahle, la Va~lui au mai fost ckscopcrite si altele. decorate cu mo·
tive ornamentalC' asc>rmlnătoarC' c11 cele de la S uceav:i : st.un a clina<;tic[1 :1 Mo liiove i - v:ll'i:tnt.'l simpli ficnt <\. ffmi soare ~i lună fi r; uraţi :intropomorf 11 - . cavaleri
plas:i!i intr ·o arhitcctur:'\ m>tică sur,erat<i ele arce in acoladă care se întretaie 31
(fig. 3 / 2). sccnf1 care n fost considerată ca o investitură, dar a cărC'i sem nificaţie
ne scapă:ri. perechea ele înclrfrgostiţF<1• tinerii dansatori ncompaniaţi de u n cânEmH I. Emandi . op. cit:„ fig. 6; Mircea D. Mat-:?i. l~m!l J. Emandi. op. cit„
iii;. 25/3.
Inedită . Inform :iţja colegului K I. Emandi.
lneclită, în colecţiile M.11u~.11lui Bucovinei. nr. inv. E 1·1!Jf>1.
2:~ :NlirC<?a D. Ma te i. Emil I. Emancli. op. cit„ p. l·H ; F.mil I. Enwncli, Mi ·
hai Şt efan Ce;iuşu. op. cit„ p. 125-126, 165.
:?:t Para'.ichiva-Victori.1 Batariuc, Ceram ica ornamcntafâ <liH S<!colul al XV-foa
u1:scope:·iti.r la Curtea Dom11ca.w:ei din Suceava, Suceanr, X. 1983, p. 2·18-249, pi.
11/1-:l : lll i l: F:adem. Cahle din secolul al XV ·lca dccornte cu scc 11r in.mirn te di:!
1;iufa <'(wait~rească. Sucemm, XIII-XIV. 1986-1987, p. 1'\î- 150, fi~. 1: 2/1-3: 3/ 1.
24 Eadcm, Ceramica ornamentală din secolul al XV ·l<'a descoperi tei la
<: 11r/.<~ a Domnească din Sucenvct, Suceava, X, 1983. p. 248-24fl. pi. V / 2.
2!: Ibidem, pi. l 11 / 3; JV / I ; V /1 ; Eaclem, Cahle cu Sfântul Gheorghe dcsco ;:c ritt~ la Su ceava, SCIA · AJ>, 39, 1992. fig. 2/3.
26 Tneclită, în colecţiile Muzeului Bucovinei.
27 Paraschiva· Victori;i Bntariuc, Ceramica on1c1m c11!ală c!in secolul al XV ·!ca
clescoperitc1 la Curtea DrJm11eascii ele lrl Sur.cava, Sucem,a, X. HJH3, p. 251-252.
28 Hica Pope,scu, Cahle din vremea lui .'~tcfan cel Marc cu re prezen t<1ri d e
cat•aleri medievali desco perit e la Curtea Domsea scă cli11 Va slui, 1lMM, I. l!lî9, p .
12!1-136. fir, . I. 2; eadem, Câteva clemente de fadur<1 goticei descoperite la curţil e
domneşti din Vaslui, HMM·MlA, 1, 1981. p. 55, fig. 13.
29 Cahle pc care este fil'.!urat.'i o vânătoar e clomnească. asemănă toa re. clar
nu identice cu cele de la Vaslui, datuncl clin timpul clomnie.i lui VJadislav II Ja.
r,cllo al Ungariei. au fost descoperite la Dejuţiu, in judeţu l Harghita, cf. Bcnko
Elek, Ughy Istvan, Szekclylwrcsrtri ri kalyhacsempc/\, Bucureşti. }!}84, p. 18-19.
fir,. 17.
:10 1\1. Anclronic şi colab„ .5a11t.icrul arheologic Vaslui. Principalele rezultate
ai1• .•cip11t11rilor din anii 1976-1977, AMM, I. 1979, p. 108. fig. 5/1.
31 mea Popescu, o p. cit„ p. 5·1. fi g. 7. Cahle identice au fm-,t descoperite
la Suceava (Huclolf Gas~au e r, Teracote sucevene, BCMT, XXVIII, 1935, p. llH, fi r,.

n.

IV
H-1
20
21

17) şi la curtea logofătului Gavril Trotuşnn ele la Părhf1uţi, Paraschi va-Victoria
Batariut•, Cahle d escoperite i11 cuprinsul unor curţi boiereşti dir1 judeţul Suceava,
comunicnre prezent ată la sesiunea Muzeului Moldovei, laşi, 10-12 decembrie 19!10.
:>~ Eaclcm, Calr lc din ser.olul nl XV ·lca dcr.ornte cu scene inspirate din viaţa
cava le reasc<l, Su cC'avn, XI li-X IV, 1986.-1987, p. 150, fig. 5/2.
:13 Ricn Popc,scu. op. cit„ p. 54, fif:!. !I. 10. Cahle cu ncest motiv decorativ au
mai fost descoperite. în afara curţilor domn~ti. in diverse construcţii la Suceava
şi la vechea mănăstire ;i Molclovitei, cf. Paraschiva-Victoria Batariuc, op. cit., p. 152.
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tăreţ, din cimpoil1. scena uciderii balaurului ele către Sfântul Gheorghe, in doui1
vari:m te - Sfdntul Gheorghe călare :t.". şi Sfântul Gheorghe pedestru :lb (fig. 6/2) - .
leul bărbos care păzeşte un copac:r1, un moment clin legenda Sfântului rego ·I.aclislau şi :mume cdihna regelui şi a Ladivei ~. Toate :iceste, cahle se clatea1.l1 în a
cl•>Ua jumătate a secolului :tl XV-iea, m:ii precis in ultimele trei decenii ale aces·
tui secoJ:fl.
C:ihlele descoperite la Curtea Dc>mne:iscă din la'ii sunt mai puţin vari<lte.
atât clin punct de vede re al tipurilor constructive, cât şi al motivelor decorative,
comparativ cu cele găsite la Suceava sau Va.<Jui. S-au descoperit mai ales cahle pă
t:-.\te cu fa\a plină şi decor în relief. Motivele ornamentale sunt frecvent inlulnil:?
pe cahlele clin a doua jumătate :t sec11lului al XV-le:t: stema dinastică a Moldovei
i:1 varianta cu l:lmbrechini bogaţi, soare şi lună figur:t\i antropomorP11 şi în c·~a
simplificat<i" (fig. 2i2), per~hea de dansatori acompaniaţi ele un cântăreţ clin
cimpoi-t:!.
J .a Curtea Domnească din Hârlău, terminuti1 in anul 148tiU, s-au cle ,_c opcrit
alături ele ca hle cu stema dinastică a Moldovei, v:irianta simplific:ită ·ii. perechea
ele dansatori acompaniaţi de cântăreţul clin cimpoi '"•.Melusina46, dar :>i cahle pe

:l.J Hica l'opcscu. op. cit„ p. 54. fip,. I I. Cahle asemfm[1toare au fost cle<;cn·
perite în medii diver<;e, vezi Par<Lo;chi\'a-Victoria Batariuc, op. cit., p . 151.
:15 mea l':>pescu, op. cit„ p. 53, fig. 5.
31> 1l>id<'m, fig. 6.
37 Inedită. Informaţie coler,a Ruxandra Maxim /\laiba. cf1rcia ii mulţumim
si pe aceasti1 cal<'. /\~e~t motiv decorativ cuno:tşle in !.ecolul :ii XV-l~a o ma r~ r[1spândire, vezi şi P;"1J Voit, I mre Holl , .-lltc 11n9arisclte OfC"11karltc111, Budape~l<1, l!!ID.
harta ·incxă 11. J>~ tc:-itoriul Homânici acest tip de cahli1 a fost de<;coperit la Cetatea Ff,i:;ăr1şului (V1 ica-Maria PU'iC<l.'itl. l'lcid C<'rn micl' dccorntim• d cscopC'rltl' l<I
Ccta•,•rr rci!'<h'l1~11l11i i11 anii 1966-197.'I, 1\MM, I I, 1980, p. 232-233. fir,. !I) şi la
Cctate;i ele Scaun a Sucevei, P:iraschiva-Victoria Balnriuc, Cahle decora'<' cu motivc
;;:011rr.tJrf<' d<"s-:·o;Jcri c in rvto/do1;a. comunicare prez~ ntată la se~iun ea ln'>titutului
(I<' /\rheoloj:!ic. J:i:~i. 29 m.1i l!l!IJ.
:m lncditf1. Inform.1 \i e Huxandra Maxim-/\laiha. Cahle a">emii n iitoar~. dar nu
ic!c-ntice au foo;t d~-;coperitc in I. V ele la Bai:t. cf. Lia Bi1trâna şi Adrian Bătrâna.
l.l.'!:<"11:lt1 „ noului ele f:-011ticrci" iii Cl'l'ar.ticfl 111011111111'71lcrlci dii? rra11 .~ilvania şi Mol·
dm•a, SCIV„l, 41. l!l!lO. 2, p. 175, fig_ 10-12.
3!1 Pentru ace<1stf1 încadrare cronologică pledează atât cahlele cu r cprczcn ta1·ea odi hnei Sffmtult1i l.aclislau, ca re la Baia datează din juru[ anilor 14 îfi 14 7i
(Li;1 n~1tr:in:1 ~i /\dri.1n Bătrilna, op. cit„ p . 167, not::i 2•0 cât şi cel.e cu mot iv'.!
iclcnticc cu cele folosite la sob:t din „cas:i d om niei" de l:t Suce:iva (Haclu l'opn,
l\lon1 !:'a l\1<'1ri::i n zant1·Ci1rstoiu. op. cit„ µ. 27-29).
·I'• Al. J\ ndronic, Eugenia Neamţu şi D. Marin, Să pclt uri/c orl1cologicc de la
C11rte<1 Dum11casc<i din laşi, Arli.i'Hcld„ V. p. 2-1~ - 245, fig ..l!J: Eur,cnia Nc01mţu. Cm:tr·ihulii fo c11 110<1~H·r«'« ,ţte md dezvoltate <1 Moldovei i11 epoca lui .';)t<'fan cC'l l\1c1 rc,
ArlzMold, \'I, p. 331-332. fig. L
·li /\1. Andronic, Eugenia Neam\u !ii D . Marin. op. cit„ p . 245-2·16. fig. 50 ;
r:ugen1a Neamţu. op. cit„ p. 332. fig. 2.
·12 /\I. Andronic. Eugenia Neamţu ş i D. Marin, op. cit„ p. 241-242. fir. -17.
4:1 llrpcrl oriu/ mommtcntclor şi ol>iectclor de arici din timpul lui Şt<'fcm cd
i\1t1r<', Bucurcştl. 1!158. p. 23·1.
•l.J Ghcorr.hc I. Br<iti01nu. Or·iginile stPmC'lor Moldovei şi Tării Homâncşti,
HIR 1. Hl31. p. 5·1 : Cori na Nicolescu, Arta i11 epoca lui .';)tefan cel Marc, în Cultura moldo w 11 e<1scă iu timpul /Iii .')tcfart cel Marc, Bu cureşti, J!llH. fig. 35.
·15 lliidc m, fi g. 37.
·Iii Barbu Slillineanu. 1'r<'i plcici ccrami<'c dirt secolul al XV 1-l<'a, /li H, 1935l!l36, fig. I : Corina Nicolescu. Car1 mica, în llcpcrtoriul mmwmcmtclor şi ol>iectc•lor
da a1·t1i din timpul lui .';)t<'fn11 C'C'/ Marc, Bucureşti, 1!158, fig. 7.
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care este desenat un entrelacs realizat dintr-o tresă incizată 17 , ca ~ i altele pc cal'e
este figurată o sirenă-pasăre cu un straniu chip bărbătesc °" (fig. 6/3), ultimele
.clouă teme decorative nemaiîntâlnite şi la alte curţi domneşti din Moldova.
Cahlele descoperite la Curtea Domnească din Bacău se încadrează in marea
grupă a cahlelor datate la sfârşitul secolului al XV-lea~9. Au fost găsite cahle decorate cu motive geometrice-"'°, vegetale-'> 1. cu o ma<;că umană ':încadrată de vrejuri slilizate'•2 (fig. 5/1), dar şi cu stema dinastică a Moldovei, în variantă \::u soare
şi luna5:l, cât şi cca simplificată~. cu scena înfruntării dintre Sfântul Gheorghe şi balaur5.i, cu perechea d e dansatori acompaniaţi de un cântăreţ din cimpoi56, cu un scutier călare purtând o flamură57 (fig. 7 /2), ca şi cu Sf!lntul rege
Ladislau 'încoronat şi purtând securea~.a. în două versiuni, diferenţiate intre ele
µrin t·âteva amănunte. A~tfel, o primă variantă prezintă chenarul simplu şi un
:inumit tip de coroană, cu cinci fleuroni j'J (fig. 7 / !), cea de a doua variantă are
•.m chenar dublu. constând dintr-o torsadă şi o bandă din pastile circulare in relief. coroana este cruciferă cu cinci fleuroni, iar in spatele sfântului, în partea
dreaptă, sus, este desenată o crucem.
Mai puţin spectaculoase se dovedesc a fi cahlele descoperite la Curtea Dom·
ncască din •Piatra Neamţ: motive geometriceli1, leul „rampantM încadrat de un

47 Eadem. ArtCI în eporn lui Ştefan cel Marc, in Cultura molclovcncascii in
timpul iui Ştefan cel MC1re. Bucureşti, 1964, fig. 3!J.
-18 Barbu Slătincanu. Ceramica feudalii romdncascci şi originile ei, Bucureşti.
1958, fig. 82 : Corina Nicolescu, Ceramica, in Hcpcrtoriu/ monumentelor şi obiectelor
do artă din timpul lui .';itcfan cel Marc, Bucureşti, HJ58, fig. 8.
-19 Se consideră că ridicarea Curţii Domneşti din Bacău s-a f<icut in jurul
anului 1491, cilncl s-a construit şi biserica :Prcci<;ta. cf. Julian Antonescu. Curţile
domnc.~r i din BC1cciu, Carpica li, 1969, p. 340.
50 Julian Antonescu, op. cit„ p. 338. fir,. 10/ 1-4; Ale,xandru Artimon. Date
istorice şi arheologice cu privire la Curtea Domnească din Bacău, UM.11.1-MIA, 2.
l!J87 p. 11-12. fig. 12/4; 13/ 3, 5, 6; 14/1-5.
!JI Alexandru Artimon, op. cil„ p. 11-12, fig. 13/ 1.
52 Ibidem, p. 12, fig. 13 i 2. Cahle cu un decor a'iemănător, dar nu identic
au fost clescoperitc la Cetatea Făgăraşului. Infor maţie d oamna dr. Voica Maria
Pulicaşu, căreia îi aducem mulţumirile noastre.
53 Iulian Antonescu, op. cit„ p. 336. fig. 12/2; Alexandru Artimon. op. cil„
p. li. fig. 11 / 2.
54 Iulian Antonescu. op. cit„ p. 336, fig. 11 / 3; 12/ 1, -1 : Alexandru Artimon,
op. cit„ p. 11. fig. 11 /1. 4.
55 /!>idem, p . 11. fig. 11 13. 5.
56 Ibidem, p. li. fig. 11 /6, 7.
57 Julian Antonescu, op. cit„ fig. li 11 ; Alexandru Artimon, op. cit„ p. 11.
fig. 12/3.
58 Pentru iconografia legendei Sfântului rege Ladislau. cf. Vlasta D\·ori1kova
I.a Mycmdc ele saint I.adislas decouvertc dans ['e9lise de \!ell.:ci I,om11ica. 1cono!1rapliie, style el circcmstancc~s de la diff usion de cette Mrwndc, HM I, -1. J!J72. p. 2542 ; Vasile Drfir,uţ, I,c9encla „erou/Iii de frontierei" i11 pictura medievalei din Trnn silvania, HMM-M/A 2. l!J7'1, p. 21-38; Lia Bf1trî1na si Aclrinn B[1trâna, op. cit., p.
165-183.
t'!J Aceste cahle ilustrând un mom('nt din le,i:enda Sfântului rep,c Ladisl:iu
au fost descrise drept o nouă interpretare a Sfântului Ghcorr,he, coroana fiind
considcrat[1 ca un „coif impodobit cu penajul tripalmat. purtat in turniruri, ca
simb(J) al întreitului ideal cavaleresc". cf. luli:in Antonescu. op. cit„ p. 336-337,
fig. 11/2: Alexandru Artimon. op. cit.. p . li , fir.. 12 / 1. Fragmente de cahle iden·
ticc au iost descoperite in satul Borniş. judeţul Neamţ. in pun ctul "Obârşia". Informaţi e doamna Hoclica J>opovici, căreia ii mulţumim şi pc ace.astă cale.
60 Julian Antonescu, op. cit„ fig. 11/5 ; Alexandru Artimon, op. cit„ p. 11,
fig. 12/2.
61 Eugenia Neamţu, Date ist.orice ,şi arheologice cu 1irivirc la Curtea domnească din Piatrn Neamţ, Mcm.1lnti<J, I, l!J69, p . 23-1, fig. 4 /6-8: 5/3.
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chc;nc:1r compus clin „dinţi ele fer.{1i.trău"r.2, c;walerul lmbr{1cal cu o cămaşă din
. zale şi \inund în mână un buzdugan, toată ~.ce na având ca fundal o biserică cu
,ll)Uă
Lurle •v (fig. i / 3).
De la Curtea Domnească <lin Cotnari provin câteva cahle şi fragmente de
cnhle, cele mai multe decorate cu rozase gotic\? traforate"' (fig. 6/1). o;Luma
dina stică a •.Moldovei, varianta simplificată"• sau perechea de îndrăgostiţi dan~ iincl intr-un decor vcgetaltit..
I.a curţile domneşti de la SuceavaG7, Vaslui 1~ şi Harl<iu'~' au fost descoperite ca hle al căror rol în tr<1nsmite.rca căldurii era neglijabil, ele aviincl mai ales
funcţiuni constrnctive şi decorative . :r~ste vorba despre cahle-ancadrament şi c;ihleC'llÎ. care serveau la punerea in op eră a cahlel or propriu-zise, mascând sistemul dC!
itnbinc:1re, rost pc rost. cât şi !utul ce scr\'ea drept liant intre ele. Prezenţa acestor cahle cu rol :.tructiv care rea lizează ade_v:"1ratc rctele de culoare contrastantă
conferii lipului ele sobă gotică tărzi e din aceast:"1 zonă a Europei caracterul de uni·
Cll, pulilndu-se deci vorbi ele existenla unu i anumit tip ele sobă propriu Moldo·
vei. şi anume tipul moldovenesc al sobei din cahk 70, folosit la încălzirea şi implicit decorarea unor complexe ;1ulice.
Cahlele descoperite la curţi domneş ti din Molclova. datâ nd din secolul al
X V- iea cunosc o marc, diversitate de tipuri co n~tructivt? ca şi ele teme decorative,
C'U numerase variante, teme clcccirntive c:m.• sunt proprii numai unei singure curţi
<lomn ('ş ti. cum .o;unt ele exemplu ca hlele cu cntrelacs ş i sire na-pasăre ele ln Hârlău,
C'll v [1 nătoarca domneas că de la Vaslui. ori cu r cprezent:irca scutierului cu banieră
ori a m aştii incadrală de vrejuri d e la ilacău, dar ş i <le motive decorativt'. comune
orecu:n stema clin:1stică a Moldovei, tinerii dansa tor i acom paniaţi ele c<întf1reţu l
din ci m poi. Sli1ntul Gheorghe omorf1ncl balaurul. S C::. ntul Laclislau. cavalerul ln
arn1 ură cvoluâr:cl in arh itecturi flamboyante. Şi d in p unctul de vedere al execuliei nrtistice, cahlele descoperite la unele rurp domn eşt i se cleosc,besc Intre ele,
obst'rvându-se cahle aten t finisate, cu grijă pC'ntru detalii, mai ales smălţuite,
opere ale unui atelier speci a l, ca re lucra la com;inda d omnulu i sa u a unor ma.-i boieri. atelier ca re după piircrc,a n onstr[1 a fu n cţio nat la Suceava. ciit şi uncie exemplare ele ~erie. cu numeroa se i mp l• riccţi urn . n cs n ; {1lţui te, uncie dintre ele cu stilizări
n a ive, ca re amintesc arta p opu l a;ă, p rodme :1 1~ 1.1•.wr ateliere orăşen~t i." Acc;istă
diversitate, atât din punct ele \'e<lcrc ia l tehnicii ele execuţie, cât mai ales al repC' rtoriului decorativ se datore:ite exi stentei unor ateliere diferite. in fiecare oraş
in p ar te, ateliere care foloseau pentru producerea cahlelor atât motive decorative
proprii. care le indiviclu;1lizca1.ii, cut ::;i motive d ecorativ<:', comune Moldovei sau
lntrer,ului spaţiu central-european. Tocnwi motivele decorative proprii pentru fie·
c:irc curte domnească in p:irte con fC'ril produ c\iei fiecărui atelier în parte o anumitft individualitate. care le difcren(iazii.
D e fapt spiritul ln c:irc au fo!. t claborn tC' c:1hlcle descoperite, la curţi domne~ti d in Moldova şi datând din secolele XIV-XV. este spiritul gotic. ccntral-curopc:in. care se las<i văzut în arhitecturilc reprezentate. în costumele inspirate ele

- - -- - --li:?
63
61
65

(j(i

l/Ji dcm, p. 231, fig. 4/ 2.
lbi rl cm, p. 23·1. fig. 5/ 2.
Barb u Slf1tinea nu, Ceramica de la Cotnari, RFI?, V, 1938. nr. 10, fig. 1, 2.
Ibid em, fig. 15.
lb 'dc m, fi r . rn.

li7 Mater ial int'c1 it. dt'scoperit in :inul 1953.
li8 Al. Anclron.ic, E. ~eamţu ::;i F. Banu, op. cit„ fir,. 12/7 ; Al. Andronic,
H!c:1 Popesc u, Şcmt wrul arheologic \!aslui. P rincipalele rezultate ale săpătu rilor
dm a ;; ul 1979 ele la Curtea Domnea.~că, AMM, li, HIBO, fig. 4/2; Hica Popescu,
Catalogul C(J hlclor din secolul al XV-lea de ICI uCILrţile domneşti• Vaslui (/)
/li\.11\1, III - IV, 1!1111 - 1982, p. 115, fig. 18/l, 2.
• ll9_ Ba~bu Slil_tineanu, Ceramica feudală romanească şi originile ci, Bucureşti, 19;:,R, fir,. 70, :)J 124.
70 Radu Popa, Monica Mărgincanu·Cârstoiu, op. cit„ p. 142-144.
ii P:iraschiva-Victori:i Batariuc, Ateliere pentru producerea cahlelor fn Moldova medievală, SC/V A, 43. 1!192, 2, p . 207- 224.
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moda burgundă , in preclilec\ia pentru in-.emnele he1·aldice.. proprie Europei \I C'>·
t ice, in tratarea unor teme lcr.ate de eposul caval~resc sau via\a de curte. în J:?U"·
tul per.tru figurarea unor .:mimalc reale S3U fantastice. încărcate cu valenţe sim
bo:ice, care satisfăceau setea pentru insolit a omului medieval. L<;te ambian\a goti că
ce transpare nu numai in .reprezentările de pe cahle. clar care s e reJl'iiseşlc in d e cora\ia arhitecturală a con<;trucţiilor. l:lice ~i reli g ioase. în mobilierul d e cult. ca
şi ln unele a~pcete ale vieţii cotidiene : veş mint e . podoabe. argintărie, interioa re
ele lo c uinţe.
!n a doua jumăt:ile a secolului al XVl-lea si mai ales in s~colul urmator,
<;Ub influenţa Hen a şterii, apar cahlele-tapet cu m o tive ornamentale preluat ~ d e la
ţesăt:1r1;e italiene. Acum sunt frecver.t folo~ite. conform r,ustului vremii, cahl e cu
clecor r.r.ometric, ~i mai ales ver,etal. inti1lnindu-se însă şi cahle cu motive heraldice .
scene ciin viaţ:t d e curte, povestlri hagio11rafice. Şi tot clin secolul al XVI -le 3 clatează şi frumoasele fragmente de cahle smi1lţuite policrom. descoperile la Curtea
D nmn E:1o;d1 din Ia~i. decorate cu personaje inv~mimtat e în costume fastuoase şi
pliL<;ate în decoruri arhitecturale bogat ornamentate72.
La curţile domn~ti de la la.o;i şi Suceava au fost descoperite cahle d e corate
c u mot iv ::? gcomell"Îce : volute 7J , cruci H. combinaţii rle linii drepte cu linii frimte
ş i curbe;:,_ ve;<c,ta le: frun7.<1 de acant 71'. stejar 77_ ciulin .~. vrejuri şi fructe de
mure 7~'- ca şi acvila bicefală liil, cetatea cu şapte turnuri 8 1, îngerii tcn:mţi >7. pere·
chea de indrăgostiţim, Sfântul Gheorghe cm1oriind balaurulr.-1 sau Sfântul Dumitru
s lrâpunj:lându-1 cu lancea sa pe păgânul Lia'>ll:i.
In seco lul .ii XVII-iea, mai preci -; in timpul domniei lui Va<;ile, Lupu, o
dată cu lucrăril e ele refacere intr<.>prinse la curţile domneşti de la laşi ~i Suceava.
datorită legăturilor pc care acest voievod le inlre\inea cu regalul polon. sunt
aduse <işa numitele „eahh polono-lituaniene". decorate cu motive vegetale. clar nelipsind nici rcprezenti1rile zoomorfe, acoperit~ c u s malţ policrom care le indivi ·
72 Nicol:ie N. Pu~ caşu, C111·tca Domnească din fa.~i . Precizări priuind cronologia şi alccituirea cmsamblului de arfdlcctuni mcdiei•alti : constc1tciri c1s11pra
miirturiilor de locuire anterioarei fiinţării acest11ic1, comunicare prezentată la cc:1
ele a XXV ·a Sesiune anuală d e rapoarte privind rezultatele, cercetărilor arheo logi ce din anul l!J!)O, Piatra Neamţ, 2-5 m:ii l!lfll. Cele mai bune analogii pentru
aceste fragmente sunt cele oferite de cahlele datate 1540-1545 ~i pf1strate la
Germanische<; Nationalmmeum din N1i rcnberg. cf. Hosem~1rie Franz. lJer Ka·
chclofc11. f;11t stef11mg imc! l.:u11stgeschicl1tlkh e 1-; 11i wicl.:l1my vom Mittdulkr bi.zum Aus9ang de.ţ Klassizismus, Graz, !!J69, pi. 5.
i3 Al. Andronic. Eu ~e nia Neam\u ş i D. Martin, 011. dt., fig. 57 / 1- 2: 58.
7-1 P ;1raschiva-Victor i<1 Ra tariuc, Motive decorative in ccramic:a ornamn1 tc11'i din S<'col11l al XV li -leu de lu C11 rtC'<1 Domn ească - Sucea va, Suceava, V I II,
1981, p. 115, pi. 4/ 3.
75 l l>idC'm , p. 115, pi. 3 /3.
;1; Al. /\neironic, Eugenia Neam ţ u ş i D. Marin. op. cit„ p. 2-17- 248. fig. 54,
55 : Alexandru :\neironic, laşii panci la mijlocul serolzclui al XV ll-lea, la~i. l!lllti,
p. îO. fig. ·l!J, 50/5 ; Paraschiva-Victoria Batariuc, Ofl. cit., p. 112, pi. 2/1. 2 4.
77 Ibidem, p. 112, pi. 2/3 : 5 /4.
îB Ibidem, p . 112, pi. 2 /5.
7!J Ibidem, p. 112, pi. 5/1.
110 Al. Andronic, Eugenia Ne:.1m\.u ~i n. 1\larm, op. cit., fig. 63 : Alexandru
Andron:c. op. cit., fig. 50,!l.
Bl AL Andronic, C:ugeni a Neamţu !)i IJ. ;\larin, op. cit., fii?. 1>2 ; Alcxanclru
And ronic. op. cit., fiJ:?. 50/2, ·1.
82 Paraschiva-Victoria Batariuc, op. cit., p. ll!l- 120, p i. 5 /2; li/I.
113 Ibidem, p. 115, 119, pi. 5/3; (i/2.
114 Con~lantin J\fatasă, Şa11tiel't1l arheologic Piatra Neamţ, SCIV, li, 1955,
-3-4. p . 829, fig. 7/4 ; Para~chiva-Victoria Batariuc, Cahle cu Sfântul Glwor 9he
-descoperitr la Sucem:a, SCl.4-Af>, 3!l, 1992. fig. 3 / 2-5 .
85 Eaclem, O cahlă cu inscripţie din colecţiile ,wu ze ului judeţean Suceava,
.Su1·cava, VI-Vil. 197!1- -l!JBO, p. li6:l--Of>5, fir.. 1.
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dualizea7.ă

; albastru ultra-marin. albastru caeruleum. verde de peruzea, galben
suH. al bai.
Din punct ele vedere al formelor constructive. cahlele dc,scoperite la curţile
clomncsti din Moldova !.Unt deosebit de variate. Astfel, au fost găsite cahle-oală.
castron". convexe. p(ltrate cu picior de montare tronconic şi piHrate cu picior de
montare semicilindric, clreptuni:hiularc cu picior de. montare semicilindric. pătrate
i>i dreptunghiulare cu picior de montare rectangular, scurt. cahlc·anc:1clrame,nt,
cahle -cui, cahle crenelate ele coronament87 . Diferite •sunt şi modalităţile ele obţi
nere i! rlecorulul ; roata rapidă. incizia, excizia, alveolarea, crestarea. modelarea,
imprimarea cu ajutorul tiparului, tehnicile sgraffito şi champleve.
Cahlele descoperite la curţile clomn~ti clin Moldova sunt decorate cu o gamă
\aria tă de motiv~ ornamentale. ele largă circulaţie central-europeană, ceea ce ne
irifor111cazf1 despre preferinţa arătată unor subiecte care au cunoscut o mare răs
piinclir ~ şi o mare diversitate de variante. ca şi despre tratările specifice, locale
:1! -:? ;.1ccstor teme. sau despre contribuţ ia meşterilor autohtoni in tratarea ori reino:letarea lor. Pc ele altă parte, prezent.a acestor motive decorativi? la răsărit de
C'lrpa\i demonstrca7.ă că, ln evul mediu, Moldova nu era izolată, ci intr·un perman ent contact cu vecinii şi nu numai cu ci. fiind anr.rcnată în schimbul de valori materiale şi spirituale din Europa acelei vremi.
Dm alt punct ele vedere, existe nţ a cahlelor decor:1te cu o mare gamă de
motive c.rnamcn tale demonstrează prezenţa la curţile domneşti clin Moldova ~1
unor s.ibe. în acelaşi timp produs utilitar. dar şi adcviiratc opere de artă. Sobele
clin cahle, îmbinate într-o subtilă armonic cromaticii, cu corpul structurat în volume distincte, legate de necesităţl practice, dar şi ele cerinţe estetice, sunt ade\•ă
rnte monumente ele arhitectură laică, somptuoase, care contribuie la implinire;-i ornamentalii a interioarelor. şi care v orbesc despre rafinamentul şi gustul artistic,
remarcal>ilc, atât ale creatorilor cât şi ale, comanditarilor acestor produse utile
nin :\foiclova medievală.

DES CARREAUX DE PO:E:LE DECOUVERTS AUX COURS
PRINCI~HES DE MOLDA VIE
Re sume
J>:ms l'economic ornement;1le rl'interieur ele I'habitation, Ic pol~lc realisi en
calTl'aux, avec Ic corps strur.ture en volUml'S clistincts: le socle, la r.hambre de
combustion. la c·hamhre de chauff:ir.e, Ie couronnement, ct compose ele carrc•aux
avec ele„ formC"s differents el clecore ele divers motifs, a joue un ri>lc tout par~
tir.ulier.
l .t>s redwrclws archeologiqul•s entreprises d l'puis longtemps en Molclavie.
ont mis cn eviclcncc un remarquablc nombrc de carreaux de poete, cn divers
milicux : citadelles et cours princiercs ou cours de boyarcls, monasteres, mai~ons ele citacllns on ele µays:ms.
I .'article ci-cle!'sUs se propose de prescnter Ies carr<.>aux de pocie clccouverts
m1x cours princiC-res de Moldavil•.
Les plus ancicns et les plus simples carrcaux de poNe on &te ceux que l'on
a tlecouvcrt.s f1 la Cour Priocierc cil! Suc-euva. dans Ia demeure en bois, bi1tic f1 la fin
clu XIV-<• siccle, pcndant Ic regnl' de Petru I Muşat.
l .l's carreaux cit• pocie clecouvprts aux cours princiercs de Suceava, Vaslui.
la.'}i, Hărlf1u , Bacău, Piatra Neamţ, Cotnari, datent depuis le rcgne d'Eticnne le
Grancl.
Neam~u. Cerumica decorativă polono-lituaniană de la Curtcadin laşi, SC/V , ?.I, l!l70, 4, p. 697-703, fig. J.
R7 Pentru tipoloJ? ia cahlelor clescoµcritc în Moldova, cf. Paraschiva-Victoriai
Batarîuc. Ti1>oloyia cal1lclor din Molclova medic1,ală, comunicare sustinută la se·

llH Eugcni:1

I>rmu1CC1$<:CÎ

siunea Muzeului .lude.tean

Bot~ani,

25 noiembrie 1!192.
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I .cs carreaux decouverts aux cours princiercs de Moldavie, datent du X\" -e
sicC'le l'l prec;entent une wancle clivcrs1te de typcs c·onstructifs ainsi quc cit• thenw„
<lei:-oratifs aver des nomhreuses variantes. themes clccoratifs qui sonl S!>ec:ifiquc·,;
;~ une st~ulc cour prindere, par ex<.•mple Ies carreaux av1•c t•ntrcl acs ci ~ircm·
r1isl'<tll dr Hârliiu (fig. li/3), ks
carreaux avcc la chc.ssc• pri:icicrc• ele Vaslui
1f,ig. 5 /2). CPUX avcc• la rcprewnt.ation ele l'e1 ~ uyer (fig. Î /2), ou du masque Pnt.oun'
de rinccaux 1fig. 5 i i ) ele Bacău. et Cl?alcmcnt des motifs clecorntifs communs.
;11n"i que Ies armoiries dynastiqucs de la Molclavie (fig. 2/ 1), Ies jeunes dans.curs
:rccompar:nes par un joueur ele cornemuse. Saint Georges tu:int Ic dragon (fig_
O/:? ) ci des dwvali<'r;.; ( lig. 3 /2).
Celte clivl•rc;ite des then1"s 1..'t des var!;mtcs orncmcntalcs s'expliqll<' par
l'existence cles ateliers locaux. qui avaient une inclivichmlite clistinck.
Depuis la seconcle moii ic du XV I-e si<?cle Pt penclant Ic XV 11-t' siedt!. !'Oli'<
l':nrluen<'l' ele la lknaissance, Sl' propagent. des carreaux-t<lpis, avt•c dec. motifs
d'-'rnr<ltifs empruntes aux tissus italiens. Conformeme:it i1 ln mode ele l'e;mqu<'
r::otifs i:;eometriquPs ct
sont uti!i!'.t!s de prcrerencc des carreau:-. ayant. clt>s
1i~gctm1x.

1.:.-s carrt•aux ele p~lc ele typi>s richement divers. cleeouvl'rb aux cour-.
p rincicres de Mnlclavie, ont un repcrtoirc clecoratif varie ct clemontrent l'exi~tcncc
de certains pocles, en nwme t.emps procluits utilitaires el e g-;i!emcnt de vra i1•s
r<cuvres d'art, qui contribuaicnt ;"1 l'accomplissemcnt orncml'ntal. <le l'intericur
ele" habitations. ct qui montrcnt la maitrise et Ic golit artiMique de !cur createurs
ainsi que celui ele, eommanclitaires de ces creations cn Molclavie pt·ndant le
::'ltoytm Agc.
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l
1

2
FÎ4!. I CahU1 cu ghepard „passant" (l) şi calllă cu Sfântul Gheorghe (2), cic .~c ope

ritc la \';islui, dupi'1 i\ I. Andronic.
Fig. l. - Ca1Tl'at1 avec 1;ucpar<I "passant" (I) l't l'arrcau nvPc .Saint Gcorl!••s (2).
decouvc rl-; a Vaslui. d'apres Al. Andronic.
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1

2

Fig. 2 - Cahlă cu M:mticora (1). descoperită la Suceava. după 1\1. D. Matei. E. 1.
Emancli ; cahlă cu stema dinastică a 1\folclovei - V'1rianla simpl ificată (2).
dc ~copcritf1 la laşi, clupă F.. Neamţu.
'Fig. 2. -·- Carrcau avcc Manticorc (l), clecouvert i1 Suceava. d'aprcs M. D. Matei.
E. I. 1-:mancli ; carrcau avec les armoiries dynasliques de la l\foldavic - la variante
simplifiee (2). clecouvcrt i1 laşi, d'aprcs E. Neamţu.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cahlă cu perechc:i de lndrăgostiţi (I). descoper ită la Suceava; cahlă cu doi
cavaleri (2) clcscopei"i tă la Vaslui, după P.. Popescu.
Fie. 3. - Carreau avPc le couplc d'amoureu x (I), decouvert ;) Suceava; carrcau
avec dcux chcvnliers (2), decouvert a Vaslui, cl'apres R Popescu.

FiP.. 3
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Fig. 4 Fragment ele cahlă, vulpea predicând gllştelor (l), dc!lcoperit la Suceava,
după E. I. F.mandi şi M. Şt. Ceauşu ; fragment ele cahlă cu Sfântul Gheorghe,
clcscoperit la Suceava, clupă P. V. Batariuc.
Fig. •l. Fragment de carreau, avec le renard-moine pr~chant aux oics (l).
dccouvcrt a Suceava. el'apres E. I. Emancli et M. Şt. Ceauşu : fragment de carreau
av<!C Saint Georges (2), decouvert a Suceava, d'uprcs P. V. Batariuc.
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1

2
cu decor vegetal şi mao;cii (I), descoperită la Bacău, după Al. Arti·
mon : cahlă cu vânătoare domnească (2), descoperită la Vaslui. clupf1 Rica
Popescu.
Fig'. 5.
Carreau avec masque entoure ele 1;nccaux ( I), decouvert it Racău,
d'apres Al. Artimon ; carreau avec une chasse princiere (2), decouvert ;'1 Vaslui,
cl'apres R Popescu.
l'ig. 5

Cahlă
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CU RŢI

DOMN&'frJ DIN MOLDOVA

11
I

2

I ..„. „
' ·'

.....
C:1hlă

3

cu decor geometric traforat (I), descoperită la Cotnari, clupă B. Siăti
ncanu ; cahlă cu Sfântul Gheorghe peclc„tru (2). clc.~copcrită la Vaslui, după
Al. Andronic ; ca hlă cu sirena·pas.irc (3), de~copcrită la Hârlău, clupă C.
Nicolescu .
.FiJ:. li. - Carreau :ivec decor gcometrique aj(lurc (i). decouvt·rt A Cotnari. cl'apres
B. Shitincanu; rarreau avec Saint Georges pedl.-strc (2), clccouvert ii Vaslui. cl'apres
1l'apr1'5 :\I. i\nclroniC'; ('arrc•au avcc sircncoiscau (:l), dccouvcrt a Hârlău, cl'apres
C. Nicole~cu.
Fig. 6
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1

2

I

I

I
•

I

Fia.

7

r

C<thlă cu
ntul !'CE! l di lau (I) ş cu
B<tcău , dup
Al. Artim n ; rrn rn n l d
la Pialr<t Ne<1mţ, după E. Ne:ih1 ţu .

Ia

cutt r cu fl am urâ (2). d CI) erill?
• cuhl cu cavnler (3). descoperit

F'ig. 7. - Carr au • v c I~ Saint r I Lad1sl
( 1) f'l carn•au
decouverls a Bacău, d 'aprcs Al. Artimon ; fra gment de carreau
d~couvert A PI tr:i
m\. d'n11r _„ 1''. '. · Nc; imţu .
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l'ecuyer {2),
c chcv ti r (3),

<IVPC

PROPRIETATEA DOMNEASCA Î N OHG A N I Z!\HE.'\
ŢINUTULUI SUCEAVA
IOAN SCIH PCAHIUC

ln dezvoltarea instituţiilor stalului med il!val, regimu l proprictătii a fos t un
factor ordonator. Cu origini in m oşlt•nir~a formelor ele proprietate ob~tească I sau,
ln virtutea unui „clominium <>mincns". cu origine clona tiv u J ; p rnpr il•tat<:'a meclicvalfi, in fum·tie de raporturile cu domnia, s-a !.lructurnt in r atC'gorii separall'.
Existnu astfel, sesizate d in numeroase documente, proprietă~i libere-1, a.-::ezate la
poalt'lt• munţilor, cu ,.rom tin ii locuitori de b aşi.inii" . pro;J riclăU cl<mmcşt i în sale)(•
ele la ş es. „ocupate mai mult de ~trăini"; iar de la întemeierea statului. prin danii
clomn e~ U. au fusl constituite proprietăţile boiereşti )ii mfin ăstireşti.
A PXistat multi1 vrcmt' in istoriografie o pozi\iP d i hoto mică privind originea
propri<>l<ltii funcian• iar cazul proprk•l<trilor răzeşi cart• a p a r ln documentele din
s1:colel<~ XVTl - XV!ll a suscitat dezbateri asupra eara clerulu i ş i regimului juridic
al proprietăţii. Dintre toate, pm:itia lui Hadu Hoo;etti • privind originea proprietăţii
private a p<irmîntului înaintea intăririlor <lomn~ti ~i descendenta proprietăţii răze
~~ti din aceasta, reluată ele C. Cihodaru\ pare a se„iza nuanţele formării propriet;lţii atât dintr-o stăpânire anterioară statului6 cât şi printr-un sistem ele
donat ii.
Analiza in ansamblu ;1 proprietăţii în Moldo\•a 1-:vului de mijloc, permite
încheieri cu privire la evolutia statului, cvidentierea şi ;maliza originii acelor
întemeieri particulare transmise de trncli!ie istoriografici moderne'. Organizarea
1 Valeria Costăchel, capitolul Obştea sătească, în voi. V. Costf1chel, P.P. Panaitcscu, A. Cazacu. Viaţa feudalc'l in Ţara Românească şi Moldova (secole/(! XIVXVllJ, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1957, p. 94-95.
2 J. Tanoviceanu, Formaţ11mc,1 ;i1·cprietăţii funciari• în Mol•lova, în Pl'i11os
lui D.A. Sturza ln împlinirea celor şaptezeci de a11i, Bucureşti, 1!103, p. •115.
3 Vasile C. Nicolau, Priviri nsupra vechii organizări administrative a Moldo·
vei, nurlacl, 1913, p. 106-108.
4 Radu Rosetti, Pământul, scltenii şi stăpânii în Moldova, tomul r. De la
origmi pânci la 1834, Bucureşti, 1907, p. 115 şi 168.
5 Constantin Cihodaru, Câteva co11.~tatări în leţ/iHurci cu proprietatea "feudalii
şi situaţia ţărănimii di11 Moldova în a doua ;umătat e a secolului al X\'-lea, „Studii ş1 cercelliri ştiinţifice", Istorie, laşi, XII. fasc. I, 1961, p. -12.
'
·
6 S-a discutat ~i asupra unei stcipânir i. diferite de o propriet•1te a pămun
tuh11, care a persistat in cursul veacurilor ele dupil întemeierea stalului ; cum problema este legată ele fondul juridic, credem dl., oricum înainte de o reglementare
scrisă prin acte, se poate vorbi mai mult ele o stf1pânire, aceasta in consonanţă
cu tradiţia popularii a-;upra piimîmtului.
7 Teodor Balan, Din istoricul Cdmpulungului 1Woldovenesc, Bucureşti, 1960,
p. 2!>-26.
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ln ţinuturi şi constituirea primelor forme de sfat domnesc au fost legate d~
proprietate iar faptul că majoritatea sfatului nu era legată la început ele funcţii
ne oblir,ă ~ evidenţiem că proprietatea a stat la baza organizării statului şi reglementarea ci :;-a făcu: in etape care pot fi legate de ~evoluţia statului spre
ce ntralizare.
Studiul etapelor de formare a statului a permis st..1bilire:i un ei intâict[1\i in
ce priveşte ţinutul Sucea va , atât în formarea sa ca structurii, cât şi în valorifi ·
carea situaţiei preexistente şi :i unui potenţiul clemor,r:ific şi economic avans<lt.
Din acest motiv. an<iliza proprielă\i i clin \inului Suceava po.1te identific<i cel m:ii
bine moştenirile şi aclapUirile instituţiilor, locul pnutului in structura statului ~i
Influenţele sale. Tocmai datorită specificului juridic proprietatea poale fi urmii·
ritu atât lu nivel orizontal, cal şi vertical, ln evoluţia şi tra nsformările sale.
Cel puţin două situaţii sunt relevante in specificul ţinutului Suceavu : pro·
prietatea domnească ca „do menium eminens" ori domeniu privat şi proprietate
m<)năstireasd\, in strânsă legi'Hură cu cea domnească . Analiza primelor documente
referito:ire la propric,tatc:i privată eviclen\i:i1.ă timpuriu şi formare:1 unor dt>me·
nii boi ereşti în seama înrudirii proprietarilor cu clomnulH sau in legăturit cu stă
pâniri anterio<ire statului '. lnsuşi faptul că ~inului Suceav:i cuprindea cea mai
mare concentrare de mănăstiri şi biserici domneşti, toate înzestrate cu proprietăţi, confirmă cnracterul de nucleu şi apropierea ele domnie. Domeniul domnesc
cuprindea uco:1le i.<1u parţi de oco<ilr- in jurul unor curţi clin mediul sf1tesc 111 ; fapt
care reliefea ză lei::ături speciale între domnul proprietar şi proprietatea privată a
famili ei acestuia.
Din acest unghi se poate da un ri,spuns întrebărilor care persistă asupra
originii statului medieval moldovenesc, asupra întemeierii primelor st ructuri şi <1
org anizării primelor \ inuturi, paralel sau succedimd imediat organizarea oco:1lelor ş1 a domeniilor ţinÎlnd ele celt1til'.
Situaţia deosebită a unei regiuni cuprinse in zona Bădeuţi-Riicl/\uţi-Sire t, a
fost sesiz;\t{1 in primul rund ele tradiţia popul<1r<'1 l'l de la c:ire. prin cronici t:l,
fost preluată ele izvoarele clocumentareM. Legat•' de biserica ele lemn de la Volo\' ăţ , transferahi la Putna, „de s-au suit şi rândul mănăstirii". tradiţia privind clom cn1UI ele 1<1 Voloviiţ cuprinde în sine clemente veridice căci !eg11tura între Volov i\ţ şi Ht\d ă uţi, primele necropole
domneşti
din Moldova. cu Putna c<ire preia
acest rol clup11 un scurt interstitiu dove deşte nu numai respectul domnilor moldoveni pc-ntru întemeierea şi afirm<irea instituţiei dinastice clar, prin transformă
ri le fflcute l:i Hi1clliuţi şi transferul bb,ericii lui Dragoş•~. se motivează pe lângt\
o cont in ui tate clinasticf1 a Bogclăneştilor şi acţiunile domneşti privind ctitorirea .şi
tn zcstrarea 1mini\stiri lor din ţinutul Suceava, de la lnceput moşic domnească.
li Con~tantin Cihoclaru, Alexandru cel Bun, (23 aprilie 1399 ianuarie 1432],
Editura .lu nimea, laşi, )!}84, p. 74.
!I Mircea D. :Matei, Emil I. Emnndi, Habita tul medieval rural din valea Mol dovei ~i IJC1zinul Sonmzului Mare, Ed. Academiei, Bucureşti, 19112, p. 100-101.
JO „Strun!.u-s-au vliiclicii şi boiarii ţării la sat, l<i Bade,uţi ele s·<iU sfătuit cu
toţi". \'ezi Crir,ore Ureche, J.etopiseţul Ţclrii MolclovC?i, cd. P . P. Panaitc ~cu , Ed .
S .P .L.A„ Bucurt>şli, 1958, p. 157, D.1.U,A„ veacul XVI, \'Ol. III, p, 255-2511; curtea
de la ll i'irmfml•.şti, \'CZi Ibidem, vol. li, p. Î.
11 M. Cost1khescu, Documente moldovenc~ti inai1ite de ,5tefan cel Marc, voi.
II, laşi, 1932, p. 599-600, nr. 162.
12 Ler,enda lui Dragoş vodă, in Simion Florea Marian, Legende istorke din
Huco vi na, Ed. Jun imea, la!$i. 1981 , p. 27-39.
13 Nicolae Costin, 1.etopise1u1 Tării Moldovei. De la zidirea lumii pună ICI
1601. Ediţie cu introducere de Ioan St. Petre, Bucureşti, 19·12, p. 175-177.
H Theodor Coclrescu. Urir.ariul, vol. XIV, laşi, JRB!l. p. 101 - 182; T. Ralan .
Documente Hucovilu•nc, voi. IV, Cern11u\i, 19311, p. 23, n r. 15.
15 Ion I. Solcanu. MotivaJii etice şi ideologice ale actului ctitoricesc la StcJan cel 1\.larc, A.I.I .A„ laşi, XXIV, 19117, p. 148.
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l n cf1 di:! hi 138·1. ci'md. prin intermediul mamei sale. Mar~;?reta. Petru v oievod
venitul vămii din Siret bisericii cu hrnmul Sf. Ioan şi c1\ lugă ril or minoriţi
clin fosta reş.:eli nFi cu rang ele episcopie catolicu w, i.e vor Ii piistrat anumite drepturi speciale ale domniei care se exercitau în toate oraşele moldovene, pri n excelen\1\ Jocuri domneşti. Cazul Siretului pare insa aparte că ci la 1421, cuncJ nu
mai ern nici reşed inţ{1 secundară, după eli\·01·ţul ele Rimgaila, Alexandru voievod.
avănclu -1 asociat pe fiul său Iliaş. îi d ă rui eşte fostei doamne „târgul Siret şi Holoviiţu l cu satell' şi cu pricuturile" pl us „GOO ducaţi clin a ur" „pentru cât va fi in via\[1"
si craiului polon alţi liOO ducaţi care să-i scoat[i „ele la neg m.torii noştri 1. i ele la
pi11n anten i" 11. La început pare un simplu clar ele divorţ, obişnuit pe ntru lu mea
catolica de unde venea Rimgaila, in fapt, anali7..a unei serii ele documente spu ne
mult ma i mult.
1n contextul in care, odată cu afirmarea lui Pe tru I ca domn şi autoritate
in am:amblul politic al vremii, intre voievodul moldO\·ean şi regele polon in te1·vin lei:;a!u1·i de nivel inaJtW, o inleler,ere intre aceştia. <p rivind un lmp ru nmt de
3 OOO ele ruble de argint 1'1 a d eschis problema „gajului Pocuţiei". Acest fapt a dat
naştere !a numeroao;e contro\'erse în istoriografia noastr;i pri\'ind deli m itarea Pocuţiei ~i apartencn '. a ace!>tei:i ele la început sa u ma i ttîrziu Ia teritoriul :\lold<J\'ei:l'I.
Informaţii despre un teritoriu la nordul :Moldovei, în mod sigur in clisput;'L, sun t
clatc ele aranjumentul unor boieri : Bratul. Stanislav, Mihai l şi Şc n clrea. ina:nte
de 6 ianuarie 1395i1, „ca să nu se mai \'Orbcasci\ ni ci un cu\'ânt d espre Colomeea
si dc~p rc S n •atyn şi despre Pocuţ ia ele c;itre domnul nostr u„. iar despre Teţina
şi despre Hmiclov„. se va ruga despr e aceste şi se va toc-mi dupt1 \'Oia craiului",
car(· d i1 sugestii ş i asupra unei înţelegC'ri pri,·incl o zon ă întinsă, in nord, cu cetf1tile amintite.
Invitaţia mlresati"I ele boierii : Mihail „dipitan moldovean", Şt efa n „de Hotin", St:misl.w Hotompan ş.a. lui Spiko „palatin de Poclolia" si ~căpiui n ele Cra·
covia" 71 , „pe ntru legături dc pace si siguranlă", trebuie pusă in relaţi e si cu
disputa teritorialf1 care nu e stinsă nici la 1400, după cum reiese clin °fitgădui elilc
lui lvi1şco, fiul lui Petru I, pretendent la tronul Moldove i:!.!. In teresan t este contextul în care regele Vlaclislav al Poloniei se ohligi1 Jn 25 ma i J.IJ J·4 si1 pl<':tensci1
datoria d e I OOO ruble de areint p este 2 :llli şi d e nu \'a plill i , .a da g:.ij „cetatea
Sneatyn. Ct, lomccn ~i Ţara Pocuţiei2 1 • N'u se cunoaşte ce s-a intfunplat d up{1 doi
ani, cla r foarte probabil că regele polon a cedat clin pret e nţiile sale din mome nt
ce la 13 decembrie 1433 întăreşt e lui Şte fan voievod:t:i ahituri <le _toate cet;'1ţilc;.
lu i" 'feţina şi llmielovul „cu tinuturi şi sate aşewte între ţara noa„t1·;"1 a Hui. iei
ş i Moldo\'a", cu graniţa „intre Sneatyn şi Şepeniţ ş i Ţara Pocuţiei", „precum d e
de mul t a fost supu s[• nouă din veac, aşa nimfme", D etermi nată poate mai mu lt de
leg[1turi personale este şi promisiunea lui Jliaş voch\ din 23 septembrie 14 3 ~ cit>
a întoa rce cra iului polon ţinutul Colomeea, Sneatynul şi 'fara Şepeni\u!ui, .. p<.>
care Mol<lo\'a a avut-o de la coroan:'t'', cu ceti'lţile.
ncord ă

16 F.<>t<' de ob'iC'r vat că Siretul este indicat „numitul oraş" ceea ce prin comcu Suceava, „cetatea noastră", la 10 februarie 138!!, (\'<'Zi M. Co~U1c-h C' ~C'U,
Documente, voi. II, p. 603-604, nr. 164) n e poate duce la r ond uzia c·f1 la 1:384
re:ş <>clinta era cel puţin în curs ele mutare. Vezi D.R.11.A „ \'o l. I , p. 1-2, nr, I.
17 Jbiclem, p.69-72, nr. 4fl.
1ll M. Costi\chescu. op. cit„ p. 599-600, nr. 162.
19 lbldr.m, p. 603-60·1, nr. 164.
:"!O Ion I. Nistor, Vechea granild de nord a i'rtolclo1:ci, Viilenii ele ;\lunte,
1939 : 'I'. Balon, Lămurirea unei confuzii istorice, ~Studii şi cerct-U\ri i!<lorice"„
lnşi, XIX, 1945, p. 41-46.
21 M. Cos ti\chescu, op. cit„ p, 606-61 l, nr. 165.
22 Ibidem, p. 616-617, nr. 16!!.
23 Ibidem, p. 617-618, nr. 169 şi p. 619-620, nr. 170.
24 Il1id em, p. 6'10-641, nr. 176.
25 Ibid em, p. 660-663, nr. 183 c .
26 Ibidem, p. 706- 709, nr. 203.
paraţie
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Din acesl p unct lucrnrile !ncep s[1 se închege. Acel domeniu al Siretului şi
cli1ruit doamn ei Himgnila nu se ştie la ce data, a reveni t domnilor
moktovc ni. Ilie voie vod dăruieşte lui Didrich de la Huceaci la 22 mai 1443:?1
„curtea noastr1\ de la Volov;iţ şi cu piva d e sumani şi cu monra şi cu Ghe rman
vîmătorul şi Suce vi ţa cu toate cătunele ca re ascullii ele acea curte din vechime.
în afari\ de Satul J\fare„. neplinind pentru noi nimic şi nici micşorând" pentru o
dat orie ele 500 zloţi şi pâ nă ce se va ri1scumpi1ra ,.să nu <e amestece n ici vorn icul nostru cel mare şi nici cel mi c şi ni ci globnic şi n ici pripă şar şi ni ci
ilişa r şi nici altul".
La 1448, Boman, fiul lui Ilie voievod, depune jurământ şi dăruieşte lui
1>:drich Buceaschi. pri ntr· un document emi< la Colomeea ~18• pentru probabi l, ace·
e;1şi datorie. alte sate în zona Şepe nilului
iar. clt' nu va pl<iti . „să fie voln ic a
lua de la negusto r ii noştri. în ţara craiului ş i in \a ra noastră".
l~t.11>:1 ele la 1 octombrie J.155 :.!!.', c1i ncl Petru voievod se obligi1 si1 fie sup us
lui Cazimir, rc~[!ele Polcniei, şi clă în schimb, pentru Holin, doamnei Maria. mă
tuşa craiului şi văduva lui Ilie voievod, târgul Siretului şi Olhovf1ţul „cu. vama.
morile şi veniturile. tătarii. cu loviştil e şi toate vadurile" : nu e un punct final.
Evo1u\iile ele pună aici dau insă lămuriri interesante.
De la începutul l e[! ăturilor lui P e tru I i\luşat inul cu Vladislav Jagello,
regele polon . motive financiare au determinat un împrumu t d e la domnul moldovca11 care. prin \'aloare, ne face nu numai să subliniem pot0n\ialul .Moldovei la
acea clut{1 clcir si natura raporturilor politice intre cei cloi. l n acel<.- ~mpre jur:"1n,
hotarul l\loldovei va fi temporar mutat spre 1.0na S nl'.1tynul ui şi Colomeei. Existenţ a u nei "ttmimii·i ele tip 'pecia) a cl11meniului din apropiere: cazul \i1rii Şcp2·
ni\ului. ponwnit in cursul acestor relaţii, clar şi cu reflexii ti.lrzii, cu menţionarea
satul ui Şiz că uţi pe Prut „sub ascultarea Şipin\ilor" '-', slăpîmire duveclit{1 ~ i de situaţia satului Colmanul Mare, „cu toate ci\turwle", in a propiere ele Şipeniţ, cart·
la Jti iulie 1413 e ste dftruit doamnei AnastasiaJl, „iar dup<'1 mo;irte s<\ fi e în st{1p1înirea EpiscopiL'i de Hărl i111 ti. a produ'> cel puti n la în cep ut confu zii. cf1ci u n• 1i
rcţ? i m măcar a .se mănf1tor vor fi supuse şi zonele clill Pocu\ia.
Este de presupus că Tara Ş epe ni\ului a avut un regim special, ca proprietate
•Jer<.rmalil a don•nil or Ti1rii i\lolcluvei. ao;emă ni1t or cu cel al zon ~ i Pocuţ ici. clar
fări1 implicaţii vasalice. Sugestiile date de> prof. lemn Caproş u privi nd împrumutul
acordat lui Didric h Buceaschi·r2 şi natura sp ec ială a acestuia. alUturi ele urmiirin~a dncurne n telor. ne permit să afir mi'trn că şi domeniul Bf1cl cu\i- Vo lo\·ă ţ-Sirct
\':\ fi cu noscut accea!5i situaţie specialii. De ;1llfcl men\ionnrea. si ngulară . după
c-crc<•tf1rile n oastre. în formula ele scutire a „vornicului nostru cel marC' si cel
mic" clovc•deşt<' tocmai acest raport special cu domnul : dind vorn icul cel · m:ir1•
pa rc 'li fie v cll' n icul curţii de la Suceava, vornicul cel mic era cel de turg .de la
Suci>aw1 sau S iret. poate şi al unei curţi locall', de vreme ce erau obi:;m1ile formule: „vornicii ele la Suceava"s 1• „boierii. ureaclnicii sau vornicii de Suceava":H.
"purcf1labii ele Neaml. starostii clin acel ţinut".:.' in cazul unor scutiri. Poate in
legă tur;'i cu ace'>t domen iu, dar !ii cu mcnlinerl'a îndelungată a proprietăţi i dom·
n c>:i t i in or;i,e. c•'> t ::> 7.idirca une,i bisel'ici la Siret. Sf. Onufrci. ca metoh ;i i nu"i rlft'>l ir ii
Putna·i;.

Volov{1ţul ui,

I

I

D.IU/..il„ \ 'Ol. l, p. 325-327, nr. 231.
Ib idem, p. 390-391, nr. 2î5
M. Cost[1che'>CU, op. cit., p. ii3-îi6, nr. 228.
T. Balan, Docu mente', voi. I, p. 21-22, nr. li şi p. IN-fl5, n r. 31.
D.IUl .A„ voi. I. p. 4!1-50. nr. 35.
I. Caproşu, O isto ric a Moldovei prin rc~laţiilc> de credit pân1'i la mijlocu l
secolului al XV l ll- lc11, Uni\'. „/\I. I. Cuza", Iaşi l!l89, p. 16 ş i urm„ ''ezi ş i
D.R.lf. A. voi. I, p. 325-326.
3:1 /) IUi . .tl, voi. II. 1> 38-38. nr. 28.
34 D.1.U. J\, veacul XVI, voi. IV, p . 180- 181, nr. 239.
35 D.IUI. A, voi. II, p. lll9- 191, nr. 134.
3G T. Balan, Do rum<•nte, \ "Ol. I, p. 246, nr. M2„

27
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29
30
31
32
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D0stri1marea domeniului de la Siret va incepl' chiar din timpul lu i lliaş carl•
Iliaş Liciul vel postelnic şi fratelui său Simion
la 13 martie Hil5 cli'truite d e Şte fan Tomşa mă
năstirii Solca şi men\ionate ca "drepte domneş ti clin ocol ul B;icle uţi" :lll. Sate clin
domeniul ele I 1 Siret . la o clat[1 gr~ u ele <iedu-., nu in trat în st<'1pânire;1 Mitropoliei.
îm preună cu altele clin apropierea Hădi1u\il or. La 12 Sl'plembrie 1464, Ştefan voi0vod înl[1reşt0 lui 'raclor Proclan, „pisarul n ostru". satul Greci pl' Siret „limgA
tiirgul Siret". cumpf1rat de la chir Tl'octist mitropolitul, „cu voia tuturor marilor
noa.">lrc mănăstiri din .Molclow1 şi cu toţi ci1lt1ţ;ării lor şi cu tiircovnicul Mitropolic>i":l!I. Cumpărat de la urma~ti lui Prod<m , satul este d ă ruit apoi m::tnăstirii
Putna. „pe hotarul vechi"-iu, odată cu „toate pietrele ele ceari't ele la târi::u l nostru
Siret şi G voştinari... !)i vama cea mică ele P'' Suceava ce este la Ji co v" pe ldngi1
„satul nostru propriu Cozminul în ţinutul Cernfmţi cu hotarelc" 11 •
Tot din hotarul domnesc, Ştefăniţi'I voievod întărc~te Episcopi('i ele la TU1rlf1t1\i satele: Hădău\i şi cu morile, Coţmanul l\farc cu toate ci1tunele 11. du pf1 ce
Şt e fan cel !\'lare, „cu inimii curat;i ş i Iuminat[1", int?1rea şi el ca •. <J1 nu aib{1 n ici
un IJoier al nostru şi nici staroştii ş i nici şoltu7.ii ş i nici piirgarii ele târgul Siret
~i mei r.Iobnicii clin ţinutul Suceava sfi nu aibi1 treabă ... nici pl' nlru fapt;\ mică.
nici pentru omor nici pentru rf1pire de falii ... nu mai pentru sfacl{1 în târg :)i pentru rurtul care s-ar dovedi de fa\ă in târg si'l-i judece vornicii de tiirf.!"~J.
Este aceasta una din cele mai complexe formule el e imunitak juclccfltore.1scf1 care ar<1lă evoluţia satelor clin rPgimul proprietâ\ii domn eşti cu s upunere
fa( i1 ele marii drc>gători. prin regimul de ţinut, spre imunitatc>:1 stăpânirii mfm;\stirestl.
· ln secolul al XVJTI-le a, cel puţin virtual, mai exista hotarul t;îrr.ului SirC'l
clin moment ce Constantin Mihail Cehan Bacovi\[1 intăre~te lui Constantin Stur7.a
biv vei stolnic. la 1 septe11•brie 1750. „o bucată mni jos. către, Hude<;ti, clin hot:1·
rul târgului clomne~c Siret"H.
lntre l·l:? l cu m c n\ion;irca documentar;-1 a domeniului de la Volov{1 \-Si rC't. s i
mijlocul sewlu lui XVI 11. câ nd ultime pi1rţi clin hotnrul t[1rr, ului Siret su nt cliiruitc. l"~tc t'Ul)ri n~ ă in marc p.1 rte nu atf1t C\'ol uti a uarticular{1 a domeniului si
a poi a ocolului. cut inlreaga cvolu\ie a proprietăţii domne~ti, c<'1ci secolul al
XV!ll-l c:i c>o;te al proce„elor ne înt rer u pte pC'ntru hotar atâ t ln o:-a~e„ câ t ~i i n
zonei<' sf1te~ti rf1mnse s ub r egim domnesc.
Oc„ lul rurtilor di:? b Ri\dcnli. mcnlionat în moci curent 1:-i sfârsitul ~ecolului
al XVI-iea in leg{1tur:J cu elanii ci"itre · mănăstirea Sucev iţ a sau Solc:i, capătă o
situa\.ie aparte nu nunrni sub aspect j uridi c <Iar ~i sub raport 1oponimi-;tic. Cer·
rel ă ri asupra toponimelor clintr-o zon{1 intins;\ a \inutului Suceava·15 au demon ~trat r;'i denumiri c:-:-i : TC'c~ u. Vise. Sfmi1 n \n . t~re<;, lc>lova 10lhov<1) 8~d"'11 s.a„
intâlnite în J\laramureş, se rei:ăsesc tr:insformate la multe sate clin domeniul B<""1dcuţilor sau din apropiere.
Cu suj.!est ii preţioase poatt• fi :mali1.at procesul clestri1mării acestui o col, concomitent cu spargerea maj oriti1ţii hotarelor dom n eş ti clin ţarii, nicăier i însi1 cu
d ensi tat ea cuno ~c utf1 în \inului Sucea \':l.
dăruia la ll octombrie 1435 11 lui
~atek lvancicăuţi şi \l ancenc.•şti.

37 D.IUI . .-1, voi. I, p. 196-197, nr. 14 2.
3!1 D.l .U. ;l, veacul XVII, voi. IIJ, nr. 296.
:m D.lUI. ;1, \'Ol. II, p. 176- l 7!l, nr. 123.
·10 Ibidem, voi. III, p. 67-tl9, nr. 38.
41 lbiclem, p. 62-64. nr. 36: satul Jicovul ele Jos „cu moari'1 şi cu vam a car€
.~c ia la .lico\' cu toate veniturile şi cu hotarul cel v e"chi" este schimbat de Şt e
fan cel Mare cu Gheorghe mitropolitul pentru Vcreşcecani pe Siret ş i U nguraş i ,
vezi şi D.R.11. A, voi. II, p. 336-338, nr. 221.
42 D.1.U. A, veacul XVI, voi. I, p. li2L 17.t, nr. 154.
43 D.R.f!. A, v oi. II, p. 363-365, nr. 239.
14 T. B;llnn, Documente, voi V. p. 66-67, nr. 37.
45 Constantin Cihoclaru, Obsc>rvaţii privi!nare> la procl'su/ ele• f nrmarc> şi cnnsnl i<la rc <1 sta tului frudal :\ loldnt'a in ~wcnle/1• XI - XIV, (pa r te:i a do u a). A.I.LI\ ..
J;1~i. X\'°11. IDRO. p. 121-12'1.
. '
.
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lncă ln actui pri!'! care „curtea noas tră de la Volovăţ" este, dăruită lui Diclrich ele la Buceaci r,e specifica şi acordarea satului Suceviţa „cu toate cătunele cc
ascult[1 d<! ace.1 <:urle di n vec hime ... in :1fa ră de Satul l\forc" -11•. Este cazul unui
sat care are o situaţie deosebită de celelalte ; el nu mai apare men\ionat atunci
cânct sunt dăruite majoritatea satelor de ocol. Excepţia este justificată de dania
pentru slujbă clin 15 iulie 1445 călrl.' Oancea logofăti1. Că satele foste domneşti
reintrau in domeniul domnesc-III ln diferite situaţii este dovedit de Satul l\·Iare
care a fost reintegrat sub Ştefan cel Mare in ocolul Bădcuţi din moment cc, ca
„ocină domnească ele la Ştefan v odă cel BâtrîmM, in hotar cu Vol ov;i ţ, Hăclăuţi,
Macicăuţi şi Drăi:iâneş ti, este ciuruit dl· lancul voievod, după hotarnica l~ i l\top,a
„vornic de Bădcuţi", mănăstirii Sf. IJie4!1. Satul Mare este în aceeaşi proprietate la
174-l când este cercetat hotarul dinspre Volovăţ şi Hădăuţi, iar „Cărnul de 90 an i
din Satul Mare. Toader Lupa şco de 80 ani clin Volovăţ ... au luat brazda in cap":lU.
Destrămarea ocolului Bădeuţi co ntinuă cu inzestrarea mănăstirii Suceviţa,
pc care ·„a început să o zidească chir Gheorp, he episcop ele HădăuţiM 5 1 , cu satul
Suceviţa „cu locuri de mori... poieni de fltneţe, cu munţi şi cu slatine„. şi cu
izvoare cu peşte ş i cu tot venitul", „şi pentru mântuirea şi stl.flctul \"iitorilor
domn i" cu „Suceviţa şi Novoseli\a ... care se cheamă Movileni şi cu toate hotarele
şi brani ş tea" ~i. lK"l 20 iunie 1589 Petru voievod dăruieşte Holovăţul, „in ţinutul
Sucevei". lui Nicula Stolnic-'•:I, care. în acelaşi timp, li sc himbă cu Gheorghe mitropolitul, satul ajun gâ nd în proprietatea mănăstirii Suceviţa. Este interesant de
observat cum, trecând din prnprietatea domneasc;' in cca boiC'rească, ~atul trece.•
din dependenţa de ocol in cea de ţinut sau, devenind proprietate mănăstirească,
se specifică : „ureadnicii de Bădeuţi să n-aibă a-i bl\ntui sau a-i trage la ocol
nici la lucru nici la po<lvoudeM:.i . Acestea în timp ce multe sate dispuneau de
pri\'ilei;ii in faţa dregătorilor de ţinut.
Beneficiară a d1tniilnr domn eşti clin ocolul Băde ;.i \i este şi mănă s tirea Solca :
înzestrată de ctitorul ci. Şt e fan Tom şa, cu satul Bădeuţi, „din ţinutul Sucevei",
Drăgi'meşti, Cârcineşi şi P1îrlişeni, „fiecare după rânduiala sa şi cu i<1zuri şi cu
mori şi cu fiineţe şi cu toate veniturile lor din câmp .şi din pădure"~. Jntărirea
şi completarea moşiilor mănăstirii Solca!il• l;e face cu dizolvarea defintivă a ocolului Bă<l cuţi. Dome niul domnesc=>' existent de la începuturile statului, alătur i de
domeniile cetăţilor, poate prima formă de organizare complexă a teritoriului Moldovei. v;1 fi în Clm!inuari:? intrc\inut ele lei;cndă şi legat de Dras:o~. vo ievod ul
clcscălecăto1".

Băcleuţilor, cel presupus a fi rudă domnească, Giur~iu ele la
stăpânClite un domeniu di n câteva sate aproape de ocolul lui Radomir:iii
pc Nistru:~'. In acelaşi timp el stă la începuturile unei familii boiereş ti cu un
important atât in ţinutul Suceava, cât şi in istoria statului.

Tn apropierea

Frăta uţj

!iau
rol

46 D.IUI. A, voi. I, p. 325-327, nr. 231.
-17 Il>idc>m, p. 360-361, nr. 255.
4R Constantin Cihodaru, Ucfacerea ocoalelor cetclţilor şi curJilor domneşti fli
a doua junultat1? a secolului al XV-lea, în Omagiu lui Petre Constantin esc u-laşi,
Bucureşti, l!J65, p. 268.
49 'I'. Balan, Documente, voi. I, p. 80-81, nr. 29.
50 Thldem, \'ol. IV, p. 229-230, nr. 151.
51 D.I.ll. A, veacul XVI, voi. III, p. 225-228, nr. 278.
52 T. Balan, Documc>nte, voi. II, p. 33-39, nr. 9.
53 D.l.U. .tl, v<·<tcul XVI, voi. III, p. 430-432, nr. 519; T. Balan, Documente,
voi. I, p. 108- 11 2, nr. 44.
54 T. Dalan, Documentr., voi. I, p. 117-118, nr. 18.
55 D.1.U. A. veacul XVII, voi. III. p. 196-197, n r. 296.
56 Ibidem, voi. IV, p. 264-268, nr. 321 ; Th. Codrescu, Uricarlul voi. XVIII,.
p. 285-302, nr. 60.
57 Constantin Cihodaru, Ale:rnndru cel Bun, p. 74.
58 D.R.fl. A, voi. J, p. 5-6. nr. 4; Ibidem, voi. III, p. 148-149, nr, 76,
59 Ibidem, voi. III. p. 182- 184, nr. 91.
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Se demonstrează astfel, fie ş1 m domeniul ipotezelor, cum domeniul domnesc de la Bădeuţi stă, ca ŞI majorilillt•a oco::ilelor domneşti, direct sau indirect.
la originea tuturor tipurilor de propriei.ale care s-au dezvoltat până în veacul al
XVIII-lei. Ocolul domnesc, organism fluid, a fost nucleul care a premers ori:anizarea structurilor şi instituţiilor statului, dovedit fiind că la început dregătorii
erau legaţi fie ele cetăţi cu domenii, fie de treburile curţii şi ale domeniului personal domnesc.

LA PROPRIETE PRINCIERE DANS L'ORGANISATION DU DISTRICT DE SUCEA V/t(.
Resumc
La propriete fonciere a conslilue, partout en Europe, un facteur essentiel
pour l'organisalion des ctats medievaux. Ayant une origine complexe, dam Ies
pays roumains, la preeminence, de la propriete princiere ::rnx clebuts ele Ia Molclavie
a influence l'evolution ele celle-ci vers ses limites naturelles, tout en cletermin::inl
la configuration geographique des contees.
~es „ocoale" (parcs) et Ies domaines prives princiers ont couvert une gra nde
partu? des zones stratC:-giques de la Moldavie. C'est le cas du domaine Bi"1deu\iVolovă\-Siret, constituc en apanage de la familie des Muşatinî, el on l'on retrouve d'anciennes traces de resîdence princiere.
Veritable noyau de l'Etat, le dom;1ine de Volovăţ recele la premiere residence
cerlaine : Siret, et la premiere necropole princiere : Ri'acliiu\i. Ces 1·calites donnercmt plus lard le caractere du district de Suceava, mi o; en evidence par la plu„
grande dcnsitc des proprictes et des foncla\ions princieres.
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MIHAI VITEAZUL ŞI ROMANJI DIN TRANSILVANIA
- ASPECTE SOCIALE F LOHJN PINTF.SCU

l'a<;cinant<i domnie a lui Mihai Viteazul a constituit un domeniu aparte de
rC'rcetai·<.- a i.-.tor io~rafiei romuneşti. Domnia marelui voievod in Transilvania a
:ms'.'i tat inte:-esul rleosehit a l spcciali~tilor romÎlni.
i'c-;ur~cl" lin;Jvi'>tice ş i subt i lităţile lexicale ale istoricilor români s-au do Yecii1 a n inepui7.ilbi le atunci cimei trebuiau vizate chestiunile ce ţi neau de mobit:1dl~ cl~:crr:1in:m te ale c;,iceririi Tr.:msilvaniei ş i de motivaliilc politicii ardelene
:i

c!um:wl ui

;r.

!'0;\1{1 '1.

1: :'IS~ll. Cll ~(!rire:1

Transilv:mici a ro ... t

prezentată

drept prima etap[1 n pla-

n:1 l.:: cb!"-:"n:?lui român vizând r ealizarea un irii lărilor romune. A fost srnJralicitnt

n::t · r:.:! et nic al 1mi rrn ii p!!rsonalc realizat:! de Mihai Vit~azul , in claunn mol>i ·
iu:-il!>r ce nu cletc:-min:it r t>;1liza rea acestei uniuni, mobiluri strict politice şi mi ·
li ta rP_ r.um -;trălll'.:i t a d emon-.trat P. P. P:maitescu in monografia sn clin 193fi.
\'it e zul rl'>mn '' reali zat c.>fectiv - deşi pentru puţin timp un irea ţ[1rilor
rnmi!nl' însă sub forma unei mli1mi personale, cumuland i11 persocma sn 11tributclC'
cl om11ilr.r mnldov1m i şi mu11te11i cu cele de principe nl Transil!:a11ici.
Istoria. clevcnită o bună perioad ă de timp a11dlla idC'ologiac, :t prezentat
1m0Dn ln termeni ditirambici acţiunil e lui -:\-Jihai Viteazul în Trnnsilvania. <icţiuni

""I:

interpre•.at" ::a nvil:id unic scop pre~ătirea unirii Ţi1rilor Homâne. So? vorbeşte
cl!'·rre unir<-<1 romilnilor pro,zen tată c:t o în cununare a conştiinţei ele n eam me·
<liev~1 l c dar nu se pon:cn ~te :iproape nimic despre politicn socială :t domnului
rnmiln r.~1-fi de romtinii din Ardeal, româ ni care totuşi urmau să fie b0ne fici<t rii
fire~;ti ai realizării acestei uniri.
Hefe:-irile concrete la românii clin Tramilvania se mărgine'>c în r,eneral la
:;u blinicrc:i faptului că domnul român a cerul Dietei să-i scute,ască pc preoţii
rnn:iin! rle sarcinile iobăg~li şi să acorde dreptul ele păşunat pentru satele român eş ti in hot:irul celor ungureşti şi săseşti. Lupta diplomatică pentru Ardeal a domnului romftn ~ i cererea totnl nepotrivită clin punct ele vedere politic de a solicit.."\
de la imp:"1rnt comitateleo exterioare Ardealului. stăpânite, atunci ele imperiali.
a fost prezenta tă ca o manifestare a conştiinţei ele neam a domnului romfin care
voia o;f1 aclucii sub autoritatea sa aceste teritorii ce făcuseră parte clin Transilvania, delimitând astfel hotarele etnice româneşti.
A. D. Xenopol a considerat că domnul rnmân i·a cerut împăratului comitalele exterioare Arcle;1lului fiind indcmnat ele sfetnicii săi maghiari pentru a·l
compromite in ochii împăratului. „Mihai, pentru a dobftncli şi mai mult increclere:1 ungurilor, urmează viclenele lor sfaturi de a întinde stăpâ nirea lui asupra
Transilvaniei a!'.tfcl precum era din vechime, anume cuprinzând şi comitateJe
ele peste munţi, ale Solnocului, Crasnei şi Maramureşului~ 1• Ne alăturăm acestei
I A. D. Xenopol. Istoria romanilor din Dada Traia11ă, voi. 3, ediţie îngriMaria Simionescu, Bucur<.>;iti, Editura Ştiinţifică şi Enci-

jită de N . Stoicescu şi
clopedică, J!J88, p. 213.
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pftreri ariiFmcl cf1 ce.,rcrca lui Mihai Viteazul - deşi indre ptăţită etnic - a fost
total inoportun;\ din penet ele vedere politic. Este cel puţ.in ciuel;it ca un vasal
cc cuccrc;;tc o provinci.:? in numel e suzeranului. suzeran carc·i plăteşte ~i osta~ii.
s;"1-i cear~·1 ~i teritorii ce făcenu parte din poscsiunilc, ele atunci ale Cnsci de Austri:l.
Acclasi marc istoric a rl-.ipit orice speculaţie cu privire la caracterul uniunii
persortal c realizate de către Mihai Viteazul ; nMihai nu avea ccmşliin \a c<i. cucerind acco;te \ftri. ci une~tc într-un sini;:ur corp poporul românesc şi numai n oi
ast:'lzi. văziincl r<.:'alizat pentru o clipii ele Mihai acest vis al timpului nostru.
punem in ~?cel lut plihmuit de Mihai r,iindirca care-l insufleţe.5te : noi credem
c[t J\lihai a realizat unirea fiindcă a întocmit substratul pe. care dânsa trebuie
să
se r •~<llizcze" •.
Studiind relativ pu\.inele scrieri şi document<' cc ne pf1str<'azf1 impresiile
conten,poranilor de••prl' atitudinile generate ele acţiunile lui Mihai a supra r omânilor ciin A1·deal. ajunt,tem h concluzia c<\ impactul aer.stor acţiuni a fost mnre
in rf1nrlurile \f1r:milor romitni. care vedeau in d omnul de acela~i neam cu ci
un rr.ântuitor. Din numeronselc mărturii contemporan:? ce înrer,istreazi1 r;hco:ila
iobagilor c?i n Tra nsilvania <lupă b:'.ltăli:l ele la Şclimbf1r aflăm ci'i oarecum ţăranii
au fosl in<lcmnaţi la răscoală de victoria lui Mihni. Miirluria lui Mathias Miles
c"te revelatoare,: „De inel a tă ce s·a răs pii nclit în ţară zvonul despre victoria lu i
Mihai. 11um ;1idccă t valahii clin tara noai.tră s-au adunat !'i nu .1tacat în tainl1
~i public moşiile :1i cur\ile nobi Îilor ~i au ucis pc muHi dintre su1pâ nii lor (... )
şi aceasta dr! fapt din incliip:drcn visătoare ca, m:u11:i de acum înainte 1m pl"i11d pe c!in .~un!Jclc lor trebuiau şi ci moj icii, valahii, sil· i .~tăpnncasca pc 1101.Jili" 1.
(<;Ubl. m.).
D:tvid Un?,nacl nota însă la fl n oiembrie 159!> că l\tih:-ii reprini;J<•r? de.ia r:h·
cc>ala' ele o :1c;emcnea m:i:iieri1 încf1t provoacă n emulţumirea romflnilor inr un
n1:<'nt imperial putea r.ă noteze: „Dacii nn c;unt mulţumiţi de dă nc;uJ rom~nii
ce locuiesc in Ardeal, jud~cc oricine cum poate fi cu ceilal\i" r._ Din raţiuni
politice. Mihni nu a lă\at ~ă se extindă răsco:ib iobagilor. Cum era ~i firesc.
1·npo1·turil:;- -.tahilite ele cătr!? Mihai Vite:izul cu roinimii cli n Tr:mo;i!v:mi:i sunt
de fapt cc!c -.tahili te cu mica nobilime romftneascr1 n emaghiarizat<i .
norr.nul romfm h contact cu un reprezentant ni aceo;tei mici nobilimi romîmc
Snc;"1 in timpul b(ităliei ele la Şelimb :k ciinc! n obilul rmniin Da;iiel din Zlaşti
N' lupta in fp:·da cardinalului. dezerte;m\ şi trece de pnrtea lui Mihai în ~1j unul
hăti1l iei. Sintetizi'1nd opinii mai vechi, un studiu ~pe,cinl con~ ncra t acec;tui nobil,
:1ju n ne la concluzia di D:miel din Zlaşti lrece ele partea lui Mihai din motive
ele solidarit;1te etnică 1:. Nepulftncl n ega existenta acestei motivaţii, trebuie făcută
lotuşi ob servaţia că s-au intulnil şi in împrejurări când această solidarizare c~nicc'I
nu s·a m;? nifc~ tat ci. dimpotrivă, au existat situnW când nobili romfmi l-au tr{lcbt
pe ;\lihai. Vorbi nd despre ~odiseea" lui Mihai clupă înfrângerea de, la Miră:sliau.
N. lorr.a ne ofer<"• câteva nume de nobili români care-l tri1dascră pe viteaz ul
vo ievod : Vaida Miclirnş clin Caransebeş. Andrei Barci:li şi Frnncisc Macicaşi '·
Pentru a înţelcl!e corect rolu l jucat ele mica nobilime ro1mîn{1 clin Ardealul
stăp ân irii lui Mih:ii Viteazul trebuie să facem un sumar excurs asupra siluaţiei
păturii conclucbtonre româneşti clin /\rele.al.
2 //>idem, pp. 287-288.
3 Malhias Milcc;, Pătimirile Transil!laniei sau anexa

rro11i ~ărcasca a secolului
lui Hristos, în volumul Mihai Vitea:ml în conştiinţa
europeană, voi. 2. Cro11icari şi istorici străini din secolele XV l-X\1111, Bucureşt i,

al

XV -lea după

nnşterea

Editura Academiei. 1983. p. 343.
4 1'\itilwi Viteazul i1I cm1ştiinţ<1 europeană, vol. l, Documc11tc c:rterrie, Bucureşti, Editura Academici. Hl82, p. 21i6.
5 P. P. P.1naitescu, Mihai Vitcaz11l, Bucur~ti. 1936, p. 171.
6 Ion I. Husc;u. Un <1derc1?I /:ur.cdm·ca~i al /11i Mihai Vit eazu l. Daniel din
Zlaşti, in „Apulum", XIV / !!J76, pp. lli-l, 169.
7 N. Iorga, istoria romd11ilor din A1·dcal şi Ungaria, ediţie inr.rijită de Gcor·
geta Pcnelca, Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclop ed ică. l!l81. p. 153.
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Zonele und e s-a găsit concentrată cu predilecţie nobilimea romllnă din
Ardeal (cnezi si voievozi) au fost Maramure~. Zarancl, B;mat, Hunedoara, un
C'aZ special constituindu-l Făgăr::t')Ul. Cnezii lii voievozii romuni din Maramur ~
au spriji nit. în secolul al XIV-iea. regalitatea maghiară in luptele cu tătarii şi
au primit numeroase acte de innubilarc de la Carol Hoberl ~i Ludovic cel Mare.
Cnezii şi voievozii români din Banat, Zar;mcl !)i 1-lunedoara se afirmă mai ales
in secolul al XV-iea. dând un preţios sprijin regalităţii maE?hiare angajată în
luptele antiotomane, C'ănd sunt admişi in rangurile nobl eţ ii maghiare ca nobilime „condiţionară" H_ (Hangul le era concedat in schimbul prestării serviciului
militar). Făgăraşul s·a bucurat de atenţia special{1 a regalit[1ţii maghiare, apoi
a principilor transilvăneni. clao;a rom1ineasci1 -;uprapu'Mi de aici pă .... trănd numele
de boieri şi având strânse legi1turi cu Munteni·1.
Din această expune.re sumară reiese că n obilimea românească era concen·
trati1 mai ales in \inuturile de margine ale Transilvaniei. Beprczentanţii cei mai
iluştri ai nobilimii române. prin catolicizare sau calvinizare, trec in rimelurile
nobilimii maghiare. Majoritatea cnezilor va decade însă economic !ii politic începând cu sec. al X V-lea pentru a se a.~imil:! treptat cu marca masă a iobagilor !I _
Din cele arătate piină acum se poate trage_ concluzia c<i Mihai nu a găsit
in Ardeal o pătură nobiliară rorrnîneao;că bine închegată, constituită pe criterii
etnice, pe care să o poată eventual opune nobilimii maghiare. Nobilii români
maghiarizaţi erau admişi cu drepturi depline în rimelurile nobilimii maghiare.
„ln opinia maghiară a acestei epoci nobilul român nu era considerat deloc un
~trăm. Se găsesc chiar. printre confidenţii regelui. nobili de origine romimă,
ri1ră ca favorurile de care ei s-au bucurat o;ă fi provocat proteste printre nobilii
unguri, adesea atât de nationalişti" 10_
O simplă referire la lucrarea eruditului Szamoskiizy lo;tvăn este suficientă
pentru a ne convinge că aserţiunea lui Laclislao; Makkai este adevărată.
Vorbind despre căderea in dizgraţie şi !executarea cancelarului Josika (ele
origine română), Szamoskozy li fac<? un o;umar portret, menţionând faptul că
era urât rl<.> nobilimea maghiară clalorit[1 originii sale valahe şi datorită faptului
că s-a ridicat la această înaltă demnitate fără ca meritele personale sau originea
să-l inclreptătească la acest lucru. lnsă atunci când este condamnat la moarte
toată nobilimea maghiară se solidarizeaz1i cu el, apreciind cu acesta este, „primul
dintre nobili", considerentele etnice nemaijucâncl nici un rol. ,,La căderea unui
astfel ele bărbat (... ) întreaga cla-;ă a nobilimii şi aristocraţilor s-a indignat. Au
trimis la Sigismund pe cei mai de vază oameni. pe Teke Fercnk !ii pe Hueth
Albert ( .„} şi l-au implorat sâ·l elibereu· pe. acest om care este şi primul dintre
nobili, poartă o demnitate ele stat" (.. .)11 . A,istăm astrei la un interesant act de
solidaritate supraetnică a nobilimii.
Practic. clin punct de vedere juridic, nici nu exista o „nobilimew românească
o;a u o „nobilime" maghiară, ci numai o „natioM a nobililor, scmo;uJ de „mrtioM ne··ore~punziind in Evul Mediu celui ele naţionalitate, insemnitncl, in cazul nostru.
~lare juridică sau cla-;ă socială 1(
1n ar.e-;te condiţii Mihai Vitem:ul nu a făcut in Transilv;mia clonalii unei
pături conducătoare româneşti conslituitit pc criterii etnice, ci unor nobili ele ori·
i?ine rrm1ână. care nu era u reprezent ·m\ii populaţiei romimeşti, ci erau reprc·tentan\ii „naţiunii" nobililor.
8 Ladislas Makk11l. ll istoir<• cfo Trc111syl1•1111ic', Paris, 1!14Ci, p. 118.
9 Liviu Moldoynn, Documente priz:itonre la istoria cnejilor din districtul
Hduş11l11i iii a doua jumătate a secolului al XV 1-lca, in .Hevisla Arhivelor", anul
llI, nr. 2, l!lGO, p. 241!.
10 l,. l\'lakkai: op. cit„ p. ll!l.
11 Szarnoskozy Istvan. Istoria Transilvaniei, C'clitie ingrijit<i. sele,cţie, intro
ducere şi note d e Sinkovicz lstv.in. Budapesta, I·:rlitura Europa. l!JBl, p. 76.
12 C. Hezachevici, „Neam" şi „naţiun e'". U nirea politică a Ţ<irilor Homci 11C'
sub Mihai Viteazill. Critica unor interpretări, în „Hevista ele htorieM, nr. 9 / 1977,
p. lîl3.
7 -
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Ni s-au păstrat puţine acte ele clanie ale lui Mihai Vitl';1zul fa\ă de nobilii
romi.mi.
I .a 25 noiembrie 15!1!1 Mihail Viteazul ii reinnoie~te lui Ioan Boer din Turda
actul ele clnnie asupra c:ise1 clin Turcia s1 a unei părţi clin moar<1 ele acolo cu
pămiinturil e care \in rle ele 1:1• Printr.un act clin 13 decembrie l!i!J9 Mihai ordonă
primarului oraşului Cluj „fi predea lui Ioan 13oer lucrurile ce i se cuvin după
moartea ruclelor sale Nicolne Pognn ~i Martin De;1k H. Numitul Ioan Boer mai
c~tc int ă lnit intr-un document clin 11; martie HiOO. ci"incl Ion Colosvary ~i Dimie)
\"oclay raportează clec;pre sf1vâr~irea introducerii ln st.'ipiinire a lui Ioan Boer in
proprietat~a curiei nobilitare :;i a morii s;1 le clin Turcia. acest fapt generlincl
protestele vecinilor 1:••
Deosebit ele favorizat ele către Mihai \ itcazul a fost Gheorghe Borţun. La
I ianaarie lllUO, domnul român l-a răspli'1tit prin dăruirea moşil'i Sărăzani clin
comit<ilul Timiş. Gh. Borţun ocupfmcl func\ia d e ;1clmi nistrator ele. Alba Iulia
(provi„or nostri Albensb) w. Acela~i Cih. Borţun „.a bucurat ~i in continuare de
clarnicia lui !\-lihai, care a ort'1ncluit la 18 aprilie 1600 pe seama sa - acum in
calitatea de jude al cu:·\ii (udvarbiro) - opt o~teni, pc Cilre i·a scutit de obligaţii
timp ele un an 17. I ,a I I aprilie WOO ii cli1ruie~ t e acelui a.'i i Gh. Borţun o casă aflat[1
in piaţa Caransebe~ului IU. Credem cit acest personaj i-a fost foarte creclincios
lui Mihai. domnul romi1n nhplfltinclu·î serviciile. Ni s-a păstrat ele la Miha i
Viteazul ~i o diplomă ele înnobilare dată romiinului Gheorghe clin Ciocăneşti.
castelan :ii ce tăţii Jclio;ira. Diploma C'ste clat;1tă III februarie 1600 fiind atribuit.ii
l ui Gh. din Cio;:im<>:-;ti ~i frnţilor s{1i Nicolae, Ioan !ii Petru. aceştia primind şi
un bl:i:wn w.
Cele mai interc,ante clocumentl' pi1'trate ele la Mihai Viteazul sunt cele date
pentru romiinii din ţinutul Făgăraş. Formularul documentelor este aproape iclen·
tic c u cel nrnnte;m. Cit;im spre exemplificare un document clin 15 iulie 1600.
p rin care Mihai Viteazul imp;1rte clreptal':! în emirul unui proces clin satul Miinclra:
.Noi Mihai voievod. cu mila lui ().zeu Domn a tot pftmiintul Ţi'irii Homân~ti
~i al p;imiintului Arde;1lului şi Moldovei. reciorul marelui lii l)reabu nului Juan
l';1t1·a-;co voievod. S-:i clal clumncalorvoa'-l re acea~tii pu runc<\ a Domniei Mele.
prec um I ui Dragomir ~i lui Bucur şi Oprea l)Î Aldeil ~i fiilor lor, pre ciiţi D·zeu
Si "" da, ca unor mostenit.ori clin satul Mimclra („.) " . Stoici!. Mila ~ i Bera contestă
dreptul cil" s1i1plinire ·a su„·numi!ilor, clar nu pot aduce dove.zi in sprijin. astfel
d1 statul rămiine lui „Dragomir ~i lui Bucur şi Oprea şi Aldea"·.~ 1 •
lntr-un document clin 20 aprilie lliOO Mihai Viteazul confirmi• judecata pro·
nunlat:l d e scaunul boierilor clin Făg[1r;1~ in procesul dintre ~atele Scorei si
S.'irat.111 . Datare;i documentului e:-,te făcutii ~i in stil apusean (20 aprilie anul
domnului lliOO) ~i ră'><irit ean „de ziclire n lumii ilOll" t2.
Ma i ilvern pe ntru Tara Fi1r,i1ra~ului actul ele înnobilare ;ii boierului Vasile
Bi1rsa n, sc utinclu ·l pc ve,ci de s;ircini ~i lnnobilimclu -i c;1!.a clin Ltt\il. in ;icela~i
Documcmtc prit,i111nn· ICI i~tm·iCI Arclcalului, Moldoc:<'i şi Ţcirii
voi. V, At'te şi scri.•m·i (lf>!Hi- 15H9), Bucur~ti, 1932, p. 2!10.
14 lhickm , p . 330.
15 A. Vere"'· T>o c 11 m c11tc ... , voi. VI . .11<.'te şi scri:.ori (1600-lliOl). P,ucureşti.
l!JJJ . pp. 60- !i:I.
Hi Jh i<l 1m1 , pp. 1-2.
I i //>lcle m . pp. 11·1--85.
III f/1idem, pp. 157- 1511.
l!l Co~tin Fen<.~<111 . IJOl'UTn('Jlle ntl'cli<·n1le bă11ăţc•11e, Timi::;oara, l~clitura Fada.
1!181. p . I Iii (traci . r0Îm\ ne:1~ci1).
20 N. IorRa. Studii ş i documente' cu prfoirc la jgtorict româuilor, voi. l V.
l!J02. p. 8.
21 IJ. U. lf., '>Cria B. Tar;1 Bomiine:isc<I, voi. X I, Bucurc::;ti. Editura Acacie·
miei, 1975. p. 518.
22 lbicfrm.

l:l /\.

Ver e'> ~.

Uoma11c•şti .
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VITEAZUL

ŞI

HOMllNll DIN 'l'HANSJl.VJ\N ll\
~------~~----~~-~

nC' I Mihni pPrunci ncl lui Bacle;i Stolnic. provizurul C'et<liii Făgăr<i ş "ă respecte
pe \i;1 ... ilc Băn,a n şi pe urmaşii săi in accaM;i stare zi.
ltc la\iile lu i J\·lilrni Viteazul t•u ţinut ul Făgăraşului au avut n natu ră c u
to tu l aparte. Ti n utul Făr,{waşului l"ra un :1pana j ;d regilor maghi<1ri, pregătit
pentru a fi cbt ca fcucl unui voievod al Ţării Homiin~ti sau principe al Trnn 'ilvan iei. r ej:1i i maJ?hiari n eimplicânci11-se in afacerile \inutului :?~. In F'i1găraş lip-..esc ac tdt• ele danie ale reJ?i lor mar.hiari lnti1lninclu-se. in sc himb actele ele
danie ale clnnmi lor nnmt-.:> n i i.:,_ Ultimu l act de danie cunoscut dat ele domnii Ţiirii
Hom;ine'iti pentru Fă giira-:; este cel al lui J .aic1 tă Ra<;arab clin 1-li'H, act pri n care
dom nul muntean întăreş te boier ului Ş er ban clin Tara Fâg.:iraşului şi fratelui
...fm Aldea jumf1tate clin satul Şinca. cu mu ntele Nemaia :1:;.
P ;itura conducătoare a \inutului. boiC'rimea. suferit scăderi în ranr,urile. d.
atunci câ nd F'ăr,iiraşt:I nu mai este fc>ucl :11 clumnilor mu nt eni. „Boieria. valabil<\
pe lntrear.a !ară ;1 boieruiui c;incl Ţara F•i1?iiraşuh1i ff1cea parte clin Ţara Homft ·
nea ...cft acum se red uce la o boierie teritorialf1 !n c;adrul Tării Fâgf1ra-:; ului:"'.
l n "ccolul al XVI-iea hoicrului nu i se mai acorcli1 calificativul ele nobili.~ si ni ci
cel ele cgrcgiu..~ cu c:m~ erau numiţi nubilii. El se nmncşte şi pc nrni departe
bniC'r. pentru a se cleos<.>bi de nob il 2n. nur,ă cli st ru r.0r ea st:: lu lui map hi ar. Făgăraşul
rbvin<' clin domeniu rei:tal. domeniu princi;ir. principii Tran~ilv:miei con fcr incln ·I
ca cloti1 principeselor. J\Iihai Vitenzul. ~pre c;riir.:;i tul anului 15!1!1 clăruic>şte Fit ·
p,iir:1 ~ ul soţiei !':Jle Stanca~·. Mihai Vitemml pret indea stăpă n irc:n Ff11;;'lra':'ului ln
baz:1 unui „jus m1liq111rn1 \' oic-1:odaru m i·· ul a. chilie Tra11 salpi11ac"' ::u.
l\lihai Viteazul :i 11<-.Sit in Ff1gi1ra~ o boierime rom imea ~c:"1 inc{1 nema~hiari ·
zati1 şi r, pop ul.1\ ie românea scă in mod sif?Ur majoritară. Fiind situat intr·o pozi\il" pe riferică Transilvaniei :1cest ţinut ave;1 o d eosebită importanţă strategică .
Baronul David Un1?nacl arăta că cla('ă ~lilwi ar stf1pâni cet~iţile Făgi1ra.'l, Gurr,hiu
si Veci, avunclu · i apru:1pe pe secui, ar controla practic o treime clin Ardeal ::1.
Generalul Ba~ta co nsicll"ra ci1 imi1 ~: i ..,tăpiinirc.a Transilv a niei depindea ele cloui1
cet:i\i : Făr,i1ra'.' si Deva:'.?.
Deoarece F~i.i::ăra'.'ul se învecina ct1 Ţara Homimc:tscii si avea o populaţi e
co vf1rşitor romimcască conclusi1 ele o „elitit" romiineasd'1 boierii - p utem afi rma
cu in dre:)ti1ţire cn Mihai nu putea s:·1 ducă aici clccii t <> politic[1 romime;1-;di.
chiar exclu1.i111cl - prin absurd - clin calcul p utc rnicek motiva \ii C'tnice ~i con ·
fcsionale. Fi1J?iir,1şul reprezenta - crecle,m noi - si n gurul loc clin Arcleal uncie
l\lihai putea duce o politicii net proromflnr.ascn, a cest \inul pu tfmci constitui un
excelent loc ele refUJ?iU pentr u vremu ri el e restrişte.
Politica lui Mihai Viteazul fată ele r01minii clin Transilvania a linul c·on t
ele siluaţi;i eco nomică ş i social-politicf1 a Principatului. Ţf1răni mra rom fmă. ckşi
era pop ulaţi:i majoritar{1 a Principatului ~i prod ucea o m:1re p:i rtc clin boJ?f1\i;1
<;a economică, nu se pu te a bucura ele roaclC')e muncii sak. acapar;1 tc ap roap<:>
2:1 /\. Verc'-s. 1Joc11m e11tc .. „ vui. VI. pp. 32-3:1.
?.-1 D.1vicl l'roclan. BoiC'ri şi vcrhii in T arn Filgciraşului i n secolrle XV / - XV 11,
în voi. Din istorin Trn 11silrcmici . Stud ii s.i c·uocciri, Bucureşti, Editura Encidopcd ici, 19!J I. p. 11.
25 f/1idem, p. !I.
26 /cfrm, lolicigi<r in Trm11<il vn11icr în sc·c" X\! I, voi. I I. Bucureşti, Editura
/\caclemiei. l!J611. p. 12.
2i lbiclcm, p. 14.
211 Tliiclem, p. 15.
2!1 Ioan Ci upea. lfaluc.1 Comaclircea. Fci!J<lrnş ul in politii-a lui Mihai Vit.c·az11 l
clC' u11irC' n cdor trl'i ţciri române, !n "Cumiclava". Anuarul Muzeului judc\ean
Br:1-:;ov. XII I. I07!J-l!lllO, p. 46.
:10 Jo:ucloxiu <le Hurmuzak i, Doc umente pririitocire la i.~toria românilor, vol.
X I I. 1\elC' 1·elat iu~· lcr rcizl>oaiclc şi c111·c•riril<- l ui iWihC1i Vodă I ·i1„u:rn/. \/uium
intocmit de N. Iorga, Buc ureşti, J!J03, doc. J\1LXXII, p. 70i.

:n Apuci Ioan Ciupea. Haluca ComaclirC'e;1. op. cit., p. !iO.
32 Ibidem.
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în totalitu t.e de 1wbilime, Ţăriinimea român{1 se găsea in situaţia ele neinvidiat
de „tolerat. llS</UP ad hcn c1J/c1<·it11m r<'911icolcirum" .tl. ln aceste condiţii nu-i putea
ofori lui Mihai ni ci un spriji n politic, militar sau fiscal. Iar cla că domnul român
:1r n vrut "3 u.şurc;r.c sarc inil e iobagilor ron:imi s-ar fi lovit ele două impedimente
majore : impotri virca stărilor Principatului şi timpul prea scurt avut la rlispo:zi~ie . Nu cu noa.~ tc m nici un exe,mplu de ~prijinirc a emancipării tăranilor în
d e trime ntul nobililor in Europa secolului al XVI -lca.
Vlt~az ul domn nu a sprijinit ni ci nobilimea romîmeascit pentru simpl ul motiv
ca 11u c.i:ista o cla .~ă nobiliară românensc:ă d e jure sau de facto, ci numai o
„nn tiow a nobililor.
Daniile de moşii cillre nobilii de origine română nu ne pol permite să tra~e m concluzii p~ rcn e deoarece daniib şi confirmările de moşii date nobililor
mai:hiari m1 fost mui nume,roa ~e. constatare ce se impune în urmn unei simple
v e rificări a documentelor public 1tc.
Paradoxala (în aparenţă) politică a lui Mihai Viteazul raiă ele românii clin
Tra nsilvania i ~i găse!ite uşor explicaţia tinâncl cont ele ţelul f 1rndamcmtal ul politicii arclclc11e u lui Mihai Vitea:w l : <1.\i11urarea sLilpâniri i eredit are u Trcmsilv cmiei. Pentru realizarea acestui tel Mihai Vitca;r.ul avea nevoie de sprijinul eli-

tel or politice, militare şi fiscale ale Principatului (nobilimea. secuii şi sa'iii). VilC'azul voievod nu se putea să nu tină cant ele puterea acestor elite datorită
faptului că Ţara Homănească nu-i putea oferi bal'.a economicit si militară necesară
-stapunirii Tran sil vanie i. împotriva voinlei claselor ei clirii;?ente ·i a curlii de la
Viena.
Ncfiincl in cluşi în nid una clin e li te le mai sus menţion ate. românii au bene·
ficial cel mai puţin de p c urm a stăpânirii lui Mihai Viteazul in Transilvania.
încercarea ele a-i atribui lui :.\1ihai Viteazul intenţia de ridicare a elemen·
tului românesc clin Ardeal sau a umbiţiei de realizare a unităPi pnlilice român eş ti nu se poale sus~ine documentar. Healită\ile politice, economice, strategic<.>
din Tr;msilv;mia secolului al XVJ ·lea s -au d oved it a fi prea p utc_r nice şi net
.defavorabile rorminilur, in ciuclu pr ~pondcren\ei e tnice favorabile lor. De aceea.
;1creclitarea unor teze de J?Cnul celei <'nun \atc mai sus nu poate st\ adueă decât
d(~serv ici i.
Efigia lui Mihai Vilca;r.ul apare mult deformată atribuindu·i unui domn feudal
f?Îlndurile unui om politi c mocle,rn, g1încluri legate ele naţiune şi unitate naţională.
Figura războinicului viteaz care uneşte Tările Homtine clin raţiuni pur milita re. legale ele lupta antiotomanii. cu tăişul sabiei, se integrea ză mult mai firesc
în mersul istorici universale şi este mult mai credibil<i decât figura vizion;1rului
1mimat de idealuri panromiincşti „avanl la lcttre·•-

MICHELLE BRAVE 1-:T LES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE
Hesumc
„La politique" ele Michel le Brave :·1 l'l'J?ard des Houmains transilvains a ele
cleterminee par but Condament;1l de' actions raites par le brave voivode : l'assurance
de la possession hereditaire de la Tran<>ylvanie.
Midiei le Grave a essayl! d'alteindre ce hut. tout en ~;i~nil nt l';ippui ele l'elitl'
politique llcs nobles), militaire tszeklers) el financiere <s<L5ii) ele la Principautc.
Les Boumains n'etaient inclus dans aucune de C<''> el iles. ii n'exisl<ail
pas „de jure" une aristocratic roumaine mais seuleml•nt une „milion des nobl es"
constituce par des criteres supraethnîques.
I .cs pays.1ns roumains de celte province se trouvaicnl, eux- nussi, dano; ln situalion de „tolerat usque ad beneplacitum ref:?Tlicolarum".
JJ David Proclan, 'l'rm1silvc111ia
dupecl1ci1, I!lfl?.. p. lllO.

şi

inr 1'rcmsilva11iC1,
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I .es Houmains n'ont pas pu lui orfrir aucune, protection ckonomique, politique, militaire ou fisc;1le, et:mt la population la plus oprimec ele la Principautc.
ils se sunt rcjouis moins que Ies clitcs de la J>rincip:mte des resullats politiqucs
d<> Michcl I ~ Hr:ivc.
Pourtant. dans la rcgion de Fagaras on peul p;irler cl'une vraie poliliquc
„oumaine de Michel le Brave.
Celte politique n'etait pas orclonnl'e par des justificnlions ethniques ou sentimentalcs, mais par des considerations pragmatiqucs : l'cxist:mce d'une population
majoritaire roumaine ;iy;int une elite roumaine (Ies boyarcls), Ies relations durables
etablies entre Ies Hourn:1ins de Fagaras ct ccux ele Valrichie, l'importance strri·
tcgique remarquable ele cette region.
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CREŞTr:RE.\ VITELOH [N MOLDOVA MEDIEVALA

IN VIZIUNF.A iZVOAR.ELOR NARATIVE INTERNE
:\TIHAI I.J\ZAH

Privita din punctul ci<' vcclere al con\inutului problematic, istoriografia me ·
clicvali1 românească. cu mici excepţii - Di 111 i tri e Cantemir - a manifestat o anume predilecţie pentru fcnumen~le politico-militare l)i reliP.ioas~ . ln
vi;dunea cronicarilor import;mte l.'rau faptele domnitorilor. boierilor, in:ilţilor pre·
l<ili şi mai puţin aspcc~elc leqate ele, viaţa producătorilor de bunuri materiale,
de activitatea economicn-socia!ii. Din considerente. uneori obiective, alteori subiective. cronicarii au avut în atenţie stările ci.'.! lut·ruri excepţionale ce se detaşau
de re:ilitatea cotic!i:in{1. l ndeletnicirile. economice, îndeosebi cele cu caracter agrar,
constituiau a!>pecte fir~ti ale vieţii. cunoscute ele toţi locuitorii, privite de unii
cu dispreţ şi care nu „mc:·it:m" o consemnare specială in scris. Când îşi găseau
totu'ii tocul in cronici. informaţiile despre îndeletnicirile economice erau prezen·
tate foartc, sumar. fiind subordonate. ele obicei , aspectelor politico-militare şi
religioase.
Cele mai sărace in informaţii sunt cronicile slavone clin secolele XV-XVI,
care. pur :;;i simplu, ncglijeaz."i rcalit:it<:>a econom ică a ţării. Crnnic:.1rii acestei
perioade se mări:iinc~c să consemneze in expresii lapidare n\nilc adânci pricinuite
Moldovei de incursiunile ele, pradă intreprinse de tătari in rcr,iunea dintre Nhtru
şi Siret.
M ac a r i e I şi A 1. a r i e 2 povestesc cu strânl(ere de inimă despre
marile di!>tru1?eri produse aşezărilor, despre luarea in robie a populaţiei satelor
şi oraşelor şi mimarea spre reJ?iunile tătărăşti a numeroase cirezi ele vite, herghe)ii ele c:ii şi turme de oi. Organizate in mod sistematic, jafurile tătărăşti erau
îndreptate mni cu seamă spre zonele agricole cele mai fertile şi bogate in vite.
De altfel. acest aspect a influPn\at mult ocupaţia creşterii animalelor in Moldova.
asupra lui făcând referiri toţi cronicarii români, călătorii străini şi chiar turcii
în cronicile lor.
Jn secole!.? al XVTl-lea şi al XVllI-lc~1 se constată sporire.a valorilor materi:lle re.11izatc în \ară prin extinderea culturii cerealiere. dar mai ales prin intensificarea cr<:>şterii animalelor şi participarea tot mai intensă a domnilor, boierilor
şi mănăstirilor la comerţul extern. Noile prefaceri <;ttrvenite ln domeniul economic
au atras. cum era şi fire5c, atenţia cronicarilor, determinându-i să înfăţişeze, în
viziuni proprii, consecinţele acestor fenomene asupra stării generale a ţării.
Succinte şi limitate ca sferă de cuprindere, informaţiile cronicarilor clin aceste
dciuă veacuri de. istorie a Moldovei surprind în special sectorul creşterii anima·
lelor. cnre. in mod obişnuit, realiza cele mai importante venituri atât în co
priveşte gospodăriile ţ<lrăneşti, cât şi cele domeniale. Constatarea de mai sus
se verifică !n sensul că datele din cronici sunt de această dată mai cuprin·
1 Io n
B o g cin n, Cronicele
Carol Gobl. Bucureşti, 1891, p_ 20.
2 Idem, Letopiseţul lui Azaric,

moldoveneşti
Bucureşti,

până

la Urcchia, I.ito-tipografia

1909, p. 152 si 157.
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MIHAI 1.,\7.All
zătoare. cnn\ini'mcl aprecieri
ocupăril e domnilor şi clasei

rc>feritoare la : concli\iile naturale ale Moldovei. pre·
rcudale ele mf1rire a efectivelor turmelor ele animale
prin extinderea re11im ului ele br:mişt(' şi sporirea obliga\iilor privind cositul şi
transportul fUnului. con,..emnarea int('resului pentru o mai bunii îngrijire şi
„priisire." a animalelor, infâti~area in chip "mpiric. popular. a bolilor contactate>
ele animale clin cauza subnutri\iei. a sl abei îngrijiri sau ;1 calamităţilor naturale,
extinderea comer\ului e xtern cu boi. cai. oi şi porci :<;pr~ Transilv;111ia. lmperiul
habshur1?ic şi Polonia. dl.'plânr.crea jafurilor pustiitoare ale tătarilor. turcilor. c;1zacilor şi polonezilor şi consecin\ele lor nefoste pentru st:irea economică :i ţării.
sistemul de im pu nere şi percepere :11 dărilor pc vite către domnie, taxele pentru
pă~unat revendicat:? ele st<ip<inii ele p<imîtnt :i.a.
In cuprinsul cronicilor intiÎlnim ciitcv:i clescric>ri ale peisajului geogrnfic al
Moldovei clin diferit!? t.nn~. Povestindu-ne ler,cnda desc;"1lecr. tului lui Dragoş, Gri·
g ore U rec h c ne infălişează. ele fapt. comple,xul proces al transhumanţiei oierilor ardeleni. care. in ci1utare ele păşuni, au cutrcic>r:it dr umurile „ele supt munte"
:ile Moldovei, descoperind etici „locuri dc>sff1tate. cu cî1mpi deschişi, i)i cu ape
curp,<itoare„ cu păduri dese" :r. Dragoş in,uşi ar fi fost unul dintre „acei pf1stori
ce au nimeritu locul acesta" 1• Episodul, Cil atare. ilustrează o realitate economicii
străveche permanL•n\a legi1turilor intre populaţia romi1neasci'1 de pe ambele ver!i<lllte ale Carpaţilor Orientali.
Tn lucrarea Pocm<1 polom1, Mir o n Costin aminteş te ele „câmpurile mă
no::ise şi pă5unile întins e~ clin viiile Ni!>trului ~ şi Prut ului • uncie animalele găseau
condiţii de creştere deosebit ele favorabile.
I o n Ne cu Ic c mcnţioneaz<i intin·
sele branişti domneşti ele la Bohotin 7 şi Ţuţora 8 • utilizate> dc,opotrivă pentru stupărit şi cr~terea vitelor.
Dimitrie C ;:i n t cm ir, referindu -se la cadrul natural ş i specificul economic al zonelor ele munte ale Moldovei, remarca faptul că terenurile din aceste
ţinuturi nu erau „prea bune pentru cullura cere:1leJor" ii. in schimb. se găsc:iu
întinse păşuni şi f<inc\e naturale. creşterea vitelor constituind ~singura ucup:iţie
cu care se inclcletnicem1 locuitorii acelor regiun i şi aceea care Ic dă hrami clin
bcl')ug" 10• Ce.-1 mai bună iarb:i din Carpalii Orientali şi zonele învecinate, de.osebit ele căutată ele popul:1\ia local<i şi de pă~torii tr;mshumanti pentru hr;ina
anim;1lelnr. ~e !liisea in masivele muntoase ale Ci1mpulungului şi Vrancei 11_ Roiiă
ţia in pi"lşuni. Di m i trie Ca n tem i r o con~t:ită şi in părţile centrale şi răsă
ritene ale Moldovei. ln ţinutul Ff1lci11lui se creştc:iu „boii cei mai falnici". Aici
L·xista „o iarbă fr;ip,e,<lă care ajutil l:i inp,r;i~are" l..'
Acestor succinte şi rfizl e\e date despre mediul geoi;rafic al Moldovei. li se
adaul'ă unele cnnsicler;i\ii p rivind numf1rul animalelor, tehnica hrănirii şi adft·
postirii lor şi. în unele cazuri, rasele indigene ele boi, cai şi oi. Spre deosebire
de c;ili'ttori i stri1ini c;ire vizit<ind Moldova au rămas impresionaţi ele mulţimea
vitelor ele, orice fel, cronicarii molclovcni. obişnuiţi cu această realitate, o trec,
ele C('!e nrni multe ori sub tiicerc, prczentilndu-ne doar aspectele cele mai semniricative u . .Tuclecuncl datele clin crnnici clupă număr şi consistenţă, constatăm
J Grir,ore
Ureche~
l.ctopiseţul Ţării Moldovei, 13ucureşti, 197B, p. ·10.
4 Ibidem, p . .Jl.
5 Mi ron
C o s t i n,
OpC'r<', ed. P. P. Panaitescu, E.S.P.L.A., Bucureşti,
l!llB. p. 2:10.
r; ll> idt·m, p. 2JJ.
7 Inn
N cc u Ic e; J,etopiseţu/ Tării Moldo1:<'i, ed. Iorgu Jordan, Ecl. Minerva. Bucureşti, J!J75, p. Hl!l.
li I bi1km, p. 200.
!J D i mit r ie Cant cm i r. Descrierea Moldovei, 1-~cl. Academici B.S.H.. Bucureşti. Hl73, p. l l!i.
JO lbiclem.
IJ lbirkm, p. 121.
12 I l>idem, p. 115.
13 M i h a i La z ă r C<iliitori străini despre creşterC!a animalelor Îl! Moldova
i11 secolele XV-XV 111, I~ „llierasu-;. Anuarul .Muzeului Judeţean Botoşani", voi. J,
l!.178, p. 361-372.
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că cele furnizate de Di mi trie Ca n le m i r întrec considerabil pc cele oforit~
de ceilalţi cărturari. Descrierea Moldovei rămâne sub rapc1rtul analizei fenomenelor economice cca mai ele seam;"1 lucrare de acest gen a Evului l\Iediu romilnc5c. Obs ervaţiile principelui curturar moldovean au stal la baza multor inves·
ligaţii ele mai târzju „._ Dar, nu toate inforrnaliile furnizate ele Dimitrie Ca n
temi r pol fi luate întocmai. O parte se datoresc. clupă cum rezultă chiar din
lucrare, cunon..'$lerii nemijlocite a situaţiei din ţar<i. Altele nu pulul fi însă rodul
unor clcclucţii facile. Cu tot caracterul neunitar al fondului de idei. Descrierea
iWo1clot>ei ne oferă inlere,c;ante puncte ele reper pentru analiza problemei in discuţie. lnv ă\atul cărturar a constatat, mai int:ii. că animalele de la munte erau
ele staturii relativ micii. clar robuste şi puternice. in timp ce la câmpie er;iu
111.'.li mari şi frumoase. Jn zona de munte, principala ocupaţie era creşterea oilor,
care ~1cluc-?a beneficii însemnate stăp1lnilor ele turme. Numai clin ocolul C:impulungului, domniei i l>e cuveneau anu::il de la contribuabili. drept gorştină. 24 OOO
ele miei, ceea ce însemna că gospodări ile impozabile deţineau cel puţin 240 OOO
de oi. I.a ::;e~. oile erau mai mari şi de calitate superioară. Afirmaţia lui D i mi trie Ca n temi r. potrivit căreia in zone.le de şes, in special r.clc de la Nistru,
numărul oilor era mai redus decât în ;iltc rer.iuni. nu se confirmii ele izvoarele
documentare. Socotelile privind go rştina oilor arată. dimpotriv;). c;\ aceste ţinu 
turi erau dintre cele mai bogate în oi 15. Din numărul mare de oi destinat exportului - n e spune D i mit r ie Ca n temi r - anual, lu:1u drumul Constantinopol11Jui P~'.tc 60 OOO de oi. Turcii prefC'rau ra'>:J de oi numiti1 „kyvirgic" a căror
carne era ,,deosebit de gustoasă şi uşor de mistuit" JG_ Sunt amintiţi ;ipoi boii şi
bivolii, primii cono;tituind un articol important la export 11. Dimitri e Ca n temi r remarcă preţul sNizut al boilor moldoveneşti ID, competitivitatea lor pe
piaţa europeană şi faptul că prin vânzare rezultau venituri inscmn;itc. „incilt
locuitorii (linutului Fălciu. n.n.) pot nu numai să-şi ducă traiul dintr-asta. dar
s."l plătească şi dajcliilc cele mai grele pc care le cer turcii w. Afirmaţia se doved eş te deosebit de interesant.'i, întrucât ne ar:ită că in relaţiile de neJ?o\ erau
atraşi deopotrivă boierii şi ţi,ranii int eresaţi sfi obţină numerar, prim ii pentru
nece sităţile curente, ceilalţi pentru a putea face faţă numeroaselor şi apă să toa
relor sarci ni fiscale.
Calităţii<? remarcabile :ile cailor moldoveneşli, robusteţea şi r c7.istcnta lor la
efort şi intemperii sunt subliniate pc larg :lt•. Mai mult chiar, Di mit r ic C an .
tem ir ii socotea la fel ele frumoşi şi de iu\i in alergare ca şi caii :1rabi ?I.

1-1 VC7.i îndeosebi, C. Ist r a t i, Dimitrie Cantemir despre "gric111tura Moldovei. in Ccrcctclri A9ronomicc Î1l Moldova, Iaşi, G. nr. 4, 1!173, p. I.JJ-148.
15 Dor.um c11te prit/inel istoria llomâ11ici, A. Moldova, sec. XVI, vol. IV, Ed.

AcaclPmici H.P.H„ Bucureşti, 1951, p. 19-25.
IG D i m i t r i e C an tem i r, Op. cit„ p. 115.
17 „Locuitorii de la munte au boi mici pe când cei de la şes au cirezi bo·
i::atc de boi m;ii mari şi frumoşi, din care mai mult de patruzeci de mii l>Unl
mânaţi in fiecare an prin Polonia la Dnnzig şi ele acolo sunt vânduţi prin ţinu
turile vecine sub cuvîmt că sunt boi polonezi" (Ibidem). Mulţimea boilor în
regiunile ele şes demon -.;trează o dezvoltare mai mare a culturii plantelor, care
r.olicita multe :inimalc ele tracţiune.
18 Mfn Moldova cumperi o pereche ele boi cu cinci imperiali, iarn;i chi;11·
cu trei. pc când la Danzig am aflat că se viind cu patruzeci şi cinci de imperiali" (lbidcm, p. 115).
Hl Ibidem, p. IH.
20 „Caii molclovene;;li din partea mu ntelui sunt m:ii mici, c adevărat ~ i la
ll'll p apro:1pe c:i s~amiină cu cei ruteneşti. cl::ir sunt foarte robuşti, duc foarte
bine la greu şi au copitele atit de t;:ri inciit, de :lr merge pc clrunn:ri ori cât
de grele. nu c '.nevoie să Je pui potcoave. Hcgiunile de câmpie au insă cai nmi
mari. falnici. renumiţi prin frumu~eţea armonioasf1 a făpturii. prin iuţeala şi prin
rczislcn\a lor şi fo<irte lăudaţi de poloni şi <ic unguri. clar chiar şi de turci car<>
au şi un proverb, un pers<in tilnăr şi un cal moldovenesc sunt mai de laudă ca
orice" (lbid l'm, p. 117).
21 I o n N e cu 1 ce, Op. cit„ p. 87.
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Porcii - afirmi1 J) i m i l r ic Ca n l cm ir
crcsleau indcos.:>bi in zonele
de podiş. unde cxislau din belşug ghindă şi jir. 1'~i erau insă prăsiti •. în num;ir
marc si prin păpurişurile din jurul Nistrului'" n.
Cu privire la Lehnica de creştere a vitelor, cronicarii sunt fo;wte zr.iircili
in informaţii. Sistemul ele? creşlere liberă, răspândit pe cuprinsul inlregii l<iri.
c'te amintit indirecl. atunci când se vorbe;tc, de caii, porci i şi oile semi~ălbaticc
c:c cutreie:·:iu bălţile Prutului şi ale? Nistrului sau zonele montane din ;1pus ~:s.
Din lucrfll'i!c lui JJ i m i trie Ca n temi r şi I o n Ne cu Ic e constatam inte
resul cleoseb1t pentru cr~terea vilelor pe domeniile donm ~ti. Utili1„;nc1 clin plin
intinselc brnnişti ele c:i.re. dispuneau 2~. domnii valorificau fâneţele naturale clin
hotarul acestora. crescând tot felul de animale. Având in grijă supravegherc.1
staulelor şi r:rajdurilo::- de cai ale domnului. mareic comis adn~inistr:i direct bra·
ni~tea Bohotinului :::::i. ele uncie avea numeroa<>e surse de venit :IG.
I o n N cc u Ic c ne informcazii de-;prc caii din „ceair" ai lui Constantin
Cante,mir voievod. de unde se aproviziona curtcn domnească pentru trcbuin\ele
curente. nri pentru cele ale turcilor şi solilor -;trftini. Aceş ti cai de r:ts<i o;uperioari1
concurau pe cei :11".1bi 'fl. fiind adesea !int:1 acţiunilor pr<\d:1lnice ale tntarilor şi
polonezilor <U.
Brlmi5t~· rii ver,heau permanent ca pfo~unilc rlon:n~li si1 nu fie incMcatcrl e turmele boierilor şi ţf1ranilor. In unele c.1zuri se incuviinţa păf.CUtul in bra·
nişte in schimbul unor ta:-:~. Principalclc c urţi domn~ti avea u r,rajduri. La Iaşi.
Vasile J .upu a clădit „i::rajcluri de piatră" in care ~e creşteau cai de rasă ~'!I. Acest('
1~r:1jrluri sunt pom('nitc şi in secolul al XV!l 1-lea. filnrl a.'}ezate in imediata apro ·
piere a curţii clomneşti =~ 1 .
Boierii şi mi'mf1stirile posec\:1u. de :i~emenea, braniliti, „li\'L'ZÎ" şi „i::ropi el.:>
fân". uncie ;iveau odăi şi stoeuri d e fîin pentru hruna ele i;:irnă a vit ~lo r. J>up:"1
mazilire mcn\ioncază
I o n Ne cu Ic e Gheori::he Duca icşen deseori „la
plimbare cu toati1 casa şi boierii lui, dc ·ş lua sam;1 oilor ce ave:1 clin boierie" p.:>
moşiile s::slc de la Berehoieşti 31.
Locuitorii Câmpulungului Moldovenesc I? şi Vrancei :i:.1• in cca mai marc, part.?
i·;izeşi. aveau c1 inclcletnicirc principalâ cr~terea oilor. 1-:i deţineau munţi intrel!i.
f<>ln, indu-i in clev[1lmă.'jie. Marele clucer primea drept venit de la domnitor pen·
tru adminio;trurea proviziilor ci1111;lrii "dijmele de la stănele de oi pc, care ţăranii
le ţin prin munţii Moldovei" :u. Vecinii ele pe domeniile boiereşti şi m:"măstir~tl
22 IJc .~cric rca Moldol'ci, p. 117.
23 /bitlem.
24 Ibiclem, p. 203 ; I o n N cc ul.ce : Op. cit., p. 200.
• 25 D i m i t r ic C n n t cm i r, Op. cit., p. 203. Comişii al doilea şi al treilea
1·aspuncleau efectiv de activitatea zilnică ele int?rijirc a cailor ş i proc-urare a nu ·
trc\ului necesar (Ibidem, p. 207).
!W l\lulţi cai posccb şi soţ.ia domnitorului pe domeniul special rczcrv:it la
BotO'j:.ni. Comi~ul rlo:unnci se imirijca "ele crajdurile. caii şi caretele ei". in tin•p
C;-? doi cluceri aveau in atribuţiunile lor pe lânp,i1 aprovizionarea curţi i cu prov1z11 :slimc>nwrr. si sarcina rle a procura fân indestuh"Hor pE'ntru :mimate.
21 I o n
N e cu I ce. Op. cil.. p. 117 ; \"<.'Zi şi Cro11ica cmonimd a 1Wol<lon·i
Hi61-17l!I (P ,ţ C' 11 do - Ami 1· cr .~J.
erl. I ) " n S i mi o nes cu. I·:cl. Acade mici
B.S.R. Bucure.şti, 19i5, p. lli.
28 I o n N cc u 1 ce. Op. cil.. , p. 119.
2!l M i ro n Costi n : Op. cit.„ p. I I!).
30 Crnnim Gliiculeşt.ilor. Isto1·ia Moldovei i11trt:' anii 1695-17:; I, cd. Nes tor
Cam;iriano si Ariadna Camariano-Cioran, Ed . Acadcmi::.-i H.P.H„
Bucun-şti. l91i5, p. 541 (in continuare se v;1 cita: Cronica Ghiculcşlilor).
31 Ion Neculce: Op. cit„ p. 37.
:12 "l~i nu şliu ~ă sape or,oarc, care in munţii lor nu sunt ~i toat;i munca !r1r
stă in îngrijirea oilor (D imit r ic
Cantemir, Op. cit.„ p. 301}.
3 D i 111 i t r i c Ca n t cm i r, Op. cit., p. 303.
34 Jbiclcm, p. 203.
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di n zona de munl:: „au clin hel::;us:: oi" i;. iar cei de la câmpie "grime. bm :;I
cai" J!•. Dupi1 opinia lui I> i 111 i t r i e C an t c 111 i '" o parte clin vecini fiind "silnici
la muncă" 'e mulţumeau cu cr~tcrea unui nu1mir mic de. ;mimalc. necesare doar
cnn„umului propriu :i:.
Tehnica ins::riji:·ii .1nimalclar infi1ti;;at.{1 ci~ cronicari er;1 primitivă. De obicei,
animalele erau clu'c de pri1111ăv;ira pânâ tn;1111na târziu la p;iscut. fără a li cc;e
cl;i alli1 hranit. ln anii imbelşu1;aţi, c1ind \'C'f!Ctaţia creştea din abundenti'1, se recoltau cantiti1ţi in~cmnat~ de fân. cnceni şi paic. fn jurul odăilor. stânelor !ii
-caselor din vatra salului se clădeau slor:uri sau se amenajau fânării. O astfel de
iânăric este pomenita l;i laşi, in a nul I 721i .:u. I o n
Neculce pomeneşte de
•. s::ropi" in care sătenii adăpostea u or7.ul pent1·u a-l fori ele eventu;1lele atacuri de
pradă ale tătarilor :u. Cinci hrana era suficient{• şi nu bântuiau molimele, \ara
avea din bel-~ug vite ~u. iar contribuabilii puteau '>Ci-şi achite impozitele. Cronicarii
moldoveni amintesc insă deseori despre invazii de lăcuste. ·li, ani secetoşi sau exe~·
siv ele ploioşi. când recoltele erau compromise ·I!. Lipsa de nutreţ şi iernile lun ~i
~ i grele clin unii ani ;1u dus la picirc;1 unui marc număr de vite. Jn anii :i;ecetoşi,
iarba pâ ~ unilor fiind ;1r~[1 ele soare, locuitorii „cli'mimau" frunza copacilor pentru
a ofe ri a nima lelor hrană -ti. Gimclindu-sc la a'iprimca iernii. ei strilngeau cantităţi
man de frunze, pe care le depozitau in frunzare pe lungă case sau in mijlocul
pădurilor. ln timpul iernilor lUn l?i şi geroase cc urmau perioadelor de calamitate
de pe<itc an, preţul nutreţului cr~tca foarte mult~'. Slaba nutriţie a anim.'.llelor,
3;i //Jickm, P - 301.
:Jfi lbidc•m.
37 /bidMlt.
Ghicull'şt.ilor, p. 24:1.
39 I o n N ec u I CC, Op. cit .• p. 53-54.
·10 Cronica Gliiculcştilor. p. 225. ln vrcme;1 lui Antioh Cantemir \ara se aşc 
z:1-.<.> „de-ar fi \inut şapte, optu ani 'iau d;o:c::e ase. n-ar fi putut oamc,nii si dobiloacili a incăpe în \ani" (Ibidem, p. t:M). ln timpul vizitei sale la Iaşi. in anul
Iii I, \arul Petru I al Husiei „mult lăuda ... şi dobitoacele acestui pi\mfmt dzicând
că-s.
frumoasi1" (ll>id c m, p. 201).
4 1 N ic o 1 a e Costi n, J,etopiscţul Ţării Moldo1•1'i el<! la zidirea lumii p<in1i
ln 1601 şi ele ICI lî09 la lîll, ed. Const . f\. Stoid " şi T„ Li1znrescu. Ed.
Junimea, Iaşi, 1!171>, p. 331 :;i J3fi ; vezi ş i Cronir.CI Ghir'ulcştilor, P- n.
42 Astfel de cazuri sunt pomenile în anii 1585 (Gri r. ore Urec h e, Op.
cit., p. 3; Nicolae Costin: Op. cil., p . 251), lî15 (Cronica Glticuleştilor,
p . 195), 1738 ([o n N e cu I c e . Op. cit.. p . :131 ). Uneori, dupfl veri secetoase urm;'lu to:lmne ploina-;e care provocau m.i:·1 inundaţ i i. O asemenea calamitate s-a
produs in anul li2·1.' cinci .Joo;t-au seceta 111.'.lre, p(ine\c proaste, moarte in dohil< mce. stupii in sciicft>re", iar loamn:1 au \'C!lil npJoi g1•ele... şi au înecatu 111ulli
dobitoace şi o:lmeni alesu la ţinutul T~cuciului şi pris;1ci de stupi, fime\e ... Herr,h e lii de iept> au apu catu ap11 !ii p utini le :1u <.cf•.p atu : turmC' ele oi şi casele cu
totul ;1 bieţilor o.'.lnw,ni l e-au înecatu cu lot ce ;11J avutu". A~a de marc ;t fo<.t
inu n dai ia. încât croni carul remarca : .,C:itc sate au fost pc Siretu, potu zice d1
i-au prădatu tătarii. .. " (Ne cu 1 a i Mu s l e, l.l'lopi.~eţttl Ţcrei Moldovei de la
d omnia ltti l.~trati nal>ija 1m. 11âni.i la <1 treia clnm11i<' a lui M. l?aco1;iţă v t>.
( lfi1)2-1 729}, in M . K o I? ă Inic ca n u. Crnnicrl~ lfomânici, tom. III. Bucure:;li.

:lB Cronica

lllî·!. 1>. ll!l-îO).

·13 Nic o I a e Costin,
Op. cit„ :1:m. ln vre mea riizboiului ruso-romăno•urc din anul !îl I. a fo<.t s!!celă si cu nm lit.<i invazie de lăcuste. „câtu nici inrbă
pre câmpu, nici frunză pe păduri · nu e ra" (N i co I a i M u st e, /.ctopi:>cţttl Ţurii
l\fol clnvci (1662- liW J. în Op. dr., p . 48).
4.-l Astfel, ne povestestc I o n N cc u 1 c <.'. in iarna anilor l î32-l î33. fiind
foart e frir, ~i zăpadă marc p;in;i la .<;ftir~itul lunii ;1prilic, „sfărşi<.eră oamenii
nutreţel e . el ,., ar.ilm <;~ s::- ~ tof?Ul ele f;in zeci s:1u ciobprezece lei şi încă nu s{1 r,t\silie.
Perit·au n ~u lte vite a loc-uitorilor, iar a..c~ u l>t'jinarilor au pierit mai de tot. fiind
n;:-;te o;i rne ni nea-;<'7.;l(.i'' ( lb idc•m, t J. 2711). De a<;cnwnea. in iarna anilor l î311- l îJ!J.
din lip să d e nutrc ~. st'.lS: ll! de f:în :ij•.msc.'";<' la 15 Ici ( Ibidem, p. 331).
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tinerea lor ele cele mai multe ori a'fiir;I, sub cC'rul libl."!, in concliţii ele p,cr • in·
suficienta in(?rijirC', au generat numeroaM• boli. soldatc cu pierderi masive de
şeptel. Atunci spun cu ami1r:kiunf' (•ronicarii - erau momentele cele mai
dificile pentru lari1. Locuitorii. neaviinci din CC' tri1i ~i cu ce-şi plăti dările. pă
răseau aşc,zările. clepopuliind satele 46• Cronicarii amintesc diferite boli ivite la
cai in timpul războaielor H. Ciuma si ~v:irs:1111~ dedmau pur şi simplu majoritatea
vitelor locuitorilor ~a. Cel mai mult aveau ci<' Mtferit cie pe urm;1 îmbolnăvirii
anim:tlelor ţi1ranii. c:ire se \'cclc:m JllL'ii in imposibilitatea ciC' :i se întreţine sau
de u-şi plăti d{1rile ~:i. Pc limgi1 molimele n· l'imtuiau destul dt• des in rândul
animalelor, o :11t[1 calamitate, la fel ele di:-.trug:'1tonr('. pentru ţal'ă. cr:iu jafurile
:o;istematice intreprinse ele tătari !JJ. c;izaci ~· 1 şi polonezi 52, cu care pril<'j cr:1u scoase
clin ţară nenumărate turme de vite. Cronicarii ~ecolelor al X\lll-lea şi al XVIII-iea
în făţişează pe larg prădăciunile pustiitoare ele la Nistru şi piin:i în zona sub·
carpatică, ciincl. din int:-cgul efectiv ele :mim:t!(', <'r:m salvate doar acC'lea ce pu·
teau fi evacuate cu repeziciune in codri ~.
Dacă până ln st?eolul al XVI-iea, l\luldova :i b<.:nefil'iat de librrtatca comerţului, tnc•!piincl clin a doua jum;itale> a ac·('~llli secol se constată o subordonare
economică tot mai .1ccentuatfi a !11rii intercsc:c·r Imperiului otoman. Orientarea
cumertului moldove:m spre Con stantinopol c:o.tc in g<'neral bine schilati1. Di m i .
trie Cant cm ir arată. clup;l cum s-:1 mai amin tit, că anual, luau drumul
<.·apitalei otomane peste 60 OOO de oi :>1, cifrl1 in realitate inforioar<\ datelor conţ.i
nutc de clocumentele interne. cronicile tun·csti si descrierile c;'ilăt~Jrilor strl1i ni.
Exportul cailor era interzis. turcii avi1ncl ma~c nevoie de C'i în campaniile mili·
tare.. ln timp de pace, populalia MnlclovC'i tr<' bllia s:\ ~ inrrrijeac;c;"i ele P,itzcluir~n
solilor turei sau a altor diplomaţi străini in rlrum sprt' Con~tantinopol, s;) le pună
la clispoziţic cai ele oh1c, c:iruţ<' pentru tran~portul bag:1jdor. alimente, în special
Ghiculeştilor, p. 28!1 şi 5!JI ; I o n Ne cu IC" l'. Op. cit., p. 2!l7 şi
I o a n Ca n ta : Letopisl'ţul Ţării .\lolclo1.'f•i ele la a el oua şi pâ11ă la a
patra domnie a lui Co11sta11tin l\Tat,rocorilat 1•1.-·. 117-1 1-1769), in 1\!. I< o gă 1 ni {"ea nu, Op. dt., voi. III, BuC'Url'şt i, 1117·1. p. lll6.
·Iii Ion Neculce, Op. cit„ p . 331.
47 M ir o n Cos lin, Op. cit., p. 82.
·111 In timpul domniei lui Dimitrie Cantemir „începutu s-au atunce i;;i omor în
vite, încât nu mai biruie oamenii sit Ic despoaie'" (I o n Neculc l': Op. cit.,
p. 183), iar sub cea ele a trei;i domnie :1 lui Mihai Hacoviţ;i, „vitele era mai !n
toţi anii bolnave. de muric" (lbiclcm. p. :W:J). Tot I o n N cc u Ic,. aminteşte că
1n iarna anilor 1738- 1739 a dat boala in vitl' ~i in oi vf1rsatu, ele se potopi<'
cu totu!M (Ibidem, p. 33).
49 In iarna anului 1744 Ma dat o boalil in vitele lării, ;u)ic;i in boi si a
pricinuit marc prăpăd. inciit :ibia dacă a ri1mas a treia p;irte <lin boi. aşa· t'ă
~i_ul1 i neg~ston .şi acei dintre boieri care făcC'aU neg<>l cu bni au avut par,ube.
Să nu mai vorbim ele S<irmanii ţăr;mi. care au fost distruşi pri n picrcler('a vitelor.
de?arecc cu ajutorul lor ci se hrănc:1u şi-~i plăteau clările. 1ntr-adevăr, cl111 această
pr1cin{1 tarn a fost !:irc lovit{l şi a decăzut. m:ii ales că boala a btintuit in cuprin:-.ul lârii timp indelungat" tCro11ica Gh ic11lcştilor, p. !i!ll}.
~O Miron Cos~in, Op. cit .. p. 133; Ion Neculce, Op. cit., p . 53,
197 ş1 221 ; Ne c u I a 1 M u st l'. Op. cit.. p. 8!l ; E n a c h i ){ o g 1) I n ic e a n u
/,etoplsC'f~l Ţclrii Molclovd ele la clmn nir1 mtâia si pt'incl la a patra <lomnie cr /ul
Constantin Mavrocorclat vv. ( 17."13-177-l), în M. K o g ii I ni e c ;i nu, Op.
cit„
tom. IIJ, p. 235 : Dim i l r ie C :1 n temi r : Op. c-it., p. 301 ; Cronica Ghiculestilor, p. 11 5 .şi 4ii; Cronica cr11011imii cr Mnlduv ci, I66I-I7;; !) (/> s cu do· Am t.
ra sJ, p. 10.
51 Nic o 1 :1 e Costin, Op. cit., p. 251 ; Mir o n Cos lin, Op. cit., p. Mii.
52 Cronica c:r:onimci ci J\10/do1:d 1661-1729 tJ> s cu do· .11 mir as}. p. 57 şi 86.
53 Ibidem.
54 Dimitrie Cant emir, Op. cit., p. 115.

45 Cronica

:J31 ;
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carne pe ntru hran a intrci:;ii -;uite ·' '· D~ mulle ori , cu s~t.1 fără hot~\răr ea suita ·
nului, râmimeau la vi1ral 'au iernat in ţar[1 mii de turci ·16, tătari"' şi polonezi 51 •
ln timpul războaielor purtate ele turci in vecini1tatea teritoriilor rrunimeşti, domnii
moldoveni ;iveau numeroase oblii:;;1ţii, trebuind s;'1 susţină mate.rial desfăşurarea
'.>pCra\iunilur militare. l\l:>ldnva. potrivit informaliilor cronicarilor, verificate dealtfel si ele documentele si cronicile turcesti , trebuia să ofere in timpul cel m;ii
~cu rt : · cai ~ ·. boi "'. bivoli'"' şi care pentru transportul proviziilor şi tunurilor•.-?.
nutr eţ 1cr, cantit.ă\i mari ele carne şi untM. turme de oi' 0 şi cirezi de boi ru pentru
hrana Jrmatci. Oanwni !'>(>ecial or<induili de domni tori din rilnclul boierilor aveau
s;1rci na sa supravcgltpzc organizarea conacelor cu toate cele necesare. in cantităţi
inrlestulfltoare. 111{1nd cu forţa, la nevoi e , de la locuitori vite, cereale şi nu treţ.
pe un preţ mic "7 • l'rin ";-itde aflatt- in <lrumul armatl'i, cilnd se întâmpla ca turcii
să ierneze in tar;i, locuitorii c,r:1u dislocaţi in alte zone. pentru ;1 putea fi găz
duiţi turcii ra_ Furniturile in an11nale falii de Poarta otomană in timp ele pace.
clar mai cu -;cami1 in vreme de război, ap{1sau f?reu asupra stării economice a
diferitelor categorii de contribuabili . Dar, in afar[1 ele furnituri. lrcbuim1 plătite
tributul şi alte oblir,:1 \ii in bani. Aceste c;m lilMi ele numerar provene;rn, în bună
parte, din valorificarea µe pia\a a aninmlelor şi produselor din carne, şi lapte.
Cronicarii ne oferii p uţin e informa\ii c)e,prc comerţul intern. Ei amintesc in
o:-a~ele clin int :-riorul ţi1rii o scrie cb ti1ri:;uri de boim. iar în cele ele la gr;mi!ă
iarmaroace . uncie era u viindulc 111ultt' ani111alc. ln vremea celei dc-, a treia domnii
a lui Mihai Hacoviţă, turcii. prin abuz. au ad111mistrat timp ele aproape un an
!inului Cern;iuţi, ob\ini1 ncl 'urne foarte mari de bani clin taxele provenite clin
vi1m:area vi telor :ii_ De~i piaţa intc~rn;i l'l'a 'lab clezv:>ltală 71, împinşi ele n evoi.
!ăr;mii vincl:-;1 u o p;irtc din <t11i111;1Jc pentr u a -!'.ii putea pli\li datoriile t·ătre Vi!'>teria
55 Vezi şi N. lor i;: a. St.1Hlii şi clorum1·1111· ru privire la i .~toria românilor,
voi. VI, Ed. Ministerului ele in<otruc!ic. 13ucure')li, 1110-1.
56 „Construindu-si colibe pc viii, in locurile in care stăteau. nu ri1muncn

nime nicc cu beiu. ni ci' cu vacf1, nice cu ... tup, nice cu fânete. nicc cu paine. că
călca ţarinile cu cai săi. ce-i li\sa.„e slobozi neânpedecati" (Nic o 1 a e Cos lin.
Op. dl., p. 2!1i) ; vezi şi I o n Ne c u I ce. Op. cit., p . H.
5i' Iernarea t;itaril111· in-;cmna in realitate clev;i-;tarea !<"1rii. căci, spune cronicarul : „lan) l<Harii 'unt lupi apucillori d e prad1). robescu, bat ~i ci\znescu pc
crcstini„. Şi t{1tarii nu munca c.1 joimiri, ce mimca J?ospodarii. ce miinca Lot
carne de vac[1 si el<.> oi. de. nu pute s{1-i hirui:io;c;i cu hrana, pc clân~ii ~i pe caii
lor" (I o n N cc u I ce, Op. <'li •• p . 5:1).
58 I.a li'O!I, Nicolae l\l;1vroc·ord at, întrucât nu a putut :<;ă ofere unui număr
ele 3 OOO de poloni !:i i lipcani "o 'u111;'1 ele bani sau o mi<.> de vaci" pentru hnnă.
nccşti a au rămas vara ~i toamna in ţinutul Ciirlir,iitura. pricinuind mari paJ?Ubl'

1Cro11ica Ghiculcş tiior, µ. 100).
59 Cronica Gltic:uleştilor, p. 219 şi -192 ; N ic o I a e Costin. Op. eit„ p. 345;
Di m i t r i e Cant e mi r, Op. cit„ p. 21:1.
60 I o n Ne cu Ic c, Op. cit„ p . :107 şi :Iii; Cronica Ghiculeştilor, p. .l!J'.!.
61 1011Nc<.'ulce.011. dt ., p . 41 şi 1211.
li2 Ibidem. p. :io; şi :srn; Nic o I a e Cos Lin . Op. cit„ p. 345.
li3 Jon Neculce. 011. cit .. p. ·li, 2!1i, 30i şi :!Iii.
G.J lbid1·m, p. -H.

lbiclem.
I bidcm, p . -1I şi 307.
Jbiclcm , p . -I I ~i :I W-317 .
Crrmku Glt ieulcştilor, p. :18!1.
fi!J Cu prilejul expNli\iei otomane la Camcniţa, sult:mul făc1incl o vi7.it<i l.i
laşi, „«-au suitu prin ti1rgul boilor" (I o n N e cu Ic e. Op. dl„ p. -I I).
70 Autoriti1\ilc turceşti au ori111duit vame-:;i pn•p rii. care „;iu luat numai ele
la \'ama cailor şi boilor 7.ece mii de lei , deoarece erau multi boi şi cni de ,·unzare" 1Cm11i<'a Gl1icuft>ştilor, p. 229) .
71 I o n N (' (,_" li I ce, Op. rit .. p . im. .
65
Gri
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llU
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Un eor i, cim ei se int impl;m rala m ităti natur;ilc> sau pr;iclf1clttni, \ăr~mi i
ph\wnscă bi ruril e> si p<'ntru a !.ci1pa cle presiunile ::;i silniciile
rlre r,ă toril o r rugea u . l:),{111cl :1::;e:tllrile puo,tii TJ. P<'ntru a pull'a face faţă lipsei 0<'
numerar, d o mni i !>i leu u a tum·i pe boierii mari ~·1 le acorde „imprumute".
Co mcr\ ul intern Cll n cl relativ restrâns. majoritat<>a ;111im:1Jelor C'rau valor if icate pe pin\a externă, eu cu r e Ol'azie se rc·al izau sume in„f'mnate ele bani. Extinderea continui\ ;1 numopulului rcono m1c utom:m a schimbat clircc\i;i p rincipalf1
;1 comer\ u lui spre C on-;tanti nopol. Cc re:1l c>lc>. o ile şi caii l' rau prohibite la e x por t.
Comer\111 ex tC'r n a ln!'1'1p11t pt> m(111a r.<'lep i lo r turci. C'vre,i. :irnwni :;.i {?reci. c:1rc>
~i-au ino;lL~it "tot comer\ ul l\lolclov<'i . cluciincl obi~m1 it la Cono,tantinopol si în nit<'
u rase turme şi t•ir<>zi intregi el e> ni si ele v il<' ct1m pi1rate pc un preţ mic în Mo l
<Iova ş i vlnzl\n!lu -lc acolo ele clouf1 ,o:;iu ci<' trC'i o r i m ;1i st·u mp" 1". Du pă sat isf:t·
cerea trcbuintelor lurcc>st i. :rni malc>le rflmasc disponibile p utea u fi exportate !'. i
in Transilva nia , Un!!aria. J>l:!on ia . H11„i:1 si alt<' li1ri. Suml'le ce le m ai rn:iri el e
b;1 ni C:'rnu ubiin utc> cl in c·o m c rţul c u boi s• cni ir. Tn timpul ronflict C'}or milit01:-c
cu polonezii. Drspot Vocl;'1 fi'ip.ăc!11 i 01 lui D imi tril' Vc>s novieki „1000 ele r;1i ş i cil teva
m ii cir bol nunwi ,ft faC'f1 pace s i s;) se into:i rc;\ în apoi" 11'. Cu oc:1zia di fe r itelor
c:unpanli militar<'. boieri proprietari ele 1111·me sa u nc>r,u.;tor i in -.o\<.'a ll n r m at ~le.
v im;ri1nrl v ite p<• rl!ru h r;ina o;olcl:i\ilor ;;. ln timpul c•ampaniei clin mm! !ilJ. c:°ll
si cu 11ltC' pr il~iuri. circu lau prin s:1te o:unen i c:i re cu mpiirau vite pe ntru t rc·
b uin\cle u~tilor •ti. Un c.>ori. cămătari interC's :i li sfi p rocure> produse anirrn11iere pen ·
tr u a le desfac<' u lterior pc piaţă. împrumutau unor inal\i clrer.i11 ori bani cu
c:ondilln ca dobi1ncla "'ii Ic:- fi e p lătită in carne ' it ll p roclu~ e la ctat e, ~1 •
A spect ul cel m ai c u p rinz:"1tor si în a<'<.'lasi ti mp c<.>l mai d isp u ta i în paJ;inil<'
cnm1cilor asupra că ruia ins1i nu vom st:irui in Jucra rc>a d <.> f:lţ;i l· ~ tE.• "'islC'mul
Impunerii !ii pc>r cc>perii cli1riic:r Jl<' vi!c> ct1t re clomnie Hu s i a l;lxelo r Jl<' ntru pf1s u·
nat elitre boie ri.
Cron icarii n<> <> fer;\ rmm c>roa"'e clct::l ii clesµr~'. f?Or~ tin :i d e o i ~i ele• porci,
!.Ulp,111, inlnvi\;i. v i1 cărit, mhi usnr.la \ •;kflri t. ru n i\ f1. corn f1ri t. : tl:'im. „cai i m pii ră
tc-:; tl" ş :1. H<'foriril r cli n <" r n ni ci Ml!"pri n cl ati11 a-;pec tul imp unerii. cit si ce l a !
pcrccp<.>ril clf1rilor la niv<.>lu l d iferit elor c:itcgorii M>ciale. l\1.-lrile "um<.> ' el e b:mi
~nca-.ntr ele> Vi<;teria clu m n e;1<;că di n cl;)rile pc> vite i lustr ea ză mlul clec>!.ebi t :11
crc>s terii nnimalel u r in an s:imblul economi ei feuda le.
dumnea!>ca •l
nu reu5eau

să-ş i

72 D lmi t r il•C ant e mir, O p. d l„ p. lli.
i3 ln 11sc,11wne:1 c:izuri. prc>\ urile la v ite. unt " i brfinz;I o,porC'mt fon r te m ult.
totuşi l'l'llU inforioan· celor C:'Xhtc·nt c· la Cnno,tanlinopol ş i in \itrile \'e C'Îne (l o n
N e cu 1 c e „ Op. rit., p . 77).
7'I Dimitrie C ;1 n temi r. Op. rit., p . '.?!li. Nc>i:ustorii stri1ini însoţeau
clf1hilarii prin 'ale ac hizi\ion îincl la p r<'\uri mici vite· c!C' la \i1rani : „nu imbla
n uma i clllbilarll si n pu ri. c·e si turci trimC'l<'a ele îmbia p r<'n \;mi cu clăbilarii. ci r
nu- ş1 era bm\ii t•i rnni \'Olnici cu nimic·a". Acensli1 practicii a faC'ut ca in vrf!mea
lu i Aron Vodll T irn nul, neclitorii s1i i turci si1 cle vini1 d e• n e„uferit pentru
\arl1
(N i C' o I a e Co o; t i n, Op. rit .. p. 253- 254).
75 A 11 u.1l lua u ciru nntl spre> P olonia cirC'a 40 OOO de> bni ( I> im it r i e Ca n tl• mir, O p. cit„ p. 11 5): \'ezi şi Mir o n Costin, Op. cit., p. 119- 120.
iii G ri v.ore Urc e-h e : Op. rit. , p. 1:15.
ii ln tim p ul l'~:pecli\ ie i ele c uc<'rire a Cameni\C'i „c>ra m:1re bi')UI? în \:1rr1
ele toat e s i d uce oamenii la urclie ele> vinclt' Ciir{1 nicc o fricii ia lov i\ă. unt... dne
ce a\'e cl'e s -fmplus1'\ oanwnii de bani (I o n Ne cu Ic e, Op. cit„ p. -12): vezi
~i .M ir o n Cost i n, Op. cit., p. 21i.J.
711 Domnul Mold ovei ar li primit c·u nrc•"'t prilej „vreo :JO pungi b;ini s ă tri ·
miţă în \arii ,.,."I cu m pere vite l'Îllc> ·I IC:'i vita. ~ă fi<' ele tre ab:1 ostii". Cu :icf': 1„t{1
1;uml\ ele bnni ...:? puteau cumpi1ra :1600 de \'ite (î o n Ne cu Ic· e , Op. cit .• p. 197) :
vezi şi Cronica Gh it·u leş t ilor, p. Iii:!.
7!J Cronica Gh ic ul t•ş lilci r , p. liO:J.
HO Tn le1?ătură cu aceast{1 prcibi<•mi1. aulorul lucrării ci<' rată :1 întocmit un
o,tudiu st-parnt, intitull1t : Dclril(• pl.' uit.· i1I Moliloi:o fn 1<ece1kk XV-XV 111 (!.Ub
tipar\.
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Cele câteva consideraţii ale noastre ref<.>ritoare la unele aspeclt' ale creşterii 11nl11111lt>lor în Moldova în secoldc XVII-X VIII au. desigur, un caracter general. Conswtă
rilt> cronicarilor oferă importante µunele ele spri jin in vederea studierii in toat i1
complexi tatea a acestei înclelelniciri ec:;nomice de b;1ză. Cu toate că posed[1 un
fo nd informaţional relativ limitat, crc; nicile medievale. prin complexita te:i lor
tematică. sugereaz[1 spe,cialiştilor ele ast<izi in domeniul istoriei ar,riculturii indici i
preţioase a'>upra caracterului economi<'i statulu i moldove:m. Mai bine in forma\ i
dec:i1t cali1torii străini şi cronicarii epocii slavone, cronicarii st>colelor XVII-XVIII
fac ~1prccieri. deseori consistente. cu privire la: repnrtiţj<1 r,eoRrnfică ;1 ver.eta!ici
ic1'b!1a'>0 ~.i t'ore-.tiere, tipurile de, a!:'ezflri. condiţiile ele sol şi climă din diferite
re(!iuni ale \firii. nivelul tehnic al uneltelor agricole. tehnicile ~ilvice şi pastorale
c!t> exploatare a pămi1 ntului. conrli\iile ele lngrijirt' a animalelor nwri !:'i mici.
•·aracterul in an'>amblu '11 economiei i\'loldovei ş.a.
Analiza intr-o concepţie unitarf1 şi logică a tuturor acestor ele,ment<.>, puse
ln cvielcn\ă în paginile cronicilor, ilustrează faptul d1 în '.'.ecolele XVI !- XVI IT.
raportul tehnic dintre cultura plantelor şi creşterea animalclnr era in favoan•a
rdci din urmii. Acest raport tehnic dintre cele două ramuri economice comple
ml•ntarc c;-;tc ih1-.tr:1t, pc un alt plan şi sub raport valoric, în sensul c:"1 v eniturile rcaliz;1tc clin c reştere<1 anim;tlelor erau superioare celor rezultate clin C'Ulti\'are;1 piimântul ui. Făcând aces te aprecieri, trebuie să subliniem insii t•ă prin crcş
lerca anirr.~lelor, cronicarii au inţeles, ele obicei, creştere.a vitelo r in hota1·ul satu lui. ucupa\ie stnîn, lcr,a\[1 ele p!"acticarea muncilor agricole.

L"ELEVAGE EN MOLDA VIE MEDmVALE, DANS LA VISION
DES SOl7 RC1':S NARRATIVES INTERNES

Resume
Dano; Cl'tlC etuclt> l'autcur passe cn revue les rensci.Qncmcnts c:intcnus jJar
diverse!'. chr11niqucs et par des ccrit.s historiques medievaux. cc1ncernant J'el1•v;1g<.'
en Moldavie.
Si le~ renseiimcments des chronique,s slavones sont hicn pauvres quant i1 cc
sujet. puisqu'on prch'rait des problcmes concernant l'histoirc cvcnementielle. et
moi n s l'histoire economique, Ies clonnees concernant l'elevar,c se multiplicnt ;1ux
XVll-e ct au XV!ll-e siccl :?'>.
On analysc tinsi Je<; rcnseign('ments fournis par Grigore Ureche, Miron Co~lin,
Dimitrie Can temir. Nicolae Costin, La Chrcmique des Ghicul e~ti. b Ch!"oniriuc
Anunymc de Mol<lavic (P~euclo-Amiras), Neculai Muste. Ioan Canta. Enachi Cug<ilniceanu. sur l'elevap.e des moutons, des chcvaux, des boeufs, des porcs etc.
;1ussi bien qu~ lt>s references port<1nt sur le commercc avcc du betail.
La condusion est qu'cn Molclnvie. ;1ux XVII·e-X VI 1l·e siccles. le r;1ppurt
e1111·(' b cu lture ele„ plante·.; N l'elevagc Hait ('Jl favcur du derni cr. Jc.; rcvcnuo;
obtenu« p;1r r.:·l~var.c~ l'l;rnt Mtp~rieurs aux autres.
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BOIERI DIN SFATUL DOMNESC AL MOLDOVEI
IN SECOLUL AL XVIII-LEA - (III)
PAVJo;L Bl.AJ

Ultimul sfert clin veacul al XVI Ii-lea ne prc7.intă un sfat domnesc cu o compozitie majoritar formată din aceiaşi reprezentanţi ai marilor familii boiereşti autohtone.
Spre deosebire de perioada ;mterioarii, dind am valorificat şi informaţia din
cronici, în m:1terialul ele faţ;i am folosit numai cca documen~1ră.
Acest fapt nu a permis o amplasare în timp a dregătorilor, astfel că s-a
consemn;it doar prim;i ;itest;ire documentară pe funcţie.
Din ;icela.şi motiv, au fost tratate glob<il clregătbriile care s-au dublat sau
au fost împărţite.
Prezentarea nominală ;i celor care au condus destinele Moldovei constituie
o contributie la genealogia marilor familii aristocratice româneşti, dar şi o subliniere a continuităţii de proprietate şi ele viaţă stat:ilă.
Jn plin secol fanariot se constată u boierime romi'mească viguroasă, care va
reuşi în secolul următor să înlăture dominaţia grccea s c.-ă.

MARII

LOGOFEŢI

l. VASILE R/\ZU
- Doc. bucovinene, V, p. 98

-

1 iunie lî7t>

2. IOAN CANT/\
- Uricariul, XIV, p. 119

-

20 iunie 1776

3. IOAN COSTIN

- 1G scpte. 1777
Rosetti, Cronica Bolwtinului, în Analele Acade miei Române 1\-Iem. Sect. Ist. t. XXVIII, 1905-1906, p. 257

- n.

4. VASILE HUSET
- P. Mihail, Alr.e acte
Ia.~i. XII, 1975

româneşti

3 m:i rtie I781
de la Constantinopol, (IV), in A.I.I.A.

5. IOAN STUP.ZA
- 25 iulie 1782
- C. Erbiceanu, Mitropolia Moldovl'i, p. 308
6. CONSTANTIN RUSET

-

lG nov. 178'.?

3 iunie 1763
-

Doc. bucovine11c, VI. p. 302
Arhiva românea scă, 2, p. 183. Ap<ire ca vel lorofăt al .tării dt- jos.

8 - Anuorul Bucovinei
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7. DIMITRIE STUHZA
-

- 3 iunie 1783
- sept. I783
Arhiva românească. 2, p. JB3
Uricariul, II, p. 43. Apare c:1 vei logofăt al \<'lrii de jos.

B. GEOHGE STURZA
- sept. 1783
- Uricariul, 11, p. 43. Vf'I logofăt al ţării de sus
H. M.

SCORŢESCU

-

Arhivo,

Iaşi,

- 17114
1902, nr. 3-4, p. rno

iO. NICOLAE HUSET
- 5 m:1i 1785
- I. Mori11cscu, Doc. vasluiene, p. 212, vei logofăt. al ţării de sus.

11. COSTACHI GHICA
-

-

au11ust 17115

Uricariul, I, p. 117

12. IORDACHE CANTA
- 14 august 1785
- Gh. Ghibănescu. Surete, XII, p. 68
13. VEISA
14.

Gh.

Ghibăncscu,

Surete, VII, p. llO

ŞTEFAN

STURZA
- Uricariul, 1, p. 370

-

?.6 sept. 1788

I5. IORDACHE GHICA

- 27 sept. 17811
- 12 dec. I7!J3
- Val. Georgescu, !Petre Strihan, Judecota domnească, III. (1740-1831)
Bucureşti, 198I, p. 19li, nota 33
- Uricariul, XVI, p. 275. Vei logofăt ni iării de sus

16. IOAN CANTACUZINO
- 25 :iprilie 1795
- Gh. Ghibănescu, Suretc, XII, p. 83, Vei logofăt al
17. MOHUZ

-

-

tării

de jos

22 ian. 1796

C. Erbice:inu, op. cit., p. 42

- l!J m:ii 1796
18. IOHDACHE GHICA
- Doc. Collimachi, II, p. 206. Vel logofăt al ţării de jos
- P. Mihail, Doc. şi Zapise molclovenc.>şti ..., Iaşi, 19rn, p. 106
19. COSTIN CATARGIU
- P. Mihail, Doc.

şi

19 mai 1796

Zapise ..• p. 106

- 3 sept. 1796
- lll dec. 1797
Uricar-iul, XIX, p. 30. Vel logojlit nl ţării de jos

20. JOHDACHE CANTA
-

21. CONSTANTIN PALADJ
- 14 i:in. 1797
- Vor. Callimochi, I. p. 477, Vel loyofiit al jării de jos
22. SC:AHLA1' MANl' L
- f)oc. ogrcire, II, p. 694
23. IORDACHE CANTACUZINO
- Uricariul, VII, p. 378. Vcl
24. CONSTANTIN

-

BAI.Ş

-

24 oct. 1798

-

7 martie 1799
al ţării de jos

logofăt

-

Uricariul, I, p. 103, Vel

Jop,ofăt.

10 dec. I799
al ţării de jos

25. MIHAI STUHZA
- llricariul, I, p. 10:1

-

26. ION RAZU
- Gh.

- 20 martie 1800
lV, 2, p. 5

Ghibănescu . /.~pisoace,

10 dec. 1799

https://biblioteca-digitala.ro

JIOIMll DIN SF.-\TUI. lJOMNt:SC Al. MUl.l>OVEI

lt

1n condica liuzilor din '1803 fig-urcaz[1 ca mari los::o!e\i : 1. Constantin Greccanu ;
2. Dumitru Secară; 3. Ioan Curjă; 4. Mihai Sturza; 5. Costache Ghica; 6. C-tin
13;1lş; 7. lordachi C;mtacuzino.

MAR! I V.QHjll"JCl

.1

1-1 ~wrili e I 775

2. VASILE lWSE'f
- C. Erbiceanu. op. cit., p. 306

J..I aprilie .1775

3. COSTACHJ JORA
- Doc. agrare, IT. p. 465

H aprilie 1775

·I . COSTACHI MILU
- C. Erbiceanu, op. dt., Jl. 306

1'I aprilie 1775

1. JOAN STURZA
- Doc. crgrare, II, p. 4!iR

5.

ŞTEl-'AN

-

STURZA
Doc. crgrarn, II, p. 465

M apr. 1775

6. IOIWACHI STUHZA

-

M apr. 1775

C. Erbiceanu, op. cit., p. 306

7. VASILE COSTACHl
- Doc. agrare, II. p. 465

1'l apr. 1775

R. LUPU COSTACHI
-

- I iunie 1776
TJoc. l>uco v incne, V, p. !IR. V d vornic ele ţara de jos

D. AU:XANDRU HUSET
- Uricariul, XIV, p. l 19

IO. AXINTE NEGEL
-

-

20 iun ie 1776

-

20 iunie 1776

Uricariul, XIV, p. I}!)

l 1. ALEXANDHU NECULCE
- 1 iunie 1777
- Gh. Ghibăncscu, Surctc, Vll, p. 261
12. NIC0LA1': HUSET
- iunie. 1777
- Gh. Ghibănescu. Surctc, VII, p. 261

13. DIMITRIE STURZA
- 13 martie 1778
- Gh. Ghibăncscu , Surct<', XII , p . XVII

14. IOAN CANTACUZINO
- 1778
- Gh . Ghibăncscu, Surctc, XII, p. XVII
15. VEISA

-

24 febr. 1781

Gh .

Ghibănescu ,

Surctc, VII, p. 39

16. BAI.ASACHE
- Gh.

Ghibăncscu ,

Surctc, VII, p. :m

-

-

24 febi;. 1781

17. LASCAHACHE RUSE'f
- Doc. a9rarc, 11, p. 517

-

20 dec. 1781

18. NICOLAE CANTA
- Doc. agrare, II, p. 520

-

23 mai 1783

19. MJHON

-

23 mai 1783

-

Doc. agrare, II, p. 520
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20. Glll-:OfiGHE GllICA
-

21. ION CABP
- IJor . ngrnr<', 11. p. 520
22.

Gio:ORCil~

-

23 mai li8:1

-

2:1 mai li83

- :l iunie li8:1
Arhiva romancasc!i, Iaşi, 1860, p. 183

STURZA

23. IOBDACJ-rn CANTA

-

-

IJoc. ayrarc" II, p . 520

Arltiva

romanca .~ccl, Ia~i.

- 3 iunfo lillJ
1860, p. 183
-

15 iunie l ill:J

25. ATANASIJ.; BAMADA!'i
- Uricariul, II, p 43

-

'il!Pt. 1783

26. CONSTANTIN PAI.ADI
- Uricariul, XIV, p. 126

-

25 mai 17U5

-

25 mai li!J5

28. DHACACHI DEPASTl
- Uricariul, XIV, p. 126

-

2:; mai 1785

2!J. NICOLAE BAU;)
- Uricarinl, X, p. 103

-

2 aug. 1785

:111. CONSTANTIN GHICA

-

30 iunie 1787

:11.

-

213 sept. I itl8

2·1. IANCU CAHAGEA
-

2i. TOA DER
-

Uricc1riu l, IV„ p. ·15fi

BAI~5

Uricariul, XIV, p. 126

COSTIN CATABG!U
- Uricariul, I, p. 370

32. CONSTAN'l'IN GHl-:CEANU
- ?.R sept. 178!1
- Gh. Ghibănescu. Surele, VII, p. 112
33. MANOLACHE GHICA
- 2!: sept. 178:1
- Gh. Ghibăncscu, Surctc, Vil, p. 5R
3-1. MIH/\I .JOHA

-

Gh.

Ghibăncscu,

- 21 aug, 1790
Suretc, VII, p. 59

35. CONSTANTI N HUSET
- IR !cbr. 1791
- Gh. Ghibănescu, SurcLc, VII, p. 62
36. CONSTANTIN BALŞ
- Doc. agrare, II, 1>. 571

-

16 dec. 1792

3î. SANDU STURZA

-

12 dec. li93

-

Uricariul, XVI, p. 275

38. DAPONTE
- I'. Mihail, Doc.

şi

- 1!l mai 1796
zapise, p. 106

39. IOAN HAZU
- Uricariul, XXI, p. 236

-

1i97

40. VASIU: COSTACHI
- 18 nov. li!J7
- R. l!oselti, Cronka Boltotinului, p. 2!H
41. CONSTANTIN BAI~';;
- HI iunie lî99
- Uricariul, III, p. 9. Vei vornic al ţării . ~e $US
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42. TEODOR

BALŞ

-

Jll iunie JW!I

Uricuriul, IJ I, p. 9

-

1:1. "MANOLA"ClU; CONACHl
I
<1ntc. li! iunie mm
- Uricariul, III, p. 9. Biv \!CI vornic :11 (.ării rle jos. epistat vornicei ele
aprozi
,
- 10 .rlec. li!l!I
Uricariul, I, p . 10:1. Vei vornic al ţării de jos

4-l. IANCU HAZU

-

Condica liuzilor rlin 1803 consemnează fn afară rle cei enumern\i următorii
mari vomici : 1. GRIGOHE GHICA; 2. GH:IGORE BAJ .Ş; 3. COSTACHI STURZA ;
(vei vornic de aprozi); 4. COSTACHE CONACHI; 5. GAVHIL CONAGJIJ; ll. ALECU GHICA; 7. ALECU IANCU L.IW: 8. CONSTANTIN CANTA: !l. 1.UPU RAI.Ş;
JO. DIMl'r!V\CHE HALET; li. MA::\fOJ.1\CH1;: DIMAClll.
.•r . r ' ' r '
!. ' l\

:

0

MARtl HATM/\"NI
·r.
I. GHEOHGHE GHICA
- Uricariul, I, p. 76

15 nov. 1775

:!. J .ASCARACHF. HUSI~T

1778

'

l

' :

I

·,

C. Erbiceanu, op. cit., P ; :14

-

I

3. 11.JE CATAHGIU
- P . Mihail. Alte acte
.I aşi, p. 2511 '

,

-

•

t •

3 n1<1rlie 1781

romaneşti

<le la Co11sta11ti11opol, IV, ~n . ..l\.T.l.A.,

4. MIHALACHE JOHA
- 3 1 i;m. 1783
- Gh. Ghibănbcu , S11ret<', XVII, p . 85
5.

ţ:'Ol':STANTIN

'

HUSF.T.
~ J iunie 1783
Arhiva român<'a.~ să, laşi. !{160, p. IŞ3

-

6. ILH: CANTA

-

Dot". l>u co1,i11c 11c, VI , p . 311

-

.:

t

·1 • (

'

12 sept. li8J

• i·'f· ,

l

7. COSTACHI GHICA
- Uricariul, I, p. 117

• '

-

:1u1: ust 1785
••. i

- 1î81
Gh. Ghibănescu , JOO de palm e donmcşti... in Arhiva
3- -l. p. 158

.,

li. A. SCOH'fESCU

!I. M. GHICA

-

Gh.

Ghibăne.c;cu,

28

~cpt.

l•1şi, 190~

1789

. .'

-

-

2:1 aprilie 1795

1:1. COSTACHI GHICA
- 7 ~epl. li95
- N. Stoiccscu. Ucperloriul .. ., p . 499. nota 27
ŞTEFAN

-

.:.

25 martie 17!)3

.IJ . GHIGOHE STUHZA
- 8 nov. 17!14
- Documente pridtoare la istoria ecmwmicci a Uomâ11iei, 1I,

H.

I

Vll, p. 58

10. GHIGOBF. B:'\LASACHI
- liricariul, I, p. 287

12. SANOU S'l'UHZA

nr.

STURZA
Doc. Callimad1i, li, p. 206.

12 aprilie 1791>
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15. IOHDACJH; MA VHOCOIWA 1'
- Uricariul, III, p. !I
2.

•· 1

~I '

·" 1

l'l\Vl:I . 11( .1\J

•

HI iun ie 1799

tn Condica liu:r.ilor· din 1803 npur următor ii hatmani : 1. HADUCAN U HOSl·:T :
MAVHOCOR DJ\T ; .I. COSTACHI GHEHACHJ.

AL~A N DR U

MARJl POSTELNIC[
l. ·N1':CUl.ACHI VJ.:NTUH A
- dec. 1775
- Cih. I. Năstase. Hotarul ' lui• llalil paşa ... în Buletinul Societă\ii He·

1:1110 Homâne de Geogtafie,

r

2 . IOHDAC HI

3. AL1>:X1!o:
-

Bucureş ti,

'\. ; ~;~, .: ,

~

1;

C. J•:ruiceanu, op. cit„ p . :lt
MIŞOG LU
Arhiva romd1wa .~că 4 .Jii,_i, 1 1~60 ,

-1 . COSTAClll HUSl-:'l'

fi. IOHDAClll

:1 iun ie 1711:1
p ., ,l &I
aunusl 17K:i

-

Uricariul, I, p. 117

5. Al.EX .-\NDHU

-

1932, p. 21 ·I

17·78

ŞU'f ll

Uricariul, I, p. 28H

ŞUŢUL
Gh. Ghibiinescu,

7 IO HIMCIH HOMA~O
- P . Mihail. Doc.

ls11i .~om:1~.

şi 7.a1Ji t;1'. .. ,

8 . COSTAC HE CAHAG!o:I\
- llricariul, 111, p . Y

_..: ;irite 10 sept. 17!15
I V, p. 2!1
17 dec. 17!15
p. 10:1
-...-. li! iunie 17!19

Tn Condica liuzilor din 1803 sln't

consemnaţi următorii

vel postelnici : I. 101\N

CANTA : 2. CONSTANTIN COSTAClfl : :l. VASU.F. HF.RMl·:zru.

MAHll Sl'ATAHl
I . 1.1\SC:\H Sll.ION

-

-

2. M l\NOl.ACJU: BOGDAN
-

27 oct. 1775

-

Uricariul, VII. p. :13 ,
15 nov. l 7i5

Uricariul, I, p. 76

3. l.ASCl\HAC HI HUSI:o:T ROZNOV ANU - dec. 1775
- Doc. bucodnem.\ VI , p . 297 ; Gh. I.
paşa ... ,

Nf1~la 'iC,

Hof(lru! lui ll alil-

p. 214

4. CONSTANTIN PAJ.ADJ
- l iuni 2 Ii76
- [)oe. a9rarc, 11. p. 4hR ; [)oe. hucot>i11e11c• V, p. !18

.

5. DJ.:PA.STI

-

-

20 iunie 1771i

llricariul, X IV, p. 11!1

6. IONITA CUZA
- ante III au11. l iill
· - M. Kogăln k<'an u. l.eta1iis~kic Moldo v<'i şi \/alahici .~au Cronicele
României, a cl<>Ua edilie, tom ;, III, Buc., 18i4. p. 2111.
7. CO.ST:\CHI CA BACifo:A
.:
- C. 1-:rbice:mu . o„. eit., p . :J.I

I i7!1
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8. ATANASACHI-: HJ\MAUAN
- Doc . agrare, Il, p. 487

-

ante 25 ian. lî79

9. TOADER BAL$

-

ante 25 ian. 17iH

-

17i!I

Doc agrare, li, p. 48li

-

10. SANDU STUHZA
- Gh. Ghibăne~cu,

tno

palme Domneşti..., p . l5H

li. 1.-\NCU RAZU
- •mte 12 m.1i 1780
- Gh. Ghibăncscu, /spisoace, IV, 2. p. HB

..

12. .MATEI CANTA

....,... 2-1 febr. 17111
eih. Ghibăncscu. Suretr., VII, p. J!J

-

I:l. !OHDACIU: CANTA
- <tntl.' :1 iunie 1785
- Arliit•a românească, la.5i, llil>O, 1>. 183

14. ALEXANDRU RAŞCANU
- ante li83
- N. Stoicescu, Uepertoriul..., p. 307, nota 14
15. VASILE COSTACHI
- Doc. agrare, II, p. 526

-

16. MIHALACHE RACOVIŢ;.\
- Uricariul, XVII, p. 7li

-

18 martie 1784
an le 18 iunie I iR:I

17. COSTIN CATAHGIU
- 5 ianuarie 1785
- I. Marinescu, Documente vasluiene, in B.C.1 .H. IV. 1925, p. 212;
Uricari ul, I, p. 117, I I. p. !10
Ul. IOAN HACOVITA

-

Cih.

Ghibăn~cu, 1.~ pisoact:>,

- 1:1 martie 178fi
IV , 2, p. 241.

19. GAVHrL CONACHI
- ante 2 oct. 1781i
- Gh. Ghibănescu. Surct 1i X, p. 14!1

:m.

'.\fANOLACHE BAI.Ş
- ante 1;1 mai 1789
- H. Rosetti, Cronica nolwtinului, p. 281

21. NICOLAE RUSfo:T
-

-

22. GHIGORJo: STURZA
-

Doc. agrare, 11,

16 d ec. 1792

t>- 571
16 ilcc. 17!r.!

23. l\IANOJ.ACHE DlMACHI
- Doc. agrare, //, p. 571
2-1. IOBDl\Cl·m ROSET
-

25 m;trlie 17!J:I

-

ante

-

20 martie 1794

:w mai

17!!4

Doc. agral"c, II. p. 59;1

21>. ION PALADI
-

-

Uricariul, 1. p. ?.Rll

25. IONITA CANANO
-

1 mai 179~

Doc. bucovi11t>1w, VI, ,, _ :!OK

•

Doc bu1:01:i11e111!, Vi, p. i20

27. CONSTANTIN BAJ~5
. - 24 martie 179-l
- Gh. Ghibăne<;CU, Surete, xn. Jl. 2:l

28. MIH:\LACllJo: STUBZA
- 2J aprilie 17!l5
- Gh. Ghibănescu. Sur<'tl', XII, p. !19

29. LUPU

BAI.Ş

-

- untc li mai 1785
N. Stoicco;cu, llepC!rtoriul ..„ p_ 4!19, nota 27
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- li iunie 17\.15
H. Hosctti, Cronica /fol1ol i11 uZui, p. 2!Jl

30. DIMITRIE STUHZA

-

31. DIMITHIE GHICA
- a nte 25 august lî95
- Pavel Blaj, Catalogul docum<•nt<>lor domneşti din colecţia Muzeului jud<>ţean Sucearn (1iec. XVIII), II. in Anuarul Muzeului judefean Suceava, nr. XIII -XIV. 19!16-19!17, p. 327
32. VASILE HOSt-:T
- Doc Callimachi, II, p. 207

3 !>ept. 17B<i

33. VASILE NECULCF.
- li91i
- N. Iorga, O hotarnic<1 ... , ln IU.H., - 10-12jl!J34, p. 347; Doc. bucovinene, V, p. 8!1, nr. 9 (apare la 12 februarie 1800 ca fo~t mare
~pătar).

34. :MATEI COSTACHE
- fi m.1i 17!17
- Uricariul, \/I, p. 185: N. Stoicescu Hcpertoriul ..., p. 930, nula 45

35.

ŞEHBAN

-

CANANO
Doc. Callimachi, 11, p. 38

-

11 mai 1797

3<l. MIHALACHJ COSTACHJ

-

- 17!17
Bujoreanu, Schitul Ghir1•r1,,a (Covurlui}, ln Hev. nrhivelor,
1/1944. p. 1:11
Şt.

37. GRIGOlrn GHICA

-

VI.

ante ·I martie li!l7

• l

33. MIHALACin: LUCA

-

C. Erbice;inu, op. cit., p. 33·1

ante 14 mai 17!111

39. IOAN DARIJA
- 12 aui:. 1800
- N. Stoiccscu, Uepertoriul..., p. J.16, nota 104
40. MANOI.ACIH~ DONICI

-

Gh.

Ghibăne\cU.

- antt' JR iuli e 1800
Surele, X, p. l!l5
următorii

ln condica liuzilor clin 1803 ap:ir
1.ucm; 2. ALECU

crn~:CEANU;

mari

spăt<.1ri

: I. JOHDACHI

3. IANACHI GIURGE: ·I. IOHDACHE STUH-

ZA; 5. ŞTEFAN STURZA; 6. IONIŢA STURZA; 7. ŞTEFAN RUSET; de la Orala; 8. ION ITA HUSt-:T; 9. CONSTANTIN CHUPENSCHI: IO. GHIGORE BAŞO'fA:
11. !ORDACJH: CATABGIU: 12. MIJl/\LACIII CERCHEZ; 13. GHEORGHt-: COSTANDAClll ; 1·1. GHIGOH/\Ş COST/\CHI ; 15. 10HDACil1'~ DAHIE: 16. !ORDACHI
HAMADAN: li. ŞEHBAN NEGEL; 18. MAn;1 NEGEL; 19. NICOLAI•; STRA'fUJ.AT; 20. TEODOH BALŞ; 21. ALEXJ\NDHU MAVHOCORDAT: 22. IOHDACHE
CHUPENSCHI; 23. Bt-:LDIMAN: 24. IORDACHE TORTU: 25. NECUl.:\I BALŞ;
26. IANACHE HHIS0\'t-:H6HI: 27. CONSTANTIN MAVHOCORDAT; 28. GHIGOIU:
CANT/\: 29. COSTACHE C.'\NTA; 30. ALECU MAVHOCORDAT; 31. IOHDACH1':
CHUPENSCHI.

M1\Hll HANI
I. GHEOHGHE BELDTMA~
- Do('. ll!Jran„ 11, p. '1f>8

2.

ŞTEF'AN

-

-

5 mai lîi5

C/\TARGJUJ.
C. Erbice;mu, op. dt ., p . 30i

3. GHEOHGHE STUHZ/\

-

~ept.

17ii
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4. GHEOHGHE BALŞ
- 13 martie lî78
- Gh. Ghibănescu, Surctc, VII, p. 261-262
5. CONSTANTIN BALŞ
- Doc. agrare, II, p. 498

-

l aug. 1780

- martie 1782
6. MANOLACHE BALŞ
- C. I. Andreescu, Ştiri noi asupra aducerii c1pei în Iaşi in cur:;u/
sec. XV II/..., ln Arhiva rom., .ni, Buc., l!J39, p. 265
7. :MA:\01.ACHE HRISOVERGHT
- Doc. agrare, II, p. 516

-

26 iulie li82

8. NICOLAJ.; BAU;)
- Doc. agrare, II, p. 520

-

23 m;ii 1783

9. J\lANOLACJ-H; CO.N'ACHT
- Uricariul, II, p. 43

-

sept. li83

-

18 martie 1784

10. TEODOB
-

t

BAI .Ş
Doc. agrare, IT, p. 526

.l

:·

11. GHIGOnE BAIA<;;
- C, Erblce;inu. op. cit., p . 310

27 sept. Ji85

12. CONSTANTIN BAŞOTA
- Uricariul, II, p, !JO

28 dec. I i85

-

13. CONS'l'ANTl:-J RAU;i
- 15 iunie 178i
- Gh. Ghibănescu, Jspisoace, IV. 2, p. 211
14. NICOLAE Rt.:SE1'
- Doc. UUt'OVÎncnc, VI, p. 308

î mai 1792

15. MATEI MJLU
- Pavel l31:1j. op. cit., p . 321i

-

2i iulie 1792

lli. VASILE NJo:CUJ.CJo:
- Pavel Bl;1j , op. cit., p. 326

-

ante 20 martie 17!14

li. DUJ\11TBACHI
- Doc. agra r<', li , p. 600

-

20 nov. li!l·I

18. II.H: CANTACUZINO

-

7 oct. 17!J5

1-

12 iulie 1801

-

Doc. agran', li, p. 627

19. IOHDACIIE HUSET
- Urkariul, X. p. Bi

ln condica Jiuzilor din 1803 figurea1.."1 ca mnri bani : I. VASU .I~ NEClJl.CI<:
2. 11\NAClllo: V1\HNA\': 3. JOHD:\CHI CANANAU; 4. CONSTANTIN CANT:\:
5. VASILI·: ROSET : li. COS'fACHI 1.AZU; i. ŞTEFAN BAŞOTA; 8. ILIE C 1\N'l':\;
!I. IOBDACHI l\111.U: 10. SANDU CHUP!-:NSCHI ; 11 . CONSTANTIN MICL ESCU.

MAHII Pt\HAHNICI
I. NJ COl.1,E

-

BALŞ

-

2. 11.m HUSET
-

2.\

111;1i

lî ili

Uricoriu/, XVI, p. 22i
f)oe. bU<"OViJIC'?IC, \.'l, p. 270
12 iu)i(' Jî';'6

JJuc. lrnc<1d11cne, VI. p. 21)5
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3. NICOJ./\E CANTACUZINO

-

C.

~rbiceanu,

MllV\J.AClll-: COSTACHl

-

-

sept. lill:l
21! dec. 1i85

Vricnriu l li . p. 43; p. !10
.-. l i iunie li8u

5 .. MATJ-;1 Mit.O

-

lii8

1

op. cit, l'· ·3·1

Pavel Blaj. op. cit„ p. :l26

1; IOHD.-\CIH; C'/\NANO
- Pavel Blaj, op. cit„ p . 326

-

25 oct. lill6

i . CONSTANTIN CRUPr:NSCHT
- Doc. "grare, I I. p. 545

-

li iunie li87

il . Şr:RBAN CANANO

-

25 martie 1793

-

2i oct. li!18

-

llricariu l, 1, p . :.!118

!I. li.Ir: CAN1'/\CUZINO
l>o<'. a9rnre, 11. p. li!ll

ln condica liu7.ilor din 180:1 apar ca mari paharnii:-i: I. CONSTANTIN FI-:Ş
TJI.A; 2. IONIT:\ NJo:G1u:: 3. VAS11.1-; UNA; 4. IOAN CBASn:: 5. P. CAZl:\tlH:
6. SANDU!. STUHZ/\; i. 11\NACACIU Mll.U ; li. GH . \'AHNAV .
M.'\Hll \ ' ISTll-:BNICI
1·1 aprilie 17i5

1 :-;ICOJ.M: IWSET
- I>oc . a9rcirc, II. p. ·165

'.!. IOAN

BAI.Ş

14

- r . r:rbiceanu,

Cirkariul, l. p. 76

·\. IOHU/\Cll E

-

BM~')

1778

C. l•:rbice.mu. op. dt., 1>. 31

5. IAN/\CHE S1\NDU
- C . l~rbiceanu. op.

u.

cit„

r:NAC'lll-: CANTACUZINO

-

I775

15 nnv. 177!i

3. IONIT.-\ Ct\NTACUZINO

-

n prili ~

"''· dt„ J>. 301i

-

i;muarie lillO

-

!l iulie 1781

p . :li!

T>oc. h11covi11<'ll<', VT, p. 51, p. :1-111

„

D. C'1\ NTACU ZINO
- C. r-:rbice;mu, CJJ'- dt., 1>. 308

a.

~IATl-:I

25 iulic 1782

CANT:\
- 3 iuli~ 17113
- t\rhi1•a rnmâ11C"ascii, lai:;i. 1860. p . lllJ

!!. ŞT":F :\N llUHMUZ/\CHI

-

- ;intc !.I mai 171lG
Pavel Blaj, op. cit„ p. :J25, J26

It). JOHD!\Clll•: BALŞ
- C. Erbiceanu. np. cit„ p. J32

·I mai lillli

l I. l.1\SC'AHACIU: HUSKl'

:10 m;ii li8!1

-

-

Doc11111c11te privi1<>t1re la i.,toria 1*c. a Homânici, p. IO

12. TOBD:\CHI-: CANTACUZINO
- Dm·. a9rm·c, li, p. 5i:.!

-

2-l dec. 1î!l:?
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1)11\: S l·",\TUI . llOMNt-:SC .'\I. MOf.l>O Vl·:I

13. ION CANTA

-

Uricariul, XVI.

14. IOHDACIU;

15. UINUI.

p

5 fc br. 17!13

HOSi'~T

-

27 iul ie 17!15

Uricariul, X, p . l07 ; li, p . 57-58

CATAl~GIU

-

:JJ.I

Pavel Blaj,

011.

; ml ~

I:l o c:l. l7!lli

dt., p . 321

16. GHIGORI-: STUHZA
- Doc. aţ1rnr~. II, p . 711

ln condica liuzilor din IRO:l ap.tr următorii mari vistiernici: I. IORDACHE
2. GHIGORAŞ .STUHZA ; 3 SANIJUI. STUHZA ; 4. IOHDACHE RUSl':T.

BALŞ;

DF.S BOYARDS DU CONSEIL PRINCIEH DI~ LA MOLDA VIE
DU XVIIl-c smcr...l~ (III)
He'iumc
Dane; l'ouvrage que voici, I auteur continue la presentation des boyardi;
moldaves qui nnl foit parlie du Con-;eil princier.
On observe une continuitc de-; fonction-. au se in des m~mes f;1milles arislncratiqucs.
!\ la differcnce de" materielc; anti<\orieur._, I<' pn -;cnt tex le a utilise <;C!ulement
la pr~ miere attec;talion documcnl;iire par fonction.
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IL.:\BSBURGICE

IN BUCOVINA
MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU

Pt.>rioada de timp luată in consideraţ ie in acest studiu începe cu rilzboiul
ruso-turc din ;mii 1768-1774, cc a produs importante schimbiiri in raporturile
politice dintre marile puteri europene, in aria de convergenţă a estului şi sudestutui Europei şi se încheie cu anii 1786-1787, odată cu trecerea la administraţia ci vi]{J şi indudcrea Bucovinei in provincia Galiţia, datil ce mnrchează
o nouă etapă în clevenit'ea istorică a administrnţiei habsburgice din aceast<\ zonă.
Aşn cum menţionam, instituirt!a administraţiei habsburgice în
Bucovina
işi nre rădăcinile Jn lmprejurările politico-militare create d e războiul ruso-turc,
eveniment ce a deschis o nouă ctap1i. in evo luţia relaţiilor politice internaţio
nale, tn estul şi sud-estul european, dominată de chestiunea polonezi'i şi de
cea orientală, ultima aproape confund[mdu-1c cu soarta Imperiului otoman şi
a po!!esiunilor sale 1•
Jn acest corlle~t internaţion:i:. statutul politico-juridic al Principatelor Homâne şi chiar însuşi viitorul existenţei lor era legat de rezolvarea celor două
chestiuni (poloneză şi otomanf1). P1·incipatele sunt induse acum ca obiect d ~
compensaţie şi dispută in cele m;ii diverse planuri de imp :lrţ ire a zonei, el<lbo1·ate de cabinetele marilor puteri europene. iar .'itiipâ nirea parţială sau total:\
a lor devine una din ţintele ritvnite de cele două imperii vecine. rus şi hab.<iburgic, aflate ln plin proces de expansiune r.eoi:rafică •.
tn contextul politic europ0an al celei de-a doua j um l'ltăţ i a secolului al
XVIII-iea. in carr. lupta pentru egalitatea puteri!n1· t>ti ropene era împinsă spr<>
ri'1s<\rit, ln direcpa Turciei şi Poloniei 1, Im periu l habsburgic a încercat să-ş i
concretizeze unele din obiectivele politicii ,<;ale d e expansiune în direcţia Du·
nării de Jo.~.
Cotitw-a proci\L<;(1 ln orient..,rea politic;\ a Huc;iei după urcarea pe tron a
Ecaterinei a II-a (1762), apropierea de Pru-;ia pfmă la semnarea unei alian\.l'
1 Leonid Boicu, Principat1:le Române rn raporturile politice lnternaţiona!e,
Secolul al XVIIl-lea . .Junimea, Iaşi. l!JR6, p. l.tll şi urm.
2 Albert Sorel. J,a que.~tion d'Orient au X.Vlll-e ,ţiecle, Paris, 1904, p. 199201 ; Constantin I. Ancll'eescu, Di.o J>liin~ zur Teilung der rumânische1i l'Urstentiimer iii do~r zweitcn 1-l!ilft1i des adi.zehntmi und dcr ersten Halfte des neun.
zehnten Jahrhunderts, „mwue hi.~toriquc du sud-est europeen", XIX, 2, Bucureşti, 1942, p. 154 ; L. Boicu, G e1Mza ch~stiunii române ca problemil int<?rnaţională,
Junimea , J aşi, 1975, p. 19 şi · urm. 1 idem. Principatele Romane„., P·. 171-190_;
Veniamin Ciobanu. lfomânia in relaţiile· internaţionale 1699-1939, Junimea, Iaşi,
l!JBG, cap. 11 (1 699-11115), p. 37. .
,
3 George Rude, Europa im. 18. Jahrhundcrt, Kindlers Kulturgeschichte Europas, vo!. XIV, Mlinclwn , 1983, p . "118.

https://biblioteca-digitala.ro

l:.!6

ln 1764, cu obieclivt' prt.-cii.e fa\;\ lk Tur<·i<t ş1 Polonia 4, amtc·stc·c-ul ru sesc ln
treburile inll'rne ule Polunit.'i, v1t·loriik militare ale armawlor ruscsti în r[14'.boiu1 cu Poarta otoman{1, izbucnit în 1768, agitaţiile provocate d e· ajungerea ruşilor lu DunCm: (1 ili9) ln rimelul popoarelor l'reştine din Bulc:an1, dorin\a Husiei
de a a nexa Principatele.- Homllne =-, cât şi alte !>itunţii ce rupeau ec-hilibrul diplo·
malic stabilit ln virtutea tratatelor anlt·rioarl', au t'Xt-rC'itat o puterniti1 influenţâ
asupra politicii orientale uustrjcce.
Imp<.·riul habsburgic-, llt.'prcgătit pc·nlru un t.>ventual război, ajunr.e la o
apropiere de l'ru„ia, in urma intre\•t·derilor dintre losi! 11 şi f'rieclrich Jl de 1<1
Neisse (au~U!>l J i6!J) ş1 Ncustadt (septembrie 1770) şi t·hiar la angajamente de•
conlucrare ln probleme de politicit :rnd-e!>l europt-ană, spre <1 limita a\'antajele
Husw1 o.
.'
I
'I .. '
.
Tl•nt:1tiv11 rus:\ de a se insti1Ja in Priticipatele Homâre, fie prin anexare, fit>
prin transformarea lor Intr-un .stat indt-pt·nd(•nt sub protectorat ţarist '. ameninţa
tluncul orn:ntal al Imperiului hab!>burgiC', blot·ându-i posibiliti1Ple de avnns ::.pre
guri.Ic Dunurii. Totodalfl, cont.a.::tul ctirt>ct, cu slavii de sud si cu romi1111i orlli·
docş1 din Ardeal, al unei Rusii care folosea ortodoxia ca politicu de :;tat, punen
tn pericol sccw-itateal. internă, fapt do\'edit anterior de agitaţiile confesionall·
dm Trun:;ilvunia 11, şi chiar mai grav, ins.i'işi rntegritat(m impt'riului ~.
Alarmată, Austria concentrează trupe şi face demonstraţii armate in Un1:11ria şi Transilvania, vizund eh.iar posibilit:1tpa unei anguj;iri mililllre fo\ă de

fostul aliat JU.
ln ucelaşi timp, in ideea de a reduce pe dlt posibil succe:;ele ri\'alulu1
moscov il şi pentru a-şi as;gura propriile diştiguri, lmbshurp,ii vor incht>ia in iulie 117'71, 1rat.:1Lul de i;.ubsidii cu Poarta otomană, . :-ocotită pi1nâ .nu demult un
inamic ereditar. Tratatul austro-turc din 6 j ul ie. 17il 11 prevedea ca in schi mbul
unei :.urne d e bani, al cedării Olteniei şi al unor mici modific ări tc.-ritoriale la
"raniţa Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Homuneasc{1, Imperiul habsburgic su
net ioneze, prin negocieri sau pe cale militară , sprl• a rt'stitui turcilor fortăreţele
şi posesiu nile
teritoriale ocupate d e ru~i, sprc <t isc reveni la condiţiile pădi
d e la Belgrad (1739).
Evide nţa faptului că .r\ustria urmf1n·a .si'i-i î ndepărteze pe ruşi din zon1i,
inclusiv cu forţa armelor, ceea ce nr fi afectat :;;i interese-le Prusiei, a făcut ca
1-'ricdrich li să intervină :;j s.'l propun~1 tarim•i ~i Jmbsburr.ilor, jn octom brie
17iJ, Impl1rţirea Poloniei, sprc a menţine echiljbrul ele forţ<.• intre cele trei pu-

teri JJ.
Dupi\ pri ma împărţire a Polonk·i (1772), prin care Austria primc„1 Galiţia
IQ schimbul renunţării la tratatul din 1771, aceasta nu a renunţat
definitiv la orice compcmaţii in Mtcl-estnl 1':uroJ.ici, d a cf1utat sf1-~i asigure câşpolomţtă

4 Albert Sorel, op. cit„ p. 12-16.
5 Andrei Oţetea, Contribution ci Io r1uestion d'Orient, Bucureşti, 1930, p
189-190.
ll Leonid Doicu, Principatele Român•·„., p. ln.
7 Ibidem, p. 170 şi urm.
8 David Prodan, Suplc.l: Libell11s Valachorum. Din istoria form<'irii naţiu.
ni! romcbre, F.d. Ştiinţifică lii Enciclopcclici'1, Bucureşti, 1!184, p . .201-205.
9 Haralei lleppner. Ostcrrcic-h und clie Donauf11rst.enthi1mcr, 1714-1812. Ein
Bcitrag zur l1absb1trgischen Si1dosteuropapolitik, Graz. 1984, p. 8.
10 Alfred Hitter von Arneth, GcsC'hichte Maria Thcr1!slas, voi. VUI, \V ien
18i7. p. 205-206, 295-299.
11 Alfred Arneth, op. cit., p. 275-292 ~ Aclol! Becr, Die oricntalische Polittk Ocstcrreichs seft 1774, Prag-Leipzig, 1883, p. 24 ; llurmuzaki, V II, p. 8286; Harald Heppner, op. cit., p. 10; Leonid Doicu, op. cit„ p. 179-181.
12 Albert Sorel, op. cit„ p. 169-190 ; Veniamin Ciobanu. Hclaţiile politice
româno-polone intre 16!19 şi 11148, Bucureşti, 1980, p. 126-127.
13 A. Beer, Dic erstc Thcilung Polcns, vol. II, Wicm, 1873, p. 16-2 1 ; Vcniamin Ciobanu, I.a graniţa a trei imperii, Ed. Junimea, Iaşi, 1975, p. 20-22.
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tiguri teritoriale In Principutele Romilne, prin intervenţii diplomatice sau li\
c·alitate de mediator, pentru încheierea păcii JJ; un astfel de câştig teritorial
l-a constituit ane:rarea Bucovinei.
Anumite Imprejurări politice internaţionale au determinat Austria s(1 renunţe la pretenţiile sale asupra Olteniei H. In schimb, odată cu vizita lui Iosif
ni Ii-lea în Transilvania, în iunie 1773, atenţia Curţii din Viena şi a diplomaţiei austriece se îndreaptă spre teritoriul din nord-vestul Moldovei.
In viziunea habsburgilor, dobândirea „colţului din Moldova, Invecinat cu
Tr<insilvania, Maramureşul şi Pocuţia" 13, urma să servească unor obiective majore de stringentă necesitate, privind facilitarea legăturilor directe dintre Transilvani.1 ::;i teritorWe pe care ti,c:mai le 01.>ţinu.;crZ-1 in urma impărtirii Poloniei.
losit al II-iea spera, ca prin noua achiziţie teritorială, să-şi consolideze poziţiile
pe care tocmai le dobândise ln Europa de răsărit. In acelaşi timp, se avea ln
vedere că se obţinea şi o poziţie strategică importantă, care permitea Austriei,
fie s{1 secondeze planurile Rusiei împotriva Imperiului otoman, fie să le contracareze, ameninţând-o din flanc, ln cazul în care nu se ajungea la o Inţc>
lc>gere mulţumitoare lb. Acestor motivaţii li se adăugau şi altele, privitoare la
posibilităţile stăvilirii emigrării
populaţiei romimeşti
din Transilvania peste
munţi n, la dobândirea unor avantaje economice din exploatarea solului şi subsolului noii acl.liziţii şi, nu în ultimul rând, posibilitatea realizării în viitor a
unei apropieri de Rusia, ln caz de atitudine binevoitoare a gU\'crnului ţarinei
faţă de acţiunile Intreprinse pentru obţinerea noii provincii 1 ~.
Jn atingerea scopului său, diplomaţia habsburgic{1 a Intreprins, prin intermediul cancl'larului Kaunitz, a internunţiului Thugut ~i a unor ofiţeri superiori, o serie de demersuri politico-diplomatice pe lângă Poarta otomanii şi
Rusia, în vederea obţinerii acestui teritoriu, la Incheierea păcii, ca mulţumită
pentru bunele ei oficii w.
Acţiunile Curţii din Viena, sprijinite
mai ales de Iosif al II-le;.i ~. care
dorea o sporire a teritoriului imperial prin anexarea Bucovinei, ar putea fi
struc:turate In următoarele direcţii : i i
a. Trimiterea unor misi1tni militare cu scop de recunoaştere, informare şi
cartografiere a teritoriului vizat. Astfel, chiar din vara anului lîi3, Iosif al
Ii-lea trimitea o primii misiune, ln frunte cu colonelul Enzenberg, comandantul
regimentului 2 romi'm de infanterie din partea sudică, apoi o aW\, condusă de·
14 Raimund Friedrich Kaindl, Ge .~chichte der Bukowina, Dritter Abschnitt,
IJic Hukowi11a unter dcr 1Jerrsc/1aft des osterrcichischen Kaiserhau.~es (scit 1774),
Czernowitz, 1898, p. 5-6.
15 Johann Polek. Joseph's 11. Reisen. nach Galizlen und der Bukowina ună
i11rr. Rcdeutung fur letztere J>rovinz, „J.B.1,.M.", Dritter Jahrgang, 1895, Czernowitz, 1895, p. 32.
16 Veniamin Ciobanu, J,es Principautcs Roumaines ct la politir1ue europeenne. (1699-1815), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedicf1 , Bucureşti, 1984, p. 59.
17 Constantin Sasu, Tlfrile Romdne spre sfârşitul veacului al XVIll-lca. Câ-

teva observafiuni fn caclrul problemelor puse fn. 1774 de mărturiile generalului
Barco, unul clin autorii răpirii Bucovinei, ~,llevista Arhivelor", VI, 2, Bucureşti,

1944·-1945, p. 206-207.
1R Veniamin Ciobanu, I.a graniţa a tTei imperii. p. 25.
rn {D. Sturdzn, M. Kogăl nicc>a nu) Riipirl'a nucovinci după documente autentice, Rucureşti, l!l75 : (M. Kog:,l niceanu) R<lpirNI R11covinei, Bucureşti, 1875:
.Tohnnn Polek. Dic Enccrlmn9 der Bukowina durrh Osterrcicli. Czernovitz, 188!1 ;
VC'niami n Ciobanu, op. cit., p. · 24-39 : Karl A. noider, A11stria's- F,a.~tc?rn Question. 1700-1790, Princeton University Press, 1982, p. 140-150.
20 Haimund Friedrich Knindl, Kaiser Josef II ir1 .~einem Verhaltnisse zur
Bukowi11a. J.B.I•. M.. Vierter Jahrgang 1896, Czernowitz, 1896, p. 3-5.
21 Direcţiile şi acţiunile Imperiului habsburgic sunt dezbătute t;i analizate pc larg de Veniamin Ciobanu, I.a graniţa a t.rt'i impl'rii, p. 21-40.
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de stat major Mieg din partea nordică, spre investigarea condiţiilor locartografierea teritoriului moldovean revendicat u.
b. Gc'isirl'a unor argumente de drept istoric, fie ele chiar fnlse, cure să justifice in faţa Porţii otomane pretenţiile sale asupra nordului Moldovei, clatfl fiind convingerea cl'l tratatul din 177 1 nu putea constitui un argument suficient
ac('!;tui srop. Prin r1htAlmi\cirea şi falsificarea unor informaţii locale, aceste ari:umente au fost oferite Curţii clin Viena, in decembrie 1773, clin Moldova de!
maiorul Mieg :t.1, şi de la VarŞO\'ia de colonelul Seeger il, sugerându-se cA \inului Cernă ul i şi Suceava ar fi aparţin ut cândva Pocuţiei poloneze, deveniti\ acum
austriacu. Pe ba1.a acestui grosolan fals istoric şi juridic, la 7 ianuarie I 774,
Kaunitz dădea dispoziţie ;1moasaclnrului 5<'\u la Poartă. Thugut, 5ă inceapă demersurile pentru obţinerea nordului M<.'ldovci ca un drept ce revine 1\ustriei in urma
incorporării Galiţiei cll Pocuţia polnneză 2.J.
c. Obţinerea unei atitudini binevoitoare a Rusiei faţă ele pretenţiile sale
tC'ritoriale. prezentate Petersburr.ului drept o chestiune care decurgea din noile
achiziţii din Polonia ~'11. In condiţiile In care Rusia, datorită dificultăţilor interne,
generate de rf1scoala lui Pugaciov, avea n evoie de sprijnul Austriei spre a constrânge Ponrta sil accepte pacea, ţarina se va arăta dispusă să accepte pretenţiile teritoriale austriece u, iar apoi va adopta o atitudine echivocă, urmfi ri ncl să
folosească anexiunea a ustriacă ca mijloc de presiune asupra
Imperiului otoman, pentru a-l grflbi s1l ratifice tratatul şi a-l împiedica să pună în discuţie
da:.1zt'le sale 1i1.
ci. Punerea Porţii otomane fn faţa faptului implinit prin ocuparea Buc:ovine1, cu asentimentul tacit al ruşilor. In acest scop, Austria a aşteptat nrni
întU1 încheierea războiului, prin pacea ele la Kuciuk-Knina rgi (1774), evitând să
se angajeze în ostilităţile ruso-turce sau să provoace plimgeri clin partea ruşilor
pentru invadarea unui teritoriu ocupat de trupele lor. Apoi n preferat ca trupele sale să ocupe teritoriul cle nord al Mo!rlovci doar pe măsura evacuării sale
de trupele rme. căutând să cn-;tif!I' <·u cadouri bun<\vointn com:md:mtului trupelor
rusP clin Moldova. Rumiantcv • 1. J>roccrlilncl in :1:est moci, o~tifo imperialC' de sub
comanda generalului Spleny au reuşit, intre 31 august şi jumătatea lunii octombrie 1774, să deplaseze bornele de frontieră din Galiţia In interiorul MoldovC'i, pe un aliniament ce se întindea ele la Prevorodec pe Nistru, la Capu
Codrului pc Moldova şi în munţii Dornei la graniţa cu Transilvanin :JJ.
e. Determinarea Porţii otomane de a ceda Bucovina. Acţiunile diplomaţiei
hnhshurgice ce vi7.au acest scop, lncepute încă din ianuarie 1774, vor cunoaşte
un tempo accelerat mai ales după încheierea în iulie a păcii dintre ruşi şi turci
şi 0<.·upnrea nordului Moldovei de trupele imperiale. Cedarea Bucovinei era motivat/\, fie prin false drepturi asupra acestui teritoriu, rezultate din stllpfmirca
Galiţiei poloneze, fie prin necesitatea unei simple rectificări de frontieră la gra22 .fohann Polek, Topographische Beschreibung dcr Bukowina mit milit:irisch•m .t1nnrnrku11!1en, von Major Friedrich. von Micg, „J.B.L.M." , 5/1897. Czernow1tz, Jll57, p. 3-6; n. Fr. Kaindl, Geschichte der Bu/;;owina, p. 7-10; Veniamin Ciobnnu, 1,a qra11iţa a trei imperii, p. 25-2î; Ion Nistor, Istoria nucot1in~1. Ediţie şi stuclii1 bio-bibliografic de Stelian N~ar.oe, Humanita-;. Bucureşti.
1991, p. 10.
23 Johnnn Polc>k, op. cit., p. 4-5.
R. Fr. K nl ndl, np. cit., p. 10.
Veniamin Ciobanu, op. cit., p. 28.
Leonid Boil"u, op. cit., p. 217.
R Fr. Knlnril. op. cit„ p. 7-10; A. D. Xcnopol, Istoria românilor din
Dacia Traianc'i, vo i. IX, F.ditura Carten Românească, p. 148-14!l.
28 Veniamin Ciol>an11, ln Uomânia fn relaţiile internaţionale, p. ·13.
29 (D. Sturclza, M. Kog1\lniceanu), năpirca Bucovinei d upă documente autentice, p. 7 şi urm.; Leonid Boicu, op. cit„ p. 217.
30 J. Polek, Erwerbung d!!r nulcowina durch Ostcrreich, p. 24 !5i urm.

24
25
26
27
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nl\n mr1ldovcn n:1 J I. J111peri11I otoman. mult prea ~M1bit do pe urma răzbt 1iulu 1
oblu înc heiai, lip.sit de un spriji n eficace din partea Husiei, . Prusiei .şi l·'runtei,
prc•ocupate mai mult de propriile interese, ce vizau împi edicarea unui nizboi
11u-;tro-turc ale ci1rui urm<iri ar fi alterat echilibrul d e forţe şi ar Ji revigorat
poli ttca de compensaţii în .sud-estul european, a cedat sub presiunea cliploma\iei au„triece şi a clemon.stra\iilor de forţă de la graniţele Imperiului habsburgic
cu Moldova şi Tara Romîmeasci\, neputând risca un conflict militar cu habsburgii. Sarcina diplomaţiei aul.triece a fost uşurată şi de intervenţia nei nspirnttt ii domnitorului Moldovei, Grigore al III-iea Ghica, clin ianuarie lîi5. pornită clin imboldul diplomapei ruse şi prusiene, int.:>rven\ ie ce a iritat mult Poarta
otoman-1, ameninţată cu pierclerl.'a suzeranităţii a.supra Moldovei. La acestea se
udau1:ă ş i cadourile substa nţi ale cu care Thu1?ut a mituit la Poartă pa toli aceia
de care depindea rewkarea problemei ;ri_
Hezultatul a fost, in final, cel scontat de Curtea clin Viena, pri n încheier ea la 7 mni I 775 a convenţiei pri n care Poarta otomană ceda Imperiului hab.-;bt1rgic norcl-vc.<>tul Molclovei JJ_ Convenţia, infc"1\işat{1 ca o clovacl;\ a a mici\je i
I '<•r\ii faţi1 dc Austria. a foM ral1ficat:I la G iunie~ ac'.!laşi an · '·
ln vcclt:rea deii m iti\rii frontier elor au urmat lungi şi dificile tratative pe ntru tra~area pc teren ;1 noii gra n iţe dintre Imperiul habsburi;:ic şi cel otoman,
îngreunate cit> eforturile habshurr,-ilor ele a acapara o suprafaţă cit mni mare
din kritoriul Molclov1'i şi chiar clin raiaua Hotinului. Ultima cerin\{1, intfunpinând opoziţia hot<'\rât(1 a Porţii, a
fost ubandonati1 de austrieci. Prin Convenţia a-;upra gra niţelor Bucovinei încheiată la 2 iulie 1771i, se consemna ane:-rnrca de Austri;1 a 111\Ui teritori:.i ele 10 -1-11 km2, cu p•:stC' 70 001) de locuitori,
:1~:?za!i ln orn::el<' Cern{1uţi. S iret şi Suce:iva şi în 225 de sal<" -·.
:\cest teritoriu. numit de austrieci Bucovina, forma t din ţinutul Cerni1uţi
şi c-ea mai mare parte (2 / 3) a \inutului .Suceava, a fost pus incă de la I septC'mbric 1774, oclaF1 cu intr:1rca 11rmatei hab<;burgi c.~ in Ccrmhtl 1. in subordinea
Consiliului Aulic ele Rilzboi clin Viena.
Co:1siliul Aulic de Război a încredinţat adminbtrarea Bucovinei unui administrator, asistat de un con„ilier, care avea in subordine un secretar ad mini strnt1v şi un registrator.
Aclmini'>tralia Bucovinei, incepiincl cu instituirea ei în anul I ii-I şi puni\
ln cle'>fiin\m·ea ei in 1786, a fost o administraţie militar<"1 şi ca o r1?cu11oaşter1? a
i11di1:frl11alitciţii politice a noului teritoriu, a depins direct de Consiliul din Viena.
Primul ;iclministra tor a fost crmtr-Je von Sple ny, care ;i răm as in funcţie plÎn<i
l:i li aprilie 1778. când ll)c·ul ~ă·.1 a fost prc:luat ele n<mernlul Karl 1-:nze nbcrg.
Ace-;ta e ra fostul comandant, vreme de 15 ani, a celui de-al doilea reJ!imi:>nt
vala11 di:> graniţii clin Transih·ania şi el va rămâ n e in funcţie până la desfiinţarea administraţiei mil itare.
Administratorul, care trebuia să fie un militar de ra ng înal t. era gene·
ralul comandant al trupelor de ocupaţie din zonf1 şi răsp11nrlP:i de inlreaga situa\te militarii, econo mică, politică ş i administrativă a provinciei.
Consilierul era un ofiter ce trC'buia si\ cunoască legile şi obiceiurile tării
şi avea ca sarcină aplanarea eventualelor conflicte cu turcii şi purtarea core-;ponclc n\ r>i în lim ba romiint1. Lui ii er:iu subordonaţi un :;ccrCi'tar cc purt;1 toal<I
corc-;pondenţa oficială şi un registrator.

:u

H. Fr. Kaindl, op. cit-., p. 10-11 ; (D. Sturdza, M. Kogălniceanu). op. cit„
urm.
32 Venia min Ciobanu, op. cit„ p. 36-38.
33 lltmnuzaki, VII, p. 157-161.
3.\ Thidem, p. 175.
35 1-furmuzaki, VII, p. 183-284 şi 485-488; Daniel Wercnka, Dic Verhand/1mgen OsterrC'id1s mit der T iirkci ilber de11 .. Bukowincr District" „Jahresbc·richt cler Staats-Unterrcalschule", Wie n, 1981 (1892„ p. 3-21 ; idem, Die Grenzre_q11licr1m!J in clrr Bukowina zur zeit cler Vercinni9ung mit Ostcrreich, J.B.l •• M.,
3/1895, p. 1-5; N. Iorr,a, Histoirc des Roumains, p. 35-38.
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Planul acesta de deslri'l mare şi imp<lrţire a ţării nu a putut ri11n ime ascun.<;
vreme. Stă ril e r eunite ale Bucovinei, in frunte cu episcopul de Ri1clilu\1,
Dosoftei lforescul, in numele întregii populalii a \i1rii, inr:1'ijoralll ele nenorocirea
ce-o aştepta, delegau pe boierul Vasile Bal ş si\ prezinte lmp<\ratului cloleanţelc
lor in lq;lltun\ cu nceMe planuri ~•. 'Vos/lc IJolş ctcvi11c o.ţf }c l, primu/ ş1 cel moi
importo11t reprczc11tont politic ol românilor clin noua provincie, care a dominat
cu ;rntoritate întreaga viaţii politicll bucovineană din primele decenii ale st.1plln iril aus~riccc. Mare boier, fllcilncl parte di nt r-una clin cele mai reprezE:ntative
fomili1 boiereşti din Moldova, cu o culturii \'asrn , cles<ivi1rşitf1 prin studiile fă
cute la Vien a, adept al ilu min ismului şi al refo rmismului iosefini~t. Ba lş şi-a
dedicat intreaga viaţii activiti1\ii de ap1\rare şi propiişire a nati un ii rom[me.
Ca deputat al Bucovinei (Abgeordneter cler Bukowina). reprezentimd inte·
resete tuturor stărilor provinciale, Balş remitea tn noiembrie I i80, contelui Ha dik două me morii foarte importante, întocmite ele el personal, in care prezenta
dorinţel e ţării In faţa autorităţilor centrale din Viena şi anume o „Prea p lecata
Pro-memorie" (Untcrth:iniges Pro Memoria) ~i un cuprinz;\tor me morandum, in·
Utulat „Descrierea Bucovinei şi a situa\il'i ci interne" (I3aschreibung dcr Bukowina unei deren innern Verhiiltniss) :to:.
T extul acestor documente, ce se constituie ln J'rimo mcmifestorc po/iti<'<l
importontc'i o românilor din Bucovina, clu pll 1775, este semnificativ pen tru incercarea de defi n ire, pc baza d reptului istoric şi natu ral , a statutului politic al
n n\1u n ii romime ele aici, în raport cu puterea dominanti'I ln imperiu.
In acest sens, Vasile Balş respingea ideea clezmcmbriirii teritoriale n Bucovine i şi nlipirea ei la Galiţia sau Transilvania, ccrilncl p:1straren integriU1\i i terilonale a provinciei, sub jurisdicţia J\clmin istrn\iei militare, cu un r,racl ele autonorme , potrivit cu trecutul ei istoric şi caracterul :<,i\U etnic ap<1rte. La a ceasta
se ad.:1uga şi exemplu l pe care-l putea oferi Moldovei ~arta
Buco\'inei. Tot·
odatn, in numl'l e
„bu 111\ stării patriei snle" şi a s upu şilor ci , ciupii cc clcscr1a
„a devăra t a stare a ţării, ne voile şi viol ilri le naţiei", el formula, in numele „bi·
n eh u obşte sc" , un adevărat program de m i1suri pentru reorganizarea intregh
vie\1 publice din Bucovina .
Semnificativ este faptul ci\ aceste scrieri politice din Bucovina, acceptîind
ideea r,enerală in teoria şi practica politic{1 a Europei secolului luminilor, că
monarhia ri1 milnea cea ma i bună şi mai potrivit<\ formi1 ele gu vernare, cu con·
d i\in s;,\ fie luminatil M, dezvoltă tema monarhului bun şi luminat, comtruit:\
in con formitate cu imperativul raţiunii d e stal, in
care statul nu mai este o
proprietate a suveranului, ci un bun comun, căruia suveranul ii asigur<'\ gesti unea in interesul tuturor . Stalul, sublimat in persoana impi1ratului luminat,
apare astrei ca un garant al securitu\i i colective, fiind sursa de la care eman<\
mu ltă

„bunăstarea sup uşilor săi " !>li.

D eşi la 23 noiem brie 1 î80, contele Hadik recomanda acest me moriu bunf1vointei imp('rialc '· impitralul a decis ca cele cerute î n nwmoriu să rămi1mi „in
suspenso", conti nuîmdu-se mfisurile in vederea alipirii ele Galiţi a ~H. Totuşi, inair. te cit:' a hot.<"1ra definitiv soart a Bucovinei , lo:;if al Ii -lea s<' hot ;"m.'i5te s;"1 ccar{1
pi1 rerea in aceast{1 privinţă şi şefului Cancelarie i r euni te boemia no-austriece.

51 Fr. Zieglauer, G r.schichtlic:hc Rilcier au.~ dcr Hul.:owi11a zur Zo•il d1~r ii.~te r
rcicllisr.lwn . Militiirvcr wollrrny ( 178·1-1786), voi. 11 , Czernowitz 18!!5. p. ·Hi; J.
Polek. op. cit., p. 54 : H. Fr. Kaincll, op. dt., p. 9: M, Jacobe'icU, op, dt„ p, a,
52 Arh. St. Bucureşti, loc. cit„ VI/2 şi VI/3 a: J. Polek, op. cit ., p. 103,

nr, III ş i p. 103- 11 2, nr. IV.
53 /bi<lcm.
54 Paul Hazard, Gânclirco europeană în secolu/ al X\ 1 111-teo. n e la Mn11tcs<111fou ICI l.cssing, Ed . Univers, Bucureş ti, 1981 , p. l 76.
55 Ccorl?Cs Gu•clorf, l.'avimcm ent des scien.ţ hu111ai11 .ţ a u siccle des I.umicrcs, Paris, 19;:1, p. 512.
56 J\rh. St. Bucureşti , fond Consiliul Aulic de Război. VI/2 : VIp. a .
57 Tbid em, VI/3 a, f. 2-33.
58 .J. Polek. op. cit., p. 54.
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contele Bli.imeg1m, trimi\imdu-i la 10 decembrie 1780, memoriul in cau:tll. ln
nota de răspuns a şefului Cancelariei aulice, din martie 1781, după Jecturar<.>a
memoriului lui Bal ş . 'c preciza 1·i1 „fiucovi11<1 in nici (Un caz nu trebuie să fie
unita cu altă provincie, ci s{1 fie tratată ca o provincie cu totul scparat<'i", pentru ca, prin aceasta, să se cî1ştige „simpatia şi încrederea naţiunii moldovene":..!•,
atut ele nece~mr<I in realizarea planurilor viitoare ele expansiune a Jmperiuh11
habsburgic spre gurile Dunf'irii.
ln aceeaşi perioadă, Vasile Balş, clupfi ce, clin septembrie lî80 intrase în
serviciul Aclministrapei militare, înainta noi propuneri Consiliului Aulic ele Răz
boi, la 5 Hprilie 1781, in care insista din nou asupra n ecesiU1ţii menţin erii indiviclualit<i\ii acestei pro\•incii, ca şi asupn.1 infiin\{irii ele şcoli publice clin veniturile măniistirilor, a stimuliiriii ţ{lranilor în muncă, prin privilegii şi răs
pUip etc. t~.
ln urma acestor insistenţe, la 20 mai 1781, Iosif al II-iea dispune ca Bucovina sit ri1mână in continuare sub conducerea Consiliului Aulic ele Ruzboi.
Acesta urma s{1 schi\cze un proiect ele con!;tituţie a BucoYinei, care să prevacl(1
u aclm}nistraţie uşoar[1 şi drea ptă, clar profitabill1 pentru viste ria imper ială til.
Consiliul, în r;1portul său din mai 1781 către primul ministru, Hatzfels, şi-a
!n~uşit propunerile fi'icute ele Balş, referitoare la înfiinţarea unei episcopii şi a
cons1storiului, a şcolilor publice, la imbum'Hf1\irea comerţului şi a soartei ţiira
nulu1 etc.. aclf1ugâncl şi alte propuneri mC"nite să dezvolte economia bucovinean{1 •>L. TotodaU., impurntul hoti'1ra ca boierul Vasile Bnlş sf't fie folosit la rczoh·area tuturor prohlt-mclor legate de intocmirca plunului de rcorgani:tA'lre a
nuco\'inei şi nu într-o funcţi e limitaltl t'l. Se parc insă cil Balş şi-a cl epilşit atribuţiile şi a intrat într-un conflict ele interese cu Enzenheri:, ceea ce l-a d eterminat pe imp:''irat să-l numească, în anul Ii83, cu prilejul vizitei sale în Buco\·ina, în funcţia de conct.>pist al Consiliului Aulic ele Ruzboi din Viena " 1.
ln condiţiile politice interna\ion;ile clin sud-est ul Europei, determ inate ci<.>
;il i a nţa austro-rusl"1 şi ele prefi~urarca viitorului conflict ruso-austro-turc di n I 78i,
împara:ul Iosif al II-iea, aflat în vizitii în Galiţia, a luat o hotilrâre n eaştep
tat<i, poate şi sub influc-n\a nobilimii Raliţiene H>, aceea a cl e~Cii n\ ării !\dmini stra\iei Militare şi înlocuirea ci cu o aclministra\ie civilă, având în frunte un
căpita n ţinutal'~. Prin aceasta, Bucovina era incorporalii pro\•inci<.>i Gaii \ia, ca
şimpJu \inul administrativ al acc~teia, pierzilnclu-şi incliviclualitatca politic;! de
care se bucurase d e la ocupare şi pîlml atunci Iii, ,.,.tl'lsura a creat posibilitatcn
ruperii st.atu-quo-ului natior..'ll rom;1ncs::, cu implicati i clr:un:it icc in evoluţia istorică ulterioară a acestei provincii. Aceasl:1 hotlirilre ele desfiinţare a autonomiei provinciale a provocat opoziţin romimilor clin Buco\'ina, redobiinclirea auton omiei devenind principala ceri n!i' a programului naţional, pâni'i la obţinerea
sa, ln anul 1849.
In~tituirea administraţiei habsburgice ln Bucovina a operat, in timp, schimbări şi in structura nrlmini~trati v-iuriclidi a provinci<.>i. Astfel, la început. clatorit;i instabilităţii politico-diplomatice int e rnaţionale, create prin noua achiziţie
f<lculll ele Casa ele Austria, imperialii nu pl\strat vechea constituţie administrativă molclovenească a provinciei, cu un !;tarostc ln fruntea ţinutului Cernăuţi şi
un 1spra\'nic în fruntea celui sucevenn : cu şolt uzi, staroşti şi piirgari in frun59 Ibidem, p. 55.
60 J\rh. St. Bucureşti, Joc. cit., VI/27.
61 ll>id em. Vl /36 a, f. 1-2.
62 Ibid em, VI/37, r. t-rn.
63 Ibidem, Vll/IG.
61 J. Polek, op. cit., p. 63 : Zieglauer, op. cit„ voi. VI, Czernowitz, 1897,
p . 4ti- 4i.
65 J. Polek, Die Vereinigung der Bukowina mit Galizien im Jahre 1786,
„J.H.l •. M.", VIII71900, Czernowitz, p. 49-50.
6li ll>idem, p. 71 : Hurmuzalâ, VII, p. 474-475.
67 J. Polek. op. cit., passim : R. Fr. Kaindl, Kaiser Joseph II ... , p. J1.

https://biblioteca-digitala.ro

13t
tea celor trei oraşe: Cernăuţi, Siret şi Suceava: cu vornici şi valamani ln fruntea satelor, toţi având atribuţii administrativ-fiscale şi judecătoreşti w.
Dup1\ consolidarea situaţiei externe şi interne s-a trecut treptat la reorga11izarea administrativ-juridică a pruvinC'iel, suh imperiul teoriei şi practicii politice iosi:>finiste, care urmărea şi în cazul Bucovinei restrângerea şi contopirea
particularismului naţional local, lntr-o viziune cosmopolită, integr;itoare. Treptat, vechile instituţii administrative ţinutale
moldoveneşti vor dispare, locul
funcţionarilor moldoveni fiind luat de ofiţerii austrieci, primii devenind doar
un lei ele ajutoare ale celor din urmă. Pe nesimţite au fost introduse ln ţară
normele austriece de drept public şi priva l. Prima schimbare Sl'mnificativi1 se
prouuce în lî79, cind Enzenberg împarte teritoriul provinciei în cinci directornte, cu sediul în Cernău\i, Suceavn, Siret, ln Cimpulunq !\foldovenesc şi !n
cel ruscsctlJ. Directorii administrau districtele lor şi judecau certurile ivite in
aria lor de competenţă.
ln anul 1780 s-a înfiinţat la Ccrn{iuţi un tribunal militar, căruia ii erau
subordonate două judecătorii, una în Cerni\ u\i şi alta in Suceava, iar clin anul
1783 se instituia o judecătorie specializată pentru cauze criminale cu sediul in
oraşul Siret. Acestea se constituiau pentru boieri in prima, iar pentru sf1teni şi
orăşeni in a doua instanţă de judecatii ·iu.
Tot în anul 1783 R11covina a f<>.'> l re im părţit:'i ci in punct ele vederi' aclminio;trativ in patru directorate (Cernăuţi, Vijniţa, Siret şi Suceava), subordonate
Adminhtrnţiei Militare din Cernăuţi. Ccmcluccrea o a vea u ofiţerii impc>riali, că
rora li se adăugau un număr de funcţionari moldoveni 11 • Limba oficială era cca
germanii, clar majoritatea actelor oficiole erau traduse i n romim eş te. deoarece>
germana era necunoscută majorităţii locuitori lor provinciei rt_ Prin noua reor·
ga nizare. directorilor districtuali li !>e lua d rep tul de juclecat:i. e i, rămâni1nd
numai cu atribuţii administrative. Dup ă 17RG, locu l directorilor mil ita ri \'a
fi
lu<it de funcţionari civili.
Re formele imperiale au inlocuit, lnccpând cu nnul 17133, vechea formulă
m oldove nească <Ic conducen• a ora~cl o r bucovinene. cu !iOltm:i . starnsti si piirr,-ari.
cu o formulă modernă, magistratul sau muniC'ipalitatea, ce avea în frunte un
Jttde municipal (Stadlrichter), ajutat de un consiliu municipal. alcătuit cl in re·
reprezentnn\i aleşi din rândul populaţi e i orăşeneşti. Magistratul avea in atribuţiile sa le re sponsabilităţi administrntive, judecătoreşti (constituindu-se în prima
in st anţ 1l pmtru orăşeni pentru pricini ce nu priveau mai mult de 10 fi.), poliţien eşti, pompieristice, edilitar-urbane ş.a. 7.J. Rer.ulamentul întocmit de gen<'ralul Enzenberg in imul 1785 reglementa. sub raportul formei şi a fondului, noua
institut ic a dministrativu orăşenească H _ Magistratele onlşeneşti nu vor fi rcor·
ganiza te d11 pf1 încorporarea Bucovinei la Gali\ia. ci vor fi lăsat e ..în :<.tntuquo-ul organ izitrii aprobate pentru ele" 1 ~.
Noill' instilutii administrativ-juridice introduse în Bucovina, aviincl tenclin\e
de egali zare, uniformizare şi încadrare în normele generale de administ rnre a
Imperiului habsburgic, răspundeau cerinţelor politicii ioscfini ste a epoci i. Totodatl'I ele nu constituit un pas înainte pe calea moderniză rii in sti tu ţionale, clic68 Teodor Ba lan, Administraţia şi justiţia En B1tcovina sub genP ra/ii Splcny şi 1-;nzm1l>er<1. 177'1-1786, „J1mimea l,itr.rară", Ccrniiu\i, 7-R/1908, p. 159.

69 Zier,lauer. op. cit .. voi. XI, p. 159.
70 'I'. Bal a n, op. cit., p. 160.
71 I. Nistor, lJu covina sub raport politic şi administrativ, „Cultura Romf1nilor", Bucureşti , n r. 7-11/1915, p. ·l-11.
72 Ide m, flomâ111i şi rutenii in JJucovina, Bucureşti, 1915, p . 77.
73 Mihai -Şte fa n Cea u ~ u. Emil I. Emancli. Aspcdc di11 evoluţi a cccmn micosocială şi urbană a oraşului Suceava în anii 1774-1786, in „ 1\.l.I.A .", Ia ş i, XXV I
1988. p. 85.
74 Arh. St. Bucureşti , loc. cit., XX/95, f. 1-35 ; Zieglaucr, op. cit., voi. VI,
Czernowitz, 1900, p. 55 ş i urm.
75 J. Polek. Dic V cr ci11iyu119 cler B11kowi11a mit Galizicn, im Jalirc 17116, p . 84.
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tate de raţiunile dezvoltării economico-sociale
de la sfârşitul secolului nl
XVIII-iea.
tn viziunea impăratului Iosif al Ii-lea, conform ideii sale de dominare
a bisericii de ciilre stat, înfiinţarea unei episcopii separate a Bucovinei, scoase
de sub jurisdicţia mitropolitului din laşi şi a patriarhului din Constantinopol,
instalarea consistoi·iului episcopal şi reglementarea clerului ortodox, constituiau
tememrile începutului tuturor a meliorărilor şi reformelor care trebuiau s1\ fie
făcute In aceasti\ nouă provincie ''l
Dar ideea reglementării şi reformării vieţii bisericeşti l-a preocupat şi pe
Vasile Dalş, principalul reprezentant politic al românilor din zonă,
care a
lnaintat contelui Hadik, începând cu 1780, mai multe memorii. Tn acestea, ex·
punând situaţia clerului şi a bunurilor m;\năstin.~tî. fl>nomcnele n<:'galive generate de cumpărarea posturilor în biserica ortodoxă şi unele abuzuri comise de
stareţi, se pronunţa, ln consens cu ideile imp:?rial<..', pentru orr.anizarca unei episc:opii proprii a BucClvinei, sub <"onduccreu cphcupului Dnc;oftei. De a~emcnea
se pronunţa împotriva scoaterii din Ducovina a veniturilor mitropolitului Moldovei. In opinia sa, deposedarea măm'istirîlor de moşiile lor, propusă de Administraţia militară, ar fi fost dezavantajoasă, stârni nd reprobarea clerului şi
a populaţiei. De aceea propunea înfiinţarea unui consistoriu pentru administrarea bunurilor mămistireşti, ca stadiu ce urma să înlcsneac;că mai t!rziu eta·
ti1.area lor. B;inii proveniţi clin veniturile mănăstirilor trebuiau să fie folosiţi
pentru trebuinţele bisericii bucovinene şi mai ales spre infiinţarca ele şcoli
publlce n.
După mai multe tratative cu episcopul Dosoftei şi cu mitropolitul Moldove1. la 12 septembrie 17Rl, Consiliul Aulic ele Război a trimis patenta im·
periali\ ele numire a lui Dos0ftei Herescul în funcţia ele episcop exempt greco·
neunit al Bucovinei lll.
Noua episcopie era scoas::i ele sub ascultarea mitropolitului Moldovei, fiind
pusa sub j urisd icţia Mitropolici siirbeşti de la Cnrloviţ, (Karlowilz). în probleme
dogmatice şi spirituale, aidoma ortodocşilor din Transilvnnia. Prin aceasta, Iosif al Ii-lea urmiirea si\ pareze un posibil amestec al Rusiei, prin intermediul
{>rtodoxici. în zonă. care ar fi putut pune în peric(JI S('CU ritatca ~:a intl'rm\, amcninţăncl chiar stăpânirea habsburgică asupra acestei provincii.
Pc linia continuării reformelor în domeniul ecleziastic, la începutul anului 1782, Vasile Balş a trimis generalului Enzenberg şi episcopului Dosoftei
un plan cu privirP. la înfiinţarea şi funcţionare;i consistoriului Bucovinei. Acesta
urma să fie format clin episcop şi alte patru persoane (doi clerici şi doi laici).
Consistoriul trebuia să i;i fn eviclen!ii ve niturile fiecărei mănăstiri, să reglemen·
tezp felul cit' viaţi\ ul că lug <'irilor
şi preoţ ilor, ca şi \'t:'nilurile şi cheltuielile
lor "I!•. Ca urmare a :1prob{1rii acestui proiect şi continuiind li nia secularizi\rilor
'începute în partea ve>~ticii a n•on:1rhici rn. impăralul Iosif al 11-lea cle~fiinţa, in
nnul 171!3, cloui\zeci din cele douăze ci şi trei de mănăstiri şi schituri existente
ln Bucovina, secularizl\ndu-le moşiile, pe motiv di nu au întreţinut şcoli sau
~pitale, deci nu au de>pu-; o activitate proficabil;'\ societiiţ ii. Din moşiile mănăc;
tircşti şi episcopale, care însumau peste jumătate din suprafaţa provinciei, s-a
format Fondul religios grc>co-neunit a l Bucovinei, care a clenmit cel mai mare
proprietar funciar din provincie ~ 1 •
Reorg;inizarea bi'>ericii bucovinene avea :c;ă se încheie prin punerea în
uplicare, cu ordinul împăratului din 26 aprilie 1786, a Regulamentului admi76
77
78
79
80
p. 233.
81

Arh. St. Bucureşti, loc. cit., VIII/15, VIrI/30.
Ibidem, Vl/2, VI/3 a, Vlll /42. VIIJ /43.
Ibidem, VIll/26, f. 1-4 : I. Nistor, Istoria Bucovh1ci, p. 32 şi urm.
Arh. St. Bucureş ti, loc. cit., VIII/46, f. 1-2.
Hur:o H;mtsch, Die Gcsc11ic11tc Osterreic11s, voi. IT, Graz- Wţcn-K mn. 1!153,
I. Nistor, Istoria Fondului bisericesc din Bucovina,
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1921, p. 22-24.
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nistn1ţiei biserice~ti (Cil'istiicher Hegulirungsplan) ~-,. Prin acest plan aveau .să
fie puse in operii şi multe clin ideile a\'ansate anterior de Vasile Balş, ci contribuind în mare m[1surt1 la elaborarea lui in calitatea sa de concepist al Consiliutui Auli c de Hiizboi .
Hegulamcmtul stabilea c;i în fruntea bisericii bucovinene era episcopul, c;ire
era numit direct de împilrat, în calitatea acestuia ele patron al bisericii ortodoxe clin Bucovina. Hezolvarea treburilor eparhiale revenea Consisto1·i ului, alcf1tuit clin episcop şi patru consilieri, doi clerici şi doi laici. Episcopia Bucovinei era imp{1rţiti1 in şase decanale: Ce rnăuţi, Ceremuş, Nistru, Berhomet, Vicov şi Suceava, conduse ele protopopi, ce erau numiţi de episcop clin râncl:.il
parohilor clin protopopiat. Egumenii celor trei mAnl1stiri ri1mase în fiinţii emu
ulcş1 ele soborul monahal şi confirma\i ele episcop, cu asc:>ntimentul guvc.•rnatorulm. Fiecare din cell' 186 ele pnrohii îşi avea patronul ei. el e regul!'i proprietarul i.atului, iar in lipsa acestuia, şeful ndministra\iei ţării. tn pri\'in\a preotului sătesc, noul rcc ul :ime11 1 stahikll. în ccmformit:ite cu ideile io~eLniste, c<i
acesta trebuia s{1 fie aci;m nu numai educa torul religios şi moral, dar şi civic,
ni poporului şi un colaborator activ al statului. El <"ra foarte îndeaproape controlat ele !otnt ş i avea obligaţia de a ţin e i;Wrea civi/11 pen tru parohia lui.
Tot clerul era s«lari7.at, iar pentru lmbunl1Wţirea mijloacelor ele e xist(• nţ C1
ale preoţilor, li se acorda o sesie de 2·1 ele fi\lci. carP era scutită de contribuţi e, iar parohir.nii Prat• obli gaţ' ~f1 -i preslc?.C cluti:i zile de clacă pe an. Limb:•
ofi cial;"\ ;1 ep:irhil'i cr;i c<'a 1·omani1. in c:1re se oficinu şi sJujbc!t' rcligioa-;c, ctnr
coresponde nţ a ofkiaii1 cu autorit<1'tile 1mblice se făcea in lim ba r.crnwn ă.
ln privinta bunuri lor moliile ~· i imobile ci? c~m~tituiau Fondul relir,ios bucovinean se prevecle\1 că veniturile rezultate ln averea fondului urmau să fie
folosite pentru int reţi1wrea clert:lui şi )lPn tr11 şc1>a!<i, ca si pent. u "!)l'Osperitatea umanitr1\ii" 111.
Heformele iosefiniste in domeniul cclezia'-tic a u produs un adevărat impact la ni velu l sociel<'1\ii bucovinene. S e produc frt1miintiari . mai ales in rândul
clericilor. care protestea7J1 impotriva secularizlirii şi a ruperii legf1turilor confei.ionnle cu Moldova, ele care erau lega\i printr-o întreagf1 evoluţie comună. Tn
i;.ubordonarea faţ{1 ele mit ropolia sârbească se sesiza un poten\ial pericol d ~
deznaţionali z are pentru români. De asemenea au Joc mişcfiri şi in mediul rural, C'oncretizate prin e mig rări peste ~ r:mi\ii, in Moldo\'a, du p<i cum o clemonstreaz1i repetatele llpeluri .îăcute ele episcopul Bucovinei ciitre popula\ia romii
neasei'\ n satelo r clc> u nu da ascultare „oamenilor nizvri1titori şi mincinoşi", ce
in~tignu la p:iră:-;irea ţării. pe motivul ~strid1rii cred in\ei noa ~t ::- e" ele împărat rr..
Ataş<1mc ntul ţăranilor români fa\ă de sistemul ele valori comune crea te de or·
tocloxie lncepe să clevini1 idee naţională şi în Bacovina, la fe l ca in Transil\'ania sau Sc>rbia lli.
ln\'i\\i\mântul a trebuit să fie adaptat şi el t enclinţclo1· politice imperiale de
ccntrnliz<lre, uniformizare şi unificare. Scopul era ca statul hab~burr:ic s1i de
timi pri matul şi in acest domeniu atât de important in viaţa spirituali\ a unui
popor, inr prin instituirea de şcoli publice, în locul celor confesionale, si\-şi
po:itn impune politica proprie în domeniul eclucnţional. Pornind ele ln norm.-i
i1~·.pări1t t>sei J\.faria ThP1·~~ :t . n1•io <''!Ut.~C?tioa.: (!77îl. To~if al II-iea pu n°:-a nc1·e:it, potrivit concep\iilor sale ele guvernare, pe învf1\ămfmtul elementar, car<'
devine obligntoriu şi r,ratuit. Şcoala trebuia să dea. înainte ele toate. huni producatori şi deci huni contribmtbili, buni solda\i, buni cetă\e ni, făr{1 cleosebir~

82 Normalien cler J:11 covi11aer Qr. or. TJWcese von liîî-1886. vol. I, Czerno·
witz, 1887, p. 28-134.
83 Arh. St. Bucure ~ti, microfilme Austria, rola 276 B, c. 3R2.
ll l Normolien... , p. 28-13·1 : I. Nistor, Tstorla Bfa1!rlcii din Bucovina şi ro .~
l 11/ d r>aţional-culturc1l fn viaţa românilor bucovineni, Bucureşti , 1916, p. R şi
11 rm.
115 Arh. St. Suceava. fond Parohia Putna, dosar 1/l i87. f. 14-l!i.
86 F.munuel Turczynski, Konfesion und Naţion, Zur J.'rllhgescliichte
dcr
.~erbisch„n. u11d rumiinl schen Nationsbildung, Dlisserdorf, 1976, passim.
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d1· ncmn sau confesi une, cilre urmilu să aibf1 un minim de cultuni şi un ml·
n11n de ed ucaţie civicf1.
Ideile impi1ratului în domeniul invăţământului se vor întâlni cu ce!P a:•'
lui Balş. :\cesta, încă din noiembrie lî80 insista pentru instituirea unui fond
din \'eniturile moşiilor mimăstireşti, pentru înfiinţare ele şc oli publice în Bl!·
covina. In aceste şco li urma s<\ se facă instruirea tinerelului clin toate sh'\rile
.;odaie .,atul in cele religioase, ci1t şi in ştiinţele necesare, pentru ca din ace.~t:?
\' li1s;are să se formeze demni cadeţi ai statului" li'. Aceasti1 cerinţi1, ce cons.li·
tuia .. dorinţa cca mai arziiloare a tuturor compatrio\ilor" llll, re\·ine in rcpeta'.l'
rimouri în scrierile sale politice 1• 1• Acest accent repetat pus pc şcoah"I a\'ca
menirc<1, confor m ideilor iluministe, de a e mancipa omul prin educaţie, spre a
cle v..:ni un cetitţean util statului 00•
Pentru transpunerea In practică a politicii sale în domeniul şcolar, Cu rtea
di n Viena \·;1 cerc lui Enzenberg si1 deschidă şcoli germane în cele trei oraşt! :
c._.r:1i1u\i, Suceaw1 şi Siret, pentru copiii militarilor şi ai funcţion<1rilor, la care
şi populaţ ia românease<"I putea •.inviiţa s:\ cileaseă, s:i scrie şi să socoleasci1 ln
limba germami" :•1. In acest scop, deoarece in Bucovina nu exisl:lu cadre di·
dac:t1ce c~re si\ coresp und ă scopului propus, ele a crea şcoli germano-român!.',
au I ost aduşi clin Transilvania, în I î/l3, invf1ţfllorii Iosif Thallinger şi Anton
ele Marki :<t. Aflat în vizitii in Bucovina, în vara ace luiaşi an, împăratul Iosif
al ll·lea işi exprima dorinţa ca „s{1 se introcluci1 obligali\'itaiea invi1\iimântullii
pentru intrear.a populaţie" , clin acea:.tă provincie :1J.
:\cest deziderat al împăratului va fi transpus în practica prin aceiaşi re·
r:ulamen l cit' or~anizare a clerului din l"i"Hfi 31 . P rin acr st p rim rC"r;uhmPnl ~:co
l ar al Bucovinei se stabilea laicizaren inviiţ:lmântului, etatizarea şcolii ca ş1
obligativitatea frecventării şcolii. Vechile şcoli moldoveneşti, aflate pe Jângil
unele mfo1f:l>tiri sau biserici, erau desfiinţate, iar în locul lor se înfiinţau şcoli
triviale, c;i o durati1 de trei :mi, în care se însuşeau cunoştinţ e ele mcnl<!re ele
scri'.'i, citit şi socotit, fiind de1>tinale mai ales copiiloJ" din mediul rnral ; şcoli
princij)ale sau ele ci1pctcnie, destinate fiilor celor instăriţi, cc pregăteau copii
pcnlru scolilc normale sau pentru unele funcţii :n ndmini!:.tra\ic : ~ool i norm ale.
cc: preg ăteau cadre pentru :vlministra1„ie ~ i d «i:scâ li p"..'nln1 şcolile triviale. Pentru
nevoile bisericii b11C'oviuene era înfiinţat;\ o ~c.'Oal;1 cleric:1lă l:i Suceava. b:-iza d e
pornire n viitorului Institut tcolopic clin Cc-rniluţi, cc prC'gă tea vii tori prco\i.
lntreţincrea scol ilor, ca şi plata învăţătorilor şi a manualelor
necesare, se
realiza clin veniturile Fondului Religios al Bucovinei. tnvi"iţămiintul se preda
in limba romimă şi germnnă m Pr:n aceasta, intr-o prin~ă periomlă, io?<efinisl''lll
a favorizat ridicarea culturală a romfmilor bucovineni, la fel ca în Transilvania
~i Banat ~u. limba gPrman;J nu s~iinji> n e:i, deocamdată, dezvoltarea limbii na\ic>nalc. ci deschidea drumul spre funcţii publice. prin studii superioare.
Hî Arh. St.

Bucureşti.

fond Consiliul Aulic el e R<'izboi, VI/3 a, f. 15.

31l Ibidem.

89 lbiclcm, VI /2 7 : VIll/46.
90 I:manucl Turczynski, Von
ti~ch<'

triigcrgruppen und clcrcn

de r AuJkliirun!l zum. 1:riihlii>eralismu.~. J>oliin Uum.<lnien, Mflnchen, 1985,

Fordcmmg.ţ catalog

p. 5!1.
!ll. Fr. Zicglnuer, Die T~ntwicklung der Schulwesen .~ in der Dulwwina seit
<lcr Verei11if11mg des /,andes mit Osterreich ( li74-1899J, Czenwwitz, 1899, p. -12- !ll.
92 J . Polek, Die Anfiinge des Volkschultvesens in dcr Bul.:owina, Czcmo·
witz. 1891, p. 54.
93 J. Polek, Joseph's II Reiscm„„ p. 136.
!l-t Normalicn der Bucovinaer„., p. 131-13·1.
95 Ibidem; Isiclor Onciu l, Fondul religionar ortodox român, Cernăuţi, l!l!ll.
p. 131-1 3.J: I. V. Goraş, Tnvăţcimi11t.ul romanesc in linutul Sucevei, 1774- 1918,
Bucureşti, 1975, p. 44- 49.
96 D. Proclan, op. cit„ p. 242.
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Acum, acelaşi boier Balş, ce insistase îndelung asupra necesiti'1ţii infiin de şcoli publice, care să atragă şi pe copiii din Moldova, aducea din Viena 4 OOO de ci\r\i ele citire, aritmetici, catehisme, in limba germană şi romum\,
ce au fost distribuite gratuit elevilor din Bucovina, precum şi Cartea trclminczoa.~cl pe11tr11 <losccili ~'. Eforturi!".! depuse ele Bal.; în aceasttl direcţie. r,refatl'
pe cele ale administraţiei habsburgice, sunt comparabile cu cele depuse in
Transilvani:• de reprezentanţii Şcolii :\rdelene. Totodată. ele relevi'1 dimensiun ea
pe care o dobimclise cultura, în special şcoalu, sub influenţa ideilor iluminist ~
in ideologia pulitică. considera tu acu111 ca factor esenţial ele emancipart• sacia li'1
şi ele progres al societ{1\ii pe ansamblu.
Şi
in domeniul economico-social, instituirea administraţiei habsburgice fn
Bucovina a determinat unele schimbări In raport cu perioada anterioari1, in
co nfor111 :t;1te cu iclt•ile politice dominante în impt•riu. Punctnnd doar ci1te va
di n numeroasele aspecte ale problemei, care răzbat clin vastitatea materialului
docun, ... ntar. se cu vine sa menţionf1m că o observa\ie generală, c;\ evoluţia econom1 co-sociah"1 a Bucovinei în perioada 177'1-1786 şi o buM1 bucată de timp
clupa aceE:a a fost profund marcati1 de direcţiile d e dezvoltare stipulate d e mercantilism şi de con cepţiile fiziocratice al e impr1ratul ui Iosif al II-iea. :\'lercant ilism uJ!l<l. ridicat la rangul de politică de stat. mai ales in timpul Mariei Th en.?7.a, reco manda incurajarea industriei naţ ionale şi dezvoltarea ei, dezvoltarea
1:omer\ului
şi deschiderea de debuşeur i
pentru produsel e naţionale în afara
gra n iţel or imperiului, căutând s(1 obţin (1 plus-valoarea în sfera circulaţiei prin
realizarea unei balanţe comerciale active. ln acest M.'llS, Curtea din Viena a
ucti\'al în direcţi a transformării oraşelor bucovi nene în importante Cl'ntre de
proctucţie şi de sch imb comercial , spre a putea pu ne în valoare, sub raport ec:onom1c. importanta poziţiei geografice a Bucovi ni>i in tra fi cul com ercial international di n tre Mold11va, Transilvania şi Polonia, d ar şi ca o zonă, care, afl at:1
la gran i ţa Im periului otoman, putea servi excelen t cxpan'iillnii economi ce auo;lricce spre ~ urile Dunării şi Marca Neagră!''. ,,M1<.urile luate a u fa\'orizat :1:.:-za rea in or:ise a „m eşte;;ugarilor gernrnni. bun i si invllţ.a\i" Jua, apar1iniinrl cel:ir
m ai di verse prcifo„iuni, care, ali'ituri de cei indigeni, urmau !'.ă satisfac;\ nevoilr.
interne şi sfi furnizeze produse manu facturate pentru export, Moldova constillfin<I un e:->celen t debu:;eu în acest !>Cop. T e ndin\a principalii n perioadei "
fost. aşa cum re~u lt(1 din actele Consiliului Aulic d e Rl1zboi, de a spori populaţia oraşelor , ca şi a Bucovine i în genera l, prin atragerea ahituri de me.o;erinş1
a u n ui nu111f1r cât mai mare d e negustori din Moldova şi din provinciile impe1·iale , exisUmd chiar proiectul înteme ierii unor colonii comerciale, d e n egustorii
armi>ni cli n Caliţia 11•1. Pe lin ia incura.ii\rii comerlului , int ~ rn .s -:iu desfiinţ at "
serie dt• taxt• şi \' ă mi inte rne, s-a dat posibilitate a aprovizioni1rii n enustorilor
buco\'ineni <'li mi1d11ri şi ele a desface propriile lor produse in pro\·inciil e imp eriul ui C.-.r{1 a pli1ti vamf1, iar în privinţa co m r.r ţului ex te rn s-au obţin ut, prin
firmanul J>orl ii. importante scutiri şi înl e!'>niri pentru cei ce fi\ceau co m erţ [n
'Molclov;i I"!.
:\clmini ,tra ţia habsburgicii a ur1m'1rit si1 det er mine şi o anumit{1 clez\'o!t:ue
industriali\. ln sectorul ali menta r au apărut câte va fabr ici d e bC'ri> la Cer n i111ţi .
Suceava. Ci1mp11lu ng, scutite de orice taxt1 pe prod u cţie şi comerciali7A'lre, in
ţ;1ri1

9i .I. Pole k. rn,, An/linge.„, p . 75; Lucia Protopopescu , Noi contribuţ ii la
bioyra .fia lui lo11 nudai-Defrantt, Bucureş ti, 1967, p. 93- 98.
98 Gheron Netta , l·;xpcmsiunea eco11omiccl a A11 .~tric i şi e.rp!orcir i/1• ei orirmtnl<' , Bu cur~t i, l!l31, p. JO: Mcye1·s 'I'a sche11le.1·i/w11 G eschic/1te, B<tnd ·I, ::\'1an nhe11n. 1982, p. IO!l.
99 Mihai -Ş tefn n Ceauş u, Emil r. Emandi. Aspecte clin <'VOluţin e<'<momicl).~orialii şi 11rlu1111l n oraşului Suceava intre anii 1774-1786, p. 76 şi urm.
100 Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Rllzboi, XX/94, f. 4 şi
XXI '30, L 3-5.
101 .T. Pole k. DiC' .4rmc11ie1· in dC'I' Bukowina, „J.B.L.M.". 12/1904, Czernowitz.
1905, p . 4!l-53'.
102 M. St. Ceauşu , Emil T. Emandi, op. cit„ p . 77-78.
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ideea ele a se incuraja consumul de berc şi a se
evita importul ele băuturi.
Jn aceeaşi idee s-a incurajat industria alcoolului, care a luat un asemenea
avimt încât, doar in câţiva ani s-a reuşit sistarea importului de rachiu clin
Ucra ina . S-au luat mi1suri pentru imbunăt..'\ţirea performanţelor în domeniul
morăritului. prin !nfiinlaren ele mori după „model german". care lucrau aproape
tot timpul anului.
Dat fiind faptul că pădurile acopereau o mare parte a teritoriului provinciei, habsburgii au căutat să pună în valoare aceast..'\ bogăţie natural<\ prin
infiinţaren ;1 două joagăre mecanice, unul pe Siret şi altul pe Moldova:I03•
De asemenea, imediat după ocupare s-au făcut prospecţiuni geologice în
munţi, pentru a descoperi bogăţii minerule, căutând să se exploateze aurul pc
valea Bistriţeirn 1 , minereul de fier la Iacobeni, iar neferoasl'lc la Pojorăta• 11:1 •
Exploatarea sării a reprezentat una din preocupările importante ale administraţiei austriece, căutând să se puni"i capi1t importului ţie sare din l\Ioldo\"al 1 ~ 1•
Concepţiile fiziocratice împărtăşite ele Iosif al II-leu, transferând plus-valonrea din sfera circulaţiei în sfera producţiei, puneau ;1ccent, conform doctrinei
-dreptului natural, pe dreptul de propriek'1le, p<\mântul fiind temelia producţiei,
izvor ul bogăţiei cetăţenilor şi a !'latului ••r.. De aici efort urile stalului pentru
determinarea imbunMă\irii exploatărilor agricole, prin introducerea de tehnici
agricole noi, prin preocupări legate de creşterea demografică, mili ales prin
-colonizări şi printr-o preocupare sporită pentru ameliorarea soartei ţi"iranulut.
totul vizănd în final o creştere a producţiei şi, d e aici, a veniturilor statului.
tot mai mult solicitate de nevoile în creştere ale imperiului.
Pornind de la aceste considerente, austriecii au ciiulal si\ clt>7.volte agricultura, prin incurajare, sprijin şi exemple. In )o('u) culturii unice a porumbului
~-au introdus culturi diverse, intre care cea mai importantă a fost cea a cartofului. S-a ci\utat s;'i se sporeasc{1 suprafaţa cultivat;\ prin desţelenirea terenurilor nefolosite, aparţinând 1-'onchtlui bisericesc, sii se sislemati7.ezc sate le, s;i
se clesece terenurile umede şi mlii şti noas e, si1 se aducă colonişti care s;\ serveao;că de exemplu in agriculturii. să sporea-;('i"t populaţia provinciei 111" . ln ace st
scop intre lî-77- 1786 au fost aduşi maghiari şi s-au format coloniile de la
Isknsegits, Fogodistcn, Hadikfalva. Joseffalva ::;i 1\ndrasfalva, lipcJ\·en i la Cli mău~i. Fântâna Albii, nemţi la Riala şi Jacoheni. Acest<>r<l li -;-au arlfull!at un
num;ir mare de ruteni, \'eniţ.i în nucovina din motive econom ice, militare şi
contesionale, care s-a u aşezat mai ales in partea de nord a provinciei, pătrun
zând treptat şi spre sudul ei' 1 ~1 • A început astfel inc[1 de la ,sfârşitul ~ecolului
;ii XVIII-iea, modificarea structurii etncrlingvistice a 11ucovinei. modificare ce
va lua proporţii în timp, mai ales dupit incorporarea Bucovinei in Galilia.
în atenţia împăratului de a se putea institui impozitul a<;Upra pământu
lui, s-a instituit în toamna anului 1781 o comisie militar;' de delimitare a propricl!lţilor din Bucovina, sub conducerea contelui Metzgt?r, şi se încep primele
măsurători eadastralelJO. în lîR7 se trece la o;cpararea pi1mânturilor clomenical c
IOJ Arh. St. Bucureşti, loc. cit., XXI / JO, f. lî- 19.
104 Mihai Şt. Ceauşu, Noi date privind rela ţii/1• economice dintr" /luro·vi7w şi Trcmsilvt1nia /li sfurşitul secolului al XVIll-lca ş i începutul se('o/ului al
XIX-ka, „Suceava", VIIT/1981, p. 443-444.
105 Gavril Irimescu, Dfa istoria mineritului în Ruco11i1w (1782-191'1), „Suceava", Vlll/19111, p. 265 şi urm.
106 Mihai Şt. Ceauşu. Contribuţii /a istoriru/ r:rp/nt1t<1rii .ţcl rii la sfâ r.5it.ul
seco:11iui al XV 111-lea şi in primo jumătate a secolului al XI X-Ir.a in Hlll:oi>ina, „Sucea\' a", IX /1982, p. 371! şi urm.
10î .Jean Touchard, Histoire des idecs politi<1ues, Pari'>, l!l59, p. 411-412.
JOB Arh. Şt. Rucure~ti, fond Consiliul Aulic ele Război. XXI/30, r. 2:1- :ll.
109 .J. Polek, Die Vereinigu11g der Bu/.:ou>i11a mit Ga/izien im Jt1hrc 1786,

p. 54
110 Mihai

Şt. Ceauşu,

Emil I. Enmncli, op. cit„ p. 84.

https://biblioteca-digitala.ro

MIHAI STE l·'J\K

!·10

Cl:: r\UŞU

clucaşilor, ţi\ra ni i clobundincl dreptul erC'ditar ele folo s inţă a p<'lmimturilnrlll.
în leg iitură cu situaţia ţăranilor şi cu reglementarea relaţiei dintre ţărani
şi stă p îmi, se eviclenţinză faptul că administraţia habsburgică a piistrat în vii;onre, ca nor m[1, aşez{1mântul lui Grigore III Ghica din 1776, căruia i-a ad[1ugat clemente noi, ca j urisdicţia persona l;\ m. Acţiunile impăratului, ca ~ i rcvenclic(ll"ile lui Bal ş , urmi\reau ca printr-o mai echitabm1 repartiţie a di1rilor, prin
reglementarea sarcinilor iobă geşti , prin ameliorarea raporturilor juridice di ntre st<ipuni şi \ii rani, prin educaţie r,l lnvi1lilmunt, s ă se rC'a!izl'ZC mrxlcrnizarca
'unm rura le, sta b il itatea masei ţ {ară n eşti şi tra nsformarea ţl"1ranului într-un nde\'fln:t me mbru al statului.
/n concluzie se poate aprecia că instituirea aclministra\ici habsburgice în
Bucovina a fost o rezultant{1 a d esfăş u rliril o r politico-diplomatice clin estul şi
suci-estul Europei, dominate de r<"zolvar<'a che.!.ti unii orientale şi polone ze, î n
~oncli\iile a\'ansului te ritorial şi polit ic, tot m<ti p ronunţa t , a l Imperiului habsburgic şi rus în zonă, pe fondul unei d ecăderi tot mai pronunţate a Imperiului otoman ş i a Poloniei. Anexa rea nordu lui Moldove i ele Imperiul habsburgic
s-a aflat într-o s trânsă lcgc'iturii cu politica pute rilor europene faţ{1 de cele două
r:hestiuni, în condiţiile ri"lzboiului ruso-turc clin 17611- 1i74, fiind o consccinţ<l
a actului de im pci rţirc a Poloniei, cl in 1772 :a a deprecie rii statutului politicojuriclic ni Prin ci patelor Române.
tn vede rea scopului propu~ . cl iploma\in lrnbsburglcft n dat clovad<l de multi\
supleţe, cllutfmd să şi -i apropie pe ruşi , npoi, punîmcl Poarta oto manii în faţa
faptului imp!i nit, să o mnnevreze în aşa fel incot s(1 c:onsi mlt'i să-i cedez<' ncest
leriloriu, iar în final să înl ă t ure su spiciunile şi ne>liniştcn p u teri lor eu ropene.
convin1<ânclu-Je sii încuviinţ eze anexiu nea fikuh\, f{irfi a revigora politica de
compe n saţii teritori a le.
La j um ăt atea secolului al X VIII-iea, ciocn irile ele inte rese în sud-estul
european co nt u rează tot mai clar a ntnr.on i'>mlll austro-rus, determinat ele piit r unclorea Im,periului ţarist în zona ele interese habsburgice din Europu ele
suci-est. La acea ">ta se ad ăuga şi !nptul ci\ Hu<>ia, folosind ortodoxia ca politicii
ele stat, reprezenta un r eal p ericol pentru securitatea şi integritatea Imperiului
ha bsl>U rgic, ce aven in compuneren sa mni multe popoare ortodoxe. ln acec;t
r·ontext, dobimclirea Bucovinei d e Cosa de Au stria reprezenta o e xcelentt1 poziţie ln fla ncul Rusiei şi-i deschidea noi canale de penetraţie ln Principatele
Romfm e.
Politicn p romovată de impiira tul Iosif al Ii-lea a jucat un rol esenţial in
anexarea a cestui teritoriu. Iosefin ismul s-a manifestat la niYeluJ Bucovinei. în
momentul instituirii administraţi e i habsburgice, ca o a titudine de restructurru~
n tutu ror domeniilor vieţii socictiiţii.
Casa de Hubsburt?, in virtutea drepturilor sale ele i.uvernnitate asupra teritonulu i ocupat, va introduce prin reformele absolutismului luminat, concepţi ile <ale in domeniul politic admin istrativ. bisericc ~c. cultura l şi economi co-social.
Sub impactu l reformelor, vechile instituţii moldoveneşti de sorginte medievală , fiE'
dl au fost mode rnizate, fie cii au clispilrut.
Scopul p rincipal al tuturor ncestor reforme a fost ele moclerni7A'i re n societă\i i in ano;n mblu ş i de integrare a ci intr-o doritft unih1te a imperiului, în
car'! statul reprezenta elementul esenţial.
în insli l uirca adm ini straţiei habsburg"ice fn Bncovinn se remarcă, ca un
fapt semnificativ, r eali7.area unui dialog dintre administraţia impe rială şi principalul reprezentant politic al românilor din zonă, boierul iluminist Vasile Balş.
Acesta, acceptând calea de dezvoltare preconizată de reformistul austriac, s-a
implicat direct, ln calilnte ele deputat al Bucm·inei, în toate măsurile ce vizau
modernizarea edificiului social existent.

ale shipîmilor de cele rusticule ale

111 N. Grămaclil, Stifpânii şi sătenii în Bucovina fntre 1775 şi 1848, „Anu·
arul Muzeului Bucovinei", an. I-II, Cernlm\i, 1944, p. 10.
112 Alfred Peyersfelcl, Das Fronsivcsen in der Bulwivina unter oslcrrckhischer Verwaltung, „JBJ,M", XIX /1911, Czernowitz, p. 26 şi urm.
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D! E EINFOHRUNG DER HABSBURGISCHEN ADMINISTRATION

1N DER BUKOWINA
ZUSAMM ENFASSUNG

ln cliesem Stuclium cler Verfasse r h ervorhebt, auf clcm Grund einer reichcn
llibllographie unei cler urchival ischcn Qucllen, die Ha uptgesichtspunk te flb c~ r clic
Einliihnm r. cler oslcrreichi~chcn Hcrrschaft in cler Bukowina . .in der Zeitspa:me
1774-J 7117. Die Art unei Weise in welche cl er Nord-Wcst von Molclau clurch
clic Habsburgischen Reich ei n verleibt war. in elen Konclitioncn cler politischencliplomalischen EntwickJung der Ost- unei Sudost Europa in cler zwei te n llclftcn
d es XV I I I. Jahrhunderts, sind w e it aufeefflhrt, crachtencl class cli e Einverlei·
bung, c ine. clirekte Konsquenz cler ersten Tei lung Polcns im Jahre l i72, wie
auch clem russischcn-turkischen Krieg zwi<>chcn 1761!-1774, unei der Ent\vc rtun~ dem internationalen politi<>chen-juridischen Sntzung der Hum :i n i~chcn Fi:1rstenlumer, f~ewese n ist.
Der Verfasser annlysiert ausfi.ihrlich clie Anwendung cler Hcformpoliti k d es
Kahers .losephs li. in cler Bukowina. l\fan heraushebt wie .Josep hinismus, clurch
clie Heformirung cler allen politischen, administrativc: n, kirchlichen, kulturellen,
w irtschaftlichcn und so7.ialen Hereiche, zu cler Moclerni~ ier ung cler Ganzesp,esellschafl r:eflihrl hat.
ln die Einfiihrung cler hab-;burgischen Aclminist1·ation in cler fiukowina,
man bemerkl clic Vcrwirklichunr. elnes. j1)ialo,i: zwischen elen kaiserl1chen zentralle unei lokallc Behurden unde cler Hauptpolilisches\'ct reler cler Hmr1ine n au•
d cm Gebil, cler Bojar Basilius Rals<:h, w elche, in seiner Buko\vine r Abgeo rclneter
·Qualitat, in allen Massnahmen vcrfolgencl cl ic Moclcrni ~ie runi:; clt-m bestehenden
..Sozialgebiiude, \'erwickelt hat.
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CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA AGRICULTURII IN BUCOVINA

IN TIMPUL STĂPÂNIRII AUSTRIECE (1775-1918)
MIHEL.'\

ŞEHBAN

La 25 februarie lill6, după m;1i bine de un deceniu de la ocup; m~ a de către
austrieci a Bucovinei - acea p;1rte clin N.V. Moldovei cunosculf1 de către cont(·mporani sub numele de ţinuturile Cernăuţi şi Suceava, cc reprczent;t cev;1 mai
mult de 100/o din cupri nsul lf1rii - generalul Carol Enzcnberg şi colonelul Beck
au prczent.;1t Curţii clin Viena o statistică privi nd noua provincie habsburgic~.
sub numele de UATJONAHIUM PUOV/NC/Af;, care de fapt cuprindea pc larg
ansamblul problemelor politice, sociale şi economice aflate in faţa acestora. în
cadrul a nnuă părţi, clupă cum urmează :
1. clespre familii şi num<irul locuitorilor ;
2. despre agricultură şi numărul vitelor ;
3. despre numărul caselor şi al clădirilor ;
'1. despre pămunt :
!.i. despre mori. rachierii şi berării :
6. dc'lpre dări şi impozite ;
7. despre vămi ;
8. despre produ1,e !;ii fabricate ;
9. despre !mbunăt.-'i\iri.
ln contextul acestei stntistiei se filee o <lfirm<1ţie de marc în se mnătate, pentru
obiectul acestei comunicări şi anume că „a9ricultura şi meii ales c reştereu animalelor sunt cele mai 1mloroase .mrse alimentare şi <le boyăţie ale J<irii" I, ceea ce
ne face să credem că, incă de l;i lnceputul instaurării stăpânirii austriece in
Bucovina, noil e ;1utorit{1ţi politice s-au preocupat să :1dministre:i:e cu pricepere
toate sectoarele de activitate şi în special ln domeniul agriculturii ş i creşterii vitelor. De altfel ne putem cin bine seamn - cunoscdnd dii.tribuţia formelor ele relief
în Bucovina - că in zona de munte şi colinară (ndică a obcinelor proprii in Bucovina), circa 70% clin suprafaţa acesteia, cxist:lu toate condi\iilc pentru dezvoltarea
cr~terii anim:llclor i:ir in 1.0na ele şes, circ;i 30%, se putea practica o ngricultur{1
ln condi\ii optime.
ln momentul in c:1rc austriecii au ocupat Bucovina, pi1m1intul acestei provincii româneşti er:1 în propriet<1tea \ăr:milor liberi şi n stăpiinilor de moşii (laici
şi cclezinstici). l\fai mult, ca o situnţie cu totul excepţională. o bunii p;irte din teritoriul Bucovinei din zona obcinelor se constituia inlr-o enclavă funciară privileg iată. sub numele de ocolul Ct1mpulungului l\folclovenesc, o <idevărat<i republică,
cum o denumeşte D. Cnntemir in cunoscuta lucrare lJcscricr(!CI Mol1lo1:ei, ai cărei
locuitori se ocupnu cu creşterea vitelor mari !ii mici, clar şi cu ngricultura 2.
l K. F. von Enzcnbcrl". UATIONAU/UM PIWVJNC/Af; ilbcr alic• zur politisclum I.a1ulc"'re9icru119 gchori9cm Gegenstiincle in der Rukowi11e, 1ce/chc in clcm
TabC'llarisclien ..t11ha1i9 s1tmmaisch aufgefulnt sind und in folgcndeu Abteilu119Pn
J<ritisch bcl1anclclt wcrden, in Documente Hurmuzachi, voi. VIL p. ·Ui8.
2 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, ed. Gh. Adamescu, p. 61 - 62.
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Pe aceste pâmilnturi. până la ocuparea lor de câtre amtricci. bâ~tina')ii cultiv;iu în zona de ~es cereale ca : porumbul, cunoscut !iUb numele de r,riiu turcesc
(Turki~chen Waitzen). grî1ul, secara. clar ~i uncie pl;mte inrlustrialc ca inul ~i
cânepa. Heferinclu-se la agricultura pr;iclicat;'1 in i\Iolclova la vremea sa. ;iprccicri
v;1l;ibile ~i J>t.'ntru secolul ;1! XVIII-iea pănă la ocup;1rca Bucnvinci de au„trieci,
D. Can:emir
fflcea oo~cr va\ia că „plantele ce nu ,\"o! pot semci11 a pc munţi, di11
c<m.:a !Jrcutcjţilor friyului .5i furt1rni101', cresc atât el<• bogate pe î11ti11 scle câm11ii
Îllni: plll!JC1rul în n11ii cei /Juni, fo de 21 ori scim<l11ţc1 de yrâu, secara âe 30 ori,
o r.:: ul de tiO de ori, iar J1<'1:tT1L meiu ... ia de 300 ori sci mâ11ţa. Pentru ov1i.? - co111, 11:w Ccmtemir 1·cale, 11ici 11u este
;i/,•iul m 1\loldovc1
11 ci.,c11t ICI ni 1:oşt. ri

Moldova ,11u este mama oşa <l e f<'cund<i c<t l'cnt.ru cc>lelal!e ce·
mult. i11trelrni11ţal, celei in locul lui se <iă rnilor orz ca hranii.
de sus (deci ~i în 13ucovin;•) creşte foart ~ frumo.~ <le unc! e .~-·:
prnvcr/Jul ni meiul din Moldova <le jos nu arc ro!lje :1. ln pri-

\' in\a crc~tcrii ;in imalelor tot D. Cantemi r su blinia faptul c{1 zona C 1i mpulu11 ~ ului
Hu•csc (ele fapt cel de pe Cercmuş). :o;;i Ct1mp ulungului Moldovenesc p e l\lolclova.
e:-a u renumite> prin p;"1şunilc lor atât pentru oi cut şi boii mici clin această parte
;1 \<irii. boii cd ma i 9raşi şi cc>i mai f rnm oşi a flilnclu-sc în 7.0na Ccrnău\i. pe ntru
caii mici clin Moldova ele munte. ·p utcnzici şi nil>cl1itori la mzrnc<i" ·1•
Cum :1t1 procedat autorită\i!e austriece in Bucovina pentru clezvolt :1rea a i.:riculturii ? Mai întâi au procedat la scc ul:irizarc a averilor r1'{111{1'\lir.~.5ti crcincl fondu l
bi..,c rice<,c c;:u-e cuprindea mai mull ele 50% clin arealul Bucovinei. He„tul ;1r;;-alului
a devenit domeniile slall!lui sub numele de fondul cameral =·. Cât privt•ş te dmncniile boiere~ti ele au fo~t !;Ubst:mţial redu<ie. ca ur m:ire a ~n~i(!ră rii multora dintrQ
boieri in l\lolclova. cam la un deceniu de la ocupare.1 nucovinei ele către a ustrieci.
ca urmare a decretului impe rial clin 14 m,,rlle 1ili7 prin car(• boi(·rime;i clin !3ucovin :1 era • 1~i milat[i cu cca clin Gali\ia ( ~e ~ti c că în 17/lli Bucovin :1 ;i fost int ~g r;;t;i
in provi11ci:1 Galiţia). Ce ~-a inti\mplat ele fapt'! Prin cmir,r;u·en mullor far11ili i
boic 1·cş ti clin Bucovin:1 în Moldova, m oş iile acc.s tora. vândute in prcal:rbil sa u ;:rencla~ C'. a u intrat pc rmîna unor oameni, ii reci şi evrei care. ult erior. ca prop.-ictari
ele mo-:;ii, au dobăndit ~;i tilluri ele noble\c ". J\.lai tf1rziu. ciit ~ va decenii după i:ifi'.n\area Ta bulei Ti'trii in I i!J2 pri vinci registru funciar no un aclminio;tra ţb habc;bun ică
av c.1 •{1 ecctuezc. in 11118·- 1820. la nivelul provinciei. un nou rccens{11111int ;d fonduiui !uncia•· pentru mai buna or~ ;inizarc a dczvolt[irii ~i cre~tcrii anim:1lc>lor. d;!r
şi pentru r~cli"Lr ibuirea dărilor şi impozitelor ce urmnu să fie plătile de pos;:, ori
<Ic p[1miinturi prod uctive. Totocloat;\, cu ;1cest p!·ilcj se constat;1 eu;111tumul for\ C'Î
ci,! 111unci1 exi-.te:it i n aceste domenii ele activitate cconomii:ă si mai ales neces itat...?a sporirii acestei forţe de muncă. Aşa avea ">i°t se pună bazele unor cnloni7.:iri
cfcr.tuatc periodic cu elen~cnte străine in Bucovi na provenite nu numa i clin prnvin dile centrale habsburgice clar. mai :1les. clin G;ili(.b. Tot in lel!ă tur[1 cu for\ :!
d e munci'\, conducerea centrală a Imperiului austriac a procedat in 18 Ul 1.1 clesfiin\area prestării clăcii şi dijmei. Pâni1 :1tunci în baza unei orclon:?n\c impe rhle din
22 m:irtic I illi intre;1 ~a proprietate rurală fusese constituiti'1 clin două p;kţi disti n cte : pr(lprietatea mici"i ţ[1rănca•că (ruo;ticală). şi marea proprietate no bili<i:·:i
(dom inic:1l:1). ln aceac;ta din urmii intra l'oi rondul bisedce ~c clin Bucovin;1 crc;;t
in I i81i. I n baza acestei orclonan\e imperiale toţi proprietarii de păn~ânt cr.iu oblii:ati la plat a impozitului funciar către stat; in piue; \<ir:mii improprictf1ri\i clatc1r:it1
pre" taţii in nn1nc{1 şi n;ituri"i fa\;'i ele foştii proprietari 7. l'rin scutirea ele rubotă <;i
dijmă. \ăr:J nii clin nucovina aveau acum posibîlit:itea 'iă-~i anp,ajcze liber fort:• cl0
munci'• or i uncie nr ciori. ca şi cei clin Transilvania. D:ir nu numai :iti\t. Ţiir:111ii
au procedat in anii următori la vinderea pămilnturiJor lor. pentru a-şi plăti datoriile
b;'m ~ti faţă ele nobili. Drept urmare ţiiranii liberi, nC'mnia\'ănd pămiint ci numa!
ror\a braţelor, ;1c~ti:i puteau s-o închirieze pentru :-i-şi asii?ura existen\a. A~:1 se
face că clupf1 1857 foarte mulţi t<irani clin Bucovina s-a u arll!ajat ~ă munccasc[1
sewnier pc moşiile fie ale nobililor fie ale unor \<ir;mi insti1ri\i, dar nu numai în
3 Ibidem, p. Gl.
4 lbidl•m, p . G-1-Gf>.
5 l. Nistor, Istoria Huco1.:i11ei, Bucure<;;ti, HJ91, p.

6 Ibidem, p. 55 :; i urm.
î Ibidem, p. r111.
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Bucovina ci şi in Moldova vecină : de ex. in judeţele limitrofe : Botoşani. Dorohoi,
Suceava dar şi mai departe : Vaslui, Iaşi s. Ţăranii din Bucovina erau ani;:ajati Ja
munci ca : prăşit şi cules, in general Ia toate muncile agricole clin primăvară până in
toamnă. Este de la sine in\eles că această for\ă de muncă a \ăranilor din Bucovina era mult mai ieftini"l decât cea din Moldova ; aşa se şi explică şi numărul
marc al acestor ţărani angaja\i Ia muncile sezoniere. Totuşi in Bucovina agricultura a înregistrat unele succese in sensul că s-<1 dat o mai mare extindere culturii
porumbului. Piinii in 17i5 porumbul !nccpuse să fie cultivat în Moldova. D. Cantemir nu-l amint01tc in rândul cerealelor cultivate la vrc111e;1 lui, dar faptul că la
sfârsitul secolului al XVII-iea, mai precis pc timpul domniei lui Const;intin Duca
(1693-16!J5), se introdusese dijma clin păpU.')Oi este o dovadă nu numai a cultivării
porumbului in Moldova clar şi a ob\inerii unor recolte destul ele mari pentru a
se preta la dijmuirea lor ele către domnie. Această dare era de un zlot la pogonul
de păpuşoi, care atunci clădea un randament mai mare fiind cultivat pc curăturf1
(pământ desţelenit). De altfel este si11ur ci1 au-,triecii ar fi adus porumbul din
Transilvania, cultivat din secolul al XVIl -Jea. dacii pâni1 atunci n-ar fi fost cultivat
in nucovina, aşa cum au procedat cu cartoful cunoscut în Transilvania in secolul
al XV III -iea iar in '.\Iolclovn introdus abia la începutul secolului al XIX-ll'a. pe
timpul lui Scarlat Calimach (1812-!Bl!J), clupă mărturia cronicarului Manolachc
Drăghici. Dupf1 cum se ştie cultura c;irtofului a fost introdusă in Bucovina la
sfârşitul secolului al XVIII-iea pentru a se suplini lipsa p:irumbului in anii ele
secet<V'. Hei:;iunile propice culli\'<lrii lui au fost la inceput pe valea Siretului şi
Sucevei, clar curând. după multe cles\eleniri pe valea Moldovei. avea st1 se ajunr.f1
cu cultivare;i lui la mijlocul secolului al XlX-lea până la Jacobeni. O noti\ă clin
„Gazeta Transilvaniei" din 1855 ne relate;i7.ă că in .1cea vreme un preot. Dimitrie
Dan din Iacobeni. ob\inuse frumo;isc rezultate in cultura cartofului pe care-l cultivase experiment:1l clin 17 soiuri 10_ Ulterior cartoful a fost utilizat pentru obl_inerca alcoolului iar borhotul ob\inut, cl;it c;1 îngrăşământ pentru vite; tot :1şa cu
orzul, incolti t ;irtificbl, cunoscut sub numele de mal\. folosit ca nrntcri<? pr ima !:t
fabricarea berei.
Tot in l eP.i1tură cu cultivarea ccrc;i lelor. se ş ti e că pc mo:~ii!e din 1-'onrlul
bisericesc a u fo..,t cre:1te ele dHre a ustrieci ferme mode l, inze-;tr:it.c cu unelte ag rii:role. cu personal tehnic specializat - /cm vicşii (lanclvirt) cnre s-au preocu pa t ele
folosirea d e !ngrii:~<lminte natura le ş i chimice pentru sporirea r:mclamcntului. care
:1u supr;iveglleat .1c\iunea de defrişare d e pe valea !\'Iol<lovei. a Siretului. Prutului.
Nistrului, pentru ou\inerca ele noi terenuri de culturf1. !n felul accr.ta s-au ob1.inut
r ecolte im pnrtante l:i cere:1le ca : ~râu. mei. scc;iră. orz şi ov:lz : s-:i extins cultiv.1rea unor lc(!Ume c;i : mazărea. bobul. fasolc:i, aceasta clin urmC:., selec\ionatii. a
clat un bob neobişnuit ele mare (numit bombii). apoi morcovul. sfecla . Cit priveşte
cultura unor plante inclu!>lrialc, cn inul ~i cânepa, acestea a u foo;t clcstinatc mai
ales pentru nevoile ros poclăriilor li1rim01ti. fliră sil se constituie ca o marfă com<'rcializatf1 în interiorul Tmp<'riului habsbur r,i c, deci pc pia\a internii a ace~tui ;1. De
altfel. clin sămimta de cfmepi1 şi de dovleric se scotea ulei ul in inc;tala\ii tradi\ionale aflate in mediul rurnl, şi care a!>lăzi se constitu ie ca obiecte preţioase de
muze u 11 •
O d eoscbit(1 .'.'!tc nţi e au acorda t autoritii \ile austriece cre!'terii a nimalelor. Mai
intâi au introdus noi pl;inte furajere ele m;ire randament. ca de ex.: lucerna ~i trifoiul aduse clin re r, iunea mediteraneanf1 şi aclimatizate o vreme în Tmpcr iul austriac. Apoi au fost efectuate defriş ăr i pentru obţinerea de locuri pentru f<inc\e ~i
P<i~un i. incă ele la sfârş itul secolului ;ii XVIII-le:1. in re[! iunile Co\m;i ni. Suceava,
Hădăuti . \lijni\a ~ i Storojincţ. apoi !n regi unea Câmpuluni:.r. Cern{m\i, ajun r,â nclu-sc
8 1'~c. Ncr,ruti. Dc:zvolt arcC1 agriculturii în i'llolclor.:a Intre anii IR 18- JR1 t in
voi. Dewollarca cr·o11nmiC!i Moldoi1ci 11148-1864, Bucureşti. IP6:l, p llB-89.
9. C. Ş c rb:m, Pătrunderea pla11telor ele oriyi11c"l nsiaticC: şi mu crica nă în agricultura romu11cn.~că , Comunicare preze nt ată la ;11 X !!-le:1 Simpozion Nalionnl d e
istoric :!'i rctrolor,ic ;ir, rari1 ;i României. Deva. :li :m g. - 1 sept. I!J92.
I O "G nzeta Tran c;i lvaniei ", 1855, p. 28!l.
11 Vezi piese unicat la Muzeul lem nului clin Câmp ulung Moldovenesc.
10 -
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astfel cam la 550/o din suprafa\a totală a provinciei. Pe această cale s-au creat • ln
Bucovina trei zone specifice pentru cultura plantelor agricole şi Jâne\elor:
a. pentru cultu ro 1>0rumbului intre Nistru şi Prut şi la suci ele Prut până
apronpe de Suce;iva ;
b. pentru cultura celorlalte cereale semănate nu num;ii to;imna d;ir şi primăvara (orz. ovilz, mei. hrişcă. secară. grâu) zonele prielnice fiind valea Moldovei
şi văile afluenţilor acesteia, wilea Prutului. Putnei, Solone\ului :
c. pentru pcişuni, erau rezervate regiunile Co\mani, valea Moldovei şi Mol·c1uvi\ei.
Tn aceste ccmcli\ii se npreciaz<i că. dupf1 un secol ele stăpânire în Bucovina,
a utoritf1ţile austriece au reuşit să ameliore7.e cultura pl:intelor cereale, să cultive
deopotrivă uncie cereale atf1t primăvara cât şi toamna (grâu, secar{1). pe suprafeţe
p..'1mi la 400/o clin suprafaţa totală cultivabilă din Bucovina (grâu 8-180/o, secară
4-150/o, porumb 8-100/o. orz 1- 210/o. ovăz 6-260/o); ca urmare s-au înregistrat în
1870 următoarele cantiti1\i ele cereale :
li.324 chile grâu ceea cc însemna 15-30 hani\e/ pogon :
167.1199 chile porumb ceea ce însemna 16-32 baniţe /pogon :
(57.i25 chile secară) ;
65.28!! chile ovi1z ceea ce însemna 26 baniţe - 90 ban iţe /pogon :
47.664 chile orz ceea ce însemna 18-80 baniţe/pogon 12.
Vom inch ei a cu unele cbte privind succesul ob\ inut in domeniul zootehnic
(crer,terc:t animalelor). Co n c;i~h'r<'1ml zootehnia ca o :mexă :i ;1f'r iculturii la vremea
aceea. Un tim p a ~1tor ită \ile ;rnstriece au supraevaluat rolul ;ll' ri-::ullurii in r:1port
cu zootehnia, în ~en„ul că ~- a accentuat procesul d e defrişare pentru o bţinerea de
teren ur i noi de c ultură şi ele piişun i : apoi s-:i.u introdu .-. cult urile bianu:ile. pe
aceleaşi terenuri : in com.ccin\ă s-a ajuns la sărăcirea trept a tă a solului veP.etal.
l:i sc<iclcre:i tempora ră a producţiei ele cer!'ale. in fine multe di n cereale au luat
drumul inclustriali1.ării pentru ob\incre;1 ele alcooluri. clar ş i pentru înP.ră ş iiminle
in domeniul zootehnici. Abin în a doua jumătate n secolului al XIX -iea s-a stabilit
un echilibru intre ;ii;ricultură şi zootehnie in Bucovln;1. A.-.tfcl a Priculturi i i c;-au
r ezerval circa 520.000 poroane adld'1 250/" clin teritoriul cultiv abil. fiinc\elor ş i păş u
nilor ele asemene11 250/o (in rest 450/o păduri ~ i 50/o r răclini). Astfel. in răstimp ele
un ~ecol. fondul ele !)eptt'I in Bucovinci n-a evolu.1t spectaculos cum ar fi fost de
clorit !) i de aşteptat : ele ex. in clistrictul Suceava erau în 1786. 4.14.9 cai iar clupă
un secol numai 5.10!>; in 17110 11.36() boi ia r in 1869 31.022. în 1786 erau 53.257 oi
iar in Jllli9. 30.196 ni. deci mull mai puţin : in districtul Cern;iu\i situaţia era următo area : H.025 cai faţă ele 2.508; 11.!l0-1 boi fată ele 27.613 ş i 25.105 oi fa!ă ele
25.708: in clistrictul Siret situa\ia era : 5.5f18 cai faţă ele 5.09·1, 12.383 boi faţă de
21.713. 13.7 16 oi fală ele 13.554. etc. 13,
Tot in acest domeniu s-a u depu.-. eforturi pentru creare:i unor rase noi ele
:mimale prin lncrucişarea cu exempl:1re de tauri a duse clin Elveţia. Austria. clar
şi pentru !mbuni"tlă\irea raselor de cai autohtoni cu exemplare clin Orientul Apropiat şi clin J\nl"liot. De asemenea. in PR8 s-a creat. mai întâi la Văscău\i. o haz<\
ele cabaline experimenlal ă. e vorba de cunoscuta herrhelie ele armăsari ele rasă.
:mimate destinate in special armatc>i. Apoi herf'h elia s-a mutat la Răclăuti. ea
aflându-se la ba7.a c<>lei existente azi. Asemenea herv.helii filiale au mai fost st.,hilite Ia Milişl\uţi, Vicovu! de Jos. V.'.lclu Vlaclicăi. Voitinelul. etc. Tn acelaşi scop
n fost creată la Ri1clăuţi o herr.hclie model în 1865, aviind o capacitate de lucru
ele 600 ieoe H.
ln conclu7.i e. vorn me nţiona ;iprecierile unui istoric rus. K. B:ilarlienko (autor
al unei micromonorrafii privind Bucovina :1părută la PetroPr:id în 1915). despre
rlezv oll;~rea aPriculturii ş i crcstere:i animalelor !n nucovina. „l'rinripalelc o<'upatii
fll<' locuitnrilor Bucovinei - afirniă acest:i - sunt aqric11l/.ura in pci rfile de d.impic,
rrl'şle1·ea vitelor şi industria f orcst.ierci la m1111te. !1t part.ca ţlc nord unde o parte
clin H11rovina estp fon1•atcl din şesuri bogate se cultivă şi clnu recolte bor1ate: grâul,
sfecla, în mod
deosebit porumbul. ne-a l1m9ul râului Suceava, in r1rădini sunt
12 P. S. J\urclian Bucovina, d<'.ţcricrc cconomic~cl, Bucureşti. JB76. p. 36.
13 nocument.e Ti11rmuzac11i, voi. VII, p. 752: P. S. Aureli an. op. cit., p. 40.
14 P. S. Aurelian. op. cit., p. 42.
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„1111„111· . /111rb uji d ul ci , pepeni !JC1lbe11i, în fl"umoase grcidini cresc din abundenţei
r11111 huni· xori uri dC' fructe (pere, piersici, caise, nuci, alune). lri acelaşi timp
111111111• s1~ :wam1lllii numai 011ciz, orz şi se plantează cartofi. Aici principala inde11
frc este 1·reş terea vitelor clatorită pclşunilor excelente 15,
• •

OBER DIE ENTWICKLUNG DER LA..l\lDWIRTSCHAFT
IN DER BUKOWINA UNTER OSTERREICHISCHER
HEHRSCI-IJ\FT (1775-1918)
(Zusammenfassun ~)

Au! Grund ciner aufschlussreischen Dokument:ition beschreibl die Vcrfasse1ln, clic lntercssen dcr osterreich ischcn Behllrclen aus cler Bukowina an clie Landw1r l chaft, clie Viehzucht elen G ct reidebau, Abschaffung de'> Arbeilsdienstes (Fron' " n!>tes), des Zchnten, Einfiihrung neuer pflanzlichen Kullurcn (Mais unei Kartof!cl) , Schaffung von modernen Farmen, Einfilhrung von neucn hochprocluctiwcn
Vle h (Kuhc unei Pferdc).
Die hicr nnr,cfUrtrn stafr;tischen Datcn, bc7.uglich des Gelreidcbaues, Viehzue ht ancl Pfcrdezud1t ans d er Bukowina. sind a us vcrschicdcnen Urkunden aus
tler zwcitcn llrilftc des J!J-ten Jahrhunderts cntnommen worden.

15 K. Bladjenko, Bucovina
1915, p. 3.

(R u.~ ia

verde) şi trecutul ci (l. rusă), Pctrograd,
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CONSIDERAŢII ASUPRA SITUAŢIEI DEMOGRAFICE lN
BUCOVINA lN TIMPUL STAPlNIRII HABSBURGICE (1775-1918)
OI .GI\

ŞTEFANOVICJ

/\nexarea Bucovinei la Imperiul Habsburgic în anul I ii4, a determinat prin
interne create, ca şi prin influentele din exterior o evoluţie sinuoasă a
fenome nului demo!lrafic cu consecinţe deosebite pentru btoria acestei zone, faţă
ele restul teritoriului românesc.
Contrar afirmaţiilor unor autori străini !n legătură cu faptul că această zonă
s-a r .fi aflat intr-o stare ele î!'apoiere ~i ele. mar~ sf1răcie! spaţiul la care n_c .rcf7rin~:
considerat „cheie a Moldove1w , a aelaposht pr1mclc Ju1 centre urbane ş1 mst1tuţ11
economice, fiind intre cele mai lnfloritoare di n punct de vedere economic ş j
cultural, in perioada ele r,lorie a Moldovei. 1\serţiunea despre pustietatea sălbatică
ş i viciul demografic, pe care guvernanţii austri eci le-ar fi i:iăsit în Bucovina, a
f<»t combătută prin rapoartele şi descrierile făcute ele lnşişi militarii 15i persoanele civile a ustriece. care în lucrările lor au scos ln cvidcmţă abundenţa ele păştmi.
livezi. ;mimale, fl"răclini în apropierea caselor ş i câmpii cultivate cu porumb, in şi
cânep<\ ?.
ln anul 1i74. in teritoriul ocupat, care a luat numele de Bucovina, pe o
su prafa\ă ele IO OOO km2, exista o populaţie ele î5 OOO ele Jocuitori, din care GJ iOO
rumâni. 8400 ruteni şi 3421i ele alte naţionalităţi, românii reprezentând 900/o din
populaţie, iar rutenii 2,5()/o :1. Deci cea mai mare parte o forma populaţia aut.()htonă
rom(mewscă, motiv pentru care, in anul 17î4, generalul Spleny, primul guvernator
al acestei provincii, publica un apel scris numai in române.şie, care indemna la
crcclin\ă faţ{1 ele noua stăpânire in articolul „Statistici şi realitate", apărut în
revista „Plai românesc" la 4 martie a.c. la Cernăuţi, sociologul Ion Popescu afirma
că cel mai aproape ele adevăr ln privin\a componenţei naţionale a populaţiei
clin Bucovina în 17i5, au fost datele oferite de recensământul lui Splcny, în conformite1te cu care teritoriul, acesta ar fi avut o populaţie ele ili50 locuitori, ~!intre care
moldoveni (români) 554!15, reprezentând 7i,350/o, rutc.>ni şi hutani (ucraint>ni) 11865,
rcprezcntUnd 16,540/o, evrei 2650, în procent de 3,8ilJ/o. ţigani 1470 in procent ele
2,050/o şi armeni 2!JO, deci 0,40/o.
/\elministraţia austriacă aducea cu sine alături ele consecinţele grele, o organizare ele un nivel superior, aşezând Bucovina intr-un circuit europe:m mai
intens şi mai avansat. decât fusese înainte. Acest teritoriu urma să se supună
unor clispo7.iţii administrative impuse ele noua stăpânire, intre care figurau şi
evidenţde periodict> :.tle popul~1\iei. in conscripţii, rapoarte şi alte acte de stare
civilă. Din studierea acestor documente s-a putut constata evoluţia demografieă
:.t Bucovinei, zonă intens populată şi cu particularităţi etnice deosebite.
co nd iţi ile

I Ion Negura, J11dustrin, meseriile şi sistemul fi11a11dar-bancm· în Bucovina,
. ub stlipanirca lwl>sbur9ică 1775-1918, Suceava, X, l!J83, p. 535.
2 Jbidcm.
3 Jon

Antone~cu, Uomănli,

ori9inca, trecutul,

.~acrifidile ş i

l!J!ll. p. tiO.
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Un prim document important in acest sens îl constituie iz\'oclul generalului
ln care este mcntiomită existen\a a 290 de ~ale cu li2 ele cătune. locuite
de HO·l7 familii, d in tre care 110!.l!l de familii molclovenel)I~ ~ şi 111 2 familii de
hutani"\ care 'vorbeau ruteneşte, având o arie ele extindere ele la apa Cercmu ~ ului, l?iină la. Ostra ş~ C~em~nea clin valea ~1o!clo:c i . în mu~\ii. clin N ~i NV
Bucovinei to. Ac~ tw „depr111ş1 dm vechime cu o viata neregulata ~· neo; ta t c>rn1că,
numai anevoie se puturi"1 acomoda noilor stări de lucruri în Bucovina 7 • intre
ei ivindu-se dese conflicte generate ele po~<'siu nile ce le deţineau in zoncle muntoa,.;e ca embaticari. Huţ ;mii sau hu\ulii erau clupă unele aprecieri, daci n t•romanizati care. imp_inşi C.:1tre norei de diferitele in\'azii_. s-au a~e~at în ~e~iuni~e
Cnrpa\ilor Păd~~1. uncl.e <lll suferit prc>ee ~ul c!e „<>la~·1za~e. Dupa .coborurea cl1_n
c·irpa\ii Bucovme1, nceşt1a s-au contopit cu roma n11 clm i" Molclove1, astfel explic·;nclu-sc numele lor de familie, în mare num;ir romune~ti. cuvintele noa<>tre
i~trate în i~raiul lor apropi'.tt ci~ c~l '.'l rntenilor ~i influenţe;~ ,uferi.te din partea
autohtonilor ao:.uprn portului. ob1cemnlor, locu111\ e1 ~ . a. llutan11 au pat:-uns treptat
~ic v<1lea Put ilei. de unde s-au t'Xtins in lunS?ul pf1r \iior inferioare ale Sir~tului,
Succv~i. Bistriţei şi Moldovei. intemeincl mici sate pe locuri situ<1te la în<iHim<?
· trfiincl izola\i mai ale<; acolo unde gf1M>au ri11wie pentru \'itc. ln anul 18î5.
nuinărul )or a ajuns la 5000 suflete, iar în l!JIO la 3:iOOO a.
Din rapoartele lui Splcny se desprincl informa\ii inlen.'\<111tc mai ale, in
le.t?i'•tur<"i cu c~tl_i~<itile m?rale. ale .moldovenilor. cuno,culi ca 0;11~1eni cu clatin~:
obiceiuri, tr.:icht11 cleoseb1te, 1gnnrunclu-se to tocJatr1 prezenta unei alte categor11
etnice rutenii. cnre „erau ele curuncl a~ezati în \.ar<1" ~·. ei fiincl fuf?ari clC' pc
moşiil'c boierilor clin GaliPa. !llolclo\'enii ernu consiclera\i pe bună clreptatt• de
unii a utori austrieci ca fi ind „locuitorii cel mai vechi a i Bucovi n·;?i, deo1ntri\·a
cu locuito rii clin Moldova turcca n ci1, clcsce nclenlii clin coloniile \'alahe sau vechi
111
ro111an " •
•
•
•
•
• •
•
•
s~cretarul aulic .Jen1sch, ca ş1 mawrul I· nedrich de :\I1ei:. can• a cartor.rafiat ţinuturile Buco\'inei. afirmau că popula\ la ele ba z<"1 a teritoriului ocupat
0 ·formau romiinii. alf1turi ele care mai trăiau pu\jni unllllri şi ru::;i. nun:ftrul
rutenilor fiind ne~ em nificu.tiv, ci neavtîncl nici un rol in viata politicii (după
datele oficiale nu a existat in Buco\'ina pân;i in 181i0 nici un om pol ilic rutean).
:l'llolclovC'nii ~r~1u consi~~rn\i şi ele ~gnatius .de l:uca in geografia sa clin 1780
categoria et nica cea„ma1 111~port:111tă d111 aceasta zt?na li:
.
.
.
tn timp ce unu autori. prmtre care se numara ~1 A. Oncrnl. cons1clerau c{1 111
liinba au<;triacă termenul de moldo\'ean nu avea in\cles etnic ~i r,eogra fic . Sp.leny
i .lcnisch sus!i neau că trebuia făcul[i o deosebire intre 111olclo\•cni şi ru~i. ter~ienul ele moldo vean având un înţeles etnic şi nu geoi::rafic :, în rapoartele oficiale uu ... tr1cce marcându-se deosebi rea intre romiini, ru.'ii ~i ruteni.
I'rln Convent ia de ln Palamutka. in urma restituirii ci1trc Moldo\'a s i ll ot: n
a unor Joc<1liti1ţi ~i după stabilirea clefiniti\'ti a hotarului mai rămâneau in Buco'vin<i ocupatl1 22G de sate şi 52 ele cătune cu o populaţie ele 71 î:ifJ ele o;uflete.
între care se afla u şi ruteni fugari, care de fric<i de a nu fi prin~i si adtL~i la
stiipilnii care-i recla mau. nu aveau motiv să se mute clin Bucovina •3 •
Spl~ny.

,,, , _
4 Mircea MlL'ial, Ion Ardeleanu, /)e la statul geto-dac l'1 .~t arul român unitar,
Bucure!'1ti. 1!183, p. 3!"1.
5 ion Nistor. /sroria Bucovinei, 13ucur~li. 1991 , p. fi -1 .
r, Emilian Grigorovilza, Dicţionarul geograffr al 1JUco vi11ci. Bu cureşti, 1908,
p. 33.
7 1011 Nistor, l, c·r1« 1 tll'ilc noastre cu Ardealul, „Junimea lit e rară", XI. p.P. 12-13.
R Bucovin a iii pcrspe<.'IÎl>a istoriei, „Homânia militarei", Bu cu re~ ti. 1935, p. 21i.
!l 1011 Nistor. U<1porlu/ numeric intre români şi rnt r. 11i i11 Buc-ovi11<1 pt• llr<'mea or.upc1rii, „Junimea literarei", XI, p. 201.
10 /biclcom, p. 207.
11 Idem. Istoria Bucovi11ei, p. 120.
12 D. Werenka. Rucowi11a, p. 120.
,
13 Jon Nistor, Uomânii şi rutenii în Bucovina, Bucure~ti. 1!115, p. 57.
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ln inte riorul răma ; sub slăpănirea austriacă, pe lungf1 cele .14350 fall)ilij
d• · ru111i1 11i, 111 2 familii de huţani şi 1261 familii de ruteni. mai trăiau !i26 familii
•Ic t•\'rl'i " · al c-(1ror număr a sporit prin imigrări clin Podoli<1 şi Gali~ia (la sfilr.:;itul
.u1ului I î75, exista un număr de 700-800 familii ) cu excepţia perioadei 177fil 711!i, ci111d s-a u ;iplicat decretele ele expulzare şi când numărul acestora a scă
zut 111 17:>15, l·~vreii au fo~t pomeniţi prima oară în Moldova. după 1650. ca ner,u<>lul'I ele ;dcooJ şi cămătari. veniţi clin ţinuturile Poloniei. fnccpând cu acca..-.W
1lata. târgurile. in special cele din nord au primit. in fiecare an d in Galiţia, un
marc număr ele ,l 'vrei cart> au pus stăpânire pe com erţ. lntr-un numă r considerabil,
aceş tia s-au ~labilit la Suceava, Siret şi Cernfmţi, und e în cur~ul timpului şi-au
r idil·at cute o sinagogă u;. Generalul Enzenberg, al doilea guvernator milita r al
Hucovinei, realizator <ii unui nou recensămiint ~ublinia, că î11 nici o ţarii evreii
nu s-au bucurat ele atiltea libertăţi şi avantaje ca in Bucovi na, motiv pentru care
-;-au a~<:zat într-u n numiir marc pe ace:<;te meleaguri.
Evreii se ocupau e.1 negoţ u) (in l!JlO, din totalul de 10312 n eg u~tori bucovineni, mai mult de 80'10, circa 8542 erau evrei şi numai 44·1 erau rom(1ni) 1i . me~
tel)ugurile (din cei fl32Z me.5te11ugari, 50!Jl erau evrei. 73·1 rnmnni ş i 1·e<;lUI ele alto
na\ion alit<iţi ) rn, cămătăria, erau arencla.'$i ele m<Jliii sau conduceau in stituţi i de credit
~i fnbrici ele spirt. Intre cei 400 ele evrei care trăiau in Succa\'a la 1800. ~e <1fla
~i berarul Leihl. care incheia cu Prim[1ria Sucevei o co nvenţi e pentru arendarea
ele c<llre orali. ca domeniu. al clreplului ele a face berc in fabrica <.a, contra unei
t:i •..:e bănesti rn.
ln anul 1800 trăiau in Bucovina liG!J de familii ele evrei, clin care 112 locuiau
în Cernăuţi'°· num<irul lor in intreap,a zonă, ajungând în anul 1848 la 11 580 ele
persmme. in 1900 Ja 100893, iar in 1932 la !J2492, ceea cc reprezenta 10.~/o clin
populat ic.
ln momentul anexi"1rii Bucovine i, mai trăiau în acc-;L ţin u t circa 294 familii
de ţi,1?ani, care serveau ca robi la mânăstiri. boieri sau la stat :11. 'Din această
catei;oric, sit uată in afara legii, se recrutm1 argapi, gniclinarii. croitorii. cizmarii.
fier a r ii, preţul lor variind intre 300 şi 1000 ele florini:!'.!. deseori fiind schimb aţi
ca nişte obiecte sau vite 2"1 b!s. ln anul I7i6, pe baza rccen~:lmântului f<icut ele
Spleny, existau 53·1 ţigani cu familii statornice şi 242 nomazi, numf1rul lor sporind
în 1800 la 3000. Cu toate că înainte de 1861; mulţi au fost decima\i ele holeră şi
ele foamete. dup;i această dalf1 se mai aflau in întreg (inului aproapl' 4000 ele
suflete, care formnu sate compacte la Uleva. HI iniţa şi Cri\·a ic. Statistica făcută
in urm a recensământului clin anul 1!!30. înregistra exi-;tcnţa a 2164 ele ţii;:<ini,
reprczcntî111d 0.30/o clin populaţia zonei. Scăderea numărului ace.-;tora n fost o
consccin({1 a legilor aspre aplicnte in cursul timpului aici. cnre nu pu<o capă!
rnr.atmndajuhr i şi pendulării lor neîncetate.
O categorie et ni că ce se bucura ele o considera\ie clcosebit[1 m<1i a les in faţa
g m·e1·nat.orului Enzenberr,, au fost armenii . Dacf1 în I 7i4 se aflau in Buco\'ina
52 d e familii de armeni. ci rca 2fl0 el e per .~oane, la sfirşitul secolului al X!X -len,
M Ton Antonescu. 011. dt., p. 5!1.
I!i Dimitrie Dan, Evi·eii din Bucovina, Cemiiuţi, IB!l~r. p. H- 7.
Iii Ibidem, p. 3.
17 I. E. Torouţiu, PojJOraţia şi cla .~c/1• sociale din Bueov i11a , Bucureşti. 1911i,
p, 3!1J.
III //Jidcm, p. 304.
HJ Cicorr.e Bogclan-Duică, B11covi11a. Nctiţc politice asupra situaţiei, Sibiu, 11!95,
p. 6!J; Arhivele Statului Suceava. Fond Judecătoria Suce1wa, dosar I/1711:1. f. 1·15.l4Ci, nr. lllG.
20 Dimitrie Dan. op. cit., p. li-i.
21 Idem. Ţiganii în BucoL•i11a, Cermiuţi 189:?, p. 26.
22 Ion Nistor. /.~toria B11cot•i11ei, p. :?2.
* Iosif al II-iea va decreta în 1783 dezrobirea ţiganilor. ,-'\c~ tia î~i vor m;eza

colibrie s{1răcăcioase la Voitinel, Frătăuţi, •Negrileasa,
linr.urari, lăutari.
?.3 Emilian Grigorovitza, op. cit., p. 34„
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numărul

nces\ora a ajun~ ln 120 ele fnmili i cu 5!i0 ele suflete 7 4, iar la inceputul
secolului no:.tru la 200 <Ic familii cu 1300 persane.
Armenii st• ocupau cu co merţul, unii erau arencla.->i de moşii şi proprietari
în zonele ele şe!'. al<.• Bucovim•i ;.;_ Ciuvernantii austrieci au fost confruntaţi cu numeroa ~ e cereri ilic uccstora el e ~1 li se lntări pri\'iler.iile clin hi71-lliî:J, ele care
i<c bu c u ra..cră ~• ram uşli Jor. /\ ~ trei, la !J februarie l î!l2, Cunsiliul Aulic ele Hăzboi
clin Vienu, trimitea un ordi n că tre Comandamentul General al Galiţiei, prin care
anun ţa amânarea aprob{1ril obş tii armeneşti clin Suceava, de a li se întări ele căt re
im para t vech ile pri\'llcr,il ·''. ln primele decenii ale secolului al X!X-Jea, se lnre~i~trau ln cllvPr't' documente noi pliîngeri a le acestei categorii etnice, ca re vor
fi sol ut ionate clnar lntr-o mică m<isură.
: 'c lnnp,ă <1Ce'>tc pop u l aţii, s;uvernanţii allo;trieci au mai adu" în cursul vremii,
pri ntr-o politicll cl1rijntl1 de colcmiznre. un număr însemnat de germani, maghiari,
ruten i. 11p1>vt•nl ~.11. c;iror:i le-au oferit diverse avantaje, pe motivul existenţei
unei popul a!li rnrnl'tneşti in numiir neiinsemnal pentru nevuile imperiului.
Dupt\ cc 11• nl'ralul Sp leny r1 pfiră~it Bucovina, in 1778, noul r.u,·ernaLor miEtn r.
Enzc nbcrr. a rC'aliznt un nou recf'nsăm1înt în scopul stabilirii corecte a numur<..1lui
clc pt-rsonne ce urma s;\ pl<"1tească bir c:'itre impără\ie . Comparându-se cl:itele obţinu te cu cf'le prove nite din \'echiul izvod, a rei eş it un spor ci~ HO:J5 familii cu
·1i l 75 ~urlete. a„tfel ci1 n um ii rul total ni locuitorilor se ridica la I 16!l25 persoan·?~' .
con stituit~ ln 2331!5 ele familii2U, (lli81 l erau români, reprezentând i 5,10/o clin populal1P, "111·1 r uteni !:'i h utuni, rcprezP. ntilnd 18.(iOfo şi alte nationalit<iti intre care
eH<'i. poloni. Jwr mani in num{:r de 11000 pe r soane, reprezen tând (i,1!40/o) ~.1
Evolullu clcmcJ!?ra fic(1 inrer,i!> tra tă in cuţ i va ani se datora clupf1 afirma;iile
lui Cnrol bnron cle En z<'nb<'rţ?, atât sporului natural. c:1t şi fenomenului d e imip-rar;,>
in zoni1 a d iferitelor elemente etnice venite cli!1 T rans iln iniu. l\larann.: reş, G.iliţta
(mai ale~ ci upii anul I i86. cî111cl Bucovina a ros\ incorporală acestei provinciil,
Poclollu sl cli n llfolclova. ln 11cest ~ c ns maiorul Friecl rich ele J\Iier. primi se dej a ordin
ele a ·I i"tr.ura pc cei dornici s ă vină in Bucovina ele in ri-ăcluinta noii slapfl niri.
ia r pc molclovenii f ugiţi după an('X :1 re. de o si tuaţie ma i bună in condiliile reintaurrerii 111 vetrele 101· .
l~miP.nirile clin vest, genera te de mo~ive, economice clar ~ i con fesionale-11,
nu contribuit la 1;opuJa rea intcns;"1 a unor anumite zone ale provinciei. Hecen!'.<imt'lntul cli n I 7i :l cle mono;tra că „pe~te 50'l/o de sate din sudul Bucovinei .au
p rimit u n ninm'lr mare ele emi~ranţi din Transilvania si t'nr.aria. cam !:·013, dintre
care 4;,117 t•rau romlÎ ni si 431 secui ~1. aces tora d ;n urmă alăturâ nd u-li-se un numă r
lmporlanl adus ele ~tăpânirea austriacii şi colonizat la Dorncşti , Măncuţi ~ i Vor11 iceni.
Izvodul alcMu:t ele Enzenbcrg înscJ"in emir.ranli ardeleni în i2 ele sate din
Bucovina: Cf1mpu l11nr. (10). Ciura Humorului (21), Suceava (l!l). Siret (ll). Hăcl<'iuli
(li ), Stornjinel M). Cerniiuli (2), :r:. Printre satele in care aceştia ~-n u aşezat se nu2·1 Ibidem.
2:; Cicorp,e R or.cl:i n - Du ic ă, op. cit ., p. 70.
?G Arhi\•ele B u c ur ~ ti, fond Consiliul Aulic ele R;izboi Vl!T / il în. Surem•cr,
f 'ilc cir istor ic . lJocu m c nlc priVitoarc la istoria or<1şul11i 1388-1918, vo i. I, nucuresti. 1!1110, p.p. 45!"1-156.
2i „f'lai ro mâ nc.,c", C<.'rnău ţi, •! martie Hl!JJ.
28 Jo n Ni!.tor, lla1;or! ul dintre români si ruteni, p. l!lll şi D. Wcrcnku. op. cit .

p.p. J73-li4.
Ce rnuuţi, •l martie J!l!l3.
30 Ştefan Şt e fă n escu. Mişcări clcmn9raf icc în ţările rnmân c pân ci in .<r.eolt1/
al XV 11 1-IC'a ~i r olul !nr î n miitaCca 11oporului 1·omcin.. Unitate şi cnntinu it.ctte in
htorfo pOJ10r11l11 / român, Bucureş ti, 1968, p.p. 204-20!i ; Ştefan Metcş, Emi1;rciri
rnmcincşti d in 1'rans i1 1J011/a i11 .~cc. Xll!-XX, Bucureşti, Hl7 1. p.p. lfi2-lll3.
:n Ion Nistor, /,!'9ătu rilc noastre cu Ardealul, p.p. 12-13; Emil I. 1'~mandi,
Constantin Şerban. Contribuţii la cirnoaşterc.>a fc11omc1111lui clcmo9raf ic, Su ccav1J,
X. l!l83, p. ·196.
32 Ion Nistor, Bml9rărilc de pc.>ste munţi, 1915, p. ·16.

2!J ,.Pini r o mâ 11esc",
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m<irau Botoşana, Bulăcea na. Ili!ie?şli, Stroieşti, Zah areşti, Corlata, Hcuseni ş .a.
ln numele de familie ale acestora rQS:ăsim numele ~atu lui de und e au pornit
(Biirr,ă'.ian, Bol":)an, Nimir1can. Bi1lr,r1)den n) :o.nu numele pro\' inciei natale (l:ngurcun,
Ardelea n. Moro~ an, Someşan. Tban).
între anii 17W-1783, in regiuni slab •pop ulate c u r~mifmi. m ai ales ln zona
l lorait s-au m~e za t secui !ii maghiari. col<Jniz.'trile el e aici fiind dirijate mai muli
ele către stat, cmigran\ii
nelntcmcind aşezări con tinuu ~i compacte lin ;mul
1iHU (•rau me n ţio naţi 2!i78 1-1e secui !ii un Ruri):u.
!~migră ri le rl inspre vestul :Moldovei, început<' cu apronµe cinci decenii in
urmă (i;1 izvodul Jui Enzc n berţ? apare c.-m„cmnat Si::·ion Osli nai". ca cel mai
\'C<'hi eminant. orirrinar clin Jocalita~ea Sf. Ioan clin 1\rdeal • i ~.t.1b ilit in anul
1728 la G1 :ra !!um or u l ui) ~ au cunosrut o cvol utie d eos<'bil;~1 in ul timele dec<'nii
alt' secol u lui 1:! X\'JJJ-lc.·a. ci"ind printre cei sosili !C a'.Jau ţră n il'cri (35P/o), io!:ad
ş i jeleri ele pe di vers~ mo~ ii.
Jn nnii 17î8-l71l2 ~c cc n - tntă din diverse rap o art~ 5i net e de stare ci\"ilă ,
o emi grare inlC'n~f1 rl in suci. cl in J\Toldr>Va, cauza•.ă cil' inr;\ ut~1\irrn cond i\ iilor de
\"ial.ă , lipsa un ei prop r ie t:iti inclivicltiale. com;ecintcle dcza ~ lruoasc a)(' nizbnai~lor
ruso-turce, prc:um '7i ele pro~1i~iunilc fă cute de r.uvt·rnanli în let,i\ tur{1 cu scutirea
de plata birului pc o p r.:·iouclă de lrt•i ani :i ~) r)r cc \"<'11C'nu ~;"1 mun~a •că ln
Bu covina . A'itkl. numai in doi ani s-au a.~czat aici circa 310'.I persoane cu toi
vcni111! mob:I. c:·!'a ce- l fă ::ea pc Enzcnberi: să afirme că „i n c1.•l patru ani clin
urrnii populnţia Buco\ inci ~,po r isc c:i cel puţ in GOOO d e Camil ii emi(; r<1tc din l\.Jolclov a" ~. i:ir <lupii doi ani. să con state o cmlp,rare mao;i\•;\ clin~ pre r aia11a llotint1l11i
wmcratf1 ele <isuprirea excrc: t:1 til de caimacamii s i pn~alele tic n ici. Jn ciuda
a ::csttii f::.-n omcn. clin anul l ii!l ~- a semnalat o scăde re a sporu lui clemof!rafic în
;mmni tc locuri rla! orit ă opr rH c·rr.igră rilor di n Galitia, a nnilur de secetă (lilJO,
) IR~l. I 7B8) a celor ele hole ră Ş.ii.···.
I; mir.rări Sj)Oraclice di n ::'l·to lclova s-au mai s('mnala~ du pf1 I P.21. <':t:•d n· i- c :"' a
!'tP.ri,t<'i v11 r.enera părăsirea ac~st ui teritoriu el<:! un număr 11•11re <:l' l· ··u t:Jri .
oa:1reni •imp ii. cJa:· ş i bo:eri. La 2 februa ri e 182:J. se intorml'n 1:1 ~ rnău: , 1:11 t;il;c>!
cu nt:mele locuitorilor emirra\i cl in Moldova în Buco\'ina p en tru o per::ir~ti {1 r<.::ati·d1 ele l i1Pp. lntre ac cşl in se :iflnu vistie rni cul ;\loldr>\'ei, S;,nclulw·llc Stur1~1 cu
rami li:i !'Î serv itorii. spătarul Dimitrie Cantacuzino cu fami lia ~i ser \'ilt)rii, hatma nu l .'\lecu Ghica cu familia !_;i ~,e:·v itorii, vorn icu) Alexandru [I .ii') c:•: familia
i;.i servitori i, m it ropolit ul Veniamin :.;.a.
Prin:re cei sosili in Bucovina se afla un r.u ma r mare <Ic ner.u.11,r i (Şte f11 n
Christodor, Nicul ai Apostol. Du mit ru Popa), nie eriaşi (\'a!.ilc I (1cf1t u". (;J1ec1rr;h.•
Gr:11T'atic. !ord:iche Axente), c-<\luRări (lsai l, Dioni-;ic Tcodorovici. Arwni) :;:.a. O
p;1rtc din noii vc n it.- i aveau proprietăl i ln zonă !L'?Cz1inclu-se alei i;u nf1 la linişt irea
sit u;1ţici din l\loldova . Altii s-au stnbi lit in Suceava. Ccrnlm\i -;;1u l.c·mbcrrr. a:::tcpt5 nd trecerea ll•rnii. u rmâ ncl ~ii re\·ină in pri măvnri1 la cn:<.ele lor .
Din lioo, cimei Bucovina a fost alipilf1 Ci111i \.ici şi ciincl s-a con<;t;:::?l o in rău
t<ltire a sit u aţie i ţ ăranilor. în specinl prin lipsa ele pămtint de p c domeniile Fondulu i reli gionar, în cepea procesul rlc cmi r, rnrc a l:ucovi ncni lfll' in~prc Moldo·:a.
_-\ce-;ta s·a inlC'nsi ficat in 11lti mu l <leccni11 a l . ~<'colului al X V 111-lea. fi inel cauzat
ele mai mu}li fat::lori. in tre care .. „poriren lnclatoririlor fa\â d t> !"'opri<'tar _ ln~r
can•u de a aplica normele rn~ticalc <lin Cinlllia ::;i folfl de bui:n.,.ineni. căk:1~c;1
o bicei'Jlui pt)mii ntu lui. !n;isprirl!a concurentei bra\elor ele m11nc·i1 import :-ite din
Galj\ia. asprimea ~ lăpiinirii !':tr;iine, precum ~i fa vorizart•a co loni~tilor sll·ăini fală
de popu laţia autcihtonă" . Din :urni 1785 ~i pîtni1 ln li8fi au fo~t pCmhitc nprc.a;Jc

:n Ştefa n J\Ictc'>. op. cit„ p. Hi3.
•1•1 Ion Nistor. op. cit._, p. ·'fi.
:)'; ldcm, Istoria Bu c:ovi11 ci, p. 20.
3li Nicolaie Gr<i maclă, Să te n ii şi ~t<l1iâ11ii fo Bucot:i11a intre 17i5 si 18·18, Cc·:-n1"luti , p.p. 12-17.
:;; Ar!1i\'C)c Bucovi nei. d osar nr. 31/1827. in Su ceavn. File d e isto:'ir, p.!J. liHl624 ; Teodor l:kilan. Ucfu9iaţii m(l[clovc11I in Bucoi1i11a, 1821-18-IA. Buc:1re~ti . 192'1.
p.p. îll-ll8.
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2ii ele casc ele un nwm'.lr ele h!J37 persoane, iar din 178G !')i pună in 1787 au emigrat
<IC pe m oş iil e milnă~tircşti 22 ele famil ii cu 1024 de suflete :lll. E;migrurcu a con-

tinuat şi in pcriouela urmllt.ourc. deşi impăr~1tul Iosif al II-lea dăduse dispoziţii
foa rt e severe ele 'itoparca orică r ei treceri spre Moldova. ln anul 1815, au piirf1sit
Bucovi n a IGOOO ele loc uito ri ''1, ct•i mai mulţi lăsi\nd u -şi vetrele clin cauza recrutarilo r fur( ate p<.>ntru com.t il uirca batalioanelor ele rf1zboi anlinapr>lconicnc, du1;ă
cum a firnw Con ... ilil•r ul Aulic ele Hi"izboi din Viena.
Pt•n tru ... tarea d e lucr uri existentă în Bucovina, ce rcurile cond ucă toare cli n
\ ' „ma cereau 1!Xplicnt ii generalului Enzenberg, considerând fenome nul a ce ~ta dat:ni1t11r pe nt ru si tuaţi a eco nomică şi social<i a Bucovinei, ca şi a imperiul:.ii. Consiliul
A ul ic ele Ht1 zbol nprcci a in'ă in raportul ffl cu t către Iosif II d1 pierderile nu erau
prea mu r i. )ucul celor plecuti fiind luat d e: emigranţii veniţi din TransilYania s i
din M11lduva , deci viciul rămf1sese pentru puţin timp (intre cei ce-au u mplut
r,olu l „e u rJ ;111 rrimi1n i, co l o nişti germani şi ruteni).
Buco\'irwn i 1 \'coiţ i în J\loldova erau bi ne primiţi de familiile bo icrc~l i. p rimi n d pt•n tru ~.-vic iile cc urmau s[1 le presteze, case pentru locuit (ale cl·lor ca:-e
fu r.1s er;"1 in Buco\'i na/, v ite de muncii ~i ele pr<hil<i, unelte pentru lucru ~i seminţ e
pen tr u wmim a t (i n perioad;1 cupnnsă intre sec. :il XVIIl-lcu ~i "ec. ni XIX -lc<1 .
înt r<.· cele doua pro \·inci i u avut loc un schimb ele populaţie, la aceasta adnunându-"f.' pc n clul.irca cont inu[1 a lucr<itorilor agricoli clin Buco\'ina in Moldov..:1).
Di n pul1lica ele colonizare a autor it{1ţilor habsbu rg ice. a ff1cut parte şi atrar,erea clP nw1Jtclor et ni ce din răsăr it , procesul acesta fiind ciupii pf1rcrilc imp[1ra ~ului l•>'if 111 II- iea .,chestiunea primo rdială pentru aceast{1 n ou[1 ţară a imperiuluiH.
D u) .ii elcct ua rca un ei vi zite in Bucovina in anul Jî83, cunstatimcl ci1 populaţi a
cr11 ,.foar te rn rf1". Iosif a l 11-lca a dat dispoziţii pentru aducerea coloni ~til or
mai:hrnri ~i apoi a celor clin e'>I. Totul trebuia ff1cut „imă f[1ră che llui r.> li mari",
rlll!JLI cum c prnnu nt a<>e cu acea„t<i ocazie ·ll.
ln .i nul !iii au fos t acl u.~i colonişt i rtl~i numiţi filipov e ni sau lipoveni. apar ..
\ in :"mrl 'e::tei ortodoxe a rascolnicilor, fiind aşe zaţi pc clomeniul miin{1stirii D ra ~o
lllirna. u ncie au forma t satul J .ipoveni -tt. /\c eşt ia au venit cli n Basa:·;1bia, 1.0 n a
Dnnuiul si Dobrogea i;r. întemeind salul Clirnfm\i. Mihodra (1î80). Varni\a (lîll-1).
B:"inf1len l. l.uila k. o colonie la Fântâna Albii (liH·l) ş i a patra colonie la l.tica văţ
c18.lh- 111·12) in judeţul S torujinc ţ. \'e:nirC'a li povenilor în acest ~· pi1r\i a fn .t c;mzat<'1
ele dori n l; 1 obţi n e r ii unor privilegii, cum 01r fi scutirea ele oaste şi libertatea co11feo;mnaU1. Jn an ul Ji8:l o dcputa\iune de lipon:-ni, prezentiinclu-'>e împăratulu i cu
o cereri', a primit <L"ir, 11rarea libcrtii\ii rcli gioa.<;c. Lipovenii au convieţ uit pa~ n ic
r.U romu 11li din ilCC'\t teritoriu, ci ind<'lctnicindu-sc CU agricultura, p,rădinăr itul,
'>UU prnctic:\ nd s i comerţul mnbulant cu legume şi fructe. La încep ut ul secolului
ni X X- iea . nu m<"rrul acestora a sc{1zut prin emir.rarca in Bu ... ia, fiind nerm.1lţu .
mill d l"oarcce li <>c impunea să presteze serviciul militar.
S tat ul a incurajat in perioada următoar e şi în fiinţarea unor colo n ii ele „lo\ 'acl, mm ale ... pc mo~iile fondului religionar, la Soloneţul Nou. Pleşul si Poiana
M iculu i 11. ln <;Ccol ul al XIX-iea. mul\i dintre ci au primit la ce rere in arl'ndă
pf11ni1 nturi hunc ale fondului religionnr, aşa ct;m „_a intî1mp)at la Solca ln Jll5:l
~I in alte l nca liti\ţi mai târziu. O parte clin slovacii ~tabili\i la Solca ş i Cac ica se>
m ni ocupau ~ i cu m unca ln salin~i.
l n ultimul deceniu al secolu lui al XVIII-lca. au fost aclusi mestcri sticlari
cl in BoPomi a, cn re 'i-a u a.<:>ezat la Hula Veche. Hula Nouă, Cra-~na, Voie\·oclcasa.
Clit sl in a lic l oca lităţi, lnfiinţund aşedirile de la Boureni . Nenrileasa, Dealul
1-:cl e r ei. ln vederea ex tragerii zf1cămintelor ele Cier. de argint ~i ele mangan de la
1acn bc n i. C1irii baba. Pojoruta ~i Fundu Moldovei. au fost adu~i cnhmi~ti din
18 Ecatc r 111 a Nc.>J:? ruli. Informaţii privind <'miynlrile din Hucovi11a în primo
j1nncil all• a ~·· rnlului XI X, SucC"aVa, VIII. l!J81. p. 21l2.
:m (;eorRe B11r,dan-Duic<i, op. cit„ p. 60-iO.
40 Ion Nistor. !·: migrările pest.e munţi, p. 40.
41 Aurd Morariu. Bucovi na /îi l-19J.l, p . ·li.
42 Ion Nis tor. J .~ torin H11co1Ji11ei , p. 21.
,13 Dimitrie Dan. Upovenii din Bucovina, Cernăuţi , 1894, p.p. 13-l ·t
4-l /\urp) Morariu, op. C'ÎI„ p.p. 44-15.
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cumitatul Zipo; clin UnRaria cie norei, care au rămas in Bucovina şi ciupit ince.
tarea acti\' ili't\ii
intreprinderilor 4\ al{1tunindu-sc ca num{1r celorlal\i cxi.„tcn\i
dinainte.
lm interes deosebit l-au avut r,uvernan\ii austrieci pentru înfiinţarea coloniilor Rerma nc. in scopul întăririi ae<>-.tui clement pe pământul l'omânesc şi al
gcrmanidtrii treptate a pop ulaţie i. Iosif al 11-lca a preferat colonizare:1 Bucovinei
cu elemente gemiane, în vederea creerii <."Clor mai bune condiţii ca „statul m1striac
s[1 ajun i;ă a fi un popor" -11;_ ln anii li!l2- lll!i0. au venit în această zoni'1 familii
de 1>,ermnni clin părţile Austriei şi Germnniei (Ciermania centrală, Wiirttenberii.
BClden. Pfalz, Bot•miu şi Transilvania) -t7.
Dup;'1 secularizarea av<:rilol' bisericeş ti şi 111i1n;"1,tire')ti si tr<'cerea lor in seama
statului. un <1ct imp{1rătesc din lflltl ordon a ca toli supuşii germani c;u·e tri1iau
srr~u in teritoriile lor, urmau să vină ~i <><\ se „tabileascit pe domeniile statul ui,
ln Buco\·ina ~u. Prima colonie a fo5t de agricultori si s-a înfii nţ at in anul lîll2 în
localitaten Molodia. Jimgâ Cernăuţi. fi ind urmată cit• cele de la Ho~ia. Jucica ~i
i\'it<>cul Dragomirnei. Din :inul I i83 au fost lntcmciate alte colonii la Frf1ti1uţi,
Satu l\fare. Bădeu\i, Al'lmre. Itcnni. Tli~w::; ti, Tcrehlecca. Vechi m~cz[1ri germane
au fost consemnate la Prelipca pe Nistru. la c:arslenhcrr.-Sarlar, ura, (on;:;a Cer n;iuţi,
locnlil{1ţi care mai tf1rziu vor dispare cu totul.
I n p;:.>rioada I î!l-l- 183G, vechilor ll!ieZitri romiine!;'tl li -;e ,·nr mai aclituga şi
nite colonii [lermanc cum nu fost Mariensce - 17!13 (azi Inter.ml la Cârlibaba).
KarlsberR (C;ura Putnei) li!li. FurstC>nthal (Voievoclea,a) 11103. T.ouisenthal
(azi inter.ral la Fundu Moldovei) - 1110:>. Eiscn au (Prisaca Dornei) - 1808. Frendenthal (azi la Vatra Moldoviţei) - 180!1, PI~ (azi Pksa) - 1!135. R<>ri (devC'nit
r.arlier al orasului Ciura Humorului) - IR35. Buchcnhnln (Poinna Micului) - 1838.
Tot o colonie germa nă a fost la origine şi l.uclwir,sdorf (azi Cf1rlihalm Nouit) 1 ~.
Numi1rul locuitorilor germa ni in Buco\'ina a crescut simi ilor, il'•tfel dt în anul
181)!1 în Cern.iuţi ci reprezentau l!l.fiO/o clin populaţie. in J:?ifinut i H,;HO/c. in Siret
110/o. în SucC'ava ll,90/o, iar din totalul pop•.1fatiei clin zon:i a cea,tn de 5 1 IHl>·l ele
locuitori . 80/ 0 ii forma aceas t<i categoric etnică .
Coloniile p,ermane. izolate in masa aşezărilor populate ele romuni se remarcau pri n fonna lor aclun:it[1. ordonată, avimd scop11ri agricllle. dar cel mai ade<>ca
industriulc. stăpiînirc>a arătii nd mare bunăvoin\ă fa\ă ele membrii lor. ln a cest
scop li <;C ofereau pâm[1nturi IJUnc de lucrat, lcrr.n pentru con-.truc\i i. scutire de
biruri !ii alte pri \'ilegii (in decurs ele ~:-!se ani de la luan •a in -.tftpîmirc a parmintului ei·au liberi de orice datorie p ublică şi particulară).
Intre colon iş tii sosi\i în Uucovina in moci spontan in pc:>rioacla li•iH - 17î5 ~i
apoi printr-o politică dirijată de către autoritit\ilc hab„tmrgicc, au ro~t rlltl•nii.
c are aşa cum se afirma în unele scrieri ..,sub acen!>ti1 administra \ic se rcvărsară
potop peste ţar;i". Ei s-au bucurat de anumite privilegii mai ales după liRll. constituindu-<,{' în a'iezări compacte în zona ele N ~i ele NV. Dacă in lî7-1 trăiau ln
Bucovina in jur de 15000 ruteni. pii nii la li86 nu m:irul lor a ajun" la :rnlîl. ele
tn•i ori mai puţin decât rom:"mii, al cltror numftr :-.e ridica la !li 112;1. Trr: ptal.
in anumite di->tricte (Co\mani. Za.- ;ta\'na) se Clln'>Lata o creştere rapidi1 a numărulu i
lor. njunP,1înd la 8611!)8 de suflete fa\ă de numai 185 ro1mini. vech ile denumiri romun~ti fiind înlocuite cu cele rutene, iar limba ulilizallt Iiinci ruteana.
Secolul al XIX-iea aducea pericolul clcznaţionaliz{trii pri n rutenizare, pericol
lntre\inul de politica clirijnt{1 ele auc.tricci ~i comhi1lutâ prin cliver.c.e mijlonce de
intelectuali români. mai ales în prenjma si in timpul revoluţiei de la 1818. eâncl
limba ruteană a devenit limba oficială alături ele limbile română şi p.crman:i. S::simţl•a tot mai mult că, •. protejat ele su-; ruteni~rnul se liHca :5i se int<iren mereu
45 Emi l J. Emandi. Con!>tantin Şerban, op. cit. p. 500.
·16 P. S. Aurelian, Rucovi11a clcscricre cc-n11omicii insoţirii ele n linrtc1, Bucur eşt i.

18i6, p.

rn.

4î F.m. Cirigorovitza, op cit., p. 33.
·111 :\urel Morariu, op. cit„ p. 4G.
4!J Ioan loscp, Considcrnţi; istorico-yeografict• privi11d c•voluţia aşeziirilor omeneşti

din Ohcinilc Bucovinei, Suceava, Xlll-XIV. l!lllG-l!llli. p. 225.
50 C:corge Bor,clan-Duică, op. cit., p. 71.
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pe scama romiinilor ;; 1, gralie ~prij inuhli ele care se bucura la administraţia locală.
Unii au considerat că ~ an\a cca mai bl!nă pentru contracararca acestui pericol,
ar fi fost desch iderea p, rn n i\ci ~p re vest ş i m.ip,urarea imigrărilor românilor de
aici, care <1 r fi contribuit la spor irea numărului acestor locuitori şi la cr~tcrea
puterii ş i impor t;m \el lor ln ,·ia\a e conomică dar şi politică clin pro,·incie ~~ . Era
neccsitr ca romtî n li i.ă reprezi nte o for!ă . prin în~uşi cli·eptul io;toric cc-I ;weau
pe <icest teritoriu (ln Ii i !:. e i rcprcz<'n!au !100/o di n po pulaţi e. faţă de numa i 2.50/o
clit erau rut e n ii) ln condiţi il e in care austriecii urmăreau ideea de a-i separa de
p opulaţ ia clin :'lloldovu. printr-un gard viu ele ruteni. Dovada cca .mai c vidc nt;i
c;i ati1t la inccputul domi naţ i ei nustricce ci1t şi mai târziu. ma rea majoritate a
pop ul aţi e i
for111 11t(1 <Im ro rmini (>ra că: actele oficiale mr fo~t redactate )n
rumiin ~ tc pli n:\ 111 IHOO, c ur surile în ş coli au fost predate in româneş te p ilnii în
11165, p ună in 187(j legile a ust•icce înainte de a fi afi ~ atc ln Bucovina erau traduse
ln limba ro mănti , inr ~a vanlii au„tricci Gohlcrt ~i Cray afirmau că moldovenii
con~tituiau popul ii \ ia ci<:? ba')ti n 5 <ii n acea ,t{1 provincit'. Cca mai convingătoare
d ovacl1i a o;upra drl·pllrrilo r românilor la aceM teritor iu ii reprezintă „/Jiploma Im·
periolci" clin lllli2 dalll de Franz Jose f, in care se arăta că ln ciuda calamit<i!ilor
adU!>C ele in\'117.ia barba ril or. „român ii şi- a u p<hlrat naţionalitatea. limba şj obiceiur ile"
De11 ~enwnca. r dcr itr>r l;1 ciiferc n \a ele lirnhă, lc;:: i şi obiceiuri c:1re exista
in tre pupul11\i<1 di n Buco\' ina ş i cea clin provincia Gali\i<t, la ca re fu scsc ingloba ti1
cl in l illli, ~IJi tJ lt1111a /m pcriult1" inscr ia necesitatea ridicării la rangul ele Ducat, cu
autonomie admi n btrati v[1, a teritoriului locuit de romîmi. „Dacii Bucovinn ar fi fo'.'.t
rulcania. acca!>l<i s eparaţ i e n u ar ma i fi ;ivut ra\ iunea ele a fi f;i cuta" ''1•
I a j u mil tatca sccoiulu1 trec ut rutenii rc prezcm ta u l 7,20/0 clin p op ulaţia oras ul ui C1·r ni1uţi , 11•/ 0 cl in populal ia l~ă dăuţiului. 31,70/o din cea a Siretului ş i ·1.40/o
d in 1mpuJ11\ ia ornş ului S uceava. d e ci un prncent ele 37.30/o clin t otalul popula\.ici
e xi sl1· 11tc ln Bucovina. fa\[1 el e ·IO.ll0/0 dit reprczcr.lau romiinii la vremea r espccll\'a . Z1uru l „ Albina" pomenea în 165() cxi ; tcnţa in Bucovina a 260000 de ro mâni
~i 1iOOOO de r ute ni. A ~lfel, cu toat{1 poli tica sistematice'\ de coloniza re, „cu toata
s t(lru in\ a p u~i'r in t imp ele un secol pent r u a popula păn:imtul Bucovine i cu str;"'tini,
populii\ ia r omî1neao;c(I e ra mai nume rom.;i decflt or icare alta r>G.
Dupl'1 anu l lllHO. od ată cu cl t-s fiin !arca boerescului şi acord area unor libe r t ă \i t'On„titu\ion alc, se va desfăşura un n ou proces ele e mi~rare din nord (ele
;ocl'a .1{1 dnlii cei mai m ulti fiind rutenii. circa 12461, faţă de ri'll ele român i) e xist i'l ;1 1 du po'r ;:firn:i1\ialc iu ncţ i onarului Fickcr, 207000 români :)i lllGOOO de ruteni,
c11 ~ l 1 un „por de 11000 r uten i. fa\:i de numf;rul lor in nnul Hl Ul. ceea cc reprezenta
·10 tF>/~ tl in lnt rca :,:-a p op uln t ic (populat ia to tală era ele !:. 11 % '1. din care 4!1192!1
11uto ht onl ~ l 2003iî ve n i\ i clin afar{1. locuind in 5 o r a.~e. Hi tiir1?uri. WII comune,
l!J3 I inu~url. e xislfsnrl 93!13!) casc locuite şi ·ll5i nelocuite) ~i .
Tot in pl'r ioa cl a la care ne referim, s-a constatat o inrăutf1ţire acccntuat[i a
„il ua\il·i pop ulatici romii n cş ti , în loc de ameliorarea urnit <t')teptat:.i după clcspr in rlcrca Bu~o\'inei ele Ga l i ţia. Ace~t faµ l a !ost posi bil. p rin acordarea ele cf1tre
fii ln n ;<.;i,IPI', Homcinii şi ru! c nii, p. 96.
I'. S . .'\urcli 11 n. op. d t., p. 17.

!on '' n tr: nr.„r u, op. cit„ p. G2.
!l1icio•m.
53 (; cori;l' Bor.cla n -Duic•\ , op. dt .. p . 71 : ln 1848 populaţia total;"1 a Bucovinei
nlin r.{'a cirrn d P 37757 1 p P. r~;oanc. dintre care romfini ln număr ele 209293, ucra ineni
' rut<'?1Î ~:I l111!:1ni) npro;op<' JOll!l07. ~:i a !l<· n a\.ionalităli f1!J:llll ele persoane: in Util
p opul a ta a ajun~ la :?785:lti per<eia nc. dintre care româ ni 18471(i. ucraineni J42fill2
~ i nltr. n a lionalltfr\i fii 13li, ce:Ja C<! însemna o crc~tcre fală de 1818 cu numai !!55
de persoa ne . cxp llcat{r cit• foametea d in 1850 şi epidemia ele tifos exantematec; in
pc>r i•x1rl:1 1'15 1- 181;1 n11mi1nr1 Jocu itor ilor Bucovinei \ ' a cr<?!;te cu ill3fl4 suflete, dintre
carr l i!l37 rrau romiln i, 21130 1 ru t<mi ~i huţani. 32H<i alte na\ionalită!i (cre~te rca
nun•i1rului po pul a ţ ie i n cro 1rnin c~ ti ~e dato:·a ln marc măsură imir,rărilor care au
ur:-iiat clu pă 111~11).
::o Aurel Mora ri u. op. cit. , p. ·i3-44.
5i P. S . Aurelian, op. dt., p. l!l.
! :
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guvernanţi a unor privilegii importante rutenilor, in scopul contracarării
enţei clementului polon, de care austriecii se temeau. ln baza politicii
apflrut şi ideea unirii unei părU din 13ucovinu cu Galiţia ruteană, iclec
fost combătută prin toate mijloacele de populn\ia ronuincasc{1 şi in special

influlor, a
care a
ele intelectualitate. Printre figurile marcante ale luptei romunilor pentru p<htrarca fiin\ei
naţionale s-au aflat şi membrii familiei llurmuzachi. Astfel. referitor la faptul
că românii dintre Prut ş i Nistru mai vorbeau pc Jiîngă limba matcrnf1 şi limba
rut ea nă, Alecu Hurmuzachi considera cii acest fenomen nu poate fi luat in
scamf1 ca un argument :11 deznaţionalizării, m1a cum sus\ineau unii autori, el criticând totodată şi tcndin\a autorit<i\ilor austriece de a prinde o parte a Bucovinei
intr-o nouă formaţiune cu Gali\ia •
Consecinţe deosebit de g1·avc vor avea ao;upra populaţiei românc::;ti din Bucovina. în ciuda opoziţiei vehemente susţinut ă de intelectualii români, aplicarea
legii contelui Taafc, dupf1 1880. Piinil la această dati1 ca tar.rafia popoarelor clin
Austria 'IC făcea dup[1 limba maternă (muttcrsprache), iar ciupii aplicarea decretului, recensământul va avea la bază limba ele co n versaţie (m ugansprache). Sancţionarea acestei legi a avut urmări dezastr uoase. prin ea creându-se instrumentul
favorabil îndeplinirii planului panr,ermanisl ~. S-<1 dat astfel munft liberă pentru comiterea ele către comLc;arii cezaro-craie'1ti a unor P,ravr. abuzuri, nereguli şi
mai ales nedreptăţi, categoriilor etnice ale imperiului. ~i in special ron:ânil or .
ln situaţia in care romi'mul cun~tca alături ele limb;i maternă si limba r.ermană
sau ruteană era înregistrat ca german sau rutean. 1\şa c;c explică faptul că în
stati ·, ticilc din l!JIO, din totalul populaţiei ele 7!J.l 92!l locuitori in Bucovina si-. apar[1
273 25-l de români, 305 101 ruteni şi 329 493 alte nu\ ionalităţi m (in anul 18110 se
îm·egistraser<'i l!JO 005 romîini faţă de 221 721i ciit apăruc;cr;\ în actele oficinle clin
anul 1875, cecn ce însemna cf1 in cinci nni populaţia ro111i1ncasci1 ~cf1zu~c cons iderabil, iur rutenii sporised1 cu un nu măr de 3t> !1!10 per,oa nc. aprc~dcrc clcc;inur
exar,e rată). ln aceasta consta ele f:lpt, după aprecicreu real<\ a i~t('ric 11l11i Jnn Nistor.
geneza gravit{1ţii chestiunii rutene în Bucovina in vremea ,,.tf1pimirii hahsburgice'a.
Fenomenul cleznaţionalid1rii românilor a ro,,.t con,tatat şi ele c[1tre profes<Jrii
A. Ficker şi Kalw;zniacki, ele la Universitatea clin Cr.rnf1u\i, C"arc rcn'arcau c<i
.. este caracteristic şi intere~ant să constatc cft popula\ia ror11i111;\ clin Bucovina,
acolo unde vine în atingere cu rutenii ~c cleznal ionali1.enzf1 clin partea ncestora" ;
<.1stfel că, în unele sate din Bucovina uncie înainte cu :10 de ani popula ţia era
românească, sau in majoritutc romi111enscf1, se vorbe11 nproapt• mnnai rutenc~tc
(prin trecerea rutenilor de la bi erica unit f1 la cca nrtodnx:'t se putea u încheia
căsătorii intre ci şi români, adesea în dauna romonilor. a~a cum remarca şi istoricul lon Nistor. cnre afirma că „românca mai i\tcaţ;'\, deprindea :mai u.501·
limba străinii a soţului ci. c1itf1 vreme rutcancn nu prC'a î1wăţa roniânc::;te. impunând limba ci familiei întregi ") in. I.a aceeaşi con~tatarc n ajun-; si I<aluszniacki
şi in stud iul său a~upra motivelor industriei ca~nicc de broderii, <idtânrl c[1 bro
deriile şi cu«iturile clin satele ucrainene afară ele cclc ale huţanilor nu au aproap1•
ni mic, sau numai puţ.în cu cele clin Galiţia, ~i ele fac parte integrantă clin moti\'ele populare romîme!:'ti, care in conscrvntorismul lor extrem au menţinut motivele \•ec hi. comune artei populare cl in Tran ·-il\'lmin şi Bomiinia. Ucrninenii a~i.
mil:iţi in populnţia unor sate romun c~ti din Hucovin:i ~i-a u insuşit motivele ornamentaţiei populare româneşti. foloo;inrlu-'it' ~ i in pcrioacla următoare.
Stati stica rf1cută in I!JlO, incluclen în totalul popu laţ iei Bucovinei ca etnic
rutcan:î, circa 20118 ele evrei care vorbeau rutene:; te m. 10 OOO ele romîmi, care pe
lânr f1 limba maternă mai foloseau şi ruteana. inregh;trâ nd ş i vreo 3 232 lipoveni
şi ruşi biHrâni. în felul ace~ta s-a ajuns cu rutenii să apară in documentele vremii
58 Alecu Hurmuzachi, Uătăcir i naţionali.', „Hltcovi11a", li, 3·1. p.p. 201-202.
59 1. E. 'forouţiu. Uomânii şi clasa <le mijloc <li n Buco vina , Cernăuţi. l!Jl2, p. 3·1.
liO Em. Grigorovîtza, op. cit., p. 33; P. S. l\ urc1ian, op. cit., P. 20; I. E. Toruu-

ti u.

)J.

din Hucoviun , p. 391).
()1 Ton Nistor. Homânii şi rutenii, p. !ltl.
62 Idem, /!1toria Bucovinei, p. 27.
63 Ibidem, p. 312 ; 1. E. 'forouţiu. Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina,

Poporaţin şi cla.~c/c .~ocialC'
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într-un numflr dl' IJ<!'tr 300 OOO ck persoane, când in realitate, făcându-se o cercetare documentata st r ...1111\, c ifra Ju r la ucea dată era de 263 013. iar a romunilnr
ele :u:i 254 1; 1 1~ - a con„tntat ci\ unclC' familii de romitni clin pătura superioară.
pent r u obllne rl'il unor 11\'Hntujc se declarau la Jimba ele conversaţie siermană,
contribuind a, tfl'I 111 ~c ml<.>rea num eri că a etnici cc o reprezentau).
Oupt\ lim bu d i! co n\'crsaţie, C'atagrafia din HJIO prezenta situatia grupărilor
etnice cxi , 11•111<.• ln modul urrnfltor : 2i3 254 ele români, 305 101 ruteni, 168 851
germ1ml (chntrr• cnr<.> 102 919 erau evrei). 36 210 poloni, I 005 boemi şi moravi,
IO:l!ll m nRhlu rl. HO \ lovcni. I sârbo-croat, 3G italieni t<i.
l>ln punct cit! \'eclcrc confesional, catnJ?rafia infăţişn următoarea situaţie:
517 1o11:1 orl url " c"l i. llH 5ci5 roma no-catolici , 26 11.12 uniţi sau greco-catolici. 65i armcann -cntol1c l, ;i.i I urmca no-oricntali. 102 !ll!l evrei (mosaici), 3 232 lipoveni :p-1.
I>upl'l IOIR. an ul marii uniri, când Bucovina va reveni la patria mamă şi
cCln d r cc~ n ,l\ mintcle vor avea la ba7.<i situaţia demografică reală, asistăm la
un 'pur d l•mograCic considerabil înregistrat la populaţia romîincască faţă de cele11111 „ l'l nl l. ln 11nul l!J30, datele obţinute in urma unei reale numărăt ori a popUlulwl rra u următoarele: 41.0lJ0/0 clin totalul locuitorilor erau români, 27,iO/o erau
uc r111111 ni, IO,ll1 % îl rcprczent::iu cvrC'ii, 8,110/o germanii. 0.Jo; 0 ţiganii ~.a.

QUELQUES CONSIDF~RATIONS SUR LA SITUJ\TION
Dl'.:MOGRAPHIQUE ET BUCOVINE. AU TEMPS DE LA DOMINATION
DES I-IABSBOURGS (1775-H)} 8)
Hesumc
Da n'> cct ar ticlc l'autcur se propo~e ele prCs<'nter J'e\'ol ution demographiquc
dun <. la zone ele norcl-oll'it de la Molclavie, territoire qui cn liiol a ete anncxe par
l'Empire Habsbourgcois, el a e tc appele ulll'ricurcment Bucovi nc. Tout cn s 'appuyn nt „ur des clonnces provcnant des recenscments fait au temps de l'occupalion
ctrani:erc. de mi·rne quc sur rlc rcnseicnemcnLs fournis par une scrie d'ouvraces
l't ele rcvucs pal'Us Ie lonP. du tcmp~. J'auteur prOU\'C le fait quc la situation externe,
l•1 clomination el l'influcncc e trangcre tout cela a determine unc evolution sinueu<;c
du phcnomenl' de mographique, avcc des consequcnces particulicre -; pour l'histoirc
1lc Ia zone.
•P our de buter, cm fiii t une :malysc des phe nome ncs demogrnphiqucs qui ont
caractcrise Ic nord-ouest ele la Moldavie i1 la fin du. XVIII-c. sieclc, au XIX-c
!'>iccle ct au debut du XX-e, parmi 10.>quels ii y a: I'existencc cl'unc population
aut ochtonc rounminc. i1 Iaquclle ~c ont ajoutces des etlmies comme Ies „Hutani",
Ies „LipovcniM, Ies Arml-niens, les Allemands, Ies Slovnqucs, Ies Juifs et autrcs,
ce qui a !ait aucmentcr Ic nomb rc des habita nlo; el des hnbitats. On presente cn
mcme tcmps un phenomcne impartant au poinl de \'Ue clcmu{? raphiquc. Ie proccssus
de l'emigration et ele l'immigration de el vers la Bucovinc. comme suite cl'evencmenL-;
politiq ucs ct sociau.'\ qui ont cu lieu dans J'Empirc et dnns le:; provinces roumaincs
pendant celle periode.
On prcscnte cr,alcment Ies rclalion!°- socialcs etablies ici cntre la pop ulation
autoch tonc el Ies etrangcrs etablis ici. tout cn mcttant l'accent sur le phenomenc
appcle .,rutc nizarc" (c'est-i1-dirc „transformalion cn ruteni"). procc~su ; bien dirir,e
par Ies autorites autrichiennes, pour unc mcillcurc sousordination ct integration
<lu ~cr ritoire dans l'J;:mpirc.
I :auteur essayc d'expliqucr, i1 l'appui ele renscignemcnls reels, la maniere
ciunt on est parv~ntl i1 rea!iser des !il:1tisllques fausscs pour cc qui est de Ia population roumaine, par rapport. i!U total des hnbitants se trouvant cn Bucovine i1
la rin du XIX-e siecle et illl debut du XX-e.
A la fi n on presente la situation clemographique de la zone aprcs son lntesir.itlon a u tcrritoi re de la Hournanie, en 1918.
Tnrouţju, op. cit„ p. l M.
Idem. llomâ11ii şi clasa de mijloc <lin Bucoz>ina, p. 92.
66 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 312 ; I. E. Torouţiu. op. cit., p. 124.
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NAVIGAŢIA

PE PRUT LA MIJLOCUL SECOLULUI AL
PROIECTE ŞI REALIZARI
CONSTANTIN

XIX-LEA ~

ŞERB/\~

Navi!?a\ia pe Prut ca ş i pe Siret şi Nistru a indcp1'. 1it un import:mt rol in
istoria Moldovei. incă clin evul mediu, ea contribuin d la înflorirea comcr\ului
intern şi extern. pc aceste ape fiind transportate mari c•mtili1\i ele cereale, lemn
d e construcţie. vite şi cai, sare, miere şi ceară, fapt relevat ş i ele Dimitrie Cantemfr
in „Descrierea J\foldovei" 1• Istoricul romim mai adăur.a în cu no o;cula sa lucrare
cii pe Ni!.lru se lr;msportau ele elitre otomani. pc când l\tolclov:1 se :1fl a sub dominaţi;; !na ltei !'orţi. trupe, armament. muniţie. mal<!rial ele rono;truc\ie şi fortă de
munc<i destinate întăririi cetfl\ilor Tighina, Soroca. llolin d chiar Cameniţa ele
la frontiern cu Polonia 2.
V e ;1llfel documente inedite l ncă clin anii liB!l-1 ilHJ confirmii fap tul că la
rimelul lor austriecii, care ocupaser;"1 o vreme Moldova dintre Carp;i\i şi Si rel. in
cursul r{1zboiului contra otomanilor clin :mii l i8i-lî!l l au lransport;il şi ci, ins;i
pe S iret, pc plute. mari canlită\i de provizii . de nrm:unent. muni\ ieo, trupe, JJ{'
n:âsuri1 ce ope raţiil e militare se clesfă!)Urau tot mili spre ~ udul i\lolclovc i. Dar nu
nu111;1 i atilt. Alunei irH;incrii militari austrieci au efectua t şi lu crăr i pentru imbunf1tă\irea n<1v igaţiei pc Siret. mai ales pe cursul superior al a c~ tuia, ca <le exemplu
adimcimca fundului apei, indepărtarea orici1ror fel uri el!! obstacole (mori. poduri
fixe :-ji umblătoare . arbori doborăţi de furlunf1), consolidarea malurilor, scc\io narea
unor meandre etc. :i.
in secolul al XIX-iea, după infăptulrea lJnirii Principatelor rom:."lne (185!1)
navi g aţia pc Prut a devenit o import:mt.'i problemă cconomicl1 pentru ,:: uvcrnul
Moldovei în scopul punerii !n valoare a producţiei cit! cereale ele către unii ner.ustori in vederea desfacerii acestor" in clifc>ritc centre urbane. Drept urmare au
început să se efectue7.e investi g aţii privind :une na jarc:i cursului apei in scopul
!avori7.5rii unor a~tfcl de transporturi. Astfel in a u nu„t 185!! că pitnnul sL'l\iei navale din Galaţi a obţinut din partea p,uvernului \firii aproba rea de n face cercetări
hidrotehnice pe Prut. pentru a-l reda navi ga\ iei. Acesta urma să colaboreze în
cadrul acestor lucrări cu inginerul francez l\farmoncl ce-i fusese pus la clispnziţie
ele J?Uvcrn ~. Este mai mult ca si„1r că acest proiect n-:i fost finalizat. deoarece
prinţul Alexnnclru Cantacuzino, prefectul judc\ului Covurlui din acea vreme, solicitase sprijinul unui alt specialist, in1?i nerul pruo;i ;m S uren ele la Comisia europeană
a Dum\rii. în acelaşi scop şi anume tot în primiivar:1 :inului 1860 s. Jn noul proiect
lnaintat sub forma unui referat la Ministerul Lucrărilor Publice al l\foldovci se
arat{1 di prin lucrări de curf1ţire şi de ie7.âturi se puteau face clin aceste căi natuI D. Cantemir, Descrierea Moldoi>ei,

Bucureşti.

Hl41, p. 39.

2 Idem, J>. 40.

3 Const:mtin Şerban, N<1viţ;aţia pe Siret la sfârşitul secolului al XVIII-iea,
du11ci un document inedit, Comunicnre ţinutii la a V-a Sesiune ştiin\ifică a Muzeului Marinei Homâne, Constanţa, sept. 1987.
4 • • •, Dezvoltarea economică a Moldovei intre anii 18·18 şi 1864, Contribuţii,
Bucure~t i, 1!!63, p. ·Hi3.
5 J\rh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor Publice, 63/1863, f. 7-8.
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rale ele comunica\ie (râurile Moldovei) „drumuri si~ure i:;i mai ales izvor de boSe con'\idera mai mult cil in doi-trei ani apele Prutului ca ş i ale Siretului
a r pute;1 deve ni navi gabile ~i cu pu\ină chcltuia!il. pc aceste do11i1 m:iri artcr('
urm.1 u li trano;portate tot felul de produse din lăuntrul tării. in fine susţinătorul
proiectului co n'>ldera că prin rc:11izarea lui se dădea un impuls pute:-nic come r·
ţului ele ce reale ş i c<i se puteau extinde t o todată suprafl·\ele cultivate cu ccr:?;1le
1n 1.0na limitrofii apelor Prutului i. \inâncl seama ca din rn:;G Molcln\'a <,l{1pânea
aJ)l'oape in !ntref! ime ambele maluri ale acestei ape pz cursul ei 1111jloc:u si ink!'io r aclicf1 to cnrni unde apele Prutului îndeplinenu cele mai bune cnncli\ii el e nav iJ:at ie. !Jupă cu m se ştie, tratatul de pace de la Paris (1856) prevăzuse printre altel e
(a rt. 20) ca Ru sia să restituie Moldovei o parte clin sudul Basarabiei , judeţel e Cahul.
Boll' rad ş i lsmail. adie<\ o suprafaiă ele l.125.0<iO lia .. cu !!JO loc:ilită li (din;:-~ c;1r;:
sa~c nra~. e: lsmail. Cahul. 13o)(!rael, Reni, Ct.ili:i şi Leov;1) cu o populatic de
I l:i.li l I locuitori. ;1prn:1;Je in totalit:itea lor români bc nnau numai 12.000 locuitori
de ;1lte n:ition:ilităii: bul!!ari. r.;izaci. lipoveni. rări111 z i) a.
Aprobând acest nou proiect, Ministerul Lucrăr i lor Publice clin ~foldova a an gnjat pc inginerul prusian Suren cu o rctribu\ie anualii ele W.GOO Ici pl us 1.3:>0 Ici
pentru i ntre\inerea biroului său clin Gal aţ i, in baza t:nui cnntr:1:-t pe trei a ni !l.
Curlmd .1ccstui:i i s-:1u ali"1turat niţi :<. pecia l:~li. ca ele exc mph: in ~ lnerul Io;. Lessel.
subi n izi ncrul Ed. Hinterholzer. .Johann Oprcan c;1 !.Uprave!?hCtor 111 : ulterior supraveghetorul Carol Stcin avea să-l inlocuia •că pc .Joh:inn Oprc:m 1h.:pi1 p!0c11·,~a
ace-;tuia in 11162 11. Aceste cadre ele origi ne străi nă au fost treptat înlocuite cu
cadre autohtone ca ele exemplu inginerul Gh. Asachi. conducătorii de lucrări Cristescu şi Tetoianu l"!. !n vara anului lllfil la înd e plinirea ace-;tui p:-oicct figurau in~i
pat:-u inr.incri şi patru ajutoare (ca supravef!heturi, picheri etc.) u.
Dup<i constituirea echipei de specialişti s-a trecut la lucră:-i pr<>liminari i ~i
anume la pichetarea traseului Prutului cc urma să fie amenajat pentru n aviga ţie.
Datorită lun i;: imii prea mari a acestui traseu in raport cu num:irul specia lişt ilor
a ngajali la lucrare - apreciată la 60 •mile nemţeşti lungimcH, de fapt distanţa
Gal:i.\i-Sculeni. ::.clică circa 300 km. - acesta a fost împărţit in patru sectoare
astfel : sectorul I de la Sculeni Ia Cotu Morii, sectorul li de la Cotu Morii la Pălciu.
sectorul 1l I de la Jo'ălciu la Vadu lui I sac si sectorul I V ele l:i Vacln lui I sac la
r::ura Prutului, la Galati. Drept urmare lucrările au tnceput simultan clin cele p:itru
sectoare odată . ln 1861 :icestc sectoare au fost conduse a~tfel : sectorul I de inginerul Gh. Ac;achi, sectorul II de conductorul de lucrări Tetoianu, 5ectorul I II de
conductorul ele lucrări Cristc..,cu ~i ~ectoru l IV ele s ubin(?inerul l·:n. Hinter:1olzcr 1:•.
Tot in cc1drul lu crărilor preliminare s-au efectuat recunoaşteri pccle'>tre de-a lun(!ul
t rao;cului clar ~i cu ajutorul unor ambarca\iuni. a unor vase •~li aburi. de exemplu
c u \'a<,ul cu aburi „Vo.r.roride". Primele rccunoa~tcri s-nu făcut i:i condilii foart e
r::relc. întrucât de-a lun~ul malurilor Prutului se mai aflau inci'1 inst:1 l:1tc m ult e
mori ele apă Iii, de exemplu, între Boiidăncşti i;i Jurliţa func\ionau nu mai pu\in
d l? :m. ca r e ele fapt l n ~usta u lă\imen npei ele la 50 m l:i 12 m si clr0pt ur:n;1rc
viteza a pe i ~ pore:t în aceste locuri ele la 0,50 m l<t peste 2 m /sec. După :ist fel ele
recu n oaştC'ri e fe ctuate
cu v.isul cu aburi in toamna ;inu lui IRBI şi primi1vara a!'lll·
lu i lll62 17 <;-a conc;tatat mai intă i că Prutul avea o adâncime .1proapc constantf1
(lilţie" 1;.

li I de m, 126.· lllGl. f. ·1.
7 I dcm. 126 lll61. f. 12.
8 A Ubici ni, La question des Principaute.ţ deva11L l'1'urovc. Pari-.. l3rill, p.
25, 88-111 : I. Nistor. [!\/oria Ba.rnrabici, Cernăuţi, 1923, p. 272-2i4 şi h<ir\ile nr.
37. ·10; P. /\l bi n, l.e .~ grmtc! .~ traites polil.i<1ues, Parb. l!l32, p. li0- 180.
9 /\rh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor Publice, 12!i / JBG1, f. 7.
10 I de m , 12611861. f. 13. 25. 26: 113/ 1861, f. 215-216.
I I Arh . St. Buc .. i\1inistcrul L ucră rilor Publice, 113/1861. I. 196, l!l8, 207 .
12 ldern, 2 11 ; 1R62, f. 25.
13 Idem, 63 / 11163, f. I 14.
14 Idem, l13 i l81il, f . 210-211.
15 Idem, 24 1I 1862, f. 25.
16 Tdem, 63 / IR63, f. !l.
"
17 Idem, 11 3i l861. f. 11 2-113, 174.
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rlc 4 picioare (I picior "" 0~>2 m, d eci 1.28 m), o li1 ţi1r.c de 150 p1c10are (aclică circa
48 m) ::;i o viteză de 0,50 m / sec., că malurile sale necesitau importante corectări din
cauza multiplelor meandre, ele exemplu. cel puţin J00 ele la i:ur;1 Prutul ui pân ă
la Sculcni, care nu erau uniforme in tnta lit.:1tea lor. uncl..! din cursul mijlociu
fiind mai scu1·te iar altele ele pc cUr'iUl inferior cu o de~h iclere mai mare 18 . De
.1o;cmcnea s-a observat că acolo unde cursu l ri\ului er;i n atural matc:1 sa era m.1i
regulată şi mai format...'l având in aceste locuri o :•dimcime consta ntl1 ele ;1proximati v I m, o viteză de 38 cm 1sec. i;i o laţi mc n~edie de H 111. Cu acest prilej s-a
mai ~tabilil şi viteza de plutire a vasului cu auuri in amonte !ii in aval, de exemplu.
ele la GaJuU la Cihermăn~ti , distanţa de circa 200 km a fo,t acoperitI1 ln amonte
in 1;2 ore (<l<~ci cu o vitt•ză de 3 km/oră) iar in aval de la Tutova la Galaţi, dista nţa ele circa l!JO km în 27 orc (deci cu o vîtc ;:a de 6 km pc oră) 1:1•
Concomitent cu ace5tc recunoaşteri au fost achiziţionate d1feri ~e materiale. in~
"trum:?.nle şi ma!iini pentru executa rea lucra rilur. ca ele exempl u : o bard1 cu
pimz~ pentru sonrl:ijc, o ma~;i na de iier prcvl1zută cu lanţuri ndusă din i\nţtlia
pentru scos \ăruşii clin apa Prulului. o dragl1 p entru cură\at şi adâncit fundul apei ;
d e asemenea s-au nwi adus în acelaşi scop de la Comisia europcanf1 a Dunării
un teodolit, o busolă, o uncalli1 pentru nivela t terenul, cluuă lan\uri pentr u măsu
raţ'O. Cele c umpărate costaseră circa 1500 galbe ni , o sumă destul de importantă
la acea vreme. De asemenea au Cost confecţiorn1ti nu m ai puţ i n de 24000 ţăru.5i
pentru pichetare, ce urmau sit fie bătuţ i la o disla nţ f1 ele 20 stimjcni unul de altul
(ci rca 40 m). în ;1far;i de cei puşi pc oglinda tipei la di„~m \ a ele 100 stânjeni (circa
200 m) unul ele altul. In afară de ţăruşi au mai fo..,L c:onfccţionu te 300 p răjini care
urmau să marcheze me;mdrcle. Tot nccst material lemnos, lucrat de Hugo I.ebn>e ht,
ti1111pl•1r care contraclnse lucrnrea. a cost:it 10.000 lei 21.
Lucrârile pentru amenajarea apelor Prutului pentru navi ~aţje nu inceput in
p rimăvara •mului 1!161 pri n scoaterea \i1ruşilor clin apit pu şi ele proprietari i de
mori. prin des fiinţarea zăp,azurilor morilor, prin d eo;fii nţ a rl'a morilor, prin sco;1terca din <ilbia npei a unor cpavf' de corăbii ~ u;1tc cu mulţi :m i ln urmă, una
chiar la g ura Prutului şi nite dou{t. una in amonte ~i alta ln aval ele Hogojcni ?J,
S-a procedat apoi la ..,coaterea trunchiurilor ele copaci, la tf1icrea să lciilor de pC'
mal sau prăvi"tlile de pc mal în apă. Eforturi mai mari in acc<.t scn-; s-:tu deJ>ll"
in zona Oancea-Hogojcn i uncie !)e ;1 flau cele mai multe mnri. ad icfl la Brind:1. Chis~li\a. Văleni şi Colibaşi ".!I. Tot in rimelul acestor lucrăr i '-C in.scriu cele fftcute
pentru intftrirca malurilor apei cu fascine din ramuri ele sa lcie ~i rftchitf1. efectuarea unor diguri clin pămfmt consoliclatc cu o;titlpi de lemn ~i a unor diguri clin
piat ră. săparea unor canale in albin unor ape> mai mici care -.c vttrs:m in Prut
pentru a spori rlcbilul de ap:i al acc-~t uia . ln acela~i scnp au fll'>l ca naliza t e :!pete
B<ihluiului pănâ la vărsarea in .Jijia ş i ale .Jijiei pimă la vărsar~a acesteia in
Prut. in dreptul satului Mcrcni ~ 1 • Cheltuit•li le pentru acc ... tc lu crf1ri hidrotehnice
~-au ridicat la peste 7.000.000 lei.
1n privinţa forţc>i de muncii cal i fic:?tf1 pentru astfel de l m·rări ."lnl!:t iată de
:\li n istcrul Lucrărilor Publice al l\lolclove i !ii mai ti1rzi u ;ii l'rincipatclor Unite c:i
a fo'>t alci1tuită clin muncitori sa lariaţi : zidari, lemnari. tâmplari. fierari. m :itelo\i.
pictr:1ri. a căror retribuiic era in concordanţii cu 11n portan\a muncii d epuse. rle
exemplu, mateloţi i au primit cite l!i 2albcni (-.:1 u 1100 Ici) p~· l~m~i . lcmn :1rii, zidarii,
tămpl:1rii si lemnarii citt!.' l·I l!alb<'ni (sau !"1H'I lt>i) pc lvnf:. At\:n ~i ~' -~' utilizat :-;i
forţă ele munc-ft ncca!ific-:1tf1 alcă tuită clin \i1 r.:i ni foln-;iţj h ~r ; 1mportul !)i ri,Jic;1tul
materialelor, deci muncit ele s;ilahori. plittitit cu un h:.'ll pc zi (cin·:1 28 lei pc lunf1) i::••
'.rot in cadrul acestor lucrări o;-a amenajat un drum de edec pc ambele m;iluri pentru trar.erea vaselor în amontl', o;-:ltl corectat malurile- prin taluzare, s-a
Idem,
Tc!cm,
Idem.
Idem,
22 Idem,
2:1 fclcm,
~.J Idem,
25 Trkm,

18
HI
20
21

•1 -

I I:l'Hllil. f. li-I.
11:1 l3fil. r. 11 2-11:1, 245.
113/llllil, r. 44. 2:1!1-~40 .
11 :1 Uliii. f. 222.
ll:J 11161. f. 18!1.
113/ Uliii, r. 18B-18fl.
li3 'J8li3, f. 3-4.
113'11!61. :?:l:J-2-!0 .
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corectat firul apei prin e vitarea multor me;mdre înlocuite cu can;1Je care scurtau
traseul apei ; la r<'alizarc>a acestor canale clupă proiectul in1:inerului francez Mornand a fost necesa ra cli sloc:1rl'a unui volum ele pănuint ele 10.000 metri cubi ~.
Desigur că in c ursul acestor lucrări n-au lipsit protestele unor proprietari ele moşie
ale căror p ă nuî ntur i a jun ~l.'au la malul l'rutului şi care se opuneau fie la dărâ
marea morilor ş i z1\gaz urilor acestora, fie la clesfiin\area podurilor plutitoare care
le aducea u m a r i ve nituri, cum era cel ele la Viileni. Apoi mai e ra problem;1 protejării in s t a l a ţiil or tc-lcg raficc care făceau legătura intre cele rlouă maluri ale Prut uJui. I .n ln ceput s-a hotărât ca acestea să fie suprnânăl\ate pentru a nu mai
lmpieclica trecerea vaselor cu pânze ceea ce s-a constat:1t că er<1 foarte costisitor
Ii i n ici prea l'ficic nl. Pimă la urmă s-a ales o alt;.i soluţie şi anume trecerea firelor
teleg r a !ul u1 pe sub albia apei binein\eles luiinclu-se toate măsurile pentru izolarea
Lor cili m:1i b ine pentru ;i se impiedica eventuale defecţiuni 27.
N-a u Jip„it ,1 poi nici uncie demersuri ele natură diplomatică romiln e~ti pe
Iân ~n !! Uve rnul ru s pentru accept.:irea ekctu[irii ace „tor lucrf1ri care afectm1 malul
<;tims: :11 P rutului în amont<' ele> Cotu Morii . .i!lat pc teritoriul statului vecin l'rînci patelor Unite până dincolo ele Sculeni. care s-au rezolvat favornbil. Alle grcută\l s-n u mai ivit abia ciupii doi ani de l;1 (lcmar;1rea acestor lucri1ri cu prill'jUI
inloc u1rii p ersonalului specializat <;tri1in cu cc>I autohton. De asemenea o alt{1 problemă a cons tituit-o intre\inerea cursului apei Prutului după :imenajările l'fectunte.
deoarecl.' m atca apei era deseori anlC'nintat<i ele clepunere:1 de mâl şi ele nisip. formii nclu -~e mici bancuri, care provocau clificultâ~i vaselor care navi1wu. d eşi aceqea
1 ra u prc•văzule cu fundul pl:1t. A"cmenea clificulti1~i de navicr.iţie din pricina acestor b•m curi de nisip s-a u produs intre l..cova ~i Ciolora .>:i. chiar în anul 18fil.
r: fect uarea acc,.,tor lucrări ele amenajare a apelor Prutului pentru navi l!a \ie
a ~e n er at crearea unei societăţi ele navicra(.ie cu caracter particular. cu
capit.11
ap: irţiniîncl unor întreprin1.iitori i; rcci : I. Polihroniacle şi l\l. Color,nomos. cu numele d l.' „Associaţia natimwlă a 11c:vi9aţid />ru.t11l11i" . Socictate:1 poseda va"e pro·
prii dintre ca re cel mai important, adus din Anvlia, ;1 purt:1t numele domnitorului
Principate lor Unite, principele Alexandru Ioan Cuza «1. Cu aceste vase Societatea
a mintitf1 .1 e fectuat cur~<' rcl:' ul;ite intri.' Gala\i ~i Leova pentru tran-;portul de
mărfuri provenind clin jude(ele limitrofe apelor !'rutului : cherestea. cere:1le e tc.
Tn an ul 1862 cu a ceste vase s-au tr;msportat µe Prut 30.000 chile ele c:riiu scutind
;1 ~t fel c;,ră u~ ia a unui număr ele 15.000 care trase ele ci1te doi boi :li. Tot :1tunci
1mii n c~g ustori cum ar fi cei din 1ir;1şul Homan au :-.ulicitat RUvernului ţ<il"ii dreptul
d e 11 s i t ransporta mi1rfurîle lor, ca de µild{1 r,rf1u ş i porumb achiziţionate pe r a za
j udctelor Homan. Bacău si Neamţ pe apa Siretului cu plutele, dupf1 ce in p re:1labil
ace~ tea fu se:-;e ră aclu„e clin unele locuri cu v:isl'le pe l'rut. lJoi ani mai tiirzi u, la
lncepu tul anului 1116.t un întreprinzăt or "lri1in. clupf1 nume englez. cu re!,;edinţ;1 in
Ga ial i. ~o licita r, uve rnului Principat<>lor Unite concesionarea lr:msportului ele mf1rfuri pt' Prut cu plutele luumlt1-!:d obliga\i;1 ele a plăti taxl'le vamale Ier.a l!! :u. Tot
eu pl u tele s-a mai lran„port;1t pt • Prut în această vremi.' i:;i chereste:iua la G;ila\i
rle \tin ală exportului.
S porirea inte resului pentru navicral b cu vac;ele P'-' Prut in scopul tran„portării d 1! pasaRcri n impus ele la ~in<' „tabilire a unui rer,im ;ii apelor navi rr:l bile pe
baza unu l reR Ul a mcnt, in car<' 'iii se precizeze.> e:indi\ia juridică ele car:? trebui:rn
„ă se bucure cei im plic:l\i in moci dirC'ct. Dup;i ci'1t sl' pare cel mai vechi proiect
ele ace!.l r,cn c unosc ut pim:l acum e„tc• cel din 18fi3. prin care sl' preconiza apăra 
ren ş i :1 bunurilor funcinr0 :ile proprietarilor de rno~ii iimitrofe Prutului. fn ace M
p roiect ~e st:ibilC'a l'f1 riiurilc şi r,<irlele navigabile şi rlot.ibile clin Principatele Unitt'
erau clec1:1rate d rept propriet a te :1 „latului inclusiv porturile. cheiuril e !)i d e ba rca derele . Se mai prcv Nlcau apoi drepturi si obligaţii pentru propril't:1 rii v:ise lor si
o rică ror tipuri rle nm bn rc:1\iuni r!ar i:;i ale proprietarilor ele moi:;ii limitrofe Prutului. de exemplu ~• nu arunce paiele in apele acestuia, pentru a nu „e impicclica
2H l<Lcm , 11:1 11\IH, f. r,4 ,
27 lclcm, 113/ llWI. f. 11 2-- 11:1.
28 ll'lem, I 13/ I8lil, f. 2-1 5 : :1 ~C' vedea
w /cl('m, 113/ 1861, f . :m.
30 Idem, 113 / 1861. f. 235.
31 lclcm, li4 f l86:1, !. 3- 4.

~i

o dC'„crierl' a l'rull1lui.
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navir.a1ia :ri. Un alt proiect de re~ularnc-nt de navir,a1ie pn•veclea norme privincl
dimensiunile pe care trebuiau să le aib:"1 ambarcaţiunile ce urmau si1 navigh eze
pe Prut, de e xemp lu. ~ă aibă rundul plat cu o lunf!ime pi1nf1 la llll <IP picioare
(circa 24 m). şi o lă\ime de piinf1 la 5,-1 m . orit-um v asul trebui:! const ruit nu m;1i
clin lemn. Se mai prevedea obligaţi;1 pentru piln\i i v aselor s{1 navi ghez<' nu ma i pe
firu l apei iar in cazul in care clomi \'ase se intulneau \'Cn111cl riecare in 't•ns contrar unul din cil' „ă aco rde pri1.r it:1te;1 cel11ilalt in urrnarPa f1r11Jui apei. Tot pen.
tru e: vitarea cioc n irii v aselor ace'itea trebuiau ~.-, po„ccle pc timp d e noapte felinare aprisc iar pe ntru c vitar<'<l scufunclarii acc!>tor:i cl in cauza unor i n cărcăt ur i
prea mari se interzice;1 depăşirea ca p~1cităţii pentru care ru ses eră con~truit e ;1c<>:-,te;1.
Proiectul ele regu la ment pentru plutirea vaselor pe ap:.-le cur~i1toarc impun:.-a că
pitanilor cic vase să posede o p:itcntă ele nav iJ?nHe. după cum mateloţii trebu iau s{1
aib<i un paşaport. Se mai cunoaşte clin această vreme si un regulament prn tru
plutirea navelor Pl' râuri alcătuit din 12 parar.rafl' :o precum ~i un regulament ele
serviciu pentru echipajul oric;irui bastimf.'nt c:1re ar fi n;ivi qat pc :1»<:'1e l'l'utu lu i
;1lcătu it clin l i articole :11 •
La mijlocul secolului al XIX-iea au exi:o.tat p rem· up;fr i s i pe ntru navigabi11tatea Siretului deşi aceasU1 problemă clepf1~ei:;tC' limitelC' swcliului d e f<ilâ . Totu~ i
credem cf1 nu este lipsit d e interes faptul că pc S1n·t se l:kc:i u n pluti1rit dl' mar i
proporHi, principalele produse şi mi1rfuri fiind c here<;tl•au a si ... a r<•a <>Xtr:1<:"1 cli n
„ali n :1 de la Tg. Ocna dcstinat<i în special exportului cla r ~i unor re1;iuni clin nordu l
Dobrogei 35 : in fin e pe S iret se mai tra nsportau şi ca ntit i1\i cit• cereak d ;1r într-o
mi1sură mai mica. I ci !)i colo se mai întâln t>sc în ;1rhive cen •ri a le unor neg ustori
pentru concesionarea navig;1tiei cu plutt•le. ri1ma!>C de epic mai mult e ori fi1r:"1
l'fo;puns din partea g uve rnului Moldovei :ii;.
Din cele ele mai s us rezult ă c;i, pentru perioada ce r cet at ă . proble mele le gate ele
n<ivi ga1ia pc P rut s-au dovedit destu l de !>pcc tac11lo11,.,e. că g uve rnul Principatdor
Unite a trata t cu serioz itate orice proiect elaborat ş i pu" in a plicare. c;i lucri1rile
pentru redarea navi gabilită ţii Prutului cu miJloace tehni ce moclernC' au fost executate cu specialişti autoh toni dar ::;i străi ni . că di n l!!ii2 pe P r ut se deschisese un
trafic de mărfuri ::;i de căli1tori în cadrul unei Societali d t> n a vi r.:1 \ic carl' <l in pă 
ca te n-a durat prea m11lti1 vrem<~ din li p c;ă d:.· capitaluri d e im' l'S~ it k pe term(•n
mai lun g. Oricum, in timpul scurt cât a funcţiona t acea,..ti1 S11cicl at e •;. ;s cl m·cdi t
rfi cicn\ a tr:in„porturilor pe apă ln comparaţ i e cu cele f;'icut C' pt• u c;c: t c u n~i jl o ace le
tradiţional e. Mai mult navi g aţia p c> Prut se desff15ura în condi\ iik C'X Îst :.-n\ (' Î unor
r er,ulamente ele navi i::n\i~. cele' mai vechi c unoscute pună ;1cu m pC' ntru :\loldov:1
1n sped<il.

LA NAV IGATION SUR LE PRUT AU MILIEU DU XIX-EME
SIECLE
J>HOJ ETS ET HEALISATJONS

Hes u mc'.I .'autt·ur , ;iyant i1 la di.sposition des clo<.'l1ments d'arc-hivcs, prcsC'nll' Ies preoccu pations du gouv(' rn c ment ele Molclavie et plus tarcl des Principautes L'.nies co n cernan l la n a vigation sur le Prut el surpre ncl comment de clivers projetc; sur ce
p robleme ont'ete realises a vec de moyen"' tcchniqucs modernes i1 ln suite rJ'une
cxillaboration <' n:re Ies hyd rotec-hnicicn s rouma;n„ e l lt ran gr rs. l) p mcmf:' on
const;1te la naiss;ince d'une Societe d e n avi!!alion ronclcl' par cleux commen;ants
r,recs. qui a cffcctuc plusieurs transports dl' marchand ises ct de voyageurs sur
Ic Prut dans Ies a nn ecs !8fi2-1Hli:!, enf.in on fait une anulyse de quclques reglements de navi gations elabores ce tcmps !;'1 qui contcnaient des ciroits C'I cl<'s oblii:?a tion s pour Ies navi ga tC'urs ct Ies armatrur" en 1111·me tt>mp<..
32 Idem, 62 / 1863, 1. ·I.
33 Idem, 113 / 1861. f . 148-150.
34 ldC'm, 113 11861, 1. J[i0-152.
35 C. Karad !lea, 11 11 ncnmi clcsprl' 1r1rn nnmtr<I in a 1111/ 111511, „A 1111/t>ll' fJobrn gri• , J 926. p . 83.
3(; I. tonl'sc-u. Nat>igabilitatra S ird11lui. ~Natura•, l!l 12- 1!113, p. I0- 8.
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CONTHIBUŢII
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spus, ~rumos şi p ro fun d, Ni i11dep1!11<le11Ja l'·'·te sum a vieţ ii
într-adevăr, idealul neali1r n ă rli, lu pta pentru ilbcrt at1•a r.lil•1
ca o uriaşă coloa n ă fără :;fâr.jiL viaţa întregului noi.tru popor.

S-a

,;,ţfr,rice.

111ia stri-

s trjbuaw

strftba t
Hepre:i:entiincl un even iment crucial jn i;;toria Homli nl ei, ri'\:i:boiul )Jt>ntru
r u<er in•n in <IC'pe nd .-•n ţl' i ~1 :iţionale a mobilizat pe 1oli romuni l. rl e pr. ;1mbPle
\·c·rsnnte ::lP C:arpa(.ilor . indi fC'rent dacii lr<iia u sau nu ln prani(cle politice nll•
: 1<'l'l u i:aş i !.ta:. la sprljinirf'a I ui e!Pctivă, ati1t llllwaHi ru t şi m a teria l ă .
'fr<iin:l su!> impulsul <·on şt!int e i d'1 a parţin a<·cl u iaşi m•am şi că mai d e vreme sau mai târziu se vor tntonrce cu toţii aca să, r omiinii , ln întregul lor, ;ru
vibrat !n clccl;m -;nrea război ului drept, diber;:tor, ap ă rim cl cnu:i::t do roban ţului
1·omf. n - · sfflnta cauzfi rom i\m•a scă.
în cel e cc urmcazc'i ne- vom referi la câteva elemente mai sem niCicntivr con„liluincl. u-sc în contribuiii bucc>vin e nc la :;prijinirea efortului naţ i onal pentru L'lll'e rirc•t n~atârnării depline .:i Homiinid .
~ H ăi boiul pC'nlru indcpcn d l' ntă din lll77 N l şi memorabilul act :1! Unirii
clin 18!;9, a fi rma istoricul Jon Nistor. a trezit un putern ic răsunet în sufletele
românilor subjur,aţi din Bucovina" 1• Şi cu drept cuviint. f i indcă „mai presus de
hotarele nelegi uite ce brăzdau vremelnic pămiintul romllncsc, plana stăpânitoare
idC'ca ele un itate şi solidaritatt• a ncnmul ui uniL prin aceeaşi cur!elare şi sim\irn
şi prin put.t•rca ae~lo ra'ii trad i ţii politice şi ('Ullura le clobundile cu atâta r.rcutau•
în scurge-rea un ui trr.<"ut de luptă şi sufe rinţă" 1• Jo~stc cunoscut faptul c[i „românit
subjur,aţi îşi dăd t•n u bine ~cama că izbăvirc;a lor po l itică şi n atională n u putt>:i
v<·ni din altă parte- decât clin sforftirile şi jertfele comune nlc neamului tntrep,
şi de acC(>a inlărire:i lui politică, economică , culturală era \int~ in t rc['ii conştii nţe
romfincşt.i, pururea :rează. a c~ ivu şi increzMoare. Nu se prod ll l~a nici un act
mai tn s,~ mnat în vreun colt al ţării rom!ln l'ş ti C;lrit <.·a ci ~ă n u p.ă sească răsun P.t
!n toate cel<'laltc părţi" 3. De acer.a nu este de m1ran-. nfirmă p oetul Ghcorr,hP.
Sion, că „la sunetul triir:ibitelor de la ·'Plevna multi flăcăi de pe mclc<ir,uri bu·
covinene, deşi i;e aflau s ah stiipiînire slriiini1, au akr aat a uni si\nr,clC' lor cu al
\'itcjilor :loş:ri" 4•
1 l. Nistor, Ră s un e tul războiului din 1877 in lJucol•ina şi Basa rabia, în „Memoriile secţiei istoric-e", seria lll, t om VII, mcm. 9, p. l.
2 Ibidem .
3 Ibidem.
4 Gh. Sion, Notiţ e despre Bucovina, apud . I. Nistor, op. cit„ p. 7.
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puternic-fi imprt·sil' a prod us-o în socil'lall·a ronuincasci'i bucovi .
da ncf„,tint1 pl'sW fmntieri1 a l'in<'i elevi eh~ la Lic-(•ul clin .::l•rni1uţi şi ele la :;;coal11 11ormal;"1 pPntru a lupta in nizboiul 1watârn[1rii" :•.
„Tn frunubd •1pr1111un•a na\ională şi vigtll•n\a autori:ăţ1lor h;ibsb urgict• ti1wrii
Alcxanclru (i!urgim·un, Partcnie Siretean, Ilie c;herghcl, George I .l'Vescu şi
l~m ilian llnldel "1;, a u trecut frontiera la i mai fiind intumpinaţj cu v ii aclamaţii
d•· popul11\i1· ;iWt la l'aşc:mi co t şi la Boman. AJunşi cu bine la 13ucurt.·ş ti au
frist r('p:1rli7.,1\ i l;i Ht>ginw ntul :I Arti!('rit• comandat de col. An i:elescu şi trimi-.;i
l.1 C:1l11fat undi· .<iu l[i{·ut instruire şi serviciu in avan;mst uri pimi1 la nH'cputul
lui aui:1t„t ct1 ncl, la intervenţia guvernului austriac, au fost scoşi clin ar111at{1 şi
1.1 1111şi lnnpoi ;1casă ; Jnui.i la şcoală b;iie\i, apoi la ră1.boi" · le-a spus ofi~erul
m · ;\rcinat cu •·XPcllt;1rea ordinului P,UV(•rnului rom ă n . A riun a" doar Emil ian
I lnld•·i, C'al't' izbutise în pri mflvar[1 să sc sustrar,[1 de la 1·ccrular<•a aust1'Îac-f1, şi sa
a«!iunezc in bakria a li-a pPdcstr;i :1 Hegin;ent uitli 2 t\rtilt·riL· luând parte la
l11pt:•h· rit~ la l'l••v:1a.
Sluden\imea romana ;1 UnivPrsită\ii di n Cl'rnauţi primin r! ştirPa desllr<·
intrarea Homfiniei în războiul cu turcii si indcoscbi „nui stuclen\ii români carl'
eram membri ai Societi1ţii academice „Arboroasa", "' i~i aminteş t e George PopL·scu-Albcse u, a m ~ rhat cu entuziasm acest PVCm inwn t şi unii studcn\ 1 mai
inflăc;"sra \i s-au ş i rl1•cis s<i treacă frontiera, să se l;isl' inro:ati în armata romimă
ŞI ~· luptl' pentru independenta \:"1rii romun eşti"
Trl'buindU-((' !n să bani rl l'
d:u m a fost i n'iărcinala societatea a face o colecta. „l .;1 C'Olt•clă , relatraz;\ Geor1w
Popescu-Al b•'M'U atunci secrl'l.:1rul Societăţii ;icadem1re „A r boroasa" -. au
cont ri buit cu mt1Jlf1 dragoste boierii români George 1-'londor, Victor Stilrcea,
:-\icu l·Iurmuzach i, l\tanolac-hi Sti1 rcea, Iancu Zutta, mai mulţi pr<'o\i. profcso ri"!1 etc.
„Subsen~ n;:tul, care eram ~Pcrelar al Societăţ~i ac-mlcmice „,\rboroasa", Gh1•1w;im Buli r;a. p reş('dinlt•, şi c-asierul Grigoraş am im p;1 rpt cek câteva mii d(•
1ll•rini austrieci. dunei o parte pentru studenţii romârn n•fu g i;iţi clin Serbia (Val<''•
'l'imocului) care se refugiaseră în Homânia pentru a nu fi incorporaţ i în armata
turcewwă şi ~.ă lupt ~ contra românil or, iar re~tul celor B '>tudenţi romi1ni : Tur1-an u, l\lihăilescu, Bc uca, Olariu, Popovici ş.a„ care au plecat pentru a S•' înrola
ln armata r111m'in;"1" lt•.
Şi alţi tinPri liucovmeni s-;iu inrola1 volu :ilar. Con stantin Popescu a ajuns
in H1 ~1?ime ntul 2 /\rlilcrie, Ion Foruaci, M;1ximil ian Snv<·scu, funcţionar cit• tri1J111111 1. mcclic11l vete ri nar Dionhic Buccvschi din IliŞl'şti fratele pictorului Epammonda 13uccvschi -. Alexandru Chibici-Hâvneanul, prietenul lui Eminescu.
0

•

5 Istoria Homiinici. voi. IV, Bucun•şti, 191l4. p. 612, Sl' afirmă că: „Un Rl'UO
cntutluşti elevi de liceu bucovineni din jurul Sucevei(!) au trecut clandestin
~rnnl\a p1•ntru a se înrola în armata română . Dar cu toate cf1 au indurat mull.l'
peripeţii, ven ind pună in OHcnia mai mult pe jos, indată ciupii înrolarc au fost
:.coşi din armat[1 şi trimişi îndărăt aca~ la cererea guvernului habsburgic".
fi l'arlcmie Sircleanu. Amintiri din războfol pentru independenţei şi altelc>, din,
trecutul meu 1817- 1921, Ccrnăuţi, 1!)27, p. :i; vezi ~i Octav Monoranu, Ion Cocuz,
l·:couri ale rciz/wiul tti d C' inclependenţci în Bucovina, in „J\Jnmnahu.l Tribuna",

ti c

Cluj, l!li6, p. IJ.J.
7 lbid!'m, p. 13.
• .Soriet;it.l:'a acadcmi('ă „Arboroasa" av1•a mcnin•a să !mpicclicc intrarea
s tucle n\ilnr romtlnl !n soC'iet[tţi le ;icademice (?ermam• C'are s-au !nfiin\at în număr
foarte mare c u tcndin!a <le a gPrmaniza naţiunea română şi a amorţi sim\ul naţional ~i dragostea pentru neamul romiinesc". Vc-.li I. Nistor, Bucovinc.>nii la Plevna,
m emorii ŞI acte, ln ,„J unimea l ite rară" :m XX, l!J31, Cernăuţi, p. 14!!.
8 I. Nistor. Bucovfocnii ltz Pl<'vna. memorii şi acte, !n „Junimea literarii",
<m XX, (1 !13 1), Ccrni'1u\I, p. 1:10.
!I Ibidem.
10 Ibidem ; Vasile Net.ca, Spre unit.alea statală a poporului român, Bucureşti ,
19î!J, p. 178- 17!1,
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St• c un oaşte r:s doi di n tre stu d<•nţi au murit pc> front, iar Ale xandru Chibidnâ vn eanul, inrolal într-un reg im„nt dt• roşio r i , ;1 Ju;,t part.c la OPl'ra\iuni; t•
rnili:ar<' clislinr,ându-sc i:1 luptch' din jurul Vidinului" 11 .
Din Decretul nr. 51 î!J clin Iii iunie IHîî al I naltului •Ciuvernâmlinl Cezaro .
Cr[1iesc al Ti1rii trimis l'rimâriei ora.:jUlui Suceava ~;c cun oaş te că au fo::.t recru taţi şi „C"c tf1tenii .~i rt.•cruţii austrieci i\·l ax imi!ian von Sâvt.•scul şi Josef Kronn<~r
i:i armata d <s rnrwascâ rormin[t cil' cătr,· un anuml' Costică l'l'Ot101·u din l şalniţa" 11
[lt:'nlru a lupt:i in răzb oi ul de indepcndPn \i1.
Cl'I c u c..:re bucovinenii se mândn·sc a fi primul rn:nim ct1zut 1x•ntru in·
ckpc·nclcnta Homiinici este scn~c ntul Constan ti n P:1pcsc u din H l·~:imc:itul
2
l\rlilerie.
lntrucât s-au creat uncie discuţii in (egăttmi cu faptul a fi sau nu sergentul
bucovinean Constantin l'opescu•:i. primul soldat romun ciszut la Calafat. iată
ce pove steşt e fratele să u George Popescu-Albe.-;cu. „In anul 1876, un an irrninte
de rl1zboiul ~·omâno-lurc, un frate al meu mai tânăr cu numele Const<tntin a
•·mir,ral in Homitnm ca ;1bso! v(•nl <11 clasei ;i V-a şi-a fost primit într-o şcoala
militară din laşi. Vărul meu George l.evC'scu rnintors acasă clin Homânia in l8î7
m1-a povestit cit s-a intălnil cu frat C'lt' nwu Consta:Hin la Calafat, acl:'sla er;s
sergent Ja oareşcare regi ment. Ş i e u am primit o scrisoare ele la Constantin clin
C;ilafa t. rom uniC"il ndu-r ni dt a ajun<> M·r~t<nt :)I spera ::..:i dev1ni1 ofiţer . :\ceas ta
·•< · ri~oare, din nwi !.au iunk• lllîî. a fost ultima :<.cri soare a fratelu i lllt.'11 .
Dupit sfU1 şi tul ri1zboiului r:m~(1110-tur<· , arată Geo rge Popcscu-Albt.•scu, am
:i!lnt clintr-n gawti1 ii ustrală clin Homiln ia o l'ologra fi e ;i unu i monum(•nt ridicat
la Calafat în memoria primei vi ctime a ri1zhoiului romii no-<urc, ser gentul Co nstn ntin Popescu, omorât <le o i:;hiulca t11rcc>asc~1. M-;irn aclr'--sat Minisll·rulu1 t11?
Hăzboi cu rugămintea de nu cumva se rgentul Constantin Popescu. în a căr ui memorie fu ri<lic-al rnonumc:ltul, " f.ratd1• mt:u şi am primit după câl;(~va Juni cf1
sergentul Con~.t antin J>o1X"sc u a ro~t un valu ntar uuc,>•incun. Deci nu incape
indoialft ci1 fratele meu Constantin Popescu nibc:ut în anul 1!157 sn com una
Carnena, în Burovinn. a murit in anul l8îî ca ero u la Calafat" 14 •
De acelaşi spirit n aţional întrcl{i lor erau cup r inşi ~i profesorii români ai
Univ ers ităţii ccrnăuţ t>:lt.'. ExPmpluI u r mător t•ste r<: vcl;1tcr. I. G. Sl:.ie:·J . urmaşul
la cat<!dra ele limba nJ111â n;''i a marelui i\ron Pumnul, acum, in a nul IHTi . p1·0fl'~o r la Universitale, publicii artlcoh' in Calendarul soc·i<'Wiii (.'l'n~ru c ultura şi
literatura română lin Bucovina, semnificativ intitulate: „Originea românilor- sau
„fJ<! ~ pre teritoriul de astci:zi ci•-l locuil!sr rnmâ 11iiM ş i !n 1·.ire cl~mo:1 <: tre;1ză unitatea romiinil or atât teritoriala cât şi lingv1~tică. fa p tul c·;I romiinii sunt urmaşii
1;c\.O-daC"ilor ş i că te rit oriul Dacici, pe la inrc•putul e rei n oa~ lre, avea marginilt,
n atu rale : spn• apus T isa, spre ră-;ărit Mun•a Nca~ră, spre miazăzi Dunărea ~i
:;pre miazănonpt l' Nistrul. Dar Dacia, sp uu~1 I. G . Sbiera, avea marg inile .şi
mai largi 1 ~.
Din p un ct de vedcr .· linr,v h;tic-, I. <..:. Sbit·ra demo n s trează d\ „patri:'I română
este una şi mare fiind până acolo pim:·1 und e r;\ su nă ;;i l imba ro1rnînească" : Piină
11 N. t\dâniloaie, /11dcp t> nd1?11ţ a de .~ lut a llomâniei, B11c11rPşli, 1986, p. 261.
12 Aril. S t. Suceava, fond Primi1ria ora ş ului Suc·cava, nr. 1428; 11377, f. l:
co nf. Vasile Gh. .l\·liron, M i hai-Ştefan Ceauşu. Ioan cap1·oşu, Gavril lrimescu.
Suceatia, fil e de istorie - documente privitoare la istoria oraşului 1388- 1918,
Bucureşti, l!l8!l, p. 690-V91.
13 N. Adănilo;iic, op. cit„ su sţ in<' r.<i serrrenlul C. Popescu este născut la
Hoşia, jud Gorj „fiind primul dintre <>roii neamului care a căzut la Calafâ l in
războiul de incleppndenţă". lbiclC'm, p. 282.
14 I. Nistor. nucovi ne11U la Plevna, memorii şi acte, în „Junimea literarei",
an XX (Hl3l). Cernăuti, p. 152; vezi şi I. Nep,ură, Rememorări la monumentul
din Calaj at al rcizboi11/ui de independcnţli şi omagiu primului oştean ccizut
bucovi11eanu1 Constantin PoJ>escu, în „Almanahul parohiei ortodoxe române clin
Viena", XVI, pc anul 1!177, p. 103-106.
15 I. G. Sbiera, TJesJ>re teritoriul de astăzi ce-l lo<:uicsc românii, parte sin-.
guri, J>arte in majoritate sau in minoritc'lţi cu alte seminţii, in ,,Calendariu pe
~·mul orclin:triu 1877''. an IV, ~rnăuţi, lll77, p. 104-105.
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undr mai r.:hunl\ / Limba clulre ~i i;t r:'ibun<'1 / Limba c;m~ să trfiiusră / Limba
romiinca scă / Pi\n-acolo-i frtiţloar<' / Pafria romiină care I O numr!".c NI mare> 1 ~.
Profesorul J\J. Cf1llllC'M U, inform1ind •>Pinia public<\ bucovinean;i clcsprc <'Venim<'ntele dt• la 11177 di n lfomimia. ln artimlul „187i- 1!17!l", uprecia că anul 187î
a fost un .11n <Ic fnl ă . an clC' biruinţă, scris cu lite~c maşr:itc in istoria românimii
lntr<•r,i. Dupfl tim ptJri 1:rclr, plim• <le• amar ~i npăsar<' soarla 1<'-a hărăzit rom[1niJor hirnlntii · ·•;\lucit;\ , vi ctorie ;1d1~văratf1. 1·c inciinlă pe fr:iţi ::;i Uimi pe
~trăini, Iar pe romiin 'ii ridică !n faţa lumii reclobiinclindu-i deodată toată fala
0

i;a ~trumoşcascl\" 11.

Din i.imr,e:e 1•roilor vărsa t pC' cf1mpiile Bulp,;1riei r;i ,;ă ri nca!<irnarca d ep lină
HtJmÎlnic>i, lji !ndwia cu ob~ervaţia c;i „Homiinului li mai trcbui.c sit arati~ lumii
<"ivilizatc cl1 P<' limg{1 nuterf'a b ra\.11lui !;;iu se bn<'ur;i 'li de minte :simătoa·; ă şi d<'
inimă si mţitoare, care ri<'7.Vollate odată îi dau dreptul :a se a.5eza in rundul popoarelor ct>lor mai luminate şi civmzate. Ba străinii ele cuget, afirma M. CMinescu, au
rccun osl"Ut-o şi au m:."1rturisît. C"ă român ul clin firi' e.~te mintios şi inimos, cu
clulcca şi armonioasa s:i limbă, arc toate insu~irile fericite nu numai de a urca
la Cl'a mai înaltă treaptă de cultur<I. d ~i a ~ta in fruntea popoarelor celor mai
ri\•ilizntc" 16. Vi7.ionar elor,iu aduo; uc·niului na\ iei rom5ne •.
]n :mu! 1Bi7 !'C' ridică intru npărnr«a dreptăţi i romiinîlor şi poetul D;mitric
l'<·trlno - n l'pot ni Hurmu:>.ăch t>ştilo r - cari' vcclC'a incieplinirca „v isului nobil,
miinclru şi onorat" t~ al nt>atârnării Hom<inîei. ln poezia Tiomu11ia ncatârnalc1 zicea :
„Tubt>sc sfiln ta librrtntc / Pentru \arf1 şi popor / Nc:1tilrnarea şi drept,tC'a I J..r
n~tept cu !.incer clor" '°·
]n anul 1877 cimei rer,imul au„triac si'lrbătorea la Cernăuţi, de altfel cu
mari obstrucţii clin partea mmănilor 21, 100 ele ani de la alipirra Bu cov in~i la
Austria, la laşi se comemora 100 ele ani de la omor<îrca domnului Molctovci
Grigore al 111-lea Ghica, care s-a opus raptului austriac, plătind cu capul
11ceastă opoziţie 2i. Dimitrie Petrino t!"ecul in ţara li bPră îş i dădea seama ('{1
dobiinrlil"l'a neatnrn:irii Bomâniei nu !"C poate faci• Iă!"ă jertfă r.·i sufcrin\ă. de
at'<'C'a Indemna la luptă. "Nu cu vorlie ci (U fapt<? romaneşti şi 9lorioase / /'<?
arel clomn, mort prin trădart?, toţi românii .~ă-1 cinstim /. Gltica vodă azi ne
cerc, monument făcut de oa se / Deci de piatrn ele mormuntu-i sal>ia noastră
.~-asc uţim / 7J.
Im pernti v11I catfogoric n lui Dimitrie Pctrino a !ost realizat ,,Durobanţul
romC1n ascuţi ndu-şi spada dl' pietrele de mormânt ele la Argeli şi Putna, a indns
hora mol'\ii la Plevna, Griviţa, Smârdan etc., şi ,,a pecetluit cu i;ângcle tiranului
netul de neatârnare n Homimiei" ~1.
Nici fcmt>ile din Bucovinn nn !'-;iu l ăsnt m ai pr~jos. l'f'nlru :t sublinia amplonrca Juntă rle ac\iunilc românilor de pl'~te ho tare penlru sprijinirea ri'tzboiului de lnclependen\f1 revista „FamiJia" semnala şi contribuţiile femeilor din Bu1·ovin11 In iniţierea un ei campanii el<· t"olcde public<'. „tn dorin ţa lor de a contribui lu opera de asistenţă pentru soldaţii români, afirma revi!.ta „Familia", femeile
11

16 /liid r. m , p. 110.
17 ~r. Culinescu, i87i-1878, 111 ,.Cale:iclariu pc anul ordinariu Jai9", an VI.

Cl•rnilul I. p. I 09.
111 lbiclcm. p. 109- 110.
• l\îc>nlfon:'im <'fi refk•c-liile ;1ccsl<'a. ah• lui M. Călines·~ u. prc:>cum şi cele ale
lui I. G. Sbiera, ~lll fost menţionate de G. Jrimescu in articolul, Di1t sât19elc eroilor a răsărit neatârnarea llomâ11ici, publicat in ziarul „Scânteia", an. LVI, nr.
l'3fl J.1, Ru cureşli, 17 mai J!l87, p. ·I (Mărturii noi in nrhiva istoriei).
'19 r. Nis.tor, Ua.sun<:tul rc'izhoiului <lin 18i7 în Bucovina şi Basarabia, in
„!ltcmoriil e secţiei istorice", Se ria III, tom VII, memoriul 9.
20 /liicfom .
21 Vm1llc Nctc;i, op. cit., p. 1.82-18:!.
22 ~Familia", an XJJJ, nr. 41 din 9/21 o'c:tombrie 18i7, p. 492.
23 I. Nistor, Uăsu11etul rclzboiu lui din J8ii iii Bucovina
rit., p. 3.
24 / l>iclem.
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bucovinene formar;i două comitete dl' ajutorare. unul la Cernăuţi. ~ub conduct'rea
Nutnliei Hurrnu:~achi, şi :11tul la Sucem:a fn fr11ntl' cu Elena Popov:ci-1.ono~h C'tt !.
Din acPste comiu•te f<icL•au parte ş i unde frm1 ·i din poµor care se btrccl~~llt in
râvna lor ele a aclu nn scnmil şi bandaje pentru riiniţiî no~tri" :1.;. „Doamnele Victoria Zotta. Eufrosina Hurmuzachi. F.ufrosina Petrino.
Mnria Petrino. Pukhcr:a
Sti1rcca. Catinca Vasilco, Ar.lain Vasilco. An isia Mustnzzn, Ol!!a Grir.orcen. E!t•n:'
Popovici şi Natalin Hurmuznchi. ac!re!!'iincl, p1• cnl~ prival<i. amicc>lor şi amkil r:r
lor apPlul pl•ntru ajutorar<:':l rănit. i lor au adunat cl-11:1 Natalia Hurr.rnzachi. la CPrni'tuţi. 2000 franci şi ci-na Elena Popovici, ln Suceava, HOO de franci"~' .
D1•sµre ntmosfera ele t>ntuziasm cc domnea ln Rucov: na privind l'!)rijinir<''t
armntPi romonc in războ i ul sfânt de elibernre n nţională iată o rt'lntare făcut :"t
de bucovincnnul Stănică Berariu : „Şi când copiii ţării mureau pentru patrie, in
casele româneşti din BucoYina, mic şi mnrt>, ele climineall1 şi pîm:i senra lucra lu
scam{1 pent ru răniţi. Erau sfi nte clipele acelea dind Jucram Ja scamă şi mama nu
se putl•a s<ltura a m• povesti clcc;prc n eamul nostru, despre> vitt>jiile străbunilor
noştri şi despre inalţătm1rea cli1;ii ce o tni im" '!7.
Tată, dom dtev~1 aspecte privind c<>:'ltribuţla Bucovinei la nw rclc act rom<im~sc a l cucC'ririi inclcpcnden\ei noastre naţion<ile.
Acum cănd rclui'tm cercetnrea dorum1•ntelor privind mnrPI :> momt'nt al i~to
riC'i noastre observăm 1·u mai mult[1 daritate că fnvor i z~1t el<' con~ti inţa uni t[i\ii
sale etnice. lingvistice, spirituale, ele dragoste ele neam şi \ară. lnc[ilzit ele idenlul
un it{1ţii şi libert:iţii. poporul romun a pnrticipat in ln trt•r. ul lui, a~n cum vizionar
observa istoricul bucovinean Ion Nistor, „la destrămnrt>a unui trt'cut de robie
şi urzirea firelor ele mfmdrie şi libt•rt.1te naţională" 7ll. conrirmincl prin !iecole c:\
proc!amart!n la !) mai 18ÎÎ, a independenţei de stat a Ifomilnic>i a con-;tit11 i1 o str:\Jucită lncun un nre a luptelor seculare purtate ele poporul romlln pen tru libertate
şi nea tâ rnare. pentrn api1rarea şi afirmarea ~iinţei
nnţionule, pentru pro.'7 r<':c>
social. impotrivn C':Xploa t{1rii şi asupririi. a domin aţie i străine. CucerirC'a indf'pcndenţci naţionale a dat un puternic impuls dezvoltării
eC'onomico- socla.le ;1
ţării. a exercitnt o profundă înrâurire asupra întrcp,ii ''Voluţii istori c~ a Romtir.il·i
pe drumul progresului; a permis afirmarea mai viguroast1 a poporului nosti-J c~•
naţiune liberă, de sine stătătoare.
La toate acestea bucovinenii şi-nu adus propria lor contribuţie.

LA CONTRIBUTlON DE LA BUCOVINE Ă. CONQUERIR
L'INDEPENDANCE D'f:TAT DE LA ROUMANIE (1877-1378)
Resume
l .':mteur de l'articlc qui vo1c1 prcsentc> quclqut>s !aits qui sont :mt:i.nt di•
contrihutinns cles hnbitants ele la Bucovina au r.r:mcl act<' de t'histoirc roum<?inc -- l'oblentio:i de l'independnnce d'ttat: ii nifirmc que, gurile que fÎtt la domination etran~cre sous laquellc Ies Houmnin-; se trouvaicnl ;i ce rr.omcnt-1;'1,
25 lbiclClr.. p. G-i; vezi Elisabeta Ioni \ă, Partu:i p11rca femeilor c!in D11covi11(1 i11 111ptt!lc pentru înfăptuirea şi apcirarca 1indepe11dcnţci şi unituţii statului
10mân; in „Suceava". VIII, 1961, p. 279-280; Ol gn !;itcfanovici. Societa!ca Doam1,.:lor 1?.01~11hw c:! .'l B;:rnvi;:fl, ln S:iccai:a, XVII -XVIII-XIX, !9!!0-1991, 1992,
p . 172-!î7.
:W .Sarnili.i". pf'st:i., X!IT. nr. ]!) clin 6/ 18 mai J87i. apuci Pa.r,lini cli11 l:..tpta

povorului rnm<hi pentru independenţă nafio11ală (DoC"umentc ş 1 tt· x~e ~o :) ; .L.pnlit1ce), Edit. politică, Bucure;ti, 1967. p. 129, doc. nr. 120 ; conf. Vasile Gh. Miron.
:Mihai - Ştcfa:l Ceauşu, Ioan Caproşu, Gavril Irimescu. op. cit., p. 68'.I.
2î S~<lfliC'i1 Barariu, Amintiri din 1877, !n „Junimc>a li!erad1", an XlX, 19:>0.
nr 1-4, CPrnău\i, 1930, p. 42.
28 I. Nistor, Uăsunct.ul războiului din 1sn, p. 7.
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Hs ont tou-; vibre lorsqu'on a declenche la guerrr jusl1•, libcratricc, el onl dl'fcndu par tou'i Ies moycns la cause de toute la nation.
Ainc;i l'autl•ur montre-1-il que d~ Bucovinc sont parlis el se so:11 fait ~n
rt.IC'r comm1• volontain>s dans l'armmer• rnumaini~: dec; ell!ves ele lycee, ck•s etucliants, clec; membrC's dC' la societe ac<1dcmiquc• "Arhoro11st1•, dec; fonctionnair i?s.
eh s medidn" ou des citoyens tout simpk•ml•nt, afin de luttcr, I' arme :1 l;1 main.
pour l'inclcpenclance ele la Roumanie. l.•f' poete Dimitril' Pl'lrino, h•s univ1•rsitaires I. Ci. Sbiere1 el Miron Călinescu onl publie des poenws ou des articles.
wu tl'nant J'unite lcrriloriall' et linguistique clec; Roumains, tout comme IC'ur„
v cr tus innces. On mct en 1·1·1icf aw;.sj la c:ontribution de ccrlains boyard„, prctr ~s. profcsseurc;, tout comme celle d<•s fcmnws de Bucovine, qui ont contribuc
a\'cc de l'argent ou d'autrcs clons ă la sainte cause roumaine.
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UN NOU iNCEPUT pgNTHU

BUCOVlNA REÎNTREGIT1\

l
Mlll/\1-AUJU:LIAN CAHUNTU

Dinlrl' \inuluril....• vedm Dacii, rlupit cum arăl<1 istoricul IJimitr ic Oneiul,
puiin•' locuri, rl'laliv mici ca suprafaţ:-1, cuprind ati1t;i bogăţie ele istorie rumiinc~ască şi amintiri sfinte ca "Ţara de SusM. AflatL'I ca şi Basarabia la incruci şar<'.t
unor interese imperialiste care veneau fie cil' 1<1 Apus, fie de> la Hăs.'1rit. a fost
prima cari> va fi ruptă clin trupul Molch>v1•i, in urma unui tLirg ruşinos încheiat
intre• Imperiul habsburgic şi Poarta olomam-1. După 14:! de ani de ocupaţie straină.
provincia cc a ajuns sâ poaro• numele amint.incl d1~ l'odrii seculari de fag care
i-au ocrotit lirnp de secole fruntariil e, rt•vcnea la Patria-mamă in urma \'Otului
Congresului Gl•neral al Bucovinei clin 28 noicmhrie l:>IB privind "Unirea n c!'ondi\ionalâ i;;i pentru vecie a Bucovim~ i . în vt'Chile PÎ itutare până la Cercnu1.5,
Colacin şi Nistru, cu Hegatul Homiinici '' 1. Ac eastă hotărâre cu caracter democratic, adoptat<'\ în baza dreptului la a ulodeterminari• al populaţiei romimPşti
băştinaşe, care vcm·a să repare o ncdreµlat(~ istorică, a fost consfinţită pl' plan
Internaţional o clatf1 cu semnarea 1;1 Sainl-G1•rmain, pe lO seplembrk Hl19, a
Trat.<1tului de pace, prin care Austria renunţ:1 la toate „drepturi)<'" as upra fostului
ducal al Bucovinei 2. Era un act ele justiţie, o rec:unoaşll'r::? a nnui fapt împli111~
în virtutea drepturil or inalienabile ale poporului român şi a celor mai noi principii democratice ce trebuiau să i:uvcrm~1.c relaţiile dintre naţiuni. După !!Jiil.
ca şi in c:iznl cclorlalt..• provincii reu n ite cu Tara, 1"-'ntru Bucovina a urmai
n pcrioaclă eh• inkl!'ran• treptată in noul cadru polltiC'o-admbislraliv ni statului
naţional unilnr romiln, în lntreaga pcrio;H!ă intc:-rl>c'lici1 lnrc~istrfmdu-se numcroasc
pronrese în planul dezvoltării ecunnmi cc, 11 amcliurflrii stării ţărănim ii şi promov{1r ii vieţii arlislicr ş i culluralc 3.
ln anii ce au urmat primului răzhni monidal. politica externă a Homi\nici
a promo\'al cu consecvenţă menţin erea st.atu-quo-ului terito rial, a păcii în acea-;tă
p;i rle a Europei prin in chPierea de trat:-111• r••f!inn ul • ~i co nvPn ţii mutual ··, nv'nit<'
„,j ri(·~curajezc arţiuni le a(lresive ril e „1 at L•l•1r revizioni:;te cc contestau drentul
!'lllTLI :ii popor ului român a-<upr:i p;imi111tului p e can• s-a formal şi a cw:it• n
oril!' i:rnli1 civiliza\iP. Eve ninwnlele pre nwrr, ătoar~ izbucnirii marii conflar.raţii a
s1,•co!ulni XX au cnntribuil la i•mlan•a t~·p1, t.1L[1 a stalului nostnL in urma pră
buşirii vechiu lui ec hilibru <'Uro!)l'lln şi 11 lnln•p,ulni sist rm cc r,:ll';mla inter.rital•':t
~r;miţt•lor Romăniei Mari. rntrc• acrst.ea, !'actul SO\' ielo-german din 2:1 aU!!USt 1!11:)
„a foe,t fartorul deter mi n ;mt al tuturor actelo r rare• au p rovol'at trano;formăril eo
1:!tt>rioare in n'h;\ritu l EuropPi" 4 • J>um•rl.';1 in apliNlrt' a pn'vederii punctului al
1. fon I. Nistor, CJnir<'a HuM1Jirwi. Studii şi document<', Ed . „Cartea Romăn e:1~că", Bucureşti.

1928, p. 173.
2. Ibidem, p. 198.
3. Ve7.i idem, Bucol'ina sub dominaţiunca romdnea.~că, Cernăuţi, 1938.
4. Gh. Tăt..'1re~cu. L·;vacuarca Basarabiei şi Bucovinei de Nord, in „ln scmnări
ic•şc1ie" , Voi. XV, nr. !J/scplembric 1!140, p. 53:!.
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u·::-i ll•a a l p~No.:.·ol'.1lu1 .i.;: h>n0tl "''C"ri. : !'.1·mn at cli• ::\fn!olov şi Hibh cn ~r:ir•. pri n
car• ~ U.H.S.S .-ul Hi1•
1.1 . · · 11 • int„ rt•sului 1·i p1 ·n '. ru E:isa rab:a··
:·osfri!:i:
~n mod n efa -t
1 w 1· 1 .1 !lu: 1o\· int'i. tt•ritoritt "~' nu ?. a;;r:rţin t:t ni t·•r c•·~tii !~us'"i.
dar revt•ndica t ln ultimul monwnt, in totală contradicţie cu rcalit;iţilc istorice
şi

ctemogra flcl', ca fii n d „u ll imul rest care mai lipseşte UcrainPi:•G Jn urma
protestelor Cierm:mh•i c:lre a considl'rat dt „revendicarea ele cfitre Uniunt'a
Sovietic:\ a But·ovinl'i consti tuie o noutate"'
fată de 'inţelcţ:<'rl'a anterioară.
Kre mli nului „11 holllri1t i.f• -] i limite7<' cererile asupra părţii nordice a BucovinC'i
11
fmpreun ll cu or:1~u l CP rn [1uţi" • lnfrfinr.erea forţelor franco-britnnic<! din Aplls
a constituit pentru UHSS monll'ntul propice: pentru clecl:mşarea agresiunii impotr1va Homnnlt·I. ln n i doilea răspuns la notl'lc ultimative mvie tice din 2G şi
27 Iu nie 19-10, M' specifica : „Guvl'rnul romun, pentru a evita l!rave!e urmări pc
can• le-ar nv1•a recurJ?Prea la forţă şi deschiclerPa ostilită\ilor in aceastf1 partl'
a Eur<>pt'i, sc \'C'dt' !-.il il să p rimeai.cit co ndiţiunilC' de evacuare, ~pecificate in
ră !>p un su l
~.ovil'ti c!'. Victim;i ;1 poli t! c:i lmpfirţ;ri i sferelor de in fl u C'n tă intre
cele cfouil mari µ utcri totalitare, aOalf1 s!ni.?uri1 in fa\a unui imens potenţial
militar, Homil nla a !ost nevoiti1 să-şi retraf!ii trupf'le şi administra\ ia din Bas:irabla ş i d e pc un t<'ritoriu cu o suprafatii de 5 220 km:t clin nordul l\foldovei". 11 '
ln spatele noului „cordun- ce sfîtşia acum Bucovina, sub ocupaţie sovietic;i. a
r::'lmils un num::'lr de 474 617 locuitori, dintre care 257 449 romii.ni.li Pentru
aceştln cl in urmii mai ales, sosise timpul cle1x>rtf1rilor în Siberia, t!! e:-.:ccu\iilor
tn masa, a l interzicerii limbii şi falsificiirii istoriei naţionale>, toa te ~lcr1 tu!ncl
tablou l u nu l v t•ritabil etnocid impotriva populaţiei autohtone.
Pk•rclerile teritoriale suferite în vara anului 1940, schimbării<' in tC'rvenile
pt' pla n european au determinat rcorlentare:i 'întregii p olitici PXternt• a Homi\·
nlel elitre? nl ianţa cu Germania. sim:mrul stnt carC' s-a oferit să r.ara n te7.e inter.rlla tcn :i cC'e a cc a mai r<"1mas clin r.r:mitelc ţării17 în faţa im perialismulm
rus <:t' nmcnin\a cu „ocuparea totală a teritoriului nostru de tru pele ro~ii şi
cu transforma rea H.omilniei în ba7.ă ele o peraţiuni pentru înaintar<'a Sovie telor
sprc Strll mtori şi spre Marea AdriatidL"IJ Prch1area puterii Ia începutul lui
tiC' ptembr le 1!140 de către Jon Antonescu a marcat accPntuarea accstC'i tendinţe.
c;1 Slnl!U ra soluţie viabilă, în condiţiile J?e>opolitice de atunci. pentru menţinerea
fiinlel stat.111.' şi refacerea intcgritfilii n aţio nal e> . Cu o zi înainte de a sC'mna
adC'rarPa la Pactul Tripartit, Ja prima intrevedere cu cancelarul Adolf Hitler,
cc a a vut Joc pe 22· noiembrie 1940, 1?eneralul romii n a subliniat faptul că
principalul tel pe care n va urmări va fi ~r ei ntonrcerea la Patrin-m nm;i a
Basnrab lei şi a regiunilor nordice din Bucovina ~i Transilvania."H Dar. aşa
cum a d ccfarat in şedinţa Consiliului clP Miniştri clin 18 noiembrie 1940, Condu c:'llorul statului r omîin era convins ct1 problema ce ţinea ele lei:? ăturile cu
Husin f'\tc „mai ''a stă. 1r>ai cmr plica lf\ care nu S{! 'poate trnnşa ime<li nt. p entru
cll nici cei car<' sunl infinit mai mari ~i in!init mai puternici clecât n o i nu o
p ot t ra n şa imecliat." 1)
el! si f/i.rci /~ nr onr.scu, Ed. „~1'.olclov a ". f :'l~ i. 1991, p. 22.
6. Mlrce:i M w;at. Ton Ardele"!nu. !t'omdr.fo dllp<i Mor~a Unire, v oi. TT, parten
a 11-a, F„d. HŞtiln \ ifi că ş i e n ci clop C"licf1 ~. B urure~ti. l!lll8. p. 1109.
7. Dor.um <' n '.~ o n G l'rma11 1"orC'i!m Poi ky (in c0ntinuare : D.G.P.P.J, 1918-19·15,
serics D. v oi. X. doc. nr. 13.
8. Ibidem , doc. n r. 25.
9. "Glns11l IJ 11 covi11ci ~. nr. !:9-13 clin 4 iulie 19-10. o. 2.
JO. Mircea M uş.1 t , Dra ma României Mar i, !-:el. Fund<iilei „Ho:1~i'min l\'i'.1:·e'',
Buc„ 1992, p. 82.
11. „Moldova" , nr. I. C hiş lnfm. 1991. p. l:l.
12. Eliza Campus, 1Ji11 politicu (';r!ernă a l?omânici. 1913- !!J.17, Ed. Politică,
Buc„ 1980, p. 553.
13. Gh. Buzatu, op. cit„ p. 95.
14. Idem, MarC!ŞOlul A n to11csc1L in faţa istorici, vol. 1, I;:şi, 1990, p. l ·J3.
15. Ibidem, p. l::?î.

!i. Gh. Ruzn tu, I?omon io
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Politic,1 oslila a UH.SS-ului faţa de Homâma a continuat s ă se m<mifoi>lc
<lupa ocupal'ea Ba,;;1rab1ei şi a n ordul ui Bucovinei . Guvernul sovietic a spriJmit cererile ungare asupra Transilvaniei ,m coni;iclerându-le legitime şi a adoptat aceeaşi atitudine faţl1 ele pretelltiile Bulgariei cu privire la Dobronea. 17 l n
preaj ma diclatului de la Viena, Moscova a făcut presiun i a~upra României, trimi\fmd note diplomalice amenintl\toare şi provocând incidente de graniţă, 18 cu
mtenţia v;'1diti1 ca , in cawl izbucnirii uaui conflict militar, ~ ocupe teritoriul
:-nmilnesc pilm'I la C<trpaP. O situaţie incordatii va menţi nut şi in zona liniei
de demarcaţie ce a trunchiat Bucovina clupi'1 ultimatumul din iunie 1940, oformd sovieticilor un important avantaj strategic în cazul unui nou utnc îndreptat
asupra Homiiniei . Prin adresa cu Nr. 2 250 clin 2 august 1940, com;indantul LQgiunii de jandarmi J\;icl<\uţi ii informa pe prefectul judeţului că „din cam:a
incidentelor ele fro nt ieri1 ele la pichetul d e gr[mieeri clin comuna Frl\tăuţii NoiTigânaşi, pe care ruşii ;iu vrut sa-I ocupe, popu la\ia din acea comunii şi din
cele împrejmuitoare s-;i alarmat ::;i ~-a pregătit si1 1n\râsca~că comunele" i:•. Zvonuri ele felul : „ruşii au ridicat ~emnele de hotar şi d\ ar fi Jnaintat spre teritoriul românesc".~' au produs cle.s cori panicii, cleter miniinel autorit(1ţ:ile s.'i inştiinţeZ•? popula\ia dl "armata rnrmimi nu a pă riisit niciodată Moldova şi nu o
va p<\ri\si nid in viitor."!1 Pe data de !I septembrie 1!140, la puţi n timp elupl1 ce
l\Iims!cr ul de Interne a anun\at cil J<1 frontiera c:onvenţională cu UllS..<; din
nordul Bucov111ei ş i Moldovei, gr•\nicerii sovietici au o atitudi ne agresivă !,Î
,·:inllnuu riipesc elc pe teritoriul no~lru loeuitori C'ivili C'are lucrează la C'Îunp",:a
n fost arestat de o palrulii ruseasci"1 primarul comunei Bilca, Vasile lrinwscu,
CI? pnrticipa la marcarea parchetului din pf1dureJJ Ca şi in alte cazuri , cl rn nml
„pre Hthăril, pe care a pornit fftră voia sa, n u a mai avut inloarce re. Tea ma
1egat~ ele posibilitatea unl'i noi inv<i..:ii :r.ovieticc „-a accentuat ln noiembrie-ele·
cenrnrie 19·10 şi in prim ~·le ~l1p l1i m1in i ale noului an HJ.l I. Buletinul contrainformativ Nr. HI al Armatei a IV-a pred:td'l c•\ in nceastil perioael;\ populaţia ~estt>
stt1păniti1 ele grija per manentă a unl'i invazii ruseşti , prin surprinrlere"."1 fapt
ln care• ;iu contribuit şi şlirile alarmante care soo;eau clin nordul Burovinei . Pro·
fesorul Tudor Cătălin cli•1 Cern;iuţi a fo-. t înştiinţat p t' IR ian~ari e 19-11, ln timo
ce era unchetat ele N.K.V.D., C'(1 „peste câteva zile va izbucni c u cert itudine re\'oluţia in ţarii",.!' ş i, drept urmare. „armatn roşi\ va înainta pi1111\ ln Balcani":!&
Potrivi t clednraţiilor lui Cocea Nicolae clin \/olo<'a ce a reuşit sil „e refugieze ln
t<1ră pe 6 februarie 1941, "!n zilt>l(' ele 2 1-2:1 i;mu;irit! HIH, cu 0<'11zia rebeli unii
din l{omânia. armata ruo;ea-;clt n venit pâ n;i în co1111111a Cosmi n „pre ltomânia rle
uncie s-a rl'Îllltors~ 17 clup:'1 in fr1in1~C?rea Ier.ionarilor ~i in„tnurnrea orclinci. t•:«te.
a o;Ue l, e\·iclent ct1 sovieticii nu erau strl'li ni d e evt•ninwnt~•lt> clin ţari"• şi w ·m1ireau
s;'\ profite, ele acea <;t;\ da t1\ d1• o;it11a\i<1 internf1 a Homtmiei, pentru a ocupa noi
!crit.orii. prima rcr.i unc vizat:i fiind partea di n BuC't>\'in a cnre a răn •a<; intre
g ;·ai11 iele na\ionale dupf1 111lim;1tumul di n iu ni <• !!HO. Pentru a obţin0 -.priji nul
lle ichului la r e ali7„aren viitoare lor arliuni rxp;i n,ioni'>le, ln cadrul <iisruţiilor
purtate c:i Hitler la Berlin p e 13 1101<'1t1bric !!HO. co mi ~arul pentru afaceril.;cxtemc. V.M. Molotov, r eafirm<\ prt't<•ntii ln teri to ri alr ale tJRSS fntll cit> rf'stul prnvinciei rom<ineşli : "Tn actualele impn•jurl\ri, Germania trebuie toluşi si\
ş1

1ll. Eliza Campus. O/). cit.., p. !i·li.
I 7. M. l\flL')at, I. Ardeleanu, op. C'il., p 110 I
IR. Gh. Ruz;itu. Hom<i nh1 cu si f(ir<i '1nl 11 111•.•r11. p. tl!'i.
l!l. Arhivele Stalului Suceav.1. fnncl P:·<'fe ~ tun jun~ţ ulu! Hăd;iu\i. do<;ar 100/

1!J.IO,

r. :rn.

20. Ibide1~'. r_ ~;,.
?J. lbiclem, f. ;10.
:n 1hi cl·"! m, r. 2:1.
2:1. lbirl ;>m, f. ;ţJ.
21. lhirlen~. rlo-.a!' l!) / l!ll\. L I
?.:i. Ihicl0m, rl o~: ll' ·15 119: I. r. !l!l
?îi lhirle1•1.
2 7. 11.i idem, r. :~n .
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inţclcagă interc-sul Busiei faţă dl' Bucov1rn1 11l' Sud". :!l• J>une>rt'a in aplicare a
acestor mtenpi a foi.I lnl>i1 dl':.curajaU1 tle ,;arantarea dl' dilrc Axa a
frontierelor mutilate ale Homimiei, la t•are s-a adimgat prezenta in ţară, inccpimcl cu
toamna anului 19-10, n Misiunii militare ger mane. lJ~"Oarece statul romiln se
obliga să asigurl' „cheltuielile de t·antonarc a aC'estor trupe ~1 a mall"rialului
lor",.i:' inr Bucovinu era suprunglo mi:-rat;'s prin prezenţa unui numtir mare de
ref~iaţi din provinciile ocupate (doar in judeţul Suceava se g1\sea la 1 februarie 19·1 l un numnr de 2 364 de r<.>fugiaţi),.lJ sosirea solda\ilor Wehrmachtului
nu a fileul declil sil lnrl1uti1\casc1I situaţia sot·ial-l'conomid\, dimd naştere 1~1
„un pronun\nt st'nliment ele aversiun<.>'"' 1 faţi\ de noii \'l'ni\i. Cu toate acestea,
în preajmu datei atacului lmpotriva 1mpcri11lui sovietic. locuitorii sunt lini~
tiţi, „aşteaptă cu nerilbdare aceasU1 intl•rven\ic l'Ontra lJHSS";u, dar persi&t;i
un ~ntinu-nt dl• îngrijorare „din cauza unei e\'entuaJc- bombarchiri clin parte;i
Husil'i":11 O clorin\i1 asem<ini"tloare este exprimat1\ de popula\ia rom1îneasci1 clin
nordu l Bucovinei, „foarte nemulţumit:. de regimul şa clomina\ia sovielid\" 34 şi
l'hiar ele persoane din rimelul minoritl1ţilor c·c• pim!1 la l!MO au fost ostile statului nostru, clar care „au ajuns la conduzh1 c·i1 sub romlini a\'eau raiul, iar
sub 'oVÎC'tici iadul insuportabil";%> Dat(')e pe rnre le priml·sc autoritit\ilC' române
ck 1:1 rcfugialii <.·e au ajuns în tc•ritoraul liber cil ţ:lrii c·u pu\ine si1pli1mâni înainte de lnceperea conflictului clcmon!'treazf1 ci1 Armata Hoşie se pregătea intl'n'.'. cit.' ri1zboi. J\!.tfel, trupele de ocupaţie• .. au fl'1<'Ul tr:lllşt-e pe malul PrutuJ11i
ş1 C:t.•rE-mu!iului, uncie au îngropat tunuri pc· care.• ll-au camuflat c-u verclea\i'1";„'
wu m1huri în urma ciirora "comunele clin npropiere;i frontien•i sunt e\'acuate· ,"'•
\'1t<•le sunt adunate de la locuitori·"' ş.a. St.· i.c•nrnalt•azi1 cazuri l'i1ncl il\'J<>ane so·
Vil'tace incalcil spaţiul aeria n <1) Romfini<'i, l'Um s-a inti1mplat pe H aprilic Hit!
<'U cel ce a zburat clea~upra Hăch\uţiului ~i .. a fileul o ret·unou~ten~ amfmun\iti1
:1supra l«?renului înconjuri1lor" ...t'
AŞ?ravarea continui1 a contradicţiilor rlinlN.' (;<>rmania si UHSS a stat Ja
baza holilrlirii lui Hitler de a sc·mna la li! ck·<"c·mbric· 19W. Dirt.'<'li\'a 21 (Planu !
.. B;irbaros.<;a") '"' care prevedea si participarea annatei rmmine la proiect<1tul razboi anti~ovietic . In cur~ul întrevederii po cnre o are cu F(1hrerul la Miinch~'n.
pt.• 12 iunit> l!l41, Antonescu (•stC! informat m linii mari cl('sprt- acest pl;m, ac·
cc·ptand participarea Homimiei şi comanda supremii. a trupelor romi1no-germane
clin st•ctorul sudic al frontului.~ 1 fn acc·st sc·ns se· va con~titui Grupul de armate "General Antonescu", format din :\rmatl·le a 3-il şi a .\-a române şi Armatn
a I t·a germ ani\ condusii de gl'nl•ralul EURl'n \'on Schob<'rt.•:.> Conc·C!nlrarea trupelor spre zonn unde creionul lui Molotov t1)ia'.'>l' n<:'mi los din trupul litrii. e\'al'Ullrea unor i nstitu\ii şi a cca. f100 familii clin lo,·alili\iik• sud-bucovinene de
frontil•r(1~ 1 an unţau apropiata dl•cla nşarl' a
osliliti1\ilor. La sediul Prefecturii
jud<'tulut Hi11hiu\i vor S01'i pr· 21 iunie J!Hl mai multe µacht·tc c·u mani feste• de
la M . St . Mj„ in!>o\ite ele mf>n\i11nr-n de a fi distribuite _numai la ordinul tl')<.>-

28. l>.G .1-'.P., voi. XI. doc. nr . ;!21l.
29. Arh . ~I. Succ;iva, fond cil.. clo<,;ir 13, 1!1-10. I. 1-2.
30. lhiclcm. fond Pr('fcctura jud. ~ucc•;1v;i, do~;:r li2 .IJ!MO. I. 1!-!l.
:li. 2:1 ;tuyusr t9U. IJoc11m1·11t1 -, voi. l. 193!1 l!M:l, Ed .•.Ştiinlifit•1'i ~i enciclopcdici\M, Buc„ 1!111-1, p. 254.
:I?. . .'\rh . St. Su('('ava, fon d Prefcct11r;1 jud . Hf1clău\i, do~nr l!llJ!t-ll, f. 132.
JJ. I blclern.
:14. Ibidem, clo~ar ·l:i 1 1!l,I I. I. !l8.
35. 1blclcm.
:!6. Ibidem. dos;1r Hl j l!l.J I. r. M.
37. I b idern. clo!oar 4f>/ l!l4 I. f. :1-1.
38. I hiclcm.
:m. Ibidem. d osar 35/ l!lll . f. I!.
411. MC1r<'11 C'Onf/C19raţil' 11 secolului XX, Ed . Puliticf1. Buc. , 1!174. p. fi87.
41. Gh. Buzatu, .'lforeşn/u/ Antm11•sc11 .... voi. I. p. 212.
42. lfomâ11ia i11 rmiî celui ck-11/ cloi/l'a r1iz/Jui mcmdin/, voi. 1, t-:cl . Militara.
Buc .. l!Jll9. p . 365.
43. Arh. St. Suceava. fond Prt•ll'l'lllra jud . S11C'(':1v:i. do~1r ti2 ' l!MI. r. 42-43
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Ionic al :\rmalei". 41 A doua zi, războiul pentru reîntregirea Gliei strămoşeşti a
început. Comunicatul Nr. I ul Cartierului General al Comandamentului frontului germano-român anunţa : „Lupta in contra forţelor sovietice a început din
muntii nucovinei până la Mare în zorii zilei de 22 iunie."4 ~ Armat<i romfmi1, de
la g1meral la simplu soldat, toti cei care au cu noscut umilinta retracerii fM;)
111pli1 din vara lui HMO au primit cu entuziasm Ordinul de zi către armată <ii
generaluh1i Ion Antonescu, Conducăt or ul st.atului român : „ Vă ordon : TrecC'!i
Prutul. Zdrobiţi vrăjmaşul clin răsărit si miaziinoapte. Dczrobiti clin jucul roşu al
lml~evismului pe fraţii noştri cotropiti . Hcimplini\i ln trupul \ării glia străbunii a
Bw;arabilor şi codrii voie vodali ai Bucovinei . ogoarele şi plaiurile voastreM·ll'. Intrarea tf1ri i noastre ln război :ilăluri ele Germania, stat ce a contribuit la destrăma rea
Homimiei Mari, nu a fost dictată de considerente ideologice sau ele dorinţa cuceririi unor teritorii striiine. Acea stă hotărâre a fost luată ca urmare a ag resiun11 bol~vice din vara a nului 1940 şi a atitudinii ulterioare a 1:uve rnului
URSS, care, aşa l'Um i-a declarat lui Molotov ministrul romÎln la Mosco\'a, Griuore Gafencu",„. a distrus in Homânia orice sentiment ele încredere şi d e sii;ura n\u şi a tre zit îndreptăţita teamă că însăş i fiinţa statului romun e în primejdie" . ţ; Ac\iunca dedanşat.'1 la aproape un an de la ultimatum a fost un act
de 1egi limi1 apiirare, pentru recuperarea teritoriului propriu ocupat ele trupde
ruseşti, ;1supra căruia România nu renunţase să-şi exercite suve ranitatea prin
nici un act inlerna\ional valabil. Astfel, analizată cu atenţie, reacţia armatei
romune _nu a fost n iciodată decât un conlraalac",411 iar carac·lerul r eal al ri1zboiulu1 _a rămas chiar de la început strict clefensiv". 4 ~
lncepând cu prim<1 zi de război se fnregistrea1.{1 succes<· şi pE' frontul din
nu co vina. Căl !ire\i i Ilrigăzii a R-a trec nelegiuita frontien·1 provocimd grele pierdel'i grimicerilor sovietici, detaşamentul maiorului Albu Emil, rc,uşinel să Inainteze. in l'i ud a b a rajului d e artilerie, pe o adâncime de 9 km în dispozitivul
inamic.:iu ln dimin eaţa zilei ele 23 iunie este eliberată localitatea Cerepcă uti, loc
unde cade pri mul erou, sublocote nentul de cavalerie Petrescu :\rmand. ;ii c1irui nunw va figura la poziţia a 5-a pe „Lista Nr. 1 de ofiteri şi subofiteri mo rţ i
fn rf1zboiul sfii nt"~' în 24 ele ore vor trece sub controlul armatei românl' Sin!1utii ele Sus. Tereblccea, Bahrineşt i , Fântâna Albă, Ocrub şi Valva.!11 Pc•ntru ac·1:ste
fapte ele arnw. colonelul Ioan Dănescu, comandantul Brigt1zii a 1!-a Cava lerie.
n prunii urmMorul mesaj din partea Conducătorului : „Domnule colonl'l, \'ii rog
<.ă primii i per~onul şi să transmiteţi trupelor ele sub comanda clumne;ivoa ... trit
salutul generalului :\nlonesl'U pentru ostaşii care au avut ci n stea ele a C'i1lcn !n
pkioare , cei dintâi, n edreapta gru ni\ă care a sfâşiat în clour1 timp de un an
pământul i.tnibun în cnrl' odi hnesc osemintele sfinte ale lui Ştefa n cel 1\Iare."!'ll
La incepulul luptelor, o mare parte a popula\iei clin locali tăţile d e fronti('r[1 di n nordul Bucovinei, terorizal(1 ele ultimele d eport<iri masive, a I recul
frontul în sectorul român esc. Aşa nu procedat, slrecurlindu-se ,. printre 1:loan\t-",
loc ui torii cli n Bahrin eş li r"' . l'e au fost apoi ca:wti in comuna Bm.and, cei clin
Tc·reblec('a:t:• ş.a. Locuitorii clin :\dÎlncnla (Hliboca), l 'll un ultim act ele ri1zwl1tire lmpotriva ocupaţiei sovieto-ucrninene, au distrus statuia lui .Stalin eu cuH. Ibidem, fond l'rc>fcct ura jud. l!ciclitu\i. dosar 35, l!l-11. f. 2:l.
45. Gh. Buzatu. op. cil„ voi. 11. p. ·110.
·Hi. „Monitor u/ 11ficial", nr. 145 din 22 iunie 1!141 . anul ClX . pp. :151l!i-:!587 .
·l i . G h. Buzatu. Uon11hliC1 cu şi fcirci Antcmes<"ll, pp. lll9 - - 190.
·IH. Gh. I. Br:Hianu. I.a Hes.~nrobic>. Droit.~ 11atio11au:r <"! historÎC/U<'S, Bu c„ 1!•43,
p . 2 15.
-l!l. I bicl'-"m. pp. :!OJ-20 1.
50. ..Curentu/", nr. ·11131 clin 2!1 iulie HMl . p. I.
51. Ibidem, nr. ·lll-12 clin 9 aup,tL'lt l!J41 , p. 5.
52. Ibidem . nr. 41131, p. 1.

53. l bidcm.
54. Arl1. St. Suceava, fond Prefectura jud. Suceavn, dosar l•i .' 1!141,
55. lbiclen•, fond Prdectur:i jud. l!licl imţi, dos;:r ·15,'J!J.1 1. f. !l:l.
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teva zile lnain le dt.> sosirea trupelor clezrobiloare."f> Ve stea începutului lupll'1
pentru eliberarea 13a\arabiei şi rmrclului Bucovinei a umplut de bucurie şi spcran\ă mai ales inimile refugm\ilor. Pe :?-1 iunie, in ziua ele Silnz icni, sărbătoa
r ea Sf. Ioan cel Nou, patronul Bucovinei, pribegii clin Capilală s-au adunat ln
bhericu Sf. Sava pentru <• se ruga să fie izbfiviţi „de cumplita nenorocire ş1
ru şine ce acum un an s-a abătut şi asupra pă mânlului romiinesc al Bucovinei''."'
Dupn serviciul divin, a ciintat corul reconstituit de maestrul C-lin Şandru, dirij orul ele la 11 noiembrie 1918, o al tă zi memorabilii pentru istoria Arboroasl'L
ln încheiere, prof. u niv. B.aclu Sbiera 1-a îmbrăţiş at pe 1.P.S.S. Mitropolitul Guri •! al Basarabiei, sugerimd ,.lcgiitura de trainică fri"ilie intre aceste pi\mfmturi
a!e noastre .:.u
Luptele pentru eliberarea Buco\·inei a u continuat şi in urmi\toarele zile.
când bombardmnente le ele artilerie şi raidurile aviaţiei au dominat sporaclicelt'
ac1iun i ofensive terestre. Ca urmare 11 presi unii inamicului, caval or ia român;'
p:u-aseşt e pe 2·1 iunie o serie de poziţii clin sectol"U I Climimţi-Vuşc <1 :.iţi.:I!' In climin o? aţa ele 25 iunie Sirelui este bombardat „<'U peste una sutf1 obuze de arti·
lt>rie grea"'t'J, iar pe ~t e dou{t zile , cent r ul oraşului va a rde c!atoritt1 proiectilelor
ince nchare."1 t\rlileria sovietic;\ va lovi P<' 26 iunie şi satele ele frontieri\ clin
sudul RucovinC'i in timp ce oraşul Hfld ăuli l''>tL• ntacnt c u focuri ele mitralieri\ ci"
ll a vm;me ele nini1toare.1i2 Pe dala ele 2î iunie l!J4 I, ~a t ele Baineţ :<ii Clim1\u\i.
oc upaie cu <> zi inai nt-.:? ele inamic, vor fi recupornte de trupele 1·omi111e.•\J lntr·o
t•::legram;i adre'«1~[1 Mini sterul ui ele Interne, rolorwlul Ionescu, prefectul judeţu.
lui H f1c!:1uţi , atri1gca atenţia că in faţa nce„tor l'\'enimente> popu!a \i a .. este !iniş·
ti U , dar n e mulţumit :\ , n evăzfmd reacţiun ea n oao;tri1'" 1•1 Prin irminturC':i 1·11pich'1 n
trupelor r,ermane in Ucraina se \"or crea ('O ndiţiil e trecerii la ofeno.. i\"[\ ~i in
fianc11l sudic al Grupului de arma t•:> .. Suci" condus dr• felcl m:i reşal ul Gercl von
P.u ncl<.todt. Tn ace!>t context, t\rmata a 3-a concl u'>il ele gen. Petre Dumitn•scu
:1 fo~t r:.-;nn•stită pentru d esfă~urarca el•· misiu ni operative. Ju;incl in „uhorcline
brir:azile l, 2 şi -t Mu nte şi brig1\zile !i, li şi li Cavale ri e.':-. Alllturi cir• trupelP
.-\r rn~tei a 11-a g(•rnrnne. li divizii şi 6 brii:iizi române urmau ~:'I inai n t : ze in
cel mai -.euri timp pe direcţia VinniţaY• Ofensi va început;'\ ln noaptea el !? 213
iulie l!Hl a determinat h·upe>le <;O\'ietice clin componenla Armat~ i a IR-a sit SP
retrn gi1.'i' Popul aţia din nordul Bucovinei. ce prin trece rile m asive in Ho!:1:inia
clin timpul ocupa\ie i a fos t prima care s-a ridicat la lupti1 împotriva ccn„PC'i n\ clor cl icta lului sm-ictic. ,.a cont:·ibui a-:-um acli\' la al un ~ area du 51rn~ni i11r. I ncuitorii d in Hopcea au d ezr,ropat armele a<,eun<.e şi, alăturim<lu- se patrnlci ro·
1niint;'i~i C(' i:\tra"e iti sat, au provocat inamicului pierrlel"i ele pesti:> iO morţi
~1 r:mi ii . capturiind u n camion şi distrugând un alt uJ.•>11 tn suburbia cerni\uţcanl\
H rcc<.'a, trnj)ele 1w;eş ti „au fost hl\rţuite ele săteni cu felurite mijl oace''."' fiind
rn0i incl„umatP. si\ treacă J>l'utul printr-un loc aclimc care .. i-a lnghiţit cu tot.
r.u c:1i şi cu tmrnri'". 111 Atiluclinf'.>a durză a romîmilor bucovinen i a fo··.f plritit(! c•.1
1~ ··i !t•rtr(': rlintr-11 n i:rup ele 11\rani clin Mi\ni\<.tirea-Horccii ce <.-nu a<.c·11''" di„
c.1'7. 1 luptchw, clar care a fost d e~coperit de sovietici . 9 pt>r<,oalll' c :nch1~i ·; 3
0

:iii. "Pni1·· ·„ ~1:/" di n :io iuiii:- l!l~ I. o. l.
"•i. „Glns11 i H11codnei~ . n:-. f>!J95 di:1 '.!!l iunie-I iuli:- 191 1, p. ;l
!iR. 1biclc>Jn.
!i!•. J\rh. St. SuC'o:wa, fon I ci t.. do~ar :l:>. lO~ I. f. ::..!.

rio. lblcle rn.
GI. I birlem. f. :u.
r.2. Ibidem, r. :J:I.

I\, " 1·i rlf"''1". f. :ti.
'l·!. 1 hicJp:n, f . :!:!.
li:i. G h. Buzatu. Mnrcşa /11/ A 11to11c::c11 ... , voi. 11. p. ·11·1.
!Hi. /~nmâ11 ia i 11 cmii cdui rl<'-al rloilcn ră::l>rii mo 11~1i1:. v< 1 î, pp. 370-:lil.
1

67. lhirlcm.
fiii . . Bu coviw1 ··, nr. 111 rlin 20 nni t> mbri!'.' l!l·l 1.
Ji9. lbirll'n1, nr. :??.:I clin !i ;1prilie l:J.l2. p. Fl.
iO. Ibidem.
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copii) au fost ucise, iar multe altele rfmite gra\'. 1 1 La apropierea trupelor ro·
mâne de Ccrn;1uţi, arierg;'\rzile ruseşti incep „opera criminală ele incendiere a
oraşului"ri clupă un plan bine stabilit. Jn timp ce grosul coloanelor sovietice
se retrf1gca, vor fi aruncate in aer depozitele de muniţii clin Hoşa, Caliceanca,
Horecea, cele dou;'\ poduri de peste Prut, magazinele sunt „devastate şi apoi
incendiate, iar marfa aruncall"I in slradă"Y Doar câteva n:nul'i amplasate pe
dealul Mihalcea-Camena au mai n'l1m1s sfi a<:opere fur.:a celor care timp de un
an au adus mo<ll"tea şi jalea peste (inut. în după-amiaza ele 5 iulie l!ltl, Ja
numai <IDuă zile ele la declanşarc;1 atacului , trupele romfane int:·i'1 in cnpilala
Buco\'int'i .'"1 al treilea oraş ca mi1rime al patriei ce <1\'ea înainte ci"' război peste
110 OOO de locuitori.''~ Presa din tan\ şi stri1infitate, com•:nt[mcl pc
lnrg aceste
operaţiuni militare, remarca : „Cucerirea Cernăuţului a fost una din cele mai
,,trfllucite opc-ra(ii ale armatei romfme, anr.:a jah\ in lupta pentru liberarea provin·
ciei. Lo\·iturile date armatei roşii în nuco\'ina au !ost fatale pentru întreg di5·
poziti \'u( sovietic cli n acest sector :;i chiar pentru cel din Basarabia nord ică şi
centrahl"/li Tntr-ade,·ur, până pe data de 9 iulie/1 intrc<iga Buco\·inâ şi o mare
parte clin l3as:1rabia au fost cură\ite de trupele sovietice. Armata romun{I va
lua pl'ime!e m <isuri pentru ajutorarea populaţiei din localituţile eliberate. I.a
Tereblecea, prin intermediul ciipita nului Ccrbulescu r\urel , cdt.-ul Grupului de
apro\·iziom1re Nr. 4-1 Urigada li Cavalerie .Serv. Int.. „s-a distribuit populaţiei
sărmane din această comună o cantitate ele 3 OOO kg U1inl1 de grâu şi secară".• 11
Ecoul sentimentelor cu care popula\ia a primit vestea elibt>rf1rii întregii Arbo·
roasl' ri1zbate şi din p<?ginile cotidianului „Viaţa", ('Onclus ele scriiturt:I Liviu
Hebrcanu : „o uşurare, o emo\ie adâncfl şi o mare bucurie, pentru toate ini mile româneşti. Bucovina, care 11iciocl;1til nu a apar\inut Hu~i ei , pÎlnă la răpirea
ele anul trecut. revine la Patria-ma m ă , cu v echea ţară a Sepeniţului de la sudul
jude111Jui Cerm\uţi, regiune istorică ele care hronicul romunesc pomeneşte acles".~
Inainte chiar de încetarea luptelor va începe operaţiun ea de restabilire a
administraţiei romfineşti in localită!ile clin nordul Bucovinei. tn noaptea de 5/6
iulie c<;te instalat pretorul plAşi i Seletin."J ia r în fruntea com11ne 1or, până la numirea primarilor, sunt ~lesP.mnaţi notari.H 1 Pe data ele 9 illlie rn.; I soseşte la Cernău\1, alături de alţi funcţionari de stat, generalul Gh. Voic11l e>sc u, p,uver!'latorul
Ba<;ambi e i şi Bucovinei.112 Reintoarc<.>rea aparatului admini-;lr:lti\', precum şi n
arhivelor va fi lnm-cuiată de o ~<.>rie dP 1factori c<1 : li nsa l"iiloacelor de trnn<por1. nloile torenţiale ce ameninţ.'\ să distrur.1\ podurile refăcute in mori provi:zoriu,lf.l exi~ten\a unor drumuri minate'" ş.a. Consiliul de Stnt pentru Bucovina
a organizat la 13 iulie sl\rbătorir<.>a eliberării lntrei:ii pro\'incii. Heporterul de
război prezent la faţa locului sublinia : „E prima dumini ci\ ln Cern~iuţ i cunc! poporul !şi poate m;'irturisi liber credinţa ca odinionrl\, după clntinile creştineşti.
purliinrl costumul naţional pr ~ub f1ilf1lirr11 protei:uitonrl" a tricolorului românesc".&'\ ManifP.starea a debutat ln Mitropolie. cu o slujbă
religioasă in cadrul
71. 1bidcm.
i2. lbidern, nr. 145 din I i;inuaric 19.J2, p. ri .
73. Ibid.:?m.

7•\. J\rh. St. Suceava. fond Prl?fectura jud . Hi\flăuţi. dosar 36/l!Hl, f. 56.
75. C-tin l .od1in, Ccrncîuţii, Ce rnăuţi, 19:!6. n. ·12.
76. ,,Sfarmă-l'iatră", nr. 221 clin 20 iulie 1!).JI, p. 6.
77. Românin in anii ..., Ed. Militară, 198!1. vol. I, p. 372.
78. Arh. St. Suceava, Concl cit„ dosar 19/l!l4 l, f. 68.
79. „Viaţa", nr. 100 din 10 iulie 1941, p. 1.
80. Arh. St. Suceava, fond cit., dosar 36/HJ.11, !. 43.
81. Vezi Decretul nr. 2039 din 12 iulie 1941, in l.cgca administrati1Jci, Ed. „Monitorul oficial". Buc., 19·13, p. 122.
82. Arh. St. Suceava, loc. cit.• f. 49.
83. lbirlcm.
84. Ibidem, f. 43.
85. „Curentul", nr. 4824 clin 22 iulie 1941, p, 5.
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Partenie, c•piscopul armatei, şi un sobor de preo\i au înălţat ruslava ostaşilor noştri ce au căzut pentru eliberarea pământului
încheiere, oficialit1iţile, in frunte cu generalul Voiculescu, au
asist:1t la o paradf1 a trupelor victorioase.t~ Generalul Ion Antonescu, care a
luat asuprta sa sarcina conducerii teritoriilor cliberate8 7, Vil adresa următorul mesaj locuitorilor provinciei dezrobite : „Bucovineni, anul zbuciumat de umilire
şi nedreptate, de cotropire ş i vrnjb(1 a luat sfi1rşit. Aţi simţit prin propria voastră suferinţă, prin sărăcia şi umi lirea în care aţi tnlit, ce inseamm1 comunismul. 1\ţi putut judeca singuri că v ia ţa flml li bertate şi proprietate, făr{1 dreptate şi familie, fări1 biserică şi lum ină, estt> mai cumplită decât moartea" ...tl8
Bucuria reîntregi rii Bucovinei a fo!lt umbrită însă de marile distrugeri şi
suferinţele la care au fost supuşi locuitorii provm ciei !n timpul ocupaţiei ruseşti
şi al operaţiunilor militare. Dacă in v:ira lui 19-10, localităţile bucovinene au fost
predate sovieticilor in bună :stare. cu lotul altul era aspectul acestora peste un
an. La Cernăuţi, întreaga porţiun<' dintre Piaţa Unirii ş i sediul Administraţiei
financiare a fost incendiată de trupele i.ovil•tice î n retragcr~. Partea st.Ungă a
Palatului Mitropolitan. una clin bijuterii)<.> arhitecturale a capitalei Bucovinei, a
fost devastată în urma instalării aici a unui comandament de grăncieri şi a unei
secţii a NKVD-ului. S-au furat obiectele de cult din aur ş i argint, covoare scumpe,
iar capela teolo g ică şi srimtul a ltm au fost pilngărite. Imagini cu•remurătoare
au oferit cele şapte celule d estinate „duşman ilor poporului" descoperite la subsol :
„Peste cimentul de jos sunt aşezate ni şte sc1indurl. care ţineau loc de aşternut
deţinuţilor. Una clin celule era destin at:'\ torturilor. N-are pic de lumină. Igrasia
şi apa se preling prin ziduri. într-un colţ sunt pete de wnge ... " 00• Pentru a înlătura
orice urmă in măsură să amint ească cc a insemnat perioada 1918-19-10 pentru
primul oraş al „Ţării Fagilor" şi, totodată, cel mai mnre cent r u cultural din nordul
ţării, au fost distruse monumentele ronui n eştl. Au căzut pradă furiei demolatoare
cele două monumente din g rădina Arboroasa, bustul lui Eminescu ridicat in )!)JO
cu ajutorul Ligii Culturale şi bustul lui 1. C. Brlitin n u; monumentul Unirii, operă
a sculptorului C-tin Burcă '• , inaugurat la 11 noiembrie 1924 in prezenţn regelui
Ferdinand 92 ş.a. în locul acestuia din urmă, unde „eliberatorii" s-au grăbit să
ridice o st.'ltuie lui Stalin, la venirea oştirii române a fost aşezată o troiţă peste
care flutură tricolorul 00 • Instituţiile ele c ultură au fost de sfiinţate sau activitatea
lor deturnată de pe făgaşul iniţial. Universitatea din Cernăuţi, adevărat focar de
spiritualitate românească, unde s-a pregf'1tit o !ntre:igă pleiadă ele intelectuali , a
r[1mas ln bună stare, clar, „ocupanţii ru şi o tr:msformaseri'1 in universitate rusească" 114 din care au fost alun ga te cultura şi limba naţională. Pagube irecuperabile a suferit Facultatea ele Teologie care nu şi-a putut salva !n 1940 arhiva şi
nici cele 20.090 volume ce alcătuiau „una din cele mai importante biblioteci ortodoxe de teologie clin Europa " !15. După cum v a d eclar:i mai târziu părintele Vasile
J ,oich i ţă. decanul facultăţii. în urm;i sovieticilor au rămas doar „urme de vanclnlică devastare" oo : au fost distruse şi arse „uricile de fondare şi toate d ocumentele
ce-l alcătuiesc istoria ei de un ve:ic" 97, precum şi 8000 cărţi de vnloare. Alături
de Universitate au avut de suferit co nseci nţele cl om in:iţi e i st răine şi celelalte instituţii de !nvl1ţământ clin nordul Bucovinei. Aproximativ 700/o din cadrele didactice
R6. „H11co1:inau, nr. 2 clin J.l iulie HM I. p. 1.
1!7. „Monitorul oficial al R11cot1inC'i", a nul

r.

nr. 1-5 din 15 noiembrie 1941,

p. J.
au

88. "Bucovina•, nr. I din 14 iulie 19·11, p. 1. (n.a. - ln ,ziua de 14 iulie 1941
numere ale cotidianului).
89. "l.Tniver ~-ul.", nr. 233 clin 2!} aUl?U!.t 1941. p. ·t.
90. Ibidem, nr. 204 clin 31 iulie 1!141, p. 1.
91. Ghidul municipiului Cernăuţi, Cernăuţi. Hl42. p. 13.
92. Calendarul ,.Gl a.~ul Hucovinci", Cernău\i, 1925. pp. 1·13-144.
!13. „Universul", nr. 204 clin 31 iulie 1941, p. I.
94. Jon I. Nistor, I storia Bucovinei, F..d. „Humanitas'', Buc., 1991. p. XXIV.
95. „Candela". Revi s tă teoloi:iicl1 şi bisericească, Cernău\i, 1942, p. 730.
96. „Făt-Frumos", nr. 2/m~ir li e- aprilic 1943, p. 75.
97. Ibidem.
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!>-au refugiat in ţar[1 !Iii, o parte din arhive nu IoM evacuate !O, la ' acestea acll'lu1:1\ndu-sc şi daunele cauzate c1e uper:l\iunile militare. lJar cel mai mult a !o~t alcctat
procesul de in~truc\ic şi educatie, "'" curs ele un an, tinerele vlăst:arc nlc neamului,
care au avut nenorocul sâ râmână in teritoriul ocupat <•U fost date prad<"• t•ek-1
mai distrugătoare propagande" "", comuniste şi antiromâneşti.
Urmarile invaziei sovietice din vara anului 1940 s-:1u riisfrânt şi asupra societăţilor culturale ş i, în primul rund, asupra Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română in Bucovina c:1re, timp de decenii, a contribuit la mcn\increa identil<itii
naţionale şi propăşirea spiritua lă n românilor de aici. Din pinacoteca societă.\il,
ale cărei baze nu fost puse de „Păstori\aM lui Grigorescu, tablou donat ele Al.
Vlahuţă in l!Jl2, au fost salvate pe 28 iunie 1940 de către Ion Negură un număr
de patru tablouri : Grigorescu. „MoşneagulM, de Şt. Luchi:m, şi douf1 picturi aparM
ţinimd lui Epammonda Bucevschi. ln 1!141 nu s-au mai găsit decât un tablou de
Lo\1lcndal, catcva schite de A. Hoşca, iar clin restul colecţiei au rămas „numai
cadrele in care erau aşezali pote11taţj sovietici" 1111 • Tipogrnfia nMitropolitul .Silvestru", achiziţionată de societate in anul 1897, a rămas in urma ocupaţiei „cu
foarte multă lipsă în literă de plumb românenscii şi făni n ici o maşină de legă 
torie" M. lntl'rvcnţiile vicepreşedintelui Emnnoil lliuţ, surprins de evenimente
la Cernăuţi, pentru snlvarcn patrimoniului socie tăţii a u fost zndnrnicc, „datf1 fiind
mentalitatea sovietică in mntcrie de proprietateM luJ. Palatul Cultural, clădire moclcrml ce contrastcaz{1 cu ansamblul construc\iilor din perioada austriacă, unde
in lu na mai HJo!O şi-a mutnt sediul Societatea pentru Cultură M, a fost transformat
1n casă a armatei roşii, în timp cc vechiul Palat Naţional a devenit sediul unui
tribunal sovietic I V). /\nii 1940-1941 nu marcat !nceputul unui înverşunat război
lmpotriva slovei româneşti. A fost desfiinţată biblioteca Societăţii. una dintre cele
mai bogate şi mni vechi biblioteci din ţară, laolaltă cu bibliotecile liceelor şi ale
instituţiilor publice, „pentru ca nu cumva ele să mărturisească ceea ce n-aveau
voie să mărturisească gurile oamenilor" 1w. Urme adânci va lăsa ocupaţia bolşevică şi la secţiile luca.le ale Societăţii pentru Cultură. J\u fost complet distruse
arhivele, bibliotecile, şi mobilierul secţiilor : „C-tin Morariu" - Toporăuţi, „Gh.
Hurmuzach i" - Cernauca, „Logofătul Tăutuw - Vişniţa, „Ateneu.I român" - Ciuclei, Sadagura, Caliceanca, Oprişeni, Sinăuţii de Sus M ş.a. O impresie dezolantă
o făcea la !ntoarcercn armatei române şi secţia din Cuciurul Mare : „Astăzi sec\ia
arc aspectul unei ruini. Biblioteca, registrele şi mobilierul devastate, iar rămăşiţele
lor - depozitate la şcoala prlmnrf1 clin localitate" 108. Altă societate românească
de marc prestigiu in viaţa culturală a Bucovinei, greu !necreată in necastă perioadă a fost „Armonia". După revenirea comitetului la Cernăuţi . s-:1 constatat lipsa
bibliotecii cc fusese o „reală arhivă naţionnlf1 de manuscrise şi autogrnme muzicale" 1w. Doar o „adevărată minune" a făcut să fie salvate din patrimoniul !>O·
ci etăţ ii diploma sl medalin de nur dobunditc la Expoziţln jubiliară ele la Bucureşti
din anul 1906 11°.
lndustria din nordul Bucovinei a lnrcglstrnt imcn~ pagube ntiit în timpul
ocupaţiei, cât mai ;ilcs tn momenlul rctr:1 geril armntelor sovietice. Cel mai mult
!J8. „Rucovina", nr. 48 din 6 septembrie 1941, p. 5.
99. „Glasul Rucovineiw, nr. 5976 din 2fi nur.ust 1940, p . 3.

100. Anuarul I.iccului ortodox de fete nF.lena Doamna" clin Cernăuţi pc anul
1941 /19-12, Cernăuţi, p. 5.
JOI. C-tin Loghin, Societatea pentru Cultitra şi Literatura Ro mâ nă în Rucovina la 80 ele ani (1862-1942), Ed. „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi, 1943, p. 55.
102. lbiclem, p. 9-1.
103. Ibidem, p. 93.
10·1. Ibidem , p. 281.
105. Ibidem, p. 93.
106. „Bucovina", nr. 4 din 16 iulie 1941, p. 4.
107. Societatea pentru Cultura şi Uteratura Româml in Bucovina, Raport.
general pe anii 1912/19-13, Ccrnău\i, 1944, pp. 21-31.
108. Ibidem, p. 26.
109. • Făt-Frumos", nr. _5-6/scptembrie-<.lcccmbrie 1942, p. 174.
110. Ibidem, nr. 1/ ianuarie-!cbru.'.lrie 1943, p. 31.
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care, in anul rn:11. după producţia inclustriali'1 realocul Vil ln \ară şi locul I in l\'1oldova istorică 111. Printre obiectivele mai importante care au fost dinamita te şi incendiate de ruşi se număru
fabrici le ele zahăr clin Crisciatic, Jucica Veche 11~. Luj<mi. ultima fiind aproape
complet distrusă u::. Incendierea l~abricii ele cherc:-.tea de la Carapciu, jud. StoroJIOe\ a produs o tr.1gedie deoarece" a surprins şi pe vreo 60 de oameni. care s-au
mistuit o <fotă cu fabrica in fliicărik m_ J\u mai fost distruse sau au inrel!istr<1t
daune importante, zeci de ateliere apnrţinimd cu pre cădere inclu:o;triei uşoare şi
;ilimcntarc, mori mecaniqe bi~ ş.a. L;1 Cernăuţi a fost aruncatii in ;ier o parte
:i r,rup urilor electrogene de 1'1 una clin rele douf1 uzine electrice ale oraşului llll,
i.1r aprovizionarea cu apă a populaţiei a fost r,rav afectată prin distrugerea Uzinei
ele apă din Mahala 117. Printre alte loc;1Jitfi\i din nordul Bucovinei care au cuno ~ cut
efectele devast::itoare ale războiului se numi1r[1 : Storojineţul, ce apărea în vara
lui l!MI ca un ora.'l ele ~ruine, moloz, şi ziduri afumate" 118, fiind distruse pe-;t~
liO de clădiri intre care localul pompierilor si Uzin.1 elect:-ică ll!i ; Sinăutii ele .Io'>
t:u 1:10 <li.! case incendiale, pai::ubelc cifrându-se la 25.5:.IO.OliO. lei 120; Şipotele Sucevei. 'l'ereblccea 121 şi alte comune situat(' ln zona ele fron tierl1, unde bombardamentele de arlilerie din primele zile ale conflictului au cleterioral numeroase
locuinţe aparţinând sătenilor ele aici. Hetragerea sovieticilor. prin v id ul temporar
ele autoritate care s-a creat. a fost. clin pă cate, „o zi mare lii pentru drojdia cclor
care au îndurut foamea ~i ailc ncv•>i pe llmpul .raiului bolşevic " I !.'. J\stfd. la
distrll J?<'rile clin timpul oper;1 ţi unilor militarc s- 1u ach\m:a t mar.azine. depm:ilc.
casc părăsite, care. .,toate au fost lilcralmente pref1icute în \i\ nclări şi prădate" 1:1. 1•
Din această cauzil. una din primele griji ale polillstilor din Suceava. conduşi de
Inspectorul Mihail Păun, ce au sosit la Cernăuţi ln seara ele 5 iulie. a fo~t curi'1ţirea oraşului de bandele ele jefuitori 12-1. M1huri simi111re au fost luate :,i de noile
autorităţi administrative. Notarul comunei 'l'<.'reblecea, in prima sa adres:"1 din
15 iulie 1941 către Prefectura judeţului HăcJ[1uţi. preciz, : „Am puo; capăt tuturor
jafurilor. furturilor ~ i tăinuirilor„." iz.. pentru c:1 mni t•1rziu Orclonan\a Nr. :IA a
guvernatorului Bucovinei să prevadu pedeapsa cap ital ă pentru aseme nea fapte 11!1•.
Distrugerile materiale provocate ele război au fost pll<;C ins{t în umbrii de
suferi nţel e pe care le-au cunoscut locuitorii din nordul provinciei. Timp de un an.
deport:irilc au constituit „un a din cele mai r.roaznice si„teme d e l?Uvernare şi cu
intenţiuni vădite criminale"m ale rer,irnului sovietic. 1\u foc;t dezrădăcinaţi de
pe pln iul natal 41.000 de romi.mi 1"''· dintre cari• puţini ~e vor rrîntoarce. majoritatea găs indu-şi sfiirşitul in imensitatea înr,hc\at:l a Siberiei. Această cifri1 depă
şeşte cu mull pierderile înregistrate de pl>pulape in timpul primului război mon-

a fost afectat

judeţul Cern ă uţi

lizată. deţinea

111. 1:-:rLdclnpcdia l\cm1tiniri. vol. l ll, Buc .• 19:1!1 . p . 823.
112 . •.nucovi11a", nr. 21!1 din l a pdlie 1!112. p . :i.
l J:l. l11dicatorul imfu.~triei <lin Huco?JÎJt(l. 1!142, Ti pografin ~ J\litropol ilul Silvestru", Cl•rnă uţi. l!J.12, p. 1 Ul.
114. "Huco11i11an, nr. 41l din 6 septembrie l!IH. p. 7.
115. ~llnivcrsul ", nr. ?.04 din :n iulie Hl4t, p. I.
116 . • Curi·ntul'" , nr. 48:l4 din 1 august 1941, p. 1.
117. "U11ivrrs111", nr. 233 din 29 nunu-;t l!IH, p, ·I.
I Iii. Ibidem. nr. 206 din 2 aur, ust 1911. p . 1.
I l!J. ~Hucovfim•, nr. 48 clin () septembrie 1941. p. 7.
120. Arh. St. Succav:1, fond Prefectura jud. Hăclăuţi, dosar 43/l!J41, f 10.
121. Ibidem. r. :?3-33.
122. „13ucoL'ina", nr. 20 clin 5 august 1!1·11, p. 2.
123. lbiclem.
124. lbiclem, nr. 1112 clin 15 februarie l!l.\2, p . ::;
125. Arh. St. Suceava, fond cit.. d osar l!l/19·11. f. GfL
126. „Monitorul oficial al 1>ucovi11ci", n!". :1/15 octom brie 19-11, p. 53.
127 . .Viaw·. nr. 13() clin 15 ;1ugust l!J.11. p. I.
128 . • Revista Rucovi11ei", n r. 11/noicmbric 1913, p. 544.
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dial, cimei rrontul a trecut ele mai multe ori pcstl· teritoriul Bucovinei ~ ·. Mii ele
oameni au fost arcsta\i pentru a fi transportaţi ln interiorul nu„ici pc data de
1;1 iunie J!J-11 ~i in zilele care au urmat declanşării războiului. /\u fost deportate
1776 persoane din Mahala P•. 168 familii din Mihalcea 1:11 • 14-1 romiini clin Suceveni ş.a.m.d.' ~. Sate întregi romilneşti au fost in mart• p;irle depopulat(! pri n
ridicarea d e ci1lre dubele NKVD-ului ;i unor lntrcgi ramilii. ele la bunic la n epot.
ele multe ori pe ntru simplul motiv că această popula\ie „era romimeascf1 ş i voia
"a rinnână romiln ească" rn. I.a bilan\ul tragic al oc upaţiei strf1ine trcbu iC' ;1d ăugate
sutele de victime ce au ci1zut secerate d e gloa n\elc mitralierelor "ovietice in inccrcarca lor disperată de a trece. cu orice preţ, pe teritoriul liber al ţă rii. l\formint.:>le
martirilor di n februarie 1!)41 de la Lunca 1.:H, cl in I ap rilie l !H l d e la Filnulna
Albă 1 :~. si clin alte locuri rămase neştiute, se lnşirl1 de-;1 lungu l intrcr. ului „corchm"
c:i o dovadă mută a neacceptării de către bucovineni ;1 dictatului cnrc a s rii~bt
g raniţele de nord-est ale lfomâniei. !n schim b. a utorilă\il c :o.oviet!cc au ;1d11,; „f<i::rte
mulli1 popula\ie din intc.•rioruJ Busid. car<' ;1 fn'>t lmproprictfiritf1 ~i pla~at;i in
locul rcru r,ia \llor" i:lli. al cleporta\ilor sau rc.•p;Hrla\ilor. Pri n tr-tJ ;!semcnca politic[1
clură se urm;\rea schimbarea i n scurt timp a compoziţie i e tnice din r cr, itt:1C in
dcfovoarc:i românil or şi crearea unei baze elector;1lc- formate clin colonişti care
:-;ă sprijine. ln viitor, P<' calc „dcmocrati căM r<'s:imul de ocupa\ it'. O istoric obiectivf1 nu poale ignora surcrinţelc prin c:-arl.' a tr<'cut !'ii mi n oritat~a evrc•i;:":;-1 dar
nici principalele c:rnze c.:irc Ic-au prorlus_ All'xandru Ş afr:m. fu~t11l rabir. -~d a l
comunităţii din Homfmi a între l!l40-J!l-Hi, remarca ln menmriilc- sale ef1 ultimatumul şi invazia sovietică clin iunie 1941.1 .,au fo"'t lntflmpin;1le cu bucurie ele unii
c·vrei ele aripa st1i rrnă şi comunb;ti" 1:rr. după cum s-a intl1mplat in B:1sara bi :1. clar
~i l:i Ccrnăuţi 1 ·lll , C iudei1·11 şi in cazul altor localltăli b ucovi nene. l n ti mpul
re tr;i gcrii, trupe le romiine nu fo :<.t insultntc. dezarmate ş i uneori Ht:1cate I·~•. fapt
('e „av<:a să-i coste scump un an mai turziu" HI când. ,Jatalitatca n vrut ca aceiaşi
ofiţeri şi solcla\i ~ revină" 1-12 in locurile ele uncie au plecat. Aceste lucruri, la
care "-au aclău r,a t lipsa organc.·lor aclm i1 ... :~traUci ele stat. dorinţa <le jaf ;i unor
localnici ~.a„ vor st., la ba1.;1 i! reuhri tribut ele !>linge plfstil in primele zile ale
lunii iulie l!l-1 I ele num ero~ i oameni n c> vinoval i aparti nîmcl conmn.ilă \ii evreieşti 11.1.
Alarmat d e unci e informa \ ii cc ~oscau clin zona frontului, r.c ncra lul Antonesc u
atr;igea alen\ia prin Ordinul Nr. 255 clin ·I Vil 1!141, autoriti1 \ilor c;v ile şi rnilitare.
12!1. Peste

17.000

mo rţ i

şi

râniţi.

VC"zi

Nicolae Gr:lm:ic!i'1.

i'\lorţii

~i

Hiniţii

Bucovin<'i in rciz/,oiu/ mo11dial, ln Calc·11tlarul „Glc!su l Hucof•i::d", \C'rnf1u; i, l!l:l I.

pp. 5!!- !iO.
130. :\nila Na nclr i~-Cu clla. 20 1k nni in Sihcrin. Destin '1:1i·c.ri111•cm, Ed . .. Jlum;mita~" . Buc„ l! J!l l, p . I i i.
131. „Uni vC'1-.~11 l" cli n :10 iulie l!J.11, p . I.
J:l2. „Huco vi11a u, nr. 2fi(j clin 30 mai l!l42. p. G.
I 33. „H<' t1i.~tn i311cm•i11ciH, nr. I llanuarir rn 1:1. p . 4f>.
134. i\ni \a Nandri ~-C udla , op. cit., pp. lii7- Hm.
1:!5. Vezi „f'llli RcmârlC'sc", !·'oaia Societf1\ii JJC'ntru cultt:ra rom:"t:1C':1„c:i „ Mihai
Y.:mine~cuM -- Cern{1uţi. nr. :l/30 mart ie Hl9l.
13fi. 1\rh. St. S uceava, femei dl„ do,ar 100 ' 1!140, f. :l!>.
137. Alexandru Şafran. lle!'istinlJ llr<' Stonn, l~c; mc111ici f!)IO-r!l·/7, 1\.lcmui •'\
Geneva . 191!6. p. ~•.
138. Pepe G eor11c„cu. ZtiS ele zilc la Cc nici uţi sul> ocupC1ţi1' bol ;;c Pk ci, 2R iunie
19·IO - 20 mnrtie f f; .1/, ln „PcrtrimoniuH, nr. 2. Chb:-in{ru. l!J!ll. p. !10.
13!>. Mariu o; Mircu. Pogromurile din Buc()11i11<1 .~i Dorof'..oi, Ecl . „Glob". Buc ..
I !145, p . 23.
1-10. Vezi Baou l V. Bo:<,sy. Amiutiri 1li11 1iiCl; C1 cli}'lomatkii, lloo\'C':' ln,titution
on War. Hevolution and Pf'ace, Arhivcs Stanford. California. pp. 1> :~!1- fi.J O: Jl t• nri
Pro~t. Destin dl' ln Uoumnnze, I!JIS- 195.f, !~ci. Bcrger-Louvrault. Par is. 195·1. pp.
H:l-144.
141. Nicholas l\I . Nagy-Tal:1vf'r:1. Tlw GreC' n

ln">tit ut ion l'ress. .Stnnforcl, California. p. :!05.
142. Gh. f. Brăti;mu. op. cit., p. 1!17.
143. Vezi .i\1;1rius J\lircu, op. cit.
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cit cei ce .<;e vor face vinovaii ele crime sau jafuri ao;upra populaiici evreieşti „vor
fi cla\i in judecată i> i li se vor aplica sanciiunile cele mai severe prev<"1zute de
lege" HI.
Noile reglcm~nti1ri privind organizarea n ordului Bucovinei prevedeau printre
altele : „Teritoriul Bucovinei eliberntc este persoană juridică, condus şi adm inistrat de Jmpulcrnicitul General ului Antonescu pentru administrarea teritoriilor din
Bucovinu t.>lib<'rntă !)1 este organ de con trol şi tutelă pentru municipiul Ccrnă uiiMU 5 .
După numirea in aceasta funcţie pc dala ele 15 i ulie l!l-11. lt. colonelul Alexand ru
Hiuşanu va lansa următorul Apel, cc si ntetiza măsurile care vor fi luate pen tru
renaşterea nordului Bucovinei : „Pc ruinele de astăzi ş i intr-un regim ele drept
şi libertate. vom reclădi în aşa fel, c11 proprictat~a să d evină fructul exclusiv
a l muncii. Şcoala rumânească se va slriidui ~ă d1?1.volte cultura noa stră in rormele
ei cele mai înalte, iar prin credin\a noa„tri1 creşti nă strămoşească v om cultiva
!'.imţluntnlele cele mai nobile" H·;. Er;1 începutul unu i nou efort pentru înlăturarea
urmf1rilor ncup;1iiei sovietice şi ;1le războiului, măsur.i ce deschideau calea revenirii
la 11 viaţă normală. •1hil C:1t o permitc.>nu pe moment ri1:orile r:'lzboiului. şi rcinLl'l'!rarii tr ~plate în cadrul firl.'sc al statului ron11)n.

lMl -

UN NOUVEAU DEBUT POUH LA BUCOVINF m::uNm
He sume

I : .1cll.' ;1vl.'l' J;i natu re d'un plebiscit du 211 nnvcmbrC' !!'III, pnr lcquel on
ch-ciclait
..
ll' rdour el~· la But'ovinc i1 h l'alrie
mer.~. a Nl' r·~::-onnu au nivca u
int.ernationa l par );1 -;ii;nature, Ic 10 ..,r.ptcmbrc l!ll!l, du Trait(• de paix a Saint
Gcr111ain ave" )' /'.11trid1e.
De.., l!Jll! jusqu';'1 1!140, penclant la periocle ou la province etait dan'> Jco; fronticres
•I Iii Gran rl1• Houni,ini<'. t>lle a ninnu d1•s pro11n.•. v1siblc' d,111 -: lou.< l1•s cl omainl'S et
unc p11lilique l!cncr;1)1.' cn ce qu i c11ncerne I<' n~·.oect de-; clroih <lt•s m: norit eo;.
1.1.'s previsiono; du P.icte Hibbentrop-Molotov du 23 aout rn:m se repercutcront,
• 11corc>, sur le nord de la Bucovinc, terriloire qui sera ocuppe par Jes troupes so\'il'·
liqul.'s en mi•mc temp que Ia Bessarabie, i1 la fin cil' juin 1!!40. Dans le.., moi.., suivanLs, l'Union Sovietique a continue sa J)l))itique a gressivc• envers notre patri,>,
aV<"C l'intention d'annexer de nouvcaux tcrriloires roun:a!no;, c n soulcnanl Ic„
p1·ctentions revisionnistcs des pais voysi ns et provoq uan t des ineident.., ele frontiere
wr lcsquels, pai· rles documents inedit. un n•vNe uno nouve])e vision.
J.'en lrce d;ins la guerre auprcs cl'/\llemagne. Ic 22 juin 1!141. ii eu pour b
Ho1111111nit' un caractere strictemcnt <lefensif, C'U ;o;uivant la libernt ion du tcrritoirc
p roprl' auq ttl'I la lloumanie n 'a p;1s rcnonce par aucun acte internatmnal Yalablc.
l.'nutl'llr prhente. •m ctetail. le dl-rouh.'rnl'nl de„ opl-r ilion" 111ililaircs qui
ont eu co1111111~ resuita! l<t lib~ration ele toute la Bucovine le !l juillc.>l W·ll. J.'etucle
fail encorc une prcsenlation p,enerale sui Ies comequences n&fastes de l'occupation
•.oviclique-ukra111ien ne: ele" dE,portation.., ma-;<;Î\lc.., ele );1 population m1Lod1lonc. dt?s
coloni salion ... nvcc Ies lrnhita n h ril? l'inll'l'iNl1' dt• J'empire. l'interdictinn ele la lanr,uC'
el ele lu culturc nationalc etc., tou ... ce!'. a pccl'\ elani comme un veritabl .- tahlcau cl'un ethnocide qui scrvait i1 l'annulation de J'idenl1tl- roumainc de celte province. l.cs con5t'<tUcncc.„ r.ravcs de l'invasion c;ovieliquc de jui n 19•10 ct des comha!o; dl.' juin-juillet l!l-11 ont cleter1P.inc Ies autoritc'i roumaines ;'1 adopter un proJll'i•mme el e rcdrc„ ...e m<'nt pour )(> rl.'commt'11c1~nwn1 d'u ne vie normal e dano; le nord
)<1 Bucovine.

HI. Adrian Pandea. 111:1ior Eftimie .-\rclel~anu . Mareşalul ~i :: i.·n·ii, in
militarii ~. 111· • .> 1991, J>. l î.
l-1 5. „.'Woni:orul olil'ial al Huc·o vh1ri". nr. 1-5.'noiembrie 1!'·11, p. I.
1 lli. "\'ioţo", nr. 1·20 <lin :10 iuite l'l-1 I. p. I.

t:k istol'i<'
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CAZ AN I A LUI VARLAAM lN .JUDEŢUL SUCEAVA
NICOLAE CAHI .AN

Destinul Cazaniei lui Vnrlaam („ac eastă carte mi1i;i<;tr<I", cum :i car:1cterizat-o Nicolae Jorga) 1 in cultura romuncască şi in \"iaţa cca de toate zilele a poporului nostru, este, fări1 urmă de indoial•l.. unul 'de excepţie . :Mon ument al artei tipo1'.?ntfice şi al p,raficii de cnrtc, dar şi, cu dcowbirc, ele limb ă lit<'rari1 romăn('ască.
prelungindu-şi ecourile stnlornice ponit în stilul rafinat al lui Mihail Sadoveanu 2 •
cclcbrn Carte roma11 eascc1 de hwclJcitun/, ortodoxă. care a împlinit vcner:ibila vârstă
ele trei veacuri şi jum ătnte. a fost concepută. spre slava dreptei noastre credinţe
creşti ne, ele un :1dev{irat „tribun al limbii şi cărţii" J, După o apreciere a domnului
Virgil Ciindcn, „Caz;inia lui Varlaam a fost, încă din pe-rioacla scrierii ci, o carte
rfo voca\ic nu numai na\ională. ci şi univerqJ{1" ~.
Astăzi, când ccrceti1rilc privind rol ul si importanţa cărţii romuneşti vechi
tinei s{1 cnpete st:itutul şi dimensiunile unui sector defi nitoriu in istoria culturii
noastre de pună la 1!130, se ('onstată, din i nv est i ~aţiilc mnale. definitive sau numai
p;i rţiale. că răspândirea acesll'i capodopt•re de art.'\ şi meserie tipografica. de mă
ieo;trie expres ivă şi de elocinţă persuasivă. este u n fenomen de cultură dintre cele
mai eloC"vente. Practk. nu exhtf1 zonă n tării unei• • ea "ă nu fi pătrun s pună în
adâ ncurile conştiinţei generale. preocupările pentru procurnrea ei. pentru inzestrarE':l bisericilor cu „;icest dar ({1cut limbii romănesti" (de v oievod ul Vasile Lupu
şi mitropolitul Varlaam) fiind rPlevatc de uluitoarea ei circulaţie in tot „paţiul
române-;c şi mai ales de copiile manuscri se cle-;coperite ca atare ori numai ate~
tate. iar vivacitatea - de numr.roao;ele n•editii ri pc care le-a cun oscut în timp ca
şi de ampla bibliografie reCerc nţi:1l ă cc i-a fost consa C"rntă . Ce ~ă mai spune m despre 111111\imea informa\iilor, clc o varietate in~redihi l<'. pe care filc>lc acestei cărţi
le-:t înregistrat şi vehiculat de-a lun ~ ul vremii. vra\ie insem nurilor manu-;crise
care-i ntestă o cxtraordinar[1 implt>tire a cle'itinului propriu cu acel a :11 locurilor
stri1bfltute şi al onmC'nilnr in mijlocu l căror.1 a popo,it. întotdeau na cu fertilizatoare zăhavii '!! r..
Jorga Istoria literat111·ii 1·di!1ioa.,c a rumci11iior pa11ei la 16.~H.
Socec, 190·1. p. CI.VIII.
2. Vd . De la l lnrlaam la Sadovea nu . Stuclii dc>sprc limba şi stilul scriitorilor,
Bucureşti, ESPLA. 1!168.
:J. Episcop Antonie Pli1măd cală - Clerici orlr>docşi. ctitori de liml>ci şi ('U/lu ra
româ11casccl, Bucureşti . Editura ln-;titutului Biblic şi ele l\lisiune Ortodoxii, 197î, p. l!J .
.J. Virgil Cânclea />r efatci la Flori;m Dud aş. CnZ'<lnia lui Var/aC1m i11 7'rmz.~ilvania, C!uj-!\apoca, Editura Arhiepi<;eopiei Ortodoxe Homi1ne a V;idului , Felea<:ului şi Clujului, l!JU3. p. 10.
5. O dovadă elocventă in aces.t s.en'i o 1'C•prezintă earteu lui Florian Duda'i,
citati1 deja (5uprn, not.1 -1).
I. Nicol;:ie

Bucureşti,
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Jn judeţul Succ av."l. ce rc<.'lllrile oiu pus in cviclen\i1, pi1n;."1 in mo mentul d<.>
faţă, existenţa unui numi1r ele> 11 (unsprezece) exemplart: ale ;1c1:stci c<irli de cug<.'l
şi simţire ronllinc:iscâ, cel de-al unsprezecelea, a carui prezen\ă o vom clet;1li::i
ln materialul ele fa\ă, n e-a fo '>t pu-; la clispozi\ie cu generozitate de ci -I prof. octogenar Vasile Hoca din Botoşana, în colecţia căruia cartea a poposit, cu ;mi in
urmă, graţie darului lflcut ele fiul ~in1. scriitorul lfadu Mareş . care a cumpărat-o

din anlicari;1lul clu jt'an, la o dat{1 neprecizati'1, l'll prc\ul ele 150 lei !

Din ccrct•l;\rilc intre p ri n~ ele noi. cu mai bine de zece :i ni m urmă u. rezultă
<>xe m plarc (lmp1·imat A ~i. rcspediv, ll} s~ ţ; ăscsc in acest moment fn
bi blioîilii ele la Mi'măstirea Dragomirna. fără a se put1.•a şti c:1nd ;n1
ajuns aici. lnsemna:-i le d e pe filele primului exempla• (nr. inv. l6Î5. cota IV-14).
atestă rap tul l'ă ace„ta a fo„t ritscumparat de un „iJumilraşcă cliiacu clin Buclusă"
(BUrl c:>:i li - Ma ra mu1·~ ) la o ciatf1 necunosc ulf1, pentru ca. ulterior, la „2i noem vr it'
11!38". •:\ ~ 1?1h easc<i în p:-isesia lui „!\latei Popovici clin !)orna Canci reni" . I.a 3(1
mai 1838, „Gheor ghic Zui:r;1v. bherict'o;c d:tscăl". consemnează că „accnsta c;1rte
ce sfi nu mc~ t c Ca 1~1ni e '-·:t U di1ruit lui Ioan i'opovici . dasci1l la satul C iocă n eşti. la
Bl-;e r k a Sf1i nt l<:>r.1rh Nicolae", undc se mai afla şi in a nul 1851. când „s-;1u „fin\it
in sat ul Ci()c<\ n c:>:ili, la 2 noiembrie. biserica cu hramul 1\clormire11 Maicei Domnului", clupă c um ne incredin\ea1.ă „Gheorghe Zu grav clascal". De aici înainte. filele
cărlil. ca ş i c um şi-ar fi pierdut capacitatea „memoriz[1rii", nu mai crmţin nici un
fel ele in for m :qic cu privire la perei:rinările ci. pună să ajung[1 in depozitul si in\·en ta rul J\Iănăstiri1 Drar;omirna. Cei dc-al doilea exemplar (nr. inv. l lili4, cota
IV- 15) care a fost cc rcet:1t şi clc S. FI. l\farian 7 are o „memorie" nmi cuprlnzătoart', rilel e sale lnre g istrănclu-i cu mai m:ire fidelitate percr,rinărilc. Află m.
a~tfc-1 , cl in i n~emniirile ma nu.„crise. d1. in anul 1692. „:tcl·astă sfântă carte ucite l n[1"
a fo st cumpă rată de .Yn·neţi1 Simion ::;i cu iii upâneasa dumisale Mitrica şi cu fr:!tele
clumisalt' F rcnc\[1 i\·lihni, Va„ile. Ioan ~i pf1rinţii dumisale Ion. Todosie. Dan. Toader.
V:tsilc, O d oc l ~i c . Tnd1:s in. M:'iric:1. Ip. nat, Chir:a. Tocl o~il'. S :ava ~ i ;'.li cl:it -o pomam\
în his<>rica cca bi1trcni1 in sal în Lu pa~u l ci<' Sus. uncie iaste hr;1mul Prechtii~.
Dl' ai ci, a ajuns. prin cump<ir;1re („pe banii mei drepţi"). in propriet.itea lui „I .upu l
Zahar ie clin „;1t 13ilrgiiu". care, la 211 februarie IH7 1. o cl i1r uie~te ..la bi'ieri1·a clin
Can<lrC'ni", „c;a ~ •i fie sfintei biserici în veci". O altă în sem nare menţjon e:: zft cl:i:ir
actul c umpiirării cari.ii .,ln zilele lui popa l'recoµ , să să şlit·", pentru ca în cc i mai
„rf'Ccnlă ", din a nul rn lî, „pr<.>otul Ghcorr.hl' lancovici. prl:'Wiler". sil-i c:1lc11leze
viiri;t:l ş i ~ co nstat ~ ci1 „:<.-au tipării la Jo:ş, l:i :mul 16-13" şi d\ „acuma. la anul
acc~t:i . 111-17. este ele 205 ele ani. :icea„ta
să litic".
Nici un indic iu cronolor,ic nu ~c i nt tilncşte in insem nărilc cletc>rirn·at ~ ale
e x<.>mplarului (imprimat A). provenit de la Biserica Sf. Nicr>lae clin Solone\ 8 (comun a Todireş ti) . Oricut cie fra c:n1C'nt:1re. in„emnările ate!>li1 câteva nume i;i cuteva
localităţi de carC' cle!>li nul că rţii ~t' l<.>:1ri1 indubitabil. Astfel ea a trecut pe la Vfalccsli ('!), Bros teni ş i Capu Câmpului. filei<.> ci reţ infind numele unui Grcr.ori Bulliiia şi a unei ;mume „Na„la'>ic. prcutl'asii cari am fo!>l a prt>utului Gheor r:h i\<"1" .
că doml
colecţ i : 1

„,i

1>. Ca talor.ul. în ms. clac:lilo. se ;:flii la fonclurile clocumt'nl:ire alc i\tuwului
Bucovinci-Suc<>;1v:1. nr. im:. :>.Jfi6?.. fi ind ate„tat şi ele Florian Dud a~ in o.o. dl. p.
ll 2. Cf. Nico lac Ci1rlan - C<ir/1• 1·cc/1e şi-nţelcapUi, în „Moldov;1", l;1 ~i. anul 111.
nr. 2 (11). iunc l'l.1 '. p . N : idem Cazcmia mitropolitului Va1·111mn in c:ol<'cţ i11
bibliofilu ele ICI Mci::w t jr-,„, [)rc1gomirm1. in „Canclela 1\loldnvei", lmleti n ofici;tl al
Mitropoliei l\1oldovc l ':' i Bucovinei . lasi. anul li. nr. 1-2, ian. fehr . 19!13, p. 8.
î. S. FI. M:1rian l11sc:ripli1111i clC' pc numu.~cri p!e şi curţi vrclii cli11 Huco-

t>inn ... pal'tcn / . /11sc:ri pţi1111i cfo /Jl' mcmu.~criplelt• şi ccirţile din districtul Ccir::;mlun9ul11i, Suceava. Ed . ;1utorulu i. Tipogr::fia Bucovine:inf1 în C'e rni'm\i, J!JOO. p .
!l0-!J6.
!I. Pentru urmatoart'I C!' ~' (cinci) <'X<'n1plao(•, vei, Olimpi<t Mitrir Cartea
Nm<incl! scci t1ccl1<' din jud<'fu / .~IH'1•111:a. Cn:C1lo9, I, Hl!l2, p. 5i-!i8 ::;i Iii.

https://biblioteca-digitala.ro

C",\;,.;\NIA I.Ul V:\111.1\1\M lN .TUDE'fUL suct:l\VA

donatoare a cărţii (mai mult cleciit probabil) „pentru bjscrica ot Broşteni, de la
curte, unde este hrmnul Sf. Nicolae.. .''. Despre un alt exemplar (imprimat A) provenit ele la Biserica Sf. Arhangheli clin Corlata, aflăm, din notele marginale consemn;ite de "preotul Maftei ol I3erchişeşti" la 26 decembrie Vi85, că a fost "cumpftrat cu 5 lei. de la popa Hristofor clin Horodniceni şi s-au dat sfintei biserici din
CorlaUI". şi că, fiind „dezlegată au plătii Ion Ungureanul ele o <ill legal". Tot proprietatea cărţii este atestată şi de o inscmnarc cleteriora\it, a lui „popa f'elep" care
menţionează că „Acest sfiint şi ele Dumnezeu sunat mărgărit este a lui Cm.„ ".
Deosebit de interesant este faptul ci"1 C(:OUri ale mişciarii eteriste, consemnate la
;>5 febr uarie 1822. răzbat pâna la noi. l~ste vorba de lmprejurnrea că un anume
Cost~mchn (probabil proprietarul cărţii). "aflat ln bejenie Moldovii de turci şi d~
volintirii lui lpsil:ml au cetit ~ceastă cnrtc cc esti bună a urma tot creştinul pen!ru
~-şi spaşiascf1 sunetul". Deci cartea lumi natului vlădică Varlaam ii im.oţea pe oar.wni
pretutindeni. mai ales in momente cliricile, constituind, şi la p este 200 cit:' ani de
la apariţi e, un auten tic reazem moral şi un mijloc eficient cl C' alinare pentru ,uflc-·
tele zbuciumate. deoarece ca ad ucea. conform un<.>i alte in sen~n i1ri 11 ~ clat;1tc ~i nC'semnate, „tuturor scârbiţilor bucurie şi ;isupri\ilor folositcm rca, llf1 m<i nzil or folositoare d e hrană. streinilor miingâicre. bolnavilor ccrcc~irc ·. E~ tlc' , ace~t:I. un ul
dintr<• cele mai sin cere şi mai emoţionante testimonii privitor 1:1 rohi! si m c>nireoa
Cw·ţii româneşti de i1wciicit1Lrci in vi.tţn nfectivă a oamenilor ş i. dcocan·da lă. t r•·bu ie
i>ă reţine m că rnr se intâlncsc µe căr\ile noastre vechi a tari expre„ii de pre\u~n·.
consccin\ă firească a e fectelor produse ;isupra cititorului de ;actul lecturii. Să mai
not;"11n că e"tetica receptării işi r,ă'>eşte in astfel ele note un tere n cc merită a fi
explorat cu toată aten\ia. fiinclci1 el con\ inc bovate ş i surprin7...:"10:1rP. rt:>sn r se !1.
De la niserica Adormirea l\faicii Domnului
clin Ciimpulunf'!" Molcl11ve n esc
provine un alt exemµl;ir (imprimat A) despre care afl ă m c1i a bst m oşt~ nit de
„Ştefan sin Gheorg hiţă, clascial" ele la r:10şul siau „diiacon11l Ni~l or" . !n anul 185(i
is i imort;al iza memoria pc filele c<ir\ii „Chifor Popescul, dascăl bisericesc". adău
P.âncl, mai târziu probabil, det;.ilii suplimentare : „Chifor Popc„cu ori Dorne:m,
cl;m:al 1;1 his:'arica sf<intului erarh Nicolai" .
ln fi ne, de la bisericile parohiale clin Grăm~ti - Sf. Nicol.ic - si clin
Mă7Iani1ieşti Adormirea Maicii Domnului - provin alte clot1{1 exempbre (imprimat B şi re~pectiv A) ale căror file 11-nu cunoscut impactul cu pa na sa u concl~i ul
vreunui slujitor al bisericii sau cililor clin lumea s:atului preclispuo; b confesiuni
pentru postC'ritate, cl e~ i starea lor fizi C'ă. nu-i deosebit;"a ele a celorl~lte (foi lbsi1 ,
deteriorări la blocul cărţ ii. 1:1 ,·opcrte C'l<".). arăt<incl. indubit abil. c."1 n-:1u riam:i'.;. n1d
pe <l<•partc, n e util izatc IC•.

• • •
Cel cle-:11 optulea exemplar dintre cele exio;tentc ln moJT'Pntu l cle f:1\ă r:e r;1:i".:1
jucle\ului .Suceava. n ecunosC'ut pună anul acesta 11, se 1? i1 ~e~ tr. . aşa cum a m ş i pr:.>clzal, in colecţia unui cleţin;itor particular şi (re) v ine pe m cle:11•urile sucevcme <i in
spaţiul tr."lnsilvan. Vom st5rui mai mntanun\it asupra elementl'lor <le'>criptive. fa\{\
de c-clelnltC' exenml:1rP.. clin motive cc nu mai trebuie prez0ntat!'. D e~ i incon~plC't si
dctc:-iorat. ~: tim ciJ este un im prim:1t B. fiinck{l titlul ele la f. :mo v. e,t„ 1J11 rnir.i~cr
"' XI X-<1 şi 1111 u X// l-o cum era normal. Cart~a se prezint{1 intr-o stare fizicii c~;1~rc/1i, S< mni ficaţi i mo:!c rne (W1t c c!c· • ,_._
la Simpozionul Na\ion:1l \lt•<·lai tipcirit11ri ~i 1Jl(l'lll scrisc. Bibliofilin uzi, Br;1!iov . 2-·1 octombr ie !!192 (vcl. culci?erca de rezum ate c u
acest t itlu. tipărit <'• ;ici Jwc. p. :l4 -JG) ; idem
Ccrzaniu lui F or/num sub incid<'lll <t
n•t·cp!ării (imprcsii <il' /f!ctm·ci), lm·r;irc prezentată la Simpozionul na\ional Caza11iu
lui \lar/mrm. 'l'rf'i vecrcuri şi jum<ltm<' de <!clin11fr<' în sl'irit.uc1Watc>a rom<htea;·,·ci,
Tur1?u-i\fure~. li-8 mai, 1!193.
10. Olimpia Mitric - ICJc. cit., p. 58.
I l \'ci. ~icolat' C<irlan - „Cnrt t• româm•ascci ele- i11rilţcl t 11rci", in „I .itcra tc1r111.
anul 111. nr. 5 (7-!). 5 fehr. WflJ. p. li.

!I. Cf. :'\icol:1e Ci.l rl <m turci), romunicare prezentată

ln sl'mnclri
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faţă de la legă tu ra aC<'!>lri ci1r(i„ ;1rl' urm[:toru l c·n nţinut : •. La anul 11153 am 1><htorit la Vatr:i-Dornei. 1:1 i:muar:e. Tt'oclc;r lanovic i. pr<.>svite rM, c<•a ele ;1 <iuua priveşte o chc~tiune <Im aclmini'-tratia Jocali tf1\ i1 : ..Sa !'ii ~tie ele ci1nclu am fost eu
Carp Boulugan ncnw„nk in Uor na. în mai -I, anul 120;1 (l î55)". Cca m:1i impurtant i1 dintre in semn[1rilt' ele pc ;1cest cxempl:1r al C.u::mic>i clatea zi1 cli n chi:ir anul
urmi1tor al celui ele l'ciitare. 20 m:1r tie 11:).11 si :1p:1r!inc cpi!.t>opului ele IUH!fmţi.
Anastasie. O vom rt'lu:1. intc1:r•1l. clupfi S. FI. !\lari;m :
RAccastl svc'mti c·arte. cc si c!w;imi Ev;m ghcli<' cll' inv:'l\i1turl cit1m<'1H•cilc prcl>tt•
an ;alese, ~I praznic<' imp;i rill~t1. si ~vi nţi mari. u am cum pi1r:1 t eu smeritu l şi
mult p{1cl'llll!-.U( 1\nasla!>it' rpist·11pt1 l ele H:'1d;'n1ti ~i am cheltuit ele u am infrumu~iat
pre cienarnrl'I cu Cl'·a u trebuit ~i ;im dat la s\'i:nt a n~ăn :hti ~c 1:1 Moldovi\e. unde
ia!>tC hramul Wt'nl('lc Rlai;:oveş t cni!. !)Î unele-mi i:1stc post ri gul în vc:ici. Iar c:ne-1
va 1nclernna diavolul. ele s[1 v:1 ispiti a o lua pri ns::. ~i :1 o muta cli !:1 acc„t:1 loe
ln traltul. ~nu a 11 vr ~Hle n1iva. ;,l't'l a ca s[I fie bJâ, t<ima t ci~ Dnnmul Dtumw;r.~u
şi de pre.1curnta lui mail'ă, şi să-i fi? lui pârf1!:' .'\rdwnr! hdt!l (~::\·riil 1;1 i:i!rkatul
gl ucl c\ul lui C hr. ~ i de n i'ilC pi1călo!:'i c.1 n oi sfi liC' nen- tat in Vl'at°i
Purrnula de inch<'ie:·c. în limba slavon;"1. e tracin'><i de .S. F I. \!:iri:m astfel:
..ln zdel(' dr<.-plm:'lrit~>ri ului si el!• Chr. iubitoriului Domnului nostru l<>n \l;\~ilie
Voevod, Domn \firii MolclovC'i , in 7l!i2 (!li·!-:). iuna lui nwrtie. :!O zile". ("urio-; n i
w pare faptul cf1 vlăctica ele Hiicl;'111\i n u i:r.bu:~tc• ,;) n '\ in <i ~i numd e mitrop:>li tu lui \ 'arl::nm in ace.1~ta noti1. Si1 fil' vorl;;i <le o si11:pl;'1 ş i 11cvinovati1 „~c:1 ;>::rC' ~ '!
0

'.

CC1tcv:: co n,.,t:1t:'1ri condu;:ivc :
- cercct;irile ele pimc'1 acum pt:n i n ('\'irlrn\;i foptul ri1 pt' ar c-alu! actualul ui
ju:lcl .Suceava sl' po:1t~ \'or bi <!C' rxist(·n~;1 11n u i m :mfir c!l' nn,pr<'7.ec"'' <>xe:npl:ll'<'
rlln Cazania lui V:~rl:i:m~. din r::re trl'i •.unt flc!:tr ;:t<'· lat<:> lntr-o ~u!".it bihli:wr::ific:'t :
- patru 1L ntre \' :.;empl.irr:k prf'7.<'nk in monH'nl \li dr. fală pc> r :1z<1 jud ~t lllui
nostru. provenind de !;1 bisrrid parohi:1lc. ~c „:1~ e'c în <lc>pozitul ccntr:!lizat ele l;i
M•lni1:<.lir<.•;i Hu~ca. clo11[1 în colcc\i;1 hibl!of1Jă a l\l::m:"1,tirii Dr:1ro:1~irn:i. unul in
co\('c!la Mânirstirii Sfî1ntul Ioan re! Nou cir la .Su!'e:1va ~i unul in t•ril~cţi <i particul:ir;\ a <I-lui prof. V:i·ile Boea el.:- la B ;ito~:m:1:
- prh:itor la drcul :1\ ia :icrstor r xe1:1p l: n·l'. ob~1·rv[::i 1 d1 p:1tn1 dintr<' c!P ;m
făcut call"' in toar•[1 di n J\laramun>s "llf<' m<'IC':irurilc d <• ol:i1o~i P. rf'<pectiv clin :
Buclu ~i1 (Rllclt'~ti). I.tip.asul de Su" rl î1p11s). S<'lbte (cin :iprnpkrC'a :\Toi sei ttlu:) ~i
Vi1lc~ti, in vreme ce celc>l<1lte pnr a ~<' fi 'tahilit pc pb iurilf' St:c-.•vei ci:? h începuturi. în cele atl!st:1te de- S. FI. '.\L1ri:m nl'.'c>Xi•t:inrl ~rr.me ci1 ~:-ar fi sr.himhat
locul. pdn;'1 la cfi,pa r iţia lor in C'irc-umqa n\c nec11nMeutr:
- localiti'\ţile clin ,i lldt'\ul Suceava nri n r:1rc :•1 1 pe:-c-Hin :•t E' XC'mpl:irc>!(' c-[1llitoarc !'>llnl : Rr1t<1s;ina. Bro-;t<'ni. C.1p11 C'i1mpul-.1i. Cf1mpulitnr, J\1ol<lo\'"n"' C. CioC';°1.
neşti, Corlat;1, Dorna C:mdn•ni. Dr:!romi rn;i, Cir[1111c-:;t i. ! hro<lni::C'n i. l\157.<in:"iic~ ti.
Hii'ica. Solmwl. Suceava :
- continutul informaţiilor re>fcritwtr<' 1:1 rim p;'1rarr. rlnn:1r<', ··chimbarca <ic' lrn\torului, dn·ulaiic. v;1l11arr pt'ctmi:ir:\ ct<"„ •unt rclev;mtc · ! c!C' ln pr ivin\a
destinului ~i rolului :l<"<•stci l'<ir\i atil! d<' "'::·nHic:;tive in i'.t ~> ri:l „piri t11:ilă a poporului român :
- importantl' informalii rn nţl n notcl<• n-.al'lt1,cri~e pr:dtoar<' l:i U:'le((' (:VC'nimf'ntC' i„torice (ml~t'arca et rist;) ~i - 1·vc·nt u:·l · r;hh„h•I r11ruti111r) :
- de o ~rmnilil'a\it' :1µar!e rnn t ln!,l·1r11:'1rllr priv it•J;irc la rc>~c> pt:1rC'a ei'1r\ii.
pe de u p:1rte. clru:i rec-c-i em:firm:'1 valo:1rc>:1. i::r pi~ de alt(1 parte fiindc[1 :it ('!'-til
prczcn\a unul public c!titor ;•viz:ll ~i <"U pr1•lli~p1izi1ii J:t' n tru cPnfC'\ittni Pt'>t!nc·ntt.'.

Aj unse punl1 la noi ln 'taclii riE' clc>teri(lrarc· M;1i mult •1'1\1 1r;ii pulin av:!ll~ati1.
t'Xt'mplarele Ca::c111iri lui Varla:11n dl' pl' raza juc!e\ ului Suet•av;i, lnfru nt.:ind. in
timp. riscuri şi vi l'i:situtlini nid pc clt· p::rtl' rlintrr cl'le ma i 11.'j('re, in: p\C'tindu-~i
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cle~linul.

într-un fl'l sau :lltul. cu al locurilor -;trab;illll{! :>i, indcoo;cbi. cu a l oamenilor trăitori în acele Jocuri, c:infirm[1. in câ o dal{1, viabiiitatca dictonul ui ~Habenl
sua fat:i libclli~. P u tem ;iprel'ia cf1 so;1rta C azani1•i lui V:i rlaam se irlentificf1, în
relul ei, cu aceea ;i s rin\ilor mucenici ~i a1u~ ~uli. i:ti uţi ~ i nc ~tiuţi . ;ii ;;cestui pă
milnt ro111un esc. A p:.?rc11rinat rnult în t imp si spa\iu, a suferit enorm. a luptat
pentru apă r;ire:i crcd in \ei ~i intc~'. rilf1\ii ne;1mului. a -;\ujit na111cnilor pcnt:·u lum inare. spăw ni c, imbfll"bfltare ~i crectin\j, împlinind o m isi unt• s fân tf1. ~i a nume,
mai intui pc acee:1 pentru l~:i rc a rmt rl cstinati1 : cm·lt' 1·omcinca.~r1l c! (: ii wcl ţ ă tu rcl
- ceea ce-i conferă. cu asupra de 1mlsurf1, dre>plul l.1 perpctu;'1 pre1.uirc şi h ete:-nit :1tc intre valorile spiri tuale ;.ilc neamulu i. Cut d~sp rc cel diru ia-i d a torăm
;1ceast;i c:irte mir:iculoa~ . vom reproduce, in inchc,ien.'. ;1precieril<:' Celui care pune 1
;il!ita preţ pe „cartea v eche şi-n\eleaptă" - r.Wui Eminescu: „Va rlaam Mitropolitul
au făcut ca duhul s rdnt să vorbească in limba n eam ului romfmesc, să redeic în
j:l'raiul ele miere al coboriitorilor armiilor romane> .Sfimta Scriptură şi preceptele
bliinclului nazarine:m" 13, sau, şi ma i explicit : „Var!a.'.lm Mitropolitul Moldovei ~i
Sucevei [ ... ], în intdcge rc cu Domnii d e atunci şi cu un sinod r.cner:1J al bi serici;
n oastre, au întemeiat acea unitat~ care a ff1c11t ca limb;i noastrt1 r.ii fie ace:?aş i.
un a ~i n ede sp<irlită in palat. in ct>libă şi-n t o :i tă romunirnea" H. F:tţă de aceste
ad evărur i, rostite de cel m:ii inspir:tt mân uitor :• I loi-o'>ului ~i vcrbu!ui romfine~(' .
orice cmr.cnt:irii ni se p:i r pri'iosclnicc

CAZ AN I A

DE VARLAAM DANS LE Dl~PARTEMEN T
DE SUC E: J\ V.'\
Besun1e

En 1643 on imprim:tit a laşi. <:'ll"
de învăţătură, duminicck prestl! an,
( /.ivrc roumain d'apprentissayc, Ies
9rctncl .~ saint.s), Ic rccu cil d'homelies,

deux t1 r.,r:c <. snus le titr.:? „Cm·t.e
la p roznir.de

romci11ească

1mpcirdtcşti şi

la svinfii m aria
climan..Tics dt• l'an , ies 9ra•1<i<'.~ f l>t c.~ " ' I C'~
connu le piu,; co11ra m mcnt. so11s Ic n oP1 rfo

Cazania de Varlaam (Varlaam, le mctrnpol ile d' il lo :·~ ·),! la 1\fnlcl1 vie, etant ccit1i
qui a elabore et rcdigc lom le> volume). Con•pl.:? tenu ci :>'> 35U ;ms q11i se ont ernules clcpuis la parution du livrt.'. l';irticle q uc voie : a au -.si u n L„t r actcre comme moratif.
,\ l'a ppui de matc?ri elc; ohle 1rn-. p;ir ri~s i:t\'l''li r atiun s personnc>llcs (plus ancicnncs 011 plus rcct'nte:;), ele meme qur.• par d ~„ r,~n-;cir. m·n H: nts biblior,raphiq1:es,
rauteur se refere aux o nze e;o..; l' mpla in~ <11~ C n::a11!u ele Varl11:1111 se trouvant c t/ou
ayant etc attcstes sur l'c tc nduc du p1·c"''·ll clc1>.1rt<•11lcnt de Suceava - . cl <>ns l;i
s u ccession s uivante : cxemplaire'i e xistanh. r:onn u" dcpuis loni; tcmp'> ~ sept ;
cxempla ires recemmcnt decouve rts
un ' '("lll?Jl:·ircs atte~.t~s
tro!s. l•:n mcme
tcm ps cm foi t des cons talation '> ct <I es c 111 ,1rh• ·al i ins qu:mt i1 : la m:mierc ele se
procurer ces exemplaires; l<:'ur dirfu'>i<111 l'l circul alion. Ies cle tentcurY. succcssifs,
le'i in tc rventions ele restauration , la val'!ur l)c!c11 ni :1i rc (;'1 un momc>nt donnl-) d e
!'un Oli 1'autre des e xemplaires, puis ll"i c ve1ll!lnents d'inle rct loca l ou Ies eveniment. historiques Jes p lus notable'i (le llH\ll\'Cntcnt de ['Bţerie, el, CVC'ntucllcn'l"nt
la r.ucrre de cu1·uţi), t.out comme des asp:!cls, :<.urprl'n :intc;, con cern;mt l'csthcriq u:'
de la reception. Tous ccs re nsei iinemcnt<; s:int fuurn is µar Ies notes manuscrites
(ii valcur ele document) operccs par cc ux 1ui -;ont vcn:1s en contact avec Ies excmplaires du dcpartement de Su('(!ava, de la ccle br':! Cownio , Ir long des trois si~clcs
el dcmi cl'exist;mcc de ce livre dans la sp iri tualiti'.! rourn:tino:?.
13. i\f. Bmin csc u, - OpC"re, voi. IX, :1'1tlilidsiică, 1870- 1877, Bucureşti. Editura Ac.'ldcmiei, l!J80, p. 259.
J.l. Idem, ibidem, voi. X. l'ul>lid~ticu, I m>ic·mbrk 18i7 - 15 februarie 1880,
Bucureşti. i.:d itura Academic i, l !l!l'I~ p. J!l-1.
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FONDUL DE CARTE VECHE ROMÂNEASCA ŞI STRAINA
DE PE LÂlNGA MANASTIREA RAŞCA (JUDEŢUL SUCEA VA)
-- PREZENTARE GENERALA OLIMPIA MlTH1C
Prin constituirea Depozitului de c:ute veche românească şi străină de pc>
Hiişca (iniţial Mănăstirea „Sf. Jorm cel Nou de la Suceavaw)
s-au pus bazele unuia dintre cele mai reprez<?ntativc fonduri de~ valori bibliofile din jude\ul Suc<'ava. Aici se păstrează, in custodie, cartrn veche clin parohiile
judeţului ; carte, care faec parte din patrimoniul cultural na!ional şi care, se
tn\elege, nu mai era folosită ue multă vr.:?:nc in oficierea serviciului religios.
Mai multe motive au determinat această concentrare de bunuri ; in primul r â nd,
păstrart>a necorespunzătoare a cărţilor fn dulapuri improvizat<' sau in pachete,
ce a dus la deteriorare:i multor exemplare. In principal, in teresate in acest
sens au fost douii categorii de parohii. Pe de o parte, cele ce s-au găsit pus.e
!n imposibilitatea păstrării in continuare a ciirţiltir, fie din lipsa unui spaţiu, fie
din lipsa fondurilor necesare creării unor condiţii corespun1ătoare ele conservar<'
şi securitate. Pe de altă parte, cele ale căror preoţi au intuit. intre altele.
inestimabilele valori pe care le reprezintă manuscrisele şi cărţile bisericeşti şi
care nu numai că trebuie să 5tea in condiţii corespunzătoare dar să şi intre in
circuitul ştiinţific sub diferite forme : studii, expoziţii etc.
Astfel, prin eforturile conjugate ale Mitropoliei Molclovei şi Sucevei, ale
Protopopiatelor şi Oficiului Jude\ean Suceava pentru Patrimoniul Cultural Naţional
s-a găsit spaţiul potrivit şi s-a con fecţionat mobilierul adecvat. Inventariată la preluare, fn momentul de faţă c-artea este fişntă aproape fn tot:ilitate (<'xcep\ie
făcund v:ilorile bibliofile, ale c-<'iror fiş:ire .~ste parţi;\1;"1). activitate migăloa~ă
ce-n consta t in descrierea fiecărui exemplar tn parte şi care n dus, intre :iltcle.
l;i identificarea a wci d t> cărţi incomplete. la depistare.1 unor contribu\ii Ja
Bibliog-rafia românească veche. la descifrar<':i a sute de !n-;emnftri marginale. ·
ln felul acesta, nu numai că s-au salvat valori aflate, unele clin cle, într-un
proces de deteriorare evidentă dar s-a constit:.iit un fond documentar valoros
accesibil investigaţiilor cercetătorilor.
Asti'lzi, Fondul numără 1 l!J9 de exemplare şi este compus din : cart-:> romunească veche (până la anul 1830, inclusi v). carte străi nă veche (pflnă la anul lllOO.
inclusiv). vnlori bibliofile romfme~ti şi străine (cărţi !)i periodice tipărite până
tn primele decenii :ile :>CcoluJui nostru). precum şi un număr considerabil de
manuscrise.
Cartea românească vec-l1e este reprezentată prin proclucţiile centrelor tipor,rafice din Ţara Românească, Transilv:mia şi Moldovn, mărturie a neintrerup- ·
telor legături c ulturale dintre <:le, prC>cum şi din :ifara m-anilclor: la.<:i, B:'ilt?raci
(Alba-Iulia). Bucureşti, Snagov. Buz;iu, Râmnic. Tilr1!0vişlt'. Hlicli1uţi. Blaj, Viena,
Dubf1<ari. Movil<iu, Sibiu. Buda. Braşov. Neamţ, Chi şi nin1, St.-Pctcr!<bll r!?, Cer- . .
uăuţj 1. Cele mai vechi tipărituri romlln<'şti apartln secolului al XVlI-lea (li titluri
lungă !Mănăstirea

J. Vezi Olimpia Uitric, Cartea romdncască veche în judeţul Succm:a (16-131830) - Ca't alog - Volumul I. Suceava, 1992 ; celelalte patru volume sunt fn
curs de tipărire.
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ln 22 eh.• <:X<'mplarc ). r-;,. a trn~ atrn\ia dc~tulc ti1l11ri cc prezintă momente ele
evolu\i.1 limbii şi tiparului român~sc: \ nrl;t:1m. Cor•e româ11 " 11scă ele
la>i i. 1611 cI l'Xcmplnrc) : Noul Tcst:m:c11t. BiHcrad (A!ba-i11iia), lli·lll
(2 exemplare ) ; Do ~ o f 1.< • 1. Mc•litr cnic c!<-'11ţc!es. Inşi, 16111 ; Dosoflt'i, FiCJ ţc: Sfm:ilnr.
l;1s i. llill2-Hlllti; I~t:nll'/ildi". Bucurc,·.ti. lf;fl:? (5 exemplare); /\pnstol. Bucureş ti.

rcfe:-i n\ă in
in 1.·dţ<lt11ni.

16113 ; Dov>ftC'i. Pnrin::ile. l;L~i. 1683 ; /Jib!ia. 8'.1cureşti, Hi8!l ; Moliti-ci:ic. Băl~racl

(:\l ba-Iulia), Jtill[l 12 l'.Xl!mplare}; Evm1gill'lic gr'J-:o-română. Bucurc!$li. 115!13: l~n11:
y ildic'. ~nnrov. Hi!l7 (I owmµlarc). Din secolul al XVI II-iea se p;'lstrc::iză mim;iru i
cel mni marc de tipă rih:ri (l:.:!6 de titiuri în Î33 de c»:cmplare). Intre acest-::-:1,
o circula\ ie mai l.1ri_:ă a•.! a v ut : 1'1'i<>d. Ia~i. I Ni (20 exemplare) : 0 °:1cW1. l::s i,
17W (20 l'Xcrnplare); .nc11t. ic1)~tor. Ia~i. 175:l (2 1 C'Xemplare); A11tologhio11. Inşi ,
I;:;:, IJ:l l'Xcmplarc) : Ut11r!1hi<!. laşi. 175!~ (22 exemplare) ; 1'riocl. H1imnic. l îlil
( lfi exem pla re) : l~rn119/wlic. laşi. 1762 (24 exemplare}: A11t.ologllio11. Bucureşti.
17fifi 117 • '• rnp larr): 1'c11tica .~t c1r. B:1c 1. 1rc.<:~i. 17:î ll ()() exemplare); Trio d. Bucurl!ş li, 171 fi ( 17 e xemp la re): l.iturgll ic. Iasi. 179-1 (:li <:>xempbrc): Ccnsloz·. la'ii.
I i!l7 (21 l'':<'mpla rc'). Di n scr.all•l al XIX-iea tpi nf1 !n 11130, inclu„iv). Fl)11dt1l nu111{\r.'1 120 tic ti tluri in •llJO d e cxempl;:irc. Dintre C:1rţil l! cu mar<- clc n sit.'ltc. 11'C!1ţiontl m : 'flplcon, Iaşi, 18\(i (30 exemplare) şi l,it:ir9i1ii, Iaşi, llllll (33 ex<'mp!are>).
ln cPca cc prive-;;te cartea str.:iin<'i veche, prl•cl omină cnrte:1 r ~lip.ioa~ f1 iO'I
I imb:1 :o.!avcm;i tip;irită ln remi mitele c~ntre el e la Viena, Chiev. Lvov. :'llo~cov.1 .
l'oceacv : c.xl•mp larul <:el mai vec hi clatc«ză din anul rn:m.
Jl1:inust'ri sclc in limba. romi\ni"i si slavonă, in număr ele .JO, cup rind ş i
veritabili' piese de arhivă, c.1 de pilrf(1 Proto.:oalcl-? poruncilor. Cercetarea manu ~cr i~c lo r
ne-a rl·zerw1t bim~meritate s urprize. Primn o ciator:im parohic•i
~S f. ll11mltr11" clin Adimcala, CP. păstre ază un manuscri~ nt'Cllnm;<"ut. <lupii stirca
nc>0t< trl1. tractus şi copiat de l"i11re Varto!omci Măzărcanu. ~:ste vorba rle Slujba
SfrtJJnt11lu1iJ llnrcrlofm)pii, legat la sfârşitul unui Octoih tiparit 1:1 Bu c ureşti. în
17.tti (B.H.V. II (249). p. !H: D. Pncnnru, p. HIO), cu următoan:i foa ie ele titlu:
/,11n<1 fc1: r11<1rii in 10 zile/S/u]ba sftâ)ntului muce11ic/lfora(la)mpii/Carc s-uu tcil111ac1t di pC' _ţ /0;1„enie şi ,ţ-ou scris pt! mol/dovc11ic, din mineiul ccol/11011 mosd1i.
r~sc 1'ivarnic/ş! rlin ob$!ii minei/l'rin oscrdic precinst'itului monoii Va11iian/Pri11
nst„11cnla mult pă!cătosu lui Vnrtlwlomci a(r)lli /mandri(t ). i11 anul li6r, i ia111111rii.
Aflat !ntr-o st:;:irP C!e conscrva1·e precani. favorizată de lipsa coperţii posterioare,
mnnw.crbul11i li lips~te partea finală. rnistril nclu-se primele 20 d<• u;1 ~ ini numerotate (p. 1 : foaia ele titlu: p. 2: Stihuri ; p. 3: Pomenircfl si p1·ăzclnuirca
s f(i\)ntului muccni(c)/lfaralampii. sara. la vecernie marc : p. fi : Slujba sf(â)ntului
mucenic Haralampic}. Din creniia acr•htiasi binecunoscut ierarh cărturar al secolului al XVll l -lca. Fondul. m<ii exact. parohia „Sf. Onufrie" din l\Umă~tioara.
dl'ţlnc manuscri<:cle colli1wte PnmeZnicul sfinte i mămht. iri al sfcintului 01111/ri<' ş i
Slujbo l'r1• Cu v iosului păi inlclui 110Mru 011uf rii, tălm ăcitc şi '.'l>Cri~ in anul 1764,
aprilie 30 "· Cca cie-a chua sa rpriză ne-a fost prilejuit.-\ ri t> prezr.nţa n'anus crisului
;iutoP,rar 111 mitropolitului Vr.n iamin Costachi f'un fo în treită ;ipar ţintmd p;!rohiei
"l\dorm lrl'll !11 .D.M rlin Com;inr·~ti. RineC'uno<;::•.lta tracl11cE>1·e a c-:1rt;i lui r:v <Tlwn:t'
Vul J?a ri•. r.„ti:> mC' n\ io nată ori de <'i'ltc ori ~e vor l>('Şl.<? cir refu f'.iu l ir.itm;>o!it11l11i in
[3:i-;nr:1bln, ln .\ ntul Cr>linci1u\i. clin pridna F.teriC'i. fâră a "-C' face vr~'> rcfcri:·P.
a sunr:i loc11! 11i actual el<> păstrnrc ·1. L11crnrC'a a fost ~i tipil!"'it:i în lin, ha rn:ii :\nă.
la l:L')i. ln TipoP,r.ifia ;\litropoliei, in ;inul 11!31, cu titJul f'11r:ie snu frc1T1<1llit> ;,,_
~.rclră.. Pagini lll'l a m:muscrisulln no~.tru. pe mnr.~inea cir .i<>"-. poart.i in •cn'narc:1 :
S-rm tlilm frcil prP ,ţl'roM limbo romo110-r!ac/1ic r a .~cci .~au moldoz;c• m·rr~r.ci dl? sm C'ritul

rtn.ţfnc/1 i),
f<11 m ăC'i rt>o in

V tc niomi rtJ

hl cepâ ndu- _ţ{I

M(itn1pr,li(ul) Mtnldnl'iei), în anul mcint.uirii 1R22:
26 feerfuar) .~i D-:z;eu ojul.â11d s-C111 sfârşi t mC1r,'t) 2.ll.

2 Vezi Pr. Prof. I. Zu~rav. Un pomelnic manuscri .~ 1n „Mitropnli<t :\foldovt-i
Sucevei" («• va citn in continuare MMS), 1961, nr. 9- 12. p. f'i4 - liH2.
3. lntr•' nitele, vezi N. Iorga, Tstorin literaturii româ11c f11 s<'cnlul <:i Xi'l"lca f 16/iR- 1821), voi. 11. Rucure~ti, Hl6!l, p. 32B-32!l : Preot Prof. I. Zur,r:w. Lc:9clturilc Mit.ro politu l11i Vcninmin CuMachi cu M:111.ăstir<'a Sf. l<>c111 cel Nn u clin S1~
C<!ava, în MMS. nr. 1-2, ·1961, p. 113: Mircea Păcurariu, /:i;toria Dis;•rkii Or!o:lo:i:t?
Uomânc, vol. III, llunircşti , 1!181, p. lC.

şi
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1.1camului.

mol:fo-vlphicc~ .~ c,

in Basarabia,

ţinut

IJQtimtlui, in sutul Colinc:111ţi. Mai jos, cu aceca.5i mână : t adcc<i Veniami11 Cos:achi, Mitropolitul Molclav,it?i. P:i;:ina următoare ne oierii ci:ttC' suplimen tare priv.ind C:rcuJ:iţia manuscrisul11i : ne la pomenitul mitropolit, V e11iamin, dăruiU: mie,
·"JJl"e pomenire, fii ne! ck insur.î c1 sr. mână scris<l; l-'ilaret Rc11cl~ vsch!i, arhi111cr11drit.
·
Dintre celelalte m:inu~cri!;e. menţionăm : Bogorndicina , copiată in stclriţie wea
cuvioşii sale d1ir Timothei, nrllima nclrit şi s!areţ sfintei mc1mhliri Slati11i1, sp:·c
trebuinţa a aceştii sfinte m"iniist ri de către smi!rHul s/1imo11a/111l Cllidlă seri/tonul i11 sfânta mcin"stire Scr.·.tl, i11 anul 181 I, avgust 6 (manuscris provenit cic la
filia „t\clormirea M.D." clin Măn„htioara-Prcutt>şti); Cuvintele lui Isaac Sirul scrise
de .~f ;11ţic sa părintele Pall<>mie, i.ccnic ul star,ţului l'aiscii (p<irohia ~Naştere:1 \1.D."
clin C:impulung' Mold.), /rmolof;llion "cris în 11139, i11nii 20 <k numil;ru, pscilt ili11
targu Dorohoiului (parohia "J\clorn1irea M.D." din Plopeni) ; '/'ipic copiat la 11 /2.'I
dt!cll<'mqri!!), 1851 , in Că l:11cşti ele ditrc Giorgiu Popoviţiu (parohia „!năl\a;ea 1\t.f>."

din Di1rm:'ineşti). Biblioteca Ac:ulemiei din Bucure~ti p<htrcază un 1 M1scr.~t11!('U)
M'ris în 1831!. aprilie 29. ele Ghcorghic Popodd di11 ţinut.ul Su ::ci:ii, satul /Jura ştii
Gn11ii, ocolul Mulrtot>ii (V<.·zi Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti.
voi. 111. Bucureşti. 19'17, cota 3510).
Cel mai valoros manuscris :n limba slavo nă e„te socoti t a fi 'J'drncvcmgl1e•lul
(sec. XV-XVI) ce a apariinut bisericii, astăzi dispi'iruti1, Cuvioa~a Para<;cl1iva rlin
Suceavn ; provine ele la paroii ia „Sf. Dnn•itruM cl:n Suceava~.
Protocoalele ponrnrilor, Ir. num:lr ele 24. conţin, pe lânr.f1 mcnţionaren în
n•zumot a poruncilor, pc o pcrioatl:'t cuprin:.ă intre anii li85 ~i 1831, şi date- de
»lare civilă ; apart in parohiilor clin Vama, Mihoveni, l!ădăuţi, lli~eşli. Voitinel,
Siret. Vicov ele Sus. Bilca, Şerbăuti. Frătăuţii Noi. Verificate periodic, Proto.
co:tlelc. poart{1 ~cmnătt:rn autografă :i ierarhilor Daniil Vlahovici, C-tin Crac: nschi. 1\rtem:e Leme-ni , Gri<:?orie Corl:'iţan .
Valorile bibliofiln româneşti şi străine rcprezint{1 carte reli gioa>ă, manuale>
şcolare, pcrio<lict'.
Divt·rsit<1tca inscmni'irilc>r marginale spor~tc valoarea fiecărei c;irţi in parte
şi, evident. a intr~gulJi Fond at1it ele vari:it ~i reprezent.athr pentrn evoluţia vic\ii
spirituale clin această zonă. Spre exemplifica:-e, transcriem. mai jos. câteva din
însemnările descifrate C'U ocazia fi ~ă rii căr!ii str;linc vechi :si valorilo r bibliofil<'
romunesti.
!n . încheiere, ne exprimi1m incrc·d:m:?a că şi interesul pentru pă~lrarc<l c:wl' >·
punzatuare a acestor valori va fi pe măsurn importantei lor.

P. i-JO!I: Ac·C'ai:lci carte> 'J'riod d<' JlMf o am cttmpărnt cfr la \ ' n.~Uie Bu:-ilci,
cămcirnşul, drept X lc>i bani !)atu„. ca11cl am r:umpcirnt-o era vietul 7240 r = lî32}
... ('l'riodion. Chiev, 16~0 . ph. ~Sf. Dimitrie" clin NeP,ostina) ; f. ;:!ardă : Ace .~ t Apo!>
toi c>ste cumpărat pe banii discosului şi... 4 f l1ori1;i}, :;!I cr(uccri}, 11de9<1t, iarcl
leycitura I fl(ori11}, 50 cr(uceri}, parlwtul poşt!! lc! e 21 cruceri; la un loc, deci,
6 flori11i. IO cruceri. Stupcc1, fracli c Poruml>escu, pnrochu, in 29 mai. 1/(8/ (Apostol.
Sibiu. !1151. ph . .,Sf. Dim itrie" dir. Cipria11 l'orumbescu) f. (2) sfâr~it : l,a / <I mai
(I }812 cm br11m<1t pcipuşoi di rcisărit ru tottt şi intru acea.~tn zi tare sunt l>ol11<1v
de clurerc capului (Sluj eb nic. I .vov, 170:?, ph. „Coborfirea Sf. Duh" din Vicov de
Jos) ; f. rarclă ant. v. : S-au insc1mnnl r:d11c! s-au cutremurat pomântu, mfrrc11ri
.~pre joi 11nnpti, clupei 11wz11 nopţi, la uatru ceasuri, lo 13 noemtvHi 1829. Mai jos:
/.a 14 g/ii>11arii ( 1JR'10, cltiminic<i diminraţă, au fulgerat ~i .Li cl1100 uori nu ornat
{Psaltire. Chiev, li60, ph. „lniHţarea Domnului" din Di1rmăncşti): f. r,ardi1 posterionr;i : Tn emul 1.'191 ern ian.a 9rl'C1, omcit marc ca din drum nu te-ai putut mişca,
.\. Pr. I. Z11;;rav. {}:1 T''trcw11a119hcl, mc111u~t:ris slav, ciC' la IJisericcr, a .~tăzi di.~1xirutci. Cuvioa.~a Paraschiva :lin Suceava, în M:'..YS, 191>4, nr. '1- 10. p. ·li:î--483 .
... Marchea7.ă, după caz, o lectură imposibilu datorată
ilizibile sau deteriorării fildcr prin tăierea marg-inilor.
13 -
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vara era lot bunişoarei, clar firi) anul 1895 iarna era geroasă, primăvara era ploioasă şi friguroasă, luna Lui iulii Feredeul era alb de omăt. Toam11a caldă şi frumoasă, iama uşoara . S-au iscăl it: Nitzuca Burduhos (Apostol. Viena, 1795. ph .
•.Coborârea Duhului Sfâ nt• din Benia) ; f. gardă posterioară : Să .~e ştie când s-n
răsădit brazii in ograda hiscrkii. i11 anul 1912, maiu 28, pentru amintire veşnică,
de Const(antin) Jijia şi J>ctru Gi9ica, cântcireţi. Plopeni, 1914 maiu 21 (Apostol .
Neamţ, 1851. ph. "Adormirea M.D." din Plopeni).

LES FONDS DE LIVRES ANCIENS, ROUMAINS ET ETRANGERS.
SE TROUVANT AU MONASTERE DE RAŞCA (DEPARTEMENT
DE SUCEAVA). ?RESENTATION GENf:RALE

He sume
L'arlicl<.> demne une prlisenlation d'ensemble de tout ae Fonds de livres
anciens roumnins ou etrangers se frouvant au monastcre ele Biişca, fonds qui
a la Rardt• des :mciens livres des paroisses de:: cc clepartem•nt ; ccs livrcs, faisant
partie clu patrimoi nr cu!turcl n<1lional. ne sont plus 11tilises lors du service
rcligleux.
Ce Fonds - un des plus reprc:i;entati!s comme valcurs bihliophiles du departcment - compte 4199 excmplaires et ii est composc de: livres roumains anciens
(j Usqu'cn 1830, inclusivemcnt), livres etrangers ancil'n S (j u.sqU'en 1800, inclusivemcnt). valeurs bibliophilcs roumaincs el ctrangcrcs (livrcs et publications
imprimes jusquc dans Jes premieres dccennies ele notrc sieclc), tout commc un
nombre consiclcrablc ele mam1scrits.
On dccril Ies exemplaire ~ si~ nificatifs d'anciens livrcs et ele manuscrits
rc,umains; de mcme, on transcrit quc>lques unc.s des annotations clechiffrecs a l'occasion de l'i nvcntairc des livres etrangers anciens ct des valeurs bibliophiles roumnincs.
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BUCOVINA lN V1Zll1NEA LUI ION BUDAI-DELEANU
MIHAI JACOBESCU

Vicisitudinile vc<1cului al XVIII-iea, în care s-a născut, s-a format şi a creat
Ion Budai-Deleanu (li60-l820) l au făcut ca, atât activitatea, cât şi personalitatea
sa polivalente - ele traducător. µeclagog (mai ales in sensul de autor de manuale
i,;colare), poet, lingvist, jurist, lilolor,, istoric etc. - să nu poată fi descoperile şi
definite decât mult mai târziu, după moartea sa. Capodopera sa literară, Ţigcmiada
telaborat.'I in două variante. din care ultima intre 1800-1812 la Lembcrg) ~ - uncie
a fost scrisă întreaga sa operă - a fost publicată in forma ei definitivă abia in
1925, deci la peste un veac de la moartea autorului 3 , când i s-a recunoscut acea
leRitimă „cunună cit• cel dintiii poet românesc" 4 • Jar una dintre cele mai valoroase
lucrări istorice, Despre originile popoarelor <lin Transilvania 5, a văzut lumina
tiparului abia acum, in zilele noastre. Opera lui Jon Budai-Dcleanu însă in intei;rnlitatea ci nu este nici până astăzi strânsă intr-o ediţie critică. De cc'! Pentru
că. ;i~a cum scri<1 Luci:m Blaga despre Dimitrie Cant.emir „49 de ani a durat
viata lui Cantemir pc pământ. Şi partea cea mai mare a acesteia el a trăit-o
dincolo ele hotare", fie la Constantinopol, ca "statec, fie în exil, in Husia : şi,
continua Lucian Blaga, "e ele mirare, cum Dimitrie Cantemir şi-a păstrat până
la urmă sufletul ele moldovean" 6 - tot astfel se poate scrie azi, că, clin cei 60 de
uni, cât a trăit., Ion Buclai-Dt:leanu s-a aflat în Transilvania doar 17 ani, in
vrt•mea copilăriei şi a studiilor gim11aziale şi seminariale, iar restul vietii, rle
43 ele :mi şi i-a petrecut printre !'.trăini ; adică circa 8-9 ani la Viena. in inima
l Despre el cităm selectiv : George Călinescu, Istoria literc1turii romane de
lo origini până în prc:zcnt, l'~cliţia n II-a, N?vc'1zutf1 ş1 adăugită de Al. Piru, Edit.
Minerva, Bucure~ti, 1982. p. XII I, XIV, 73, 7f1-79, 545, 637 si !JR?.; Lucia Protopopescu, Contribuţii ln biografia lui Jon Buelai-Dcleanu, „Limbcl şi Literatur<I",
nr. V /1961, P• 156-167 : Ion Bud'1i-Deleanu, Scrieri inedite, Cluj, ediţia lngrijită.
:.tucliu introductiv, note şi romentarii de Iosif Pervain. Ed. Dacia, Cluj, 1!170 ; Lucian Boia. Evoluţia istoriograf iei rnmâne, Bucureşti, HJ76, p. 78- 84 ; Mircea \iaida. Ion Budai-Dclcanu, F„d. Albatros, Bucureşti, 1977 ; Elvira Sorohan, Ion BudaiDt•ll'anu . Introducere îu opera lll1 llln Budai-Deleanu, F..dit. Minerva, Bucureşti,
l!l84 : Ion Buclai-Dcleanu. De originibus p0pu!ornm Transylvanoe. Despre originile
popoarelor din 1'rmisilvar1ia, editată ele J.adislau Gycmant, cu o introducere de
Ştefan Pascu şi Laclislau Gyen1ant: note şi traclUCl're de Laclislay Gyemant. voi. J,
E<lilura Enciclopedică, Bucureşti, lfl!ll.
2 Mircea Vaicla, op. cit., p. 15.
3 Lucian Boia. op. cit., p. 79.
4 Caracterizarea apartine Jui Gheorr,he Asachi ; Jon Bucl:1i-Deleanu, .5crie1·i
illC!tiite, Cluj, 1970, p. 5 şi „Albinit Uomânească", nr. 12/1830, p. 52.
~> Apărută sub acest titlu, c:u text bilint:v, latin ~i române!°>c.
6 L11cian Blaga, l„11ntrca lui Caron, Hum::initas, Bucureşti, 1990, p. 461!.
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Imperiului habsburgic şi alţi 33-34 de ani la Lembcrg (l.wow). in capitala p:·o·
vincici Galiţi:i, la care fusese integrală clin I î86 şi Bucovina 1.
Născut ln 1760, ln l:11nilia unui preot ard2lean, "om liber ş i avut". cu 10
copii, intre care Ion ern cel nrni marc dintre fraţi 6 , cel ce avea s;i devină priir.ul
şi „ndevă ratul poet al latiniştilor"~' se străclui2 să inv<:!\,c cu toată setea şi ri1-.na
copi lului cc vrea să fie folo .itor ob!-ilci românilor transil\'ăneni, in cca 111;1i m a:·e
parte io bai:i , umlliţi :;;i obicli\ i. in lumea ci'trora r[1zmeri\Cll' contra n '.·mc~ i mi i
opresoare se \im•au lan\ ş i altcrnnu cu invaziile otomanilor snu ale habsb~l!·t: ilor.
Cu r.i1nd11l ~:"i clcvim·1 pr.-,ot, ca ~;i tntâl său, tânărul din C igmi'1 ul Huncdoa:·ei
este atra ~ de promisiunile fficutc tic habsburr,i românilor unia\i ; tu·mcani mai
lntiii gimnaziul ~ i scnunarul tcolo{!ic cli11 Blaj : ia contact aici cu tezaurul l imbi!,
culluri i şi civi li z:1\li lor r,reacă şi latină : inva\[1, intre nitele : r etorica, sinuxa.
pol.'tica, h tor ia a ntică si meciiev.1lă. ln 1777 - cuncl a fost a~asinat la las i domnul
Moldovei. Grir.orl' a! ·Iii-lea Ghica, ~i. la Blaj apare redactat pri1:ml 'tl'.'>L clr.:matic romilrw .~c. lnchi n:it acc„LUi e\·enimc nt Jim l1ud ai -Dclean11 se af1[1 prin tre autorii anonimi al acestuia. fa pt cc nu e Epsi t ele scm nific;1\ie 1::. Jn 177<!
obţim• " hur~i1 ~i i~i continu[1 ~i cles{ivirli eşte formaţia int ~ leetu:il;,"1 J;1 celebrul
colcp,iu Sancta Barbar:i. din ViC'1Hl 11 • In acel unic mediu vienez, poli .q lot ~i multinaţion al, l'are strâ ngea laolall<'t. într-o imbinarc şi complct;in· r>rr,:mici'1 clemente'
ale civilizaţii lo r ::i culturilor milenare latinl' !ii german e , Ion Rud ai-Dcle>:;nu ,,ll:di a7Ji tl'olor.ia, filoso fia ~i şliin~e>le j<.1ridice i n anii de npor,cu ai raţ ion n li ... n•u lui
şi lh1mlnl~ m ul11i european. când se l'l:1borau !ii se ,,pl!c:rn r eformele d e-.pol iior
„luminaţi". l\ln rin Terc•a (1740-1780) si Iosif al 11-k-a (1780- IWO) 1; . cânrl .., .~
prl'J:ă t-;'•a u s i cleo;fă•: urau revoluţia franl't•7.f1 ~i războ;1 i elc n npolcon iPne. Et:1pn s t \1diil or v ieneze ii permite p rin vastitatea şi varietatea runo~tinţelor do bim<l itr.
(t•I ia cu nn~ti n\ă aprofundată cu prinCÎ!>alelc C'Ulturi ale lumii in r.cnc ral si cu
role curnpene în specia!, învăţând !C'meinic 12 limbi : Rreaca. latina. eb:·aiC<'.
c crmana, franceza. Pngleza. italiana. ungara, spnniola . polorwza, 1·11.'in. ucra in i:>an:' ) i:s
- !.li devină „un om r.11 rlesăvfirşire occiclental. fftr(1 a pierde ou nim ic din spiritul
ţf1r:111ului a rdelean~ H care Î!ii încheia studiile ~i ob\inea rlortoratul toc:na ! in
anul c1\ ncl Tr:msi! vani a era zg11cluit{1 ele ră scoala lui Horia. Cir.şea şi Crism1, i:.:r
la numai cii ţiva ani 5{? redacta ~i o;~ difuza acel incen rl iar riemoriu. Su";'it>.1·
l.ibf'llll\ Va/ac/1or11m.
I :i ViPn:i. Ion Bur'ai-Dclc:mu se impricteneştc cu Petru M<lior. are colel!i
d e 'tudii JW ard elenii Samml Vulcan, Ion Par:i. Ioan Piuaru-l\Iolnar, Iosif M<>l1asi.

pe mu nt ea nul l~n<kh i\ă Vi'1c{1rcscu şi p c bucovineanul Va~ile Bal5 1''. De :tC'est;i rli n
o;e lear,(1 suflete'ite, poate mai nrnlt deci\t ele toţi «•ilal\i şi ac\ioncază ir1 pr1!11nt\ ln caclr11l ciilorva societăţi secrete. iluministe. :nsstricC'e şi r.erm ·m e 1".
Rnl ş li va chema şi angaja temporar. in 178:1. la Cerniiuti. ca ~lranslntnr . eopi<; t.
şi scriitor", pl;\tit c•1 zit.ia 17. Cu acest pl'ilej Ion Budai-Dl'lc;mu ia prim:i oa:·t1
cont:1c.-t <'li rea liUi\ilc istorici' ale Bucovin<'i. care în nces ti ani se mai afla r:1
ducat. •.111> a cl:n inistrnţin milit„,ră hab«burgidi, sepamt de Galiţia. Nn sliw cî•t
anu m(' va f1 '!al acum Ion Budai-Deleanu în Bucovina. in ac eastă efeincri'1 slu ihă.

urm ă

7 I .ucia n Boia, op. dt „ p. 7!1.

R Lucia ProtopopC'scu, op. dl„ p. 15!1-161.
!l G corn.? Călinr?„cu. op. cit., p. '75.
10 Elvira Sorohnn. op. cit„ p . J 1.
11 Jon Budai-De leanu, Ve originib11.~ populorum 'fran .ţ y/vnnae .. „ p. \!I T.
12 l~ri c h 7.ollner, llistori<' de [,' ,\1ttrid1P. d1!S ori9i11cs a no .~ jour~. Paris. 19R''.

p.

21tl-~ 09.

l:J Jon Buclai-Dl'lean11. o;>. cit., p. Vili-IX.
14 (ieorr,c Călinescu, op. cit„ p. 71).
l!i :.\1 irc1•n V;licl n, op. cit„ p. 7-ll ; des pre persor.alitatea lui Vasile Bal«, V<'7.Î
Mihai-Ştefan Ce ausu, Vasile /Jnl~ 1111 josefinist. bucovinean, „Suc<·at•n". XVllXVlll-XIX. !9!J0-19!12, p. 407-H9.
lll !\tirc~a Vnida. op. cit„ p. 8.
17 I. V. Cora~. /nv<lţ ci mrinti:l romârwsc din tinutul Sucevei ( I775-191S). Editura Didactică ~i Pcdao,nRică, Bucur~ti. l!lî5, p. 8·!:_85.
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poate u vară ; clar, clin prieteni;1 şi colaborarea sa cu Vasile Bais aveau să se nască
în anii următori Hi manuale şcolare, traduceri. adaptări şi prelucrări cu caracter
pedagogic în limba romiim'i sau cu text bilingv, româno-german, intre care :
un valoros Abecednr !!I. o Aritmetică /sau „Socotealc1 pen11·u trelmi11ţe/c pruncilor
români 11euniti" J 19 şi Carte trel>uincioa$ci pentru clascclli, cu o largii răspfmdirc:,
at(1t in Transilvania, c5t si in Bucovina?.•.
1n 1781i lon Budai:Delcanu işi căula albia unei profesii statornice; ci funcţionează o vreme ca psalt al oisl·ricii San::ta Barbara din Vic·na, apoi profesor
fa Blaj 21 : a încercat. in acelaşi an şi să se hirotoniseascii, intrân~l in conflict cu
noul episc<ip .c1I Bisericii Unite. Ioan Bab. p;irf1seştc definitiv tentativa <le a d eveni preot. Jn aceste imprejtn·<lri. in l'/ll7 ocuµă prin concurs funcţia cil• secretar
al Tribunalului din L<·mb<'rp,. ;ipoi rle con~ilicr la Curtea de Apel. din li!JG. în
calitatea de eunsilier al Curţii de Apel clin c<1pitala provinciei galiţiene. căreia.
dup<'t 1711G ii L'ra suborclonat..."1 şi Bucovina, Ion Budai-Dcleanu prime~tc din partea
gubcrniului Galiţiei, insărc-i na rca, pc cât de ncdorilii. pe awt de dificilă, de a -l
:mchct..1 pe Vasile Ba l~. fostul său coleg de studi i şi nedespăr\il prie~n. din
timpul şederii la Viena, care fusese mai întâi concPpist in Consiliul Aulic de
Război din Viena, apoi, din 1792 numit în cea mai inaltf1 funcţie districtua !ă,
căpitan al Bucovinei. /\cest Vasile Balş se afirmase in Bucovina ca un infl ă curat
sus\inător şi colaboratur al politicii josefi nisl c ; întocm ise, cu începere din 17P.!J,
câteva memor ii către Iosif al 11-le;i şi în 17!JO către urma~:ul a::~tu!a, Leopo!cl
al Ii-lea. prin care cerea: pfo;trarca indiv idualităţii aclminist:-aUve şi na ţicmnle
a Bucovinei, promovarea unt·i politici econom ico -financiar~ mercantiihtc, in făp
tuirc:1 unui ansamblu el" refor nw iluministe, p rivind averile măn:hlire!:'ti, :1clminis!ra\.ia. justi\ia, comer\ul. mcşteşui:;urde. a r, ric'ultura. crC'şterea vitelor. viata
~pi ritual[1 etc. a,
Ancheta inc<'pea lnlr-o etapă când . in Buropa, conducerea revoluţiei franceze
alt:neca spre o dicta tu rii buruheză n'ilitarbtii. care declara răzuoi regimurilor a br.olute-fouc1<1le e urop<·nc. i<ir în intcrior11I Impl•riului habo;burgic rcfo:-melc joscfinc erau repudiate ~.au a lJa ndonate parţial ~;111 chiar total. Balş era acuzat ele
difuzarea şi ~-.plicm·ea uno:- idei şi mi1suri „revoluţio nare" in Bucovina. de „r.1ililantist in favoarea tăran ilorN, de inlr c~\ in<:'~ca unor ler,,ituri consj)irativ:! şi subvcr~ivc cu Moldova, prin fratele siiu c!c la laşi, 11ordache Bal~ : i se punea în
seamf1 şi existenţa unei societ<l!-i sccrett' la Sadapur;i, ap:-oapc ele C er năuţi zs,
precum şi coniiterea unor abuzuri ad'llinistrativc 2·1. ln rPalitate, re<.ortul pri ncipal al tuturor acuzaliîl or il C(Jnstit 1ic ura unor mari propriet::iri şi arend:1şi de
moşii, pentru
faptul cii Bal~ lua api\rarea \<iranilor bucovine ni şi se opunea
sporirii zilelm· de clac;i stabilite încă înaintea ocupării şi anexării Bucovinei la
un cuantum de 12 zile an ual. prin hrisovul lui Gri gore al I II-iea Ghica 2\
Ancheta începea oficial in 1795; clar, ea avea să dureze aproape 10 ani.
5oldându-se cu scoaterea lui Balş din funcţie, pensionarea lui şi - ceea ce este
esenţial achitarea sa juridică, in urma unui raport moderat ~i judicios întocmit ele către Jon Buclai D el~anu; pe baza acestui raport. in HllO Vasile !3alş
a fost declarat nevinovat. prin decizie judecătorcasc<'i. Cu prilejul de~elor călă
torii şi cercetări, efectuate în acest interval !n Bucovina - care forma, atunci.
al l!J-lea cerc administrativ al GaHţiei Ion Budai-DPlcanu avea să con5tatc
cf1, !n riindurile funcţionarilor şi proprietarilor din Bucovina „se ţes intrigi de
cca mai joa· ă speţă" pe seama lui BaJş2f.. Din contactul nemijlocit cu reali tă1ll Jon Nistor, Istoria Bi.1ci.;,vi11ci, Edit. Hu?nanitas, Bucureşti, Hl!ll, p. 53.
l!J S-a tipăr i t la Viena, în do 1.1ă ediţii, în 1785 şi 1789.
20 J ,ucia Protopopescu, op. cit., p. !)6.
21 Lucian Boia, op. cit., p. i8 ; Mircea Vaida, op. cit., p. 8-H.
22 V. B. J3eschrcibunr1 der Bulcowina und der irmcrcn Vcr/liiltnissi, J.B.L.M„
nr. 3/1895, p. 103-112 şi Mihai-Ştefan CeatL5u, op. cit., p. 411--115.
23 Mircea Vaicla. op. cit., p. 37-3!1.
24 Elvira Sorohan, op. cit„ p. 41-42.
25 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 417.
26 Elvira Sorohan, op. cit., p. 43-14.
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\ile istorice din Bucovinn s-a născut, dupl1 cea cle-n treia călătorie efectuată în
scopul ancheki juclici'1re, in (1803), un r'1port către guberniul imperial din I.emberg, Kurzgefasstc Bemerk1mgen i.iber 1Jukowi11a (Scurte ol>.~ervaţii asupra Buco vi nei) v. Prin viziunea iluminist.:\ şi prorund patriotică a autorului, p1·in densitatea şi vari etatea informaţiilor, lucrarea se con'>tituie într-un valoros studiu
monografic şi etnologic asupra Bucovinei, care, prin valoarea sa aminteşte de>
Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir 211,

Spre a stabili şi preţui cut mai n ua nţ at locul ace'>lor S<'urte ob.~e r vaţi i as11pra 1Jucv vi 11ei in ansamblul oµcrci lui fon Budai-Deleanu vom încerca. în rilndurile cc urmează, o scurtă radiografie asupra preocupărilor sale, subliniind, pc
dit ne va sta în putinţă, valoarea istoric:li a lucrărilor sale.
în cele peste trei decenii de :i;edcre la J.cmberft Ion Budai-Dcleanu a elaborat o operă vastă şi diversă, insu1J1ilnd circa 20 de volume rămase in manuscris şi care au fost achiziţionate de statul romii n abia în 181i8. Din cercetarea
acestor manuscrise se poate azi constata ci1, Jon Buclai -Dcleanu era "cu siguranţă , cel mai cultivat reprezentant a l Şcolii Ardelene"~·. care "avea o cunoş
tinţă desăvârşită" a literaturilor clasice, greacă şi !alină. şi a celor moderne, contemporane lui ; italiană, germană, francczf1, engkzla ::u. Prin erudiţie, prin numărul marc de limbi cunoscute atât cele cla.-;ice, cât şi c<'le moderne, precum şi ale popoarelor vecine românilor :ll, excluzilncl limba turcă - Ion Uudai Deleanu poate fi comparat în cultura româneasca numai cu Dimitrie Cant~mir
şi Bogdan Petriceicu-Haşdeu.
Opera sa ne aminteşte astăzi, atiit prin diversitatea dome niilor abordate lucrări cu caracter literar, didactic, juridic, politic, btoric etc. cât şi prin valoarea fiecăruia în parte, creaţiile sale putfind fi reunite in jurul icleci-for\ii a
ideologici daco-romiini'lmului : în tot cc face, ci se simte uinclcnmat ş i chemat"
să scrie, aşa cum însuşi o mărturiseşte, „despre Dacia", deci nu numai cle„pre
o ~ingură provincie românească; şi 0 face, urm;:'arincl. aclauga el, .. in p rim ul runrl
nevoia şi apoi folo'>Ul cetăţenilor" 32.
I - fo domeniul literar, opera cea mai cunoscută şi mai apreciată. Ţiycmiada
li înscrie definitiv pe autor în panteonul spiritualităţii româneşti drept cel mai
stri1lucit reprezentant al Şcolii Arde lene. cu cea mai însemnat<i operă literari'1
romiinească zice Al. Piru -- după 1 .~t oria ieroglif icci a lui Dimitrie CantC'mir :u.
Lucrarea aceasta, aprccia7.ă George Călinescu este in fonrl, „un poem etnologic" ;
autorul şi-a plasat acţiunea in Muntenia vremii glorioase a lui Vlad Tepeş ; într-o formi1 alegorică, el critică insă, deopotrivă, atât defectele l'roului sim colectiv, mulţimea, comunitatea socială, in ansamblul ci, căreia ii clc testă „fa nfaronada. poltroneria, milogeala, spiritul ele hărmălaie şi orbească înfuriere" =11 •
cât şi conducerea societfil,ii feudale, contemporane autorului, cu învcchitelc-i instituţii, ler,ate şi prot(·jate ele monarhia absolutist fcudnlă habsburgică, cu venali~1t ca clerului şi maţ?istraţilor, cu tâlhăr ia negustorilor şi falsa vitejie a ~ca
valerilor riit;icitori". taat<.> înfăţişate "într-o extraordinară viziune caricatural[1 a
oame nilor şi faptelor :r.. într-un limbaj plin ele sevii popularii. care freamătă şi
(!âlgdie, in versuri savuroase :16. Ţigcmiadc:i, Ion Budai-Dcleanu i-a adăugat ~i epopeea neterminat;\. Trei t'iteji, cu eroi aleşi - şi aceasta, iarăşi, nu întâmp!iitor clin cefo trei ţ;'iri româ ne, Transilvania, l\foldova şi Muntenia.
2î Textul in limba r.erma nă a fost tradus în române şte ele d1trc G. Bor,clanpublicat în „Gazet a Bucovinei.'', 1894.
28 Lucian Boia, o;>. cit., p. 80.
2!.l I .uci:m Boia, op. cit., p. 78.
30 GcorRe Călinescu, op. cit„ p. 76.
31 Io;i Buclni-Delcanu, op. dt., p. IX.
32 Ibidem, p. XVI.
33 Al. Piru, l.~t oria litc:-aturii romune de la început pi'ină azi, Edit. Univers.

Dui că şi

Bucure~i.

1981. p. 30.
34 GeorRe Călinescu. op. dr., p. 7!!.
35 Al. Piru. op. cit„ p. :n.
36 George Călinescu, op. cit„ p. 79.
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11 - In ceea ce întreprinde pe tiiram didactic, călăuziL de o concepţie iluministă, Ion Budni-Deleanu este adeptul unei întreite emn ncipări culturale : 1)
individuală, prin perfec\ionarea şi autoperfecţionarea fiecărui om, sub deviza :
„sii cunoaştem cut mai bine. cât mni distinct şi cât mai temeinic cclc cc învă
ţăm !" ; 2) naţională, prin înlăturarea oricărei forme de subordonare. de dependenţă sau cit.• asuprire na\io nală şi difuzarea unei culturi materne, naţionale,
accesibile întregii naţii şi 3) o emancipare universală, prin integrarea fiecărei
naţiuni

in comunitatea tuturor popoarc·lor libere :n.
ln scopul aceswi intrcitc emancipări culWrale. Ion Buclai-Deleanu ii sprijină pe V:1sile Balş să fnfiin\ezc şcoli româneşti în Bucovina şi in li85 să aducă
de la Viena 4275 ele cărţi clidacticc - manuale de citire, de aritmetică şi catehisme> - pentru cele nproximativ 300 d<' localităţi. care erau in atenţia lor, în
vederea aplicării reformei şcolare jo~efine :M. tn nccla.-:;i timp : traduce el inslL5i.
rlin limbn germnnă in romiine~tc. prelucrea?f1 sau rc>dactează integral. împreună
cu Vasile Balş , intre anii lî83-I792, nu mai puţin ele rn manuale şcolare, mai
nles pentru slujitorii din intreai:;a reţt'a ele invă\ămiint, cărţi, ca. de pilcl;i, Manual
pentru directori şi im;ii ţiitori : fixează şi di !uzează anumite principii pedagogic<>
pentru clnscălii clin Bucovina - pe care ii înd cnn·nă nstfel : „ele se va invi'1\a
r.u riivnii. nici patrin se va amăgi intru aşteptarea sa" ori „dncă nu vom avea
idei luminate despre lucrurile pe care le învăţăm, nu vom şti cu ternei cele ce
invă\ <im" :ti ! Unele lucrări didactice, ca, ele pildă, Carte trebuincioasei pe11tru dascălii şenalelor ele jo.~ româneşti neunite în chezaro-crăieştile ţiiri de
moştc11irC'
(1785-1786), :ipărută in două volume se răspilncle5c simultan în principalele centre romfin~ti din imperiul hnbshurr,ic. atilt în versiune rornâneasdi. precum şi
fn cea germană"°, spre a fi utilizate in toate catel?oriile ele şcoli. cu limba cit•
prc>clare nrnt c rnă sau in cde utracviste. germano-române.
Lui Buclai-Deleanu i se datorează şi aducerea unor înviiţiltori transilvăneni
!n Bucovina. <lintrt• care cel mai important. prin activitntea sa este Anton ele
Marki ·li : acesta ajunge in scurti1 vrPmC "directorul dascălilor din întreg ţinutul
Cern<iuţilor·~2. De aceea. Ion Budai-Deleanu poate fi socotit. ali"tluri de Vasile
Balş. printre ctitorii inviiţ."'imuntului modern clin Bucovina. :1părător şi înfiiptuitor al r eformelor josefine. Aprecierile <le care se bucură Ion Ruclai-Dcleanu prin tr~ contemoorani explkă şi faptul că. <lin capitala Moldovei. cărtur:-irul Vcniamin Costnchc ii scrie la 1815 şi ii roagă să vie la Tn.')i, ca profesor la Şcoala cit>
la Socola 4J.
I li - Tn strunsă legă tură cu nceste preocupări cliclacticc sunt şi lilcrărifr
.~ole cn caracte r li119v istir, lcxicogrcific, fi:ofogk 41 : în acest domeniu Ion Bu<lai-Dekanu este un deschizător ele drumuri. Astfel. el scrie în limba latină si în
romiineşte T emeiurile wamatiC'ii române (1812f\ clin care .li trimite un exemplar şi lui Petru Maior, ir. 1815: preocuparea sa prioritarii in domeniul lingvistic este unificarea ortor:rafiei, pe baza principiului etimologic ; el se pronunţă
pentru claritate. simplita«~ şi reguli ortografice, care să aibă la hază .,firPa limbii". exprimându-şi convinr,crea că. „mai bine este când se citeşte cum se scrie
şi se seric cum se cite5te" 46. Pentru a-şi impune aceste
convingeri şi pentru
emanciparea ge nerală a limbii romii ne - pe care el st' -;tnicluieşte s-o compare
~7

Elvira Sorohan, op. dt„ p 55-56.
38 J.~toria irivciţcimcint11/ui clin llomâ11ic1, voi. I, Bucureş ti. 1983, p. 263.
39 Elvira Sorohan. op. cit .. 1>. •IG.
40 Mircea Vaida, op. cit., p. 12.
41 Elvira Sorohnn. 07>. dt., p. 4!1; T. B.1lnn. Anton d l? Marki, „Coclrul Co.~minului". Cc>rnăuţi, vol. 11-111, l!J27; .Junimea Uterarii", nr. 5-6, l92î.
42 I. V. Goraş , op. cit., p. 85.
43 F.lvira Sorohan, op. dt., p. 21.
44 Ion Ghetie, Opera li1i9vistică a lui Ion Builni-1Jefom111, falit. Academiei.

Bucureşti,

l!Jlffi.

45 TiUul intTeg : Fundame11l.11 9ramatices Iinguae romanica<' sen ita dictae
z;alacliicne usui tam domeslicorum <1aam cxlrancorum acrnnoclata, Leow. 1812.
46 Ion Budai-Deleanu, Scrieri inedite, p. 19--20.
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mereu cu princi pakle limbi europel'le franceza, italiana, gernwna etc. - el scri e
lucr1iri de grar.mtică, ll'Xlcoane şi clicţlon nre, liste ele neologisme etc.: aşa, spri>
exempl u. concepe ~i rPd actt:'a7..'1 la 1818 un vast lexicon ro1mî1H>- ncmţc~c. în 10
volu me care; potrivit p mi~ctului sr1u, trebuia s{i aibă şi un dicţion ar latin. r omâno-italia no-franc<•:r. ~I chiar ,;rc cc~c ~ 1 • care să înlesnc<1-;că o d\t mai c<in1plcxă
compara(iL· intre limba nm1ilnf1 -:;i limbile mai sus mcn \ionate. fiindc;'.J , :i:-;a c!up~!
cum va seric în Si:!lrl" o/J:;crvaţi! as11pra /J11.::ovi11<?i, „limba molclovcn eao;că . ~i.
in genere. romima nrl' tonte cali t:iţilc pentru a deveni. cu timpul. o limba cr.:ilâ
în c111tură ca· cea lralin n ă, clacă omnenii iscusil i se vor o::upa c:i ea : pim:i acum
<:a eo;te însă 'Silrncă, r11'iticf1, nccul t i·;:ită " llt_ /\:::!astă crccl intă in virtu \ile limbii
romîmc cm cu atllt m:1i nec~sară într-o epocă în care puţ.inii intelectmili ai Bucov:nei îşi propun c>au ~d c:·gan izezc invuţămnntul d in acest te.ritor1u in li mb:1
maternă.

lnclcmnilncl şi trud ind Intru emanciparea şi culti\"arca lim l>ii !rom1ine. el i.<;;i
propune să claborc-:r.c ~:i ~ di fuzeze Jexiro::me ~ i manu::ile de p,ra math:a: „rnra un
lexicon nu cc,te C11 putinţă ·- sc1 ie d - să hct.tmisc ş i. cum aş zice un di c ţio
n ar a l limb ii ro mime , «ă se i n~tige r>orme şi înţe l<:su rilc cu·.:inlC'lor romi1nc~.; tc".
fiind că. in cond iţ iile vichituclin il<'r ~i p:?rticularitătilor
provinciale, el co n!'.t~•ă
c1i, fic•şU!care, vrtmcl «fi scrie cevn. mai lc~ ne, mi1i bucurns scrie în ch ;-Jectu!
!>ăU mai bine cunoscut. dcc:lt în dinlectul neşt iut "?i striiin" ; exp l! c:lndu-ş ! propri ile-• convinneri, cnre 1-nu dctcrminnt să întocm ească lexicoane ş i r.ramali ci . in
f11trocluccr" ;.,toricca~cci la Lexiconu l rom â11 0-11emţcsc di n 1818, Ion Budai-DPlcanu scrie : „pricina mi-au fost lip~a unei ~ăr~i ca aceasta, in limba romană ; ;
indemnul
iubire:. ele neam ; scopu l - Jolosire,1 ele ob';te~ 1!1.
Inter.rimelu-se prcocup.i rilor !ingvistice alt.• Şcolii ArclelC'nc î n amamblu! el,
Jon Buclai-Ddcanu .~e deta.~e.'! Ză . i n ncela„')i timp, fată ele corifeii ace„tei mi ş::ă ri
c u1tur:1IC', prin cfileva clenwute proprii, novatoare, superioare concluziilor fornmlutc pini• la du n sul. l'.'lai e r udit :::i 1N1i profund clecilt contemporanii săi, în an:iliza critic:i n proc<•sc!or nnalizate. el susţi n e printre pri mi i c•'· a cele cuvinte
nel:1linc din limba rnmâ n;i '<Unt ele orir,i ne dacică : „~ea m:1i m arc partP din
cuvin tele' !-Crăi ne fn limba romunească '\e trafl ele J.'.\ daci " - ceea ce este. evident.
o exagernn-. cnrc va fi \"Crificato, corectată ele urma5i ; însă lucrul p rinc ipal este
acelu cl1 ci constat:'1 p rintre ;1rim1i ca. „romanii din Dai:-ia r.~:ii multe veacuri au
trăit imprcu n:.i cu dacii" !~•. De;.~c>mene:i. d
c.> ste cel cli nt1ii, înaintea snva ntului
Bo11clan Pctriet•icu · Haşdeu. care, milili:ncl pentru cultivarea ~i emanciparea limbii matern e. ~cm n a le.:iz<i în luc rările sale sem nificaţia v'1Iorică a circul;1ţici cuvintelor : el !şi exp rimă conving<!rea că. atunci cuncl un cuvânt arc o largă circulaţi e şi c:-.tc bine in\Ples şi fo losit in intre~ spa\iul locuit de romi1ni. a cesta
trebuie menlinut in Jimbă, chiar dacă nu este de origine latin<"• 51. Cu cih un
cuvîmt circulă n·ai mult, cu a tât işi dezvăluie !n telesurih~ mai depline. scnwrile sale bos;afr, fiindcă "adevărul c>ste ca şi aurul, care nu mai dupfi m ultă C<':"n erc şi spiHarc se l ămureşte"!.:!.
Tot atât ele nouf1 si formulat ă pentru p rima oară in Bucovina. cu o jun 5tat t• ele veac inaintea lui /\ron Pmr.n ul este ş i cercr~a înlocuirii nlfabctului t:h irilic cu cel la tin, ca o condiţ ie c:le:nc ntară a e mancipăr ii limbii r cm!Î.:1c : acest
clezi c!c-rat este exprimat •.:i arr.mw• nt~1t in Bucovina anului 1812 in Tcm1•i u1·i1,·
!fTCl111ati cii român eşti Yl.

'

Ca adept al acel ei întreite emancipări culturale - inclividunki, naţională i;i
universală Ion Buda i-Dele;inu constat.-1 că. „neamul românesc" reprezintă. „tn
Dacin. o naţie de frunte, <lintrc mai multe milioane alcătuităw şi că, clin perspec-

11C'i".

47 :i\lîrcea Vaida, op. cit .. p. 20-21.
43 Ion Bud:ii-DelC'anu, Sc11r:C' obscn•afii
25, II. 189·1.
4!l Idem, Scrieri Inedite, p. X.
50 Apuci Lucian Boia. op. cit., 82.
51 Ibidem, p. 83.
52 Ion Budni-Dele:mu, np. cit„ p . 21.
5:1 lbiclcm, p. 23.
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t i,·a viziunii sale il11r.ii ni stc, ncem.:<1 naţie „nu do:-e;~e nlta, clecfil nu:nai ca pri n
cult.ură, •;â -;e poal.U apropia de celelnlte neamuri politice ale Europei""'· Că o astfel de idee, specifică ideologici daco-românismului avea sâ rodP.ascf1 in Bucovina o probează şi Jnştiinţarca, trimisă la 8 martie llllî, din C~·r
nâuţi. de ditre Teodor Hacoce (unul clin „ucenicii" şi admiratorii bucovineni ai
lui Ion 13udai-Delcanu). c."'trc c:'lrtura:-ii r.m1âni clin întreg spaţiul vechii Dacii,
in c:ire relua <istrel aceeaşi idee : ,.ne:m111l românesc, măcar ca este i m părtit intrn
m:i: multe ţăr i şi trăind sub osebite stăp:iniri. totuşi, o limbă are. accea';'i Icre
:i tot a celea';'i obiceiuri, precum şi accll.'<tŞi căr\i şi aceeaşi scriware, deci. românii. wcotiţi impretm:'.1 fac o naţie de nwi multe milioane":.;,
I V - Ca jurist ~:i iluminist. Icin Ruclai-Dclcanu dorerjte ~i acţion e.:-: 7.ci pen~rn
1111 ro11a1·ea şi respectareo legii, ca expresie a voin\ei ş::encralc a ~lor nm!\ i, ca
un ir.sc>mn al democraţi e i. Pentru aceasl:t. o pri1mi condi\ie cslt• ca lc>ge:1 b ună sau cil ia r mai pu\in bună s[\ fie <lifu:t.ată. )Jropa~ ată, e xp licali1 în rimel ul
co! (1 tcniloi-. in limba lor m~t::rnâ. cu expresii şi formulări uşor cit' ln \e les: oanwn ii de r flncl tre buie să cunoa-;c:'l lcr:ea. caci. dacă n-o cunosc, nu 11 se poa te
p~~li n dc s<) o rcsp~ctc. De aceea. pe lânr.<'1 p rcocupi1 r!le sal e literare. cl icl<:ct1ce.
într-un limbaj romu n c~. c c:levnt. :i~·ce
i:nr.viliti cc·, Ion Bud ai-Dcicanu trnduce s!bil , cu multe cuvinte :;i t'Xpresii popul.irc: - codul <lllstriac. diverse J~r. 1 şi ciJ,,iJoZitii i:nperinte. lucrt1ri juridice importante, cn : Uâ11dttirlla jttclc>cciloreascci cl C'
<1 11Me (Viena. I Î87). l'ru i.: ilri i c 11h>I (' asu pra Jn ptcfor rele ş ! r ec1c:·sfrc•a l:r· (Viena. I Î88). 0/)ştensca runclui<ilci ju dcni torMscci el:? crimi;:al ( !. ~v. 1:-. :r•). Car. L· d.prti v ilci ce rnpri11Clc lc9i/c f11ptelor 1·ele ş i iltcu.lcărilc! firele ele p oliti că (Ce rnău ţi .
voi. I şi 11, 180',) 51; e le.
O a doua cundi\ie pentru întronarea şi rc.•specla r ea leg ii C'•le ca slujitorii
ji: ~ li\iei, oa m enii îns{1rcina\i şi pregătili anume să vcr.hcze ta :1plic;:rea şi ~.a p rcvinfi sau să s ancţion c r.c nere:-.pe ctarca lc1;ii, ~ă fie ei înşişi corecţi, cin!.ti \.i. drc ~~\ 1.
st1 nu se h1st• influenţaţi sau cumpi'iraţi, să nu pună mai presus interese-le lor
:1:cschi ne, de îmbogi1ţire, decJt folosul obstci, acela ele-a w;ig ura o:·cl inc:1 !ii Jc r;a litall'<l, una şi acc~aşi pentru toţi. Or, in acest d omeniu, în Scurte o b se rva ţii
a .1uprn Bucovinei, Jon Budai-Ue!canu c:>nstat=1 că : „pentru af:lccrilc judccăto
resti şi pentru hol.ărări în procese s-au făcut pentru ţărani ori orăşeni - şi în
cazul unor anumite neînţelegeri şi pentru boieri. care. de altfel stau sub suprave(lhcrca Tribunalului di n Stanislau - 3 judecătorii locale, de district. în Cernăuţi. Suceava i:;i Sircl" ; dar, „din nenorocire, din capul locul ui, aceste posturi !.cric Ion Burlai-Delcanu - au fost ocupate ele oamenii cei md bizari : calfe.
persoane fărf1 valoare, vagabonzi, oameni ele nimi c, ba chiar şi lachQi au fost
trimişi şi aplica\i in Bucovina, ca şefi, asesori, cancdişli". înciit, datorită abuzurilor, ncci n„tci, corupţie i lor, cele mai bune şi m.a i blânde Jcr.i ale g uvernului
austriac nu servt•sc, aici în j.arâ pentru innint.area binelui r;cncral, ci mai mult
la prăpădenia generală ~ i asuprirea locuitorilor" 57, Concepţia sa ilurninist.'1 ca
jurist se exprimă în mod complc>x i,i nu;mtat în lucrarea privitoare la rcalit:iţil~
clin 13ucovina. ele la inceputul veacului al XIX-Icu.
V - Ca om politic Ion Bucl:1l-!Jclcanu se implică in redactarea si ap ărarc:l
cc:ui clint:li prngram politic general al n;i\iunii Homiine. S11pplc.1· Libcllli ~ l" alaclwrum. J\tâl partidpare;a sn la elaborarea prnrrramului, cut ~i redactarea notelor prin care ii combate pc unul ciinlre principali i clcnir,ratori ni acestui pros::ram. Iosif Carol Ecler, sunt clintre cele m:ii tcmcrarP :tn[!'njiiri ::ilc sal1~ ca om
politic. Dacă vicisituclinile vieţii l-au silit să se stabileas<'ă !!i s:i tr;iia.o;că în c;ipitala provinciei imperiale Galiţia - care, ln aceşti ani. C'ra un ccnt!'ll al lup -

o mni marc

54 /\pud Elvira Sorohan. op, cit., p. 49.
!"i5 Ton I .uoas. Ccn moi vecl1e revistei literară românNuccl. Cluj. 1921-Hl22.
p. W-80.
. .
56 :Mihai Iacobescu. f,!,~alul de libertate şi unitate naţională la românii clfrz
Bucovina (17U-IH47}, Al/A. Ia„i. t. XXV, nr. 2, 1988, p. 68: Mircea Vaicla, op.
rit„ 11-12.
57 Ion Budai-Dek·anu, .Scurte observaţii asupra Bucovinei
?tei", 22.111.1894 şi 25.111.1894.
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telor conspirative pentru l'lioer;irca ~ i refacerl'a unităţii politice a Poloniei, care
mai păslr;i, totodalll, din perioada in care.• Cameniţa, cu numl'roa~ loc:ililăţi din
preajm:\ fusese rai.1 turcea'><'<\, fizionomia unui teritoriu plurielnir, cu nu mai
pu\in de 11 - 1:! et nii : pnlon,•zi, ruteni. evrei, (!ermani, austrieci. albanezi. armeni,
rll~i. cehi, slovaci ele. !!lj Ion Cuclai-Dclcanu s-a aflat mereu angajat şi mobilizat ln actlvit:1tea pulitic(1 pusă in slujba emancipării şi afirmării romfinilor in
i:eneral si ln special a transilvănel'lilor, clin mijlocul cărora plecase : "cu inc<t mii
\111 ele C(':1t;i \'O<l'\tr't - ii scria el lui Pt!tru Maiur, in l!ll2 - ~i nu m -am l;•pâd:it
J>Îllli\ acum ; ba, ziua ş i nonptea pentru diinsa lucru şi ostenesc" w.
1.ei:l\lurile cu confraţii din Transilv<1nia le întreţinea nu numai prin Petru
i\laior, ci şj prin membrii familiei sale, dintre ca:·c fratele :;ă:i, Aron Buclai urcase in ierarhia unor slujbe importante ; ci ajunsese mai întâi secretar la vi comite lc Hunedoarei, aj.lOi secretar şi notar la Consistoriul ortodox al Trnnsilvan ici, cu sediul la Sibiu, iat' in cele din urm{1 secret.<1r la .:vtinislcrul finanţel o r
'l'r:i n silv:iniei, acest frate al sf1u, Aron, impunînclu-sc şi c;i unul dintre primii
eo::o notni«ti romuni <l!n perioacln iluminismului !ii coa•Jtor şi el al Supplcx-ului i;i.
Nu este a*adar nici întâmplător, n ici lipsit de semnificaţie faptul c<'.1, in
HUI, pe cimei era secretar la Tribunalul din Lembcrg. Ion Ruclai-Dcleanu i~i ia
u n concediu de !')nse saptămini, clar mai lipseşte n cmotivnt încă alte cinci hmi in
cursul anului 17!1:? - absenţa 1)entru care va fi şi s;inc\ionat, chiar printr-o pa tenta imperială. cu . mustrare" •i•. Unde <.num~ s-a a!Iat în <1ceste luni "! Ne-o
~pune el in~uşi mai târziu : "am scris. <lară, întâi, ccren·n românilor", aclic{1 aed
Supplex Libellus Valachorum liJ şi „apoi notele lu i E<.lerM, 1·i"'ispunsul pok mic intilulal Comhatcrca notc/01· public~tc la Cluj in 1791 cu prit•irc la petiţia 11a;iuni i
nnncin c m.
lntr-aclcvăr. după el:ibor:irea si oifuzare a Supplex-ului n -au int:i1·ziat ,;,
:ip:1r[1 ră~punsuri al e adversarikr. Sa•;ul Iosi f Ca rol Ecler s-:i l?l :\bit ·fi tipi1r<'<l'<:a
la Cluj te xtili Supplex-ului in so\it de .. note istori co-cr iti ci~" in care. ele pc pozi\ii le apăr~1torilor r eiii mului absoluti">t feudal al Ca<;ei ele llabsh11r1? ~ „ pronu:1l.:1
pen'. ru pă~t ra rea rimt!uie:ilor existente. conform privilegiil or „stfJrilor" ş i „orrl"n<'·
lor" lracliţionale. ale '1ohilimii lll:lf:?hiarc si secuie!;ti sau :ile p:itriC::!t11lui ~â ~~c; c-.
Erh:r pune;i la în doia lă originea latină a romimilor. Contesta vechimea ~ i cont inuitatra lor in Dacia . Su~\in c :i c<) rom îtnii ;iu venit in Trans ikani:i clin ' 11<111 !
D umirii LI inceputurilc evului m erli u . Ecler repune:1 in circulaţie un ei(' •:1~; ~.i
a prec lel'i jir, nitoa rc la adre~a iob:igilor romuni. cxprimînclu-şi ,5r1îrba" :ii rli -,prC'·
\ul pentru acele „drepturi ilazorii" cerule ele români prin memoriul lor. !·:cler 11 11
ezita chiar ~i1- i eticheteze pe iubagii români rlrept nistc „trimtori". El nu -şi ns
cumll'a tC'ama ca, fiincl atât cie num eroşi. romiinii ar putea clevt•ni într-o bun!i
.zi ce-a ele a ·l -:1 .. na ţiu ne constituţională" in Trano;ilvania '"·
Jon Huclai- Dele:inu îi rf1'ipunclc h1i EclC'r printr-un studiu istoric np rcci:lt tl1·
socdali-:;ti drep t "cel m;ii frumos text polemic. rămas m[1rturie a nive lulu • .o;!J
perinr la care s-a riclic:it int<!lii:hen\a ~i cultura în C'pocn luminilor la români~ 1•>.
i\lcticulos ş i bine documental, selccti\nclu-~i ~i orclonilnclu-~i concluziile. ca
~I nrg umcntck. cu multă ingl•niozitate si cu o loiiică solidă. Ion Buclai -D<'lea n u
corect:1 şi completa unele opinii ale sava ntului Dimitrie Cantemir şi ale cor!feilor Şcolii Ardelene in problema ctnor,enezci : românii -· suo;(ine;i l'I - nu cle•.clncl cxclu~iv cli n latini, din coloniştii romani. fiindcil pop ulaţi :i clacid1 n·:t fo<,t
~I n-:i putut fi eXtC'rm inată; apoi, autohtonii daco-romani
n-au fost ~trăm utaţ i
ele C"•°ilrc Aur„Jian ln !it1clul Dun{1rii. ci au continuat s:"1 vie\ui :1sc;i nr intrl'ru pt în
Dacb. de undC', lntr~ 271-27·1 nu s-au retras clecâl vârfurile aclmini~traţiei ~i :ir511 „1\lhi11n Uom ci11ca mi", laşi. lll·IH. p. 51-52 şi 55.
5!1 Ion R11dni-D el ean~1 ..<) crieri incclitc, p. l!:i-IG.

60 l .u ci;i Protopopl'scu. op. cit .. p. 163-Hi7.
fii J\lirrea Vaid;i, op. cit. , p. 1:;.
62 Dav icl Proclan. Supplex I 1bellu.~ l'a/achorum, Edit.

t96î.

Ştiin\ifică,

63 Elvira Sorohan . 1111. cit ., p. 153 ; Mircc:i Vaicia, op. cit., p. 12.
64 Jon B11cl11l-D0lea nu, op. cit., p . 6.
65 F.lvir;i Sorohan, op. cit., p. li4.

https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti,

UUCO\'INA JN VIZIUNEA LUI ION BUDAJ-DF.LE1\NU

203

mata ; astfel că, teoria imigraţionistă, susţinută în cadrul comentariilor sale de
către Eder, nu are nici un temei isl<,ric: românii sunt populaţia maj<>ritară cca
mai veche, locuind şi stăpânind Tr:msilvania cu mult înaintea venirii ungurilor.
sa~ilor şi secuilor; re:r.ultati din contopirea dacilor cu coloniştii romani adu.5i în
Dacia, românii au supravieţuit migraţiilor, au adoptat, păstrat şi dezvoltat creş
tinismul, s-au organiz;it de timpuriu în cn l·Zate şi voivodate. iar ungurilor au acceptat să le fie vasali, printr-o "învoiaUi". pe care aceştia au încălcat-o abuziv,
fn tot decursul evului mediu, înrobindu-i pc româ ni, clcp<>sedându-i ele proprietate şi ele libertate: ungurii i-au transformat pe românii din Transilvania in ioIJajli - pc care, acum, in 1791, acest Ecler ii prezintă drept "nişte hoti, uciga~i şi
criminali", ceea cc - relevă lon Budai-Dclcanu - reprezint<i „culmea mojiciei,
a obrazniciei şi a ncsoeotin!ei" ; Ecler ignor[1 procesul istoric al aservirii românilor şi adevărul câ : „lot cc devine omul, care trăieşte în wcietate, se datoreşte
formelor ele guvernământ sub care trăieşt<' . A"uprirca naşte suflete d'• sclavi.
·Când asuprirea işi exercită acliunea în timp de ~ecole. caracterul tuturor popoar1,Ior oprimate devine acel:i~i, indiferent cum s-ar numi e le· ron'<ini. sârbi. croaţi, polonezi şi rw:;i". Soluţia? Ion Budai-Dt.>lc:mu o formula astfel : „St1 se înlăture asuprirea, să se întemeieze şcoli pentru romuni. să li se dea preoţi luminaţi, să li Sl' asigure accesul la ft•ncţii tnall<' ::;i se va vecl<:'a că pu!ine na\iunl
·sunt atât ele receptive la cultură ca cea romi'lnf1" (JJ. O astfel ele convingere iluministă il,călăuzeşte pc Ion Bud:1i-Dcleanu şi atunci ci'md scrie Scurte ol>servaţii

asupra Bucovinei.

Faţă de aprecierile injurioase ale lui Ecler la adresa românilor, Ion HudaiDcleanu ripostează limped•! ş i icrm . „ Trehuic ~) m nrozav el<~ mojic ~i de nesocotit pe de-asupra, ca să repeţi inC'ă o dali'I acel Tolcrnri \'nlnchos prompt1~r
cmolumentum He9ui. Fiec:"1rui ardelean luminal ii <~'te ru ~ ine>: ~i trebui<• s!1-i fie.
că astfel ele pasaje pătcazi1 corpus-ul legilor lrnn ... ilvăn<'m» Nu se poale inch ipui
nimic mai absurd clcciil, ca, o treime clin locuitori sii zic;I : Noi, o treime, binevdm a tolera încă in ţarf1 pe cek·J<>lte clou[1 treimi" 1 • Stf1pânil ele o c•mcep\ie
anacronic-medi evală, Ecler aprcci.J cit : „romanii nu sunt soC"otiţî ca naţiune. ci
ca plebs" : Ecler aclmitc:i ca naţiuni cloa1· ;1celc colectivit:iţi etnice care avc:au şi
urepturi constituţionale, politice ; cum ron,ânii transilviincni erau la acea dală
lipsiţi ele clr"pturi politice, E<l<'r conchirf,•a eă nu exi:-.ta 1 naţiun" rom tînă. lcn
Budai-Dclcanu. abordând d1csliunca natiunii de pc poziţii iluministe, n·Jcva că
Ecler utiliza criterii învechite, depăşite ; prin naţ iune Ion Budai-Deleanu înţe
legea întreaga colectivitate ctnicl1 : „numesc romîmf1, na\itmca care stf1pă ncştt·
cele două Principate. al Valahiei ~i al Moldovei, iar în cupri nsul Transilvnniei, al
Ban:itului şi al părţii ră~ritenc a Unp,arici pun1i la Tis:i" ~i aceasta „este c:-.1
mai numeroasă dintre ccklalle (naţi11ni. n.n.) şi care pfm{1 acum era <lcn11mitf1
valahi'i t~. Ion Buclai-Dcl eanu i11ch1cka in naţiunr •a ro1ra n{1 ~i ne• iobagii romimi.
cC'rîmcl ca în viitor şi aceştia să fit• reprezenta\ i !n dieta Transilvaniei - fapt ce
depăşea con~iderabil programul revcnclici'irilor formulate iniţial in Supplcx. Dac{1
Ecler îşi permite să-i eticheteze pc autorii memoriului cu epitetul ele „trîmtori".
Jon Buclai-Deleanu nu se sfia 1;ii ripostc7.c, cu o logică şi natural eţe, în care i~
toricul se identifica ~i cu omul de bun simţ : „Autorul notelor (Eder, n . n.) numeşte trântori ai patriei pc oamenii care fac parte clin aceeaşi cater,orie cu românii: prin urm:ire. clup;1 op111 ia sa, nici rom.inii nu sunt altceva decât tot ni şte
trântori. Dacă, însă, oamenii, care cultivi1 ptimilntul. se ocupă cu creşterea vitelor, oamenii din care Pst.e alcfttuit:i cea mai mare parte a oast!'i. şi a păturii producăto:ire transilvănene.•. care intret,in pc soldaţi. pe judec:ttori ş i pe in-.u~i a11t~1rul
notelor, clad'i aceştia ~unt trântorii Tr.msilvanici, atunci aş vrP.a ~1 ştiu: cine
sunt albinele ţf'1rii? Desigur cfi nu aceia carl' tr{1iesc clin hărnicia aşa-num'lilor
trântori" ro.

66 Jon Buclai-Dcleanu, op. cit„ p. 8-9.
67 lbitiem, p. 10.

1>8 Elvira Sorohan, op. cit.„ p. 162-lli3.
69 Ion Buclai-Dclc:mu, op. cit„ p. 11.
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Cu l'rucliţia ş i prer.ti tirc11 ~a multilaterală, cu viziunea sa ilu ministă, Ion
Bi:dai-Delcanu s-;i afirmat ckopotriv;"1 .şi rn is1oric. Combaterea notelor lui Eder
nu este si ni::ura prob{1, care ni-l dezvăluie ca istor!c . Animat de convingerea că
„ni mic nu poale fi nwi folositor p<itrici. <lPcât cerretarea ş i cun oaşterea istorici,
mai cu scnm:\ a accll'i care 1.: Uj:>rindc faptelc strc"1mo.şilor noşt ri iU, lon Buci.1:-Delr.mrn -.cri1• şi lucrnrl'a in limlJa latin;i toc:nai spre a fi mai ;1ccesihiUi cercurilor ştiin \ifkc europene - U• spre 01·îgi11ilc -popoarelo r din Tronsilvcmia 71 , care
ln!-.a a ri1111a„ rwterminmă .şi n fost publicată abia în 19!Jl. 1':1 j.şi motivenză efortul, nnunţim cl ca va seric şi o versiune în româneşte, sprl' a se cunoaşte adcva rul clc~prt• "naţia (romiini'1, n.n.) 'ii tiimpUiri lc accşt!i ", pentru care „pr ici na in1.di au fo ~t trelrni n\a .şi a dot1;1 folosu l p.'.ltdei". Lucrnrca este conccput.;i in două
păr\i : I) despre teritori u! locuit de romiini. clin vremea cbco-romami .şi pâni'1 la
lnccputul veacu lui al XIX-ll'a, şi 2) clc!-.prc crigi nilt' pop ulaţiilo~· clin Transilvania.
ati1l a autohtonilor, a romi111ilor, ci1t ş i a celor ce au trecut vremelnic pPsle acest
t eritoriu cum sunt goţii . hunii, bulga rii, :;h1vii. cât ş i a celor care s-au n~czat aici
ca minoritari, cum sunt un gurii, secui i, saşii. Autorul abordea1.{1 probleme esen\iak• ale c tnor,enezci, latin itatea Jimbi i şi p oporului, rctra!(erca ;1dministraţiei şi
arm.'.ltei în vremea lui Aurelian, cont inuitatea autohtonilor in timpul ace lui mileniu al migraţi ilor, faJ5itatca teoriilor lui Sulzc r, Eder, Enr.el etc. - clove<lind <>
bt111<"1 cuno~ştere a isteriei românilor ş i folosi ndu-se ele o bogată documentaţie internă si externă 7'!,
contextul acestor aborcff1ri preponcicr~nt istorice, ac~lr Sc urte oh:~1·ri:nţ?•
as11p1a B u<:o uinei reprez intă o lucni rc n c;ird 1n dividuali:~1 tc şi unicit.'ltc în c:•cln1l opl'rei ~01ic in ter si multic11 >-cipli n are se im1,u11.-.• 1;ri n cutcva t'l!"l1'~ ~1 tc rJ'.,lint: l :~.
ln escniă autorul <idoµt.f1 o e).pllllC,1'e lapidarii. d·~rh[t, bine in ~r ijit:I. ln1r-0 st:·; 1~
tu1·;\ monop,rafică . in care, pe parcursul a 21 -22 p;1gini. presiiratc unror! si c•.1
~tcce nle polemicc la adresa aclrninistra\iei şi j ustilic·i d is trictual<' hab-..lmrr.icc sa
vlicleşle preocuparea autorului de a cup rinde o cf1t m<ii nwre bor.Mic <le inform aţ ii, e x~rc m ele diferite , de n aturf1 ccom•mic:"I, f!t'or. rafid1, clcMop.rnfică , i•,toriC'i'I,
politică. socială . naţion.'.llă, culturală. rclit:tioasă, e! n opsi hol or,ică . din care Bucovina ni ~e rlczvaluic in t.1ată complexitaku ,..itllaiki sale. ,:c !:i incO?p t.it1 1! •;. eului al XIX-iea.
Comliţiila fizico-geografice ale Bucovinei Mmt ~chilat2 :c.uma r : "Tuiloriul
Bucovinei TJ este acoperit mai ales cu pădw·i :ii cetăţi. ~folll~i se r,flscsc ici :; i
colo şes uri intin.\e, mai cu seam:i pe hinr:-[1 r<iuri. rle-;1 lunr.11! văi!or. !';i ;111~ir.tul
t·~lc rod itor. Produce r; riiu, sc:cară, orz, cîmepă, clar mai ale!. porumb. Fom[1tul
c:;te abundent şi v aloros. In unele locuri creşte ~i vita ele vie, dar. slru1<urii rar
ajung să se coacă. Per1tru economia creşterii vitelor. Bucovina ar fi fo:irte potrivitlt, dac(1 ar fi fost organizat.'l di n capul Jocului pentru aceastft ramur{t si nu
'i-ar fi pu" -.; iJinţa ca ;1ccaslă inclcl<'tnicire: potrivită cu sit uaţia ci n;it urală <;ii fi "
!n[1buşit{1 ln toate chipurile". Autorul nu explică în să în cc fel era "ln:ibuşitf1"
crcşl.A.'r1•a vitelor. Cert 111cru este acela că. peste o jurr:ăt :1tc ele veac. clucntu l Bucovi nei era una din zonele cele mai lnfioritoare ale ImpP.riului Habsburgic în
p ri v in\ a crc5tl·rii animalelvr, deµă~incl chiar A11-;tria in ceea ce pr iveşte nu mărul
<.Ic vite la o snt.1 de ha ~i la o sută de locuitori 7·1.
Despre l'l'femw hidrowaf icc1 Jon B uclai-Deleanu nota : „mai multe râuri ma ri
s! rni('i brfl:r.dcaz;\ \ara. Intr•' apde mai mari sunt: Prutul. Siretul, Suceava. l\loldova, Bi -. triţa . Se ad:iugă alte rii uri ma i mici - Dorna Man•, Dorni ~oa ra, Dorn:i
nrdcleam'i, T e<; na Hcce, Tc~na lmpuţită. Tihăul, Moldoviţa, Suceviţa. Putilova,
Ccremw;. Ct•rna".

In

70 lclC'm, De ori9ini bu .~ populorum Transylva na(!„. p. XVI .
71 Ibidem .
72 vezi ş i Mircea Vairla. op. cir., p. 17-20.
73 Textul Jucrliril S-il tradu.-. oin limba ţ?ern mn;i şi puhlicat de Gcor!!'e Bof!dan-Duică , ln .Gn::<'ln nucr1vi11ci", lll!l4 : este necesară o nouă traducere ~i publicarea simultană a textului oriRinal.
74 llaupt.beril'l1t 1:nd Stct11 .~W( iibcr da~ Jlerzogtlrum Buf,au:ino fiir dic p„_
riodc von J ahrc 1862-1871. Lcmbcrg, 1872, p. 271.
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Cu privire la bo9<lJiile .ţtl btt..lului se fac constatări fo:irtc r,cncral c ~I -.11.
marc : „Bucovina nu este lipsită chiar d e bogăţii minerale. Are mul te izvn11rc
1le slatină. J .a Jacobeni sunt mine ele undl• se cxploatl'ază fierul. I .a Curlibul.Ja.
1n !\~ untelc Dadu mine de µ lumb. Bnul Bi striţa duce nisip ele aur. La Dorna
! 1111l izvoare rle apâ r>1incra![1 buna. i n 1:1un~ i 1 ;1d;1nci sunt si al te izvoare t:"1mi1<l11iioare. cu feluri te e fecte !)inef;ic[1toar~ pentru sănfltatc" 7·'.
SursC1 de venit "cea 111;1i in:portant{1 a locuitorilor Bucovln ci este 11i![JOJ11l
cu v ite. potase, lemne intre care lem nul de ti'iă este excelt•nt fierul, !>an·a, cc:u·a, mie rea. sau!. cânepa. fie:> c:ruclâ, fi~ p reparată, cli fc· rite bucute :oi (>CH'.lll~c
usrat~".

lntrP. indeletnidrile t r 1.diţio11<rl e - creşter~a animalelor ş i agricul tura
aucon~iclerf1 necesnr ~ă facii referiri si ln vânat, desprP care ~crie: viin'l!UI
„m iş un a. la inC(·put, pret11ti11ctcni Dar. acum s-::i rărit. S-a îm pu ţinat n:uit clntorit.'i vână torii libere, pC' cure nu practicat-o ţăranii şi militarii dislocaţi in zonă.
Vi1natul a fost însă nimiCJl şi prin efectele c-uptoardor ele p0tasf1. con~truill.' in
t.oale pă ciur ilc. dar şi in urma 11rior ierni foarte aspre. cc au unn.1t una după
ultaK, inc-ut. ln 1803 „rar se mai ~ăsea viînat in târguri".
Despre a şcz<irilc LJucM:inei, autorul seric : sunt in Hucovina _ca m :wn rl!•
localilăti. mai mar i şi mai mici", in care st• afU1 „lliO pi1nâ in 200.0iJO ci~ ·ul le 1c •~. Dintre l'!Şe:t.f1r i „cele mai importante sunt : Scrni.'1u \i. S uc1•nva. S iret. l~:-1d {1 11 ţi,
Vijniţa, Sadap.ura. La Ccrn:iuii s-au a'\l'Zat un Oficiu Ccreunl 77, o judcci1toric lt•cnlf1 şi cdmina lă : la St:ccava un comi~ari,1t ce rcual rlcle(.!:lt şi o judel'i1torie
locală, iar la Siret numai judeci-U.oric local<i. La Cernă uţ i îşi ar:? reşc cti nţ . 1 un
arhiepiscop r.reco-neunit şi un penr:-ral de cavalerit'. Oclat{1 "'11ceava !'ra c:<1)it al i1.
nu numai n Bucovinei, ci n :,toldovci întregi, câ nd adică voievozii 1cold< 1\'c•11i "
alcsescrf1 de reşed inţă, a lor : însă, d11pii cc r czidC'n\a s-a mutat la !;1şi, Succ:wa
a DK' rdut intuielatea. Şi clupf1 ce tf1tarii au elist:-ll .'i-O, la sfilrşllul ve:1cu l11i al
X V I-lea a dispărut şi rămăşiţa ele strălucire de mai inninte : multă vreme afl :M1
tn ruirw. Suceavn ele ast<1zi s-a clădit tre1:tat".
Pop11/c&ţi<1 B11covi11ei, apreciil Ion Budai-Delc•anu, la 1803 era formntă din
_nnli11n i diferite. moldovcni. ruo;niaci. i~crmani. armeni, evrei. unguri. lip<:veni

torul

şi ţil?alli".

Autorul •e opr<.>ştc apoi în mod separat şi inegnl ;isuprn acestora, în urmă 
toarea ordine: moldoveni, rusniaci. evrei, arme ni, gTcd. lipoveni, r,crnia n i, un .

r,uri,

ţigani.

Moldovenii: „Cu toate cf1 neamul moldove nilor a s căzut mult du pă :111 ~
xarc . pentru ci\ m ulţi dintre c i. c rccllndosi vr·chilor Jo" obicc>i uri au trecut in

Principatul Moldovei, totuş i. putem -.ă-1 p r ivim pc ci ca popula\ia ele căpct<'ni<'
în nceaslă provincie. F.a (populaţia moldovenească. n.n.) se \inC', adică ~i dup{1
orir.ine, ele naţiune a romi\n f1 sau aş a -zisi'l valnhf1. E„tc t o tu~i un popor clco~r. 'bit .
care inninte de veacul XI nu era cunoscut sub numele ac<·stn. Cam pc la l:!O u
vr:ni în locurile rlc la Succ:l\'a un concluc[ltor, un principe. ori un no bil româ n cli n
Maramure~ . cu numele Dragoş , cu vreo ciltcv;1 s ute d e vunătol"i. sau tov arăşi :
nu se ştie. din întâmplare, ori ;u:umC' : d<>~tul c;1 1 :~1 aşea7{1 sc:iurn:I in SucC'ava şi
intemie un mic regat, care clupă aceea se lă ţi treptat. cf1trc rf1~~'irit. por.r1 la 1\1;1rca Nt•nr,rf1, către miaz:i-noaptc ele la Carpaţi şi punii fa Ni~tru. cuprinzând !ii
Pocuţia ; apoi Pt' cursul Nistrului, pâm) la vărsarc>a lui : către apus rle la p,r;o niţe>le /l.rclc;1lului, dc-n Iunţ:uJ riiu !ui Si re~. cătrr. miaz<'1-zi pf•ni1 la Dt1ni'.1rc , a poi
ele-a lunr,ul acestui râu. Molrlova iratrcnr,{1 cupri nde adic;I toată s11prafaţ ; 1, c:1re
se nfl<i intre Marea Near.ră, :N'istru, Siret ş i Carpaţi - iar Bucovina este intili11l
loca~ ~i scaun al moldovenilor". Aici fncem doar observaţi:i că autorul exa1?crea:1:i1
rolul lui Dragoş şi ;ii celor "cf1tevn ~utc de vânăt.or i" vcnili din :Maramureş. c.1rc
7'1 Ln această rlată funcţion.iu in Bucovina mai multe E'Xplo11t;i! I P~i ni ~rf'.
i.·ezi Gnvril lriml'scu, Din i.~toric11l mineritului Îf! Bucovina, „S1trcava, VIII, lf!H I.
i6 La 1800 1)rnu ln Bucovina 192830 de locuitori (I. Nistor. op. cit., p. :u 2}.
71 Ofidul ccrcual rt'glcmenta rc~laţiile ::;i aplana contradicţiile intre 'iâleni ş i
propric.•ta ri . urmf1rea strângerea birurilor, acorda certificate tuturor c~l o r ca re -;oJicitau ş i probau desfă~uran'a llnC'i activităţi utile. nov;1toare.
0
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şi-au aşezat scaunul într-un teritoriu pustiu, ci locuit intens de conaţionali ;
nu la Suceava şi-a avut Dragoş prin~a r~şedinţă, atât el cât şi urmaşii săi,
ci la Bai a, apoi la Siret, clinci Moldova a devenit independentă şi clupă aceea la
Suceava, in vremea C'.msoliclăril şi maximei sale înfloriri ca stat feudal neaUîrnat. Exagerarea acestui "impulsM venit rlin Maramureş este azi interpretată cu
l11tul ncaştept;it ele Jais de istoricii ucraineni 78,
Proble mo ct11ogc11ezei. Continulindu-:$i expozeul asupra populaţiei majoritare clin Bucovina, Ion Budai-Dell'anu abordea ză şi problema etnogenezei, astfel 7'J: „Dcsprc orig1n<'a moldovenilor, ca in r.encral, a rom<1nilor, felurite s-au .
scris, presupuse şi invr.ntatc ; totuşi cu inclrăznr.sc să afirm că, clacă cunoşti limba
şi obiceiurile lor, şi pl'ivcşti cu ochi critic, imparţial, istoria popoarelor, a evului mediu şi mai ales nu ai nici o pricina ele-a in!>ulta pe cuvântul aclcvl1rului,
in btoriop,rafia veritabilă, o naţiun e intrcngă din pricina m'plăcerilor inti'unplate in tărişoara aceasta. cun• au făcut căpitanul Sulzcr ~ şi Carra "'· orir,int'a
lor latină nu se va !)lltca pune la indoială"
Ion Buclai-DclPanu realizează :1poi o veritabilă „fi!>ă -:>t11opsiholo[1ică a romu11ilor" 82. in următuaren formul nrc : „Poporul moldovenesc este dealtfel sănă
tos şi robu~t fa corp. Moldovenii sunt mai şirc~i şi nmi isteţi decât rusniacii. CaractC'rul lor principal şi în gencrnl al tuturor romfmilor este o nubirc puternică
pentru ncatilrnare şi libertate, o foarte marc adeziune fa(ă ele (nra, locul în rnr<_•
s-au ml~c-ut şi ~cd, faţă de familie, obict.'iuri, din cnrc cauzf1 rar emigrează. Romfmii nu su făr tonul de stăpân .11 funcţion arului, mai nlc'S al aceluia care inu
este clin sunul lor ttl. Unul ca aer.sta trebui<? să clovcdcască multf1 popularitate.
Din contr<1. in mod fin si <.:U vorbe btmc, faci cu ci orice. ln genere. cu o inţdeaptă concl ucerC', românii. !>U nt nrni curâncl .idU')I la scor>. decât cu nsprime.
Legilor primite de (•i şi recunoscute clrept bune Ic rămân crcclinc i~i . Şi dacă românul csw pedepsit pentru trangrcsi unile sa le oricut de aspru, el se linişteşte„
zicând : ~legea m-n bătut !". Din contrn : clncă-i rl1111ine şi e<:a mni micf1 peclcapsi1
arbitr:ir;·1, pc cilrc n trl·bui t i:-o sufere, ele la domnul ori ele ln funcţionar public.
el lşi cugt'tit totdeauna un .,tine minte !" !)i se sile~tc cn ln proxima ocnzie să se
ri1zbunc. Cf1ci, r<'l:1tiv la prcfâcatori„ s i ln r<l'l.bunarc. romiinii nu stau cu mull in
!trma italienilor.
Ospitnlitatea nu lt•-a negat-o romunilor nici cei mai mari cluşmnni ai lor.
Chiar căpitanul Sulzcr, c:ll'e ii prezinlfi dealtrcl in cea mai urâtă lumină. scrie
multi.' laude despre ospitalitatea românilor ospitalitate pe cnrc n cunoscut-o
cli n proprin-i experienţă.
„ln ca~a sa. valahul (afară ele boi<'rii mari) este simplu, clar foarte curat.
Patul sau e un prici, o laiţă, iar mâncarea sa este mai ales piine ori mămă 
ligii ; dn r, cu totul uscat:I, nu o miinâncă ni~iodată ; şi cel mai sărac dintre ci.

nu
şi

i8 ln prezent in teritoriile riin nordul Bucovind circulă lucrnrca Istoria Hu1C'ernăuţi l!l9l) ele Arkadîi J1_
1kovski, in care se
seric : ~tl"ritoriul Bucovim•i iniţi~1l făcea p ar tC' din acele teritorii, care emu locuitt- de slavi. împrejurare care n e dă dreptul să afirmăm că nutohtonii pot fi
numai slavii şi nici un fel de alte pc•p;1Jaţii·' (p. 17).
7!l „GOZC'!" H11covi1wi", J 3-<'5 fcbrunric 18!l4.
80 Franci~-Iosif S ulzer. fost „auditor", căpitan cu atribuţii judecătoreşti Jn
armata nustriacă ; a scris ş i tipărit la Viena, în 1781. G<>si:hicM c des Trc111solpi1·i; vinci, l'"rtca iutâi pclrul lei J'/7.f

Dazic11 (/storfo /Joci ci trmisalpinc ).
81 C.irra (l7.J3-17!l3) a IO!>t o vreme !-Ccrctar :11 domnului Grij:?ore ;11 lH-lea
Ghid:t; a scris btorin l\tolti111,:ci şi .Uu11te11ici (flistoric de la Mol<lovie ct dl' /o
V<i/achlc, ovcc Ull l' cli.ţr·r totioll .sur I <:lot act.uci dc.ţ cc.~ tlcux provinC<>s, la.'ii . 1'777.
fn care prezintă in modul cd mai dl•zagrcnhil uncie a~pecte ale l,;torici românilor.
A2 „:Ivim Soroh.1n. op. 1·it., p . H-•15.
83 O listă a funcllonnr ilor clin aparatul nclministraţiei civile şi militare a Bucovinl'i rc!evă că accs ti a er<•U aproape in exclu-;ivitntc .străini (v~zi ele pildă /Ji11
tezaurul clocumc11tor sUCCVf'011 . C11t"lo9 de clocumc>nte, 1393- lfH!J, de Va.sil<' Gh.
Miron. Mihai-Ştefan Cenu ~ u. Gn\'ril Irimescu, Sevastiţa Irimescu, Bucure!)ti. l!l83.
p. .J I!l-048.
11isclie11
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~ire totdeauna ceva pe lungă ea. c-a : bptc, brânză, carne ele bt•rbec, peşte. Portul lor este in prezent mai cu seam;\ turcesc sau un ame~tec turco-greccsco-că
zf1cesc.
„/\cestea sunt trăsfiturilc principale, care caractcriz<.•ază pc un moldovean ~i
un român. Apoi celC'lalte, bune~ ori rele obiC'c.-iuri, clatine şi cusururi nu se pot
atribui ca originale naţiunii întregi ~; numai la ce:1 română ; ele au multe demente comune cu alte popoare şi au lmprumutat multe ele la naţiunile vecine
:;au domnitoare".
„Din veacuri moldovenii au fost un popor viteaz, pe când avC'au prinţi c1 '··
sânul lor. Dar. de cimei s-au supus protecţiei turceşti ~i sub principii impusi ele
cruda Poartf1 Otomană, cu to;ită suita lor ele despoţi greci, poporul a decăzut
;1ti1t de mult, încât acum nu mai cunoşti pe vechiul moldovean. Lungul guvern
ch•spotic i-a făcut la.'ii. târâtori, fal~i, trădă tori, ncuncrC'Zători, ipocriţi ~i bflnui1.ori. De la domnii, ele la funcţionarii ce se schimbă aproape ;in de an s-au obi~
uuit a fi tL5or crezători şi înduplecaţi la toatcw.
Nivelul ele r. unnş1i11ţc. J.imba. Cărţi care circulau în Bucovina la 180.1. .. Dl"'pre Prudiţic> se poate ziC'e cu conştiinţa liniştită, că. ln gener;il. ea nu cxio,t[1 la
P.'olclnv<'ni. Şi puţini vor fi cei ce au avu~ o ide(' cl~<;pre ea. t.imbo lor este vt·cl1ea latinf1 popularii, amestecată cu cuvinte „favc, greceşti şi albaneze. Dar cuvintele luatCI clin celc:>lalte limbi abia de pot face o treime. Limbn moldoveneasc<i.
si in genere. romunC'a<.că. nre te.a le cnlitâţile p<'nlru a deveni cu timpul o limb;i
l'r.ah"1 în cultură cu cca i~;ilianii, clncă oamenii isc•Jsiţi ·'<' vor prPol'upa de c:> .1 :
pfmă acum ca este însă săracă, rusticii, necultivată.
Valahul seric pret'\11!' ele obicei vorbeşte, fără rci:uli şi alegc:re. ln limba
acea:>l<l nu cxistf1 încă un voc:1bular, nici o gramatică temeinică. nici o ortografie regulată.
·
„Literatura ei cuprinde numai două ediţii ale Sfintei Scripturi, o pravilă
'<IU colecţie rk legi bisericeşti, carf' se m~iri:;inC'stc la cele dintâi :-apte sinoade şi la
.:elelaltc cărţi bisericeşti, care sunt o mulţime; apoi ctiteva cronici ori is tori;1
naţiunii valahe, cari' pol fi privite ca originale, româneşti. Celelalte' scrieri ~i
manuscrise c;unt numai traduceri din felurite limbi, care sunt mni multe. cl:1r sc
~ăscsr numai la privaţi. pentrucă la ei incă nu~i moda a tipări cărţi de folos
genC'ral, ci şi le scriu unii de la alţii. Şi, deoarcee scrierea aceasta e fo...-irte
sC"umpa. numai cei bogaţi pot avea parte ele ea".
"Pre dit am cu cunoştinţă ma11useri.~cl e lor. afară de cronicile pomeni11• mai
Mts sunt: lliadc1 şi Odiseea lui Homer, trnduse liber : Viaţa lui .-\/r·:rcmclru cel
.Marc>, amestecată cu multe adaosuri fabuloase ; Fabulele lui Esop. fatoria ctiopic<i a lui. J/elliodor; un roman clin grecc.-!)tc ; TclC'mach, din franţuzeştt• : ViaJ<1
lui Petru crl Marc, ele Voltaire : cunoscuta ca rte Jforolow.um Prindpum. din la tin~te : o traducere a unei f,nr1icc, Uctorice şi Etici, care a şi <ipi'irut în tipa r :
apoi mai multe de valoare mai miC'ă, traduse clin felurite limbi. intre care se
cuprinde şi o istoric universală".
llcli9iC1. „Moldovenii :<unt to\i ele religit• greco-neunită, pe carl' o urml'az{1
'upc rstiţioşi ; dar superstiţiile lor religio:u;e nu-s nici pe departe aşa de mari şi
ele multiple ca a romano-catolicilor. Popii şi călugării şi-au făcut şi ei mendrclt•.
totw~i graţie neştiinţei ~i neghiobiei lor au avut faţă ele romano-catolici un rol
foar te mic: cauza poate fi cli in to:ită biserica grecească a fo~t ;idmis numai un
ordin (al Sfântului Vasile) ; preoţii de mir sunt toţi fosw-aţi şi se nt1măr{1 1:1
rla<;<1 c ·e tăţenilor; prin urmarl' ei nu pol forma un st<ltum in stalu. Molclo\•cni i
din n;iştcrc au puţină plăcere pentru viaţa călugărească şi cu toate că in Moldova ~:unt multe mii de călugări, îndrăznesc a spune că nici
a treia parte clin
lnaintc>
ci nu sunt moldoveni - ci mai ;1lcs ru.~niaci. sârbi, bulgari, greci etc.
erau ln Rucovina 9 mănăstiri. dintre care acum au rămas 3 : Putna. Dragomir"" şi Sucevita. B11n11rilc !or nu fo~;t sC'cularizatc - r:ălur,ării pPn„ionn\i.
„Ca şi clerul sunt şi călu1?ării. fonrtl' ignoranţi şi necunosci"itori in specialltatPa lor : chiar şi episcopul şi arhimandritul, carc sunl cele dintâi dcmnitl1ţi
;11C' Bisericii, nu au nici
idee cle.;pre o teologie sistematică. Cunoştinţele lor sP.
111(1 rr,inesc la ritual şi ceremonial. cum le găsesc prescrise in cărţile biseric('Şli ; dar
clc~ pre acestea vom vorbi mai mult mai la vale".
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Clasele sociall' ut, ~Mold ov t: nii au din vr;;-muri nobilii lor ::;i anume: J.>olcrln wa înalta , ele m ijloc şi ele rând. ca şi celelalte naţiuni europene, cu deosc bire;1
că la el nu uu eX i\t at nicimlatu nrnfi, baroni, marchizi, ci numa i boieri mal"i,
care- erau un Cd de m ag na\i ; boieri nwri sunt socoti(i de obicc>i cl'i clin ('Unoscu telc c:1'e pri n .:iart.' , din \ară. Ceilalţi bogaţi nubili insă au fu-;t numiţi boier;,
dar v;1za lor nu e ra nid pc dct-iarte ca a celor cJintiii. Aceste wiuri d e.• i.>01c1 .
:.unt fm11°tl' amestecate cu familii gre ceşti, ele ciind moldovenii ~i -au pri mit jJ1< ncipi cli n Con-.t a nt inopol ; in general cei ele azi ;1bia pot fi priviţi ca muldpv ~ n i
veritabili ; ei s-u u schimbat cu totul ; au primit ()biceiuri turco-g receşti şi '.;:, r 1!'.
li ~·l' po t ri v t>ş t c de loc caracterul moldovea nului descris mai su s căd ei au ~~1 t: .
~a imprc unc intriln:;;ii mu ndria turcească, şiretenia r,rcceascii şi lăcomia Jic!ti'.';::1. c~1. a.;;a, inci1 t !ntrcc pc toate aceste trei soiuri de oameni. ln Buco'.'ina nu ;ta! '.
l:oi<'ri ele acc:;;tia ~i din al d oilea soi, abia d oi o ri lr ~I" .
.. Oin solul m ijlociu. care se mai numesc mazili sunt mai mul ţi in Ht.:~.1·. i1~.:
imperiahi"
.,Ult i n~a cla~ ele nobili se nu mesc r~1ze~ i. care pc ici pc colo sunt sa t~ in ·
t;-r:gi ; a cc~t :.1 sunt el intre cei 111ai ncf'ivilizaţi ; pc teritoriul lor. lat ele 5 coli '"'
c i ,, unt mai m und r i d<!cât un domn al unai pro vincii întregi ; nin:ic nu-i m ni
firc ·.-c. d eciH ca zi ele zi .<-[1 se 1·.; e:1sc;i C'Crturi uent ru p<"1mfmt ~i ele a it fel i:1trc
d i: n ~ ii ; fieca re !rt'cc ln P<>'>l'Siunca celuilalt şi asta-i un izvor v'~şnic d2 d1 \ co:-d ii. la acc>stt>a ci nu apucă o cale blândă, ci •c poartă cu violenţă i:i h~durj i rc şi
:w cl~· ~p•trt m ai ade~eo ;· i c:a capetdc ,.,parte - :;i .ista c un rost clin (lUVc-:·nfm:im tul turcesc, c.ii nd toate se tr.111sC'ri•1 vi facti ş i cu p Ull·rca. Ct•i mari avc'au l!e p:1r·
tea lor pc ispravnici ~i n obilu l slab şi l>ărac, dac-a nu avea curaj, ~ă ~c o:n:n::
in ger i n ţelor celor mari, pil'fdea treptat ; dacă ave;1 insă ah1ta curaj, sfi M? a l un !-!~
ci.:: pe pf1miintul lui pe lucr[1torii contrarului sau, dtL'jmanul intim id at ~;c r t•\i1v:1
ele b i nvaziune. !\c c~ ta deveni cu vremea obice i. inciit acum, ~u h g u\·crn ul ;1u ·.
t~ia~. su b care oricine poi: tc pur[! si pe ăl mai tar~ . ci nu se sfiesc a se folo"i
ele clrc>ptul p um n ul u i~.
Minorităţile naţionale existente in Buc.ovina la 1803 llG. Ion Bud:1i-Delcanu îsi
lnccpc tratarea acestei probleme cu rus11iocii, prin care el înţelege deopotriv;\ !JP
lm\uli sau huţ ; mi ~i pc ruteni, care şi in scriptelc oficiale ale lmperii.1lui t>rau
t\·c::11: \ l:i :wcC' ,,; r:11' ,- ! -~:1
I. „u11~11iocii toţi. câţi se află in Bucovina şi Moldova su nt supu~i p,;1liţ ie11i
s:m ru s ~ ti ; ce i din Buco'llfina sunt mai tot i galiţieni, au şi obiceiuri r,aliţiene.
vnrbc.>~c ac{'easi limbă, numai cu cleosc.• Hrea că prin contactul lor Cll moldovenii
,.( amco;tl':::°'1 m ulte cuvinte moldoveneşti in limb:1 lor, se şi îmbracă ma i bine s i
!-lin\ mai curătd <kcât tăranii din Galitia. Din băutura lor. holerca este intrndu~ <i
si uici. pes te tot . Deşi ei sunt <le origi n e uniţi. aici mărturhesc ca greco-neuni\i,
nid devin cr.ali cu ccil:i}ţi".
:!. l~vr·<'ii. „Evrei i bucoviner.i sunt toţi imij1'raţi din P(Jlonia. Sub a<lmin!st rat iu mi litară c-i <.>rau puşi sub o pază aspră şi au fost toleraţi numai o ~1.1\;"1
si clltcva fa milii. Deci. atunci (I ntre 1774-1 i8fi. n.n.) nu se puteau lfili. Dar. dedn d s-a ricl ic:it aici un Kreisamt (Oficiu cercu'.11, districtual, n.n.) şi Bueovin:•
s-a incoq>o r:it la Galiţia, din lip'iă ele ingrijirc si poate şi clin lf1comin unor func tlo n ari publici. lara tn tre af:?ă a fost potopită
de aceste lip itori ale satului. c 'lrc>
in t oa t ă privirea pot fi pr iviţi ca o adevărată plagă a ţf1rii. Cu c;lrtile d" hi :ale c v n•ilor s-n fă rul în BuC'ovina 11n nerm!:. e:irc- ilt:'llll' i nfk•rt?ştc. P C' cn n ~ cri • ~
tiunc se şt iu feri aşa de i-.cusit. încât. cătă vrL'mc va exista metodul no'<.tro rl :ci :-cumscriplic nu vo m fi informaţi să ştim adcvfirata stare a pooul n ţiuni i
lor ·
m al ali~~ <'ii la ei pare a fi o tiiinuit:I idee de sfiintă credinţii, ~ă inct•rce ;n toi.
chi p ul ~a n 111n1)r11l lor <ă 1111 fi<' afl;;t- .
.. E vreii joaC'ă aici :.1cC"la5i rol ca în Galiţi a . Ei se silc<>c sii pt111{1 n:ima n cli•t. C! I un c: 1v1i n t: ci s un t o;am ~, <Jrii gt•1wrali ; carnea. bucatei!·. hii11tura :-;i tnt- 1:c.>· IH „Gazeta Uucovinci ·. l î. 11--1. 111, 11!94.
85 cotul -· uni t:1te d e m ăM1r{1 reprezentând distanţa dt• la cot p1inf1 la extre1:1ita tca o <?r,ctului m ijlociu ; ln Mr,lclova era egală cu 0,6:lî m ~:m O,G:ll m ; cotul
vienez 1•ra c r.al cu O.i75 m .
86 „c:azcta Bucovinei". 27, 11-1 I. 11 l, 1!194.
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de mâinile lor căn1ătăreşti ; ci sunt. arendaşi, contrabandişti cu măr
furi oprite, gazde şi tăinuitori ai tâlharilor şi ai .scursurilor rele, corupători ai
servitorimii, conducători şi tow1răşi ai tălharilor. seducători ai s upuşilor ; ci sunt.
canalul sigur pentru corupcr(;'a fl!ncţionarilor publici, pe -;curt : du.'jmanii lainici ai tuturor statelor. Poţi pune rămăşag 100 1la I, că, în Bucovina sunt de
două ori mai mulţi evrei de::ât se găsesc in listele de circumscripţie. Acum ficc nrc mazil arc. după obiceiul polC'11ez. o curte de evrei, care trebuie să-i stea cu
vorba şi cu fapta ajutor la apf.s;1rca supuşilor: chiar funcţionarii cht'zaro-cri1ieşti din adminis_tratie îşi ţin astfel de mişei : se şopteşte că,
ultimul proiect
pentru adminislraţi;1 bunurilor erariale din Bucovina ar fi planul unui factor de
ac~tia a unui anumit funcţionar superior. Mulţi evrei s-au înscris ca agri<:ullori, pentru ca să fil' toleraţi în l3ucovina : dar este notoriu că nici unul dintn• ci nu lucrează pămăntul sau; ci cămătăresc cu supu.~ii, cart: trebuie să lucrt'
clep,raba. în vreme ce l'vreul se ocupă cu distilarea rachiul ui. cu închirierea crÎl.'im clor, nu-i vorb;'i sub nu111e :.tr.:"li n şi nu se g ancl c~ te decât la .:1clucc·rca si1rmanilo1· s;ile rude şi coreligionarilor din Galiţia. unde tot locul C'>le plin ele aceş t i
parm~iţi, pentru ca să se lăţească in tnră. Vai de ţara în care evreii precumpă
nesc"„
3. Arme nii. „Armenii veniră în Moldova cam pc la a nul Bl8. De aici ei
plecară mulţi în Ardeal ş i Polonia, unde erau mulţime. clar, in multe privi nl t.>.
mai bine reg"ulaţi ; ei r.e ocuj)ară numai c11 n egoţul. care la ei era mai ales ncJ;oţ ele vite, anume : cai ,boi şi capre ; şi int1·u atât:i erau statului de folos ; d:ir.
ele cimei Bucovina a devenit impPrială. multi dintre' ei au fost făcuţi nobili : ccila.Hi, în loc să se mai ocupe cu negoţul, arcndca7.ă felurite realităţi, cu un pre\
ridicat şi-şi cinu silinţa s[1 se înavuţească - ce-i dăunător atât. pentru stat, cut
şi pent.ru pnrticulari. pentru că spiritul său negustoresc ~ au mai
bine zicând.
fiinţa lor din tinereţe deprinsi1 cu egoismul. ii pune în sta re să-şi fac{1 socot.Pal ă
bun<l şi dacă dau prcţ•1l cel mai mare pentru arendă ; pentru că acest ~oi ele
o.:1111cni nu ţin. ca şi evreii şi ~recii, decât numai la acclt- mijloacl' nepermise.
cart! nu aduc nici un foloc;. deoarece, după morala lor. cc-1 util se n ~ ă „oar{1 totc!t·au:i:i după căştir,".
„Ei ştiu s ă profitt· ele ţ;irani, inciit ace~ t i a lurr;i ele trei ori, ele patru ori
r.i:i! nrnlt.. clecât ar fi clatori să lucre. Ca ş i evrii, ~i pricep arta el e-a ~e pune
bine cu fun cţionarii ndmini ~ t.ratiunii publici\ care tr-:?buie ~ă-i a p ere în contra tu turor purilor eventuale :ile supuşilor. Şi cei care au fost făcuţi nobil i rămân t ot
negustori şi exploatc<i7.ă pe supuşi" .
4. Grecii. „Grecii joaca in Molclov<i roh.:l cel mai marc. pentru c{1 principii
clC-aC'um ai ;\lolclo\fci sunt ereci . G1·ecii dau tonul aici şi limba lor este limb:1
de curte : inela tă ce un dragonian a ;ijuns p rin amicii săi şi banii să.\ să fi e
pnncipc al Moldov ei <•ri \'al ;i h ici. el ia cu sine o ccati't intreag-ă dP {?reci, cărora
le clă po!-turilc cele mai rt.•ntabilc ele• la curtt•; aceş tia sunt mai ales a mici. rud :!.
creditori şi în r,ener al in·mlnri U ămil nzi. sctosi tic bani. C':1re au fost octal ă m~
i;ustori ori băcani : din momC'ntul în care păş~sc pc pămimtul r o mânesc. o minunată m c l:im'i1rfoză se petrece cu c·i, schimbiinclu-sc numai în n ep oţi d e principi
ş i vlăstare de lmpăraţi, încât, cei ce cu câteva săptămâni inaint.e făceau ncr.ot in
Constantinopol, se nume~c acum ar liondC' la Iaşi, se trai: din ce le ma i vechi familii ale Greciei. Boierul cel 1m1i ct: v<izf1 şi mai bogat. îşi fa ce o cin~tc ~'i-i dea
unui:\ ca ace!-ta o fa l:"1 : in i:ien erc. u n r. rcc c nob il i nd.1 ~ă Cl' c r; rec" .
..In Buoovina :c:unt putini i: re::i ~i mai toţi s-au na\ionali7.at".
f>. l.ipove nii. „Lipovenii, c::irc se Ml ă in cd mai mic şi m:ii neimportant număr in Bucovina. n ctrecând num:.irul lor d e GO de f:lmilii, .s-:iu avizat să s a d ă în
satele Va rnit;i, Climăuţi ş i Fântâna Albu. Ei merită atenţiunea fiecărui ci lilor s i
.scrutător :ii o:imcnilor. cu ntflt mai mult cu cât zvonuri multe s -au ră spfln dit în
public despre prinC'i p iile r<'li giei lor sccretl' sau obiceiurile ierarhice şi instiJ.utii.
fără ca să n e po ată convinrrc cu s !gurantă. c:i to:1te ar fi ex ac t<'.
Aceş ti l ipoveni, ori cum se numesc ei Pi!ipii . sunt afari1 de mi cc lncloială .
arlcvi1rali r u.7 i : nce:ista o dovedesc li mba lor. portul şi chiar tipul. fn Bucovina
nu au venit nemijlocit din Rusia. ci din Basarabia, uncie au multe mii de corclir.ionari. ln •inul 1783 :ipiiruri:i fa Viena doi deputaţi ai lipovenilor locuitori la
Marca Neagră, ou numele Alexandru Alcxicv şi Nichifor l::inov . şi 09tinurit , inH ·- Anuarul !3ucovlncl
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tr-4un patent pentru corcli11icmarii lor o colonizare liberă şi Jiber·ul cxerciliu al
cr<.'clinţei, cc const~·· in urnratoarclc: I) li se permite perfecta libertate a religiei,
pentru ci, fiii lor şi pn.• .itii Jur , 2) ci şi copiii lor sunt deplin liberaţi ele la data
coloni7.frrii lor. pc .JO de •mi inaintl· ele toate contribuţiile şi birurile; :l) li · se
conccelc scut iri ele s<>rviciu militar ; .J) după ·10 ele ani ei nu vor fi trataţi mai
rău decât conform averii lor şi ca ş; alli !>Upuşi
împărăt~ti, cc se află
într-o
stare similar:l. Acest p;1tent ii au lipovenii în original in mâinile lor.
Părerea g<o•neralt1 csk ~·ri, mât lipove11ii oucovineni, ci\t. şi cei moldoveni şi
h•Lc,ar.abeni !tUnl ;1şa zişi rascolnici ru:>i. la cc e u nu mă opun şi. eu cred ct1 numele lipovan li s-a pus incorect, căci ci se numci.c Pilipy şi le mai zice- şi l'ilipovcni.
Helativ la religia lor 1;1i !>C parc cil pi.n<i acum nimeni n11 a descoperit adevăratel e lor lep,i religioase. obiceiuri bisericeş ti şi celelalte obiceiuri tainice ale
lipovenilor; pentr11 că nimeni nu l'Sle Iilsat Ia întrunirile lor în biserică ; şi ci
ocolesc orice convorbiri despre reli gia lor şi alte obiceiuri.
Trlls;iturile felii ~:anl aproape peste lot similie; toţi sunt blonzi şi scamfină
mult cu cazacii ele P<' Don . De altfel sunl gospodari buni, oam<'ni muncitori, sunt
lil:1jini şi nu suferă µe cei bucluC'aşi. beţivi -;i al~ii cu rele purtf1tori. J<:i ~e ocupă
mai ales cu cultura cânepei şi inului. fac tot felul ele lucruri clin ele, ca : funii,
sfori, brilie etc. ~i fac n c~o ţ cu ck. Heligi;1 lor pare a fi J?reco-ncunită. cel pulin
întrucât. o pretind unele cl?rt•monii bisericeş ti şi nnume <li n motivul c{1 au acelca,,i ci1rţ:i oa ;~i nu~ii. cu clcos('birc că ediţiile noi nu :nr nici o v;ilo<Lrc la ei.
rautâ pc cele vcC'hi. se slujC'sc de acestea.
Obiceiurile lor. r!e;iltfo•l cunoo;.«llte. se zic sllnl urmf1toarcJc: la b:>t e~ s~ focc;i şi la n~~i. scufur.clâncl tH.e copilul ln apf:, Cil :1claosul , c<i, lipsinr! preotul. tont.>
ceremoniile pot fi s.::i v firsi~ şi ci" sC'rVitorul bisericii ; numai în :inii urm;ltori trelrnie să ~c cew«i şi sancţiunea preotului. l .a nuntă, mirele şi mireasa su nt provomţi de preot in hi:!'erid s.:"1 mfirt11rise:1scl1 clacă ei sc dedică d e bună voie ş i bucu
roşi căsiitor iei : clacă zi« da, ... unt concl11şi ca si la ruşi ele 3 ori ln~pn·jurul alt;irului, clupă mersul soardui şi clupă ce s-nu cetit uncie rug[1ci11ni şi s-au schimbat inelele. mireasa clcpurw inelata !n biseric<'r ciîrpc cc n purtat ca fată. în cap
şi se imbr;1că ca neva..„:ă. La 11unt{1 nu-i permis să se joace. ci se bea mai al :::s
mied Şi se cânt{1 cimtl"C'C r.11vai11cioa•.1:. I.a inmormiintarc, mortului i se pune i1~~
pn•jurul cnpului o coroan[1 de hiirtic, pe> care sunt cuvintd1• .Sffint<\ n atură şi
ncmuritornlc Dumnezeu. incluni-te ele noi"! El 7.ace cel J>Ulin 2 zile, îns;i, npoi
este pus in groapă acl:'l!lcil, cjpt11şită cu stf1lpi de stejar grosi de 1.1/2 picio;irc,
lmpărliţi in clou{1 părţi, t<iinle în lung şi care se scobesc rlupă alcătuirea trupului. mai mult ori mai puţin într-o p:1rtc a lm~tcnnului se pune mortul şi cu ccnlalti1 parte se acoperă . P~ntru sufletul nmrţilor arde <> lampă in biserie;i 40 rle
zile şi 40 ele nopţi. dup<i care ~c ţinc intotdeauna o slujbă. Cheltuielile în gropăciunii fac ele obicei 12 galbeni.
Afor<\ ele ace;i~ ta s-a mai observat că, lipovenii nu fmnC'ază tabac. nici nu
ii trar. pc nas, c1i nu bNlll nici vin. nici bere, pentru că Ic socotesc produse ale
diavolului . mai ales fu'Tlatul tabacului zic ei că arc ţ.c ciracul in si ne căruia-i
il'~<' fum din gurl1. Conform nrindpiilor lor religioase ei nu pot aven nici rnuIC'l'i la cao;t>, locuin(ele Io?' le \ in ca si bi serici le lor ca fiind sfi nte : '.'ii una :!'i
aitn sunt pfinr.f1ritc dacă intră un cuinc în ele: de aceea ci Î'.'ii ţin ci\in ii numai
in c urţi , Lipova nul nu depu ne in nici un chip un jurămîmt nici in cazuri publice. po!itice. nici criminal. deoarece clupa tradiţia lor rclir,'ia lor are ele urmarp
ra in orice caz şi nrni ales J;i judecă ţi să se sp ună adevărul şi fără jurământ;
se zice c[1 nu şi nite mai mulle obiceiuri, pe care le lin fo11rte Uiinuitc. Atflt:1
c•ste tot cc !;C ştie tn puLlic despre lipoveni. într-aceea. ruşii, cluşm:rnii lor clP
căiwtcnie. povc<.tcsc multe :ilte lucruri. cărora nu le poţi da creziimânt f;'\ră a Ic
examina mai ales cfl multe s-au scornit pc socoteala lor clin c.,uza urii reliuio;isc şi duhului ele pcr'<ecuţ ic.
Un bucovinean. c;uc cu noaşte bine limba rusea~că şi bun prieten m-a nsir.urat că există o carte ru să tipărit.'\. ln care ar fi însemnate toate principiile ~i
obiceiurile lor ; el nii-a spu"' că sunt si secte intre lipoveni. in care sunt însemnate ca principale : Popowcziki (cu preoţi), Bez popowcziki (fliră preoţi) şi Bohorodnicky (adoratori ai Maicii DoJY1nului), din care, dacă este adevărat, este de
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priceput că lipovenii, deşi au preoţimea lor, nu toţi adoră pe .Maica Domnului
in calit.itc de mamă a Domnului şi că intre ci sunt şi unii, care nu au preoţi.
Pr~tul lor. este cel . mai distin s din Bucovina un anume Petrowicz, cu care
mlcscori unii au incercnt a vorbi dcspn.• religia lui ; dar la nstfel de convorbiri ,
ori nu n"ispundca !li vorbc.>a de alte lucruri, ori SQ recomanda şi pleca. Aceasta ne
lnclcamn ă să prl'supuncm c<"1 lipo;,enii trebuie !>ă aibă multe :ibatcri esenţiale de
la religiunea r,recu-neuniti1. 1Jup[1 părcrt·a mea secta lor p:1re a fi un nestori ani"m ~·, modificat, c:ire cu vremea va fi fm;t mult adaos ele.> prcolime, parte din
ne;;tiinlf1. parte din li1comie .; c<.1c1, dacă consi derăm ci1 m ni tot Orientul est<' plin
de aceustă ~ectă a lui N(•slqrius, şi că ea se deo~ e beşte şi acum prin r igoarea
obiceiurHor ş i traiului ele alte .sec:t.:!' tlin Orient şi că nu adoră nici pe Maica Domn ului in accast.'1 calitate. ca i;cnell·i x s-ar putea să-i ţinem de un fel ele nestorienj.
Jntr-aceen, deoarece . pâni1 acum . nu am avut prilej să citesc ceva despre
răscolnicii rlL'$i ş i !>."I-mi :J<htn :~tiri mai amă nun ţite despre originea lor, este nat~ 1ra,I in \clept lucru sfi ;1mfln judecata mea despre ei".
6. <icrm<mii. "Afar<"1 ele colo: 1 işti şi funcţionari chczaro-crt1iesti nu se găsesc
mulţ i ncmli, în Bucovina ; ei sunt mai ales mesPriaş i şi profesionişti, locuiesc mai
ales in ora'ie ca Cern;hi\i, .Suceava. Siret".
7. U11uu r ii. "ln Bucovina st.11~1 3-400 ele un guri, care s-:iu mhcut clin secuii
fURiţi clin Arck•al in Molclov:i. f: ele prisos a ne ocupa ele oriizi nl'a. limba, obit·(·i urile şi rc.>liJ!ia lor · ~ecuii fii1,c1 cu no scuţi , iar un gurii cl in Bucovina fii ndu-le
asemt:n1·a clup{1 obirci uri. limhii ~.i port. Ei :;unt sau cal.clici sa u rcformnţi : numai1' at;ita am s{1 obwrv ci! intrl' ('Î se găsesc cei ma.i urniţi hoţi de vite. un viriu care c~ t c altmint<'ka gent'ral in Bucovina".
B. T19a11ii. „Ni căieri tir.anii nu ~unt mai muli i. clar. poatC' nicăieri mai ne11oroci\i ca in :'l lolclova ~i \ 'a lahia. !n Bt1 covina sc socotesc la 100 ele familii; totw;i, neaviincl locuinţe fixe, ci fiind nomazi prin ţarii, p rin urmare C'rud nlul lor
obicl'i acum clispărund pcc;tc i;ra:-, iţă şi reven ind după câtva timp. nu se poate
~p une c·u ~ Î [;lll"a nţt1 n11m<"1ru l celor din Bucovina ; ei sunt <le :ilt f~J liberi aici.
nu jolJagi, ca in ;\Toldov:i si Val:ihia : ci se împar t in cete s i fiec.,r<' :irc un conducător sau jude. I .a un Jo,.. au \ip.anii un că pita n de \ir.ani. care ele obicei este
din lari1 si mazil. el juclcc:"i toate pricinile. micile lor proce~e şi in irrijeşt e d e
conscrip!iunca anu a lă n lor: adu n i1 ele la ei birurile şi le aduce în casa cercuala;
pentru a .ta prim eş te 2or> de fl c; rini ele la erar si fiecare ligan trC"bu ie ~ă-i facă
2 zile ele robot.[1 pc a n. DcoarPce in Buc•ovina toate trebuie ~ ă mearP.ă cle-a-n cloascl1c.>, aceşti căpita n i înşală şi pe monarh şi pe s.'lrmanii ţigani, supţi pâni1 la
. . ,Înf?e ".
D espre caract.crul mu!tinaţio'lnl al p 0 1pulaţici B11covfn 1!i. „Cu acest :imestcc
ele naOun i este uşor dl' priceµul cfl pul in ă unire domneş te intre locuitori ~i l'ă
:iici se găsesc tot soiul el<' ol;ice iuri : ori mai bine zicând . :iici nu se pot defini
obicei uri predomn itoare şi caracterul locuitorilor bucovinl'ni. mai ales v ir tu ţi s.'i
ca uţi :1ici : l'ăci ce poţi a<:tepta de la o n aţiu n e (cl:ică :im Jim !n privire l'hiar ş i
fi<' pe moldovean. n. J.B.D.) : care a fost apăsak'l de lungul ckspoti~m in cla sa
sclavil•-"r ; care apartinea, prin desele r:izbonie ruso-turce. ciind unui , câncl altui
beligerant s i e ra pră d:ită ş 1 m:iltratat:i -;au de un1.1l sau de altul : care nici odntă
bi ne 1111 a vă zut clar decât t ot ce-i rău : când faptele unei naţiuni străine nu au
fost fo ţii d e ea nicioclati'1 blilr.cle ş i binef<icătoare? Ce virtu(.i poţi aştepta după
ast fd ele premise şi de la na\iu nea moldovenească?
Pri vire asupra evoluţie i Bu::clt'inci .<rub 11ustricci. „Timpul de l'i'lnd ei (bucovinenii, n.n .) stau sub guvernul mai bliind al Austriei este prc:i "'curt. decât
se poate profit:i ele obiceiurile noastre. Drumul spre o mai bună culturi\ ar fi
putut să-l arate funcţionarii publici. prin stimulare. dacă. din nenorocire nu ar
!i dat tocmai aceştia ultim<i lovitură pulinei moral e rămnse in urma clespotismului turcesc şi pu~tiirii ruse şi nu ar fi innădu1it-o pe dc.>plin.
87 nestoriani"m -.. cloctrină relirioasă fondat<i de Nestorie şi condamnată ca
erezie de sinoclul ele la F.fcs (431) ; susţinea că Hristos are o natură umană 5i una
divină.
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Pentru aceasta mă "ăd si lit să fac cdtcva observaţii asupra actualei admicivile şi ;udlciare a Burovinei.
Din vremuri, adică ~u h guvernul moldovenesc, ţărişoara aceasta, cu rezidentă in Ct•rnău\i şi anume ln felul cum i'<1olclova turcească este administrată de
ispravnici 111, pcstt> Joc urile muntoase era un c.ăpitan de codru sau căpitan de
munte. Jo:i administrau politiceşte şi judecătoreşte.
Dupi\ ocupaţiunea austriacă Bucovina a fost la început administrată mili11istraţii

t.ăreştc.

Un gt•ncrnl. sub comanda supremă a generalului comnndant din l .embcrg
îngrijea <11• aCnccrilc provi nciei acesteia şi cartierul personalului acestuia era in
Cernăuţi.

'l'rehulc w mi1r turisesc că, pentru moldovenii deprinşi a-şi aduce purile v erbal şi filru formalităţi la ispravnici ş i a se mulţumi cu sentinţa lui arbitrară, ce
se dă pc loc, administraţi a aceasta simplă e ra foarte potrivită. Totuşi, fie că
funcţionarii admi nistrativi, fie că natiunea obişnuită din timpul guvernului turresc cu ~chimh(iri continue, a dat indemnul. destul că se născură deseori pâd
i n cont.ra ace„tor funcţionari, se trimiseră comisiuni, unii funcţionari daţ i de gol
au fost pedepsiţi - clar nici mai putini şi din boierimea ce pura - până cc in
anul 1780 Bueovina fu incorporată la Galiţia.
Pt•ntru judccar~a afact>rilor i;-olitice se crea la Cernăuţi un Kreisamt. apoi
un tribunal pentru toată Buco\'ina ; iar în ce priv eşte justiţia se crear[1 3 judecătorii districtuale la Cernăuţi, Siret şi Suceava.
Cu !.Chimbfirilc acestea. plongcrilc au încetat un scurt timp ; se pare însă ca
numni pentru ca după aceea să fie purt<ite cu zel mai marc l)i CIU mai multă
!> tMuin\ă ; pfină când în aceast.<:1 afacere se încu rcaseră persoane mai inalle l)i
punii cc în vremea unei prea înalte dispoziţii se trimise o comisiune mixtf1, coni.tat:1toarc, di nt r-un consilier gubernia! l)i un consilier al \ării, rare clurea11'1 ele-acum 3 nni. SfUrsitul acestei afaceri este cu atât mai mult de aşteptat. cu ciil;.
in toatC' privin\eic. purtarea tuturor autorităţilor ş i chiar a Curţii de Api'! a fost
l'Urioasl1 cu privi re la această comi si une ş i av<'a sfi însemneze ceva clcos1•bit.
Fa\ă de aceasta putem admit<: cn sigur că poporul este în ge neral blajin l)i
liniştit si c[1 poţi face cu el tot ce voiel)ti : ş i se face o mare n edreptate dacii tot
răul ct• se intumpld in Bucovin'I i se pune în spate poporului bucovinl'an. Viciul
prccumpunitor CC' i se poate obiecta, c.'.lr<.!-i general aici, este furatul de vi te. căc i
zi şi noapte se pri nd hoţi ele 11ce ş ti;i .
Acesta îi pricinuit de împrejurăril e urm ă t oare: I. Bucov ina este o \ară cc
face rruntărie, arc graniţe foart e întin se şi n eregulate, care. in uncie locuri nu
sunt marcate, prin mun\i ori râuri ; în unele locuri se încrucişează chiar :l feluri
ele r.rani\c : prin urmare e~;te foarte uşor s.'i tc strecori o; i să te întorci oricând
pcsl•~ r.raniţ[1. Vitell• moldovenilor, su nt, in păduri l!i la păşu n e. l;hatc ~i n r.ur;:o sau
pltzit<' foarte nei:lijent şi prin urm:i.rc pro\·erbul zice : ocazia face tălhi1ria ; căci
ficc<i'ruln-i este lL5or să milie făr<i ~ă fi e bă ga t în semn{1 puţinele vite l!i să le
ducă peste r,ra nj\[1. Nu-i de nici o minune că acest r1\u cre~t<' si clin zi în zi
şi
devinl' prea 1wneral. Afară de aceasta nimeni nu po.1rtă grijă, ele-a se opun e
ace-;tui viciu r{1u. prin măs•1ri în\ o?lrptc !fi potrivite. Oricine poate cumpăra vita
la tiirr.uri f<lr{1 să stil' c!e ln cine ş i poate s-o viinrhi ffiră a se ler,itima cum se
cuvi rw. Tocmai libertatea aceasta dă celor răi indemn să-si facă trebu r i!<' lor.
O nutorltatt• politic;i bine întocmită şi ocupată t'll oarÎ1<'ni destoinici ar lfi
curmat ele mult ncest rău. D:ir. durere : Bucovina parc a avea so:irta de-a vedea
în fruntea sa t11t ce-i m:ii incapabil. imoral ş i egoist in monarhi:• întrea gă. i\ct•l)t i
domni nu cuget;\ a conduce Buc:ovina conform i nt enţiilor guvernului. la birw sau
la civilizaţie; ei se cu!?eli\ nunrni la îngrăşarea pungii lor şi după cc prin firea
lor egoistă necresc ută ~i senzualii au sfiirşit ~i puţi nul hun rămns locuitorilor si
s-au îmbor,ilţit, C'llUtfl ~w;in~ri si batjocoresc apoi încontinuu pe acest popor ~'ir
man. care a fost temeiul fericirii lor vremelnice. numindu-i barbari. scmi-0:1mcn i,
Otahiti etc.
Tocmai acesta este motivul că mi-am propus a povesti unelt> proceduri ale
funcţionarilor actuali, din Bucovina.
88 despre

administraţia molrlovenească

vezi Jon Nistor, op. cil., p. 23-27.
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Deoarece de la cel dintâi până la cel din urmă amploiat nu se pune lcmd pc
executarea constiincioasă a afacerilor încredintalc, conform chemării, ci se speculează mai mult, prin ce mijloace pol să negustorească mai lt5or cu funcţiunile,
este evident. că afacerile tr.-\.>uie să ia un curs pieziş, periculos şi pentru ţară şi
pentru st:1l.
Pero;onalul de ca11celarit- nu şovăieşte a corespunda cu locuitorii asupra afacerilor lor, a le preda acte oficiale, ba chiar a reprezcnt:i părţile ; fiecare caută
a se face cunoscut cu cu\iv;i locuitori din district şi cl:ică la Oficiul ccrcual se
prezint..'\ ct•va în contra păr\ilor sale, le dă imediat de ştire, cu o instruc~ie ce au
s[1 facă. Acrst obicei se întinde, precum am zis, pană ln funcţionarii superiori, cu
rlcosC(l.>i re că, aceştia, fiind in vaz.'l mai mare şi toate cercetările făcându-le ej,
au şi toate mijloacele de a sµeculn cn gros cu autoritatea lor. De aceea se ivesc
p rotocoale ele instrul·\ie fabe, în contra cărora părţile protesteaz."1 tare, jurându-se
ş i sunt p,ata a face ş i pâr:.i, d"t în protocoale s-a scris tocmai confrarul ele la cc
nr fi trebuit. să se ia în dP. I.Je ai ci şi perse cuţiile, pedepsele arbitr.ire ale par\i lor can• îndrăznesc a fae<.• nccstc păr\i. Dacă partea aceasta este un baier sau
un arendaş, atunci se caut.i a aţâţa pe supuşi şi a-l încurca în felurite procese
a.'>a ca la urma urmelor p<irtea trebuie ~ ă cedeze şi să fit• veselă că a fost peclepsi:i1 cu o pedeapsă blândă şi binefacătoarc.
Deoarece supuşii moldoveni au să dea proprietarului, în puterra vechi lor
hrisoave munca de 12 zile ele lucru ~i arară de aceasta şi dijmele clin toate productele, la începutul J?UVerniirii austriece arenda moşiilor clin Bucovina era foarte
mică : ace;1sla acum întrece de 10 ori pc cen dinainte.
Despre Jcriomemtl arendcirii. „Este ele necrezut, canci auzi c[1 o mosie, care
Snaintc cu 30 de ani se arenda cu 50 ele galbeni, azi se dă arendaşului · c-11 mai
mult de 500 P,albcni ; ~i cu toate accstL•a se rup formal după obţi nerea acestor
;ircndări suite, cu toate că zidirile nu s-au imbun[1tăţit. zilele de robot.a aceleaşi
au rămas si impozitele s-au dublat; e'>le ~ crezi că e imposibil ca an•ndaşii sa
poată trăi in nccstc împrejurări. Şi totuşi, aceasta-i foarte firt'sc cui cunoa.-:;te
mc11 lul cle-;1 utiliza arencli"l ri lc în Bucovina. p,mtru că evreii bot.<>zali si neboleza\i. :mnenii. grecii etc. pricep, art:i de a-şi stoarce ele la ţăran 100 ·în ·loc de 12
zile rle robotă. Dar, pe ntru ca să nu fie piiriiţi şi în acest caz pentru a avea ele
partea lor apare nţa legală, fiecare se.• sile!ite ~-şi câştige clin vreme pe respecti vul comisar ; la o eventual<'\ cercc:tare npare apoi funcţionarul şi ţăranii sunt
aduna\i : clacă parilc nu pol fi tăgăduite, comisarul se face mijlocitor. intervine
cu autoritatea sa şi la nevoie li lasă să se simt..'l, până ce piiriişii consimt să se
Smpac.-e ; clacă µurile !>Unt int.em~iatc (căci o comună nu are obiceiul a pâriî nicioc1atf1 ş i fonrt.- rar f:lra temei) rlar ele a~a fel, că nu 1:.ol fi <.l•JVP.clite u şor si clac[1
se poale vorbi şi in contra mult. supusul tre buie să fie învins; cei care sun t plcnipo:.Cntiaţi ele comunii sunt priviţi ca revrilt<itori ai comunei, insemna~i la protocol şi pedepsiţi cu arest, bătaie şi uneori cu expulzarea. Prin a ceasta. c:eilal\.i
tărani sunt băgaţi în spaimă şi mai bine sufăr toni<! decât să se purasc;i. lnvoiclile supuşilor cu proprietarii lor ori arcnda5ii sunt aprobate de Ol;iciul C:Cr<'11al.
Uirâ a cerceta dacă sunt ori nu favorabile supuşilor, deşi. după legea în vigo.-ire,
supuşii sunt priviţi ca pupili şi Oficiul cercual trebuie s ă-i reprezi nt<· în toate
cazurile. Dealtmintrclea la toate cercetările de acest fel se nimrrcşte proverbul
"pauper ul.>ique facct" (Sărăcia se lntincle peste tot). Unii din funcţionarii mai
mari poartă o casă pe care la I.embcrg nu o poate imita nici un consilier r?Uhern'ial ; ai cr<'cle că fiecan nre cilteva :o.ale : ş i ei -au GOO de fiorini anual. rlin
care plătesc 100-200 fiorini chirie anuală, ţi n vizitiu. 1-2 servitori. o bucătă
reasi1. „o fată in ca~. patru cai şi trăsură ; femeile lor poart.'l modele cele mai
noi. apar in toată ziua ln haine noi, cc in I.emherP. nici cele dintâi femei nu o
pot facL', M>cotiindu-Je toate acestea, ele inlrec dublu şi triplu !lalar de 600 de
florini ...
ln gcnt:>ral se poatt:> zice cu con!;liinla liniştită că c<>le mai bune ~i m<ii
blânde lcp,i ale r.uvernului austriac nu servesc aici in ţară pentru înaintarea binelui general, ci mai mult la generala prăpădenie şi apăsare a locuitorilor.
TJC's]lrc funcţionarii din ;ustiţfo. ,.Pentru afaceri le judecfttnrcşti şi hotărâri in
procese s-au făcut pentru ţilrani sau or;lşeni şi ln anumite neânţclpgeri şi prntru
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boieri, care dealtfel stau sub tribunalul din Stanislau, trei judl'răbrii locale, ele
district, în Cernău\i, Suceava şi Siret.
Dar, din nenorocire, clin capul locului aceste posturi au fost ocupate cu 0.1mcnii cei mai bi?.ar i ; persoane fără valoare, vagabonzi, oameni de nimic. calfe,
ba chiar ş i lachei a u fost trimişi şi aplicaţi ln Bucovina ca şdi. asc<1ori. rancelişti ; nu po\i să-\1 faci idee de ncdibăcia, ri'1utatea, obrăznicia şi volnica proc(•dură a acestor fol ele judecători ; cine-i cunoaşte pc ci şi faptele lor nu le face
nici o nedrt•ptnte dnci'1-i num eş te ho\i privilegiaţi şi \ine dn•pt peşteri de tâlhari
odiiile juclec[ltii lor. Fieci'1rui om onest trebuie să-i ~ângercze inima câ nd V<.'ck
această \nri\ bună, maltratată in acest chip.
La fiecnr<.' clin a.'îa-zisclc judecătorii unul este şi re ferent şi şef ele asesor .
de ln senti n\a lui arbitrară aturnu totul. Dacă el este onest. este uşo r de priceput
că n imeni nu va suferi din cauw aceasta. Dar se găsesc intre ci şi de aceia care
nu au pierdut numai încrederea generală, ci ~unt <1ocoti\i in public· ele extractori
coruptibili ele bani, abuzatori de puterea ce li s-a încredinţat şi ca fiind in in\elcgcre cu ho\ii şi tălharii.
St• povestesc in puhlic anecdote îngrozitoare şi ~ trliinul c~1re nu poate pricepe aşa ceva şi se îndoieşte este râs: cu in'iăm i am fobt 5ovi'iitor, nt'putând ~•i
clau crezare, pună cc faptele m-au convins.
I .or nu Ic pasă să primească parale ş i de la sărmanul \fmm . eare Ic încape
ln miiini şi cilt.c unul sau doi florini, ba chiar să şi ceari'1. SP pertrat ează ve>rL>ul ; locuitorii cc nu îşi pot ajuta, nefiindu-le cunoscute formalită\il e procewlor.
nu ~u nt i nstruiţi ce să facă şi, în loc ca, in aslfel de cazuri. jud ecătorul ~i 1·eprczinte am bele părţi şi sa se sile;1sca să pătrundă chestia, el rcprezinti'1 numai
pc nceln cu_ cnrc îşi ponte face o bună socoteală ; ia mărturi I false la protocol şi
tJ·atcază chestia unilat·!ral ; judecata lor rar se apeleaz."1, pentru ci'1 cctă \ ea nul .~au
ţăranul nu ştie de temeiuri ele apelaţie ş i-l lasă mai des s[1 trcac[1. Dac[1 !.'stc .,.;t
npcleze, trebuie să-şi dea verbal motivele. Cum poate un oră~can sau un \ăr:m
Ni. găsea„că motivele juridice, cl acă judecătorul nu-l condure? Pc .~curt jucit•că 
torul nu are altă grijii, decât sci-ş i acopere procedura astfel. inciit, ajungind acel a
la apel . s.-'1 nu dea de urmă - şi lL5or nu este acest lucru.
Cc se intâmU1 insi1 la moşteniri, tcstnment, cxemp\iuni, licita\ii. t a~:ăr i cu
banii depuşi. când nici nu se tace contre>lul, se falsifică acw, documente. depun eri de martori ale acuzatului ca şi ale acuzatorului, cum le ronvinC' ; 'IC fnchicl
i.upuşii in favorul vreunui domn şi-i ţin închişi, sub motivul unor acu:r.f1ri invc.>nlall', lun i întregi sau pimi'1 îi convine domnului. făr[1 nici o cercetare !ii la urm;'i
li SC d[I dr umul CU indicaţia sU fie lini!itiţi !ii să nu pura<1c{1 pc proprietar. C'ftci.
ultfl•l o va păţi ca şi până acum : cu un cuvânt func\jon;1rii juclec<ltore~ti ele aici
fa c pc judecă tor si părţi, cxcculă pe ţărani în mod urbitrar, şi-i calicesc şi ·cs'~amotca7.(1 in nuîi ni străine mostenirile.
'
'
Toatf1 \ara murmură. clar· nimeni nu s-a găsit lncă s;'\ aibf1 curajul a aduna
faptele :;i a Ic supune prc.·a înaltului tron ; pentru ci'1 unul ca act•st11 ;ir t rebui ~..-,
fio numai un om cinstit si un astfel de om nu voieşte să o;e încarce eu n umele
clisprcţuitor ele dcn •.1n~{1tor : m:1i ales clacă şi mai dinaint e Co,tc.> cuno<.cut. că ao;t:\
ii împrcunnta cu multe r.reuti'1\i; clenunţ.litorul ori ma i bine.> zi ~ acuzatorul e<;te privit
ca pi1ril'i o;i ţinut ~[1-ş i dove,!C'asci'1 pâra. Cercetărill' ele acest fel durcazil ani intrr.ai.
11cuza\ii lşi llll'n\i n autoritatea ·ii au mijloace să se răzbune pi:- un astfel de om :
ci nu ndcrcn \i, care se întind mai departe, decât poţi prcsupum•. I.a t>i altfel sună
dc.vezile ,clccât la un om cinstit ; !ii astfel descoperi torul mist·li!lor lor trebui(• • ~;i
apară la urmn urmelor ca un calomniator. Din motivul a ccst;1 nimeni nu se mil_;că
i;i chestia decurge h\ obi ~ nuitul s..'\u curs.
Judecdtnria pennlci. Deoarece cu nu sunt· obi'jnuit a da ca sinurt> şi împlinitt•
fapte auzite nu ma i, nu voi descrie t0t cc-mi este cunoscut numai clin :1ceslt r hi1>
despre judecătoria penalii. ci 111[1 voi mărgini. nun•ai la cell• ce le stiu e u . ln r.e~
nernl trebuie sfi mnrturiscs<" c~i la aceastii judecătorie toate lucrurile mers: mai in
rânduială, clcc1ît la celelalte jJosturi. Se zice, ce-i drept. că. din lipsă ele do~czi.
mulţi răi s unt elibe raţi ~'i i uoate şi d1·epţi, poate nici persoanele de la· criminal nu
m· nega aceasta ; clar s-ar si dovPdi că i;i-nu dat sentin\c clupt1 legile existc.>nlc :
căci trebuie să mt1rturisim, in trecut, legile noastrd. penale ~i . tot chipul cl<'-a proceda nu se po lrivesc ln Bucovina Dove..ii pe care le cerc codul nostru penal nu
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se găsesc la orice crimă. Poţi deseori fi convin-; că ăsta sau :1cela a comis crima
cutare sau cutare ; dar nu ~li lolcic!auna în stare a o dovedi înaintea judecăto
rilor, pentru că propria convingere incă nu face <> dovadă juridică ; judecătorul
trebuie s,.1. procedeze după lege şi propria-i convi'.lgere nu ii este suficientă pentru a condamna pe un delincvent : ci trebuie să convinţ?ă pe judecătorul superior şi actele tr„·buic să vorbească. Din motivul acesta poţi primi tot ce se vorbeşte în public cu o in\elca p lă îndoială. 'fotlL'ii este imposibil c:i toate să meargă
corect. dacă ici în considerare că in prezent. afară de judedloril generali se mai
află numai un singur asesor ~ii că, prin urman_., nu poţi forma niciodată fa chestii
mai impm:·tante un consiliu complet. dintr-un pr~zident şi cel puţin trei asesori.
Fiecare referent las11 alluia luaul !.ăU şi obiecte mai importante se iau doi auditorcs bencvoles de la judecătoria comunală cum volo decisivo ; aceşti doi asesori foartl' ne\·inova\i ii<i dau votul oro şi contra numai ca să ara te că au o voinţă liberă ; unii din pcr~onalul inferior v in rar in cancelarii şi absentează luni
întregi - lucru !>tl1 ş i la urma urmelor se nasc ncoriincluicli.
O eroare cscn\blă ce-am observat este ci'1 dclincvt'n\ii nu sunt inleroga\i în
ordine. ci numai în macular şi protocoalele adevărate se fac ;1bia la câteva săp
tămâni ori chiar luni. dcsi dup[1 regulament delincventul tr<>buie să-şi
subscrie
imediat depoziţiunea sa . Din ace:1sti1 manipulare succint'.i pot rezulta multe incorectitudini. Din cauza p(•rsonalului neP,lijent w nastc o inconv(·nicn\:i şi pentru
binele comun ca este foarte rlăunatoare.
Cercul Bucovinei este unul din ce>le mai mnl'i ş i din r.:iuza graniţelor apropiate. a feluritelor !Jrovincii. ca de obicei. plin cu vagabonzi rai. furtul vitC'lor şi
:1lte hoţii şi lillhării fac pc cei mai mulţi răi ; dup;î ce„1lamcntul genera l al judecătoriei penale. ck·lincvcnţii prin~.i ar trebui :\scullaţi in moci
sumar inclat[1
după sosire ; ~i prin urmare parc imposibil ca doi oa!ncni să intcroţ!h<'ze zilnic pe
delincvenţii ce sosesc şi să-şi fac[1 şi lucrurile obişnuite . Astfel, arcsla\ii rămân
mult timp neaucJ.ia\i : la aceasta trebuie să observ c[1 în închisoare nu-i nici o
deosebire intre cei deja intl·rogati „• cei de inter•)P,at. intre C('! de judecat şi cei
r.• siindi\i : ar<>st.a\ii civili stau la un Jo:: C'U cei criminali, C<'i abia sosiţi şi neinterogaţi cu cei osândiţi d<?jn. Popornl de aici oriciit de prost s-ar părea, este Jn
unele lucruri atât ele !)iret. incitt btrece şi pe cel<' ma·i iscu'iite nat.iuni : pe lângă
acestea se adug:i faptul cf1 ami cii cC'lui în.-:hio; se p'lt zilnic aclrc•sa la arestaţii ce
ies zilnic şi le dau cC'lor noi so<.i ţi instrucţii, scuze ele. A~a cf1. la interogatoriu ce
urmeazi1 multe su nt zădărnicite. A privi în uceste închisori este o grozăvie : putoarea închisorii o !.im\i vara ele la o sută cil• pa.~i :)Î eu cred că cel ce trebuie s.1.
:.: <idă in ca 2-:J luni trebuie s~1 '-Uf0re mai mult. dcr.ât dacă ar fi osândit la :1 ani
ele munC'ă silnic<i.
I.a sfârşit trebu ie să moi ohsc:-1> cfespr<, arcnzil .~ d<>. flid , cc ;im văzul clin propria mea experienţă c{1 este exact.
Deoarece ceie mai multe moşii din Bucovina au aparţinui mai înainte episcopil'i ele Cernăuţi (corect: H:idirn\i. n.n.), Mitropoliei clin Iaşi, feluritelor miinăs
tiri sau boierilor mari. acum mosiil.~ bisericesti se află in mf1inilC' inallului ierarh
şi stau sub administraţia din Gaiit ia a moşiii1Jr: moşiile boierilor se .irendt>nz:'i la
privaţi, deoarece boierii :1u lrccut in Moldova. Acc·; te arendări aduc şi ierarhului
~i poporului contribuient mari ciaune : şi statului ii sunt '>pre daunf1 pentru că in
toţi anii o mare sumă clC' bani este du să ln străinătate (mai ales aurul. n. l.B.D.).
supma,!lui ii sunt spre daun:'\ p01;tru că arcnrh5ul care se străduie să-şi sco;itl1 c11
tolo.~ arenda pl<itită înainte, il inşalf1 in felurile chipur.i şi 11 asupreşte: şi anume
aşa incâl. clncă acest fel ele arPndăr i vor mai fi de-aici înainte ocrotite. suptL'iii
vor fi cu lotul nimiciţi .
Dupi1 Ier.ea principelui Gl11ca. domnul nu poate lua P<' an mai mult de 12
zile de robotii : arendaşii bucovineni ştiu să-şi întocmească uslfel lucrul. ca supusul să facă de 3 şi de 4 ori atâtea zile. Dar. deoarece aceasta nu se poate obţin0
decât prin spccula\iuni, ce priVe'>c pre supus. este C'Vident cf1 aceste apucf1luri rafinate nu sunt departe ele înşelăl0ric. Intre apucăturile lor obişnuite sunt acestea:
1. Ei îşi însu.5cse mo5iile cele mai bune. comunale, care din vremi străvechi
erau ale supu.'iilor : le ară şi le seamănă pentru ei ;
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2) Deoarece apoi nu se pot ajunge cu cele 12 zile ele rabotă pentru păn:iin
lurile astfel spor.ite, ci :<.unt obli gaţi a stoarce sub felurite pretexte mai multe zile
de robotă, cc se obţin aşa :
- a) ducă supU!.ul nu it>se din zori la câmp, el primeste numai jumătat<.> de
chitan\.ă ; dacă apare. mui târziu, :1tunci primeşte 1/3 şi num;ii 1/4 ele chitanţă.
Uneori trebuie să rara chi;ir alt;i zi de robotă ;
- b) dacă supusul si-a filcut zilele şi. după ordinea existent.oi, are să îşi
capete chitanţa indată ; scara i se zice inslt că domnul nu are timp acum. ~ă v iC'
nită dată. El vine şi ianişi şi iară şi ci.te amâ nat. până cc s.irmanul supus işi uitit
!.ocoleala şi l ucră mai multe zile dccitl a fost dator. Acum cl~vinc neliniştit şi cerc
chilan\elc sale; apoi se face o ratuialfl la care \ăranul totdeauna c 1><1gubit ; per.tru că i se dovedeşte clin registrele domnc:-iti că a făcut numai atâu~a zile ; a:ci se
ivesc mai multe 1(2. 1/3, şi 1/4 <.'hltnnţc ş i sl ujbaşii domneşti dovedesc că nu a
ap<irut conform rânduielii cu zorile la câmp la robotă. Pot avea şi dn•ptale cft
tftr:inul apare pcatc cu câteva minute mai târziu ;
- c} Pentru a a ra o fa le;:! de pitmdnt ţăranul arc ele lucru c-el pu\.i n ~ zile ca
un plug cu 6 vite ; clupă obiceiul de până acum ·11 tării supusului i se cuvin pentru lucrarea unt•i f(tki 4 chitant.?. deşi deja la .nce:ist.'i clispozi\ie supusul este pftgubit; căci in Bucovina, uncie pâmontul c t:m~. arc Jips.'i de 6 boi şi de 2 oamen i
la un plug, prin l•rm~irc trebuie s.ft ~:c asocieze :? sau :i p,ospod;i:·i !,> i sit piardă :!
zile ele robolă ; şi totuşi s~ ;;:ăse.>c provizorii ale oficiilor ccrcuale, în care o fo!c~
cştc rcclusă la două chit;inte ;
- ci) arcncla~ii clin Bl!covina tin peste tot nveri , cu toate <.'ă c oprit: dar
pcnlru :\ eluda legea dau evreului contractele pe un nume străin şi creştinesc:
pentru că numai evreul posedă mai multă isteţim .?, p entru a face pe cc>l c:e nu-1
pricepe socoteala să inţek•avă ca la lumina soarelui că bunul unei moşii constft
tn <1cci1a : ca ţăranii să bea clin zi in zi şi clin an in an tot mai mult şi mai
mult. Aşa că acest fel de oameni sunt căutaţi şi primiţi nu numai ele arcnrl3.5ii
locului, ci şi de ceilalti posesori ele inoştcnin" Dacă i se sfllrşesc acum arendaşu
lui zilele de robotă, şi ci arc ncc.:'sitatc ric a ecre cateva ~. utc, el se adresează !:'I
cârciumarul s;'iu evreu : acesta trebuie să caute lista supusilor, c.1re :iu rărn::is datori pentru băutură : si să i11tcrvic la el pentru scoaterea datoriei ; datornici i sunt
adunati la un loc şi li S<' r!ă ordin să plăt ea scă inelată. amcnintfmdu-i şi cu t:XCcu\ie. Ţăranii la care banii sunt şi dealtfel rari, se roagă pentru amânări. L;i urfl'n
urmelor chestia se mijlocc!,>te aşa că ţăranii se pot achita pri n chitanta ele robc~tă ; o chitan\.ă se ia drcrt Î, D şi 10 crăi\ari şi astfel arendaşul i~i câ~tiir.\ 7..'llele
dL· robotă pc jumătate gratis.
3) Sub numele de zile de r~pnra\iunc. pc cnrc \,ăr:inii sunt şi nici dat.ori s.'\
le facă, in\eleg :ircnclaşii locului orice : zidiri noi. mori noi, crâ ~mc noi : in zidirea lor supuşii trebuie !.ă lucre mai multe zile fără plată.
4) Deoarece supuşii bucovinC!ni trebuie să dea mai înainte de toate dijmde
dm productele lor. clumnealor, arendaşii au si aici prilej să sc in;1\'11tcască spre
paguba s upuşi lor ; t•i nu iau, după rând, tot al zecilea stog, cum se cuvine. ci ~-0cotcsc de mai nainte toate ~toS?urile si caută unde-i fructul mai frumos si bu
apoi ele la un loc toal<\ dijma. Dacft pot ii iau ţăranului ce-i Jl1ai bun şi-i la·'\ă l11i
cc-i m;ti rău ; inr la p<'lnu"oi au obiceiul să ia dup,1 vedere rnn<lurik clC'SC', acolo
pc câmp !i i in acelaşi c-hip, adic{1 ce-i mai bun.
Acestea sunt nu!llai cl\tevn din apucăturii~ lor. Dar :.le acestea sunt prea
mulll'. decdt să Ic poţi insemna tntr-o scrisoare :llât de conci să.

I .A BUCOVilNE D1\NS LA VISION D'ION BUDAI-DELEANU
Hl>sumc
L'autcur analyse tout d'abord l'ocuvrc complexe ci-Ion Budai-Dele;inu l'O<'uvre de traducteur, l'activitc cliclactiquc (surtout commc auteur de manuel~
SCO}aircs), Jittcraire. juridique, linJ?UÎstique, poJitique, hi'>tOriqUC etc. - pour ct11-
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bli r ai nsi la plaC'e occupcc par Srurtc observaţii nsuptn H11cm•i11ei, (Brcvcs ob~t' rva ti on s sur la Bucovini:) rediţ1c!c l'n 1803. quancl l'mltc>ur s'i>t::iit dejf1 r(' nclu
plusiers fois dans ce tcrritoirt'. pCJur s'i nfornwr et se documentcr soi-mcme, cn
qual ite ele ("Onsciller tic la Cour ci'Apd de Lcmberg (!.vov).
Ensuite on prcsr:nte ct•s Sci. rte observaţii asupra Bucovinei, qui portcnt sur :
ks conclitions physico-r,eographiqucs de la zone. Ic rese:m hycirographique, Jcs
r!dwsses du sou„sol. des llabita1s. la population, Ies occo.•pati.m..;. I ~ probleme de
l'ethnor,en t>se, Ic nivcau des connaissancl's, la lanr;ue, Ies livres el Ies manuscrits
c1ui circulaient l 'll llJO:J, la rcligion des habitants de Bucovine. Ies classes sociaJes, Ies minorit..es nati0n<1lcs coloniset•s ou irnmif?n.les dans J3 rer,ion pl'nd:mt la
rl ominati()n autrichic>nnc - lcs „ri1sni<1c:ii" (!es l?us \ C''>), c'cst-iHl:re ele ~; ruteni el de
/111ţuli, Ies .Tui fs, Ies 1\rmcn icn~„ le> Grecs, Ies Lipoveni . Ies Alleman d ~. l<•s Honţroi~.
ks Tsigancs. Jon Budai-Dch~anu se refere l'nsuite, tres sur,gestivcmcnt, i1 : l'a dmin:stratiun civile et l'ar.parcil juridique dl' la Bucovine. Ies cffct s et surtout lrs
clefauts des fonct ionnaire-, Ic p hen•Jmene appclc „arcmla" (::rfu·1rar.t') ct Ies m o:y.
cns et methodes d'exploitalinn cles pays;ins p3r k s fcrmiers. lcs abus des employes de la justicc. I .'autcur manifeste un amour c t une comprehcnsion permanents pour Ies gens du pt>uple, il clcte~tc l'l ineme clemasquc ;wec beaucoup de
courage Ies r ealitcs wmbres, Ies abus, l'injustice. la corr\1ption .
On rc...Jmprime. pour J,1 premiere fois, apre o> l'imprcs~ion de l/l!.14, cn ta nt
qu'ouvr;ige distinct, I<· tc-xtc inte gral ele ces Hri??Jt:'.ţ obscrc·atio::s • 1:r la Bucot·ine.
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DIN BUCOVINA (1848-l!llB).
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I.

CADRllL GENEH.AL AL DEZVOLTARII BUCOVINEI
IN PERIOADA 1848-1918.

Bucovi na a fost smulsă din trupul ţării in urma l'U7.boiului ruso-turc clin
.anii 17ti8- 17H. Pentru sprijinul acol'dat, hab ~ burgii au cerut Turciei o modificare
>fit• frontieră în sudul Galiţiei. Folosind intrigile. mita. corupţia. trădarea ş i asasinatul.
Austria ajunge să stăpânească un teritoriu întins, din nordul Moldovei. pe care-l
ch.mumeşle Bucovina (Ţara Fagilor). Teritoriul ocupat avea 10.441 km 2• cu o populaţi e de 75.000 locuitori, dintre care 60.000 erau români•.
în aceste împrejurări, o parte clin străvechile meleaguri ale Ţării de Sus.
cu ne;tsemuitele monumente de artă medievală romtlnească. cu Putna şi Cetatea
dt~ Scaun a Sucevei, ~i-au cu11tiilunt firul existentei lor în 1:on<liţiilc vitn·ne nlc.' stă
vănirii hnbsburgicc, pună in 1918.
fn perioada imediat următoare. autorităţile habsburgice au iniţiat o puternică acţiune de coloniznre. orr,anizată şi sistematic;i, a acestui teritoriu eu colonişli
!.triiini. Noii veniţi au primit loturi de pământ, scutiri de d:\ri si tnxe. alte.' priv itcc-ii care le-nu permis o consolidare a poziţiei lor în cadrul economiei. apoi si
pe plan social-politic şi cultural. Prin situaţia privilegiată, coloniştii straini au
rie,·cnit sprijinitorii stăpilnirii habsburgice, acaparând cu timpul nu numai o poziţie economică mai favorabilă dec1ît a românilor, ci şi func\ii politice, in ;1clministra\ie şi justiţie 2.
Agravarea continuă a contraclic\iilor sociale şi naţional e a determi na t la
lll48 o puternică mişcare revoluţionară şi în Bucovina, cu un pronunţat caracter
social şi naţ ional. in urma cftreia au fost desfiinţate servituţile feudale. a fost
făcută şi o reformă agrară, i<1r Bucovina a devenit un ducat autonom in cadrul
monar hiei habsburgict! ..c, Cu toate ;icestc.' schimbări. românii au •:cm!Jinu:tt Gi fit'
menţinuţi într-o stare de in ferioritate economică. fiind şi slab reprezentaţi in
instituţiile administraţiei şi justiţiei (clin 152!.1 de funcţionari. numai 223 erau români)~. Aceasta impunea organizarea luptei. pentru drepturi economice ş i politice.
far înlăturarea acc.'stei situaţii va constitui unul din obiecti\'ele ele ncţjunr. ale
numeroaselor societăţi cu caracter profeo;ional şi cultural-naţional. care au apărut
fn Rucovina, în a doua jumătate a secolului al XTX-lea.
Politica de deznaţionalizare a românilor s-a manifestat cu o densl'hit..-'i intensitate in domeniul învăţământului, al culturii în ţ?eneral. Şcoala a fost privită
ca o problemă clin domeniul politicii. ca o pârghie de întărire a dominaţiC'i hi1bsnurgice, prin intermediul căreia trebuiau aplicate toate măsurile poo;ibile pentru
i:rermanizarea noii provincii. Şcolile primare infiinţatc în Bucovina U\'eau limba
de predare ~ermann -.,t n perioada l8lfi-1850, şcolile de aici au fost puc;e sub conl A. D. Xenopol, R<izboniele dintre rU$i şi turci şi i11râ11rirca lor asupra romdnilor, Iaşi, 1880 şi M. Kogălniceanu. Răpirea Bucovinei, Bucur~ti, 1875.
2 A. Morariu, Bucovina (177-1-1914). Bucur~ti. 1!115. p. 42-43.
3 A. Vasilescu, Anii IR·IR-18·19 în Bucovina, Suceava, l!lli8, p. 5-12.
4 A. Morariu, op. cit„ p. 130-131.
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clucerea consistoriului romano-catolic cli n I.embcrg (Galiţia), care a intensificat
măsurile de catolicizare. prin înfiinţarea unor şcoli pentru adepţii acestei confesiuni. Din 1850 plinii in 18fi!I, şcoala clin Bucovina trece sub conducerea consistoriului ortodox din Cernăuţi. /\cum S(> intens ifică ac\iunea pentru crearea unar
:)Coli românesti, pentru care militau intelectualii români, care au pornit o intens{1
campan ie prin publica\ ii. bro~uri. memorii, iar după 18GO, în cadrul socil•tfiţile>r
cultural e care iau fi in (ă . Aceac;tă ac\iune ele susţinere a ~<:'olii romiineşti era
nc::esarii. deoarece ~itlla(ia in\'ăţămilntului in limba românii era grea, ge neraţii
întreni ele tineri trecîmd prin şcolil e !n c;1re se făcea educa\.ie pronun\at r.ermană.
ln 1865 cxislau 133 şcoli primari', a:ir curat romnne:ili nu era nici una ; m:ijoritatca
erau mixte (cu limba de prcclarc gcrmanf1 şi româ nă), iar o parte în:o;cmnată era~
exclusiv germane şi ru tene.
Prin lcţrea şcolarii din 14 mai J8fi!l. şcolile inlr{t sub conducerea adm!nistraiiei
publice, acorclunclu-st• „ep,ahi îndrepti'1\in· pc teren şrnlar tuturor na\ionalititţilor" :;_
Pe baza aceslC'i ler,i românii ~olicit:'1 crearea si a unor şcoli ~C<"Undare. aUituri de
cele primarC'. Se infiinl,ează în 181l0 un lice u la Su.cca\'a şi în lllti3. unul la Cerniiu(.i. Datorită piC'dicilor puse dt> autoritllll. primele clase paralel(' !'On~tlncşti
se vor înfiinţa la ace.c.te licee mult m ai l1irziu (in IBRI la Suceava. ia r toate cele ·
opt clase vor exista abia în HlOll ; la Ccrni1uţj ele au fost create in IB!J8). Din
acC'astă cauzii ~e vor infiin\a n mncroase sroli p:anicularc romuneo;ti , sus\inutc
material ele societăţile c".:lt11rale .şi clin alte mljloa::c.
ln 111811 cxist;iu în Buco\'ina :?!13 ~ coli prlnwre, clin c<1re numai III erau romfmeşti 6 : iar in l!H4 numărul lor era ele !i31, numni 17!) fiind româneşti !}Î
„această tre!mc clin to\;1lul şcolilor µr imare, românii bucovineni au trebuit să şi-o
cucerea scă cu mari sacrificii" 1.
I n llli5 impăratul „clăr11i<.~tck Bucovinei o unh·crsitate, infiin\a!<'1 la Cernăuţi , care va fi ele la în ceput r.cr mnn ă. J .a intervenţia intelectualilor români.
prin intermediul dcputa\ilor clin parlamentul vienez, c~tC' infiinţat(1 <> catedră de
limba şi literatura română in cadrul l"acultMll de Litere. /\bia in 1!112 se va preda
la Universitate un curs de istoria românilor, de către Ion I. Nistor u.
Condiliile economice. sociale .şi n:1\ionale au determinat ca românii sc''t imhră
!.jşczc mai ales profesiunile educative. ele cu lt ş i magistratura. Tinerii îşi continuau
~ tndiill' în Transih:ani;i, apoi la univcro;iti1\ile din Burlapesta !}Î in ~pecia! la Viena .
.\ici t•i au cunosct!l situaţia rorwînilor din rdelalt•.! teritorii subjur,at•!, au veni t
In contact cu pcrscnalită(.i culturale şi politice clin România, s-au fo!'mal în :.piril::I icleii de lupl<i pC' ntru unitatea culturală şi politică a tuture>r românilor.
La Vie11<1. tinerii studenţi români au activat în cadrul Societăţii Academic~
~Bomi'1nia Jună" (creatf1 la li aprilie 1871, prin unirea „Societăţii literare şi ştii nţi
fice" lf!fi4 cu „Societatea acaclcmicii „Homânia" 1867) !I. l n perioada 1871J!H I, :n rad1·u l ac~stei socict:"1ţi au activat 17fil membri, din care 5:!0 erau din
Buco\'ina. ln m·csl centru ele unire a întrer.ii studenţimi romune, tinerii au legat
prit·tenii tra inice, au cultivc1t o viaţă socială în spiril naţional, formiinclu-sc şi
cre ~ cimcl „„.acele caractere ferme. energiile necesare pentru lupta de emancipare
a unu: popor" 111• Hc\'eni\i in tinuturile natale. tinerii intelectuali vor desfăşura
o b o;ial•' activitate în direcţia afirmării in \'iata social-economică şi politică a
romf.nilor din tC'ritoriile !:-Ubjugate de străi ni.
/\nimati1 ele prn (unch~ idealuri 11aţ ionale, actionimcl in strâ n să legătură cu
fr;1 ţij lor clin celelalte prcl\·i ncii i"'toricc rmnfmC!}ti, intelcctu:11itatea clin Bucovina
a contribuit în mod direct şi "'ub~tan\ial la ridicarea spirituală şi materială ;1
romiinilnr clin ace~t teritori u.
!'1 ibiclcm.
li G . Hogdan-Dui cii. IJurnvhw -

notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu, 11!!15. p. llH.
7 V. Greciuc. Cultura. românească în BucoL'ina, Cernăuţi, 1913. p. 2·1.
8 ::\I. lacobe~cu, I<m I. Nistor, în Suceava, IV, HJ77, p. 2ti9.
fi I. Gr:im<iclcl, Socktalca acudcmku .wcial-lilcrară „Homânia Junii" din Viena
Uiil1 - 191X), Araci. l!l1 2. p. 2 ~i urm.
JO Uaportul cmual nl Socicl{•fii acaclcmicl' ftRomânia Jună" din Vienei, 1906„
p. 13.
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O contribuţie inscmnată, ln via\a cultural-na\ională a romfmilor clin Bucovina,
a avut-o şi Biserica Ortodoxă 11. Hczistând politicii de catolicizare dusă ele autorită\ile habsburgice, biserica a constituit multă vreme, pentru românii subjugaţi. singura „supap;i" d<> resp1ra\ie" 12. F.a a sprijinit direct dc>zvoltarea lnvă\;i
rnântului pună în 18H!J (cîin<I acesta capat<i un caracter laic mai prnnun\at). apoi
clin veniturile Fondului religionar vor fi sprijinite matcri<1l şcolile rr>mfJneşti
precum ~i unele acţiuni iniţiate dl' societ;i\ilc cultural-naţionale.
Mişcarea na\ionali1 a românilor din Bucovina, dczvoltatI1 impetuos in a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, i5i arc rădăcinile in eveniment.ele anului 1848.
Deşi în Bucovina se rcsim\ea lipsa unei burr,hczii româneşti. s-a dezvoltat si aici
o mişcare revoluţionară, cu caracter social şi na\ional, condusr1 ele boierimea liberală (un rol important l-au avut fra\ii Hurmtl7.achi), intelectuali şi clemente
orăşeneşti înaintate. Această mişcare a fost stimulat{• şi de prezenţa in Bucovinil
a numeroşi revoluţionari din Moldova, Transilvania şi Banat 1;:_ ln acea perioad[1
se aflau în Bucovina : Vasile Alecsandri. Alexandru Ioan Cuza. C o„t.ache Nc·~rj.
Alecu Husso. Timotei Cipariu. Iacob Bologa, George Bari\iu, Aron Pumnul. fraţii
Rosetti, .Mihail Kogf1lniccanu ş.a. S-a creat astfel o „comunitate romf111~·ascf1, unul
din puţinele altare pc care s-a ars flacăra sufletului rom1incsc unic" 11.
Patrio\ii l'Omiini au desfăşurat o inteno;;1 ~1ctivitatc politică ~i ideologică în
coloanele gazetei .,Bucovina" (care a ;1părut întrt• 111411-- 18fi0). <.ub ccnduccrea fraţilor Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi. care i~i propunea să cle\'ină „clefen'>orul
intereselor naţionale, intelectuale si mah'rialc ale Buco\'inci. reprezentantul dorinţelor ~i ne\'oin\elor ci. organul bucuriilor ~i sufcrin\elor ei" 1:..
ln 1848 Bucovina era .,o Hom5nic marc in miniatură. altarul pre(?ătirii unităţii teritoriale a românilor. prin comunitatea directă suflcteilscă a căpeteniilor
rulturalc din Principate cu cei din :\rclcal ~ i Ru~1vi na" ir.. l\cca<;t;i ~1 rln~ la întărirea le~ăturilor dintre patrio\ii şi c;'1rtu1·arii româ n i. a impuhionat dezvoltarea
unei culturi unit.1rc ~i a prod u<; o nde,·ăra ti1 rcg r ne rare in \' ia\.a cullura:-naţională
rlin Buco\'ina.
Unirea Moldovei cu Tara Homf1nea~că în 185!1 a trezit speranţe in inimile
românilor din teritoriile monarhici habo;burr,ice. le-a întărit increclcrea ln viitorul
naţiunii române. Crearea 51(1tului na\ional romun a determinat curtea imperială
s[1 fac[1 uncie concesii romnnilor bucovineni : în acela.'ii an Au-;tria este înfrântă
de Italia si ln 1860 e'>te nevoit.-\ ~ă introducă o noui1 constituţie. larr.ită !n 1867
cu prilejul instituirii dualismului austro-ungar. In l8til. f!U\' crnul vienez consimte
să se dcsfă~oare nlcp,eri pc.•n tru C<1mcr;i provincială a Buco\'inei cu sediul la
Cern{1u\i. Apoi, prin decretul din decembrie lllli2. Bucovin a revine la situaţia ei
inil,i;ill1 ele unitate admin istrativă separată, autonomi'1. rccuno-;ci ndu- i-sc a~tfol caracterul <'i io;toric ronui nesc.
Cu toate aparentele înlesniri create clupă 1848. situa~ia româniior din Buco\'ina a continuat si1 se ar,ravcze. ceea cc justifică diferitele forme de luptă ale
acestora. Ptină la HJOO, Curtea clin Vien a, pretextând lipo;a ele oameni cu prer.ii tirea n ecco;ară pentru ocuparea funcţiilor publice, a adus funcţionari din provinciite vestice. continufincl astfel politica ele deznaţionalizare a elementului românesc. Anali7ilnd statisticile ele la inccput ul «~colului al XX-iea, se constată c[1 in
instanl,cle juclc·cătorcsti. în înv.'iiămimt. în l""<>rpul mcclical ~i farmaceutic, romimii
se r.iiwau intr-o viiclită infer ioritate numerică"· Ca şi în Tran-;ilvania, popula\ia
11 l. I. Nistor. Istoria bisericii din /Juco11i11a şi a ro.~tului c>i naţional-cultural
romcinilor bu::ovin<'ni, Bucu:-C!;'ti. 1!H6. p . ! fi şi urm .
12 V. Curticăpeanu, Mişcarea culturalei romdncasccl pentru unirea clin 1918,
Bucureşti. l!l68, p. !J.
13 T. Ba lan. Act.ivitatca refugiaţilor moldov<'ni in Buconina. Sibiu. HlH, p. 2-7.
14 N. lorga. Legăturile culturale intre Bu.cor:ina şi principatele romcil:eşt.i,
Bucure!jti, 1!114 . p. I 7.
15 „Bucovina", nr. l, 4 octombrie 1818. p. 2- 3.
1U Al. Procopovici. I.uptclc naţional e din ce lăfalt vca•: ; Bucovina care a fo.~t
şi care va 11<i fie, extras clin „Transilvania", an î'.l, nr. 12, Sibiu. l!l.\2, p. !l.
17 I. F.. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale di11 Ducovina, Bucureşti, H116,

în

t•iaţa

p. 141.
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românească ajunse~e să fie s upusă de o minoritate aparţinând naţionalităţii stă
pânitoare. Astfel. !n pre njm;i izbucnirii războiului clin 19J.l, !Jtl,50/0 din marii
proprieturi erau străi ni şi st:\pîinenu 1:11,94/l/0 clin suprafaţa agricolf1 a Bucovinei,
aclicâ ele -l,5 ori mai mult decât 180.677 familii de ţărani, care ln majoritate au

!.ăr;\cit lU,
După

!

rcvolu\la cli n IU·l8. lupta naţi onală ><1 românilor se mutf1 pe teren cultural. Ea capăui noi vale nţe clupă ll:ltiO, cinci iau fiinţă in 'l'ran•il\'ania, Crişana,
Maramur~ şi Buco\'in;i m;ezămi nl c cultural-naţionale: „A~tra" şi „1\sociaţia pentru cultura poporulu i rcm1i1n din Maramureş" in 18Gl : „Asociaţia na\ionn)[1 arii.clcan ii pentru cultura ~1 con\'ersarea popnrului romiinM şi „Societatea pentru cultura s i literatura romimă in Bucovina" ln 1862 l"J. Aceste societăţi vor cluce o
bor,at(1 ac:ti\'itate l(1rninclu-şi treptat sfera ele cuprindere. de pe terenul culturii na\i(Jnal e şi ln alte domenii. Ele ii;:i vor crea numeroa·;c Jili;,le locale şi vor îndruma
şi a juta celelal te societăţi (ale femeilor, studcmtilor, invă(ătorilor. meseriw~ilor),
trezind la viHtit nalionalii activă intreagu populatie romiinească clin aceste teritorii, Juci1nd 1111 rol foa rte i111p01·tanl ca institutii ele instruire şi educare a n oilor
generaţii în spiri l naţional.
Chiar cit> la înfiinţare, aceste soeie~iti vor fi preocupate ele realiz:irea unităţii ln ac(hmile lor majore : în 1865, Societ;1tea culturală clin /\raci adresează un
apel celor di n Sibiu şi Cernăuţi, de a rezolva i1Ţ1preunf1 unificarea ortografici
limbii rom{ine, aceasta comtituincl bnza clezvolti1rii unei culturi naţionale unilarc . :\ce11~1:1 problemă va fi rczolw1tă m:ii ti1rziu pri n eforturile Aca demiei Homi11w. care inci1 ele la în fi inţ are (11166) şi-a asumat sarci na ele n contribui .1a
men\merea şi clezvoHarea unităţii popnrului româ n. pri n mij locirea cultivf1rii limhil ~·i literatu rii m;tion11le, precu m ş i prin cercetarea istorici rn miin ilor şi a terit< :riuh1i loruit ele ei. ·r n acest scop. ali'1turi de cei şapte membri clin Homânia, au
ru~t ~· cH1pta\ i incă 1-1 membri din ter itoriile române.şti subjugate. prin tre care şi
Ah.oeu I lurmuzuchi şi r. Gh. Sbiera cli n Bucovina n.
Dup<'1 IllGI în arena ,·;epi cultural-politi!X' bucovint'nc i~i face aparitia cu
lm(X'lwizitate µ rima gen eraţie de tineri c re.~c utf1 ele 1\ron Pum n ul !n spiritul ideilor nu(ionale. L'na clin ac\.iunile cu un ecou puternic in rândul român ilor de prctutincleni a constituit -o murea serbare naţ ională ele la Put na, clin aur,ust 1871 n ,
Scrb:m•a tle la Putna (ini \iată d e S<lcietatea „ l ~=Jmii nia .Tur.ii"), la r.;;rc au participat
pe:o.lc 3.000 de romi'mi, a constituit un prilej ele manife ~ t are a conştiinţei unitătii
nationale, a credi nţei în!r-un viitor cor.rn n. a impul.c;ionat lupta pentru cmancipw·e ~; i unitate m1ţională a românilor. D~leptarea con~tiintei nnţionale român eş ti
şi manifestarea ei ln Putna a pu~ pc gâ nduri autorilittile hab, burr,icc, cnre în cep
~i1 in m:huri p:?ntru inăhw~i rea „mişcării daco-române". susţinută de „românii tincriM care emu „ultra naţionali" r.s.
Aceeaşi mişcare na(ională se manifc!>tă ln 1875, cinci hab!>burgii sărbătoreau
100 tic ••ni de Ia anexarea Bucovinei. Homânii nu au participat la festivit::'\ţile or1711niz11te ele a utor ităţi, manifestându-şi solidaritatea cu ;idunarea de doliu desfllşuratf1 ln laşi, la mormiintul lui Grigore Ghica Vod ă , prilej cu care poetul
bucovinean Dimitrie Petrino a tinut un discurs ln care protestllnc:I lmpotriva
ocupliril BUCO\'inei a subliniat „misiunea ce o are Romîmia li beră faţă ele fiii
sili c;irc sufor:I sub jug străin" 24.
Proclamarea inelependen\ei României la 9 Mni 1877 a fost primi tă cu entuz insm ele ro miinii s ubju g aţi, mărind incrcclerea ln viitorul l iber şi unit al neamului lntreR. Hiizboiul neatârnării era privit ca o luptă dreapt ă a lntregului neam
IR /\. Morari u, Bucovina , în Convorbiri literare, 1940. nr. Î - 12, p. 1077.
19 V. Curticăpemrn. op. cit., p. 44 ~18.
20 rbickm, p. !i·1.
21 I. Rianu, lllC'cpcllorii Academici l?omânc, extras din AAR, scria a II-a,
tom X LI, 1922. p. 378.
22 T. BaJun, Sc•rbarca <li! la Putna - 11171, Cernăuti. 1932, p. 27 şi urm.
23 I. I. Nistor, Rclsun et ul răzhoiului din U/'f în ll1Lcovi11a, ln AAU, mem.
i;ect. ist., seria a III-a, tom. VII, p. 3t,(i
2·1 Ibidem, p. :IH.
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românesc. Societăţile culturale au sprijinit pc tinerii care doreau să plece \'oluntan pe front şi au contribuit la adunarea unor materiale şi bani ce au fos t donato
armatei 1·omâne :'5.
După cucerirea i nclepc n clc n ţci ele s tal a Homânie i, acţiunile politice şi manifPstările na\ional-culturale ele pc ambele versanturi ale Carpaţilor se intensifică.
căpătâ nd form e diverse şi de nrnre amploare. Pentru român ii aOa\i încă sub
robi e st răinii, crezul întregii Jor activiliiti clc\'ine conv ingerea cf'I •. -;oarele de la
Buouresti r1isare".
Dup<i I!hiO, rnm;inii din Buco\'ina incep .'iă se afirme şi pc plan politic. Apar
cli feri le curente şi orientări politice care încearcă să promoveze interesele româ nilor, in cadrul lega l admis ele cercurile habsburgice stăpâ nitoare. Se contu rează
la început două oricnti1ri politice, autonom işti i şi centraliştii .!li_ Aceştia clin urmă
aveau in frunte> pe fraţii Eudoxiu, George şi Alecu Hurmuzachi şi susţi n ea u ideea
ca provinciile cl in Imperiu s:i fie cuprinse intr-un stat unit ar. organizat pe princip ii iosefinc. Ei vor incheia a lianţe electorale cu germani i şi chiar cu unele grupa1·i rutene, accastii orientare politică fiind cond am nată de cercurile naţionale
rnmunesti mai radicale '17.
Intelectualii tineri („junimiştii") !ş i manifestă opozHia fa\ă de orien tarea promovată de centraliş ti şi se grupc;171i în 1885 în societatea politică .,Concordia",
condusă ele profesorii Ion Bumbac şi Gri r,ore Halip. Aceasta Îlii propun ea să se
"J>rijine moi mult pe popor (de unde şi denumirea de curent „democrat" sau
„!J'>;xran l-;n1"). ~ă militeze pentru ..clez\'ollarea libertăţii politice i:;i inclivid unlc,
cle~tcp!arca interesului pentru o via\{1 po litică naţională. instruirea p:>porului despre
drepturile !;-Î !nclatoririle patriotic<' şi politice" 211 • Societatea organiza intrn n iri !ii
aclunf'lri. pnrticipa la campaniile electorale, eciita broşuri , gazete !ii foi \'ol ant::?.
ln perioada nrn i 188ri - aprilie 1891, „Concordia" a editat un 01·P,"an politic la
St1ct>ava .. Uc•v:sc.ri politicd", ~mb r.;clacţi a lui :liatei Lupu şi Si r.1ion Flor0a !\!arian .
J\ceac;t.a isi propunea •.{1 abordeze probleme variate. care „să apere poz iţia ro miin clor in \' ia\a publicf'1 clin Bucovina şi sc'i ţină viu simlămâ ntul ele sol idaritate".
Duni1 I ll!l l , activitaten acestei re\·istc \'a fi continuată ele „Gw:c·ta Burnt,inC?i" , cdi!
tati1 la Ccmiiuli ele l\Iodc<,t Grigorcca, Pompiliu Pipoş şi Vasile l\Jarcu :I•. ln con<htiilc in care autorit{1\ilc habsburi:;ice căutau să li miteze rolul romiinilor ln via\a
politicii. ll'I 7 martie 111!12. la Cernf1u1.i se clcs fă.')oari'i un marc congres al romunilor.
care proclamă solidaritatea tuturor grupărilor politice româneş t i „in afaceri politice. naţ irmale si bisericeştiw şi organizaren Io!' intr-u n part ici n alional :AJ.
în cnclrul noului pnrticl au loc uncie fr<Jmfintări : in opozi\ie cu „bătri'inii"
ad ept.i ai tacticii legaliste şi mulţumi n d u -se cu concesiile făcute ele autorită\i, se
nfirmf1 „tinerii" co n rluşi d e• George Popovici ş i Iancu f'londor, adepţ i ai atrar.t·rii masl'lor ln viaţ:i pol!tic<1 şi :1i c·rr,.1 nil'l i rii unor acţiuni n111i hoti1râtc pentru
promovarea intereselor romiin ilor. Aceştia vor edita ziarul „Patria" , redactat ele
Valeriu Br;: n iştc, venit cli n Ardeal, care apare intre anii 1897-1!100.
După 18!15 Partidul Nn\ional Homiin a intrat in conflict cu guvernatorul Buco\'i nci (Bourgir.non) care folosi ndu-se ele forţele antinaţ i onale româneşti a reu~it
~•i pro\•oace înfrângerea cleputn\ilor romiini in aleircrile clin 1898. t\ urnm t o pcrio;1cli\ de aspră pri go;mă împot riva fruntaşilor politici români, s-au introdus mi1s uri pentru slavizarC'.1 şcolilor şi adminis t raţiei , c;-a inter7.is folosir<>a tricolorului, s-a
lnf1sprit cenzura, căutându-so.? intn·t increa vraj bei dintre romi.mi şi celelalte naţio nalitii\i di n provincie.
J.a inCC'putul secolului al XX-iea, însă, intre Partidul N:1\ion:1l Hom11 n ş i
guvernatoru l Bucovinei s-a încheiat un pact, care a dus la dezbinarea parti25 //Jickm, p. 348-349.
2ti I. Gh . .Sbiera, Familia Sbicra dupc1 tradiţiune şi istoric, şi Amintiri din
vi c1ţa autorului, Ccrnăuli. lll9!1. p. 251.
27 E. Prokopowit'ich, Dic ruma11iscl1c Nationalbcwcgung in cler Dul.:owina tmd
ckr nako-l?omanismus, Graz - KO!n, 1965, p. 46-47.
28 I. (ih. Sbicra, op, cit., p. 3-4.
29 Jbidcm, p. 335.
30 C. J.oghin, Istoria literat.urii române clin Bucovina, Cernăuţi, 1926, p. 155.
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duiui şi intl'ţirca luptclr>r p!>litice. O grupare condu.,{1 d e Gt~•>r.r::c J>opovici ~i
Iancu Flondor se o rga nizea ză în Partidul Popular Naţion al. al cărui organ de
pre~ă era i;azcta wlJc·~tcptu rca "' . Georr.e Popovici va pleca in Homănia in 1901.
iar in murlie HI02. cele două i? rupări politice se unesc din nou sub conducerea lui
Iancu Flonclor ·"· Accastf1 unitate ele actiune este de scurtă durată, ea fiind tulbur;1tf1 el.:? apa r iţia Par tidului Naţ io nal-Democrat, creat de Aurel Onci ul ş i Florea
i .upu, av:"mcl ca organ ele pre5ă ziarul „ Privitorul"' (l!J02-l!J03) ~. Acest pnr tid a
im:h c al difC'rilC' acorduri politice intre anii 1907--l!lll, cu i?rupări naţionali ste
uc rnint•n e, pulune şi arn~cne, ceea ce a complica t şi mai m,ult lupta politic-:'1 ~ 1 .
,•\uri..'! Onc iitl era un carie rht, r::irc prop•J\'ăduia in;elegcrca într,~ toate 11; 1,i11:"1;&,i ·
t[1ţdc, credi nţă faţf1 de rr:onarh:e ~;i uncie re? forme formulate în chip d C?n,ar.ur. ic.
pentru atra~erea poporu lui .
lnt!"C 1!1011- WlO e te refftcutft un itatea ,;rupăr1lor politic~ r nm âne~t i in caclr ~1l Partidu lui
Ho m :in din Uucovina. conciu.s ele Iancu Flondor ~i or!:an;:r.<•t
c:.1 un nclevi1r:1 t partid politic (statut . orl:'ane ci•! c".lnducer<', orn:ini zaţii loc:i lc e tc.) ' 4 .
In ccputul ~ccolului al XX-lea marca pc plan politic l;i o maturizare a m i~ 
cit:-ii „ocial-clcmucrate clin Bucovina. pri n :ipariţia unui pa rtid 5ocial-dcmoc1·at condu, ele <.icor~ e Gri;iorovici, care în alegerile din J!)J 1 c1iştir,a un mandat pentru
orw;ul Ccrni1 u\i.
Izb ucnirea războiului în l!JM a ingr<ldit cadrul de manifestare a mi~cării
n aţio nale româ neşti clin Bucovina. Activitatea .societăţilor cultural-naţionale ~1
pollLi ce 11 fo~t interzisă de autorităţile habsburgice, care in'>t1tuic un rc:: im de
teroare împotriva românilor, acuzaţi de „iredentismM. Propaganda naţ io nală fă cut<i
de „L1m1 pentru unitatea politică a tuturor romunilor" în teritor iile româneşti
subj ui;ate se i ntensifică. Colonelul F'jscher, comanda ntul jandarme riei au<>lriece din
B ucovina. afi rma într-un raport că aceao;tă organizaţie este „centrul propar,andei
antiauo;lria.:.-e clin Homiinia". Din <tltc rapoarte oficiale se poate d educe c,tare.'.l ele
spi rit a populaţi ei romilne. care dorea unire;i cu Homiinia. intelectual ii (clcnum it>
~ naţionali ~ti încarnaţi") îns'1flcţi11d poporul în ved er~:i reali7ării acestui m{1 ret ideal
n aţional l'\.

Foarte mulţi intel<!ctuali bucovineni s-au refugiat in patrie, c1Jnlin uâ ndu- ~i
activitatea in vederea reali7.ării uniuiţjj întrer,ului neam româ nesc. Mulţi dintre
ei vor activa in cadrul „Ligii pentru unitatea politică a tuturor românilor". in
org a niwţia „Cercul Bucovinenilor şi Transilvănenilor din Bucureşti", participând
la diferite acţiu ni ce aveau drept scop atrar.erea atenţiei cercurilor politice conclucătoarl' asupra •;ituaţiei românilor din teritoriile s ubjuratc !:'i r.răbirca i•,trăr i i
Homtinic i în ri1zboi contra Austro-Ungariei.
l .a 1:; ma rtie 1915. in sala Atene ului clin Bucureşt i, se dcsffl ~:oar ă Con r.:-es~11
„Bomîinilor ele peste hot<ire arlători în ţară", in cadrul ci1ruia buc<>vinc:mul l~ri )'
lian Slu')an-;chi ţi ne o cuvânt a re clectrizanti1. un al'!evărn t rechi7.itori11 im!Jotriva
t<·rorismului instaurat cte habsburgi in Bucovina. Discuţiile au continuat în '~ala
„D11cia" unde a luat cuvântul şi Ion Grămadă, in inc hciere \"otî111du-sc o moţiune
in c;1r~ ~.e cerea intra rea Homîiniei în r<izboi pentru a sa lva pe romunii di n Au<>tro -llnr.aria ~i pent ru realizarea idealului nostru naţiona l ;}.~.
l n iunie 1!115 ia fiinţă la Bucureşti „Asocia\iu b ucov inenilor" (pre;edi n te Eui:ie n J>nşca n . secreta r Emilian Slu~a nschi), care işi propunea să cultive idealul naţi onal „in sensu l r.rabnicei reu niri a Bucovinei cu Bomânia" şi sfi se in gr ij cască
de situaţia rcfui?iaţilor . I.a I aprilie HJlli ea va edita „llcvista Bucovi11ei", ln care
colabrirau Ion I. Nistor, Jon Cirămaclă, Iorrru Toma şi alţi pntrioţi bucovineni 01 •

:u Il>idcm, p.

205.
32 Ci. Tufa n, Scrisori clin lJucovi11a , in Viaţa Uomân cască, voi. XVII I, nr. !l.
1!110. p. ·1!10.
:iJ E. Prokopowit<;ch. 011. cit., p. ·18.
34 Ci. Tofan, op. cit„ p. 49 1.
35 T. Balan, Suprimarea mişdi ri101· naţional e d.i11 Bucovina pc timpul primului război mondial (191'1 - 191/l), Cernăuţi, 1!123, p. 173.
3G Jbiclem, p. 185-187.
37 Ibidem, p. l!J3.
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La 14/27 augusL 1916 Homunia 11 intrat in război ele partea Ant<lntei. wră
ca ţelurile ci să coincidă cu cele :lle marilor puteri, animată d e dorinţa reîntregirii statului.
Vestea intrării Homun ici ln război a r1'>st primită cu entuziasm ele românii
bucovineni. ln aceeaşi zi po)>Ulaţia Succ\'Ci îşi manifesta bucuria in cadrul unei
mari serbări naţionale, la Cetatea ele Scaun ; în fruntea acestei entuziaste manir:stări au fost profesorii, membri al "Şcolii BomâncM, care la revenirea austriecilor in oraş, vor fi arestaţi (Severin Procopo,·ici, Simion Ivanovici, George Palanrnrcscu, Eusebie Cosmiuc) 38• Numeroşi bucovineni au I uplat in rânci urile armatei române (cei afla\i in Homimia, clczcrton clin armata austro-ungară şi · din
rândurile prizonierilor aflaţi in Husia). llomt\nii clin Bucovina urmăreau cu deosebită atenţie eveniment.ele de pt• frontul romiin~ sc. Tn ra!Joartele jancl;irmerici
din Suceava se arăta că aici mişc~1rea nu\ională romanească e!:.l..c foarte vie, că
intcl~etualii romilni fără clco,ebirc, „preoţii, tnvă\ătorii, proprietarii mari, o,tuden\11, avocaţii şi funcţionarii statului „unt români fanatici" şi „ochesc mereu dincolo in Bomânia şi compătimesc nenor„circa acesteia" :!li (se rc-feră la retragerea
armatei şi a guvernului român in Moldo\'a ln l!Jlfi). ln acelaşi raport, !>Ocietatea
„Şcoala Homână" era caracterizată ca o „l">oclctate de propagandă românească, în
localul ci foarte multe conveniri secrete fU.<,c,eril ar:tnjale, care urmăreau scopuri
r_urat irc?entc", profesorul Eu,ebie Popo\'lci. preşedintele Societăţii este „iredenllsl dcgl11zat" şi omul care „cu toate f11Jrele inimii sale line cu Homunia".
Solidaritatea românilor bucovineni cu fraţii lor din patrie care trece<1u prin
grele încercări nu s-a manifestat numai moral; ln vara anului 1917, un sol al
lor pleca la Ia-:;i cu o sumă mare de bani pentru ziarele româneşti de aici, 5 OOO Iei
pentru Crucea Hoşic şi 30.000 lei pentru lmprumutul de război CI.
Către sfârşitul anului 1918, lupta pentru formarea statului naţional unitar român a intrat lntr-o nouă fază, destrămarea monarhici austro-ungare grăbi nd unirea
Bucovinei cu patria. La 22 octombrie l!llH apare primul număr al ziarului „Glasul
H1:covi11ei", editat la Cernim\i de Se>>.til Puşcariu. prin care se propav,a programul
naţional al românilor, clorinta de n colabora eu fra\ii din celelahc tcritol'ii subjugate, în vederea unirii cu Homânia.
După lansarea manifestului din 3/11; octomlJrk 191H al impâratului Carol,
prin care se inccrca p{1strarca unitfl\ii Imperiului austro-ungur, deputa\ii români
din Viena s-au con„tituit in Consiliul Naţional Homân, cerând drepturi la autodeterminare. Atunci deputatu) G<.:oqw GriJ'.?<>rovici a dedarat: ~Unirea romimilor este
un ideal şi o ţintă pc care o vor urm{1ri românii totdeaunu şi în \'Cei, in tot
momentul Şi in toate lmprcjurările.„ Bucovina trebuie rcslituit{1 patriei" 11 „.
ln ziua de 15/28 noiembrie 19HI şi-a început lucrările, la Ccrn{1uţi, Conr,re~ul reprezentanţilor populaţiei din Buco\'ina : au participat membrii Consiliului Na\ional Central Homiin şi repn•zentan\i ai na\ionalităţ i lor. Adunarea condusă de Iancu· Flondor şi Dion isie BPjan (l>r<.>:Wcl int.clc .Societăţi i pentru culturii'')
a votat "unirea necondiţionată şi pentl'u \'ecic 11 Bucovinei ln vechile L'i hotare,
piină la Ccremuş, Colacin şi Nistru, cu regalul Homl\niei" 42.
I .a această împlinire a iclealulu1 na\ional şi-a u uclus din plin contribuţia şi
societă\ile na\ional-culturalc românt'l)ti din Bucovina. Ele au infiinţat numeroa.„e
aşezăminte social-culturale. au eclitnt manuale ~co lare, că;-ţ i ~i IJro*uri de literatură şi istoric na\ionali1, numeroase 7.iitr<' ~i rcvi..tc. Acor<li'mcl o marc atenţie
invă\ămdntului, limbii, Jiter<lturii şi istoriei romii nilor, ele au urmărit educarea
tineretului fn spirilul idealurilor nn\ionale, prcgi'.1tind astfel o r.cn~rn\ic carp animata
de ~cntimente patriotice 5i-a adu.; contribu\la la înfăptuirea unităţii depline a
poporului no!'.tru.
38
39
40
41
-12

//>ic/cm, p. 182 şi :io;t
Ibidem, j). 20 1.
I. I. Nistor, Unirea Bucovinei, Cernăuţi, 19;!4, p. li.
//>idem, p. 18.
Jon I. Ni:.tor, UnirC'a lJucovinei, Bucureşti, 1928, p. fil.
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CuHi\'ând limb;1 şi literatura română, istori11 şi tracliUile luptei pentru libertate a poporului nostru, socict."1\ik cullurnle au l'<>nslituit punctul de plecan•
al proiiresului ştii nţe lor, literaturii şi ar·tci naţionale .
Prin bi bl iotecii!!. cabinete le ele lectură şi casele naţionale lnfiinţate, !>l>cietă
Ulc cullural -nat icmulc clin Bucovina au dezvoltat dcprinclcrcu pentru studiul limbii
şi literaturii romiinc. au imp ulsionat viata culturala a poporului prin conferinţe,
cursuri de alfnbetiznre, coruri, reprezentaţii teatralt• etc.
Mi'icarca c ultural-naţională ini\iată şi condus<i de intelectuali patrioţi şi-a
indrcptat atenţia asupra maselor largi ale populaţie i romfmcşti. Societăţile culturale
ş1-uu concentrat eforturile! lor in clin~c\ia ;1lragcrii \{ll"flnlmii şi m eseriaşilor români
i11 o \'ln\ă politică, cconomic11 şi culturalf1 activă. lnstitu\iil<.> cula1rale create de
socletfi!I au rep rezentat :iclevărnte şcoli naţionale accesibile µoporului. P rin antrenarea celor mai diferite categorii ale popula~iei - intelectuali, clc\'i, studcn\i, meseriaş!, \flrani in lupta pentru emanciparea politicii. economică şi culturuli1,
mişcarea naţionalt1 a dc \'cnit mai puternică. căpM.im cl un caracter ele ma ă.
Prin acţiunii<> orr,nnizatc, cu un puternic con\inut national, societ<iţilc cultur;lle au contribuit la con,olidarca C'kmentului româ nesc in Bucu\'ina. la µă~tl'u 
rea individualităţii sale etnice.
Societăţ ile cullUral-naţionale au îndeplinit şi un important rol social-politic.
contribuind prin activ ita tea lor la subminarcci r egim ului monarhici dualiste. Conştienţi că llnita tca cu~turală c><.tc o pre mi~ă in r<'<iliza rca celei politice, n ~işc·arca
na~ior:al-cullurală din Bucovin a s -a dezvollut in strânsă leg ăturf1 cu C<.'a a fraţilor
lor, d in cclel allc teritori i romîincşti subjui:atc ş i Homân i21. 1\ccste lf'i::ături nu c:in tribuit la mtărlrea Mmtimentului clc solidaritate 11ation11lă, la intcnsificarcn eforturilnr in vederea realizării unităţ ii depline a tuturor românilor.
I ntrenp,a acli\' itatc cultural-politică romlincască, clin cca de a dou a jumătalt'
a secnlului al XIX-iea şi începutul secolului XX. s-a desfăşurat ln jurul iclei1
•tnităţii, luâ nd forme variate şi complex<.• şi constituind unul din factorii ele primâ
1mporlan\<\ ai procesului clcs{J\'Îlrşiri i unificării statului naţional român . Prin răs·
piind i rea ideol'>P.il•i na\ ion ale în rîindul poporului. ~ocietă\ile cultural-naţior. :1l e
cli n Bucovinn au pregătit actul revenirii acc~tu; ~triivl'chi teri toriu rom fl nc•;c in
holard1:: lirc~,i ale p atri d lntrt'[r1te.

IL 1.

a -

SOCIETAŢI

PENTRU PROMOVAREA
CULTURII NA'.fIONALE

••Socictntcu pc nln1 fo11clori·a

şi zntrcţ/ncrca

1111ei bibliot<>ci p;iblicc".

:\ f1"t infiintată în lfl51, J;i Cern;iu\i. din iniţiati\'a unor p rofc~o ri ele la
p,i111n11ziul !ocnl, 5prijinih ac coti\'a lx1ieri cu dragoste ele cultură ~3. Ac<>astă ~o
clctatr era prima formă cir activitate orf!anizată, sprijinită material ~;i de pcrsonalitl1t 1 rlin l\folclova (fostul domnitor Mihail Sturclza a clonat 2 OOO florin i. fratii
Scarlat s1 Con t<inlin Vornav au donat pC'ntru bibliotecii o casă, Alexandru Sturd .
za-B{1rlăclc11nu I 5011 duc; iţi) q.
Prin \I rl1Ch1111a mcm bri lor „oc:ietiiti i s-au pus bazele unei bi bi ioteci publ icc
pentru rc>mlini. condu.Ji . ele profe,orul I. G. Sbiera. cel care a introdu.-; limba
romo nă. nllituri de lTa c.f1d <olă r~<'r·ma na !n n.'la\iilc cu cititorii ~i cu autorit i:(.ilc ._\,
·1:1 E. J>rokopowi tsch, op. dt „ p . 115.
H Hililiot cca 'fcirii Hucovinu şi Hibliotc<"a 1111i1:cr sjtciţii imperia le tli 11 C:enHi 111i.
IU85, p. fi- 11.
.
45 C. Mandice\'schi, lutc•mdc•rca Hihlioln·ii Ţi1rii , !n J1111imcn lil<'rnl"ci, l!tJI .
XX, nr. !1-12, p. 23.
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b.

„Socfrtatca penrru c·ulrurn şi ll!rrarura poporului româ11 di11 Bui·o11i.110".

/\ rost
tic

2'27

Icptură",

înfiinţată ln l!l
din iniţi11ti\'a

aprilie/I mai H11;2, sub numele <le •. Heu niune;1 română
unui v,rup ele intelectuali romiini, in frunte cu I. Ci.

Sbiera.
ln nrticolul I din <otatute se ar;1tă că „Beuniunca va fi un centru c!e adunare
pentru bărbalii care vr<'au ~ă <oe familiarizeze cu proj?re~ele limbii lii lit2raturii
rom<ine. ln sala ei de cilirt• nu se vor dti numai scrierile periodice. gazelele !ii
mai ales cărţii<', potri\'Î te l'll misiunea so ciet ăţii, ci •e vor discuta ~tiinliric ş i
pn•blemele" ~H.
Statutele au fost modificate in 18(i4, sehimbnndu-„c ::;i denumirea socictălii.
1n „Societatea JJ<~11lr11 cu/t.Ul'<1 şi literatura po1JOrului român cli11 H11<·m:i11aM. ln
noile statute era precizat scopul s~ietăţii : .,Lăţirea cult urii naţionale, int;'"irirea.
"Prijinin•a şi clezvoltarc;i c•i in tc.ate ramurile sc 1in~i;1le, prin pr<·rnii lii stipc· ndii
penll'll diferitele !>pecialill1ţi de ::;Uinţă, Hrtă şi Hit<' a~C'mcnea. un mijloc de inie.• nirea studiilor şi un centru ele adunare pentru ;ic•~i h:irhal i care vrC'l\l "Ml
urmărească neîntrerupt dczvolt~1rea literaturii române" rla redactare;1 st.:1tut<•lor
..;i in cl'lelaltc• documente. in primii ani s-a folosit limbajul laliniz;mt al lui Aron
Pumnul) ~ 7 •
Primul comitet al socictă\ii a fost alc;ituit clin : Mihai Zotta
pr:-scclinte,
vicepreşedinte, I. Ci . Sbil•r11 '>Ccr::-tar. l<•n Caiineiuc,
Alecu llurmuz<1chi Aron Pumnul. J\lexnnclru Costin. I .con Ciupercii - membri.
Societatea a fost condusă in perioada J!lr>2- lfllR ele următorii prc~eclinli :
O\Tihai Zolla. Victor Stârcea, Ceorge Hurmuzachi, Y.:udoxiu I l11rmuzal'hi. Iancu
Zntta. Dionisie Bcjan.
~Tem brii societăţii rrau imp<irl iii ln mai multe cat<'!?Orii : rondatori. ordinari,
ror r spondenţi ~i onorari.
Fondurile societâ\Îî er:au procur;1te din cotizaţii, donaţii , brncridi clin viin7.arca unor lucrări etc. J>ânf1 în 1!118 societatea a administrat :J:J ele rund;iţii µarticulare cu un fond -c1e peste· 500 0!10 con.ane (cir<.:a 20.000.000 lei) m.
ln primul <1n ele activitate societatea a a\'Ut 221 de memhr i. Printrc me mbrii
ele onoare rihim J)<'rsonal itf1li ci in toate ţinuturile romfmC!;ti : M. Kor.ăl niceanu.
V. :\lecsanclri. D. Bolintineanu, I. H. Hăciule cu. Gr. Sturclza, A. D. Xcnopol. Al.
Vlahu\;\. Andrei Şar:una. T. Cipariu. C:. Bari\iu. :\. T. I .aw·ian. \'alC'riu Br;mi~t<.>.
Vincent iu Babe~. B. P. I Iasdcu ş.a.
Din l!lOO Sociel<ltea a avut un ~cliu propriu
P;alatul N:iţion:1l clin Cernf111\i.
unde se clesfă~ura activitaten accstci;1 pre<'um şi a cC'lorlalte soc- i ct;1ţi <'lllturale care
;1u activat !n capitala Bucovinei.
Societatea a orr.anizat I" ~cdiu pr<'l<'l!Cri publice ele literatură ~;i ic;torie rrntinnală. /\ deschis şi un curs de istoric romitnc:iscă. Beneficiind <le o tipografiC"
proprie (1897-l!'Ji(l) Societatea a tipărit nouă revic;\C", 20 ziar<' şi pest<' 150 ele
lucrări de literatură şi folclor.
Or1?anul de pre<..."i al societălii in pPrioada 1865-181i9 n fost "Foaia So\il.'tf1\ii
pentru literatura şi cultura romfină din Hm·ovina" ; între 1881- IB84 sociNalt'a a
editat revisl11 „Aurora Bomitnf1" ; de 111 1873 plină în 1885 sod<'tatca a cditnt "Calenclarul românesc". care a\'ea o lns<>mnată parte literară. Pentru răspii nclirea literaturii române in rândurile poporului, au fost editate numeroase lucri1ri, ln cole<'ţiilc "Biblioteca pentru tinerimea romuni1" (1All6) şi „Riblioteca pentru tinerimea
adultă" (l!l!JO). !n tiraje mari. răspâ nclitc · r,ratuit 1
4ti C. l.or,hin. Societatea pentru cultura ş; litt'ratura româmi dhi ll11<'ot:i11a
( 1862- 19·12), /.a 80 de r.11i - lstorit· şi rcalizliri, Cernăuţi, l!l4:l, p . 5.
47 ~tqtutele Saţietăţii pe11tru litl'rat.1.ra şi l'Ultura româ11ci clin Hl11·01ii1w,
1864, p. :i.
·18 C. l.or;hi n, op. cit., p , 64.
4H lbicirm, p. 11i-l18.

https://biblioteca-digitala.ro

EMll.IAN-D \N l'ETllOVICJ

Sociel<1tca a su„\inut clczvu!lurca invăti1111anlului ln limba na\ională. Intre
18i0-18î4 au fost alcătuite Iii manuale pentru şcoala primară, din care 12 s-au
tipărit ele c[1lre sociNate. fiind folosite in şcolile din Bucovina şi Ardeal. Intre
18i0-11182, s-au editat numeroase manuale pentru şcolile secundare romtin~ti.
Tn activitatl.'a din domeniul im·ă\ământului, eforturile socictă\ii s-au îmbinat cu
cel<' ale societăţii „Şcoala Homună" din Suceava. Din fondurile ~ocietăţii. au fost
tntreţinutc pană ln 1!112 1-1 şcoli primare particulare. cu 2ti clase, frecventate de
1400 elevi : a fost creată şi o şcoală normală purticulară. In 1806, Societatea a
<lc~chi s la Ccrn{1uţi t.:n int•'rm1t C\1 250 locuri, majoritatea fiincl ţ?ratuitc ~.
Din fondurile societăţii au fost create numeroasl' burse pentru elevii şi studenţii români ; prin intermediul ei erau acordate şi bursei<.' oferite de unele in:slitu\ii din Hom{inia.
Societatea a acordat o marc atenţie acti\'ilăţii la sate; ea a înfiinţat peste
1110 ele cabinete de lectură, c<l!;e naţionale, a răspândit gratuit publicaţii şi cărţi
(intre 1886-IH!J2 societatc>a editează o colecţie', "Biblioteca poporală bucovinenni1~).
a organizat conferinţe. a s1>rijinit infiin\.area c:orurilor hărbătPşti şi a activat ln
direcţia creării unor b<inci populJre in l!ll-1 erau peste 168 htmC'i) 51.
Societatea a jncurajat activitatea teatrului românesc; in 1864. <lin iniţiati\·a
ei. a luat fiinţă un teatru de amatori. care a prezentat in accla'ii nn 33 spectacole,
<'U piese clin clramalurl!'ia ronuineuscii. /\u fost invitate unci e trupe teatrale clin
patrie: 181i!I - :Pa„caly; in 1870 - Fany Tarclini ; în 1871 - Malei Millo; in
l!l!O - Petre Liciu; 1912 - BelcC>l.
Societatea a inlrcţinut striinsc n:•lal ii cu lturale cu institu\ii similare clin
Transilvania ~i Homiinia. ln l!JIO, im1>reuni1 cu menibri ai Socictălii Scriitorilor
Homiini (.M. Sadoveanu, Natalia Josif Ne~ru. D. Anghel, Şt. O. losif, Em. (iârleanu.
I. Minulesc•J. Cincinal Pavclescu) a or1?anizat mai mult<> ~czători literare la Cernău\i. Suceava, C1îm1>ul ung ~i HăcU!uţ i ~1 . I n I !IOli societatea a or1?1111izal pa\'ilionul llucovinci la Expoziţia ele J;i Bucur~li. ajut1in<1 circa 2000 <le \ărani bucovi neni să o viziteze.
Societatea a lntr<>\inut permanente lc";ituri cu : Academia Homi\nii. „AslraM.
„/\sociaţia pentru culturii poporului român clin
i\TaramureşM. „/\o;ocia(ia naţio
nală ctrâclean;i", .. Romimia Jună" clin Viena. „Trnno;ilva nia". „I .if?a pentru unit.1· ·
leu culturală a tuturor românilor" ~i „Ateneul Homân" din Hucur~ti .
c. -

Soci1•tciţi

c1tlt11rall'

studenţeşti

I. - Societatea ac11clcmică ".-trboroa.rn" a fost infiin\ath la 10/22 <leC"en•hric
1117!'1 la Cernăuţi, clin iniţiativa lui T. V. Şt.eranelli; n aclivnt pilnă la 11 noiemhril' 11177.
Primul comitet a fost format cli n (iherasim Bulir.n. Ciprian J>orumb('<;CIJ. Ion
Topala, Zaharic Vornnl"a. Gheorţ?hc Pope.scu şi llarie Onciul. Activitatea societ.-'11ii
a fo„ t condusă ele T. \'. Ştcfanelli. Cîherasim l3uliga. Ciprian Porumbcscu. SocictatC'a a\"ca un imn propriu. compus de C. Porumbescu pe ver„urilc lui T . V. Ştc
ranelli ...ln \ara mfindri1 a fo;!ilnr". ~'lenibrii socictă!ii purtn11 pe piept o panelici1
tricolorii. ln pri.mul an. societatea a avut -1-1 ele membri <clin cei 5-1 de sluclen\i
romi1ni de lr1 Universitate) s:1.
Socielatc;i !şi propunea. dup[1 „taluk', "perfecţionarea rcciprocf1 ;1 rncmbrilur
pc terenul national, literar. cultural , prin prelegeri literare. îndeletniciri in arta

!iO //i·rfc. m. p . 130.
51 //:i'.!<'m, p. 222 !ii Unpor/11/ Sodctuţ/i pentru cu/tură pc unii 1909-1910,
Ccrni1uţi. 1!110, p . r..
52 C . I .oghin, op. cil .. p. ·1!1-r>2.
!"13 'I'. V. Ştcfanclli. So •ictalr•11 Arnd1•m icii .. ArhM,•11sn", in "Calc•1Clcirul p · emu/
IH7i". Ccrn[1u\i .
112-113 : Pentru acli\·itatea o;ocietaţilor academice ele la Cernfiul• · vezi E. D. Pctrovici. Soric•l.ălile academire româneşti din Bucovinn. forme
ale luµtei de emancipare socială şi 11aţio11alcl. in Suceava. VIII, l!l!ll. p. 353-373
si O . Tofan, Sodelciţi/ :o ac11<!1•mice din Bucovina 11875-/9.îll), în Suceava, X\111XVlll - XIX. l!l!I0- 1!1!11 - 1!1!12, p. 31.J-.127.
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oratorică,

susţinerea urmi cabinet ele lectură şi a unei biblioteci, organizare<t de
petreceri, seral<? Iitcrar-ck'<'lamatorice- mu?.ical1_" ~prijinirea membrilor lipsili de
mijloace şi d'iutarca lor nratui tă ln caz clc boală"~".
Activitatea societăiii a fost impulsionată de Ciprian Porumbcscu. EI a ori:iimlzat un cor şi un cvartet vocal, in al cărui repertoriu erau lnscrise numeroase
compoziţii proprii („J\llllrlll M ă n ă~tirii Putna". nSaJutarca
J\rboroaseiw. „Patria
HomdnăM ş.a.) . Tot el a ornani:r.al co nferinţe politice şi a redactat revistele s:itirice
„Leuşteanul" şi „Cocoveica J\rboroasei".
1n 1877, din iniţiativa societătil. 11 fo~t l:m~at lin apel către toţi stude nţii
romiini de la universit:"lţile europcne, pentru o evaluare a fortelor tineretului academic român, pentru o mai bu nă organi:rarc ln veclerea luptei pentru libertate
şi unitate naţionill ă !'..\ Societatea a trirni<; in 1877 telegrama ele condoleanţe la
l:L5i şi a sprijinit acţiunile patriotilor rnm1îni ele solidnrizare cu lupta rom!Înilor
ln răzllDiul ncaturn;"lrii. A primit un ajutor financinr ele la Bucureşti. Toate ncestea i-nu atras ostilitatea rc[!imului habsburnic, cnre a luat mi1suri represive.
Conducerea societăţii a fost arestată . !'iOCil'tatea a fr>st desfiinţată. Procesul tinerilor arboroseni, desfăşurat in februarie 18i8, n fost privit cu deosebită atenţie
dl' toţi românii, deoarece er:t considerat un proces politic înscenat de aut<irititli
intrel!ul11i neam românesc clin Bucovina!-&.
Societatea a -.,tabilil ler,ături de colabornre cu lntclcctu~1li şi societăţi stucknţcşti din alte nra~c: „J\lexi..Şinca i ana" clin Cihcrla, „Inocc nţiu Clainiana" clin
Blaj, „Clubul studenţilor universit<tri" din Inşi (1875). „Homiini11 .Ju nă" din Vien11.
„Petru :Maior" clin Budape'ita (1 862), „UniunC'a romi\nă clin Paris", „Unirea română" clin l\tiinchen.

2. -

Societatea ncacll'Tl?iccl „Jtmimcaa

A fost in fiinţat.'i la 7 decembrie 1878. de

foştii membri ai „Arboroasei", cksde autorităţi. A preluat fondurile, statutul, imnul festiv !)i deviza „/\rboroasei", continuând şi ch~zvolti'ind idealurile naţionale proclam;ite de aceasta fi7.
Primul comitet al societăţii era formnt din : Dimitrie Onciul - preşccl intc>,
Ştefan Cocinschi. Cipri<1n Porumbe~cu, Teodor Bujor ~i l\-tctodiu J..uţjn membri.
Activitatea societăţii s-a clesfă.5urat în cadrul unor secţii : literară (1878). muzi.
cnli'1 (1!101). teatraU1 (1!105), juridico-economică (1907) şi sporti\'ă (191-1). Membrii
societăţii crnu lmpărţiţi în mai multe categorii : onorari. fonclntori, sprijinitori,
emerilaţi şi ordinari. Statutele societăţii au fost mocllficnte ln IR!M şi 1!107, fiind
acl<1ptatc noilor ccrinle ale lupt.ei de emancipare a romilnilor bucovineni. După
terminarea studiilor. foştii membri continuau si'1 facă pnrte clin societate, ca membri emeritaţi, participiincl la activităţile ci. Din nprilic 191 I. :1 fost creat „Clubul
membrilor emerit.aţi ai Socictl1ţii", al cărui preşedinte a fosl ales T. V. Şte>fanelli.
Dlntrc preşedinţii societăţii care s-nu remarcat prin activitatea lor susţinută ne
teren cultural-naţional amintim pe: C cor11e Popo,·lci (1883), Al. Hurmuzachi (1888).
lorJZu Toma (18!)3), Dorimedont Popovicl (18fH), Jon l. Nistor (18!18). Aurel Morariu (1!108). Societatea avea un cabinet de lectură şi o bibliotecă. c.1 rc prin
donaţiile unor oawcni de cultură şi ulc unor instituţii clin Homflnia va deveni
cea mai mare bibliotecă romilnească din Bucovina.
Societ;:1tea ornani?.a serate Jitc·rnr-muzic;1Jc, co nferinţe pe teme istorice si
literare. concerte. spectacolc de teatru, ln Cernăuţi şi alte localităţi. Societatea
avea cor, formaţii de teatru şi d;in:-.uri naţionale. ordie tră, care-şi aducenu o
importantă contribuţie la reuşita manifestărilor orf,?aniu1te.
Promov<1rea limbii ~i liternturll romi\ne. stimularea Iilc'raturii originale au
constituit o preocupare permanenl<i n societăţii. Jn acest scop au fost editate
fiinţate

54 I. Gh. Sbiera, Familia Sbiera, după trad l ţlm1e şi i.~torie si Amintiri din
autornlui. Cernăuţi, 189!1, p. 381.
55 Raportul Societăţii „Junimea• pe anii 1908-1926, Cernăuţi, 19211, p. 3.
56 T . Balnn, Procesul Arboroasei (187S-18îRJ, Cernăuţi, 1!137, p. 37-38.
57 1?C1portul Societăţii Acad ... mice Uomcin1• „Junimea" din C<'rncluţi a .r nprcr
anilor administrativi 1908/1909-1925/1926, Cernăuţi, 1926, p. 14.
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tn statut, cn !şi propunea · „perfec\ionarea reciprocă a membrilor ei pe
tArâm naţional, literar, dezvoltarea spiritului social, cultivarea corpului prin exerciţii gimnastice" n.
Dl'şi membrii ci nu adoptat forma cxterionril tradiţională a societăţilor r,ermane (unifom1ă, chipiu, sabie), !nsemnul ei era tot panglica tricoloră, iar "buchezii" (cum erau denumiţi membrii ei) au militat pentru acele<L'ii idealuri nationule ca şi ccllal\i st udcnţ.i români. ce activau !n alte societăţi academice.
Tn anul l!lOlî, societatea avea 30 de membri activi şi 41 onorifici.

2.
a. -

SOCIETAŢI

"Societatea

CU PREOCUPARI

arhcol<>gică

ŞTIINŢIFICE

româ116 din Bucovina•

Soci<'latc11 a fost. infiinţntă ln iunie 1881>. la iniţiativa lui Dionisie Olincscu
Constantin Morariu, ln Cernăuţi TJ. Membrii societăţii, ,.profani ln ale arhoolop,ici", erau intelectuali pasionali de jnvestigart'a trecutului istoric ca : V. Morariu,
Znharie Voronca, Dimitrie Buccvschi, I. G. Sbicra, Dimitrie No$i<"Vici.
Societatea, una clin primele de acest gen clin ţara noastră, avea clupă st.atutc
urmntoarcle obiective : "a lucra printre români ln deşteptarea interesului pentru
antichltillile lor n aţionale, biseric~ti şi seculare, !n p,encre, precum şi a contribui
pc cllt \'a fi cu putinţă la răspândirea ştii nţelor arheologice printre ei ; a aduna,
11 descrie şi a conserva orişice antichităţi bisericeşti sau seculare, aflate în 13ucovina :sau aiurea ; a stărui pentru conservarea zidirilor. monumentelor şi ruinelor
istorice, a !ace cercetări arheologice" 74 •
Societatea s-a străduit să-şi realizeze- acest program, a\'und uncie reuşite.
ln lB!M, D. Olinescu publică „Harta arheologică a Buco\'inei" şi inventarul unor
Interesante colecţii arheologice şi numismatice, acestea fiind o dovndă a activilll\11 practice clesfă.c;;urată ele membrii :societăţii.
Se organizează cercetări de
suprnfa\.:'1, rezultatele lor fiind publicate în diverse reviste, mai ales din Transilvania. Din fondurile, relativ modeste, rezultate mai ales clin donaţii p<1rticularc.>, sunt efectuate săpături arheologice pe moşiile Fondului rcli1iionar.
I n cadrul activităţii ştiinţif ice a societăţii se remarcii publicarea unor lucruri
cu car;1cter istoric şi etnografic ele către C. Morariu, strânse apoi într-un volum,
care ponte fi socotit prima istoric temeinică a romunilor bucovineni i5.
Activitatea societă ţii !ncepe să sta~neze mai ales după ce Dionisie Ol inescu
păr(1seşte Bucovina !n 1893 şi se stabileşte !n Bomânia.
Colecţiile societăţ i i au fost depuse temporar, sub formă ele împrumut. la Mu7.eul Ţării Bucovinei (Bukowiner Lnndes Muscum). instituţie oficială, creată !n
1893.

şi

b. -

Societatea „Muzeul"

Jnf1lnt11tI1 in ianuarie 1899 ln .Succnvn; cunnscutii mai t!irziu sub numele de
„Muwul or;\şencsc Suceava". Din lista celor 41î ele me mbri fondntori se pol cita
cunoscute personali tăţi ale Sucevei şi Bucovinei clin acea epocă : Vasile Bumbac.
Anirnpodi„t Da-;chevici, Ştefan Bepta, Simion Florea Marian, Carl A. Homstor!cr, w~Ih elm Schmidt, 'l'uclor V. ŞtefnneJli 16 .
Scopul principal al socictii\ii l-a constituit !nfiinţarca unui muzeu la baza
căruia a sial boJ?atul material arhMlogic rezultat în urma cercetărilor efectuate
de arhitectul C. A. Homstorfer ln Cetatea de Scaun. Trept<it colecţiile muzeului
071. cit .. p. 440.
73 I. Grllmudă, ,')pcictalC'O. arheolo9icci română din Cernăuţi, ln Viaţa llomânea scă, voi. Vili. nr I, J!I08, p. 125.
.
74 M. Ignat, /Ji11 istoricul cercetă rilor arheologice din judeţul Suceava, !n Suceava, l, 1969, p. !16-!17.
.
.
75 Titlul lucrilrli c~te: Cult1~rh;,ţtorjsrlie und othno9raphi.~che Skizzcn iiber die
ll;;miincn der Bucovi11e1; v<.'7.i in I. C:rămadil, op. cit., p. 127.
76 M. Jgnnt. op. dt., p. 100.

72 G. Tofnn,
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au fost îmbogăţite prin descoperirea altor piese arheologice şi istorice în ora5 şi
imprejurimi, cât şi prin donaţii. Societatea va milita 1)(·ntru crearea unui Muzeu
Naţional Homiinesc, cerând în acest sens sprijinul "SocietâţH pentru culturăk, dei:idcral care nu a fost realizat.
c. - Societatea DMuzcul Siret" a activat intre anii lfl71-l!lll5, reuşind să aibă
peste o sută ele membri şi să adune o bogată colecţie arheologică.
O contribuţie importantă la realizările acestei societăţi de <irheologi amatori
şi pasionaţi al istoriei a avut-o Josef \'on Guttcr, entuziast cercetător, care u
efectuat sondaje arheologice in Siret şi localitl1ţile învecinate, rezultatele acestora
fiind publicate 1n revistele de specialitate din Viena 17•

3. a. -

SOCIETA'ţ'J

Societatl!CI

ARTlSTICJi;

muzicală

„,1rmc•11ia"

A fosl înfiinţată în iulie lll81 la Cernăuţi, de Leon Goian, Jon Bumbac şi
Tudor Flondor. Scopul ei era „cultivarea musicei naţionale, vocale prin executarea
compoziţiunilor diverse ale autorilor romfmi, răspândirea lor prin \ară şi mai ales
prin şcoljle poporale, primare şi civile : pe lângă acest.ea, societatea aranjea:r.l1
serate muzicale şi petreceri sociale pentru dezvoltarea simţului şi spirilului mu,_
;deal naţional rn.
Societatea a organizaf concerte, cursuri muzicale, festi\•aluri artistice, r<'prezentaţii ele operetâ şi teatru, urmărind cultivarea cântecului românesc de
to:1le genurile, pornind de la concepţia că "muzica naţională este un faclor care
formează o parte integrantă a întregii existenţe, un prcxluct al sim\irii specifice
şi al modului ele cugetare a unui popor", muzica dă "expresie vie sentimentelor
şi <1spira\iunilor acestu i popor. mtr-o formă care e ;iplă a ilustra condiţiunile de
trai şi de existenţă cu care se luptă" ro.
Societatea a orr,anizat un cor mixt, iniţiind numeroase spectacole muzicale.
Tudor Flondor va impulsiona activitatea societ..'iţii. creând un subcomitet pentru
realizarea unor spectacole de teatru ; numni in 1884 societatea n prezentat :tei de
spectacole cu piese, vodeviluri. comedii şi operete româneşti. Pentru stimularea
muzicii cornle, in 1886 societatea iniţiază un concurs cu premii, pentru compozitii corale w. Sprijină activitatea corurilor sătc)ti. prin editarea unor broşuri şi
partituri muzicale. Un moment însemnat al activităţii societăţii il reprezintă realizarea unui spectacol cu opereta "Crai Nou" a compozitorului Ciprian Porumbescu.
care a şi activat puţin in rândurile "Armonici".
Societatea a ro~t sprijinită de cunoscu\li compozitori Gavriil Musicescu, Isidor
Vorobchievici. fraţii Y.:usebiu şi Ghcorr.hc J\Jandicw schi.
b. - Societatea c/t> cântare ul,umina"
A fost înfiinţată in aprilie I8!ll la Cernim\i. !<iUb numele de ,.Psaltul''. Aceasta
urmărea „perfecţionarea membrilor pe teren :mcial, muzical, literar şi naţional
bisericesck, propun5ndlHii formarea de cabinete de lectură şi coruri la salo.
Societatea a promovat muzica bisericească ş i a desfăşurat o bor,at;l activitate pe
teren cultural. a creat o bibliotecc\ cu partituri muzical-corale, a înfiin\at şapte
filiale şi numeroase coruri săteşti it.
k

c. -

Heu11iu11c:a de cântare ,,Ciprian

P1)rumbe.~:: u".

1\cca<;ta a fost înfiinţată in iulie I!JOJ, la Suceava, din iniţiativa unui r.rup de
intelect'uali, in frunte cu Comtantin şi Severin Procopovici. ultimul fiind pr~1.'flinte
;il Societălii piină în l90î. I.iviu Marian a propus denumirea ~ocic tăţi i, motivând
ii Ibidem, p. !l4-!J5.

78 E. Slu.'ianschi, Dilt trecutul sodctăţii muzicale „A1·monia" în \'olumul Uomci11ii clin llucovina (1775-1906), Cernăuţi, 1906, p. !l7.
i!l Ibidem, p. !l7.
BO Hevista „Canclela", 1886, p. 786.
81 E. Sluşanschi, op. cit., p. 102.
·· .,
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câ „~untcm datori de .1 venera şi pcrpelua memoria celui mai marc ~i mai iubit
compozitor clin ţara" I:
Din primul comilcl al societoi\i i fflccau parte Severin Procopovic:; - ptCşcclintc şi Il ie Dan viccpr •.•ş cdintc. Membrii Societc\\ii purtau ca sem n clhtinctiv
un medalion cu portr<>lu l lui Ciprian Poru111b<:scu .
.<x-opul ~odc rnU 1 era „cultivaren muzi cei P.a\ionalc atilt bi<,crice ~.: tt cilt şi cele
lu mcs ti : a~a,ln ~<' ;1junJl'e prin csecutarca ele compoziţiuni româneşti, prin uran ,
jarca ele scrnh· muzicale şi rcpr(.'zenta\ ii teatrale" Kl.
Veniturile ~ocie t[1ţii proveneau din cotizaţiile 111cmbrilor, concerte. con fcr 1 n ţe

:.i

donaţii.

Sodctate11 !)1-a ori:;anizat o orchestră şi o trupă de teatru, care în anul l!;Q;;
p rcz<·nlil "O noapte ru1·tunoasă" de r. I.. Cura~ial e.
ln a nul l!JJ2 statutele societăţii au rest modificate, ea luându-şi clcnmnirea de
„ncuniunca muzical-d ramatică „Ciprian Port:mbescu".
Socit:'tatea n tipărit in l!IO!l o monoffT'afic de<pre C. Porumbcscu şi a orr,anizat
re~th·lt fl tl la Suceava şi Stupea, comC'Il1orând 25 de ani de la moartea lui fH_ A
lipf1rit ele n.'icmeni, compoziţiile corale ale lui Ciprian Porumbescu in mui multe
fa,ci col t•. A spr ijinit turneul fiicul de corul „Carmen" din Bucureşti, de sub
concluc<'rl'a Iul D. Chiriac (190i). spectacolele dat e trano;fr>rmilnrlu -se in entuziaste
manifc„li1rl cu caracter patriotic. A parliclpnt la m arca serbare patriotică de la
ruinclc Cetă\ii de Scaun. orr, anizată de socict<i\llc c ulturale sucevene. cu ncaz:a
intrilrll Bomiiniei in război. Prin act h·italca ci, societatea a fost un factor prin cipal in promovarea şi dezvoltarea miş cării muzic:1l-drama ticc româneşt i in Bucovln n. Activitatea ci a fost reluat;i tlupf1 l!I IH.

4. a. -

SOCIET A ŢI DIDACTICE
.Societatea

.Şcoa la Uomu11ă"

A fost înfiinţată în scptcmbr!e 1883 fa Sucea\·a. din initia ti va unor profe ·ori
de la Gi m nazi ul 'iUperior nr. or. clin ora.ş , !n frunte cu Şte fan Ştefureac şi T. V.

Şl cfn n clli.

Sc<>;:)Ul societăţ ii era „de a lucra pentru inaintarca învi'1\ă mtinlului la popnrnti unca româ ncască din Buc..wina" H:'I, Pentru aceasta societatea îş i proµune;i :
In curajarea, sprijinirea şi lnfiinţarca de ş coli primare şi secundare. editarea unl)r
pub~ic11ţii şcolare. acordarea unor burse :ii premii elevilor soiraci, curnpi1rarea de
d1rt1, t1p ărl rcn de manuale şcol are . p ublicnţii didactice ncct•sare înv{1\ ămil ntului.
Soci<'latea i~i propunea. !n articolul IO clin statute, să înfiinţeze filiale !n ora!'clc
şi ~ntcle Bucovinei. Filialele aveau drept scop să spr ij ine invăţămiintul românesc
pc plan Joc;il. Piină în 18!13 au fo >t create 14 filiale ro. Veni turile socict<\ţii pro\ '('lll'aU di n cot izaţii, donaţii !ii colecte, concerte, !<;pectacnlc. Societatea a arlm inistrat
fonduril e a zece fundaţii, create cu scopul de a s9rijini elC\'ii d otali. clar lipsi!i
·de po~ibilit:\ţi materiale. Ea a beneficiat ~i de sprijinu! material ul „Soci etăţii
pentru cu ltură" cut şi al uno1· in !'.tit.uţi i şi persoane particulare din Romunia (nimi•. rie Onciul trimite 14.000 coroane strilnsc prin colecte la B ucureşti, iar Li~a
Culturală trimite r.oo coroane) n.
tn primul a n dl' activitate . societatea avea c ircn IDO de membri. Primul cn~ ilet 1?1..-1 alcătuit din George Popovici pr~cdint!!; Ştcf<m Ştcfu rcac :;;i T. \'.
Ş tcf<lnel!i \"iccprcşcd;nţi ; A. Dnşchc\'ici, S. FI. Marian. Andrei Paşcan . L;: ză r

112 \'. Momriu şi Şt. Pa\'cl<.'.\CU, Istoricul r c11nl1111ii mu zical-uramalicc> Ciprian Pornmh r>~c u, Cernăuţi. l!l3!l, p 10.
83 Stallltl'/c .,1/etmiuni/ de cântare „Ciprian Por11mbe.1cu" ia Succcwa, Cer·
nf1uţi, 1905, p, :?
.
84 V. Morariu şi Şt. Pavcll'scu, op. cit., p. 44.
!15 Iorgu c;. Toma, Şcoala română. societate culturalei in Suceava. Suceava.
1!108, p. 36.
86 tl>irlcm, p. 120-130.
8i Ibidem, p. -17 5i 72.
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Vicol - n:embri . Organele <le l'nnducere ;1[<! -;ocietă\ii erau : comitetul centra l,
cono;iliul de control ~i jur iul soci et<\ţi1 '
Sr>cictatea s-a ingrijit. de .crearea cla.wlor romrme.5ti pm·alcle la Liceul din
Suceava. prcl!â tin d elevii ~i tipârincl manualele şcolare necesare. J\ ajut<1t material
elevi şi stud enţi merituoş i, prc-;:?al imlu-i p••ntru a clevt•ni profe<;ori in ş colile ro1minc.->li (la Universilatca din C e rni1uţ1 a în treţ inut până în l!JIO 62 de bursieri).
In l!lOli -;oci~t.;1tca · dc<.chidC' un 'i n t.C'rnal prop riu. urn:<irir'cl eclucai·ea tinerilor în
sµiritt:I id eilor n aţionale Din 190:1 Socil't.11.<•a dispune de o tipografic !'Î o 1i1>ră·
ric. prin intermediul căreia nu fo..,l \'1imlute numeroase dir!i i:;i publicaţii ed itate
tn Homânia.
Societatea a J.>Ubllcat mrn1ei·oa.<;e manual <? ş colare. lucrări ele literatur<i extra.
!)colară în colecţia „Biblioteca de petrecere :,i î nvăţăturii pentru tineretul român"
Societatea a sprijinit acţiwlile celorlalte socieUiţj culturale, cu care a colaborat strtins, ln \'cdcrea realizării scopurilor propu.w.
Pri n acti\'itatea sa cultural-rrnţionaW, societatea a dezvoltat şi menţinut o
atmosferă de autentică viaţă n aţ ional ă romiincaţcf1 in Suceava. I.cr,ăturile cu
Rorminia au rost puternice, membrii e1 participiind la numeroase acţiuni ori:?anizatc in patrie. ln 1903, societall'a a participat la Congre!'.U! ~i Expoiitia „1\<iociatiei romîinc pc-ntru inaintarca ~i r;ispimclirca şlirntC'lo r". la Bucureşti, unde, prin
S. I''!. Marian, a primit mcdalio:l de aur p entru ma nualele şcolare editate şi all<.>
me rite cultura le. Nicolae lori:a a preţuit mult nctivitatea acestei societăţi, pusil
în slujba cauz.ci unit..'ltii na\.ion alc, irwituncl pe mulţi nicmbri ai :-;ăi la cursurile
ele la \°<ilt•nii ele> iVtunte. (n \'ara lui 1913. irnprcu:iii cu „Societatea pentru cu1luri1~.
a organizat la Dorna Candrcnilor, cursuri ele ist<•rie na\ ion ală, urmate el e Rr. de
profesori. ele urrnărinci dezvoltarea C'l>nştiin\ e i n aţ ion a l e şi „imbră\işuncl inti·ea ~a
problem ă romfin ească~ w.
b. -

„lleuniunca pcdngogicii

romană

clin

nucovi1111~.

lnfiintată in lll93. la Cc~rnăuţi, societ.atc:i i!)i sch im bf1 denumire.1 in l!JO!i
C„Heuniunea şcolară romiîni1") şi în J!IOR („i\s•>cfati a corpului didactic romfoi clin
Bucovina~) tc 1•
Scopul societ f1ţ ii era de- ~i în t:-uni lnvi1 \ătorii. prnfe··orii ~i alţi oamc>ni de cult ură, pentru sprij inirea şi dez\•oltarea ins titu\iilor ele ed ucaţie şi instruc\i<' s i ln
fC'nera l pentru luminarea popo ~ ului rom ân d in ţar{1 . cultivare.1 'itii n\elm· pC'cl:1<'n1?icc. tcorc>tice ~i practice; r;i·;pfm<li rca ~i popularizarea principiilor raţion:ile ~C'
educaţie si instrucţie in popor; reprezentarea intereselor şco li i ~i a îm:ă\:Horilor
în limi~le Ier. ii tl>.
Activitatea societătii a fo.-.t impuhionat[1 după 1!1011. !'. llb C"onducerea lui
Crorj?e Tora n . Ea a participat Ia toate m:inife...tările ori?a nizate de ..Societatcn l><'!ltru culturf1" şi „Şcoala Homânf"i". de~fă:mriincl si o activitate p roprie.>. Pe limg:\
;1cţiu ni le cu cnracter di dactic. menite s;i <IC"zvolt<' în\•i1 \ ămi1 ntul naţional . ea n dus
<> inler.sf1 :1ctivitatc ctllturalii. ln act·~t ·,eor> a cr<.>al opt cercuri culturale>, cuprinz:ind ;15 ele localităţi . in cadrul c<irora au fo'.';t organizate şezători, conferin\t>.

ponularc.
i\tembrii societ<itii s-au prcoctip;lt si tic culcizcrca folclorului sl au or l!ani7.at
n lru!)ă de teatru de amatori. infiintată 1.1 Sucea.va ele L iviu l\larlan. Ynvăţ;itor ii
:;i prof<">orii au pop ularizat in c;idrul cabinetelor rle lectură cunoştinţe ştii nţi fice
si au fli cut educa\ ic- n11tiona.Jl1 in I umca satc>lor.
SociNatea a stabilit relaţii cu 'ocietăH !;imitare din Transi lvania !>Î Ho11•âni 11. l n iunie 191'1 a ornanizat la Suc.•av:i Congrc~ul corpului didactic, Nlre a
reunit frunta~ i ai invătft mun lului clin t.oa•.e pro\'incii!c român eşti (G . Bor:dan-Du ică,
On i<>ifor Ghibu. J\.nostol D. Culea, Pctr;• Dulfu s.a .). Con~rcsuJ ~HI t rnn<>format
înt r-o maniCcstare naţională de afirmure :1 unit:iUi întregului neam~•.
~:.~rl.>:"1ri

~a

Ibidem, p. 185-180.
8!l I. \' . C.orns. 11w clţă mcî11tu l rnmdnl'sc i11 ţinutul
r c.'> li, l!l î'i, n. l?'i4 - 155.
· HO 7.in'n:J ~l'at.ria'" n r. IO;l. an H. l!l!IR, p. ·1.
!11 I. V . Gor.'.l..5. op. l'it .. p. l !ili-157.
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P:-:THOVl<'l

SOCIETATI F ILANTROPICE
PSocictat<'a noa m11elor /fomâ11<.' !lin Uurovi11a·

A Cosl ln!iin\11ti1 in feb ruarie 1891 la Cl.'rnău\i . Din primul comitet făceau
parle : Eufrosina Petrlno - p~eclintă ; Aglaia lsopescu, Eugenia Morariu, Agripina Onciul - membre. ln anul 1!106, Societatea avea 230 membri şi 30 de filiale.
SC'opul i.ociel.'1\ii t~ra "ele a lucra pC' ntru ln;iintat:l'a culturii şi in special a
lnvă\omuntului la partea femeiasc<1 a p opulaţiunii romtine clin Bucovina ş i pentru sporirea mdw;triei de casf1'':u. Jn <LC~~t. scop, Societatea t5i propunea editarea
de l·ăr~i. acordare<\ ele burse, premii şi ajutoai:e materiale fetelor. infiin\area de
cur:-.uri pentru industria casnică, orgunizarea de e:xpo:tiţii.
Societatea a infii nţat un curs de limba român{1 la Cemău\i, urmaL în primii
doi ani de -112 fl.'te. tn 1906 a deschis o f?radini ţ ă şi un orfdinat. A sprij init clezvoltnrca invll\ămilntului pentru fete : in 18!!4 deschide un internat şi o şcoah\
porticu.lară ; in 1898 o şcoală publicii pl'ntru fete ; o stăruit pe lti.ni?ă au t.orlt4\i pentru crearea unui liceu de fete.infiinlat in 1902. Aşezămintele lnfiin\ate
şi tntre\inute de societate aveau menirea s.'I dl·a ti nerelor eleve „o crl-ştere cc>respunz4toare stă r ii ce sunt chemate a ocupa fo societak, să le cultive principii
morule şi religioase. să le dezvolte sim\ul naţional• 1u.
Societ11ten organiza ş i acţiuni culturale, in colaborare cu celelall<'.! societ:i\i
(l't>nferi n\c, serbăr i, reprezentaţii teatrale, concerte).
Fondurile societăţi i, - provenite din l'otizn\ii, donaţii, cele 10 fundaţii au fm.t folosite pentru întreţinerea instituţiilor Nlul·ativl" şi a şcolilor înfiinţate şi
pentru ajutora rea mat eri ală a num eroş i elevi şi studenţi săraci.
ln ani i 1892 şi 1895, societatea a orr.anizat cxpo:tilii cu piese lucr~ite manual,
urmărindu-se păst rarea trad iţiilor nrtci . populare româ neşti.
Societatea nvea legături cu orr.anizaţii femini ne clin Homilnia. precum şi
cu nlte societăţ i , create în scopul sprijinirii romimil or din teritoriile subjup,nte
(Sucictiltea ,,'rransilv<rnia" i-a 1rimis o sun f1 dt• -!8.000 coroane, pentru ;1 fi folo~itf1 ln seopuri filantropice) H.
b. „Societatea „lloma nca

tanără•

O societate cu scopuri a.semă nătoar e a fost !:'i ~Românca tiinări"1 ", creată in
nnul 18!1:! la Cernăuţi. Apariţia acesteia - arată I. Gh. Sbiera, care a fost unul
din iniţiatorii ei - a fost motivată de realitatea că „„.se simţea rana cc cultura
~tr41mi o făc u se ln rândul tinerilor intelectuali", c<ire foloseau tot mai rar limba
ro111f1nă ln viaţa cotidiană . De aceea socil.'tatea î.c;.i propunea „cultivarea reciprocă
u membrilor ei in limba rom<î neasc[1· !15.
Autorittitile au aprobat statutc·Je clu pă numeroase interven\ii, molivîlnc'I refuzul lor pri n folosirea ex clusivă a li mbii romilne in cadrul societăţii. Această
scclc~'ltc nu a fo!rt ~prijini t[t îndeajuns Je cdclalte wciet.5U cult ur<ile, incetilnclu-şi
actlvitolea ln scurt timp.
I .a Suceava. din anul 1902 a inceput .şă activeze ~cietatea cu scop cultural
:.l filantropic "Unirea lfomâncuţelt;ir." !11.
92 Solia Ştefanovici, J:;loricut ~i acti.vituiccl „So ~if!tiiţii doam11clor romtîne dir~
Bucovina, in volumul Uomunii din BucoviT)a 1177!;- 1906), Cern[1uti. 1906. p. 75 şi
urm. Cf. şi OIJ?a Ştefanovici. Societatea Doamnelor llomâ11c clill Bucovi11a, 1n
Suceai:a, XVII-XVIII-XIX. l!l!I0-19!Jl-J992, p. 172-178.
93 S. Ştefanovici , op. cit., p. 81.
9·1 Ibidem. p. 86.
95 I. Gh. Sbiera. op. cit., p. 412.
9H C. Loghin, Statistica socictc'iţilor <.'lllturale româneşti din Buco1.•i11a, Cernău\i, 1935, p. 54.
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6.

SOCIETAŢl DE PE'l'RECf.o:RE A TiMPULUI LIBER
CULTU RAL-SPORTIVE

ŞI

Din dorin\a de a se orp,anl;r.a un cadru adt'Cvat in care intelectualii români !iă
rrecvent:.irea „ca.sinelor" r.crmane, ln
Bucovina s-au infiin\al cluburi rtm1ilne:>li

se intâlnească, şi pentru a -i o;U'\t.ragc el e la

A rost infiin\at. in februarie 18117, cit' profesorul Vasile t3umbac, av:\nc1 C·1
unul cllbincl de lecllm\ şi crenrca unui centru de intîilnire
mc>mbrii săi~"'·
Mijloacele materiale pl•ntru l"Calizarea ~copu lui era u taX·!le de primire\ co·
lizaţii, dona\iî şi unel e venituri rezultate clin acţiu ni al e ci .
Societatea a in fiinh1l un c-..1 binet de lectură înzestrat. cu gazete romimeşt i
clin toate provinciile şi o bibliotecă . fn lncalul său !;C organ i7.au întnlniri, conferinţe,
petreceri. Societal.ca colabora cu celelalte '>Oc1etă\I cultural<.' din orlL'i, in folosul
ca uzei naUonal e.
Conducătorii socielă\ii au fc~' l
Constantin Cosovici , Vusile Bumbac. EusebiP
l'opovil•i, At. Prid ie.
~cop „intre\inerca
şi petrecere pentru

b. -

"Clubul

1·n111ci11

<lin llocl,inli" a fo„t infiin\,11. in aprilie 1!100.

Scopul societfl\ii era „formare a unui centru de lntâlnire şi pctreccrt' spre
clezvoltart•a şi cultivarC'a sim\ului ./i ci<1torin\ei ele solidaritate na\ional ă , intn?buin\area limbii romăn~ti, dezvoltarea glt'itulu i de a ccli şi scrie româneşte şi cult ivarea int.ens iv;i a spirilului social prin inlre\inerea unui cabinet dt.• lectură ~i
.iranjarea ele reµre:r.enlări teatrale. concNte. declamaţiu n i, serate dan•mnle ş.a." 911 •
Primul eomitet a fosl format. din : 'l'eoctist Tomaşciuc - preşedint<.', (ieorgc
L u\ia. lorr, u Toma. Antoniu Şc•;an - membr i.
Societal.ea a avut lnlr<.' HI OO- i!)O;J o lrup{1 ele teatr u de amatori. cHre a pre7.enlat spectacol<.'. Ea a spriji n it toalc acţi un i le · orga nizate de alte societ{l\i cullurn le din ora~. contribuind ş i b infiintarca unui internat pentru elevii rom ilni.
Clu bul aven local p rop riu ~i o sa !,"1 (i e J...'<.·turf1. un ·(;? se r,:\o;eau '.?<l-25 ga7.t'lc. 7.i;in•
'ii r<'vi sle literare ronui 1wş ti .
c. - Socil•ta tc•a .llnrc'111/" d rn (°'i mprl/1111 !1 a Cost infiin\ată ln lll!lh, awinc1 ca
scop „perfec\ionarca membrilor J>t' teren muzica lM . fn l!lU·l stalului a fost mod ificat, în sensul c{1 Societatea i<>i propu n<.•;1 lntre\j nereu un ui cabinet ele lectură
pe ntru a fi centru de înlulni rt• şi pctre<'er<' pentru membrii ei . Avea circa tiO cit'
membri. Unul din conduciHnrii ci a fos t Ema nuil Cuparcncu '-'.
d. -

.. SoC'ictci ţi/c de

nr 1·a şi" .

Societal.ca acaclcmic;i „Oacia·. in efortul ci ele C'mancipare a \arănmtii romane,
a lnfiintat ln sate sode tăti ele arc:L'ii ~·· Arcitsiih• populare erau menite să apere
interesele' popula\iei rom ;\n ~ti. mai alt•, în satt•le mixte. unde rutenii avC'aU
organizaţii paramilitart', în :1r111ah! ş i "uhv<'ll!Î•>ll ille' d e stalul a ustriac. Societatea
„Dacia'" a făcut un npl"I către intel ect ualii satelor. c u scopul „de a strânge la lUl
Io~ tinere-tul, de a- l f;1ce ;1tL'1tl a'>upra pc•ricolcl11r c::irc-1 aml'nin1;'1 clin toate 1nir9î V. Bumbac. S c cictake1 "Cluhu / r·omd11 din StH"C'U!IOM, în volumul Uom<inii
din Uucovinn f 1775-1906}, Cernilll\i. rno1;, p . IOti.
!l8 I. Toma. Sodclateo "C/uhu/ rornci11 " din llmluuţi, in volumul Um11â11ii di11
Hucot:ina I lii5-/906J, Cernim\i, l!lOtl, p . 107.
!l!l ln volumul Uomâu ii din Hu rnvi11a r 1775- 1906), Cern<iu\i, 1901). p. 11 0.
lOU Despre activitatea urcă.<>iilor p 11pularc vezi IO:m ilian Dan Petrovici , op. cit .,
J>. :J:.J;- 338 cu bibl iografia problem t?i.
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\i:e, ele a-l fortifica fizicl'~LI· si mCJr;,lmentt>u. E.1 !H\ ingrijit clC' t.ipârirc;\ un ui rcgulmnent ele organizare a arci1~ii lor.
Scopul lor era : nstingerea incendiilor, dezvoltarea fizică prin gunnastică ~i
atletică, prccw11 şi clezvultarea culturală ~1 ,o;c>eială a m<:mbrilor <'i". Pentru aceasta
erau organizate „excrci\ii de pcm1pieri, ·C'xercitii g1mn:rsltcl' ~i atletice. ;1ranjarc>a
de l'Orlegii pompoa~e. de product !uni r.imnas:il'l', muzicale. dedamatorlet.• ::i le;1trale ; intre\i nerea de c·oruri vo..:ak ~i muzical•:. el.- rabinetl' de lel'tuni ~i hib!ioteci
populare, cit• cursuri dl• alfa!,etizarc· ~·i confcr inl ~· fol.o;-itoare·.
Fiecarc membru purta ln\enmele ori;im1za\iei, brf1u tricolor în cliar.onal:'i,
cu numele socielă\ii clin localitatC'a re~pcr.t i \'ă . Pii nă in 1914. au fost crl:'ate pe„tc
100 de arcăsii :n localităţilt• bucovincnt', c:ire av1 au v or{l•mizare unitar;'\ :)Î o conducere centrală, Societatea „Dacia" .
Prin ceremoniile, con ferin\ele ş i ~rbarilt' orgnnizat<' in casele n ation ale,
tinerilor le-au fost sf1clile puternice "<'nt imenh• p atrit.tkc. 1-~i Vl'de;n1 ln <ictiuni!e
;ircăşeşti o prcgătirl' în vederea rr.al izi1rHor unur icl<'aluri n'ai inaltc cll'dit Cf'l'a <'C
prevedea regulamentul. De formă, ar<'i1şiilc au fo.'>t. urRani7.al<' pentru a fi acceptate
ele autorită\i. ca ni!_;te ~ocictăli ci<' p l'<'f?:\tirc a ti nerilor pt•ntru sti nr,erea incencliiJc1r. clar in re<1Jitate <'Ic a\'C'au s.'i nprinrla s1 ~.-, inlr<'tin:\ „fol·ul s fflnt <tl iub idi
dt: nl•am
0

•

l.E Hf·PJ·:1rro 11m

DES SOClf.'rfS ClJJTUlmLI.ES NA TIO~:\I ES HOt':,1:\JN::s
l·:N Bt:CO\ IN~: 1UH8 l!III!)

Hht1mc
Dans la premiere pa1·1:c dt- l'11rt11 le. l'nu!~ ur p rc_· ~t· nt<' Ic cadre socio-hlstorique
el politiquc de l'e\'olulion ele l"t' territoare rowm1in. qui e n I î75 :1 ctl'.• occup ~
p<i r l'Empirc Habsbourr,l•<>is.
I.a se<"on<lc purlic f1111 Ic poi nt. cl'u ne maniere !>)'nthetiqur. d es princip01lc,
societc': ~ culturelleo; roum a incs ci de l<'ur l'ontribulion :1 l'emancipulion culturc!lt·,.
c<"onom1quc el polilique ck~ Houmui ns, afin . ele n \aJii.er l'umte du pcupJc roum;.in.
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UN M/\NUSCEIS INEDIT: „JUNEŢEA L.'\ HOMANI",
DE SIMION FLOREA MARil\N (CAPITOLUL „BEREA")
J\URJ\-DOIN/\ CLOPOT:\Hl
E~tc C'Unoscut faptul C<I, atunci când s-n !>tins din via\tl, in l!JOi, la n1C'1
(j\1 ele ;111i implini\i, pe n~a~1 d<• lucru a folclori„tului Simion Florea M:irian ;1
rf1mas o ~erie intreagă de )U(Turi, in faza de munuscris. mai mult „„u mai pu\in
1i'nisatc 1.
lntre acestea, Jirn<"ţea la români : ocupă un Joc însemnat, aliituriindu-se
(clacn ar Ci publicată) şirnlui de monografii tematice realizate> de-a lungul unei
întregi vie\i s ele p:1rintele Marian, cel căruia, după cum nota Ovidiu Bf1rlea,
„etnografia şi folcloristica noastră îi datorează o netlirmurită recunoştin\ă pen~ru ceea ce a reali zat" 4 • Aceasta nu întâmplător, ci, după opinia aceluiaşi autor,
pentru c(1 „majoritatea lucrărilor lui Marinn au rămas unice in literatura noas;ni de specia!il<tlc" !\. ln tin,p, metoda ele cercct•ll"~ a câştiqat in riqurozit;1 tc. m1
apărut studii bune şi foarte bune pe probleme şi domenii, „clar nu <wem inc."I
noi Jucr:iri de sintezt\ de felul celor întreprinse ele Marian" ti.
De aceea. credem, restituirea ineditelor etnografului bucovinean ar fi nu
atf1l 11n net de recunoştin\ă pentru munca de valoare certfl, ci1t. mai clegrabf1,
un act ele dreptate. Cu atiit mai mult cu cut materialul inedit plhtrat la Bibliole<'a Academici i;i la Fondul m~morial-docum1_•ntar ~S. FI. l\1:1rian" din Su::c>ava
s-ar putea t·onstitui în alte aproximativ 25 de volume 7 •
Lucrarea Juneţea ln romtini, (436 file, format 34X20 cm. şi 21 X l7 cm„
rej)artizatc în J 1 fnscicole), avea să fie a patra monografic închinată ciclului
vieţii, ln viziune:i lui Marian, urmând Naşterii la romtini (1892), Nunţii la romtini (lll!JO) şi Tnmormantcirii la români (1892) şi care să prezinte datini. obiceiuri şi crca\ii folclori~ o;pccificc „junctci" (perioada cn!Jilărit> - tinC'reţe).

l. Dc~pre manuscri!'Cle rl1mao;c de la S. FI. Marian
h<'i. in ciuda vicisitwlin\lor timpuhti) au scris n1ai mulţi
!no;ă cei care !~-au cercetat în amimunt. O parte chn
au fost prC':t.~ntale de N . .Jula in Rc·vbta tk foldor, nr.

(păstrate

pri n J?rija fom1:<pecialisti. Putini au fost
manuscrisei<> nt•publicatc
:l din 1!158. apoi. mai pc
larg. ele către Mircea J-'C>tt'a, în r.1onop,rafia Simion Ffor<"a Mariun f nldoriM şt
c 1nogmf, ap•\rut:l l:l 1-:d. :\linerva tn 1!187 ~i ele către Rrfmcluşa .Steiciuc ţn lfr l"i.~ra
1!<! 1•tno11rafir şi Jo/dor t..Contributii 1<1 cunoa~ter~a manuS<'rlselor incclitc :1le lui
Simion Florea Marian"), nr. 3/1986.
:!. Manuserisu! "l' afl:'i la Fondu! memorial-(locm1wnlar ~Simion Florea ::'11:1nan· clin Suc('av.1. c11 nr. În\'. 651i-ilGli.
3. Primck culcr.eri rl"' folclor Ic> face incă de când se ;ifl:i la r.im n:iziul din
S uceav;1. de la viirsta rlc 1i :111i.
~. 0\'idiu Bfi:·Je:1, ln U<!t'hlc1 ele• folclor, l!J57, nr. :J. p. 123.
5. Ibidem.
li. I biclcm.
7. Mircc>a · Futd, s;mion Flo1ec1 Mar1011 fo! C'lorfat şi 1•t110graf, Eclitur,, Miner-vil.
Hllt:llr<":ti. HIRi. p. llli.
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Chiar pe prima (i(a a manuscrisului apare planul acestei monografii t·on ccpute în 17 capitole :
Schimbarea d in~ilor
li. Bortirea urcchik•r
111 .. locm·ile copiilor
IV. Jucării!<• copiilor
V. Scaldatul
V I. Depărtan•a ploii
VII. Ocupaliunca copiilor
\'I II. Portul tineretului
IX . .locurile lim:retului (introducerea in jnc)
X. I nstrurnen tde muzicale
X I. Serenada feciorilor
X 11 . Şt'Z<HoarE-a
X 11 L Farmect' şi

XIV.
XV .
XVI.
X V 11.

vrăji

Ocupatiu'lca tincrctul11i
Frizura capului
Poreclele
Suclalmelc

~!! impune mentionat faptul c<\, în inlregul lui. m<11mscri-;ul Junc1•m la
ro mani prezintil un aspect {ma i degrabă) inegal : textp bine închegate, preglitiw
pentru tipar (Jocurile copii lor - fasdcola 9 şi Ber••a - fascicola 10) alternea1A'I
cu nitele nesio;;tematizate c;uficienl (sau chiar deloc).
;\lanu„crbul aflat in Fondul de la Suceava ~ se pn.•7.inti\ dupi1 cum urmcazi"1 ·• :
- fa-.l'icola I, cu 45 de file, cuprinde materi<1l folclori c şi numeroac;C' in·
formaţii referitoare la Schimbarea di1iţl/or, Bortirea urechilor ş i Scăldat. Uatl'IC' ~unt adunate prin intermediari, ln special cu ajutorul chestionart•lor (cu
n\\p umuri piini1 !n anul 1902) ;
- fascicola 2, cu 53 de file. cuprinde materialt> referitoare la Jocuri{,• co·
1111lor, •. jocuri copilăreşti", după expresia lui l\·t arian : d•>-o <1 sc1111sul, joeul mi·
joa rccl, ele-a baba oarba etc. ;
- f:isc-ieola :J, cu 52 ele file, conţine informa\ ii de„pre Jocul rOJlii/or: !llhl'a
şi hohodi. cl1•-a 11rildlniţa, ele-a griţarlul, de -a ha1mcul, d1•-a intpilratul <'lc. ;
f;L\ciola ·I, cu 23 de file, se referă la porecle şi "diferite \"ersuri la jocurile copiilor" - material de studiu. Exem!)IU : "Pâ\ilgae , gaie. ce ai în tigaie"!
un picior de oaie ! da cin'ţi l-o dat'! popa din Biiri:?ăU, batt1-I {snu \ie·I) Dumn•.'7.eu ...", comunicalii de Ioan Rriltean, elev HI. Stupea:
fasdcol a 5. cu 59 de file, conţine materiale referitoare la Jocurifo co1.tilor, :ichrn:ite ci l' a-;emem•a prin intermedinri : pc alocuri. unele Pill!ini au un
~<' mn pu„ rit:> Marian. ceea ce înseamnă el\ ele acolo au fost luat e inrormaliilr
ş1 lipăritL• ln diver5e publica\ii :
fasc icola 6. cu 24 ele file, p;\c;trează materialul aclunnt pentru capitolul
12 din p li mul alcătuit ele folclorist Sezătoarea; se refer(1 la datini şi crf'din \t>, uneori -;(• dau trimiteri (.vezi f"amilia, an XV II 1, 18112, p. :no··>. despre :
~·z;\to11re, c1,ulatu l in bobi, descântece de drago.ste ele. :
fa<;dcoln i , cu 22 de file. conţine „cântece şi datini referitoare la şezii·
toarca fetelor, adunate de Simion Florea Marian, !Ri6". rolclorislul ri\dmd şi
" i11trod11cw•rC' ln :tr1•c;t c;uaiecl : ..Slili CC' e ~1:'7...'ttonrC'a "? ~· ccn mai ;p lflc-uta

li. F11ndul nwmnrial „Simion Florea Marian" ci~ ia Suc<:'ava a (o~t Prt?anizat
in <" lri ar "casa ~·1i~ t ir.a t.'I cu concl.?iul'' in cart· a trăit folcloristul si a fost deschis

ln ;111111 Hli.J.

!I. l\l '.:'n\ionflm d1 materiulul ln ci iscu\ie a fo:;~ implirUt in celc:- 11 f;1scicol<' cll.'
<"âtrc prof. Mihai Cdrflu-;u. ;tinl.'rele lui Markin.
10. Capitolul pc cal"e l-am :tles ncum sprn publicare a fost redactat în formf1
ddinitiv(1 ele autor; oc upă paginile ~i-31. in manuscri:>.
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desfătare şi totodată ocupaţia copilelor dt! la tar<\. Un bal pompos, o serat:"s
splendid<\ nu desfătează, nu delectează pe o domnişoară atâta, ca pe :> copilii
\i1rană şezătoarea ! ... Dorul visul copilei e : ~ poală merge cu furca-n
şez<'itoace, căci atunce e fata mare, fatf1 fecioar[L". Jntr-o formă extrem de limpede, sunt prezentate mai multe tipun de clacă : de desfăcat. ele cosit, de secerat, de adunat, de meliţat etc. Acestt>u se foc numai în zile de sărbătoare :
F.oca, Palie (a doua zi clupă Sf. Ilic), Marina. ln toate joile dupl\ Paşti, până
la kusalii etc. (p. 15) ;
- fascicola 8, cu 51 de file, cu referire la Jocurile coviilor, însumează
material informativ adunat prin colaboratori clin diverse localităt1 : Crasna, Piltrăuti, Udeşti, Piirteştii ele .Jos, Strorojinet. Sf. Ilie, Stupea, Zahareşti, Di1hiceana, Vicov de Sus, Scheia, Suceava, Corluta,
- fasc icola 9, cu :!5 de lil~" cuprind!.' clatini şi credinte d espre Jocurile
copiilor („De-a mijoarca", „de-a miiţa ourbă", „de-a puia-guia", „jocul mingii'',
„poarca", „vacile", „cucul") - material redactat inll·-o Cormu definitiv;\ de ci1tre
autor, precum şi d espre Scăldat :
- Cascicola 10, cu :10 de file, se referi\ ln „datinile poporului român ospăţul fecioril or : „Berea", cu material informativ adunat personal şi trimis de
colabor:itori (P. Beşa din Ni'l~'\ud Ii ofen·1 trcl descrieri, iar P. Prelipcean din
Schc.>rn - una) iu ;
- fascicola 11, cu 41 ele file, conţine note, informaţii, articole· clin presi\
cu referire la Berc, horde sau danţurile , i11slrumc11te muzicale, insoJ.irea copii/ar, portul tineretului, ;ocurile copiilor.
înainte de a transcrie în continuare capitol ul inedit Herca (fascicola 10}.
mention;'m că ortografia textului a fos t adus1\ la zi (s-a înlocuit, cimd a fost
cazul, e cu li, a fost eliminat u final etc.), în schimb uu fo~l păstrate particularil1i ţ ile lt>xicalc, aceasta pentru a respecta specificul operei , ln lntregul ei. Notelor autorului li s-a dat cursivitate.

DATINILE POPORULUI HOMAN:

BERI~:\

civiliwţiunei moderne, pe zi ce mt>rgc cl;\riimă cî1te o
necesară a naţiunii noastre, ast<'\zi, cimd lumea noastră cea
de acum, cme se nun1eşte inteli~entii şi cultiv;1U1. ~oc1 •tc ~tc că ;1ccc;1 c
inaint;ire dacă ea se impopoţia7J1 în pcmc str<Hne nu numai dispreţuind, dar
având chiar şi d e n1s datinile plirinţilor şi a străbunilor noştri, datinile, care
erau şi ar fi inc1\ cele mai practice şi mai frumoase idile, cc zic ! care <ir fi
încă cel mai lucitor şi mai dulce nimb ni tuturor solemni tt'\tilo r noastre familiale
şi naţionale. astăzi ln fine, cilnd civiliza\ia cea fals în\elcnsi\ pe care mai adevărat am putea-o numi poleire /ur.lc ctn r fnşeliltoorc! a mai tuturor „obiceiurilor
noaslre celor vechi şi lradiţionulc ne :imcnint(l a nu ne m::ii cu noaşte ce şi cine
suntem, de unde ne trai:cm, ce ti•\ă nm supt şi pe ce pămîint ne nutrim - reproducem aici o datimi, care până mai ieri ula!Uiieri a fost in vigoare, şi s-a
serbat de către feciorii tărani cu r:"Ca rnai marc solem nitate în unele părt i :ile

Astl1zi, ciind coasa

datină
multă

frumoasă

şi

Bucovinei, mai cu seamă ·in satele colonizate oarccflnd de fraţii ardeleni, care acum
pe z1 ce merge apune din viată .
Acea~tă datinii, deşi acum puţin lnsc.> mnată, clar de mare import:inţă pentru c.rig inea noastră, se numeşte Os11ilţul feciorilor de la ţară sau, dupu cum
o numesc ei înşişi, Berea.
Berea e o datină veche şi se serba totdeauna tn sărbătorile Crăciunului
de către feciorii şi fetele de la ţară. Cu vreo câteva zile înaintea Crăciunului
toţi feciorii, holteii, dintr-o comună se adunau la un loc, la o casă anumită,
şi aici adunaţi fiind, incep a ite consulta Intre sine, cum vor petrece sărbăto
rile venitoare şi cum vor aranja Bereu.
Intre cei adunaţi se află feciori de toatl1 mâna, mai blitrâni şi mai tineri :
bătrânii, care au dat demult in Berc, şi cei tineri, care lncă n-au dat defel.
Băietanii, care încă n-au intrat de fel în joc.-, care n-au jucat nici la o
adunare până acum, trebuie mai întâi să joace la această petrecere, la Bere,
şi de acolo vine zicala a da sau a pune !n Bere.
16 ·- .\.m::in1 l Uucovl ncl
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Deci cei tineri n-au vot la orice dezbatere, ce se face în astă adunare ci
numai cei maint.al i in ct<tle, .. rare au cJât mai de multe uri în Bere..., ci' ei
trebuie numai să usculte ceea cc ii s-a porunci de cei mai mad.
Adunati: fiind aici, cum am zis, toli acei câti au să deie in Bere, se scoală unul care e mm butrlin, mai onorat :;;i mai expert şi începe următoarele :
„- Vedeti frutilor ! Uumnezeu e mare şi puternic, el ne-a dăruit viaţă sa
ajungem iarăşi aceste sunte ~rhători, şi flindcă-i puwrnic el ne va da vialâ
ca, cum h..'-am aj uns, aşa sa le şi petrecem în veselie şi bucurie, deci lui si1-i
mu l ţumim, p e dilnsul să-l 11\uc..lăm."'
„- Noi, fraţil or ! nt.~am adunat aic.:i spre scopul acela ca să serbăm şi: în
acest a n, pe lu aceste simte sărbători, datina cea străbună, Berea, precum au
serbat-o moşi din str{1moşii noştri. Da! S-o serbăm! Căci atunci ne-ar fi ru~me când nm uita-o această datinii frumoas<'1 cu totul. Deci în unire şi frăţie
vom petrece aceste zile impreuni1 cu bucuria şi frăţia, precum au făcut aceasta
şi p:\rin\ia noştri, numai ati1ta vă spun... fiţi cuminţi 1 bine ştiţi, ca să nu vă
facc•\i d e ruşine lnaintea străinilor, care, dup<'1 cum va este cunoscut, toţi pasul
nostru n i-l urmiaresc şi voiesc ca numai ei să fie mai cuminţi şi sa ne strice
(•L1cei ul !"
Dupfa aceste cuvinte rostesc cu toţii :
. - Un ire să fie şi onoarea vom păstra-o !"
Unul clintru dimşii, care l' m.ii isteţ şi mai îndrăzneţ, mai adaugă şi cântecul urm(ator :

In unire

Tot jucând şi chiuind,
Tot jucând cu fete mnri
Cu fete de gospodari,
Vom juca fetiţele,
Vo m juca drăguţele,

ş l frăţie

:;ii ln J•Jke armonie
Noi ne-eşti câţiva feciori
1ht e sltnte să rhători
Lc>-om 1•etrcce tct jucând,
Cf1c1 vai Doamne drag li-e lor

Vom m1inca
vom bea
Vin de cel bun, pipurat,
C1ki aşa e-ndătinat
Pc I-aceste sărbători
S:' petreac-orice feciori !... ".

S:\ JOace ln sărbători
Cu aragu ţi de subsuori.

Şi

Vom ~crba
Bnen.
Vom clintu,
Vo m juca,

Dupl\ toate acestea aleg doi inşi dintre dânşii (:nre sunt mai bătrâni, mai
ex per\ i, mai ele onoare, denumindu-i conducă torii acestei petreceri, dfmdu-le
nunwlc Colceri sa•1 \lataji, adică : lăutori de samă peste toate, peste băuturi
şi peste colacii /pe/ care-i aduc fet ele ciincl vin la joc la Bere.
Du pfl ncl•asta a leg pe doi sau trei dintre cei tineri. ce acuma întâia oară
cla:.i In Oere, num indu-i chiamători, avimd aceştia sl\ poftească pe la toate casele uncie se ani\ fete mari, ca sfi vină ele dimpreunf1 cu părinţii lor la joc
la Dere.
Mai departe aleg doi inşi aranjatori peste lăutari şi peste joc, precum
să \m1\ şi odaia unde :o;e vor petrece cli\nşii, ca su nu se afle nimene pe urmă
din oreşicari cauze ataca t.
ln fine, pun ln cale elite ciH are să contribuie unul pentru lăutari şi pentru
uăutură. ·Cei mai tineri, fii ndcă pentru primn oară dau în Bere, ele aceea contribuie/cu/ mai puţini b:mi. 1nsă mai r.1ultă llăutur<i, ccilal\i potrivit, fiecare câte o·
balercă cu berc :o;au cu vin -nrs .
:Jn fine, dupil cc s·a hotărât toate cum :iu să urmeze, cum şi cu ce are să
s-arate fiecare !n ziua de Crăciun la Bere, se rluc fiecare pe acasă.
II

Ziua de
se

adună

Crăciun

a wsit...

fa cnsa unde arc

să

1':

~pre sară... t.oţi cei de mai sus amintiţi feciori
fie Bl'rea. Fiecare aduce c3te o plajie de vin-ars
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ln

tri1 is tuţă

şi

o dii C11lcerilor in

mfmă.

Colcrrii au

,:ămara

lor o;cp:iratt1

şi

acu l::.i

Ic: striing pc toate.

Lăutarii au sosit. 1\ran;atorii poruncesc hiul<1rilor să cunte. Lăutarii Intonă
viorile pe liorii ... toţi feciorii adunali se prind de mâini si încep a juca cu nişk.
paşi fantastici. când in dreapta. ciincl in stân~a. <:fmcl ler:fma nclu-se, iar unul clintrP clănşii. mai ales un ar;.mjor, lncepl' a chiui :

Da\ i feciori încetişor
Tot picior l<inr,ă picior
Sf'1 se cluci"1 vc~ stea -n sat
De-a nost' joc prea minunat etc.

Frunză

verde mere, pere,
Aferim de-a noastrii berl'.
Bere ca la noi în sat.
Nici nu este, nici s-aflat I

Cum se fineşte hora ;1ecasta. d1iamutllr•i se
chema fetele ...
Ceilalţi feciori însă joacă tot rner<.>u.

depărtem~ii

prin sat

şi

lncep

a

IJ!

Cum ajung chiamătorii la o casă uncJ•· se aOă vreo fot[1 mare
ce clau bunri sara, începe unul urm{1toarele :

şi

cum intri1

inăuntru, după

D~ci

clac'ar să fie
Asl{1 veselie
Şi la noi aceşti
Soli impărf1teşli
Vă poftim acuma
Să faceţi chiar una
Să veniţi cu fiica
Domniilor voastre
Ca noi să jucf1m
Să ne petrecem
Şi cu voie bună
Cu toţi împreună
Aste zile sfinte
De Dzeu rânduite.
Cine poale şti
Ori ele-om ma.i trăi
Până la alt an;
Deci în acC'st. an
Vă poftim veniţi
Dar nu bănuiţi !...

Cinstiţi

gospodari,
Neam de bocri mari
1::stc-un obicei
I .a noi la români
Păs trat clin străbuni,
Ca pe la Crăciun
~)ricare român
Sâ se vesel~asr.ă
Vesel sfi tri1iască,
Cum s-au veselit
Domniilor voastre
Pân'la BC'rC'a nor:o;tră,
Ca noi să jucăm
Să ne petrecem
Cu toţi împreună
Şi cu voie hun[1
/\ste zile sânte
Şi s-au petrC'cut
Chiar ai noştri moşi
Moşi din restnimoşi.

• - Cât din partea noastr;"1 - răspund părinţii copilei la ace<:te cuvinte - nC' vom
împlini datorinţa, după cum ne e ~i ccrinţ't şi ceea cc se cu\'ine. mulţămim clin
toal<'i inima că nu ne-aţi înconjurat."
După_ aceste cu\'inte clin partea chemătorilor . şi din parte-a părinţilor copilei,
ies chC'mătorii şi se duc: mai departe. repeţind lot aceste oraţiuni la fiec<ire casă-.
ln fine, ~ătind ele d1cmat pe la toate fetele, se întorc iarăşi la berc, jucând şi
aceştia dimpreună cu ceilalţi pun[! mai în zori.
'
JV

A doua zi de Crliciun dimineaţa incep fetele poftite a se ~ăti de Bere. însă,
deoarece feciorii contdbuie cu bani pentru lăutari şi diferite . băuturi, fetele lncă
sunt îndatorite să contribuie /cu/ ceva. şi mai ales /cu/ mânc<Arc.
,
ElC' trebuie să ducă la Berc colaci şi altele, nuci, mere etc. Fata care merrre .
rle ln o B~re la alta, pentru că de multe ori sunt şi mai mult<~ beri într-un sat,
şi nu duce colacul la acea BerP., dup:i cum e datina. e neb;ir,ată în sn,mă de orişice fecior, !ie ea dit de onorată şi cîit de frumoasă. Şi oare de unde vine acea<>ta?
De-~co!o, că ~sa_ c datina stră~ună şi aşa ~eJ_>uie să fie ! C'llm fac ele multe,
1
aşa trebme &-\ faca ş1 neca una, daca doreşte să fie Jucată.
PC' liln~ă colacul cnre este tnclălinat, m;ii duc fetele la Bl're :
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Tnvf1rtitc in tavcle.
l\frrc. nuci ~i alunele.
Colacul. ce- l cilii' tetele la Bcrt•.
mare, impoclobit cu cl ifor ltc flori.

1111

c un colac ordinar

şi

mk, ci c un colac

V

Ca m la o o ră cl upfi an•iaza încep fetele a se duce I.a Bere, fcdorii insft se
;1<lunf1 m ai de timpuriu.
Col!:j•rii dim p reună cu ceilalţi aranj<1tori au pus toate trebile aşa ele bine în
l'alc. că pot fi ln orişice m;nut gala a primi cu braţele deschise pe oaspeţi. lntr-o
odai e c o ma<J1 ma re aştcrnutl1. plină cu tot felul de hucatc şi cu băuturi. în acc;1
odaie prlme5c diinşii p c oaspeţii vcn!\i, pe p;-1rinţii fetelor, punfmclu-i ciupii ma.o;..'i
i;i cino;tinclu-j : ia r pe fete, rare cum vin Ic :ipu·~;'.i dinaintea părintilor la joc !)i
ll• joară pl\ni1 cc se fincşlt• jocul care se cântă. După aceea. le pun şi pe dânsele
la ma'>l\ 1-'ctclt• ins:\ st:1u numai" oleacă şi iar se scoală şi jnacă, pC' când părin\ii
lor stm1 mal mult.
Jo: d e inse nma l. cimei se duce o fati't la Berc, colaeul cc are sfi-I cluc;i dânsa
tr<>hUic o;.'i i-l d uc<i maică-sa . iar in lip~.1 acelei.i, o mătu.5ă sau o !.Oră măritată.
Toti pă rinţii care vin cu fiicele lor la Bere' sunt hine primiţi şi cino;tiţi.
Cok::!ril i:iu colacii clin mâna maicelor fctel11r ş i-i duc in c{tmăru\a lor rle
111ai i;11s aminl i ~·,, unde se afl;i tr,ak băuturile şi mâncările lor. Din C'o lacii aclu.o:i
mai di nainte iau şi. tL°'1inclu-i, ii pun pc mas;\ dinaintea na~pcţilor noi vcni~i.
dil ncl u- lc ele r,ustarc şi cinstindu-i cu bere sau •·11 vin-ars. Fiecare falc'i, fie c>a
bogallt s:lU o;ă rmană, fie frumoa·.ă „au nu prea, la p c>trcccrca :iceao;la - la Berc.
nu c dc1Jsebirc. toate sunt jucate pâni1 într-una, toate „unt !nriestulatc ..
VI
01• la o riră , ctun ;1111 7.is, şi punii se înserează bine tot un joc ş i - o vc ~dic.
i nsc re:i?.ă, fel~lc pă1·ăsesc Bcrra şi se rluc pc acasă • feciorii insă r.{1mân
i n ci ării pl, si• pun numai ci in ei la masă. mâncă. bcu !)i ~e veselesc : după
11ceea ~e ~coalf1 şi inr.cp iară~i a juca pâmi in cc-alallă dimineaţă.
A trei a zi ele Cr[1ciun iar<i.<;i se adună feti"l c la Bere inc;ă ;icu f{1ră ca să

Cum

;1d ucll colac, af.1ri1 de acele care vin cir. la o altă Bere, c;ire n-au fost !n ziua lr<'cutl1. Acl'le trebuil' s;i aducă, clacă voiesc s[1 fie jucate şi l.ă r.u stc>ie să vândft
p int rcjei d eoparte, uitt'lndu-se la celelalte fete cum joadi şi cum se drâJ?oste.sc
cu clrăr. u\ii lor.
ln accast11 zi se petrec dânşii ca şi in ziua trecută ...
U r m c;w.ă tot acele ceremonii. Petrecerea clureaza şi acum până cc înnoptează
h in c, apoi se sparge cu tottil.
Vll

.locuril e

ţndatinate

l:i Berc {I:>

ospăţul

feciorilor de la

sl la nite petreceri.

ţară)

sunt tot acele ca

Voi să lnşir unele, socotindu-Ic aici la Jocul lor mai potrivite decât ori~i
·
unde, din care m-am interesat foarte mult, una : fiindcă parte• din rlunselc o;1mt
străvec hi , a viind tracii\ iun ca lor româm·1, iar o par le, cleş i sunt mai noi. dar totu.'1i
sunl adevă rat romilnesti.
J.:u numai rlin a"cel punct de vedere voi să I~ descriu pe unele aici dupf1
cum Je-am v~zut jurându-le în unele părţi pent.ru ca, cu durere voi să mărtu
risesc, tineretul ele acum, clin uncie pării ale Bucovinei. mai degrabă se lipeşte
ele cele străine dcciit ele cele stră1,unc ; el Ie joacă pe cele străine mai cu plăcl•re,
pl' când· cele străbune, romilno-tradiţlonalc, k• uită cu totul : a~a ele. ex. vedem pc
junimea romllnă locuitoare aproa pe de oraş jucând Polca, Tramblani, Valtior,
Mazur-Polca etc. e tc.
Jocurile adcvaratc române vcC'hi şi mai noi, câte voi să le in~ir aici şi
pe câte le cunosc c u m;ii de apr1>apc, sunt următoarele : Ilara, sau cum ii 7.ice

https://biblioteca-digitala.ro

eN 1\lANllSCntg INl::D!'I'

/l(('llfl<llHI, Cor<il)!<J.~CCI, Vr.~iirea~ca, Un!1t1r1•(1.\('(I,
Cioful, Ţiitttrn, Ardei< ancii, Hr11ş1wem11:a , Tro)!Oţ•?fl!ic, .')ljrhea,ca, Jfom lui Cuz o,
J/uro lui Hur muzochi, Ncvă n 11icn, Olt e 11<'a.~ca.
I) Hora 1•ste una dintre ce!l• mai frecventat!' ş i plăcute danţuri ale romil-

roporul cit' jol>, J\1oldo11in('a.\C<l,

nilor. Ea c<.te cea mai veche ~i mai nulională clcciil toate.
Hora e simbol•1l unirii. a dării ele munf1 într-o singur<'\ familie. ~i se rl'prnclucc în zilele noa„trc întocmai c 1 acele d1or uri rom.<1m', C'<' se v[1cl pe nwrmor;1
capiscl'lor romane• .
Hora <>c joacă astfd : d[mţuitorii, at.ât ft.>ciorii cât ~i fetei<>. a cărnr numi1r nu
este fixat. se apucă de mână ~l formează un cerc - fic . ~arc µnau• intr;1 :;:i ie~i
după plac.
Se joacă ln rând, incloind un picior ln vreme ce cdi1lalt face un pas înainte
<.au incl;lrăpt. totodată hratc•lc se clatină Inc-el ; dănţuitorii .<;t' apropie •;iu intimi
rcrcul. tot cu act•le 'lli~cnri, ccc:i c·c dă horei !ln aer d e indokntil si ele ;ilene c·ar"
nu se intrerumpe decât ele un vest•! dănţuitor care manifestă vt•selia sa bi1ti111cl cu
furie cu picioarele pe pământ.
Această legă11are graţioasă !'>e cuvin(' nwi <"U ... am;\ <I<• a '" t·xprim;1 'in
muzică.

Ciincl c cercul marc. lăutnri1 :oe vâră ln mijlocul lui si. !><' li1nr,ă al·eia l'e
cânt."i clin vioa:-ă, mni cântă şi din gurii. unelt• d\ntecc ve:>t:>lc si glumeţt~. ('ar<·
nsemcnca se numesc hore.
ln păr\il e de mia7.ă2i ale' Bucovinei. de 1;1 Suceava :;1 pi1mi ce intri in Tr:m!>ilvania, se numesc aceste cânlec(~ cu care s unt hnr;i „au ~I nite jocuri lmprcunatl:'.
t"/1iuituri, pentru că, afară de lăutari, fecior ii Ic !.Lrigl1 ln joc l'iinrl sunt bine
cli:>pu~i.
"•
In qura pr)port:lui romun ~e :iflă nenumărate chiuituri , c;1r(• nu numai pentru
!>me. dar şi pentru fiecar<> joc <,unt b ine acon•oclate. Aici \"oi reprod uce o d1iuiturf1
(horă) pc care o chiuie feciorii numai la Bc•rc si nicăier i in alt loc, nici la una
dintre altele petreC'eri na\ionalc. lat-o:
frunză verde :ncre. pc·rc.
/\ferim de-n noa„tră B1·rc.
lkrc ca la noi aci
Nici n-a fo~t. nici n-•1 mni fi.
Ciite fcle-n sat la noi
'l'oate sunt aicea, nuii I
Fetele cele frumoase
Cu rositclc lntoarse,
Cu i;crdanuri pe la gât
'I oale la noi au venit.
De la ccialaltf1 Ben~ :J
•\li venit la noi a C'crc
Să le trimitem şi lor

;\lăcar c1i1.t•v:1 !le clor.
IJa' noi , zău, nu Ic-om trimite.
C:"1 n-au vrut <,<"1 ne ;1s.:ult<'
Sc"'1 fie Berca la u n loc
S..71 jucăm c u toli un jor.
sa fie Bcrea-ntr-o ca"'3
Să ci n stim lo\i la o mn"ă.
Nu l<--om trimite nici doui'1.
Că n e trebuie si nomi
Ci\ ~ i noi le ştim juca,
Şi le ş tim ş i ~ruta.
Le ş lim săr uta-n guri\:\,
Că ni-s dragi, că-s romuncuţe !„.

2) Arr.<mu11a. Cu eul mi~cfirilc liord sunt mai line> ~i mai ci;alC'. cu :1tfll cc>lc
:1'c jocului de brâu sau Arcanmw ~u nt nrni vioaie !ii mai animate.
Dănţuitorii. numai fcriori , se ţin ru mima stângă la cin ii ătoart'. brirn, prind
miinn dre<1ptă pc umerii vecinului. Ei l''.°'(1•C'11t.'i un p a ~ s.'\llător cu cea m;1i mar<>
iu\eală.

Comandantul, in frunte, ţlne un băţ ln mima <lreaptf1, si dind joacă, potrie danţul 111:1re, C'a sfi vină vis-ii-vi s cu cel clin urmă, cu cod:i.-::ul. iar
n •1 din mijlOC' formcaz;'; un s1•mircrc, cc cu ati1t ~<i clevin[1 privstor ilor jocului mai
i;ra\ios şi mai plăcut la privire.

veşte, clacă

NOTEI
J) Dl. V. Alecsandri în :

Pcr.~i i

t·:

AUTOHUI.UI

po1,or. al<• Homâ11ilor , ('(li\iunea ci·:. :r.;1i

2) Dacă mai este şi altă bert· ln :<>al.
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Arcanaua arc mai mult de 12 figuri şi m ;1i fiecare fii:;ură are pasul săltător.
:1) Coriibiasca o joacl1 numai feciorii, tiniindu-se de brâu ~a şi la ,\rcam1u;i.
Pa.-:;ii acestui joc sunt foart e iu~ i , dănluitorii bat în pinteni ck• 12 ori, to\i cll.'ocla tă, cu tact.
4) Ur.~ăreasca, o joacă cloi câte rloi, un fecior şi o fată \iinclu-se ele o ba~ma
şi intorcilncl u-se ambi i d!!ntl.1t:i pl' !.ll b di•n~a. pc ~llh mC:ini.
llora\iu zice ln ;1min tirea sa despre jocurile r1•m:111e „Sisit v ox canta, ~i
mollia brnchia salta'', IL')a fac şi romlmii no~tri d e astăzi, că in jocuri zic v e1·~uri
in cadcn\ă dc!->pn~ mii de mii ele obicdc, i<lr cu mâinile fac <ll'osebite figuri şi
învdrtituri, ceea cc acu.5 .~c vede, când romimul apucă jucăto arl'a de mimă, mai
întâi c cu IWirc aminte la melodii !'_'Î, după cc sun(1 bine vio<lra vreo câteva invf1rtitur i. o Intoarcc DC su b 1mină.
Iaca Vt•r.mriic ce k c11iuie romfmii la Urscir•~Clsl·:i:
U ! 1>iirnc.:ii ursarii
Cuni M.! jm1că cu banii.
fară urs<\ri\cle
Morrn~iil~sc ca mi'lţclc
Prin watc cotru\c lc.
L>c!~W

fi) U11!1urensn1 are ceva ast:m(mare cu. cDritbia' ·:a, numa i în a ti1t se de<1.o;c~
c<i o joa.'f1 in mai multe Ci r; uri.

Poporul necult nu me~tc pc fraţii s<ii ciin Tran'>ilv;1nia tJngurcni. clar ;1c<•;1•;t;1
o fac num:ti din 1~1'\:i i c a<;Uflra 11nr.urilor, si pe aCC'l)tia ii pnrccle\C, fiindcă )l>C'lli<·sc dimpn•un ă C'll unţ!urii.
S. FI. Marian. l!Wl

LIN M.'\NUSCmT TN8D!T: „!..'\ JEUNESSE CJ IEZ LE<.; HO VMA INSDF. SIMION FLOHE:\ l'vlA RI A N (C! !Al-'JTRF. „LA Elr.P.E"')

I .'articlc quc voici se propo-;e ele rc~titucr un chapitre inectit d'unc trcs
impurtant.c mon ogrnp'1ie thematique ecri t.e par Ic folkloriste l'I ethnorrraphe el~
Bu0ovim-. Simion Florea Marian, intitulcc .,/.~ J cuncsse c/11•:? les Uouma'in s",
rc„tce i1 ~ ·eta t ele manusc:rit. J .e chapilrc s'appellc „I.a Bier"" r „/.<' re pns d<'-'
j<" um•" el Ici 1·c1r.1;109rz<"" J el il cl~rit unc:> an ciennc coi1 tumc <111 (lt!Uple roumain.
ay:111{ trait aux jours ele !\oa. coi"1tume prcsqu'oublic" de n os j11urs. I .c materiei
inrorm:itif "~ trouvant i1 !:1 b:i!'>t' ele C'C chapitrc a ~te recueilli clirct't<.'mcnl par k
folkl o risle ou bien envoye par des collabornt0urs, jusq11' e n HHm.
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MUZICAL,\ RELIGIOASA A LUL CIPRI:\N POH.lJMl3ESCL.i
TITUS

MO!Sio~SCU

Dacă noi am lăc;.at «ă dăinui e tf1cerea pt·~te bo,c:,1ta crca\ie muzicală religioa~ă
~' lui Ciprian PoruMbescu atâta ,·rem(', f:iră să nc:> :1plccăm cu o mai mare st{1r11inţă ac.upra acesteia. rău am făcut. Am i1: norat astfel un comportament rk
crC'aţie în care C<•mpo7.itf>rul bucovinean a rP:i.lizal un destul ele cuprinzător reper-

toriu. cu o melocticit."lte ele marc expresivitate - caraeleristici1 de altfel cunoscut.<)
şi apreciată ca :itare. Se c11vine deci ca acun1 sfi purcedem la restabilin•a dimensiu nilor exacte alc acestui rlc loc neglipbil com;iartiment :11 operei s;1Jc componistice•.
Cre.:i(ia muzic:ilă relii;ioasă a lui Cipri an Porumb1.'scu ne l'stc prea puţin cunoscută, ca nefiind cercetată in inlrei;ul ci, din diferite motive. Desigur că cel mai
important este cauzat i:!c faptul ca mamtscrisek• rămase sunt ri1«punclite prin diferite biblioteci clin \ară - 111 Suceava, Bucureşti, Br<L')OV. Cluj-Napoca, Timişoar;1
!'le. - ~i chiar in ccleclii part icul;irc (1.eca l\1or:ir111, Nina Cionf'a ctr.). uncie accesul
cercetătorilor avizaţi c.sle dl?<;tul cte relativ. Mulll' titluri d e lucrări. deşi anunţ;itc
tn ctiverc;e monografii ~i cataloage, nu se mai găsesc, C'le fiincl prcltmu• ca atare de
unii cercetători fără o confruntare directă ('U manu-;crisul, fapt cc tran;;pare in
mod clar din cviclenţe!e publicate. Toate ace-.tc 1 au îngreunat o catalol!arc siste111aticc"1 a crea\ici relii?ioao;<' a 11.Ji Ciprian l'orurnbr.o;cu, deşi <'Xistă mai multe încercări. propuse ele Lcca Mor;iriu h~ cunoscuta sa mr>nof?r;1fic cc <;tfi încă sfi apară
în dPplinătatea ei - ele Viorel Cosma în I.c~:t:ironul său. etc Octavian 1.azăr C.osma
in Hronirul mu zicii rornci111•şti, ele Nicu Moldoveanu intr-un studiu publicat prin
hll:l în revista „Stuciii LC'Ol<>gice", si de mulţi alţii care s-au referit la creaţi;1
r.ompozilorului roman. Iar dacit la toate acestea mai adăug<im si numeroasele va1·iantc ~i prelucrări in c:irc au cio'c.:u!at cânti1rile rdigitlasc ale lui C'iprian Porum'i~scu, ne putem da senma de crH<! c<>Tl'plicaţii .se ivesc în a slnbili dimeno;iunilc
eo.•xarte si valom=ea arltslică a accstc1 creaţii rc:ligioa-.c. cc trebuie inscris:i in mo<.I
corect in patrimoniul muzic:ii rmrnincsc.
In trecutul meu muzicoloi:;ic nu m-am ocup:1t ci" crcati:i l:ti Cipr:an Po rumbc~:cu, în l;('llC'ral, şi n ici rit' cea r<'ligiu;i'-i1 . in mod special. clcsi <llll luat c:-intact
direct cu unde lucrări ale comµo7.it0ru lui «ânt~i n .-1 i11 diferit" formaţii corde relir,ioase - la Biserica Krctz11lcscu din Bucur~'ili , in Corala Patriarhiei, la l3isc1·ica
Domnita Bălaşa. iflr mai r(.'ccnt in /\sociaţia coral:i ..'r('-Deum 1.1urlamus". In"ă am
i11tuil faptul că acea~tă crcalic c.xi"t:\ ca alare, C•.>nstituincl un comp<trlimenl de
~i n c stătător, echilibrat şi intercwnl nu numai prin s:ruclura propriu-zisi1 a muzic<ii. ci şi prin conceptul liturgic în care :ic1.•asta ~e incmlrează şi ii este destinata.
In dorinla de a face aici un scurt expozeu al ace„lei muzici. am luat contact cu
diferite sur~e bibliografice şi cu uncie lucrât'i al~ compozitorului pc· c:ir~ le-am
putut rcc11pC'ra ln 1Jt1tinul răr.mi pe c:ire l-am avut. M-au «Urprins imă ciltr.va
a!tpectc destul ele interesante, r!acă t.inem seama de epoca in ('are :i creat compozitorul şi mai ales cf(' experienţa lui in acest domeniu.
ln uncie bibliografii h este atribuit lui Ciprian PorulT'hescu un rcperloriu
r.:?!igio.s clC'stul d;? c11prinz{1tor, cr>nsideriincl in felul ace<;ta că muzicianul a corn-

https://biblioteca-digitala.ro

:!48

'ITl'llS MOISESI 'U

pus muzica la nu mai putin dl' şase Liturghii, majrx1t<1Lea f.iind clci.tinatc coru1UJ
hărbătcsc, ca rezultat, prohabil, a.I experienţd sale dirijoralt• şi componistice la
Societalt'a "Arborow;a" clin Cerna ul i. Acestor Liturghii li se adaugă un număr
important de creaţii cu caracter concertistic sau ele cull - psalmi. axioane duminicale, axioane pruznicalc (destinate un(>r sărbiitori mai importante de pcstc an),
chinonice snu pricesne duminicale sau săptămim:lli?, tropare, cântările Prohodului
din Vin<.>rea !\lare etc. Sunt :1stre1 men\ionatc cânt<iri ce ar trebui să facă parte
dintr-un a clin Lituriihiilc menţionate, a căror provenicn\ă ar trebui lămurită : fac
<'Ic parte din cele şase Liturghii !'au reprezint<'1 piese ~eparatc ce ar putea fi considerate ca o completare de repertoriu, devenind astfel u anexi1 :i celor şase Liturghii ?
· Dar ceea cc surpri nde pc un cerect<itor avizat in acc-.t r,en ele muzică l'Stc
faptul dl Ciprian Porumbescu a compus muzic.'l la una dintre cele mai pu\in
abordate Liturghii ;iceea a Sfântului Grir,ore Dialogul, numit."\ şi J.iturghia
Darurilor ma1 inain•.c sfin\ile, a c;irei utilizare c.tc Jimitată numai la perioada
:rrioclului, 11 Postului Păresimilor. Sunt pu\ini compozitorii care şi-au indrcptal
atenţia către repertoriul act·~t<•i atflt ele particularizate LiturJ?hii. Or, Ciprian Porumbcscu a compus muzica principalelor cânt;iri ale acestul oficiu liturgic : Hernvicul ( „Acum puterile ccreşt i"J, Chinonicul ("Gusta;i şi vedeţi cel bun este Domnul· - P.mlmul 33) şi cântare;i de :sffm;it a a('estei Liturghii ( „Fie numele Dom11ului l>ineC'IWdntat" Psalmul 1 l :!, cilntnre comunii ele altfel tuturor Liturghiilor).
l'\'u s-a păstrat muzira doar J.i domi <'ântări : „!.u minii lină a i;f intei slave" şi
„sa se lnclreptez1•" - i'salmu! HO, t'a intn•agi1 :1ccast..\ Liturghie să poat<i beneficia
cit• o deplin<l polifonie corală.
Accla::;i consid'.:!rcnt îl ~enmal;'im !'i în leRălură cu l.itur,q/lia Sfd11tului '\!a .~ifr
··1 l /\for<', care se s:lvarşc5tc n111:1ai ele z1:cc ori pc an. Fată ele J.ituryliin S/â11tului
Ioan Gurci d1? Aur - care se ofici<171\ ln toat[1 perioada Octoihului, deci în cele m;ii
multe zile ale anului l.ituryl1it1 S.f. Vc;~i!1~ p1·czinta. din punct de vecltrlC' al
'>tr,,nei. doar trei cântări deosebite : Heruvicul şi Chinonictl/ clin Joia M:u-1·
l .Cinci talc celei de ramei"), a Il<roivicului clin Sâmb{lla Marc ( rSă tacă tot trupul
nmcn1~sr"J şi .4:rîonul t .. Vr. ti11c .~C' />11<·t1ri1") Ciprian Porumbt•-;cu a compus muzica
fa toat<.' ;iceste trei mari cânt.;.iri.
Toate acestea ne determină ~ă-i atribuim lui Ciprian PorumbesC'U ckplina
cunoaştere a perioadelor lituri;ice (Tipicul biserie<:?sc), dar si intcn\iil ele a completa repertoriul liturgic cu cele mai trebuincioase cântări polifonice corale. Suntem
convinşi c;i m.'lrl.' parte din ;i_-:cste lucrf1ri au fost ·~ompusc la Cc•rnău\i. in perio:ul;1
in care cr;i <,tudcn t la Facult;1tca ele teologic. Altfel nu se explică minu\iO<L'M.l t·unoaşter1~ şi abordare a unui repertoriu liturgic atf1t de specific.
Unde sunt manuscrisele act'5tor Jucniri, care este structura si valoarea ;i1·t1 !;tică a muzicii, cc cântări pot fi utilizate> ast<izi ?„. sunt diestiuni import.ante asupra <."ărora muzicologi i trebuie să se pronunţe, spre a se putc>:i valorifica moşte
nirea muzicală inter.rală a acestui prolif'ic compozit1>r rumân. ln biblioteci)(· pe
cart' le-mn cercetat, figurează câteva lucrări - ln manuscris :sau tipărite - cc
trebuie luate ln conc;iderarc>.
Mă rorcr mai intâi la cele patru cântf1ri rdigio:isc afbte in Biblioteca ,\cade111ici de Muzică clin B11cure~. ti (Ms. rom . JJl-2:?), într-o copie ;1 compm:iturului Ioan
Bohociu :
- Psalmul RR (cor bi"lrb:itr"c) ;
- Psalmul 100 (cor bi1rbătesc) ;
- A.rio11 ln Duminica Floriilor (cor mixt).
- A:i:iun la N aşt cr"'' l)omn:1/1ti (pentru Liluq~hia .sr. V:1silc> - cor mixl).
Toate patru au '' s1r11ctur{1 s trict armonic:i şi o melodicitate specificâ st'ilului cant.abil ~I lui Ciprian Porumbc•scu. Cât priveşte Psalmt1! 88 şi Pscrlmul JrJO. trt'buie
fflcută o corcc\lc, fn sensul că ambii, în noile ediţii ale Psaltirei tradU'I' in limb<L
romiinii, corespund. propriu-zis, /'salmilor 8i şi !H1, iar textul ar trebui corectai la
rându-i clupă tr:1ducerile autorizate.: ln ortocloxi-;mul românesc.
In Biblioteca /\C'.'l<lcmid Homi1nc, la secţia de muzică. CXÎ!.1<1 partiturilt' tipă
rite ;ile câtorva lucrări ale rm11pozitor11lui bucovinean. Printre acestea ~unt de
menţionat cele Patru roruri bărliiitcsl i, revizuite de Anclreef>Cll Schl'it'lly şi tipf1ritL·
la Cluj, in anul l!J33 (BAH-114/373î) :
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Cadc-~e cu (ldcvărat Axionul la Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.
- I.1iudaţi pe /Jomnul - Chinonicul zilei de duminică.
- Tatăl nostru - care se C'ântă la LiturF,hie.
Aliusu-mi-am aminte de pr1.oroc11l Stih.ira 1;lasului al 5-lea de la i.h1Jlx1

-

înmormântării

mirenilor.
Toate aceste patru cântări se rC!marcă printr-<> melodicitate de frumoa.<;ă insp iraţie, fapt ce a detC'rminat prezenţa lor in repertoriul coral al multor formaţii.
Cât prive.!)te Stihira glasului al 5-lea ( „Adusu-mi-am aminte"). D. G. Kiriac. preţuind-o in mod deosebit, a transformai-o ş i ;idopwt-o la nivelul unei pieS1.• de
concert de marc expresivitate. Jar Asocia\ia corală •.Te-Dcum laudamusM. de pildă.
execut.'i în mod regulat acest inspirat Tatei! nostru, pe care. clupă cum ne mai
amintim. basul Nicolae Secăreauu il cânt., cu predilecţie b oficiul J.iturrihil•i dt.·
duminică.

Tot in Biblioteca Academiei Române din Bucureşti se n:ai pi"1stn•ază l}i ur mă 
toarele piese corale :
- Condacul Maicii /Jomnului cunoscuta cânt.are care incC'pe cu tt-xtul :
"Api"1rătoare Doamni"1" :
- Uiclicat-am oc11ii md spre Domnul - Psalnrnl 120.
Ambele contări sunt cic~tinate corului bărbf1tesc, fiind revhmite clupă m anuscrise le din Muzeul Ciprian Ft•rumbescu din Suceava de George' Onciul (BAH:\lj:l73!l). Au fost tipărite in ar.ul 1933, făcfincl part~ din Colecţia "Fcit-FntmC>s"
~ nr.

:1).
Şi

tot in aceasl{1

-

A.l:io11 la Uusalii („Br1curt -k, lmpărăt e:uci Maică."), pentru cor mixt :
Axion lei Duminica Floriilor („IJumn<'ZcU este IJommll"J, nentru cor mixt

-

bibliotecă SC'

mai

pă slreaz."1

:

(J?r~it

intitulat „P.~a/m" ele lngrijitorul ediţiei, George Onciul. în tipăritura ele
la Cluj. din rn:J:I) .
Şi aceste clou;i lucri1ri, r evizuite de Georric Onciul. au fo~t tipi"1rile la Cluj
(Lito, 'Schildkraut Cluj), !n anul 1933, şi fac parte din Colecţia „Făt - Frumos" , nr.
2 (BA H- M / 37:Jll).
ln Muzeul Bucovine i clin Suceava ş i în Complexul memorial „Ciprian Porumbescu" clin Stupea, jucletul Suceava, există un număr mai marc ele Jucri1ri relil! ioase realizate ele compozitor in diverse perioade ele creaţie. multe clin ele fiincl
tipi1rite postum :
- l/risto., a i1wiot - troparul sărbătorii Paştilor.
tr<'i vari:inte :
Cor mix t
sol major - d enumit „triumfal".

in

Cor miJ:t -

la major -

denumit „solemnu.

Coi· hcirbci tcsc - si bemol major - „inedit, descoperit la Cluj" .
Sunt trei lucrări distincte, cu melodică şi structur<i deosebite. tipi"1ritc la
Ccrnău\i in anul HMO. ele Editura Soc ietătii muzicale-dramatice „Ciprian Porumbescu" clin Suceava. împre un ă cu o alta, intitulată:
- />riccu .rnci ele Pa ş ti - C hinonicul sărbătorii P;1stilor („Cu trnpu/ lui Clirh ·
I.os"), p C' ntrn cor mixt. în i.ol major, compu~ la Braşov. la 4 aprilie lllll2.
- Jnno11ul liwierii „l11gcrul a strigat" Axionul sărbfitorii Pastilor. Cor
mixt - clo major.
-

„IJ11mm•z1·u 1•slc J.>om1111l şi s·a arutal 11<1Uci ; tocmiţi prtiz nuirea„." .

Ax ionul la !Ju m in k a Floriilor - Cor mixt - sol major. Tipf1ritura acestor
doui1 lucrt1ri poa rtă titulat ura Corului Armonia clin C e rnăuţi. Tipof!rafb Ieremia
O!lrÎ?jean u. Cerm\ui i. (1\ ces1 Axion l-am men\ionat şi p c lista lucrărilor clin Bi b lioteca J\cacl <>mie i ele ;\luzid1 clin Bucure!jti. in copia lui loan Bohociu). Axionul s;'1 rbătorii Pa~ tilor ( „/ 11g('ntl c1 striyat~} se pă~trcaz<i şi !ntr-o copie-manuscrisf1 proveni net din colec\ia lui Ioa n Vicoveanu.
Şi tot intr ·o a Mfel de cop ie -manuscri!'â, provenind cli n aceeaş i colec\i e ;1 lu i
Ioan \ "ico \'e;mu . se pi1streazâ !ii Prohodul IJom11ul11i şi Mâ11t11i1orul11i 11ost r11 /i., u.,
Chrisio., , pentru cor mixt. a cf1r11i muzică ;1 foM compusă de Ciprian Po rumbes ~ ll
ci1tre s fiir.:;illll secol ului trecut (probabil în perioad:1 anilor 18!11 - 1!182, când se :111;1
la Bra şov. ca dirijor al cornlu i Bisericii Sf. Nicolae din Şchei) . Este :m:t d int r<·
c:ele 111a i vechi varbnt<> corale a Prohodului - poate chiar prima clin•.re c !c
c:ompu'>â ina1ntea ;1ecle ia a lui Alexandru Flechtcnmacher clin 1118l). care reprezint;\
d oar un ;i ranja ment corn! al \'C'fsiunii lui l\facarie Ieromonahul. cl in 18311. I n M'
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c nlu l lrec ut. eântilril-e- Prohodul ui circ11ln11 doar in var i:mtcle monm! ice tr;:d i\iotlille ale lui l\lacaric Iii Anton Pa nn. Ciprian Porumbe'iCll a compus o muzid1
nouă, ori1?in ali1, intr-o desfăşurare melodi că v11ri ată , structurnti\ n u strofic, a.5a
cum n · c<;tc cunoscutit clin majoritatea "\'ersiunilor, ci inlr-u n ciclu de şapte strofe
melndicc, sclec tionalc ele compozitor după criteriul ccmtinulului poetic a l ?rohoclului. Prin repctnrea cicl ului, a cestei ...tructuri ele ~apt.-:? strofe - <1ceeaşi pentru
toate cele trei <;litr i - ii pot fi adaptate !i i alte tropare ;1Je P rohodului . .Melodica
e.~t o oric:.:irrnlit, poliio nia c'le strict ;1 rm onică, iar t<:xtul pr<win<.' d intr-o v a r ~:? ntît rilmalll necu no •; cută 111)t1i1.
List;1 lucrfirilor reli~ ionse compuse de Cipri;m P orumbe"cll r;in•{tn-• d c-.r l1hă.
ca urrmincl ;1 ri co mpletată cu <l ate !)i referi r i p rcche. astfel inc:h sfi C' Xi~t<.> n
justific;1re lit.urnică si de creaţie c:i t mai concr"?te.
in <1farâ de acc„tc:1. rflmâne de :<.tabilit c.1:·e e-;t::- o <i r;-: w !:i :iwl··,licitiiţi i u 1111r
cim târl : „unt to:ilc crcati i personale ale lui Cipr:an P<>rumbc'<.~U ? .';unt printre
ele şi prt>lu::rliri ale urnii fond !itu:·(!ic muzic;i l p reexiste nt ? Cărui ~.ti l ;ip:ir(.inc
ace~l fo nd lil ur1•ic - CEl11i psaltic neuma tic tr:tcli(io:u!l. c:1re circula in Mitr<lpnlh
Moldovei in :ice" vreme. :sau cel ui !ininr, stabilit si nrom r.v;: t. ln Bucnvha ele Sil vestr u Morariu Anc!ri:::vici. in J:l 79. pri n a ~„ />~alticl1.':r l>i.•rric!'<1::r6 aşcza !.cl in 110(1_•
mu:::icnl1• - cu un melos di ferit i!c ::ci ps:1 lt ic trae1iiion:ii.
A venit <lel'i vremea !'.<l n e îndreptăm preoc11pi1rile cu o ir.ai mar\' „tăruinţ:'\
s p re ;1ce-.1. f'.l'n dt.• mu zicit - polifonia coralu n'lirioa~il - deoarece ea :1 ~tal în
a Icni ia. am p ut(•a spu n e. a mai tuturor compozi'.orilor rormin:. unii ctl nt re ci av<'tnd
o p roducţie im pre,ion:1nt<i : bucovine;muJ f~u sebie :l~an cl!c C'v ~chi, de CXC'11'pll!. Co;t .~
rrcdi' 1t cu 1rm:ic:1 fa nu m;:i p u\in ele I:! I ,iturn.hii. b;'1n<'i ie:11ml An !r niu S -:-qu ':1"'
la ; · ,iturg hii. loan D. Chire-scu la 2 I itur J? hil... /\~11 cit nu lrchuic ~ă n .~ ~urpr inrl :':
cu Cipriflll Porum!Jc~.c u. in prea scurt a sa via\ft pâm îtnte·m:"1, ;1 inw:r is in p :il:r arcsul c re aţie i s:1 ie arnr.lc.1le fi J.iHJr i1i i.

LA CREATION i\H.iSIC/\LE RELIGmUSE D E Cf PnIAN POR!.n.113ESCU
-

!!e ~um<:'

-

Ab•.cn le. pc nd:mt lonf.(emps, d u champ de 1:1 rcci1.:rch<'. l.1 crt'.•ati:m 1111hic;ile
cl es t'{>nlp<Vii lt>u:-s rou111nins ~ „t un!! composa n te imporl:mte et • i~n ific: :
tiv · ele l.1 r:·.u· i ill~ r:ultivt:e 11 :11 :onal».
Ci p ri;1;1 l'"rt11'1 i'K· ~cu e~t ~111 cl .•s conm:Vii tet1:·-; qui 01~: iilu«tre cc rc nrl' :1rn~i ~·1 t p:ir c!(?<, pic ·'[> <; c!C \>:Jl eUJ'. ;1br>rr!ecs 1)1('11~(' dc ll( IS jr,U 1'S, f>:ll' cll' '< r11~m ~ t:o11•,
c r.1k~ s. Co 1 11 m~ elle~ ,.onl ~ p;1rpi)lces d:mr. d:w•r ses c<>llcc;thn" pu hliq u eo; C'l prh:~;.:.~.
r i: o •. C'ri?allon· n c lK'l'll'Clte nt pa-; :111 chercl•C'11r de lcs a border facilcmc11t .
Tout en s 'ocup;mt <I•' cc thi.•n:c•, J'm1te11:- cln pre scnt ouvr:1r>1? <!lahlit l<' f:•i l
q u c. pcnchnt -;:1 cnur te vi<'. Ci p rian Ponm1bc<;ct1. a i11 '< cril cl ~. 11" ~:i l'''<.• :ition un
m 1r.1 hr(? rlo:! six ~ l .iturs:hii" (m csses). l .'auleur .p ropo·.c. e ra lcment CJll!?lqllC<; ~qi·~r<'<;
l1 '~thnclo ln „iq uc<> pour u11e rcch~· rch1• :1dl' CJuat".! ele !:1 l:lll'ii :1ue r('li r.i <' ll'C c-:· .~!c 11111·
Ci:->rh;i Porum b~<,c 11.
rcli ~ i c u ~
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DIN BIBLlOTEClLE PERSONALI!: ALE LUI TITU MAIORESCU
Şi NICO LAE IORGA L./\ SUCEAVA
lON l'ANZJ\ RU

Biblioteca Bur.ovinei „i. Ci . .Sbiera" - SuCt':\Va po~· dă un m:ire numi'1r dt' că rţi
care ponr l ~i ~m;wca" bibliofiliei. in r;indurilc <le faţ.ci n e vom ocupa doar d e cr-le
J!j volume provenite <l in bibliott:'ra pl'r•onalf1 a lui Til11 Mainre'<ru. E<,te vorbii ele
opurile 8, 9, li, 12, n. 14 . rn. li. l'l, 20. 21, 2 :~. 24, 25 di n s(•ria el e operr:> complete ale
lui Chateaubr iand (in ?.f> v nlllme}. tip{1rit:.- 1:1 !":i ris. in !ll.; I. la F.d itura 1~urmc ct
din c :irton r:ros rn~-c:ir amiziu . cu cotor din piele subţire. pc care sfmt pravat~. ln
C:-ie. Charl es G11 <;••elin. Este vorba d C? r1 crli\i :! d r! lux. pe hârtie cretată albă. copertă
folio . r!::ltc>lc bi!>linrrafice (nu111e!e :nuoru lui. nurl'lirul volumului, t itlul volumului)
precum !'Î motive florale. Foaia d c titlu 1 fi:? r arui v r.lum :ire urn•ătn :1rea „orr linrlă"
(in tr~c!uce;c) : Opere? com plct r ci<' I>. ci<' ( 'hnt,~<1 ul>ri11m1. ci<' la Acacie mi a FrancC""z:i
Unica l'diţ ic com„lctcl i11cluzti11cl Co119rcsul de ln Verona, 1-:.~c uri asupra litPra111ri:
cm[/ll'<:l' şi Co11.~fr!l'rczţii a.mpro ti:npurilor. 0'1ute:1ilor şi r<' vol 11ţiilor şi trmft1cl'rcn
nouă ş.i com plrtci ii Pnradisu /ui IJÎer·dut n! lui Miltn11 .
F':'\rt1 lnd oia li1 ni pC?ntl'll nl'ice hibl iotC('f1 p t1b lic[1 un exemplar o;au m:ii multe
rlin ;iccastf1 se ric de opere c11111plc ln, ap~1rut ă in timpul vi c\i i ::uloruh:i (c:irc a trăit
intre a nii 17ti8-IR1R) esle cvidenţi:it[1 la c ·1pit nlul căr\i r:H"e. Ace.1~ !:1 emblemă ;i
rari tăţii, in c ~1 zul celor 15 v ulume provcn:te r!in biblio teca lui Titu M:'liorcscu.
c•:tc sporili1 ele însem nul pcr.~on ::il al ilus trul ui dc ţi:,:itor: o ~;t:1111p il:1 ov.1!{1, cu
clim<.>n ~iu n ilc 31:? cm ., imprimil tă cu lU.!)o verzui pc foaia de titlu a fiecărui volum,
la n~ijloc. in partea dreaplft. Şt:1 111pila arc in <;cri-; în chenar textul Tit11 I.foii! .11-În ·
forcscu, i.lr ln interior monor~ r:m~a m:1rclui l'ritic. l?cfcrit:)r la :iccaslă !il:tmpi l ă .
Ton Stoica I mcn \ion ca:f.i't : .,DC?!ii l:i ace:1 cl a t.:1 (in perioada ~ludiilor univf'rsi!:i r~.
:1. n.) b ib!iot:?::::i lui Maiorc.•;cu 1rn:rltra cin r ctitcva su te de volume . din spirit de
oi·d inc şi 1?fmdinclu.,c,c. prolnhil. la pmpot· \ii!C' " • ca re Ic- va av:?a m:1 i tnrziu el
i ~ i con ~:m rl:lse un .. ex l ibris'', o ~ tampilâ ro tun df1 pc• c;-ire C'rau r,r:1vatc in :ipropic:-e.1
rirr11ni fcr in ~·i c •vinii?!- „ll1 li l ;· Tit u Llvi • -.\. lor
·u" , i:1r l,1 rnij)()(.'. nlt:alt'l ,
Tn r-11 implt-lt uri\ d li m 1· . 1\utoru l oi>i11 •,17 1 (',1 , 1„bllir a moci lutul ::i textului
f:l cu l prop1 n r<', I 11 lrn n . 1 ilor c . Ciul 111·fh <I e 11 luiho;mal ci prcr.cn a ·e!
<li nulu i J;1tini:rat 1 Ivi . 1 • ca r nu -l v :1
. 1 folo
riup .1 r u•:n'.f' . t .1 t:ălu l.
Am r[1sfoit cu atenţ i e pal!i nile fi ecă rui volum pentr.u a rkpisla eventuale ir)~
scmn;1ri ele lecturii s:1u adnol..ări. dar ele ~ unl intacte. cu ('Xccpţia patinei care
mn~o :1ri'1 secnlul si cel t:' clUc- \•a d C'cenii scu r ~~ ci~ l:i in~primare. Ton Stoica men.
ţioncaz.:1. în acC'"l <> !"n ~. următoarel e : „D:id
prin rli v<.>r„itatc, prin dedic:tţiile pe
care le poartf1 ~ i ch !a1· prin v:1Joare;1 lor prnp riu-z i~. t•i1rţile hibliotecii maioresciene trezesc un inlC're.„ cleo!'iebit. c"le in ::nntC<;t:1b il, ins<i. cii importanţa lor cea
nrni marc rezidii in sublinierilc ~i in ..c mn:'trilc pe c.,l'C' ;\[·1inre~c 11 insu~i le-a fftr.ul
P l' o h11nf1 parte clin ele" 1 . ln ca:rul vulu111elor r~d„lrmlc Ia noi, Jip.;~le din pficate

,.'1

I Sloic:1, Ton. 11ibli()tcca lui Ti tu !:V<:tl '>l'C! ~cu , in l!evi~::. de Jo;tm·::? ~i tc„rfo
tom. 17. nr. -1. 196!! •. p. 62.l.
2 Op . cil„ p. li:!:>.

litcr;iră.
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orice ln:-.cmnare a lui Maior<.'scu, p<' carc> am C'ăutat o filă ('li lilă. Cc>rcctarea foilor
de gardă şi de titlu şi chiar :1 copt·rPlor ne rclc>vă a'Pl'l'te gr;ifice semnificative
din istoria ace.stor volume. Astfel. pe recto-ul paginii de g;1rclă a fiecărui volum
<iparc o numerotarc (cl:1sific:ire) topo11rafil'i1 (cifrc romane şi arab<') cu cernealf1
roşie şi albastră, reluat[1 şi pc bulinc> lipitt• Pl' cotor l n partea de jos. ~~stc o marcare specifică bibliotecilor publire lncleosebi, lntrucî1t ;1ceste lnscmnări afccteaz[1
estetica volumului şi pu\ini clc\ini1tori o utiliz,,azi1. Dar voJunrnl cu nr. J:I are pc
recto-ul par.inii de r.arcU1 o ştampi lă ovalii cu msl·risul /11 stit 11l St. Murfo Hucureşri.
Pc foaia de titlu ins{1. alătu ri dc> alt<' nun:t•rc ci<' inventar, lntrl' care şi cele alc>
bibliotecii noa stre, in partea stimgă. jos. l>Unt ln.scrist:" l'll cerneală verde, cu ci
caligrafic ordonatl1 şi estetică. cifre ov.1lc 1~:1r<' conl>tituie un shtc>m de clasificare
personală. Opinăm c;l ele ap;irţin lui Titu Jlfaiorc>.scu. c:ir<>-şi constituist• un astfel
ele .sistem ele ordon;ire şi eviclenlă a cărţilor clin propri:i bibliotecă„
Sfi conllnu{1m in~[1 inves tigaţia accslllr prc>\ioasc pie<.e bibliofilc cu ci'1teva
referiri la seriile ele opere complt-l<' alc> lu i Cha1caubriand. Lut•rări le ci<' rC'ferin\[1
consultate .1 nu mcnţioneaz[1 l'<litia clc> opc>re compl<'te. clin car<> va fi clc1inut M;iiorescu setul lntreu. la biblioteca noastr:l aj11nu<ind. cum !>·a văzut. doar volunwlc
H, 9, 11 . 12, 13. H. ltl, 17. l!I. 20, 21. 2:1. 24, 25. l':lr<' toate> ;1u anul imprimării in
cifre arabe : 18•1 I. i-:ste r.reu ele presupu~ d1 lntr-un singur an .s..'1 "'e fi realizat o
;1semcnea uperi1 tipografic<'1. şi totu-:;i cf1r\ilc exi.stentt- la noi menţionează doar
;iccst un. Dar in setul celor 15 volumc unul apar1ine unei :llll" s<>rii cil' opere complelt', api1rutf1 anl<'rior, şi anume. cel numc>rotat cu t•ilrn 21. .l\rC' titlul Polemici i;i
alte datc bibliografice pe foai:i dC' titlu. \ntr<' care titlul nobiliar al autorului (!\L
J .C' Vicnmte de C:hateaubrianel). :mul 1837. clar ;1l·eiaşi eclitori. Nici această eclitie
dl• opC're complete nu <>ste amintiti1 ele lm·r:irill• IC':-.ic11gr;1 fice con,ultate~. ln schimb.
ln cea de-a cloua lucr:1rl' cit:1t;i <>o„lt' ~l'mnalatf1 o alti1 edi\il' de oper<' complet<'.
anterio;iră celor clouă. tipf1riti1 intre 11126--l!fll. la Pari<,. C'clitur fiind librarnl
J.aclvoc:1t. Se pnatC' spune deci d1 Titu Maiorescu poseda int<'i: r:1l ct'IC' două edili i
din c:1re au aj uns la noj 15 volume dispar;ite. ln rnr12 a1>i1rea prima roiţi(' ck
opere complete. postum:'1, la l';1ris, Nlitor fiind I'. li. Krabbr.
Dam doar in perioada ele tinen•\l' a loq utili:t.at ex librisul (stampila) r•. atunci
1.'t.')C 2 ediţii \Clin operele complete ale lui Chatt'aubri;mcl au ajun!> in biblioteca lui
'l'itu Maiorescu probabil in perioada lllfi0-1860. J.:ste posibil l.f1 fi fost un c;1dou
ul tatălui ~ău, ori oii :iltor pcrsonalit:"1\i cu ltur;.lc ale timpului. cu care familia
l\laiorescu ave;1 relaţii ele prietenie. I.ip.sa primelor voh•ml' ne prive:lză ele posibilitatea de a putea descoperi l'VCntu:ilc> ;ntto~ rak cu clrclÎ<'a\ie sau alte lnsemniari.
Dar nu C'ste c:...clu~·1 nici achiziţionan•a lor la Vi<>na sau Berlin. de însuşi tână:-ul
Maiorescu. in timpul
:.inilor ci<> !.tudii. unde fiacea lecturi inten-.e din scriit11ri
franct•zi (Corneille. lfacinc. Molierc·). clesi m;ii plauzibili1 ar fi ipoteza prucuri1 rii
lor la un anticariat clin Paris, tot în perioada de studii <iin anii 185!1 si llllil.
Consultarea jurnalului G m;1iorescian pentru anii 18!i5--11Hl2 nu ne ufer;i inform;1\il în :1cest sens.
G. Calinescu vorlwstc ele.spre "bibliolt'ca ele .spcciali~t" l a lui M:iiurescu. "care
piinn la anume dală. este complct:'t". numi1rimcl pe!.le JO OOO volume. Dar l\laiorescu a (m.t un ~priji nitor consecvent al biblii.tecilor publice. donând cu diversC'
<>c.'uzii multe dintre [căr\ilc impunătoarei sale bibliutcci. ln 18î4, ciincl ln urma
demersului său ~~minescu c'itC numit bibliotc•car la Biblioteca Centr;1Jă :1 Univl'rsită\ii clin laşi. i\lalorl'>;C'U cloneaz[1 75 dl' c;ir\i acestei inqitu\ii. Pf'ste 1.1011 ele d'1rJi
şi llroliuri ~unt trimise. in HllO, Bibliutet·ii Farulti1\ii ele Filosofie i;i LitC're clin
:J Scriitori francezi. l\lic dir\ionar. Bm·un"<ti. Ecl. ~l. si Jo:n c iclop„ l!lill ~i
Literatura fr::mce-li1, Dic\ionar istoric 1-riti<'. Bucurc>~ti. F.•d. St. i;i Enciclo!J„ 1!182 .
.J Cu cXC<!p\ia calendarului ~111i1;n~<iri 1·111turafr, 1!173. editat ele B.C.S. Ail'i
este indicat un all editor. Mcmt<irclier. & mai l>C'mnall'az.'I l!i o ('()iţie de op1o-re
complete clin J8:lli, ed. l'our:1t Frcre!..
5 Stoica, l<>n, op. cit„ p. n2:1.
li .Maiurcscu, Titu, Jurnal ş i c·pi~tolar. Voi, I . 2 :,;i :J. Bun1resti , "Minc>rva". 1!175.
1978, 1980.
7 Cfllincscu, Gl!or~l' . „Cultura lui Emim·~ru in Studii ~i l'<'rccti'1ri ele istorie
literară l!i folclor" , ~>. nr. 1-2. Hlf>6. p :177.
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Bucureşti. Dc-;1 lungul anilor a don ;1t cca mai mare parle ;1 cărţilor (circa 5 OOO v olume) f-"unclatici Univer-;itart• din Bucur~ti, actualmente Uibliot<.>ca Centrală Uni .
versitar;·1. uncll'. <Ic altft•l. St? paslrl'ar..i şi ast:'1zi, dispcsm.e ins.'1 în intrer,ul fond
de carle ~.
Cele 15 voh1111c cxio;tPntc la Bi t.iiotcca Bu :~ovi1wi Suce;iva ar putea proveni.
după ser.melc specifice pe c;1rc ll' po;irti1 (numele de inventar. cote loP<>ura fi C'!.
inclusiv ştampila cu in<.crip\b /11.~tit11t St. Marin, de pc un volum), clin ;icest aşe
zămănt bucureşt e;m, cf1rui;1 i-:1 u fo ... t clu11:1te cit' Titu i\laiorescu. cum a m ma i men\ionat. El e ;1u Cost primiU> c u ac~ de d:ma\ie in l!lfi() ele la Fondul de Stat nucurc>ş li, probabil precurso rul act ualei Hezerve Na\ion.1le de Carte.
CC'le 15 volume e xistt:>nle la Biblioteca Bucovinei Suce;l\'a ar putea proveni,
menirea (sau soarta) cărţilor, iată că şi din biblioteca personală a lui Nicolae
Iorga au aj uns la Suceava cilleva volume . 1-:lc au Cost donate în 196î de unul dintre
colaboratorii apropia\i ai ilustrului s.,vanl şi cf1rturar. Firea tumultuoasă şi proteică a ic;tori cului era. evident. slrăim'l d e orice 'i"tem de evident<i sa u ordonare
bibliotecf1r ească. Se parc> cf1 n -a u fit cu t acest lucru nici succesorii săi secretari
particulari. Două asemen ea ci'1r\i merit.<'1 o men\i une> mai cleosehiti1. Este vorba d e
roman ele lui Cezar Petrescu A urn i Negrit (voi. II al cicl ului Pcimant şi cl'r, imprimat de Editura „Na\ ionala S. A. Ciornei·• in l!l:l2 la Tipogr a fia Caragiale din
Bu cureşti, in colecţia ftScriitori romilniM şi Comnnrn rc!wlui Dromiclwt, Editura
„Naţional:i .S. A. CiorneiM, l!l:ll, tipi1ritl1 la Tipor::ra fiilc llomi111e U nite din Bucure şti. Deşi bine c0nservate, aspectul lor <.'St(' tC'rn. cenuşiu . la aceasta c1 >ntribuind
atăt cali t;ite>a h1îrtiei. :i cartonului, c:it !ji mai ale-; n e ino;pirala L· r:1fică. d e altfel
n esemnat[i, a cop<.>rţilor. Şi cu to;1te :.1cc-stea ştim dl a ce~te ed iţii princeps a u
avut mulţi cititori. Ediţiil e ulterioare al e romanelor ami11t1te. mult mai elega n t<.>
clin punct de vedere gra fi c. indeoo;ehi cele ele dup;î 1950, nu :1u r,i'1sit însi'1 aceiaşi
e ntuz iaş ti cititori. Dacă cele două roma n e nu con\i n insemn t1ri s1 u alte înse m ne
g ra fice ale lui Nicolae Iorga. ele poarti1 în schimb a ut oJ!ra fe cu dedicaţie clin
parte;i prolificului proz;ilor interbel ic. S;i tr a 11~ cricm dcclica\iilc incepii nd cu foaia
d e ga rdă (recto) a romanului Comoara rei:el u i Dro mi chet : „Donmull!i Nicola<'
lor[1a omagiu, această carte unele am încC'r„at i;ci pun ceva din .rnfletttl sl'mci n ă to
rismului in care am crescut•. Nici c;i se putea n declaraţie mai măg ulitoare pentn: cel re s-a vrut nărintele să1min[1torismulu ? ! l ' n an m;ii tiirziu (Hl:l2) Cezar
Petn•.;cu (care semna cite\. !jCol[1rcşte . ca ele altf<'I :1proape toli scriitorii) nu-{;i
mai declara răspicat descendenţa din ,;i mănf1tori s m. in d edicaţia ce in so\~tc
Aunil 11l'9ru ~TJomm1l11i prnfc.~or N . loTf/<1 1111 nwr!c".,t 1·omn11 Cil s1• nsihilitci ţ ii şi
problc>mclor române şti" . F:vident. in co ncepţia lui Iorr:1 prohle1~:<'le romiineşti trC'buiau „tratate" în literatur;î cu „uneltele" semtină tori-;m ulu i. Valeriu Biîpc.:mu,
unul dintre cei mai avizaţi e di tor i si cxt'<:rc\i :ii lu i Nicol:1r !orna. precizc :i ză în
acC'st •ens : .. De aceea cred c[1 :Lsa-r.islll sf111'{111i1tori"•1 :ii scr ii torilor rlc v:il narc cli n
perioada interbelică e în mod e xchl'oiv rezult;itul 1111e>i ad<>ziun i s ufl ete~ ti 1:-1 mncl ul
ele vi:1\[1 tradiţional ş i al rezistentei in f;1;:1 w mr for me> de e xi~tc>n\ă c:1rc j'.!'Crwrau
noi n1C'nt:iliti'tti. noi ierarhii ~ocialc, n oi c r iter ii de aprecie re. noi rcla\ii in tre oameni" 8 .
In acea„tă situ;iţic o;C :ifl[1. Cir~te, !:'i C\:ozar Pl' l•e~c-u . I.cră turile lui cu Torp:1
a u fo<;t pline> d e afec\i une reciprocii. Cor<.>"!>•ll1 '.k 11ţ ; 1 tr i~1isă ele prozator m;1gi!';trt1lui
c nume roasf1. Prima scrisoare dale;mi cll n decembrie> l!lOll, c<1 11d vlilorul romancier a vea M ani.
După accast;i succintă rli P re~iunr i'>tori:-o-hlC'r:ir[t n e perm item :<.ă lnclwiem
cu al<'il de cunoscutul dicton !alin : H abenl s ua fal a libclli !

ri1 zboaie> mondiale. 13u curcştl .
8 H<îpean u. Va leriu : ~ c riitori dintre c::>le
Cartc:1 Homune:1sc:i. HJi\i. p. l!i9.
9 Din păca t e. majoritatea ; n1 fost distr use în timpul eveniment.clor din
dcoemh.r-ie 19R!l.

J-~rl.
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LIVRES FAISANT PAHTIE DES BJBLJOTHEQUES P ERSONNELLES
DE TITU MAIORESCU ET DE NICOLAE IORGA A SUCEA VA
-

lfr!'ume -

I.a BibliotheqUC' de Bucovi ne .. I. G . .Sbiera " ele Suceava po:<>!ii!rle un rr::n rl
nombre etc llvrl's r.irc~. r.cncriqul'ment :1ppl'lei; "bibliophiles", d' :i pr~s ll!l<' m ultitucll' de carncteri ~li ques. ayant trai! au.x caracteres d'imprimerie, a la marque du
papicr ,.iux i.ymboles c!<.-s dete nklar!!.. au nombrc d'exemplai res 1mprimcs. au x
:1utographes et decticaces des auteurs ctl".
'
'
Parml ccux-ci, on presente l!i volumes. d'une !!.t•ric d'oe uvrcs c:>mpletes de
Chateaubri and, qul ont appartenu a Titu Mawrescu, :wcc un C'X libris clu ty pc
tamponnC't, t out commc quelques volunw!'· ele J;i bibliotht•que pC'rsonnd le de NicolaalorRa.
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ERAST TARANGUL -

MEMOHIALIST
GEORGI·: OSTAPI

Era~t 'J'arangul s-a născut la 22 decembrie l!J00/4 i:muarie 1901 la Câmpulung
Moldovenesc, a urmat !')coala primară şi liceul la Suce.1va. intre• JP07 şi 1919.
Ca :1tâtea person:tlită\i ale acestor melear.uri . Jo:rast 'l':iranrrul -.-a decis spre
amurr.ul vieţii să aştearnă pe hârtie „Amintirile" sale :r.pre a scr\'i ,.cercetătorilor.
care inccarcă ~ pătrundă in trecutul neamului nostru'. Şi ast:1 pentru că : ~Ar.l
trăit sub dominaţia H::bsb urgilor şi în Homîini:i Mare, a ccltir tr<.>i rcrJ clinlrc cele
c!ou;I războ:?ie mondi:1le, am fost profesor de drept adminbtraliv la Universitatea
clin Cemău\i şi la cele din l:i..'ii şi Cluj - Sibiu".
T:1tăl si"1u, Oreste. ;1 fost preot în Câmpulun.:. doctor in teoloc ic la Facultate:1
ele teologic din Cernăuţi, profesor de religie la Liceul ortodc1x ronuin din Suceava
şi in final consilier referent la Mitropoli a Bucovinei dil"I Ccrn:iuţi. Bunicul dinspre
~1tă a fost protopop, insc1\it cu o fată <le învăţător, fiu de preot si învăţător. Dinspre mamă, de asemenea, descinde dintr-un şir de familii ai C'i'1ror capi au fost
slujitori ai bisericii. Familia sa are ramiflc.1\ii şi interferenţe interesante. AstfC?l.
bunica sa dinspre mamii este nepoata de frate a Imnicii după tată.
Erast Tarangul se că săto reşte cu EUJ?enia Sbiera. doctor în chimie ş i profesor .
la Liceul ortodox de fete „I-:lena DoamnaM din Cernăuţi, cu t:iti'1 magistral şi bunic
celebrul I. G. Sbiera, mama provenind din binl!cunoscula familie de intelectuali
bucovineni Dracinschi.
în acest context ele fericite confluenţe intelectuale a luat fiinl.ă şi s-a conturat personalitatea lui Er:isl T:1ranr.ul. "Amintirile" sale sunt scri s!!' dintr-o suflnre
şi sunt un manifest patriotic, care infruntă chiar ş i i r. nor;inţele oficiale ale perioadei in care au !ost :1şternute pe hl.lrtic, din ele cititorul descoperind pulsul vieţii
politice şi culturale clin Suceav:i şi Cernuu\I. cvo luţi:i Universită\ii cernău\cne şi
marile evenimente ale acestui secol petrecute lu dimensi unea spaţiului bucovine•in.
Cariera sa juridică este ascendentă sau star.nantii ln func\ie ele vicisitudinile
marilor drame istorice parcurse. sau datorilă unrori incompatibilităţii structurii
intelectualului de rasă la abilitatea slalomului pri ntre intrigi şi meschinării.
Şi-a luat licenţa în drept la Universitatea clin Cernăuţi în anul 1922 şi doctoratul ln 1924. Din 1925. un an urmează studii speciale in dreptul public la facult.1tea din Borde:iux, cu profesorii Dur.ui t şi Bounard. r>up;'i docenţa luat{1 la 1
;aprilie 1931, devine în 1932 conferenţiar definitiv şi profcrnr am-epat în 1937. Jn
urma pierderii nordului Bucovinei, in 1940, este !neacirat la f.":icultatc::i ele drept
clin J~ şi, ;;poi t~ansfcrat 1:1 cca clin Cluj, cu ~e<liul la Sibiu. în Hl·l l. unde elevi ne
profesor titular h I nrni lfJ.12. &? stlnC'e din viaţă h 12 noi ~1.., br:e EJIJ5. T•:stc înmormîintat în cimitirul din Suceav;i, in careul persnnalitftlilor bucov;nenc .
.,.\mintirilc" sale rămase doar în faza ele n~an uscris ,nu re ~pc::tă in totr.enuna
o cr n nolo r. i~ st :-i clă. ş i nici nu sunt ordonate in vecleren tipăririi imediate. Aspecte
ale desfăşurări! vi eţii politice şi a conflictelor dintre p;1rlidelc existente tn Buco.
v in ::i. alternează cu nostalr.ice amintiri ale unor evenimente cultural-patriotice la
care elevul sau studentul Tar:mgul ia parte. ciupii cum momentele refur.iului şi :tle
deznădejdii strămutării, patrimoniului cultural clin capit:1la Bucovinei, inclusiv al
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a :oRca: o, T wr
lfnivcrsitf1ţii. altcrnc.17.f1 cu vi .iţa vcwlă şi pitore;1scă a studenţimii bucovinene clin
vremuril e ele lini!;te. Un ampl u spa\iu este rezervat vie~ii cadrelor didactice din
cadr ul F;1cult;\\ii de drept n Un iversi tăţii clin Ccrmiu\i. uncie autorul devine chiar
pă tim as ~i clen unţ i1 atill t;1re personale ;1le colegilor săi. cât şi proa.-.tc ş i complet
1wlalo::ul lor reglementări şi hot~mir , :o le 11ini~terului învă\ămiintului . in special
in perioada imc>cliat urm:Hoare Unirii. o a nume discriminare intre> profesorii „am bulanţi" ca~e navet.;1u intre Bucur~ti ~i Ce mău\i si cc>i ai locu lu i. p uşi mereu
intr-o lumln:'1 ckfavo1·abilâ.
Primul r[n:bol mondial si Unirea par a fi ma i pregna n tl' în mintea .1utorulu i.
acord{mclu-l c> un spaţi u mai· ;unplu. relatarea nC'aduciind in formaţ ii senzaţionale
ln plus, clar l'mo\ia rela t[1r ii unui martor ocular. <it<it ele tumir la vrcmwa acCC'il.
dau un plus de elocin\:'i şi farmec lecturii.
Jo:ra't Tarnnr.ut rea lizează ele asemenea un repertoar al decanilor Facultăţii
de drept a Universită ţii clin Cernăuţi. o biblior,ra fi c> a sa şi a soţiei. Eugenia Taranr.ul. prC'Cum ş i a tată lui să u Oreste.
Alte evenimente fug iti\•e clin tinereţ ea sa. cn v izita ~.' i clemonstra\ia <le zbor
n lui \ lalcu la Cer nih1ţi, sau ;1ctul disperat al e levilor romtini impotriva unui profe~or cari' Ic> umilea fiinţa n a\io nală. ori teroare:i instituit{1 de cazaci şi cozile lor
de topor in zilele necl;1re a le rf1zboiului, când Cern:'tuiiul ~ i Suceava se aflau nlC'reu
intre fronturi, toate acestea creea ză un mozaic vibrant al realităţi l or vremii, furni :r.il nd inform;it ii şi emoţii neil ntâlnîte la parcurgerea cărţilor d~ j,torie.
Şi pentru că n imic nu poate recln mai bine gil nclul memorialistului decât proµriul text, vom proceda la cit<1rca unor păr\i care ni se par mai in teresante pentru
p;ision:itu l eercetfltor ;ii psihologiei bucovi neanului clin epoc{1.
„Mi-nu rămas v;ig in ami ntire luptele politice di ntre cele clr>u{1 partid<• ale
r.omtmilor din Bucovina, Partidul Naţio n al Homu n şi Partidul Democrat. Primul ;1
fost cu tendinţe conservatoare. alcătu it clin h<>îerimea romfmească. rHn 111:1rea 111;1.
jorit.ate a preoţilor, din foarte mul\i intelectuali. d;ir ş i clin mul li \[1rani. in spccbl
munteni. Parti dul Democrat avea vederi proi:resiste. Din el ff1ceau parte foar te
mulţi invătători, preo\i mai tineri şi ţărani. ln special intell'ctu;ilitatea de la sate se
orien ta spre P;irtidul Democrat. Dar ambele partide au dus o luptă d{1rzci pentn1
afirma ren rom1inilor din monarhia hnbsburrică . Am fost n ep lăcut impresionat
de luptele aprii:e ş i fratricide dintre cele două partide rom1i ncl;ti precum şi dintre
"Ap:'lr;irea Na\ională ", ziarul Partidului Naţion<tl ~i „1-'oai<l Poporului". zi:trul Parlictulul Democrat. Lupte vehemente se dădeau pentru mandatele din c~1m e ra Dep11tuţilor din Viena ş i pentru acele din Dieta Tării Bucovinei clin C e rnău\i. C:le au
deucncrat deseori ln lupte person:ile. ceea ce era extrem ele dezolant. Duşmăniile
polltice ~e rerkctau ş i în raporturile personale şi socialc dintre fam ilii ~i îndeose bi
di ntre preoţii ş i învăţătorii ele la snte. A exist:it un :mtagon ism ş i între „l•'iii <le
clonm" !'oi „cei de popă" pe de o parte, !;i „fiii de \<ir:m" pe ele alta. Şi stu d en ţimea
roml\n{1 ele la Universitatea di n Cernăuţi, a fost divizată. Societatea „Junimea"
milita pentru Partidul Na~ional. iar societatea „Dacia" p<?ntru Pa rtidul Democrat.
Ele luau parte activă ş i la alegerile ele deputaţi clin Camera Dep u taţilor de l.1
Vicn:1 s i DiC't;i cli n Cernăuţi.
t.:n studiu cu p rivire la partidele politice şi la zi:\rele rmrn.inilor din l3ttcovln.1
de ."iUb clominâţia austrfacă ar prezenta un marc interesM.
Şi clupta aoP:1stă intri.<;tare a autor~lui privind dezbi n art'a c·onaţiona li loir din
c;i uza lup tei pentru ;:ll:lere. să parcurJ?C m un alt !rar,ment în care ni se prezi nta
un profund exemplu rie solidaritatP. d1iar d acă modul de T"·:nnife<;tarc a dorin\(•i
rle dreptate nu e~te tocmai onorant pentru elevii in ca u1..ă.
„I-;r:1 ln ianuarie 1912. elevii liceului <lin Suceava <;e înt orseseră la !)co:ilf1 dm1ă
Bobote;iz{1. care pc> acea vreme ~e serba clupă c:ilenclarul vechi iulian. Era m in
clasn 1-a i;i .1111 i eşit cli n 11coaUI după term in;irea lectiilor la orele 12. T;i tăl meu.
profesor ele rcliJ?ie (catehet) l;i Jir.l'U, s-a întors aca'iă clupă orele I 3. mai târziu ca
de obicei şi. foarte enervat şi consternat ne-a povestit urmf1to;:irele, ce s-a u in wmplat la liceu ln ul tim;i oră .
l n clnsa a V-a secţ ia romil nă profesor la matem a tică era ::\tocran <;r.hi Greror,
un urrainea n g.?rmnnizat, dec i lll' renegat. un mare duşman .11 româ nilor, Mocranschi şicana şi teroriza pc e levii români, în speci:il pc fiii d e iărani. care purt a u
costumul national şi care form:lll m;i rea majoritate :i elevilor de la acest liceu.
Mocranschi dăden note slabe, proferând tot felul de invective la adres;i poporului
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romim, pc care îl numea „clummes Volk" (popor prost) sau „ekclhaftes Volk- (popor
o;cârbos).
Cu toate că limba ele predare la secţia românii ele la acest liceu a fost cea
românea<;c[1, Mocranschi ţinea lecţiile in limba germ:mă şi vorbc;1 cu elevii numai
nemţeşte. Aceasta crea m;iri cli ficulti1ţi elevilor, in majoritate fii ele \ara ni. care
nu cunoşteau bine limba germ:mi1. Aceste amimunte mi le-au povestit şi reamintit
mult mai târziu cumnatul meu l .t. Col. Vasile Costin şi avocatul Dr. Simion Hâj.
amândoi foşti elevi in acea~tfl clasă şi martori oculari ai dramei care s-a petrecut
in :acea zi.
Elevii clin clasa a V-;i era u revoltaţi şi clocoteau ele urii imp<Jtriva lui Mocr;mschi. ln acea zi fatalii, in ultima oră (12-13) a fost lecţi;i de matematic<'•.
:\locran schi a scos la tabl{1 pe elevul Nicolae Doboş, c{1rui;i i-a dat s[1 rezolve o
problemă de .'lritmetk<"1. Din b:mc{1 a ieşit elevul Vichen tie Greciuc, şi a cerut
permisiunea să iasă afar[1. Mocranschi i-a dat voie.
Cam clupă un sfert d e ceas, Greciuc, care purta costumul naţiorrnl, <.-a intoro;
m clasă şi i-a predat lui i\locr:in~chi. care şedea la catedri1 . o o;crisoare. spumincl
că a primit-o d e la profesorul Victor Morariu, o fi quri1 mult :r,timată şi iubită
de stude nţii romă ni . Pe când Mocr,inschi era ocupat cu deschiderea plicului. Cin•ciuc s-a întors spre clasă. a desfăcut bundiţa . a scos din s:in un revolver. s-a
în tors din n ou spre c:-itcdr[1 şi a tras asupra lui Mocranschi. care fu~inrl in zig-zag
.1 ie<;il pe uşii arară. Grcciuc a alergat după el şi din uşă a mai tras un foc în urma
lui l\locranschi. Apoi s-a int<Jrs in cl:isă. şi -a luat rflmao; bun de la colegi şi cu
un zâmbet pc buze a încercat să se sinucidă, tnigiindu -ş i un ~lontc in inim:'l.
!\ereuşind insfl, :i mai ind'ircat o dată revolverul şi şi-a tras un glonte în cap
ciizuncl mort hingî1 catedra.
/\ulorilă\ile şcolare şi poliţia :iu făcut cercetf1ri pentru a vl'dea clad1 n-a
fos t un complot. Nu s-a putut con~lal<i nimic. Atmosfera era foarte încărcată.
\ enisc din Cernăuţi preşedintele de pe ;itunci al societă\ii academice „Dacia",
studentul Bcre:mi\chi. c;1re a fost de mai multe ori la tat<il meu acasi1.
A bi:i dup(1 nîzboi s-a vorbit că in cazul lui l\locranschi a fost un complot
~1lci'1tuit de mai mul ţ i elevi şi că prin tragere la sorţi a fost desemnat Greciuc
să -l ucidă pc l\locranschi. Cu citeva 7.ile înainte de atentat. n<>a ptea au fost trase
pr: n .J?Canml locuinţei lui ;\Jocranschi mai multe focuri de revolver.
l\locranschi a fost lovit de Greciuc cu un glonte în m{1n:î, iar un alt glonte
a trecut prin metalul de la spate al bretelei. pe ciincl fu1?Ca pi-in coridor şi „_;i
oprit in pielea sa. Mucransehi nu s-a mai întors la li ceu. El ri 1? Ureazf1 în anuarul
liceului clin aces t an ca fiind in concediu în ~emestrul 11. ln anul scol ar următor
a fost transrcrat la un liceu din Austria ele Jos" .
·
D:ir energia care ziH:e:i in tinerii români asupriţi nu se manifesta clecâ~
:lr<1reori ca in pasajul de mai sus, educaţia pc care u primeau in familiile ş i în
c:idrul colectiviti'1\ii ii canaliza spre nc\iuni civice demne, spre lupta pentru emandpare prin lei:ialitate. Hedt1rn in continuare un demers ele care 1-:rast Taran gul
e ste pc bună dreptate foarte munclru, d eoarece wt{1l să u a fost un factor decisiv
in ducerea lui la bun '>f!Îrşit.
„Un grup de intelectuali romiini din Suceava :1u in!iintat în :mul 1908.
pulrivit lcp,ilor au,triace atunci ln vi goare, o societate cooperativii ele economii.
cu 1:ar.m ţie limitati1", numilii „Casa Naiională". Aceastâ societate a emi'> părt<işii
care au fost cumpi'u·ate de rmm'\nii clin Bucovina, dar in special ele coi din Suceava.
Scopul acestei socictă\i a fost să zicle;iscă în oraş,ul Suceava o .,Casăk a romf1nilor. cu o bibliotcci'1, un muzeu, o sală ele dans. te:ttru ~ i conferinţe. camere ele
oaspeţi, restaura nt etc. ş,i care să adi'1postească societăţile culturale romnneş ti clin
ora.ş. S-a început să se adune fonduri. ln ace'll scop s-a editat un album cu elouă7CCÎ dr. v ed·~ri în culori clin Sureav[I, s-au organizat roncerte. spc>ctarole de teatru,
chete etc.
NPm\ii aveau <:asa lor, „Deutsrhes Hm1s", iar polonezii „Polski Dom" ::;i mai
era o sal;i, Turrnhalle, mi se par(' a primăriei. lfomunii însă, maren majoritate a
oraş ului. nu :weau casa lor.
De la 2 la 5 octombrie 1!112 s-;1 ţinut la Bucureşti primul coni:ires al profe:;urilor ele religie din Bomiinin. la care a participat şi tat;'il meu în calitate de
p rofesor de religie de la Liceul clin Suce:iva. Cu el a plecat şi părintele l\lih;ii
1; -
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Sârbu, parohul bisericii Sf. Nicolae. Cu acest prilej ci au colectat fonduri pentru
„Casa Naţională" clin Suceava de sub dominaţia habsburg-ică !i i au vânclut albume.
!iii au făcut apel şi (;1 g uvernul regatului şi la mai multe autorităţi !ii institu\ii.
'f;1tăl meu a fo~t fo;1r tc mulţumit de modul cum a fost primit de Nicolae l·"ilipescu. După cum !mi :imintesc, amândoi preoţii au colectat vreo 12 mii ele lei
romîmeş ti. o 'umL'1 mare pe :icea vreme.
'fat ă! meu a făcut o vizită la Liceul „Gheorghe Lazăr" din Bucureşti uncie
:1 fost primit cu mult entuziasm !ii căldură. Directorul Liceului a ornanizat o !_;Cdin( ă solem nă cu profesorii şi elevii liceului. la care s-au \int1t disctm;uri. .c;-m1
reci tat poezii şi s-au cnnt:1t cântece n:iţionale". l\lemorialistul se oprc~te ;lici cu
evoluţia proiectului. d:ir Cas:i Naţională, acest vis al sucevt'nih'r s-a matcri;1lizat
şi a cl<ii nuil piin<i în ;mul J!lG8. când a fost, ca ;1 tătca alte cl<icliri de valo;1re c1;n Succ;1va. dcmo l;1t<i.
Hcdăm in continu;1re un aspect ;11 ocupa\il'i ruse~ ti in Suceava. in timpul
primului război mondial.
„Pc la mijlocul lui iunie 191G ruş1i au ocupat pentru a doua oară ora!iul
Suceava ~i au in;1intat din nou până la pasul :i\.Yestecănh. De clata ace:ista atituclmea lor faţă ele pop ulaţie era schimb;ită, era mai a5pră. S-a instalat în ora.-:; ~i
„Ohr;1 na", poliţia ~ccretă \ari.-;tă, foarte temuti1. care ,1 început să facă perchezi\ii noa ptea pe la casele cetăţenilor ~i ~'\ ricli ce un~le persoane. Un fo~t elev
al t;it â lui meu intrat in serviciul Ohranei 1-;i avertizat pc lata printr-o ter\i1 persoană că ~.i el este pc lista celor cc urme; 1ză să fie ricl1c:i( i şi deportaţi.
In urma ;1cestui :ivcrti~ment t:ităl meu a plecat imedi:il ele neasă ~i s-a ascuns
la o fami lie prietene"• în podul cu f5n al !ilirii. uncie a dormit ~i primit hranei.
Mmn:i. sora ~i cu mine am răJllas aC'asă. dar noaptea ch:rmeam pe la vec-ini. fiecare
in altii p:•rlc. :\c:is;i rânuineau numai bunidle melc. m:ima tatălui meu ~i mama
mamei mele, îm preună cu " servi loare.
!ntr-o n oapte. pe la miezul nopţii. bunicile mele s-au trezit cu un urup de
ofiţeri ş i so ldaţi ru~i i:1 camere. Scrvilonrea, probabil :in1:aj:ită ~i ea ele Ohrana.
le-a deschis uş ;1, Ca ~ a a fost incnnj urat;i dinspre stradă, curte ş i r.răcli n {1 ele s olci;l\i cu torte aprinse. Percheziţia fâ c uUi în tonti1 c:isa :i clurat cam pii nă l:i 5
rliminca\.::. fn tol ;1cesl ti mp servitoarea a circul;1t prin can~erc printre soldaţ i.
După cî1tcv:1 :zile ea a pl.?:::1t ele la noi.
Ci'in<I m-am întors climin enţa a casă le-am r,l1sit pe amnndoui1 hunici ~pe riate
~i pUmr.imcl, toate clul:ipurile, sertarele, pa turile r;iv;i~itc ~ i lu{'n1rile arunc:1tc pe
jos. ln ~oate camerdc erau a runcate pe jos capete de \i i:;ări ~;i chibrituri :irse !ii
se ~imk:i un put-.•rnic mirns C.:e ţii,:ăr i, iufl l)i sudoare. La plecare, ar. e nţii Ghr:mei
au luat o p:1r tc di n corespondenţa 11 ăsită ~i mai multe fot rn? rafii. 1\ clema zi ce
la primz ~-a cl us mama la st>cliul Ohr;u1ci. unele a stal de vorbă cu colt>nelul
Drir~crbcr:;. şe fu l Ohranei. ir~tre bîmdu-1 cc a inse mn:1t pe rchezi(ia din no:i ptea
trccut{I. C:>lonelul i-a r;ispuns amabil cl:1 r ironic, că este mirat cl'2 c~ f;unili:i nu
dnnrme n oaptea acasfi şi a ;1sia ur;1t-o pc m;11na că familia stă sub s::utul Ohranei
ş i pout<' ~.-, rloar111[1 Jiniştit;i :1 casă.
După clitcva zil e. tat<i l meu a fost dus înt r-o căru\ă a<;cuns în frin ele- un
contrab:1ndisl ;111J?;1j;1 t ck un prieten ;11 familiei în comu n a r ic;a ura s;tu;1t{1 la 3
km clc pf1 rt are ele ora·:ul Sucenv:i, ch:ar pc malul riiului Suce;1va . !ll'oaptc;1 a fost
trecu! de \{1r; m peste d1 u, e:ire form:1 vechea frontieră int:-c rer.at ul rol!'im ~ i
monarhia atl'„lriac{1. ln p 1ra Burdujeni, unde a fost primit cu multă c{lld ur[1 ele
că t re .. fr a\i i clin vech iul re~a l" ş i :icl~post it ln familia Hor işc u , func ţionar L1 11ar{1
~ i c;1re locui:1 in 12a ri1, t.ităl meu a ru ip t pc un funcţion nr ele la i:a rii, cu nu:nele
Car p, care pe rî1ncl ne-;i trecut frontiera prin lunca Suce vei. !n fiecare zi ci:He unul.
pe mama. pc ~ora mea :;;i pc mi ne.
Am ~lat în r.;1 ra Bu rcl ujcni la famili a 1lorişcu ci\tcv:i c;i'iptăm i'mi. pentru ca
func ţio na rii ele la 1~ ară, vama şi poli\ia Burclujcni ~ ne acl11c{1 haine. le njc ri:? si
b:i ni. pc c:ire ni le tri milca ;.i bunici le clin Suceava.
De so:irt:1 n :iaM ră s-:1 intcres:it mult ~eful i:;ării Rurdujeni. Str:1 l. un hun şi
inimos român. om ele omenie, tatăl a şapte fii. care la mobiliz:1rca r,enc r;1J;i a u
plecat cu to\ii l:i rfizboi.
l\şleptam cu infrir:urnrc intrarea Homâniei in ri1zboi ;11ăt uri de p uterile aliate.
/\proapc scară clupfi sea ră ve nea u în nara Burclujc ni ofi\cri ru~i care chefuiau
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in reslauranlul glirii cu ofiţerii români şi cu funcţionarii gării, ai po!iUei ş i al
viimii. Jnlr-o dimineaţă a venil şeful nării, Slrat consternat la lată! meu. şi indig nat, cu lacrimi in ochi i-a istorisit cum cu o seară înainte a stat ele vorbă la un
pahar cu vin cu generalul rus, comanclantlll oraşului Suceava. Strat i-a spus c<i românii :1ştcaptă cu nerăbdare intrarea în război a Homiiniei pentru ca să primeas că
Arclcalul şi Bucovinn. Gcncr:1lul in~ i-a ribpuns hotărilt c[1 Ardealul da, cl:ir Bucovinn „niel". ea rămtin e a ruşilor" .
Co ntinuăm cu o relat:ire lot clin timpul răzLo iului, la doi ani diferen\<i. evenimentele curgiincl spre realizarea unirii Bucovinei cu Homânia.
„ln toamna anului l!Jl!I, clupi"1 manifestu! împiir.atului Carol al Austriei „/\n
mcine V61ker" (elitre popoarele melc), în care se acordă naţionalitf1\ilor clin monarhic dreptul ele autodetermi nare, ceh ii ~i polonezii s-au desprins clin cadrele
statului austriac şi au început să se organizeze in state naţion ale. I n acc:1st{1 situ aţ ie Bucovina a răm:1s izolaUi ele !.latul hab!'.burgic şi a pierdut orice legătură
cu Viena şi guv<'rnul de acolo, deoarece legiiturilc dintre Bucovina şi Viena se
fflceau prin Galiţia i:;i Bocmia.
Cu toate ace ~ le:l aparatul administrativ chn Bucovina a funcţicmat m;ii cleparle
în b.1za inerţiei. Funcţion;irii se prezentau la serviciu. trenur ile ci rculm1 reJ? ulat,
poşta funcţiona normal. zbrele apăreau. în şcoli se \ir.cau regulat lecţii. Totu.~i
aclministrnţia nu mai avea autoritatea ncccsar{1.
La Cernnuţi grupuri ele ucrainieni in;-irmaţi cu arme militare, cu enre se
înapoi a seri1 clin r<izbc:i. venind clin Galiţia, manifcst:lu pe străzile oraşului. lră(!eau
focuri ele armii şi cereau încorpor<irea la Ucrnina a Bucovinei ele norei pcinâ la
Siret. ln or:1ş domnea anarhia. Dureros !ii inexplic:lbil a fost ci"1 J\urel Onciul, romiln . foi,t conclud1lor al Partidului Dcmocr:1t Homân clin Bucovina a spri j init
pretcn\i il e ucrainienilor.
L;i Suceava, inlr-o zi. o mul~ime a intrai în mag:-.zincle statului. in care se
<kpozitau alimentele ce se ciislribuiau populaţiei p~ cartele (Zahăr, fflină. orez.
J?ris, marmeladă, ulei etc.) şi a început să Ic care pe la casc. Prefectul au ~tr inc
:1! judeţului Dr. Hobert Korn a cerut telefonic ajulurul jandarmeriei romi\n e clin
Burclujenî care a trimis imediat un pluton si a restabilit ord inea. La a pa riţi a
jand;1rmilor romimi mulţimea s -a r etras ffini nici o opozil,ie c;au protest.
l:1ncu Flonclor a convoc:lt penlru ziua de 27 octombrie 1911l o ;1clun a re d e
rlelcRa ţi din toate clhlr•ictele (judeţele) Bucovinei, care s-a ţi nu t in Cernău\i în
incă p e ril e „ Soci c lă\ii pentru cultur;1 şi lill'r:1t11r:1 poporului romfin clin Bucovina "
clin ,.P<tlalul Na ţi onal" ~ub preşedinţia pi1rintelui Dionisie Bejan. fo~t consilie r
consistorial in viir ~t f1 de UO d e ani. Aclunarca a hot<init unirea Bucovinei cu regatul român şi a inst ituit un Consiliu Naţional s ub prc!ieclin~ia lui Iancu M onclor.
in urma ace stei decizii a ;ipărut un ziar nou al romimilor: „Glasul Hl1 cod nei",
care a milit:1t pentru unire:i Bucovinei cu patria mamii. Doam n e clin socic1:1tea
romiln c ască au umblat cl in ca ~ în
casi"1 la Cern<iuţi şi au adunat fonduri pt!ntru
apariţia zi:lrului.
ln ziu;i ele 211 octombrie Iancu Flondor îm preu nă cu o del eg aţie a Consiliului
Na\ ion:il s-a prezentat preş edintelui \ării (L;indcspr:isiclcnt) con tele Elzdorf. c ăruia
i-a cerut ~•1 -i predea imediat puterea ele stat şi inlrcaga administraţie. Acesta a
refuzat. ln urma acestui refuz Consiliul Naţional a trimis la laşi pc avocatul Dr.
Vasile Boclniirescu, penlru ca ~.-1 a ducă la cunoştin \ a guvernului româ n holiiril rile
J\cluniirii clin 27 octombrie l!JJ8 şi ~ ă cea ră intrarea trupelor romiine in Bucovina.
Deoa rece in zilele următoare tulbur;-1rile si nclinistea au crcscuL. cererea ele int1·arc
a armatei române a fost trimisă şi gene.ralului iacob Zadie. comancl:lnlul diviz iei
a ll-a infa nterie. prin Dr. Octavia n Gheorghia n. clircclorul spita lului ele maternita te
cin C:ern[1u\i. Jn ziua ele 5 noiembrie, r,cnera!ul Zadi e a primit orclin să intre cu
divizia sa in Bucovina.
I.a li noiC"ml;ric l!llll pe la orcic 'i' / z dimineaţa, o companie de grO:mict• ri 'ill b
comanda maiorulu i Anton Ionescu a intrat în ornsul .Suceav:1. Sora mea . 1\hria
T;1rangul, elevii la f ,iccul ele fete, se inclrcpla imiJreunf1 cu câteva colef!C spre
şcoală, atunci peste el rum ele b iseric;1 Sf. Dumitru. ln fala liceului a int<iln it comr·ania ele i:iră ni ccri. FNelc entuzia~mate au ~lrir,at „Traiasci"1 armata ro mă n t1 l
~I aiorul le-a întreba t cl:1c{1 în or.1ş sunt soldai i :1uslricci şi le-a rugat să -i arate
unele este p ri111ări:1. ln faţa prir.1ăriei, clupă cc maiorul s-a prezentat pri mar ulu i
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oraşul11f, profesorul Dr. Eusebie Popovici. directorul Liceului <le fetc. a dat ordinul
sfi se arborezc pe turnul primf1rici tricolorul român. După aproapc un secol şi
jumătate Suceava. vechea capit."llă a Moldovei. a devenit din nou romunească.
Divizia a 8-a ele sub comanda Ş?eneralului Zadie a intrat în Huco\•ina pc la
Mihăilcni, judeţul Dorohoi şi s-a oprit în fata oraşului Cc rnăuţi. Gcn:?ralul Zadie
lii-a stabilit postul ~fiu de comandă in cao;a părintclui Bcrariu clin comuna Ccahor.
In zilele ele li şi i noi ~m bric se retră geau in dezordine spre Transilvania pc
Vale;1 Moldovei unităţi a le armatei auslro-ting;irc in descompunere. Ele molesl:1u
pc locuitori şi Ic cauzau neplăceri. ln oraşul Cî1mpulun n s-a ţinul o adunare pnpul:Jrf1 care a lrimis o delegaţie condusf1 ele profesorul de liceu Teoclor Cit;ilin
la Fălticeni. Dclcgatia a „o!icil;1t generalului Ncculcea ajutoru l grabnic al armatei române. La i noiembrie Hll!I armata romona a intrat in ora~ul Ci1111pulung.
După cc s-a pre~ătil in ora~ul Cern{1u\i primirea trium fa lii a armatei române.
acea:.ta a inlrat in oraş in memorabila zi de I I noiemb:-ie. cu fanfar;1 mii ilară.
ln frunte cu generalul Zadie. Toati1 lumea a ieşit pc ~l răzi în inti1mpinare:1 dezrobitorilor, doamnele cu braţe!(· pl ine de flori. I ,umca pli1nr,ea şi se îmbri1 \ h;i pc
str."ldi1. Se realiza vhul mai mullor rcneraţii, pentru carc mulţi au 'iUfcrit. s~ înlătura o mare ncclreptalc istorică. -;c ~-ăzbuna asa~inarca unui domn moldovean,
in piaţa clin faţa primăriei. fosta Hingplalz, iar in •urm[1 Piaţa Unirii, pi1rintelc
Şandru. in calil:ite ele primar ;ii ora~ ului. 1-a primit pe ge neralul Zadie cu pâi ne
lii <,:1rc. Locolencntul in rczerv[1 clin armata mal!"hiari1. românul Ilic I .az[tr. c:irc
cr;i în drum spre Trnnsilv:mia. venind ele pc frontul rusc'>c cu un i.:rup ele oo;ta~i
romimi clin armata auslro-un1?ari1. s-a urcat pe turnul primi1rici :)i a arhoral drapelul tricolor al statului român. Apoi în sunetele muzicii militare <;-a incin'> cfll
este piaţa clc marc o horii a unirii, in care s-au pri n s inlr-un ienluzia.'>11\ ele neclesr.ri'>. generalul Zadie. primarul Şandru . solcla\i. preoţi, doamne. domni. tineri. bi1lrâni.
Un văr ele-al meu clupă mama. profcţ,<>rul ele liceu i-;mil l·'orgoci. 1i1cea nrav
boln;1v ele tuberculo7.{1 pulmonarii cimei .1 auzit dt armal:1 romomi a intrat in
Ccrni1u\i. A rugal si1 vinii la el doi ofiţeri români să-i vacli1. Familia i-a îndeplinit
dorin\a şi doi ofiţeri din armala ro111ân{1 in uniforme au venit la palul muribundului. Cu lacrimi in ochi, i-;mil For11aci. care abi;1 mni pulea articula câtev;1 cuvinte, emoţionat. le-:1 slrăns mâna. ln noaptea aceea Emil Forgaci ;1 inchb ochii
pentru lolcleauna, mulţumit că ~i-a văzul visul împlinit.
I.a 211 noiembrie l!llll. in marca salii de marmoră clin palatul re~edi n\ ci mlt ropolitane clin Cerni1u~i. numitf1 •. Sala ~inoclului". c-orwresul clC'lcr.a \ilor clin inlreap,.1
Bu covină, printre care au fosl şi clelc g:1ţi ai altor naţionalili1\i. fiind ele fa\ă un
numi1r mare ele inte lectuali, arninlim pe Mitropolitul Vladimir de Hepl:•. Ion Ni<.lor.
gencr:ilul Zadie. Dionisie Hcjan, Haclu Sbicra. J\'I;;ximilian ll acm:in. Alecu Procopovici. Gheorghe Şandru. Dimitrie Marmeliuc, Dr. Octavian Gheoriihian. V;1silc
Bocln{1rescu. ~ ub pr~edinţia lui Iancu Flondor a proclamal solemn. inlr-un cntuzia'm ele nedescris. ga leriile fiind lics.ile de locuilori ai Bucov inei apar\i rnind
tut uror păturilor sociale. unirea pc veci a Bucovinei cu patria mamii in holarcle
ci de la Nistru. Ccremus si Colacin.
O dele11aţic alc[1tuit<~ clin Iancu Flonclor. ca preşedinte. milropolilul Vladimir
d e Hepla, Iancu Ni,lor. preotul octogenar Dionis ic Bejan. Eucloxiu llurm uzachi.
marc propriclnr, Dr. Oclavinn Gheorghian. medic, pro fesorul Baciu Sbicra. preot ul
Gheorghe Şandru, primarul oraşului. avocatul Vasile Bodn:irescu, avoca tul Vasile
M ;1rcu. Dimitrie Buceschi, lipograf. GhcorP.hc Voitcu, m eseriaş, Va,ilc /\lboi Şan
ciru. ţăra n . şi polonezul Stanislau Kwialkoski. :1 prezenlnt la laşi renelui Fcrclin:md
hulărârc:1 congre„ului clin 28 noiembrie J!Jl8 ele a se uni Bucovina cu re1wtul rormin.
Cine şi-;1r Ci putut închipui în acele vremuri ele supremf1 fericire şi entuziasm
că aceast:'1 marea\!\ inff1pluire a unirii nu va fi şi ea decÎll un vis frumos şi sublim. care nu va df1i nu i nici măcar doui1zcci si rloi ele ani ! Nu stau vrem urile -;ub
cârma omului ! Istorie ! l'toric ! Cc h:1imi ai ·fost cu soarta neamul ui nn'>tru !!!„
Şi tot clin perioada tinereţ ii , m;1 i fragede chiar, vom r cd;1 un cpisocl la care
a avut ş:insa să a~isle autorul. moment ele vihr:1\ie palriolic{1. ele această dală
daloral geniului lehnic al poporului cf1ruia ii apar\inca .
•.ln toamna anului !!!II I. cam pc la finea lui septembrie, începutul lui octombrie. Aurel Vlnicu a anunţat o dcmon:stra\ic de zbor cu avionul său ln Ccrnău\i.
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A sosit in capita la Bucovinei lume mullii, clin toate părţile \ării. De la Liceul
„Gimnaziul greco--0rientalw clin Suceava. finan\al de Fondul religion:1r greco-oriental
al Mitropoliei Bucovinei şi Dalma\iei, ;1u plecat trei vagoane cu elevi şi profesori,
printre care mă aflam şi eu, elev in clasa I.
ln ziua zborului o lunu~ imcnsi1 s-a aduna t pe o pajişte ele la marp, ine;1 oraşului. I .a o clepiirt:tre de vreo 200 m de mul\ime st<"'itea Vlaicu. înconjurat ele un
grup de domni rom iini , admiratori ;ii '.'><°IÎ. alătur: ck avionul si1 u. Bătea un viint
destul de puternic şi lume:1 ~e întreba dacii \."laicu va încerca să zboare. El şi alţi
domni clin grup scote;iu din clinci ln clln<I batistele şi le lăsau si1 ff1!fâie în vîint.
probabil pentru a constata inl<'n!.itate;i ~i cllrccţia lui.
După o intiirziere de mai bine ele jumătate cie oră \/laicu s-a urc;1t în avion.
iar un tâni1r a pMnit elicea. Vreo zecc al\i tineri :111 ţinut avio nul cu o friin ~ hie
pe Joc. La un semn a l lui Vl:ticu tinerii au desprins frim i: hia şi avionul a pornit.
După ce a fu 11it cam o Milă de metri p rin iarbă, s-a urcat puţi n. :i zburat peste
nişte case poate l tkm şi a aterizat ciupii acestea intr-un lan. Lumea a r[1mas consternată. Mul\i au alerr,at in clirec\.ia unele s-a coborât a\'ionul. ln r,alopul cailor s-a
deplasat la fa\ a Jocului o ambul:111\i1 a crucii roş ii care o;e afl:i in apropiere pentru
orice eventualil:itc. Dup;i scurt timp a ap;1rut Vlaicu inconjural ele mai multe
persoane. Nu i se intâmplase nimic, nici lui nici avionului. I.urnea a fost mulţu
mită că a văzul un ;1vion ridicându-se de la pământ şi zburiind . iar noi rorminii
am fost mândri :')i fericiţi, deoarece Vlaicu era român".
Aspecte ale or~•mit:ării studenţimii cernăuţene, cu parfumul specific cent relor universitare cenlral-curopcnc se întâlnesc într-un capil()I rlcstul ele lnt ins al
amintirilor lui 1-:rast Tar;m~ul despre societllţile stuclen\e:;ti romiineşli sau ale
celorlnlle naţionaJit[1\i Cilre fiinţau pc li'lngă Universitatea clin capitala Bucovinei.
„ln vara anului l!JJ!l am dat bacalaureatul la liceul din Suceava, prin1:1 serie
de bac;1Jaureat in Homf1nia ~lare. Obiect de examen a fost si i~toria romiinilor.
şi nu c:i punii acum „i~lori.1 patriei" (auslriace) VatcrJ;111clsKuncie. ln toam nii m-am
înscris la Facultatea de drept clin Cernăuţi şi am intrat în societatea stuclen\c:tscii
„Sociel;1tea Academic[1 Românii Junimea".
Studenţimea ele la Universitatea clin Cern;iuţi a foo;.t org anizată pe na\ionalită\i. fiecare na\iune având una sau nwi multe societ[1 ţi -;tuden\eşti. Aşa de
exemplu 1:erm;mii au avut !.ociet<i\ ile „Arminia" şi „Tcutonia", polonezii '>Ocietatca
„Ogniskow. ucrainienii „Zaporoje". evreii „Ilasmonea" etc. lformînii ;1u avut societălile lor pc care le în fă\i~ăm mai jos.
Soci c ti"1ţilc i:ermane, pCJloneze, ucrainiene şi evreieşti ;;u fost or1!;mizatc ~;i
activau clupă modelul corporaţiilor studenţeşti germane (Bu rsclu.•nschaflcn). Membrii lor purtau la ceremonii uniforme cu branclenburr.uri. chipi '. cizme ele lac si
si1bii numite „rapirc", cu o famă inguslf1 de l cm şi o gardă mare sferică cc acoperea
aproape 3/4 din mimerul si1biei. Aceste societăţ i erau numite „întruniri".
Potrivit lracli\iei vechilor cav<ileri fe udali, s tudenţii clin ace~tc societf1ti practicau duelul. clădeau şi cereau sntisfac\ic pe calea am1clor pentru orice vătiimare
a onoarei. Fiecare membru era \inul ca cel pu\in o datil pe seme~tr u sau pe an
~ bată „o menzurfi", adică ~ă se bat[1 in duel in moci amical cu un „comililon", cu
un coleg dintr-o altă societate sluclenţea•că , indicat ele conduceren societăţii. La
menzur;'i râtul. ochii. liimplele, pieptul şi mima clrcapti1 purtau scuturi, aşa ci"1 numai
faţa era expusă loviturilor ele rapir. Menzura era considerată ca u11 joc ele arme,
un act ele curaj Intre doi prieteni. La sediile sociclă\ilor studenţeşti membrii se
exersau zilnic !n vederea menzurilor si a duelurilor:
Săptămnnal sau bilunar memb~ii fiecărei soc ietăţi se întruneau seara într-o
cameră separată a unui restaurant, uncie aşeza\i 1:1 o masă luni:c"i la comancia „prezidiului" de l:i un capăt al mesei şi a „contrariului" de J.1 celăla lt capul beau
bere, ciintnu cântece studenţeşti şi naţion:ile şi ţineau di scursuri hazlii cu mai
mult sau mai puţin duh . .Aceste întruniri se numeau „Kneipe" (cârciumă). Disciplina în aceste societăţi studenţeşti era foarte severi"1.
Studenţimea romîină de la Universitatea clin Ccrniiuţi a fost orr:miz .1 tă !n
trei socieli1ţ i sluclen\e~ti cu scopuri educativ-culturale şi na\ion nle şi două „întruniri" studenţeşti orranizate după
modelul socicti1\ilor studenţeşti r.ernwne
(Burschen:>chaften). După primul război moncli:1l s-a infiin\:1t şi o :i patr:i societate studenţească eclucaLiv-culturală.
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ln toamna a nului 1875 s-a înfiinţat prima sucietate a sluden\ilor români ele
la Universitatea clin Cernăuţi, numită „Arboroc1sn", cu scopul ele a educa pc
membrii ci şi a spriji ni pc membrii lipsi\i ele mijloace. ImplinindtH;e în acest an
o suti1 de ;ini de la incorporarea Bucovinei in monarhia Austro-un g;iril , împăratul
Francisc Iosef I a înfiinţat Universitatea clin Cernăuţi. Scopul era germa nizarea
provinciei. Infiinţarea „Arboroasei" urmărea combaterea tendinţ ei ele germanizare
a Bucovinei•.
Erast Tarangul povest~tc procesul Arboroasei şi desfiinţarea societăţii, apoi
inlocuirea ei cu „Ju11imca", anii ele infiinţare şi cksffişurarea activit[1\.ilor celor Ialt<?
sociclf1\i şi întruniri ale studen\ilor romilnl pe parcursul mai multor pa!lini de o
deosebit<i miliestrie documentaristă . Vom reda in continuare un fr;ip,mcnt d:?sprc:finalul societăţilor ~tuclcnţeşti cernăuţene.
„Inelată clupă primul răzbui mondial. dup;I unirea Bucovinei. prin anii 1919
- 1920, s-a infiin\at pe lân gă universitatea clin Cerniiuţi societatea studenţească
„Centrul studenţesc J\rboronsn". Intenţ ia a fost s;i organizeze studenţimea din
Cernăuţi într-un cen tru studenţesc. c:1re să cuprindf1 sodetă\i pc faculti1\i, după
modelul societăţilor studenţeşti de la univcrsili'1\ile clin Bucure'ili şi Iaşi. Ideea
aceasta în-;ă n-a prins printre studenţii rormîni din Cernin1ţ i şi astfel „C1mtrul
st uclcnţc.~c Arboroa.w " a riimas o societale studenţească cu o organizare şi activitate asem;inătoare celorlalte trei, „Ju11imcau, „AC'Cldemia Ortncloxă" si „IJadn".
Acestea, cu un trecut ele luptă ::;i tradiţii au fo5t prea acl<înc înroiclă ci natc în con~ tiinţa poporului rormîn din Bucovina.
Prin anii HlJl)-1931, societăţile st uclen\cşti din Cern:'1u\i, care după Marca
Unire se ţinuser[1 departe de luptele politice. au început <;[1 fie contaminate de
mi~ca rea legionară. Dac[1 oficial societ[1ţile n -au aderat J;i mişc;irea Ier.ionară.
mulţi membri au făcut parte. sau au :<.impatizat cu ea, participimd la manifcsta\iile legionare. l;i grevele şi mi!'icăril e de stradă.
I .a 2·1 octombrie l!l38 a avut loc inaugurarea festiv[1 a rursurilor univcrsit;ire
pentru anul academic 1938 l!JJ9 în prezen\a corpului profesoral. ;i mitropolitului Visarion Puiu. a rezidentului regal, profesorul George Alexianu. a comandantului diviziei .1 8-a, generalul Carl:ionţ şi a altor reprczcnt;in\i ai autorită\ilor
civile, militare :-;i ecleziastice. Hl'stul aulei a fost umplut:·, până la reruz ele studenţi.
După darea ele seami1 asupra activităţii în ;inul de studii l!J37 rn:m. ff1cută
de rectorul Universităţii, profesor Ion I. Nistor, care prezida serbar ea. mi-a revenit
mic sarcina să ţin lcc\ia ele cleschiclerc. Am tratat „Problema metodei în ştiinţa
dreptului". Pe cund vorbc:im am observat mişcare ::;i nelinişte print:·e stuclen\i.
Abia am terminat lecţia şi un student s-:i urcat pc podiumul ele und e prezida
rectorul înconjurat ele autorit[1\i şi ele uncie am vorbi t, care a ~trigat „Cerem eliberarea tuturor legionarilor intemniţaţi. vrem numeru<; clausus în universilă\i.
tri1iasc;) legiunea i:;i căpitanul !", iar :<. tuclenţii .1u început să cânte „Sfântf1 tincre\c
legio nară". Hectorul. profesorii ş i autoritf1\ile au p{1răsit aul ;1. iar ~tuclen\ii a u
rtunn~ să cânte diferite cântece le!lionare. Apoi ei s-:iu bnricadat in Univer~it;ite
~i în citminul st udenţesc ele alături. unde au rirnws ciiteva zile. clădirile fiind înconjurat<.' ele arm;ită ~i poli\ie.
Du pă aceas ti1 ispravă toate societăţ ile studen\e!)ti ele la Universitatea cli n
Ccr ni1uţi au fost dizolvate şi sediile lor sigilate. Ele nu au mai fost reactivateM
.
Şi câte\'a a"pecte din acti\'itatt'a profesi onalii s tri'ilucită a autorului acc,tor
amintiri :
„I.a I aprilie l!l22 am fost numit secretarul Facultăţii de drept di n Ccrn{1u\i.
;11 c[1rei invi1\ăm il nt a fost reorganizat clupă modC'lul faculti"1\ ilnr similare din Bucureşti şi faşi. prin noul rer.ulamen t. c;ire a intrat in vii::oa re la I octombriC' rn:n.
Cu toate că, potrivit no11l ui rei::ulamcnt de organizare. secretarul facult{1ţii trehuia
s·1 aibă licenţa in drept, ministerul, la propunerea facultăţii, m-a delegat cu acea!.t<i
fl:nc\i<'. cle~i C'ram numa i student in anul trei ele Ji cent ă .
ln martie 1!125. profc:;orul Leon Dur.uit, cle:::mul facultil\ii ele drept clin Borde;1u x. savant ele n~nume mondial, c:1rc a fo rmulat o nouă teorie despre ac(iunea
dreptului şi a statului. a \inut în aula Universi t•'i\ ii din Cerni1u\i o co nferinţ{1 cu
:mbiectul : „Ideea ele stat ciupii Houssem1. Kant ~;i Hes:el ". Lui Duguit i-a plăcut
mult Universitate:i din Cer năuţi , audi toriul care a ash,tat la confer in\ ă şi a tmosfera
academ icii ce d omnea in l:niversitate şi a promis că va î nfiinţa o bursă pent ru
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un absolvent :ii facultă'ii clin Cernăuţi, care sa-ş1 1a cloctorallll sau să facă studii
de specializare la fo'acullalea ele drept clin Bordeaux. Bursa a fost creată începând
cu :mul de studii 1!125-1926.
J\1ă lntorscscm clin armată. unde mi-am fâcut stagiul clupă ce îmi luasem
doctoratul. Decanul faculti1ţii era Drăgănescu. La indemnul mai multor profesori
am clepu„ la decanat în mâna lui Dr<igănescu o cerere în care am solicit:1t s.'i mi
se ncorclc bursa Duguit pentru a mă specializa în dreptul public. Dri111i111escu şi
Ştefănescu-Galaţi voiau insă să acorde bursa tânărului licenţiat Friedrich .Slccher.
un foarte bun student, care si1-şi ia doctoratul la Bordeaux. m insistau să mă prezint împreună cu Stccher la un concurs. Vl1zuncl ci1 se urz~tc cev~1. am refuzat
~·1 mii prezint la concurs. t\m arătat că facultatea cunoaşte rezultatele studiilor
mele !'ii cele ale lui Stechcr şi ci1 nu in\cleg să concurez ca doctor în drept, care
„p!iciti1 o bursi'I pentru a face studii ele specializare. cu un licenţiat care cere
bursa pentru a-şi lua doctoralul. M-aş prezenta la concurs cu alţi doctori in rlrcpl,
care ar solicita bursa pentru acelaşi !>Cop. Am plccnt ac:1să la Suceava. După vreo
două săptiunâni am primit ele la o rudă clin Cernăuţi o teler.r:imă, prin care mă
iniorma că Dră g<i nescu a rugat-o să-mi comunice că :.1111 primit bursa şi deci si1 vin
urgent la Cern{mţi pentru a face formele ele plecare.
La Bordeaux am fost foarte bine primit ele DURUil şi ele profesorul de drept
l!dministraliv Bor,er Bonnarcl, un eminent şi binecunoscut specialist i11 această
mntcric. Bursa a fost clal[1 ele Univcrsitntca clin Bordeaux si cono;ta din masa servit[1 la cantina proresorilor şi funcţionarilor ele la un lice'u internat ~i clin cas.'i.
o cameră scparat[1 ~i bine mobilată ln căminul stuclcn\ilor in drept. situa t alilluri
de !acuitate. Duguit şi Bonnarcl. clar şi al\i profesori ai Faculti1ţii de drept m-au
invit:tl ele m:ii multe ori la ei acasă, la priinz. Ca şi mine au m:ii venit la Bordeaux ca s:i faci1 studii ele specializare in materia dreptului public. ' ·rlmo Amagawa
profesor suplinitor la Universitate.• \Vassecla clin Tokio. i·'ranccsc11 Garcia I .orca.
d•>Ct<>r în drept la Madrid şi Wcllcr. absolvent al unei focult;iţi de drept clin S.U.A.
Ac~tia. imprcun;"1 cu mine. am frccv<'ntat l<!ale cur~urile ele l:t toţi anii ele drept
co nstituţional !'i i cele ele clrcpt aclminic.trativ \inule ele Dur.uit şi Bnnn.1rcl. atu l
de la licen\it, cfit şi ele la doctorat. O clat;i în ~iptiimi\n[1 !inea un seminar "pcci:il
cu noi in care se di scutau si şc rnmurcau probleme de drept public. ~au şi din
;iltc domenii ale dreptului. cum şi prnblcmc ele ordin politic .-;a u soci;il c:1rc cr;1u
la ordinea zilei pc atunci in Fr:m\a. Cu această ocnzie el ne rcconwncl a literatura
pc care să o citim şi să o studiem.
O data pc lunii veneau ele la alte centre univer„itarc clin Fr;m\a p;1tru charpes
des cours. care se pregăteau pentru agreiiaţic. Ei participau imprcum\ cu noi ln
'icminarul lui Bonnarcl. la care venea şi Duguil. Ace:;tia primeau ele la Bonnarcl
câte un subiect p c care-l prcg[1lcau şi in luna următoare ţineau în seminar un
curs care a poi era discutat ~;i criticat de Dur.uit. Bonn:ircl şi ele noi ccilalii p:1rlicipan\i. Uneori Dug uil m:i chema la cle::anal ~i cli!'cuta cu min e prnbleme ciC'
drept public. lămurinclu -m<i cu privire la probleme puse ele concepţia s:1 a<.upr:i
dreptului ş i statului şi dându-mi îndrumări.
Bursa Dur,uit de 1:1 Facultatea de drept din Bordeaux a fost mcnţinutf1 p[taă
la război. fn total ;m plecat ele la facultatea de drept clin Ccrni1u\i şapte bur<>ieri
dintre care ~ase şi-;n1 lual doctoratul. iar cu am făcut st udii c)p speci:1lizare'".
încheiem cu un fragment clin ,perioada sumbră a .raptului Bucovinei de Norei
şi Basarabiei, a.'ia cum a fost ea re~im\iti1 ele profesorul !'ii cetfl\canul romiin Erast
'!'a rangul.
„I .a 2i iunie 1!110 am prezidat comisk1 pl'nlru sus( incrca tezei ele clo("toral a
doamnei Anem;1ric Miinke, c[1sătorit[1 Kuzm:my. Din C(JJnisil' :\ 11 ffleut p:ll'lC GhiiCscu. c,;roa1~1ii. Damian şi Turr:m. Ln şcdi nţit ;n1 lipsit Ghi \c-;cu :ii D:1111ian . c;ire
nu cr;1 u în Ccmfn1\.i. Tez;-i era clin dreptul administrativ. ln ora-:; şi ln Univcr-;it;-itc
domnea o marc nelini!'!te. Cireul nu diferite zvonuri cu privir~ l:i conccntr:iri de
trupe sovietic.? la frontiera no;-istră şi c[1 no;-iptca au zhur;1t avio;me soviNicc clensuprn Bucovinei de Norei.
După terminarea susţinerii tezei am mers cu toţii la rectoral „;·1 vedem rla("ă
vom putea aria ceva mai precis. Secretarul general nc-n informal că a vorbit ln
telefon cu Nistor, care era în Bucureşti. ş i d1 Nistor nu a amintit nim ic cu privire l;-i aceste zvonuri.
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Seara la orele 20 3/4. fiind cu so\ ia mea in oraş. am trecut pe hini:;ă un geam
deschis şi am auzit ele la un aparat de radio clin ca-;ii comunicatul despre ultimatumul U.H.S.S. şi despre cedarea Bucovinei rle Nord şi a Bas.1rabiei. ln ziua ele
28 iunie la orele 6 dimineaţa am plecat la Suceava cu un m1tobuz al unei intreprinderi ele transporturi. cu care liceul la care so\ ia mea era profesoară, a ff1cu~
ln acea v;iră mai multe excursii. l n oraş nu se putea glisi nici un vehicol (maşină.
camion. birjă sau căruţă) pc care le-aş fi putut ;mgaja să ne ducă în sudul Bucovinei. 'rolul a fost. rechiziţionat. Am luat cu noi trei geamantane. un balot cu clouci
plapome şi două perine şi paltoanele noastre :de blană. Am închis cu cheia Iocuin\a
şi am plecat. ln aceeaşi zi. adică la 28 iunie l!H O. la orele Hi au intrat t;incurile
sovietice in Cernăuţi şi au oprit orice plecare din oraş. l\Iultă lume a fost surprin'iă.
Unii au trecut cl<indeslin prin păduri ln Bucovi na de suci. 1\şa profesorul universitar l..cca Morariu cu so\ia. /\Iţii au fost prclua\i de comisiile rrcrma ne pentru
repatriere şi duşi în Germania cu nemţ ii repatria\i, ele unde apoi au fost trimişi
cu v<ise pe Duni1re inapoi in Hornânia."
Amintirile lui Erast Tarangul descriu cu marc lux de amiinunte activitatea
din c:1clrul Faculti1ţii d e drept a Universităţii cernău\ene, intri[(ile ş i luptele pentru putere dintre profesori, apo i strămutarea rncult.'i\ii la Bucureşti şi dispersare:\
profe~orilor pri n tară. Despre acestea, poate cu a ltă ocazie, intr-o posibilă scurtă
istoric 11 1-'ac ult<iţii de drept a Un iversităţii austriace şi :1poi romî111eşti clin Cernăuţi.

ERAST TAR·\NGUL -

MEl\·IOIRENSCIITIEIBER

ZUS/\:\lMENFASSUNG

Jn cler vorlier.cndcn Arbeit wirel cine buko•\·inische Perslinlichkeit, clie des
EraSL Tarangul (l!l01-l!JH5) vorgcslellt. Er war Doktor cler Bechte unei Profc-;sor
an cler juristbchen Facultăt cler Univcrsilăt Czernowit:z. Ausser seine r umf:iniire icllf:n wissensclwrtlichcn Tătigkeit w;ir er auch cin aklivcr Zeur.c cler politi~chen
unei nationalcn Entwicklungen in cler Bukowina sein ganzes Lcben Jang.
Wir wolie nun vei·suchen Taran~uls T:iti~?keit als Memoircmschreiber
hundgeschriebe n gcbliebene autobiographischcn Tei:;ebuch wieder. Das Manuskript
befinclet sich in cler Bibliothek des Nationalmuseums cler Bukowina in Suczaw;i.
Daraus erfahren wir lntercssantes unei Nrues Uber clic wichtiţ?stPn Ereignisse
im Wcrclen de r Bukowina in clem Jahrhunclert, wăhrencl dessen Erast Tarani::ul
gclcbt ha t.
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DOCUMENTE ALE REVOLUŢIEI DE LA 1848
lN BUCOVINA (V) 1
1\1111.'\I IACOBESCU

Eforturile intrepri nse în is toriografia român ească pentru reconstituirea câl
mai ampl{1 şi mai nuan\ată a revolu\iei de la 18·18-18-l!I în Bucovina au inrcgistrat,
in ulti mele clou{1 d ecl'nii câteva cnntribu\ii valoronse, atât pe phm central, la Bucureşti . cill mai ales zonal. la Suceava.
Spre o mai lrnnă şi fireasd1 integ ra re a evenimentelor de 1,1 1848 din Buc()vina
!n revoluţ.ia ţ?encr;11f1 a romi1nilor, Cornelia Boclea 2 a select."lt 1ii reprodus integral,
ln HHR la români: o i storii! in dnte şi mclr1.11rii, intr-n nou:'i traducere Pt'tiţia ţcirii,
p ro~!ramul fundamental al românilor di n :1ccst teritoriu. saişoar.w cli n 30 iunie
184B n dep uta tului l\liron Cipercov ici către fruntaşii ocolul ui Câmpulun g Moldovenesc :i, mcmo1·iu1 ndresat parlamentului de că tre acc l :L~i deputat la 20 septembrie,
acelaşi a n 4, ciocu mente şi 1rnirturii re feritoare ln acti vitatea revolu\iunarilor m oldoven i refugi:1\ i la Cerniiu\i - dintre c<ire, Intre :tl tele şi pc acelea care relevă
rolul însemnat al Irunt:L'iilor bucovi ne ni in gen eral ş i al Hurm uz ii cheş lil or în
specinl !i. De asemenea, in aceeaşi amplă şi v:1l oroasă si ntez ă . Cornelia Boclea eviclcnţi:m'i ş i in cercarea fruntaşilor romfmilor din imperiu l h:i bshurr,ic ele a uni
p opula ţi a romîm cască cli n întreg imperiul într-un „m:irc duca tM. pus sub sceptrul
Au.„triei s i care sfi se bucure de l argă autonomie legislativă. executivii. juridică,
ş coloră şi religioasă ; faptul istoric în discuţie este probat prin Memoriul naţiunii
1·omâ11e di n m arele J>rinci11at al Ardealului, din Hnnat., din pclrţ ilc vecine ale Ungariei şi din Hucovi11a , inaintot i m părat ului la Olmiitz, la 25 ianuarie lB'1!l, d e·
cătr e u delegaţi e a frunt aş ilor a l eş i ai romfmilor din aceste teritorii. Pentru intele1:erca eşecului acestei incercăr i, Cornelia Bodea publică alăturat ş i „indica~iile",
rezoluţiil e confuze, machiavelice ale cabinetului Austrie i, puse la IO nwrtie IB49
pc prima pa g ină a petiţiei program, a românilor 7.
1

Pentru o ima i;ii ne

g lob ală

vezi alte patru

contribuţii,

pe

aceeaşi

temă

:

I Octav Monoranu, .Mihai Iacobescu, Eugen Dimitriu, Documente ale rcvolutici
d e la 18·18 în Hucovincr, „Suceava". V / 19i8, p. ·13:1-4!12 : 11 Mihai lacobescu,
U n m1•111ori11 al mcevenilor ele la 1818, „Suceava", V I ll .: IHlll, p. Hl - 148: III - idem
Documente ale rc·vol uţ. ici de la 1848, "Suct'ai>a", VIII. 1!181 , p. 453-462 : IV Mihai lacobcscu. Ion Zugrav. Documente ale re voluţiei de la 1848 i11 Bucovina,
,.Suceava", IX, 1982, p. 40!l-4lî.
2 Boclea, Cornelia, 18·18 la români. O istorie in date> şi mcirtu1·ii, voi. I-l!,
ESE. Buc„ l!l82.
3 Ibidem, p. 1, p. 614-615.
4 lbidt'm, I, p. 615-618.
5 Ibidem, 1, p. 631-632.
6 Idem, II, p. !lG0-965.
7 Ibidem, II, p. 973.
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Pe un plan mai restril n s. la Suceava - unele mi şcarea i slorioJl rafică pentru
cercetarea şi cunoaşterea istoriei Bucovi nei s-a afi rmat cu mult[1 inclră7.neală şi
st<'iruin\[1 in ultimele decenii - s-au inreJ? istrat strădanii meritorii pen tru identificarea şi publicarea de noi documente referitoare la evenimentele de la 184!!JB.rn in ace't teritoriu. Astfel ;tu fost date publicităţii, fie unele documente răzle ţe
clin presa vremii. clin gazct:i „Bucovin aM (1!!4!!- 11150). fie altele inedite el e o mare
v;iloare !)i semnificaţie. doc umente ce completează substanţial Petiţia ţlirii cu n oi
şi bogate ao;pecte ale problematicii economice, social-politice. culturale şi religioase
h1 cadrul revendicăr ilor formulate la 1848 d e bucovin ~ ni. Cităm in prim ul rund
'l1H'm11ri11I locuitorilor din comunele Gura Humorului, Ilişeşt i ş i Brasca B, clin 30
iul ie J!l-18 : manifc\tul in ti tula t Fraţilor 1ăra11i dili Hu covinn 9. clin 1i noiem brie:>
18.18 (c;1re a fo\t tip;Irit !)i a circulat sub forma un ei proclama \ii) : Proiectul d1.•
Constituţie 1>1•11tru cl ucat.ul Bu covinei •u, redactat in vara anului mm. în vc~le re:i
obţin erii con crete a auto nomiei: memoriul Comitetului Du hovnicesc clin Bllcovina ll ,
din !I octombrie JB III. A fost. d e aseme nea, publicat un mc•mol'iu in edit a l suceveni ·
lor u, clin Iii iu ni e HJ.tll. prin care se clenunţ;i încălcarea de c[1tre :1 utorităţi lc lnh·
sburi?ice a preveder ilor legale cu privire la modul ele constitu ire a circumscriP ·
ti ilor electorale urba ne.
Cercctfltorii ele la arhi vele statului. filial a Suce:wa a u publi-::;1 t două \•ol um<>
importante, cuprinzânc! doc ume nte. care prive~c 1stori:i Bucovinei. incl usiv cveni.
mentclc de la 111·18 ; dintre aceste~•. uncie a u fost rezuma te într-un ampl u catalo!! 13,
cuprin7.â ncl clocumt·nte ce se referă la intrc o teritoriul Bucovi nei. iar altele. rcpro·
duse inlc1?ral privesc numa i oraşul Suceavall. Printre clocumcnlele aflate in
:1rhi\°Cle loc:1l <>. sucevene, care ne de7.văluie ll1JÎ şi semnificative d etalii despre re„
vulutia r!e 1:1 J!l1A cli n Rucovina scnmalăm: mc~mori11! coloniştilor rcrmani din satul
f'răt(1uţii Vech i 1\ di n 11 iun ie ll'MS: vcti ţia ţciro11ilor clin ~at u l Stupea 11 ;. di n 10
:1\l[!U\\ 18411 : mm1if<·.,11t1-proyrmn clin 18 aur,uo;t J!l.\8 ~ern n al de dep utatii Miron
Ciupr.rcnvici. l\lihai Bod n :ir-l3ocl11[1rc~cu. Gcor11e Timis. climprcun;'i cu „doi rcpn>.
zcnlan\i comunali~. Ilie Niculiţă .şi Vasi le Şt irbul 7 : listele cuprinziind crimponen\a
n ominală a com i,ii101· cl~ct:iralc ş i prc7.cnta nu me rică n el~ctorilor 18 : nun·ărul si
numele c;mdiclatilor ş i al dcputatilor :-i l eş i I!•: doui1 rapoarte ofidale refer itoa r e la
deputa\ii Bucovinei - primul apa rţin imcl ciit>il:mului \inut :11, Gheor!'he lsi1cescu.
clc,pr(! uncl2 calităţi si defecte ale celor :ileşi 'lO, iar :o l cloilc:i rap ort. :ii arhiducelui
J1,ha11n, care rezur,1{1 subier.tcle inlt'r•1cn\iilor in parlamen t ale deputaţilor Bucovinei~•.

Conti n uÎlncl eforturil e n oa~trc anterio:tr<' pentru depi~tar::-" si Pt1blic:ir1?a ele
noi clocumcntc şi miirturii privitoare I:\ evenimentele d e la lll48 în Bucovin:1. reţinem atenţia cit itor il or s i speci al iştilor cu alte câteva „piese„ reore7.entati VP. aflate
in arhivele 13ibliutecii Academici Homii n e, secţia manu „crise-foi vola n tc 11!.
ll „Sucea\•a". V. 19i8, p. ·185- t!l8.
!I ldrm, V. 19i8, p . .J88-4!l2.
10 Idem, Vili. l!tHI. p. ·153-462.
11 ld1 ·m. IX. mii?. p ..JO!l-4 Ji.
12 /d l'nt . VIII. l!l!ll. n. t.11-!Jll.
11 Vasile l\lirnn. s.n „ nht tezaurul clocum e11IC11' .rn1·e„e<111. Catalog de <locumr11tc. t:l!IJ- 18·1!1. \'Olum tipi1r it de Direclia Generam a Arhivelor Statului. Ruc: l!l8:l.
J.1 lclem. Surr111:n. File (le istorie'. Doc11me11t1• privitoart> la istoria orn .~ u!11i,
1388-19111, voi. I. Buc„ HJll!J.
15 Idem. T>i11 l.l!Zm1rnl doc11 me11tar Suce1:ea11.„, p. 6·11.
111 lhiclem, p. G:lll.
Ii Document publicat inter, ral de T. Ba lan în lucrarea DÎ11 ist01·il'UI Clim p11lrm9ul11i Moldo11<'11csc, Buc„ 195i.
lll V. Miron, ş .; 1„ OJI. dl.„ p. o'.?8, 632-63·1.

l!l /birlrm, J>. lH:'>.
20 /bicl<'m, p. 632-G33.
21 I bicll'm, p. 63·1.
22 Al. Dumitrescu, Foi volan te in
Buc„ 1911.

colecţia

11cadcmiei Homcine (16·12- 186/jJ,
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Primul document la care ne referim este apelul lansat la 2 aprilie 1848 clin
„De la Kraisamtul AucovineiM şi intitulat Cutre sătenii di11 Hucovi11a :!3.
Dat într-un moment în care numeroase sate erau in fic>rbcre şi ciind, clupă murturiiJe unui contemporan, „nu trecea nici o să plămânf1 ca Lunea sau Vinerea , zile de
liirg in capitală, să nu circule, printre tiirgoveU. neliniştiloarele zvonuri , cum că
ţăranii clin satele înc onjurătoare au ele gâ nd să se năpustească cu coase. furci,
topoare, imblăcie şi să incendieze ornşul Cernăuţi" :11, documentul exprima disponibilitatea şi abilitatea cercurilor imperiale de a elabora şi clifuz:i explicaţii şi mai
cilcs promisiuni, spre a preveni exti nderea n emulţ umirilor în lumea rurală, ele a
trezi şi o anumită neîncredere a s.'ltcnilor în orăşe ni. ele a zădărnici o eventualii
colaborare a acestora ; răspândite cu un tact pedagogic iezuit. bine chibzuit, ideile
clin acest manifest nu nu rămas fără efect practic, cc~;1 cc tocnrni explică, într-o
anumită măsura ele cc \itr<mii nu au ales in parl;iment nici un boier. preot sau
orăşean, dintr-ai lor.
O particulnrilate a revoluţiei clin Bucovina a fost şi aceea c<i. chiar ele la
începutul acţiunilor clin Bucovina, clerul şi credincioşii s-au aflat într-o permanentă agitaţie ş i fierbere. nu ;1tât clin cauza fanatismului relit?ios. care nu a car;1cterizat niciodată această populaţie, cât mai ales clin cauza ,,!>uzurilor în care se
.gospodărea Fondul Bisericesc ele ditre o şleahtă restrânsă. lacomă şi despotică de
funcţionari ai statului. în fruntea cărora se afla Eugen Hacman. episcopul şi câţiva
funcţionari străi ni ele limba şi de credinţa Bucovinei. Tocnwi a~a se explică numeroasele documente elaborate şi difuzate de preoţii anonimi. ai satelor şi ora-şelor bucovinene, 1;1 1848. Dintre aceste documente, primul care a circulat in Bucovina in primăvara :inului 18-18 este un rnanife~t anonim, intit ulat Ccltre fraţii
ş; im1>rc1mu lucrătorii 11oştri d.i11 r;ia Domnului, clin Bucovina f•2, Documentul îndeamnă locuitorii Bucovinei la o acţiune hotărâtă si unit.ii impolrivn „neclreptă\ii.
mitarniciei şi despotismului in ocârmuirea epnrhiei". a abuz urilor ele lot ft>Jul
care - se arată în continuare - „ne-au subjunat ca pe ni ş t e sclavi ". Se cere
creclincioşilor să frun g[1 „încuietorile în care !ie \ine ferecat bunul obştesc" şi se
exprimă, ca pc o iclec-for\ă, ele nebiruit. convingerea că, „nici o putere nu esle
in stare voia publică. intemeiat<I pe Adev<ir a o dilca !". tn acP. J aşi ~pi r it pmte....
talar este redactată şi clifuzali'I şi Oda la soborul dirosului Bucot'inci • ;, adici1 I;\
cidunarea clerului ş i poporenilor. ţinută la Cernăuţi în zileie ele 15. 16 şi Ii m :1i
1848. Dincolo de stân găci ile . clificultăţile lint?vistice, !>laba valoare liter:1ră. ocla
cheamă credi nci oşii la „infruţire" pentru „patrie" : episcopul llacman este supranumit „lucia blestemat", „Mamon furios". „dihanie unit:'1" , „hiclră veninoasă", care.
ajuns in fruntea eparhiei s-a dovedit un „cap blestemat". care .. târg face. utcupuri
fără nici o ruşinare>" j „cu a posturilor dare" ; Hacman a lransform;il Bucovina intr-un „iad". in care domină „cle.~potismul. împilarea !ii minciuna" ; autorul :monim
doreşte să triumfe „libertatea" în „toat;i Homunimea" şi pume nc~tc ele un ..sfânt
patriotism romi\n". Ocla s-a citit şi ri'1spilnclit in public. clcterminiincl o astfel ele
atmosferă încinsă. în runclurilc clerului si creclinciosilor. încf1t Il:icman s-a văz ut
silit. printr-o scrisoare făcută publică 27 Si.\-şi dea cono;imţa1mintul pentru satisfacerea int e11rală a revendicărilor formulate in cadrul adunării. să înlăture clin fruntea Consistoriului ortodox pe secretarul Czechowschi, care se purta dictatorial si
abuziv. La câtva timp după nelu na rea clin 15-1 i mai HM8. bucovi nenii nu trimis
o scrisoare mitropolitului Meletie al Moldovei '.18 : ace'>t document exprimfi l>olicl:iritatca bucovinenilor cu acţiunil e molrlovenilor cie l:t Ja~i. cli n m:•rtie 18-18 !'i faptul
plin ele ~emnificaţie că. înaintea venirii rrfuJ?in\ilor moldoveni J,, Cernăuli. frun ·
laşii romilnilor clin Bucovina scrinu in documentele lor despre .. istorin Rom<iniei
ele ;1stăzi". in car(' crcde:iu ca inlr-o re:ilitate ;ipropiat;i : cuviintul Tlomânia v :1 fi
apoi folosit frecvent în paqinilc gazetei „BucovinaM (18·t8- - Ul50).

·Cernăuţi,

23 Arh. Biblioteca Ac;1demiei Romiin<.>, Foi volante. înv. lOOi.

24 Ionel DiirdaJă, ncsfii11ţarca /Joiercscului în fi1111tul Sticcava, :\IIA. t. !X.
19i2, J>. 224--225.
25 Arh. Biblioteci i Academiei Hom{me. ioc. cit., inv. IOl:J.
2() !biclem, inv. 1010.
2i Ibidem, fov. 1011 .
28 Idem, inv. 1012 şi Ion Nistor. Istoria Bisericii clin Buco1Ji11a ... , p. 212.
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Beproduccm, ele asemenea, ciupit textul original afl:1t în arhivele Bibliotecii
l\cademiei Romune şi /'rodnmc1Jin clili JO icmuari<' 11149 semnală ele generalul llamerslein. prin care se introduce „starea de război" in Galiţia şi Bucovina cu un
amplu program ele măsuri represive şi amenin\ări. Documentele reflectă şi stmliul
evoluţi ei lingvi stice, modul ele exprimare !n limba română la 1848 in Bucovina.

C:\THE SATr.~H DIN BUCOVINA 2'J

Preamilo!>livul nostru împărat au f;lgăcluil la to:1te ţările sale, clupă cum aflăm
din publicaţia oci1rmu irii, o Constituţie, spre a ne îmbunătăţi starea noastrf1 şi spre
a n e face norociţi.
Con!otitu\ia e!>lc cuprinsul a pravelilor temeinice a impiirăţiei, prin care ocârmuirea !'te va sili a îndrepta împrejurările a tuturor "'upu:jilor a împărăţiei, fără
deosebire a st[1rii sau a legii. adică, :1tât a boierilor, cât şi a ţăranilor, a ti\rgovcţilor, a creş tinilor şi a jidovilor fntr-acest feliu, ca starea fieştecăruia tot mal
mult să se rădice. In urmare Constitui iei ocârmuirea VH avea asi jclerca purtare de
llrijă. ca creşterea copiilor voştr i precum şi imbunătă\irea st:lrii voastre s.-'1 sporeasc<1 ; ca năr;1vurile cele bune şi increclin\area intre oamen i să se întărească, ca
negoţul. 111<-'!iteş ugurile ş i lucrarea pămfintului să inflorească şi în sftlrşit pentru ca
birurile împărăteş ti, orcciil va fi cu putin\ă !.ă se împuţineze. Spre a împlini acest
frumo~ <;Copos ocîirmuirea să va sili, mai ales a cuno:işte dorin\elc şi socotinţele a
tot norcKIUlUi sim. însă fiindcă norodul întreg nu poale vorbi tot oclal<'i cu bunul
nostru împărat. care acum vroeşte toate sângur să le auclii, precum ş i voi însuşi
puteţi judeca. deci se vor alege deputaţi, care vor ar<ita înaintea împăratului dorinţele norodului inlrep,, adică a tuturor stărilor, spre a să putea sfătui cu ci despre
trcbuin\elc a fi~lecării \ări, şi cum şi feliul ele uşurin\i1 s-ar putea da la fieş te
care stare.
Voi vedeţi, aşadar, sătenilor, cum că de la un aşăzământ atât ele bine făcă
loriu şi iubitoriu ele omenire, şi starea v oastr;i va afla o inclreplare în'iămnăloare.
Pentru ca fieştecare bun şi înţelept sfat să poală ajunge h orice vreme cât
ele le~ne şi fără ele lmpiedicare la cunoştiin\a ocârmuirii, bunul împărat totodată
cu făg{1rluinţa Constitu\iei ne-au dat şi slobozenie tiparului, adică slobozenia ele a
tălrmlci cu toată slobozenia însă şi cu înţelepciune despre orice lur.ru, care ar putea
arlăor,i la binele obşlei.
Slobozenia aceasta însă nouă nu ne este iertat a o inlrebuin\a spre lucruri
rele, adică spre nedreaptă mustrare, spre clevetire. spre ocarf1 sau spre ponegrirea
:1ltora.
Totodată, bunul împărat nu înfiinţat, precum a\i auzit acum, şi o gvardie
naţionali\: ;1clică au hotărât ca in orasele cele mai mari locuitorii care au moşic
sau locuri lnsămnatc. precum şi acei · care să deosebesc prin Inţelepciune, prin
învăţătură, prin expe rienţă, şi prin încrederea celorlalţi oameni, s."1 se înarmeze
pentru ca împreun;·, cu oastea la orice întâmplare, când vor fi chemaţi despre
ocârmuire, să poată ri1statornici cu socoteală şi cu măsurare, iar la vreme ele nevoie
şi cu sfială şi asprime on1nduiaia şi pacea cea tulburam.
Cu toate că voi acum ştiţi, cum că Constituţia făgăduită :irc scoposul de a
imbunăt{1ţi starea noastri'1. pentru aceea nu trebuie să cre<le\i sau să da\i ascultare cuvintelor in şăli1 toare a oamenilor vicleni 'ii răi. că acum nu :iţi mai avea
trebuinţă a purta ele g rijă pentru voi şi casa voa..,tră cu lucru şi cu rânduială. nu
trebuie să vă socoli\i slobozi ele îndatoriile voastre cele de până acum, către ocârmuire, precum şi către stăpiinii voştri. Nici o sti1pil.nire nu p()ate fi fflră mijloacele
trebuitoare, cu care să \fină impăr[1ţiile. Că ln fieştecare împăt"ăţie sunt multe şi
felurite orânduieli ele trebuinţă prt'cum :
29 l\rh. Bibliotecii Academiei Hornâne, loc. cit„ !nv. 1008.
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Drumuri împărăteşti spre înlesnirea comunicaţiei şi a nejloţului.
Biserici, ca să putem asculta înv{1ţăturile a sfi ntei legii noastre şi să put<.•m
s luji pre milostivul Dumnezeu, domnul cerului şi a pământului.
Şcoli, pentru copiii noştri, să poată inv;iţa lecţia, pr~cum şi alte ştiin\e penh'u folosul vie\ii.
Spitaluri, pentru ca şi bolnavul cel sărac să poali't afla vindecare.
Case de săraci, pentru ca omul cel cinstit, cl:iră s<lri'1cil şi neputincios de
:i-şi mai agonisi pânca, s& nu mo:iră de fo:ime.
Casc de pedeapsă, adecă închisori ; pentru c:1 acela. car<' primejduieşte viaţa.
s{mătatea sau averea noastrlt, să primească pedeaps:i care s-au a~onisil.
lmp[1ri1\ia are trebuinţi1 şi d e deregători, care sâ privi t:hcze împlinirea pravelilor şi să judece clu pa pravile.
De catane, care să ne apere de duşmanii n o~ lri dinlinmll"ll şi mai ales ele clu-:;manii cei dinafarl1.
Spre a ţinc toate acestea folositoare ori1ndui c.-li, împf1r[1\ia arc nevoie ele bani
încleslui ; aşaclar{1 datoriu este fieştecare J;icuitoi·iu cinstit a stalului, ca să plă
tească bir pentru trebuinţele cestea a împlirăţi e i. Voi vicleţi ;1şa clară cum c{1 nici o
imp[1ră\ire f{1r{1 de bir nu poate fi. lnsă ocârmuire:i pc temeiu l Conslitu\iei. de
acum înainte va purta de gr ijă, ca să nu si1 r<idice mai marc bir. decât ci1t va
cerc îndestularea trebuinţelor ţării şi pentru ca fie~tccare li1cuitoriu ffiră deosebire
si'i plf1teasca un bir potrivit cu averea sa. Ociirmuirea a!ii~derea va purta de grijit.
pentru ca în priv in\:i birului obştesc, să se păzească cle'M.\vurşită clreplale, ca nici
o stare !>ă nu fie ap;halâ nici prin cisla birului, nici prin c hipul de a-l „lritnf:!e.
Sătenilor ! Voi vicleţi bine, c[1 toate aceste folositoare slrf1cluieli ~i imb11n[1t{1\iri, care ne s-au făgl1cluit ele bunul no-;tru imp{1ral. prin Constituţie. că toate
aceste nu să pot face inlr-o clipeală. Pentru aceasta impi1ratul cel plin ele clral'osle
părintea'.Scă au hot<irât a chema deputaţi şi iubitori de omenire din toate ţările
impăr;iţîei sale. c;i să \ic sfat impreuni1 cu ei. cu cc chip s-ar puteil pune în lucrare ace„te noi şi minunate pravile a impără\iei. aclecă Con„tilu\ia ci1t m;1i inclegrabă şi mai bine.
Nădf1jcluind in Dumnezeu. care cărmuieşle ~oart;1 noroadelor spr<' binele
lor, să aşlcpti'1m clar in pace şi cu jertvi1 ele mulţ<itnire în curnncl împlinirea a
;1cel)tii mari f;\i:nicluin\e.
Dep;irlc fie de noi să stingherim pc bunul Dumnezeu şi pe deputalji cei mai
!nţelep\i a ţi1rii în prelucrare<1 Constituţiei prin oare~care nelei:riuire sau prin n~
răbclarc. ca să nu zicii lumea ele noi că noi nu cuno;1stem ;ice;1slă mare facere ele
bine a bunului nostru î mpărat. Deci clară, pună cc nu se va ~ăvi\r~i lucrul ace„ta
mare. adecă Constituţia făi:f1cluilâ. toţi vor !mplini vechile lor îndatoriri cu p riin\ă
şi cu cleamăruntul. vor plăti birurile împăr<'\te'$lÎ. :.;i vor da ca până :1cu111 :1scult:ire
cleregătorilor, precum şi slăpii nilor, ca nL-:;te bucovineni credincioşi şi cinstiţi, şi
aşa vom dovidi prin ace;1sla împăratului şi lu mii intreqL cum dt noi suntem deplin
vrednici ele făgăduita imbunăt{1ţire a stării noao;tre
Tn Cernăuţi la 2 aprilie IR-tll
De la I<. K. Kraisamtul Bucovinei"
IT
„CA'fRE FRAŢTI Şi IMPl:U-~UNA UJCUi\TOIW N0.5rw f>IN FIA
D01WNUf,UI, DIN BUCOl'/:VA:

„Intr-un timp. în care popoarele clin somnul cel 11reu a lelurgiei şi toate clasele v ieţii sociale cu gigantice p~1suri către îmbunăt;'1\irea stării sale pornc~c . cade-se
şi noi. fraţj}or, mai cu aelilnc a judeca despre cele ce ne trcbuie'ic. şi cu c<.• chipuri
s-ar putea înainta bunul nisericescu.
înainte ele toate. fraţilor, este nevoie ca noi. lăsfincl lot interesul particular
ele parte. pătrunşi ele duhul aclev;irului ~i invf1păia\i de dra&oste ciltre bunul
obştesc. să cercăm rănile trupului nostru biscricesc. şi aflilndu-lc. să nu pregetăm
grabnic vindecare a le aduce.
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Nu vom inşira aicea câte am pătimit, fraţilor, ele o vreme încoace : jăluirile
asupra neclreptă\ii, mit;1rnlciei şi despotismului in ocârmuirea Ep:1rhiei n-au mai
contenit. To\i patr!o\ii sunt pătrunşi ele indignaţie, de ru.~ine, de amărăciunea sorţii
obşteşti ; to\i sunt clezi;usta\i ele staren, bn şi de viaţa sa. Dar să lăs.'lm noi aceste
pretutindenea rth;.in:itoare Eremiade ele o parte ş1 să ccrcăm izvorul acestor rane
;1duci'ltoare de moarte.
Toată pricina este răsturn:1rea constituţiei Bisericii noastre. care, prin ocârmuirea ce cie 11 ;mi. cu multă agerime minţii şi energie s-au săvâ1·şit. Moderna
politic{1 au ştiu t pc legiuitul Consistorium care clupă planul r('~Ulii este unica şi
ce:i mai înaltă t;1gmf1 ocârmuirii bh;criceşti, la care supt prezidium episcopului după
mărimea voturilor toate trebile ocârmuiri i au să se tractaricească a-i nimici, de
puterea lui a-1 de~puia, şi numai de-:1bia viu a-1 lăsa. subtrăgimclu-i toate interesele cele cumpăni toare, şi numai cu numărul exchibitelor de la el imprumutânclu-se. Aceasta e~te una frn\ilor ; iar alta este pr~cum stiţi un foliu de Ordin;1ri.1t,
pre cnre moderna politică au is<:odit şi peste în nimicitul Consistorium ca pre tribtmalul cel mai înaltu a cauzelor bisericeşti au înf1l\at.
Mai au1.ila-ţi. fraţilor, c;i undeva, in Biserica pravoslavnică să exi~tarisească
un Ordinariat ca acesta? Cred că nu : acesta este o iscr>dire a mod<>rnii politici
grcco-orientak din Bucovina, prin care episcopul se declareaz{1 ele cap Bisericii
şi deplin domn şi stăpân al ei, căruie este putere absolută toate cauzele Lisericeşti,
fllr;) a fi Jenat de sfatul cuiv;1, a hotărâ după cum ii place? Oare să mai măr
turisim noi în crezul nostru : „cred în sobor n icească Biserică?".
Acestu Ordin;iriat. fraţilor. cu :1 lui uzurpată sinjlur-stăpânire toate rfmile sus
pomenite ni-:1u pricinuit. El ne-;iu despărţit de la episcopul nostru, inăl\nndu-1
punii la ceriu şi pre noi apăsnndu-nc cu tot feliul de asuprcalfi : ele aicea vin jălui
rile :1"iupra mitarniciei şi ncdrC'ptă\ii şi ne fac ci<> oc.1ră străinilor : ele aicea despotic;mul ne~urerit, care ne-au ciilcat drilurile omenirii şi ne-au subjugat ca pre nişte
sclavi.
Au dară nu este aşa? întrebaţi de cinsti\i asesori a modernului nostru Con~istorium. la cMe aşezi1ri ele parohii :iu dat votumul să u ? Oare cele 8 protoprezbiterii neocupate in sesia Consistoriumului s-au aşezat'! Concuri;ul pentru <iceastă
aşezare uncie ~lll rămas? Oare nu au fost şi al\li vre<inici de chemare:i aceasta ?
Oare locurile semin:.;riei , posturile Consistoriului in sesie s-au nşezal?
'roate acestea . precum ş i ;illclc, ele <iscmenea, înţel eap tă politică au aflat ele
bine a ie substrage clin sfera Consistoriului, ca să nu steie cuvi\ntul intre doi sau
trei martori, şi ca nişte interese pentru sine a rezerva.
D;i1· piln:"t citnd. fraţilor, să i:iernem noi sub d efăim ătorul jU ll a politicii acesteii?
Pi\n:) .-find să rămftncm de spoicţi de drilurile b:sericeşli şi omeneşti'! Pîtnă cimei
~ă ri\dl'I ele- noi stră inii şi Ml ne inculpeze crima servilismului'! Până ctmd să stea
între noi eterodoxa politicit. ce făr<i să prindem ele veste, ne-au inzăslrat cu dritul
papîstăşit>i? Pî1n[1 cfinrl ~ otri1vească j[1Juirile ele nC'dreptate, de mitarnicie. de
cle"potic;m viaţa noao;trf1 ? Pâmi canci l'ă n-avem pace, li n işte, incrccicre. înfrălire?
Fra\ilor ! Timpul clcspotismult1i şi a servilismului au trecut! Libertatea au
sosit ! Cuvdntu l :1clevi1rului mint1ni au lucrat! Veni\i cl:1r, fra\ilor, să împlinim
cea mai sfimtl1 datorie a chemării nonslre, urmând inv<i\ătorului nostru Hristos,
care au zis, cfi la acea:<.ta au venit, ca să mărturisen~că ele ;1dev<~r şi elrcpta tc !
Veniţi, clar. ~{1 frângem lncuietorile in cnre se ţine ferecat bunul obştesc !
Veni\i ~ă vindecăm rfmil<> cele ;i elucăloare ele moarte :1 trupului no!>tru biscrice'>c !
Veniţi sn Mtrpăm politic:1 cea proclitonrc. care ne-au inf!ropat drilurile bisericeşti în
mi1lul uriciosului nrdinarint şi prin Constitu\ie ~ă restatornicim Constituţia biser!ci i nnastre !
Bunul obştcr.c nşte:1pt[1 ele la noi dezrobirea sn şi adeverirea cf1 ~unte\i vrednici ele marele clar ai libertă\ii, cu care v-au in norocit Dumnezeu . .Nu trebuie ;1lt;s
rled1t to\ i, cu tot ;1d insul, să vreţi. si ve\i clob{1ncli ! Sub egicln Constituţiei „nici o
putere nu C!ite in stare voia publică . lntemeiată pc Adcvf1r, :t o călc;i !
Nu socotim. fr:1\il or, că s-;ir afl:i intre voi carev:i. care n-ar voi să deie
m5na la ace;1sta patriotică lucrarl'. t:nul ca :1ccla :l:)a de p{1răsit ele Duhul Adevă
rului. a elreptă\ii şi ;1 patriotismului. ar fi vrednic de jugul care poartă, ar fi vrednic să aibă parte ca lucia viin1.ătorul şi să fie defăimat in vi aţa ac(?asta şi in
cealaltă osunclită in veci ! Amin !
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„ODA f,A SOBOIWL, CUIWSUI.UI IWCOVINl-.:1~
(15, 16 ŞI 17 MAI 1848, /,A CF.RNAUŢI)

„Am vf1zut a voastră râvnii, am vtizut acca-nfr{1\ire
Care, voi. părinţi, cu toţii de-un sujet insufleţi\i.
Pentru zei şi pentru Patrie, pentru-a voastră dezrobire,
Pentru -a relelor stiirµirl?
Doved eaţi frumos-uni\i !
/\m văzut şi energ ia, sfânta voastră-nvăpăiere,
Duhul cel ce-nvie puternic drept român strălucitoriu
Cum sfărma accli abuzuri cc sânt noxe-njositoare,
b cociitc spr::--mpilare
De un mârşav proclitoriu
vi1zut : şi fală vomi. voi prieteni ele dreptate,
Cc cu haracterul Vostr-n faţa lumii-aţi dovedit
Că sunteţi cu dreptul vrednici ele frumoasa Libertate

1\m

naţiile toate
Hă scol ind. au norocit.

Care

Fală Vouă ne-mpărţită ! Fală Vouă ne uitată !
Voi cu veacul chiar odată v-a\i trezit clin greul somn,
Spre-a respinge-aceea pâclă, uricioasă .-ntunecată,

Ce-neg re.1 nertL'iinat<i
Tagml.!i noastre- oriZCJn.
Am văzut şi-acea fantomă, acel lucia bkstamat.
Care clrngostca şi pacea intre cârmă şi-ntrc noi
Ffir<i frică şi ruşine pentru scopu-şi întinat
Pîm-:icum a- nveninat
l ndulcind a lui nevoi.
văzut pc-acel :Mammon furios în clin\i scrâşni nd,
L-am văzut turbat de ciudă, indi-umbla cu-a lui smomiri !
lnsi1 Tribunalul Vostr u nepartid. puternic. sfimt.

l\m

Bravo ! vezi, toiar,u-au frânt
Preste-a lui nelegiuiri !
În zadar vrtmcincl um bl a c i p:? la prnt,illl'i protecto:ire
zadar cerea :1 ş terge petele. acel Caiarn .
Petele, la ceri ce stric:â. dreaptă pl at(i, ră zbunare.

rn

Pentru-atâta rlespoiere
ele zestre s i ele le a fă !

Şi

/\mu- i nata ! i\lâf!iăviil e-i) i in pulberi s-au zdrobit.
Vezi. răpirea -i intin ;i tă ş i vestit;i-i lăcomi e.
Huş inat cu clânsul i;eme ~ub un sac cu bani ticsiit,
Care el şi-au dobândit
Prin urât-mitarnicie !
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Veniţi,

voi, nedreptăţiţi, veniţi astăzi cu grăbire
Voi, ce cu,qetul vf1 plânqc de-acel mârşav încruntat,
Veniţi toţii şi aduceţi Soborului mulţămire,
Care. o, cc suvenire !
Pre mitarnic l-au surpat !
Dar acelor lacrimi unde-s. acelor cc în clurcre
Vreclnicile-şi bătrâneşte au sfârşit far-sprijineală.
Aruncaţi in toată lipsa fără nici o măngÎlÎt>re.
Pentru

că

n-avea avere

Mârşavului spre-mpăr\eală

?

O. acelor ruge sfi nte, o. acelor lăcrămare
Pe pământ nu au văzut, ci pe-a lui cap blcstem;1t.
C;1re. tisrg făcea, otcupuri, fără nici o ruşinare
Cu a posturilor dare.
r:l pe-;1ceia au jurat ?
O, cliha nie urât{1, piei, că ceasul \i-au sosit!
Piei. tu. hiclră veninoasă ! Piei, in iad. de unde ieşti !
Deo;potismul. împilarea şi minciuna-ţi s-a u sfurşit
Ca şi timpul lor urf1t
Vin hotar e-a ustriccşti.
J;iră tu. :o.obor. sfi nţite . de dreptate iubitoriu.
Ce dorinţele eparhiei prea frumos Ic-ai împlinit.
Viv;it, fericit să fii ! &1 ajungi frumosul ..,poriu

Şi

cloritul viitori u
Care tu l-ai dezvoltat !

Vivat. să trăiţi cu toţii, voi a Patriei noastre fală,
Ce c-o râvnă chiar eroic-astăzi v-aţ i nwnifcst;1t,
Vivat, să trfliţi cu toţii. căcl voi fără de s!ială
Cu o sfâ ntă inclrăzneală
Legii driluri a\i scăpat.
Vivat ! Vivat ! Libertatea I de acum s."i inflorea~că !
Vivat toată Homânimca ! Vivat nostru împărat !
Ce-m1 cle'ichis in Patrie-raiul. fericirea cea cerească
Şi cu mila-şi părintească
De-mpilaţi ne-au liberat.

Vivat. vivat şi boierii. Bucovinei amploia\i !
cinul ne 1nhtrează sfânt patriotism Hmrnîn,
Dumnezeu să Ic dea raze, ani mulţi şi Jumina\.i !

Căror

Tot cu bine înzes traţi
Vivat I să trăiască-:imin !

-

IV -

„P HO C L A MA ŢI E

„lmprejunirilc Galiţiei cele ele fotă mă învin g, intru în\elegcrc cu domnul
f.!Uvcrnator ţ;irii (Bucovina n.n.) cavaleru de Zaleschi, pentru păstrarea ob!!kştii
lini şti şi siguren\ei. cum !°>i pentru ocrotirea vieţii şi propr ietăţii a fieşcăr uia omu.
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provin \ia Gali\ia, împreună cu Bucovina, cum şi politie şi reionul a Kracovici,
începând din ziun nceştii publica\il a le declara în stare de războiu.
In urmarea acestora dară orânduiesc:
1. Obşteasca dezarmare a ţării întregi, afară de k. k. diregătorii, care prin
rela\iile de slujbă ale lor imputernici\i sunt de a purta arme pe latire ca o cuviinţă la uniformă , afară de straja de finanţe şi afară de insurec\ie orga niz ată de
poroncă mea şi pusă sub k. k. oaste.
2. Supunerea tuturor Scaunelor (ivilc, care in funcţiile lor rămân neclintite,
sub Scaunele milităreşti.
3. Toate jurnalurilc începând din ziua publica\iei aceştii proclamaţii incetea1..ă a ieşi, afară de gazeta Llovului în Jimba germami şi polonă ce iese aicea,
cum şi afară de acele, care au căpătat acuma voie de aicea, şi in sfârşit la Kracovia
în afară de gazeta Krarovska sub controlul de amiiruntul a S11pracomandei milit.'1reşt i celei de acolo ; tocmai a.-:;a nu este iertat a tipări sau a publicarisi ceva
!ără de încuviinţarea Kraisamtului sau Scaunului milităresc.
4. Poprirea tuturor cluburilor şi dritului de asocieţic.
5. Toate străgăturilc sediţloasc in oraşele şi pe la ţară sânt cum mai aspru
oprite.
6. Se ascu\eşte păstrarea cc mai cu amănuntu al oranduielilor de paşaporturi,
de poli\ie şi celor de melcluirea şi fieştecăruia călătoriu ln ţară i se aduce aminte
a sil îngriji ca să aibă la sine trebuincioasele pasporluri sau ţădulele de plecruit
de către scau nul locului sau cel al tănutului şi să caute ca să se vizeze la vremea sa.
Aşa dară se va supune.
A. Tractarisire după dritul staturiu şi se va pedepsi cu moartea :
I. Cine după săvârşita anun\aţie a de:r.armf. rii şi după trecerea termenului
îngăduitu spre aceea condiţio n atum prin împrejurările locale se va prinde cu
ar mele ln mână sau le va mai \line ascunse.
2. Cine prin cuvânt sau pri n scrisoare invită Ia o răscoală aice.
3. Cine obicinuitele coresponden\e cu poşta, ştafete sau cele prin curieri le
împiedică cu de-a sila.
4. Cine să face vinovat de o năsalnică atac.ire a vieţii sau proprietăţii a persoanelor.
5. Cine intră în orice înţelegere cu insurgenţii rebeli şi le elfi ajutoare de
bună voie.
6. Cine la strigături scdi\ioase sau con~piratice pe invitarea de către oaste
sau de către Scaunul civilu de a să împrăştie, nu ascullii îndată sau tocma şi
cu o armatii se pune împotrivire.
B. Tractarisiri după judecătorie de război şi drept după legea militară :
1. Cine prin împrăştierea veştilor rele se sileşte a produce o n eliniştire a
cugetelor.
2. Cine culori sau semne decoratice le poartă, care ar face o plec.1re la
partida rebelizant<i.
3. Cine după trecerea termenului ce :ire sit se îngăduiască localnic pentru
melduirea sau vizarea paşaporturilor. să va găsi cu un pasportu ne vizatu pentru
netreccrea in ţară sau cu totu fără de pasaportu ; cum şi cine acest ui feliu de
individe fără d e pasportu le dă :idăpoo;t în casa sa.
Pentru de a isprăvi acestor proplsuri şi orânduieli o activă şi o mai grab nică
punere la împlinire, :1poi am arI:lt cu cale în mai gios următoarele staţii a înfiinţa
comisialc militare ~i a rfmdui J;t dânsele mai gios următoare ţânuturi. precum :
Pe (..'inuturi a Ccrnău\ului, a Kolomciei, a Ciortovului şi a Stanissl.:1vului la
general-cvartiriu al k. k. armiei operuitoare în Bucovina. Pe ţ;inuturi a TarnopuIui, Zlocoivului, Jolkvei, a Leovului, Briasianului. Striului, Samorului. Preasmislului al k. k. komanda orăşenească in 1.eov.
Pe ţ'muturi a Riaşocului, Tarnokului. Sanokului şi Iaslocului al k. k. komandă
militărească in T;1rnok ; in sfârşit.
Pe ţănuturi a Sandeţului, Bohniei. Badokiţului ; cum şi politie şi reionul
Krakoviei al k. k. supracomandă millărească în Krakovia.
ln incheiere încât în numele Măririi Sale lmpăratului pe toţi locuitorii a
ţării, pc k. k. kameralu şi pe partea duhovnicească de or care ritusu a sprijini pe
18 -

!\nunrul Bucovinei
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a tiarnătoare scaunele miltare şi tivile cu cel mai bun râvnă, pentru a ocroti ţara
aceasta ele cruzimile politiceşti răsturnări, aşa precum aceasta s-au întâmplat in
ţările megieşe, iar despre altă parte a incongiura şi catahrisuri, care in vremea de
mai nainte o au fost făcut privelişte faptelor celor mai crude.
Leov ln 10 ianuarie 1849
Hamerstein
general de cavalerie şi comandir-general
a Galiţiei

DOCUMENTS OF THE 1848 REVOLUTION IN BUCOVINA
-

Summary -

Cont.inuing his formcr preocupation of identifying and publishing the clocumenL-. ancl :oroofs conccrning thc 1848 Revolution in Bucovina, thc author publishes, this timc. the following;
1. The ;1ppeal macle on April, 2nd, 1848 Crom Cernăuţi To Villagcrs of Bucovi na, from the district administration.
2. The anonymous manifesto To Our Broth.?:rs ancl a/.<:o Our Workcrs, by
God's \Vili. in Bucovina. in the spn ng of 1848;
3. Ode of the Clcrgy C:o1rncil of Bucovina from May J!j:h, lGlh, I ;111 1848, having the date; '15-17 Mai 18·11:, Cernău\i.
4. Thc Proclam:1tion of January, lOlh, 1849, in which the general H ar.~cr
::.tcin publidy annoucecl thc- state of \\'ar in Galitia :mel Bucovina.
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Este cunoscut faptul că. în 1881 , la suge;;tia prietenilor săi de la Viena, pre·
cum şi din alte motive, Ciprian Porumbescu cere şi obţine catedra de muzică
de la J .iceul romiin ortodox clin Braşov, stabilindu-se pentru o vreme in acest
puternic centru transilvan de cultură românească. Aici. stimulat de preţuirea şi
sprij inul pe care i le acordau romiinii braşoveni. d esfăşoară o intensă activitate
muzicală, care culminează cu premiera. la 27 februarie 1882, a operetei sale
Crai Nou. La Bra'i<>V. Ciprian Porumbescu l·a avut alături , în strădaniile sale
culturale, pc lungă bucovinenii I. llasicvici. L. Nast.asi ş i Gh. Chela:-iu. tc\i profesori acolo. şi pe vechiul său prieten de la Viena, Andrei Bârseanu, pe versurile
căruia compusese, in 1880, Imnul Unirei, devenit J>e·ul nostru steag e scris u11ire.
ln afară de spirjinul pcrmanc.nt oferit lui Ciprian Porumbescu, Andrei Bârscanu
n predat lecţii de limba română şi istorie na\ională surorii compozitorului. Mii·
rio<?ra, care a locuit şi ea la Braşov până ce fratel e său a plecat, în toamna
:inului 1882. !n Italia, la Nervi, pentru a-şi îngriji sănătatea. Aflat in rela ţ ii cpis·
tolare cu familia de la Stupea, Bf1rseanu s·a preocupat, clupă moartea prematură
a lui Ciprian P orumbescu, de păstrnrca vie a amintirii sale in conştiinţa romii.·
nilor clin Transilvania, prin discursuri şi articole prilejuite de diverse, comemorări
ale marelui să u prieten bucovinean.
ln fondul de manuscrise „Andrei Bârseanu" de la Biblioteca Centralfl Universitarii din Cluj-Napoca se află : o scrisoare a lui Ciprian Porumbescu, expediată clin Nervi, patru scrisori ale Mărioarei Porumbescu şi opt ale lui Iraclie
Porumbescu, toate adresate lui Andrei Bârscanu. Scrisoarea lui Ciprian ascunde,
sub aparenta sa voioşie, atât conştii nţa irev ers ibilită ţii bolii, cât şi puternicul
său clor ele ţară. Atul Iraclie, cât şi Mi'1rioara se arată preocupaţi, în scrisorile
lor, să facă larg cunoscute viaţa şi operele lui Ciprian, prin articole, amintiri.
editarea şi interpretarea compoziţiilor sale. Convinşi că aceste scrisori pot con ·
tribui la int.regirea imaginii postume a autorului Bczladei, le prc,zentăm ln continuare, pă striind ortografia autorilor.
Nervi 27/15 noemvrie '882
Frate Bârsene I
Nu

ştiu clacă va sosi
aduce felicitările

epistola aceasta la timpul potrivit în mâinile Tale pentru
mele cele mai sincere, de astă dată calele chiar cu 200
cclsiu. parfumate cu mirosul natural al portocalelor şi a(I] alămâilor.
Să trăi~ti şi să n-ai lip să a te căra la Italia clin ace)e cau1.e clin care m·am
căr.1t eu.
Mă afl u binişor.„ deş i a cuvântul acesta mai mult' un pretext spre a nu
fi necesitat a spune ci1 - nu mă aflu prea hine.
Cc nu face marea completc:iză aerul adevărat paradisiac. Când mă pre·
umblu in parcul nostru. în umbra frumo:iselo r portocale, c:iri se coc chiar acuma,
a-Ţi

https://biblioteca-digitala.ro

2î6

MlltC.:EA

C.:ENUŞ,\

şi-mi iau elite una din pom şi o mânc şi mâncând dacă-mi aduc aminte că
voi săracilor tremuraţi de fril? pe sub nucii desfrunziţi ai vântosului Grovcr ;
- sau dacă stau la malul mării şi privesc admirabilul spe,ctacol. cum se frâng
valurile turbate de stâncile inalle - şi eu stau lungit şi sorb cu un fcliu de
volupt:ile miliardele de atome. cari se produc prin frângerea undelor, şi dacă-mi
aduc aminte, c1i voi bieţilor măsuraţi calea pe lângă trocăreasca vale. cu nasurile învineţite, cu mâ nile pe'n buzunari, dârdâind din dinţi (bietul Babe!-! şi
din picioare) atunce - ah atunce,
O deplorabilă e starea„. /\şi dori să nu mă mai întorc' s[1 rămân lut aice
- aice in ralul acest dumnezeesc.
Şi cu toate aste.„
F. superfluu să·Ţi mai descriu ce va să insemneze doru de patrie, cloru de
sobu'joara la călduµ\ carea te aşteaptă cu mult drag şi la carea te Pelragi cu
at1ita plă cere şi hîngă carea iţi visezi visurile tale, aurie„.
Visul e mai dulce decât realitatea„.
Fii sănătos frate Bârsane ! Dumnezeu să-ţi împlinească toate dorinţele tale ;
sululf1-mi toţi calicii vechi - şi „Iavorienii" noi - şi nu uita de amicul Tău.
(p. 62-63).
Porumbescu

II
Bucureşti

5 /9 '883 Satul-nou
Stim;:ite Domnule profesor I

Multf1 si mare bucurie mi-a făcut binevoitoarea D-Tale aducerc, aminte de
mine de ziuâ mea nat:llă.
Scusi1-m::i, că n-am împlinit datoria inelată, de a-ţi mulţumi pentru bună
tatea D-Tale cu care m-ai distins; căci eram chiar în plecare încoace la rudile
noastre, unde cuget să rămun vro 5-6 săptămâni, făcând cură' de struguri.
Vin insi1 acum a-ţi esprima cu toată stima acea mulţemită, care s timă im·
preumi şi recunoştinţă ţi-o păstrez cu scumpăta t e şi pentru ostineala ce avuşi
D-Ta : bunătate a ţi-o da cu mine la Bra!';OV impărtăşindu-mi lecţiuni în obiectul
cel mai preţios in limba şi literatura neamului meu.
Aşa este, Domnule profesor cum zici D·Ta in stimabila-ţi epistolă. că an
n·am fi crezut nici unul, că prea scumpul şi iubitul meu frate ii vom şti astăzi
in mormânt I
/\uit eu cât şi părintele meu suntem ne-consolavcri căci amândoi am pierdut totul. c:e ni·a fost mai drag şi mai preţios. Chiar din causa acestei de tot
mari ş i ne·ncetate pătimiri ele durere profundă m-a trimis pi'irintele meu in-coace;
nu ş t"iu ins{1 de va folosi c<.'va, căci şi aici lacrimele şi jalea după iubilul meu
frate nu mă p<ir{1seşte, şi crecl că nici-când nu m-a mai părăsi.
Primeşte. mă rog, incă odată mulţumita mea impreună cu complimente
la ne.vasta D·Tale prea drăgălaşa D. Catinca.
a D-Talc ~timăt.oare
[r. 90-9 1 ].
Mări oa ra P orumbescu

m
Câmpina J!)/ 6 [f. a.]
Prea stimate Domnule Profesor I
l\m voit imediat după sosirea din Stupea să vă scriu : dacă nu er;1m în
stare, impresia parastasului, vederea mormintelor şi a locurilor unde am copilărit cu toţii copii. fericiţi şi sburdalnici: apoi trişti - după moartea mamei
mai mari - mulţumiţi cinci ne strângeam cu toţi în raiul nostru - şi vederea'
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scumpf1 al modestei case părinteşti, fiecare pom clin grădinii care a fost sădit ele
tatăl me.u udai, C'Ultivut ele mine şi Ciprian - fie care locşor clin casa parohială mi amintea clin frumosul şi tot odată prea ele tot tristul trecut : odaia uncie
a zăcui şi a murit scumpul nostru Ciprian.
Livezile şi păclun~a uncie sedeam şi ne plimbam - dânsul sermanul era
de multe ori sburclalnic cn un copil. alteori trist şi cu lacrimi in ochi - sim\incl că nu este sănătos. De astă clatf1 am stat singură, prea tristă lângă crucea
rece sub care numai cenuş.'1 a mai rămas, numai rr1wi şi pcimânl'.
Parastasul a reuşit foarte frumos - sufletul meu poate că a fost mulţumit
însă inima era zdrobită .te durere : reamintirea tristă şi ~fil')ietoare a reînviet'
rănile puţin alinate de durere a sângerat clin n ou. Da, Stupea este locul cel mai
sfânt, iubit, clar acuma cel mai trht - !
Vă mulţumesc stimate Domnule Profesor, vf1 mulţumesc din suflet pentru
prea frumosul Articol din fund al multpreţioasei „Gazete... ". Vii mulţumesc ele>
frumoasele reamintiri şi suvenire sfinte care. le păstraţi prea iubitului meu frate.
Nu pot s..'I zic nemica clecât numai Dumnezeu să vf1 deie zile frumoase. senine
şi mulţumite. Vii salut cu toată stima
[f. !J2-!J3)

Marioar3 S. Ha\ju Porumbescu
[pe prima

pap,ină,

de-a lunr,ul, stiinga: „Complimente D-lui Nastasi

şi

Chelariu")

[F. 92-!!3]

IV
Câmpina 5/9, s.v. [f. a.]
Prea stimate Domnule Profesor I
Societatea Homdnia Junii clin Viena serbea1.ă jubileul şi m-a rugat pentru
Istoricul - a da to:1te cletailuri privitori la membru activ din anul 1880 a fratelui meu Ciprian !
Deci vin ş i Vă rog şi pe D·Yoastrc Prea stimate Domnule Profesor, bine voiţi
a -m( i ] comunica tot ce v<i reamintiţi din viaţa ce aţi petrecut la Hom. Jun<"1 I
Cel mai mic episod este ele valoare mare I
Poate aveţi şi „Gaze.ta Transilvaniei" în care a-ţi scris' articolul din faţă
clespre Ciprian la festivalul ele 25 ele ani după moartea lui I
Vă felkit pentru marca fapt.'i ~i luptă in care frunte sta\i D-Voastră !
Salutări stimatei Doamne I Vă salut cu toată stima şi consideraţia
Mărioara

S.

Haţiu

Porumbescu

Lf. 94; 95)
Gara Câmpina 20/9 sl. v. [ f. a.J
Prea stimate Domnule Profesor !
Ştiu prea bine ce faţă mirată ai să !aci, primind scrisoarea a ceasta ele la
vechea şi acum bătrâna D-Tale elevă l\1ari<Xlra Porumbescu I Mă cuprinde
· o jale adâncii. când îmi reamintesc trecutul frumos, care atât ele tragic s·a finit.
Sunt aproape 18 sau l!J ani. când am petrecut cu scumpul meu frate Ciprian la
Braşov ! Pentru mine este un veac intren, căci in timpul acesta am petrecut
prea mult prin suferinţi, jale şi nenorociri. S-a ţinul lanţ una ele alta. in fi ne
pe to\i i·am înmormântat, rămânfmcl singurei pe, lumea aceasta numai cu soţ ul
meu si doi copilaşi mici.
€>bserv că am mers prea departe vorbind numai ele mine ş i nu te întreb
stimate Domnule Biirsan, ce mai faci, ce face drăgălaşa D-Tale nevastă Cati nca.
Nu ştiu nemica despre D·Voastre cu toate că mult prea mult ma int 2resează
l'ă aflu ceva mai ele aproape despre o-Voastre, care a\i fost totdeauna un amic
sincer al regretatului nostru Ciprian.
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Acuma să vin la adcvi\ratul sujct al scrisoarci melc. Prin multă stăruin!i1
din partea mea, fiind( că) am stat vreo doi ani aproape la Bucureşti, am ajuns'
aproape la scopul mult dorit încă din partea lui fi ertatul Tatăl meu ca să se
reprezinte frumoasa Operetă Crai-Nou la Thcatrul Naţional din Bucureşti. Astăzi
am expediat opc,rcta la Uircctiunca Theatrului ! Te · aş ruga foarte mult :>timate
Domnule Profesor, să binevoiţi a-m[ i) scrie vreo câteva cuvinte dacă Hora din
Actul 1 s·a jucat simplu sau in figuri. Eu nu pot să·m[ i) reamintesc ceva positiv
ins.I mi se parc că hora aceasta a-ti aranjat-o ln figuri.
Tr~bul:i ~ plec la Bu.::ureşti ca să fiu h1 primele probe ;i operete i, ş i să
clint înaintea Directorului Macheznn /?/ toat."l opereta -, fiind componistul ei
:r:ort
• t•cl>uic, ca sora lui, ~;i1 ariH uncJc mr.;·inunturi care in libretul lui Alee ·
sandr i lipwsc I Vă rog prea mult' stimate Domnule bine voiti a-m( i) cb unele
disluşiri care D-Vo:istre care ati fost regisorul CJperetei pc timpul lui Cipri:Jn.
iţi fi ln !>lare a·rn[ i) da unele detailuri din actul lntâile şi al doilea. Marşul
lla idcţi· lfaid cţi, incunjura chorul de două ori scena ?
Pentru că opereta e cam scurtă ar trebui un adaos, c:i la Horă sau unul
din Marşuri să se ~gzccute în figuri. Domnii de la theatru mi-a făcut observaţia
că opereta c prea sc urtă şi nu este suficient pentru o :·cpre7.cntatie ce trebuie
!oă dureze ele 1:1 li scara până la 12. Cc bi ne ar fi să fi D·Ta in tarii ca să supra·
veghezi probele şi să le mai vorbeşti acelora de la thcatru. Tn fine, te rog răs·
pundc;m( i) cât ele curând şi scuzii Domnule Bârsan că te incomodez. Multe salu·
tilri Doamnei Bârsan ; nu ştiu dacă aveţi copilaşi "! Vă salut respectuos ca
vechea ~levii
.l\'larioara S. Ha\iu n a~c. Poru1r.b~scu
lf. 96;!17]
l

OnoratQ Domnule

Profc~or

I

Domnia Ta ai avut bunăt atea. a te trudi şi osteni prin m::ii multe luni cu
limbei şi istorici române, copilei melc. Nu destul. d;1că acea oste·
neal:i, Domnia T:1. dupre cum aflu. ai primit-o şi ;1i purtat·o ac;upra-\i fără nici
o r ecompensf1 !
De şi strămurul ce Te,·a motivat spre o atât de multă şi drept cscep\irmală
bunătate. e de sigur. aşijdere. numai o !'ară şi prea-frumoa~ă nnblete a senti·
mQntelor Domniei Tale de „coligialitatc" şi poate şi de amiccatâ către fratele
copilei mele. şi-apoi. ele şi sper, că pc lungă acel indemn delicat, care]c n -ar fi
!>Ufcrind n ici un feliu ele interes materiale. atât fiul meu Ciprian, cât şi copila.
n ·ar fi rămas ind(irătul datoriei lor. de a-ti manifesta măcar moralmente respec·
tlv('le simţiri. ce le-a produs şi legitimat prea clistins:i bunătate a Domniei Tal e
cătr::> cliinşii ; eu. ca părinte. sum cu bună samă. in prima linie şi mult mai
pre'>us d{! CO['iii mei. clatoriu, a - ţi esprima, Onorate Domnule' Profesor. din parte-mi.
gr:itituclinea mea ce:i mai profundă, mai adevfirată şi mai cu onoare pentru
prea ati1t de marea, pre cât d{! n e-recompensavcra hunf1tate a Domniei Tale.
lmprcunatf1 incu cu atât de multă şi de indelungată fatigii, cc le-a i ariitnt cu o
complC';;an\ă denmnă de toată stima şi respectul, ci'ltr<i cop ilul meu !
Fac aceasta acum. ş i rugându-te de a benevola scusă, căci am ramas până
acum in, cu bună samă, culpaveră rcst~in\ă cu împlinirea unei at<it de mari
şi de conştiincioa!ie datorii, către Domnia Ta, te mai rog, Onorate Domnule Pro
fosor. ~'l-mi permiţi a·\i oferi din parte-mi firma şi n e·strilmutavcra asigurare.
că simţul meu de recunoşti nţă ~i de gratitudine cătră Domnia Ta. ii voi păstra
pcnlru tot ele auna şi cu o deosebilf1 dc,feren\i1 şi scumpătate I
al Domniei Tale Onorale Domnule Profesor cu toati1 stima şi consideraţiunea
mul\umitoare
impiirtăşirea

Jn Stupea 14/2<3 Octomvrie 1882

u·.

Iraclie Porumbescu
gcsarch

6!JJ
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II

Prea Onorate Domnule Profesor!
Ciprian imi trimile in ultima sa epistolă din 10 a.I. notiţa alăturată din
gazeta oficioasă din Turin "D'ltalianuk cu traducerea-i in rom{m~te. care copiată
aşijderea o alăturez.
Mie mi-ar părea, că notilc,i acesteia, bine i s·ar şedea intr·o foac de ale
noastre româneşti , şi anume, in „6azeta Transilvanieik.
De socoţi cumva şi D-Ta :1şH, mijloc~te-i priimirea ei în unul din procsimii
numeri ai numitului şi stimatului urJl•m !
Numerul respectiv al gazetei „!:Italiano" Ciprian, se vecie, c<i a uitat să-l
adaugă ; iat<i dat.a acelui număr e 8 lan. 883.
Stupea l i lan . 1883

Cu tualil stima!

rr. ; 11

Ir. Porumbescu
paroh
III

Prea Stimate Domnule
şi Scumpe Amice !
Ţi-am primit cartea şi·ţi mulţumesc ! Sum însă de 1,ărere, că mi-ai fi mai
scris poate. fn timpul de la li Octomvrie încoace, ci1ci nu pomcnel)ti nemică
despre cei 50 fr. ce ţi i·am trimis pentru bancă. Ori poate că şi nu mi·ai scris.
şi acum ai omis a scrie. drept un lucru cc se înţelege, că adecă. banii i-ai primit
ş i i-ai <lat. Nu face nemică !
Fii bun, Domnule. şi vezi ce scriu în epistola alăturată. - Ţi·o trimit Domniei Talc, ca sfi faci cu c,a. despre cum ţi-oi spune in imprcjurărilc cu istoria
vlolinei bietului Ciprian. respectiv că cine trimite acea istorie la „Familiak, de-oară
ce, dupre cum vei vedea din epistola cătră Dl. Petrescu, epistola de la Nervi i-am
scris·o Dsa!e, iară istoria violonei Diale şi totll'~i. cum zic Dlui Petrescu, s·ar
potrivi şi m-aş bucura. d;1că s-ar adaur,e şi epistola la istorie. Mai că a.-:; crede
că de, ace~1sl:"1 părere vei fi şi DTa.
„Amorul", coci. o Doamne! DTa ştii, că a fost moartea prea timpurie . .:t
bietului băiet, amorul duplu. cel nefericit, şi cel dulce. Acela cred că li l-a spus
Ciprian acestn. căt ră violina sa !
Pentru acuma despre ambele, atiita.
De ln Bucureşti n-am nici eu nici o ştire ş i anu din „Bucarester Zeitun1r
că Chibici l-a du-; şi petrecut pe nenorocitul Eminescu la Viena. Cine şlic când
s·a întoarce !'
Poate f-ai mai ruga pe D. Bărcă n escu să fie aşa bun a·şi continua benevoea
interesare şi intrevenire.
Cu privire la violoncel sum pe deplin intcles.
Te salut şi te salutăm cu dragoste, spunând atât eu cât şi copila complimentele noastre, cele mai frumoase Doamnei Soţii şi sum al D Tale
cu toată stima şi consideraţiunea !
Stupea 8/ 11 - 883
J>orumbescu

Tare

mă

tem

că

portretul lui Ciprian n-a fi nimerit I

[f. 73; 74]

111
Prea onorate Domnule!
ţi-am

A doua oară ni se
scris şi te-am rugat

încrucişează
şi eu cri, cu

epistolele. Aşa este, vinde clavirul, cum
300 sau de nevoe şi numai cu 275 fr. cu
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adecf1. clin preţul lui. ele Î5, rcspe,ctiv 100 fr. c[1ci eu aice pe al nostru
nu pot, cl'l puţin in curiincl, vinde. ca să-1 iau pe acela.
Să-ţi spun aice il>toria violinei bietului Ciprian.
Jn anul foametei . '81111 trec pe !ilngl\ casa ml'a nişte \igani clin Molclova semăna să fie o familie ele părinţi, feciori. fete şi gineri. Cel mai bi1triin
clintrc c i intni la mine in or.radă cu o violină in mână. ele tot sHiri11natf1 şi mi-o
ofc,reştc spre vilnzarc. Lipsindu-i violinei coperişul ele rczonan\ă, poliţa gruma:wlui şi ~uruburile cu stru n ele, şi-apoi. Ciprian avuncl violină. cc i-o cumpărasem
la Cernăuţi (Ciprian era at unci in a tretia) respunsui \ iganului că nu o cumpăr.
El insă bietul mă rugă s-o c11mp~1r. că moare cu ai sili ele foame, şi-apoi. ci1
scripca-i „domnească", ce i-a fi dăruit-o un boieriu din Molclova, plăcându-i bocriului „zicerea" bună pe <> „cetcră rea" însă la un hram i.ar fi fftrâm<1t-o ni~tc
prascăi. li intrebam ce cerc. el spuse, că măcar 5 lei. Ca să mă mântui de
ţigan i·oferiu 3 fr. şi in fine. o cumpărai cu trei şi jumătate. ~i aruncai violina
Mlb pat.
L:1 o ocăju nc. intălninclu-mf1 cu Leon Goian, Subprocurorul prescnt, la Su ceava. fiind cliinsul pe-atuncea la Auscultant {?) acolo, ii întrebai, ele nu cunoa~te
el la Viena (fiind Goian violonist) - un maestru de violine. care mi-ar repara
una veche. lm i răspunse . că cunoaşte unul bun. clară nu la Viena, ci 1~1 Leov.
cu numele Martin Srichter. carele e tot odată şi un om foarte onest in privinţa
meseriei sale : !oii 111[1 adresez deci la dunsul provocându-mă la recomanclaţiunea
sa, a lui Goian. şi să mf1 încred fără nici o rezervi• în preţul ce mi-a cere. căci
cu bună seamă, nu m-a înşela.
F;icui aşa: pusei violina intr-un scrinel nou şi o trimiwi la Srichter la Leov.
ln ciHcva zile-mi scrie acela. cf1. spre a repara violina in caracterul ei. trebuia
poliţa, trf1gătoarea şi şuruburile strunelor ele lemn ele abanos şi coperişul (podul)
de rezonanţă foarte cilihiu, care toate acestea ar costa 30 fr. - De îm;ă poate
nu mi-i violina de marc trebuinţă ori de valoare moarală - suvenir - să i-o
vând lui ~i el îmi dă pe rlilnsa, aşa stricată cum e. 150 rr. M-am uimit, că cc am
cumpărat <Ic la bietul ţigan cu 3 lei şi jumătate ! N-am spus lui Sricht!?r nemică.
ci numai i-;1111 promis acei 30 fr. rugându-l să mi-o repare violina cât ele bine.
La vr·o trei -;ăpt{1miin i îmi vine violin;i şi - dovadă că Srichtcr nu mi-a vorbit
numai în glumă. sau doarf1 c;i să·şi recomande numai preţul cel cam m:1re
pentru repar<1turf1 - imi scrie din nou. că ele, mi·i cumva violina de dat, ci acum
pc ca restauram îmi ofcreşte 200 fr. (Nu cumva ţi.a povestit bietul Ciprian ;1ccastă
istoric '!) fiind violina, zice Srichter, cum o arf1\i şi singur ştiind o violină „cremoncsă" Cf1utăm la violina restaurat:i. cu ele.amănuntul şi descoperim printre
„parai:rafele" clin coperişul ele rezonanţ;I o ţiduli1 veche şi abie cunosciver<i, lipită
ele fundul violinei şi colbi1ită ca şi fundul însul pc care, ţiclul<i miculf1 se putc:i
cunoaşte ele-abia cuvin tele cu litere de tipar „1-'ecit Nicolaus Amati Crcmonac
)()20k -

!

şi este şi in de-obşte cunoscut că cu acel nume „Crcmona" s-a
in violine. Jn sii, şi fără ele aceea. violina are, cum o dejuclecară
un ton „foarte am.,bil şi dulce.duios", ce o prefe,ră intrO? multe
altele cu ton m;1i sonor şi mai viguros. Violina e un instrument par excclance
pentru c;1sf1. nu pentru concerte. elani prea potrivit pentru musică intimei cum ii plăcea bietului şi iubitului meu Ciprian, a-şi contopi adccii n umai ale sale
si mţimentc. aşijderc nunwi cu viersul clr;1gci sale vioare I la care distrageri
intime ş i jalnice - cu. nu o dată - ascultând sub uşă sau lângă fercastri'1 am
plâns, ce. că şi bietul bfiiet ele multe ori făcea, pe urmă cunoşteam - Această
violină a fost omogenitatea fidelă a inimei lui Ciprian : tonul ci a fost ca si
ciintul lui'. 1\cea~tf1 violină, cu caracterul ci tonic. l·a acompaniat pc bietul b<iiC'l
in supremele lui plăceri. clară tot dânsa l-a şi clus - pe ne·ştiutc şi pc ne-vrute
1n prea timpuriu-i mormiint . Cred că ştiindu-te şi avâ ndu . te Ciprian pe Dta ele'
unicul amic în Bra şov. ţi.a fi descoperit secretul său cel mai profund şi mai
delicat. Jn mai pc larg tragicul roman şi drept unica in felul său - ţi I-oi co.
munic;i, mai liniştindu-mă, ceva m~1i târziu.
Vei cunoa.~te cleci, Prea Onorate Domnule. violina nu o putem depărta de
la noi.

I-:i,

ştiu

cu.

!ăcut mult abus
toţi compctenlii,
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Violoncelul a costat 35 rr .. vinde-l insă cum vei putea.
Jmi spune chiar copila, cc nu ştiu până acuma. că Ciprian. bietul şi iubitul
meu Ciprian ! carele şi aceste lacrimi cc-mi euri? acum. mi Ic stoarce prin dra·
gostca cc o avem cătră chinsul - i·ar fi povestit. inelată după venirea-i clin
lt;ilia, că - nu va trăi şi că murind numai pe Italia va b<lnui. ln de-acolo mer·
f?Oncl, s.;i răcit. acolo mai in toat;I noaptea - ;isudând. se rf1cea. fiind nop\ilc.>
şi in ăst an şi acolo rcd. apoi voiar,iu-i la Homa încă mult i·a stricat. escitându-1
a~olo toate, ci'itele văzu. într.un grad straorclinar. Mic. ;iceste toate. nu mi lt>
spuse. Apoi. uscându.se bietul băiet tot de cc. <le cc mai t;irc ~ă-i fi arăt:1t Mă
rioarei odată mâinile sale cele numai piele şi ciolane. 1dcî111d : ~latf1 cc s-a făcut
clin mine !" Mărioara înduioşa tă să-i fi răspuns : „La~ă. frăl ioare. Ci laichenzakgul
iarăşi te va face cum ;ii fost, ba inc<i şi m;ii plin, şi mai tare". Atunci, cum şedea
bietul cu / Jilu lffmcltoare nu e.ristcl - n. M. C.)

[ r.

75-76)

IV
M11lt onorate Domnule Profesor !
Mi-;i scris domnul Na!.tasi. colegul Domniei Talc şi bunul nostru amic. că
istoria violinei iubitului meu fiu Ciprian o .1r Ci predat-o Domniei Talc cu rugarea
- şi clin parte-mi, să bincvoeşti a o mai ajusta şi ;1poi publica in oareşicare foac.
Chiar imi scrie domnul Chibici Hâvneanul clin Bucureşti , că opereta .,Crainou" ar fi primită de intendenţa tea trul ui n al iun;il ~i că numai dl. Ştefi'inescu.
dirigintele orşcstrului acelui teatru c in restanlă cu darea.şi de opiniune asupra
valoare) muzicale a operetei. care opiniune însă in zilele aceste va urma în mod
favorabil. Zice apoi dl. Chihici. că socotinţă domnului Titu :\laiorescu. carele mult
«impatizeaz<i cu opereta lui Ciprian şi a vorbit intru admiterea ri 1:1 teatrul na tiunal, ar fi acum să se seric unele şi altele prin jurnale despre Ciprian şi despre
•·fcctul operetei asupra publicului ce a auzit-o la Braşov. ba şi despre efectul altor
compoziţiuni ele ale, lui Ciprian, c:ire se' csccută în numitul oraş.
Adecă : „ast-feliu e lumea" si.n atari chestii si încă nu numai la noi româ nii.
cum aş zic!.', nc-nauguraţj bine· încă în musica · noastră teatrală. dar:1 si- n tot
locul.
Crccl aşa darii. c;i ar fi „apropos". !oă se publice oc·um şi. altminterea ne-va·
loroasa ~i clircctamenlc fo lositoarea „Violina lui Ciprian Porumbescu". Iată deci
că de.aceea mi-permit a Te ruga, Mult Stimate Domnule Profesor. ~i aibi bun<itatea de :1 publica respectiva comunicăciun~. a donmului Na~tasi. fie că in ,.F:i·
milia" ori c;i foileton in „Gazct.1 Transilvaniei".
Fiind însă ca o inmul\ire şi arclicare a interesului n otiţei re.„ pectivc şi :mume:
cugettinrl la scopul ci momentalmente „adhoc", nu i·ar strica. apoi csistă o episodă
cu yi_oli~a bietului Ciprian. c:ircle. cel pu!in. dupre părerea mea. n-ar fi nc.po·
trlv1ta, ş1 o adaogc la finea acelei notiţe. }o~u am descris acea epi„odă, du orc propriele cuvinte ale lui Ciprian. cc ni Ic spuse zf1cuncl bietul in pat după reintoarc('rCa·i din Italia'. am descris, zic acea cpisodă intr-o epistolă cătrc dl. Petrescu.
De-ţi c Domniei Talc inrlă:nânatec o ni căpăt:i de la dumnealui. dc nu, o m:ii
scllt\ez aice. că. anănd Domnia Ta de potrivit si având b un<itatea. să acl3u1?i
istorici violinei lui Cipri;m. poate aşa :
·
Ace,ast[1 violină a iubit-o Ciprian intru at<ita. inciit nu numai c[1 !uimei-o
in mimă vedeai cum i se înduioşează faţa şi întrcaga-i fiinţă, clară şi dormind
o pune:1 lângă sine pe mă!>uţ;i.j de !llngli pat. in timpul bolii sale de multe ori
şi C"hiar in pat lângf1 sine.
Având Ciprian a pleca spre Italia. medicii ii oprirf1 a·şi IU:l violina cu sine.
spre a evita ori!;'icc cmoţiunări şi escitări sim\uale ca cUnmătoarc atăcatei s:1lc
sănătăţi peptualc. Cu o jele vcziveră ascultă Ciprian acea~tă oprire clin partea
medicilor ; dară se supuse ci şi plecă fără „draga sa violină".
Ajuns la Nervi, locul rccomanclat lui Ciprian spre a petrece iarna acolo, nu
trecură multe zile şi-l păliră un clor mai că nc·mvingiver. după iubita-şi violin ă.
Scrise deci ele acolo amicului său L. Nastasi la Braşov şi.l rugă s<'i-i trimeată '
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violina. promi\ănd u·i c~1 nu va cănt<l pe la luc1·uri emoţionatoare, ci numai să
aibă pre iubita sa la sine cu care să-şi vorbejlscă când şi cdnd „limba sa de-acasăk.
Zisul a mic !- tri mise deci violina şi clupă clorin\a lui Ciprian şi compoziţiuni
de ale sale deja tipă rite.
Era seara spre am urg in ziua de ajunul Crăciunului - zice Ciprian - cind
i ·veni violina ele la poş tii. - O s<lrută ş i luănd.o sub plaecl, alergă cu ea la malul
mi1rii. Acolo M! răzim ă de un pisc el e stiincă ce :.trăb[1tea clin marca mediter:meă
şi uitâ ndu-se la ceriu, mândru înstelat şi apoi la albia mării, lină şi cu alt
ceriu instel a t sub ch)nsa, se. înduioşă pre:i mult in adâncul inimei şi intonă o doinii,
c um zise Cipri an ca sci sp ună Mediteranei şi <1ccasta Oceanului, cei acest cdntec
irtbit de î 11 tr<•a!Ja - şi 11aţiu11e c şi C1cordul cel mai intim şi mCJi .~ucru al inimei sale.
î ntu necase ele tot când inc!!tă Ciprian a·şi cânta doina !.a cu variaţiunil e.
ce-i i m.plrară 'cntimentele actuale. cleşteptate - ele ceriu, de, mare şi de gândul
„cle -;1ca-.ă„." şi când, cu un profund şi sonor suspin se puse cu violina - şi luni;ii1
marc pc pămâ nt. lnsă ce sa audă şi ce să vadă : un aplaus ln pălmi şi o mul\ime ele domni şi de clame la spatele.şi ! „Ah, l\lonsieur, vous cls un artiste !"
i M! c;trigă' cli n mai multe guri ! - „Domnul e. Dta C!iti romfmk i·strigă un bătrân
ele pc ma l ln limba france7.ă : ftaş a c,ste" I - ftcle unde" - „din Bucovin:i şi tr;\itoriu
in Tra n o;i!van ia, l:i Braşov" - „O. am auzit eu doine române, clară nu pe vioară .
ci cli n flucr, pe câmpiile Bulgariei. le cântau osta şi i români şi mult mi-au plăcut.
căci doina româ nilor cuprinde in sine un întreg tezaur ele acoarclc frumoas e şi
toate - elegice" ... bătrân e lul era generalul rus Totlebcn. care sta sus pe mal cu
mi nlo;trul Prusiei, Bottcher.
De. :1ici înai nte nu înce tează oaspe\ii ele cură clin Nervi, domni şi cloamne,
e n glej i. ruşi. germani ş i italieni ele a-1 ruga pe Ciprian [să cânte] in salonul ele
co n vers aţiun e a p:msionului „Victoria", să cânte „Doinak şi alte arii român eş ti.
la care esec utăr i ii acompaniară mai multe clame. pe clavir, secerând acele ese·
cutf1ri purur:?a cele mai vii şi mai m:"1gulitoar:? aplause. cât pentru ariile române.
cllt pentru Cip rian .
Aceast:i. i ep isoada. Am scris-o şi acum cu lacrimi în ochi, căci con m lare
d up;i iubilul meu Ciprian încă nu am şi - nu voi mai avea-o în veci !"
As socoti Mult Stimate Domnule Profesor, că episocla aceasta, de'şi cumva
ar Ci deja publicată .,Violina lui Ciprian P orumbescu• undeva, ci cu însă nu
ş tiu . a r putea încă a părea şi separ:ită. cum este. clânclu-i-se numai în acest caz
o introcluc\ iune p otrivită.
Te.am rugat şi Te m a i rog : pu_?iică ace,ste _uncle':'.a : Poate in noua f~>a l!
muzicalii clin Bu c ur~ti .. Doinn", cioara pentru mai curund, ce se cere de >lll ·
prejură r i le de care ţi- a m pom<:nit mai . sus, publică-le ca foileton in „Gazeta".
Oe acolo putea.se-vor rep rodu~e 1~ aUe foi..
.
Sperând cu siguritate, ca ye1 . bine ':'m. :~ r~{!:ircla _rl!gamântul meu .. am onoa:
rea, ele a n ~<i subscrie - pe langa lnchmac1u111 de. sanatate de la copila mea ş1
m u lţumito area ))Tale şcoleri\ă, cu toată stima şi consideraţiunea l
Ir. Porumbescu

Stupea fi ; 18 Faur '884

Ir. -;;,

ii!,

pa roh

i!ll

V

Mult Stimate Domnule Profesor !
Mul tu m c-;c u -ţ i clin toatii inima. pentru promisiunea că vei ave') bunătatea
a publica istoria v iolinei bietului meu Cipr~an : ş i le rog, ele nu e _încă prea
turziu, intercaleau"1 încă şi alăturatel e doua mome nte, c:ire, se refera ln mod
.ec;en \ial şi la violin:.i sa !
I .ocul ală t urate lo r sir<? ar fi, pare-mi-se, clupă finea „istoriciM ş i înaintea
episodulu i ele la Nervi. ·
Chiar citesc in ,Doina" că Gebauer a mai scos fa publicitate o composiliune
ele ale l ui Ci prian. şi anume „Hapsoclia românăM care încă pe patul' grelei şi
amarei sale su fer iri ş i „cu limbă de moartcM u dedică el madamei Lcngher.
0
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Urma-va apoi ceva din biografia lui Ciprian cu unei:? comentarii lăturaşe asupra
unor opuri muzicale ale lui (clupă cum anu scri!>C acest:? de Bărcănescu).
Bine potrivit deci ar fi. dupi'1 părerea mea. şi ~1cum timpul ca să apară
istoria v.'iolinei. dacă ar da Durnnezcu să fii D-Ta acuma dispus şi disponiver, spre
a putea r.crie această istorie !
.
Mulţumind atât eu cât şi copila pentru benevoleJe-ti salutări ce mi le tri mise'ii in stimata.ţi epistolă. te rog şi te rugi1m, primeşte şi din partea noastră
cele mai ad e vărate' şi mai simpatice închinăciuni de săniHate cum şi asigurarea
deplinei noastre stime, cu C!lr<:> am onoarea cie a mă sub~crie.
Stupea 8/20 Marte '884
Ir. Porumbescu
P.C. Momentele de, care pomenesc in al!Hurare. sunt cuprinse. d eşi mai pe
scurt. şi în biografia lui Ciprian.
Eu am numai „Observ." şi „Gaz. Transilv.". De vei coloca istoria violinei
în alt.ă foae. rogu-te. o;pune-mi ln care, ca să o prenumăr.
[ F. 81. 82]
{F. 8.1 cuprinde „episoadele" şi a fost a1wxatcl scrisorii anterioare - 11. M. C.J.
Pe această violină, fiind Ciprian încă studinte la universitate. a cântat dânsul
unui ;1mic şi colef:lă al !;,"iU. ce căzuse ~e prea incorclare:i spirilului la pregi1tirile
<le saramine, in alienaţiune şi patimea de acea boala deja mai multe zile şi încă
aşa de greu. incât trebuia 5ă fie păzit şi privegheat ne.contenit. Ciprian luă violina şi merse la uşa camerei unde se ana bolnavul s."iu amic şi incepu o arie
adagioasă romună. întâi „pianissimo". urcându-se apoi mai Ia „forte" când bolnavul din cameră auzind acordele intime dar pătrunzăto:ire tăcu in turburare:i
şi esagerările sale vuitoare şi ascultând in linişte câte-va minute eschemă de.o·
<lată : „Ciprian !" se repezi la uşă, o deschise cu ti"1ri e ~i - căzu pe grumajii
amicului său Ciprian, cuprinzunclu-1 cu duioşie ~i cu un lung şi adânc s uspin
şi-n ci1teva zile după acea-;ta, merse la colegii - sămitos'.
Tot pe această violină. fiind Ciprian in anul l8iR închis în dctcntoriul terii
Cernăuţi clin cauz:i ştiutelor denunţări „politice" a societăţii academice române
„Arboroasa", :ii cărei Preşedint e pe alunei Ciprian era. ci\ntă diinsul în ne-fera.şi
sa celulă. in c:ire se afla închis c u trei criminali - ordin:1ri (fiind el teolog absoivant academic, şi-apoi numai suspiciunat 1mlitic, când unul clin ~con~or\i"
săi de celulă Cl'Upse intr-un plfms şi bocet amar. Ciprian cânt:ise. cum zise ci
singur. un:i analog internului <;ău moral şi alta. in regarda - publicului s[1u, una
„de jele;·. Ciprian văzând ;ice:ista alteraţiune dureroao;ii şi mare a respectivului.
curmă cânt:irea. puse violina în scr inaş şi „ce-i, bade !" întrebă pe consorţii
- şi t."irăguitoriul. „of. domnule şi domnişorule", respunse cela, „mi.ai răscolit
inima cu cântecul cltale : aveam numai o copilă, fat."i mare. care locma cf1nd era
să mă ieie-n coace la te mniţă muri. şi dâns:i cânta cântecul ce k1i cântat cita o. parcă auz p1~ însuşi copila, pe draga mea Gaf1\a".
; Not~i marginală : „De aici înain~e e1;isodul de la :"Jc.•rv iu - n. !\!. C.].

!F. 83]

vr
Mult Stimate Domnule P:-:ifesor !

In nr. 10 al „Doinei" clin Bucureşti. din 25 a. 1. se află în privinţa operetei
bietului Ciprian :iici alăturata notiţă şi tot în aces.t sens mi·a scris şi însuşi
prea·ilu~trul nostru Vas. Alexanclri cu clat.:i. ele lli a. I.
Nu ştiu de va fi ,.Gazeta Transilvaniei~ motu propria aşa el e bun[1 de a
reproduce intre „diversele" sale aceast<i notiţii şi totuşi aş dori si ar fi bine
ca să fie. ea şi în părţile noastre comunicată şi anume prin „Gaz. Trans." ca acel
.orp,.'.ln publicistic care apare într-un loc unde i-a fost prim:i vedere a lumind
~i le:11?ănul acelei operete !
lmi permit deci a Te rur,a, Mult Stimate Domnule Profesor, ~ fii Domnia
Ta aş.'.I bun !ii o;ă mijloceşti acc:i reprod ucere a n otiţe i re5pectiv~ şi alăturate prin
„Gazeta". aducându-i, de socoţi. !ii ceva din partc-ti. cum. aclecă ru primită ope·
reta Crai 11011 cu music:1 lui Ciprian de publicul hra~ove:in. dimdu·se ea acolo
de diletanţi şi dilet:inte - pare-mi-'ie ele trei ori.
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Ca o alt<i nd ă uF1a re b e nevolă din partea-ţi Stimaveră pre lângă aceea că
ar Sl'rvi ca uzei operet ei inse. ar mai mulţumi şi pe adoratul ci protector. Domnul
Alexandri, ~· cred, foarte probavcr.
1'~u. la râ ndul meu. ca nc -fl'ricitul părinte :11 bietului Ciprian. port. se·ntelegc,
în inimn m<'il, pre liln gă ambi le morminte de mai sus şi acel de tot mare şi sacru
inte res pentru o pomenire simpatică de opereta fiului meu, pentru că - o, Domnia Ta Mult S ti m nte Domnule Profesor, ştiu câtă parte la accele,raren morţii
b ietului Cipri a n va fi av:"incl compunerea acestei operete. lmi scrise el bicUJl
ş i ce-ml scrise copi la in acel timp. despre emotiu ne:1 şi truda sa pună la prima
prcze nta r<.> n operetei. - permite -mi Mult Stimate Domnule a Te. asigura că şi
asti1zi ln că mi-i prea greu a le reaminti ! Şi aceasta ce atinsei aici despre truda
mora lă şi fiz ică a lui Cipri;m la lucrul operetei. sper că \i-o fi fiind ş i D-Tale
ş tiut. căci şi D-Ta l-ai p articipat pe iubitul meu Ciprian de preţuita-ţi amice:1ţă,
a poi l·ai ~ i onorat cu mult-valorosu.ţi' concur'> faptic la reprezentările cu
a ti1ta "uc:ces ! al operet ei.
C ugetând deci la ace!">tc fapti citate. sper in bunătatea D-Tale, că vei afirma
şi D-Ta CÎll de r<\U ar trebui să- mi pară dacă un atare lucru al fiului meu nu
1-ar da umbrei sale 1m"icar atâta viată şi după moarte-i. câtă !'i-ar puti;1 prin
a jut<irul bărbaţilor ş i ;-amicilor nobili ai răpăusatului.
La un :atare Bărbat ş i Amic îmi permit a mă ruga ln privinţa notiţei din
„Doina" şi oa reşi-cărui adaos potrivit la en şi-mi permisei a mă ruga ş-fn privin ţa „Viol inei" I
Fi i bun. Mult Stimate Domnule Profesor. 1şi află în situaţiune:a inimii mele
!>CUsa re bene,volă pentru aceste şi acele supărări I - Cât mi- i lndatori prin împ linirea lor. adecă acestor rugări. !>Um sigur că nu trebuie !'iă-U spun.
Al Domniei Tale Mult Stimate Domnule Profesor cu to..1tă stima şi consi cleraţiun ca

!

Stupea 2!J Martie v./884

Ir. Porumbescu

[F. 114, 85 ]

Paroh
Vil

Mult

Stimate

Domnule

Profesor !

Nu-i presiunare. fcre:1s.:ă D-z<·ll ! cl'ca ce vr<?all ~<! Vă scriu şi să Vă rog,
ci numa i o modestă indicare că, având Domnia Voastră bunătatea şi bu năvoi nţ a
a p ublica „Violi na lui Porumbescu". apoi poate. chiar acum ar fi timpul „apro()!)s".
rii nclc{1 Dl. Bărcănescu îmi scrie cu data de 19 august v . că l-ar fi asigurat Dl.
Şte făn esc u, dirigintele orşestrului de la teatrul naţional, precum că opereta bietului Ciprian cu bunii samă se va prezenta în anul acesta. Eu foarte cred şi ştiu
ci\ Dnmnia V oastră aveţi multe şi serioase ocupaţiuni, care nu vă permit lesne
el e a inte rcala Intre acele o cupaţiuni şi ce;i cu scrierea „violineiM. Mai e apoi
şi obiectul cam macru. lnsă ele !;ii O-Voastră. după cum Vă cunosc respectabilele
facu1ti1\i ele „scril're", puteţi cu bună seamă adorna şi acest obiect macru cât
m ai frumos ~i mai cuprinzător : n u mi- i nicidecum a Vă detrage prin interesul'
oareşi-c um a l m eu de la lucrările D-Voastre, mai superioare şi mai cumpă n itoare.
Vii rog deci . „;] fiţi :1şa de hun a-mi spune prin o „cartă" cl1 de ori ba şi
cu voi cerea ln cazul m•gativ. "ingur :sub alt nume a cl'lrpăci cumva re spectiva
istorioa ră : d oa ră nu rămî1ne „ îngropată" cu totul.
Repet apoi cu accasti1 oci'1jun e esprimaţ iunea profundei mele mulţumite pentru frumosul .. cuvâ nt" ce av1miţj btinătatea' a- 1 rosti la parast:1sul Iubitului meu
fiu, ononînd D -Voa!"> trâ p rin acel cuvdnt memoria lui, într-un mod atât de cloci nte
si de frumos.
Am onoarea d e a mă s ubscrie nl Domniei Voastre Mult Stimate Domn ule
Profesor cu toată stima si considera\iunea.
Jr. Porumbescu

Stupea 23 August v. 884
[F. 86, 8î]
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Prea-Stimate Domnule Profesor !

Epistola mea aceasta va ajunge la Domnia Ta poate abia clupă trei zile,
aceea ce e ea menită mai intâi a-ţi spune le sim\e,sc şi le esprim .astăzi.
in ziua Patronului D-Tale.
Domnul să Te \ină la mulţi ani şi buni împreună cu stimata·\i D·tale Con·
soartă şi cu toti ceilalţi, ce-i ai aproape ele inimf1.
Mi·a scris Dl. Nastasi şi mi-a spus precum că ai fi avut bunătatea a împlini
intima-mi dorinţă de a scrie şi a trimite la „Familia- istorioara violinei bietului
şi iubitului meu Ciprian.
I.ţi mulţumesc clin toată inima şi Te rog mai fii tot a.')a ele bun şi mijlo.
ceşte·rni trimiterea respectivului număr din zisa foa~. fiindcă eu până acuma
nu o ţin şi o voi prenumcra-o abie cu prima Ianu;irie.
Văzând apoi DTa alăturatele file. Te rog nu bănui că imi permisei a Ţi
le trimite D'l'ale. Vreu căci să Te rog să li mijloceşti publicarea în oareşicare
foae, ori în „Familia", ori in alta care-v<i . ele-oară ce „Convorbirile" vezi clin
cc cauză nu le. primeşte.
Mai că aş crede că Jimba sau stilul nu le convine. nu insă genul obieptului.
carele, una, e original. românesc şi alta nu e ne-interesant în feliul său.
Intâmplarea e adevărată şi a urmat în locul meu natal. fiind tatăl meu mar·
tor ocular, carele mi-a povestit-o şi e vorba de tăria credinţei: ce-ni pasă in ce
şi in cine a fost ace.a credinţă, destul c că ea a fost şi este încă o proprietate
în feliul ei - sacră la poporul nostru şi istoric genuină.
Te rog deci aibi bunătatea. cum zâsei, a·i mijloci primirea in oare.<>icare foac !
în-cât priveşte limbajul meu, fii bun şi ne-nflond nici DTa ele cam comun,
indreaptă-1 ! Am. căci de cuget, parte şi spre a-mi mai domoli focul ne-fericit ,
ce-mi arde şi astăzi inima după perclerea iubitului meu fiu, a mă mai ocupa
de aici înainte cu atari mărunţişuri, unele şi „păţnnii" clin propria me,a via\ă ;
şi-mi va fi priimirea. sau ne-priimirea alăturatei' comunicaţiuni semnul ele da
ori ba .
In fine, Te rog, Domnule Profesor, cu toată stima să aibi bunătatea a.mi
trimite întregul şi distinsul DTale cuvânt funebru, \inut la Parastasul iubitului
meu Ciprian, ca să-l alăturez colectiunei pioase şi clurero:1sc ce o fac chiar ln
sanctunrul casei mele pentru dragul meu copil.
Acel „cuvânt" al DTale, - crede-mă - va avea locul prim ln ace:i arhivi1
însă

nouă

scumpă

şi

sacră.

Hepetind apoi, atât eu cât şi copila mea „Urările noastre ele bine" DTale
de ziua-ţi patronului de astăzi. am ononrea ele a m<'i subscrie cu toată stima
şi recunoştinţa.

Porumbescu

de acum

ln

Frătăuţi
po~ta Frâtăuţi
via Băclăuţi

[Marginal: „I-mi spune Dl. Nastasi că ai fi posedând şi DTa epistole de la
bietul Ciprian din Italia. O, fii bun şi d<i-mi-k, <:arc mi le poţi da! - n. M. C.J
/F. 88, 89}

EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE
DE LA FAMILLE PORUMBESCU
Hesume
Dans l'article que v01c1 l'auteur publie quelques lettr~'> adressees i1 Andrei
Bârsanu par des membres de la familie Porumbescu : Cipri:m, Mărioara et le

https://biblioteca-digitala.ro

MHlCEA

286

CENUŞA

pere Jraclie, lettres qui se trouVl'nt dan~ le Ionds de manuscrits de ln Bibliotheque
Centrale Universitaire de Cluj·Napoc::i.
La lcttre de Ciprian Porumbe.seu, sous une gaiete apparente, cache le cons.
ciencc de l'irreversi bilite de sa maladie et son depaysement, ă un moment ou
il se trouvait loin de sa patrie bien-aimee.
Le pere Iraclie et Mărio;ira Porumbescu sont preoccupes, dans leurs lettres,
par l'intention de rendrc micux connues la vie et la c-reation musicale de Ciprian
Porumbescu, ct ceci en publiant des articles, des souvenirs, en publiant et lnterprNant sens compositions.
Nous publions ces lettres tout en etant convaincu qu'elles peuvent rendre
plus complete l'image posthumc de l'auteur de l'operette "Cra! Nou" (Croissant
de Lune).
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SCRISORI CATRE LIVIU MARIAN
AUHA-DOINA CLOPOTAHJ

Un foarte bog;it şi nu mai puţin important depozit de documente culturale,
inedite. tn ce;i mai mare parte, se află la Fondul memorial-rlocument:lr •.Simion
F'lorea M;irian" din Suceava, inrei?istrate cu titlul Corespondentă ccitrP. Uviu M<11·iu11. Un n 11mi1r ele J 116 scrisori ~i adrese poartă cele mai diverse (şi binecunoscute) semnături, de la Academia Homilnă sau Societatea Scriitorilor Români. 1:1
F.ut?en Lovinescu. D im itrie Onciul, Sexti l Puscariu. G;irabet lbrăile;inu. Nicolae
Jori?a, 1\rtur Gorovei. Mathias Friedwar.ner. Ovid Densuşi:mu. Geor~c Topârceanu.
S. Mehedinţi. C. Hăclulescu-1\lotru. Emil Gârleanu, Georg e Tofo n, Mihail Dr:u?Omirc•cu. G. Bop,-clan-Duică, Constanta Marino-Moscu, Ion Bi<mu etc. ele„ clin care
foarte puţine au vf1zut lumina tiparului 1.
Constituind u-se în primul rund ca o istorie trăită, :1ceste :1clevărate documente literare comunică ori punctea7.ă date semnificative tn legăturci cu o multitudine ele evenimente. situnţii, probleme, reflectt\ relaţii intre oameni, person;ilitâ\i. instituţii culturale. Uneori conţin informaţ ii senzat ionale, alteori dezbate ri
de idei interesante ori opinii despre contemporani. Şi, nu în ultimul rimel . clin corespondenţa parcursă se poate încropi şi portretul moral al m1torului ei, neilncloiclnic. extrem ele important in alcătuirea unei bioi;rnfii interioare. Pe bună dreptate. in acest sens, Al. Săndulescu scria : „„.coresponclenţ;i. ca şi jurnnlcle. îm bogăţesc in chip considerabil banca n oastră de informaţii istorico-literare. Dnc:'i mn
rămâne la acest nivel , cum s-a întâmplat multă vreme, lntr-aclevăr, textele epistolare. stoarse de cl;itelc pe care le conţin. ar fi nişte nriclc ş i anoste petice de
hârtie. bune ele aruncat. Ele lnsă merită a fi citite ~i din alte unc:hiuri. apte să ne
clczvă luie noi faţete ale per-;on alităl ii scriitoruiui şi noi drumuri ele acces în.spre
inima operei, s."l proiecteze lungi fascicole ele lumină asupra epocii" 2•
Se impun. in continuare. şi câteva precizări in legătură cu primitorul acestei
voluminoase corespondenţe, Liviu Marian {1883-l!l42), „doctor in litere şi filosofie, profesor şi director al liceului „B. P. Hasdeu" cli n Chişinău, membru activ
a! S.S.B." 3. Poet şi prozator, traducător şi istoric Htcrar (peste al cărui nume
:1proape că s-a aşternut. pc nedrept, uitarea). clcscenclentul folcloristului şi etno1 Vezi : .M. Jac-ubescu. E. Dimitriu, M. Cărău~u. Scrisori de la Sextil Puş·
cariu, in Su ceava. Anuarul ;Wuzeului Judeţecm, V. !973. p. !:i03; J<~. Dimitriu, Cores11011denţă inedită Eugen J.ovinc?scu către l.iviu Marian, in „Pnr ini bucovinene",
februarie. 1982 ; Aurn- Doina Clopotari, 1\Tihail Drngomirescii - inedit. Corespondenţei c<itrc l.iviu Marian, in „Literatorulw, nr. 42/1992. p. 10.
2 Al. Săndulescu, Editarea corc?!>pondenţei scriitorilor şi semnificaţiile ei, in

„Hevista ele istoric şi teorie literară", an XXXVI, J--1. iulie-decembrie, 1988. p. 318.
J Liviu Marian, Activitatea mea publicistică 19iJ.1-t93·1, Chişinău, „Tip.
Moldovenesc", 1938, p. I.
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!?rafului Simion Florea Marian s-a remarcat. în domeniul literaturii cu volumele
S1if lete stinghere 1 (schiţe şi nuvele) şi Printre stropi s (povestiri şi poeme în proză).
A publicat rel:1t iv puţin, aceasta poate si pentru că era extrem de cxii::ent cu
sine însu~i : „a m preferat să public rar· şi puţin dintr-un spirit ele autocrit.ică
care-mi spunea că poetul trebuie să fie mai exii;:Emt decât eseistul, care, chiar
clacă ar greşi, poate fi
rectificat, sau po<ite insusi reveni. lucru impo!:ibil in
poezie" 6,
După ce a absolvit !·'acuitatea de Litere şi Filosofie de la Cernăuţi (unde a
parlici1>at inten'i şi la viaţa culturală a urbci, fiind, o vreme. preşedintele societăţii academice „Dacia"), a fost numit profesor la Rimnaziul greco-o.riental din Suceava. la catedra ele limba română si limbi clasice. Isi continuă cu si mai mare
febrilitate activi lalea culturală, fiind· „unul din întemeietorii reuniunii de cântare
„Ciprian Porumbescu", ba chiar acela care, intr-un moment de fericită inspilaţie" 7,
propune şi numele ei. Tot ci a fost cel c;\re, cu câţiva tineri talcnt.'lţi, a format o
trupă de teatru la Suceava. jucând ci însuşi în piesa lui Caragiale, „O noapte
furtunoa!>ă", ori in piesa lui G. Ursachi, „O căsnicit'" t.
Activitatea publicistică (debut in „Junimea literarf1", 190-t) il face din cc
în cc mai cunoscut. Eugen Lovinescu ii sfătuieşte ~ă-şi adune schiţele şi nuvelele
în volum. Cunoaşte. colaborează şi se împrieteneşte cu numeroşi o;criitori. cu cr1re
participă la şezători litcr:\re, oqrnnizatc la Suceava, Hf1clăuţi, Câmpul11n1?-Moldovenesc, Cernăup ele. : Sadoveanu. Şt. O. Iosif, Emil Gârleanu. Ion Minulescu.
Cincinal Pavelescu, A. de Hertz (Dinu Hamură) . Caton Teodorian, Natalia IosifNcgru ş.a. "Tilni1rul publicist". ele 27 ele a ni pe ~1t11nci, era ~undui „comitetului
aranjor" din Suceava, pentru cia, motiva ci, „ca neam românesc avem nevoie ~ i
de o viaţă sufletească naţională, care trebuie sl1 clevin:"1 cu atât mai intensi1 când .„
culturi st.răine c:aută zilnic să ne schimono!.eascn, ''' nt' fure !".Ufletul nostru româ n esc„ 9.
Publică un întreg şir de studii literare : Simion Florecr Marian. Sr:liiţe biografice, Co11trihuţi1111i lu istoria literawrii româm~ dfo t•eacul al X/X-lca (teza de
doctorat. susţinut in l!l27, la Universit<itea clin Cernăuţi). H. J.>. l/a~deu şi Uusia,
H. P. Haşd eu şi /::minescu, De ln lla şd<>u cetirc• etc. Din cele 17 volum(' tipărite.
7 sunt consacrate familiei Hasdeu, dovedind prin aceasta di este unul dintre cei
mai buni cu noscători ai ei. Tot ci a dat numele MHa5.deu" liceului pe care? l-a
condus.
In 1937, slăbit ele munca pco;tc mi1sură, bolnav fiind. s-a pensionat, cu o sumă
de prea puţină valoare. Mai apoi. din cauza evenimentelor istorice cUnlplite, a
fugit peste gra niţă, trecând in România :;i stabilindu-se. „bolnav, pribeav. şi sărac",
clupă cum spune btmul prieten Victor Morariu. la Craiova. Fire deosebit ele sensibi1:'1, a clorit n eincet:it întoarcerea in Bucovin a . Durerile ncsrt1rşite c<iuzate de
bonlă, imnbiliz;1rea la pal, ii fac să scrie : „.„mi-a rămns sttfl!?tul şi o:ist>lc acoperite
cu piele. Tragedia cca mai mare a mea : fiind sinv.ur în străini ~i fări'i cărţi" in.
fi. murit la nici ()0 dt> ani lmpliniţi !;i. respectându-i-sc ultima clorin\ă. a fost înmormântat la Suceava, in cripta familiei.
Cu prestii;-iosul istoric Ion I. Nistor (l876-Hl62). iniţiatorul şi conclucMorul.
int re altele, !;i a publicaţiei „Junimea literară", L iviu Marinn a avut un foarte
bogat schimb ele scrisori. Multe dintre acestea se vor fi pierdut. clin cauza condiţiilor, mai totdeauna, neprielnice. Cele păstrate in Fondul documentar de la Suceava acoperii o perioadă ele timp destul ele mare, 1902-1922. Profesor titular la
gimnaziul sucevean (între 190J-Hl07), Nistor editc;i1,ă in l!J04, împreună cu Gc-orr,e
•I Liviu :\1;1rian, Su flete sti nghere, Bucureşti, F„d. l\tint'rva, l!HO.
5 Idem. Printre stropi, Suct>ava. Ed. „Şcoalei Homâne", l!H2.
li Victor Morariu, fo omi11tireo lui l„i viu .l\·laria11, în "Hcvist:i Bucovinei".
:m II, nr. 1 / l!J-tJ. p. 1.
7 Idem, p . 2.
11 Victor Mor:1riu, 11mintiri dt>sp1·e I..iviu Mar·ian, in „Făt-T·'rumos", an XVIII.
nr. 1, 1943, p. 5.
!I ln „Patrin". JO ianuarie. 1910.
10 Leonida Bodnărescu, Aniintiri despre Liviu Maria11, „Făt-Frumos", Cernăuţi, an XVIII, nr. 1. ian.-febr„ 1943, p. 13.

https://biblioteca-digitala.ro

2

o

Tof:m, Victor Morariu şi Liviu Marian, ace:1stă r<"vÎ<ită care va deveni organul de
presă al Societă\ii „Junimea", public:a\ie deosebit de important<·• in stimularea luptei românilor din Bucovina lmpotriva dominaţiei habsburgice, precum şi pentru
păstrarea fiin\ei şi culturii naţionale, a limbii, obiceiurilor. datinilor : „.„ne angajasem să deşteptăm in publicul bucovinean f?Ustul pentru lucrările literaturii române de valoare şi să grijim ca ideile intrup:1te ln ele să pătrundă în to:1te pătu
rite sociale„.M. spunea Nistor 11.
„Junimea literară" 12 este principalul subiect al scrisorilor adresate de istoric
scriitorului Liviu Maraln, cel care şi-a dat ati1t de mult !i.ilin\a pentru bunul mers
al revistei. Cele 33 de epistole cc poartă semnătura lui Nistor şi P<" c:1re le oferim
acum tiparului sunt, în acest scno;, cea mai bun:i clovadă.
V. în 2/IV. !102.

!·'rate Liviu I
M:i incerc de a-\i da o mică schi\ă despre activitatea mea in Viena ! Cu mare
qreu am găs it un cabinet ln districtul 9. (indescifrabil). feri m-am întâlnit cu
Silviu şi cu Holca, care este foarte ocupat eu studiul pentru colocvii. Apoi am
dat de na\ia întreagă intr-o caf<"f1ea, unde b<itea mereu curţile. Cu toate aceste
ln'iă foarte plăcut.
Te salut corclial,
I. :\istor 12

*
„l~ccla('\ia

*

*

!ii adminio;lra\1a
revistei

Ju11imt•a Ut1•rnr11
Ccrnău\i.

pia•,a

principală

3. ·1 /4.0 I.

Stimate domn !
Traducerea „I .a morm1\Rtul unei actri\e" am dat-o cllui StE.- fanelli pentru
ni-l ph-;trăm pentru unul clin numerii viitori ;d r<"vistei.

IJcşteptarC'a. Ocen11u/

Cu sa lut;"1ri recl.1c\innale,
I.

Ni~tor i.;

„ * *
.Stimate' domnu/!'!

Auzind de la dl Tofan. dl dvoa~tri1 v -a\i afla în fericita pose<;ie 8 unui exemlllar de Alexandru Lepădatu : /.~toriu lui Ştefan cel 1\-fart• pc•Jttru popor, vă rog s{1
binevoiţi a mi-l pune pentru puţine zile la di'ipozi\i e.
Anlicipilnd mulţumita m[1 -;ubsemn ('li 'ialut fră\C''\C,
I. Nistor" li

li Mihai lacobe'icll, lo11 l . Nistor, în Suc<·aua . A1111a ru/ Muzeului Judercau,
"· l!Jiî, p, 2fili.
12 nr. inv. !J-13

13 n r. inv. !144
14 nr. inv. 945.
I~

-
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:!!IC)

Dlc

colegă şi

camar:1cl.

Rcr.ret mult c[1 nu n('-am intîilnit in Bucurci,ti. Ce mai faci'! Şi ce este nou
prin Suce:iv:i ? Prim ~ti post ele suplent ~1u ba'! I .a bună vedere in 10 zile. Pe
aice c căldură cumplit{1. Di> n-:1r fi m:ire, <i~ despera.
Cu multe s:ilutări.
l!l /11.06.
I. Nistor 1:.

Iubite clic cokr.:\.
Alfllurat urmează ar ticolii C:c~prc G ai n ă ~i Vulcan. Fă bine ş i Ic dă loc in
nu miirul :-1ccsta al revistei. Azi :1111 vorbit cu Bucevschi privitor la cli!$etl. El mi-a
permis clişeul lui G:iină s i m-a 1 U!J<ll scl i-l i 11apoiez imediat dup<i tipar. având
lipsă ele ci pentru cali ndar. ln privin\a cliş<mlui mult rer:rct..-itului domn tatu\li.
aşteaptă un răspuns i; rabn!c. Şi ci cre<k• că ar fi p;icat ca in calendarul poporului
hucovinc;m să lipse as ~ă tocmai ic11a11a v estitului Mariall. ln fine. vei face cum vrei
o;ocoli mai bine. Căci cu ;1m reu~it ~ă ~tcrg [indescifrabili intre ambele clh;ce. Am
,.„rbit cu (iftrgăU:l'l in dw,tia :1rticol11lui lui Buccv'>chi şi ~1m bun ă n ădejde ci1
vom r<'llşi. Pe la prima '>percz ~ cap:\l ceva parale. Lista pentru S uceava o să o
cnp<'\i cel târziu joi şi Nicolai :ir putea umbla la prinw cu e:1. /\m vorbit scurt
timp cu Puşcariu. Venirea lui Bârsan la Bucovina e deo::amdati1 problematică . Se
teme ele un cleficit.
Tofon te roagă s.i-i trimiţi broşura ele G. Bogdan Duic;i şi !>ii citeşti pasai?iul
cl:n ;1rticolul ~:iu privitor 1:1 1; [)'..ilhtin po:tte \'Ci avea cl2 acinos <au de ind rcpwt
ceva mai ales cu privire la nalionalitatea sa. fiindcf1 t'I a pierdut scrisoarea ce
i-ai adresa!-<>.
Noutăli n-avem pc aice. L. Borlnărc!'cU e ataşa t .. zur Di en~tleistung". la Hcarn.
Anunţ[1 in rc-vislf1 :iclres:i ce;1 nouf1 a Hccl:1c1ici. str. Emilia 10, şi roai:<i pl:ita
.1bon:1mentclor.
Te ~alut fr<ilcşte.

*
Dral_!:'i domnule

*

*

GovoJ"a I a 3. \' 111. l!lOî

coleţ?ă.

Mă simt
r,uţ<.>: epistola

phicut inclătorit '11 -ti mult.iimcsc frumos pentru clou{1 supr in cleri clr:lce.-i clet:iilată şi nurmirul li din .lunime;1 Literarii.
Cu privire la epistolii nu şt iu zfm de voi reuşi să-ti dau un 1:1blou aşa ele
viu. care s.'1 Zlll'ril vca .•că via\a ele aici. precum mi l-ai clesfi\ şurat pe cel din Suceava.
Ar fi şi pentru cel mai b un miinuitor al conde iului l!rCu •ă prindă clin haosul
ce domn~te :iici p[1rtile cele intere~ml<:' şi caracteristice.
E multă lume ~ cl11nat1i :1ice mf111at;-1 ele cele m:ii diferite porniri. Multi vin s.'i-şi
petre:wă timpul \n dC'<trarrcri şi clesfriînări . allii iani µc ntru n-si cârni sănătatea
zrlrunci n ată . Jar cei di n urm:i tn•buic să numeri si colonia bucovineană. c.1re zilele
ultime a cre:;cut cu 2 rlame : cina Grigorovi\ii ciin Ccrni1 u\ i si so\i;1 consi lierul ui
Emili:m lsopescul.
Viata ar ri cleo;tul ele pl1icutf1. claci1 medicii cu pre~criptele lor nll te-ar încătuşa
in arel fel. indit ~ă nu-\i po \i tr<ii după plac.
Eu sunt ceva mai bin1" dm·r1 l:il:orcz fitr<"1 intreruuerc> c·u ~tomac hul. Grt·u o
ducem ~i cu copili\:i c:irf'. ie'5-incl cli n clementul ('i - v·i aţ;1 liberă si n ('o;ilită - se
simt.e foarte rf1u.
lf> nr. inv. !l4fi.
Hi nr. inv. 2 1.J.
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Dlui Cosovici ii fac bf1ile bine. se an:1 in~"t in continuf1 iritart' clin c:.1u1~1
numirei ce se aştcapt{1, mai ale.'!> pe urma articolului aşa ele t enclC' nţio s clin ViiturulM. Sunt şi cu fo;1rt.e curios ce v;1 hotf1ru minisleriul.
~·umărul clin Junimea Liter;1rf1 se prezintă foarte bine. Şi eu socot că e
la înălţime. Greu e numai cu acoperirt•a spezelor. Vezi acuma sini;ur ce i n~uCleţire
clomne~te ln cercu rih.• cărturarilor bucovi neni.
'fe ruc: deci ~ nu sco\ i de Septernvre număr rlublu. Poli cel mult să dai 8
pagini pc deasupra. Belşugul ele materinl nu clure;iză mult.
De va ve ni la rilncl ~i manuscriptul lui Olinescu. rog nu uit;i de ediţi;i sep:irată în 150 exemplare.
Dintre literaţi sau artiş ti n-am văt:ut P<' nimC'ne pc aici. Grigoroviţa din Bucur~ti a petrecut putine zile în Govora. darf1 s-a purtat, aşa clC' impC'rtinent. inci\t
nici nu l-am rcp,arclat.
Nemnul HomfmC'<.c i! cet~~e ~ i aici reJ;ulnt. Despre alte foi n-nm idee. 'fe roi::
ţinP -m ă in curent, clac;1 e ceva exlr:\Clrclinnr. Tot a:>a te rog si cu privire la cele
cc se petrec in !ară. „ Voinţa poporului" o capf1 t rcc:ul:1t.
Pe lângă multele complinlPntP ele la colonia bucovinC'anfl, tC' rog ~ă primeşti şi
fn credintare:1 clr:1gostei ~i prieteniei mC'lc.
I. Ni„tor 17
M

Cc-rnăuţi.

lubite dle

l;i

2!J.S~pt.l!l07.

colenă.

Veste.'l cc.> mi-ai comunicat o m-:i atins ~o;irte neplă c ut. Nu mf1 aşlq>tam la
:is;i o conduit<"1 din pnrtea t·onrlut·f1torul 11i acC' lui institut pentru cnr<' ('li abner.a\1c
am lucrat a ni intrcg i. Dacă ştii bine c{1 la 11 mul!f1mită nici să te a~tC'pţi ! M-am
mirat mult de Tovarnitch i, care cl<>nr<i nu poate tra \:c la indoialf1 profitul cel
mare, ce tipografia l-a tras din tip;irirca revistei. D'apoi unde rflmfme rccl;ima
cc noi am r.icut-o librf1riei ? Toate ael'ste azi par lueruri mici . Vom vedea ce va
fi c1lncl n e" vom duce „dracului" . f<:u mf1 identiric pe deplin cu cele dispuse de m;1t:i
şi in s<?n<;ul acesta i-am şi scris lui Tovarni\chi. '!'otociati1 i-am pus concii\ia ca
~ se împace cu mata. dacă voieşte să tipărcw;;:ă mni departe. Te rog ins<i un
lucru, şi anume, căutând el impf1care<1, nu-l r e fuza . De cî1le ori trebuie «i ne căl
ci1m pc inimă cl\nd voim să îndeplinim un lucru bun.
Tipftrirea in Cermiuţi c !ii mai l-.cumpii ~i Bucev«<:hi o e fectuează numai pe
bani J~ata. De aceşti inci1 nu dispunem cleor:undată si ele a(.'ee;1 chestia e fo::irte
P.rcn şi reclnmă m:irc precau1iunc, c;i nu voim -;ă primejduim revista. Cum voi primi răspunsul ele la Tovarni\chi Iţi voi scrie imedint.
Prin B sa u JO. Oct. vin la Suceav;1 :-l1-111i iau lurrurile si o !'ă i::iu in sama
ş i H edacţi:i scăpându-te de o sa rcinii plină rl<' jertfe şi sup<\răr i.
Nu intrclas lnsă a-\ i mul\flmi frumos pentru servkiilc de piinii acuma. Mutarea 1;1 Cernăuti va fi cevn mai 11rea dacă nu va ;ipărea numflrul din Octnm . care
"~l VC<;tf'a<,Că lumii rie~pre nl'llare. !)e aret•a <L°i fi foarte fL•ricit ~ă npară inr;"1 al'olo
măe;ir număru l 10.
Cu acestea rine„c. promi\ânclu-\i s;'i revin cum primesc r;hpuns ele la Tovarniţchi. Noutăţi nu-~ pe ;1ice. Se p:ire că numirea J;i Suce;wa se va mai :nrnîna pe
un timp ~ i că Voroncn merge Jn Cilmpulun.c:. Hotiiri\re:1 lipseşte înd'i.

Te !;alut cu

clrnf?O~lc

I : Ni~tor ' 8

li n r. inv. 215.
18 nr. inv. 211!.
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Iubite dle

colegă,

lntiimpl:irea a voit ~ nu ne int.ălnim ieri in Suceava. Eu sosisem încolo şi
mata plcoascşi la Cernău\i. .Imi parc foarte rau că n -am putut conveni ca să
punem la cale unele şi altele cu privire fa revistă.
Eu m-am hotăriit definitiv să aduc redacţia la Cernău\i i:;i să funcţionez ca
redactor piina ce tovarăşii mei ele idei ii:;i vor fi trecut examenelt' şi se vor fi stabilizat undeva. Ajungând acel timp cu plăcere mă voi retrage pentru a lăsa sarci na în !>ama altora poate mai chema\i decdt mine la acest lucru.
Mutarea la Ccrni"1u\i nu poate afla Inc pânii la t.oct.a.c. cllnd intru in locuinţa
mc.1 nouă de pc ~trada Emiliei No. 10. De aceea te rog să binevoiei:;ti a mai clirege
treburile rcdac\ionale pâmi la rinea lunii. Stabilindu-mă, eu voi face toate anun'urile cu privirt' la mutare. Numărul 11 in-.:i trebuie să apară până atunci şi deci
te rog grijeşte ca materialul să se culeagă. Corectura voi lngriji-n eu de aice cum
voi putea.
Pentru numărul t t s-a aclr!!~'lt Tofan lui Bogdan Duic{1 cu rugămintea să
ne trimită un ;1rticol despre repausatul Hasdeu. Hog deci a lăsa loc liber pentru
articolul ele fond care-l aŞtl'ptăm. Despre Gaimî vom îngriji nDi aice un articolaş ; rămâne numai un articol comemorativ cle'iprt• I. Vulcan, repausal in 8 sept..
1w sama matale. ln C'az in:<.ă l'f1 nu dispui ele timp roi: a m{1 inştiin\a. <'a să nrijesc <'U.
Eu :11n ff1sat lui Hl'rmann o dare dr sam;i clesprL· Homer deci µ :tna lui l<'şan
si câteva cântece popora le culese ele K Popescul. S-ar putea da la cules urticolul
lui Olincscu ca să nu se prea îmhulzeasci'1 materi;ilul.
Eu la reală o ctuc bine. Donml•ste cca mai perf•~ct.ă riinduială '$i după ce mi am
\inul oarele, sunt om liber cu totul. Sper că voi putea lucra ceva ş i pentru mine.
\I ineri este şedinţă in consiliu şcolar ; se ;L'$tea ptă mari lucruri de la acea şc 
clin\a. Se svoneşte din izvor sigur că la C1impulung merl?e D. Voronca ca dirigent
'$i l.ogigan ca suplent. Vom vedea ins<i cu m se vor descurca lucrurile. Hotică merge
la un congres literar 1?). la Bistri\:1, car<• ~ ant~ loc l.i finea Junei curente. T e
rog. eliberează-i un certificat de imputernicire, că aclecă -»'i reprezinte revista
nuastrf1 acolo. A~ facl'-o ele aicc. dar;'\ îmi lipse'$ te -;ir:iliul. ~ in fine irek:vant cinr-J
e liberează.

1\1-am îngrozit ele clesordinea ce clumn~te in gimnaziul clin Suceava ! Lucră
clin răsputeri ca Doboş să devie director la Internatul din Suceava. Eu din part<•-m i voi lucra într-acolo. ~:1 e unica per!'>oan{1 ;1pti1 p<.>ntru acel post.
A!'lepllincl un răspun~ ci<.> la mata. le roi: M'i primeşti incrcdin\arca dra(?o-;tei
mele frfl\e~ti.

Ce rn. 10/IX.07.

1. Nistor I~

*

*

*
Cernăuţi,

la 13/I X.07.

Iubite clle colegii,
.Lucru cul"ios : deunăzi ni s-a incruci:)at cal<'a numi. azi cea a epistolelor
n oa!'>tre. Sper ins<\ că şi ;L')a vom ajunge la vreo inţeleperr. Heflexiunile mele ar
fi cam urmi1toarl'le : Dii numai la cules ce l'Sle şi corectura voi lnin-iji -o eu. Starea
111atl'riali1 a revistei e foarte rl'll. s:inarea ei se v;1 putea face nun1ai cu ajutorul
cc-I aş tept cu ,-,iguran\ă de la dietă şi de la Societate. Cum voi lua in samă redacţia voi trimiw admon:ieri la cei în restan\ă !)i .~ocol că voi scoate ceva cu binele :
iar[1 pc cei reneten\i ("?) o să-i dau pe mâna tribunalului. Asupra subven\iilor clin
allt• locuri nu mii 1>ot e-.prim;1, până la i;osirea lui Paşcariu, pe care o aşte1>t pe
1;1 fin ea !unei curente. Tn orice caz n-o să 'ICap din vedere această inclcgctare ("!),
la care rn;i cUi?etam ş i eu .
l!l

nr. inv. 2 Iii.
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Prlvitor la amabila invit:1re a onoratului corp did.1clic :1ş avC'a ele observat
nu-mi sunt conştin de oarecare merit s:m sl'rviciu deosebit, care ar justifica
o atentiunc in acea măsur.i, 111 r:ir<- o intentionea1•i foştii mei coler.]. Mune când din acest punct de privire, ~ingurul corect clupă vederile şi convingerile
mel('. r('gret din adî1ncă inimă a nu putea urma măr.ulitoarei şi onorificei invit<'.1ri.
Dară orişice ispită de a-mi călca convingerea pare excl usă C:1 tocmai dumi
nică sunt retlnut aice de ni şte chestii ele natură particularii. încât chiar la cea mai
marc bunăvoinţă n-aş putea pleca.
De acee:1 te rog ca pe un probat prieten. ~fi ni tălmaciul mulţămitei mele
celei mai cordiale pentru nd1gulito:ur:t şi onorifica atenti une a onoratului corp profesoral. fată de modesta mea persoană. I ntcn\ia substituie fapt•• şi ea lmi va servi
drept imbold pentru a păşi şi mai incurajat pe calea împlinirei clătorin\ei şi :1
muncii cinstite.
MuJtămindu-11 din inimă pentru dragostea m:mifcst:1tă, te roi:: să binevoi eşti ;1
impărtăşi corpului profesoral pe lt\ngă expresia multămiril şi recunoştinţei i:;i incredin\:1rea stimei şi iubirii, ce-i voi pi1stra-o pentru totdeauna.
că

Al clt.1le,

I. Nistor :ai

*
Iubite domnule

*

*

colci::ă.

larli1 c-am intărziat cu răspunsul, dară eram anţ?ajat in alte p[1rti. Asearf1 :1m·
fost la dl Puşcariu Cil poeziile CC' Ic-am primit la redacti<'. J\m anat de bunişoare
numai două. Ţi le trimit imediat spre publicare. Mai am 2 de la Leandru. clară
trebuie ~ă i le trimit fnclărf1t cu unch.• observări pentru a fi schimbate. Jo:l apoi o
să ţi le trimită direct dumitale.
Cu lucrarea lui Taniac e lucru foarte simplu. Dacă arc manuscrisul l!ata să-l
trim i tă la redacţie. ~i nflăndu-1 ele lmn nu pot avea nimic impotriva publicării sa lc.
Tn caz contrar i-l voi !napoia. Alta n-am ce să-i spun. A-mi da consim\ămuntul
la un lucru pe care nu-l cunosc îmi pare ciudat. Dacă va fi bun articolul său va
apare t n numărul prim clin anul l!llll. Fă bine şi-i comunică aceasta.
Domnul Soroce:m e abonat lnccpund cu anul 1906, şi a solvit la I. Oct. l90!i 3
cor. ~J la 1/2. 0,7, 3 cor. şi la începutul lunii Noemvre pe lista ce ţi-am trimis-o
dumitale 3 cor. Aşa c<'1 a solvit pe :mul 1906 total 6 cor. şi pe jumăt.1te 1907 3 cor.
rămânând în rest.,nt.<'i pe :mul 1907 cu .1 cor. De<;prc :ille solviri n-am ştire şi nici
nu aflu ln cărtile redacţiei. ln caz fnsi1 să poată dovedi d1 a p)[1tit, sunt ln orice
moment gata a-i achita suma respectivă. Ce a fost pe lista de colectare nu-mi mai
aduc aminte.
Adresele şi cronica cu lista cărţilor incurse vor urma ln decursul săptămânei
acesteia.
După dit sunt informat. cam aproape cu :1ceea..5i sumă r>ot tipări revista şi
aici. E deci mai mult decât sir.ur că numârul prim din anul 1908 va apare deja in
Cernăuţi. Nu voi intrelă~a însă !Mi avizez librăria la timp. Aştept numai să rev.ule-.r.
chestia plăţii.
Cu poeziile ce ţi Je trimit vei avea n paeini. Fă bine şi le publică. respectiv
tipăreşte-le, acele 8 pal'.(ini şi-mi comunică ori de ai cu ce umplea celelalte 11. Eu.
alt. material n-am moment<m. De nceea lasă să culeagă mai mult din lucrarea lui
Olinescu şi a dumitale. Cronica va fi scurtă şi asemenea şi 1h1a c:'\rtilor. Schlta
Iui Sadoveanu va trebui să fie cea dint{1i. I.a anul viitor trebuie să alcqem mai
bine ce public~m şi t'ă reducem dacă va fi de lipsă şi numărul paginilor. Va fi
20 nr. inv. 217.
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insă de neapăr;ită lrebuin\a ca ln
viaţa culturală chn Bucovina. Te

fiecare num;k să ap:1ră un articol cel pu\in din
rog prepară ceva pentru numărul prim .
Ce se mai drege prin Suceava"! Pe la noi mai nemică deosebit.
•re

salută

cu drago!'te
Al dumitale
J. l\ istor 21

Drt1gă

dle

*

coler.ă,

*

*

Mă grăbesc să-ţi expediez cele cerute. Socot ins[1 că e prea pu\ in 4 pagini din
elabor:itul lui Olinescu . Şi anume, clin cauză că scoatem cloarii număr dublu şi c[1
nu fineşte un capitol ci intreruperea ar ave;1 să se facă tocmai la mijlocul unui
capitol. De aceea te rog publică mai multe pagini, 6 sau 8 şi lasă mai bine din
poezii şi din alte lucrări incluse pentru numărul proxim. A5a vom economiza cu
materialul şi vom mântui mai cunîncl lucrarea lui Olincscu. Articolul despre Hasdeu n-a sosit încă. Despre Vulcan şi Gaină vor sosi cel târziu luni diminea\a. Tn~ăduie deci până atunci, căci mai curând e peste putinţă.
Totod:1ti1 rn bine şi te hotărăşte in che„tia clL~eului ca :<.ă fac cum capi1t un
Bucevschi.
S:ilutănclu-te rordi:il, te ror. să primt~ li increclin\area ciragostei mele fră\cşti

I. Ni stor :?J

*

*·

*
Cernăuţi,

13,'XI. 07.

Dragă,

A5tept c~ mare nerăl>dure iCl!irea ele sul> tipar a revistei. 'fo\i mă intre:1bă şi
mea nu vor sa plătească, cn•zând cf1 a apus. Te ror. comunică-mi cum stă treaba.
Sadoveanu mi-:i trimis o istorioară driir,uţf1 care v:1 apărea in numărul proxim.
Aştept răspuns r.rab.
Al dtale prieten .
l. Nistor 2l

*

*

*
Cern[1u\i. la 20. Nocmv;. 07.

Dragă

domnule colegii,

Nu \i-am putut răspunde mai curând, fiind peste măsură ele ocup:it cu diverse
lucruri. M-am bucurat fo:irte mult primind numărul ulţim al revistei care se prezintă aşa de bine. Aş avea doară de obscrv.-it că poezia O srrisoarc de Leandru e
in uncie versuri cam obscenă : „Cred că-n sp;L-;mul fericirii ş i ln farm('ctt'11dcştării".
Iţi /sunt/ foarte mul\ămitor pentru grija ce ai :wut /cu / corectura ce a succes de
minune.
De la Sadoveanu :1m primit drept răspuns la epistola concepută ele dumneata
o noveletă „Scigal" ce ţi-o trimit imediat pentru a fi c~lcasă .

21 nr. inv. 21!1.
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Cu ace;ista ;im şi zis că nu111{1rul 12 va :1păre;i lncă in Suceava. Ce vom
face ele la I lanuar HJIS înainte nu ştiu încă, fiindcă aştept răspuns de la dl
Tovarniţchi. Azi am inştiin\at posta, prefectura şi procuratura din Suceava cu
privire la rnutarc:i Hedacţiei la Cernăuţi.
Sper că lmi vor sosi toate corespondenţele încoace. fn caz să fi sosit p;irale,
rog :i le plăti Se. H. şi a-mi trimite lncoace numai list;i platnicilor.
Un pachet cu numC'rcl<• 10 şi 11 lmpreună cu corespondenţ;i şi revistele cc au
incurs după sosirea dlui Tofan ru,:: a mi le trimite imediat inco;ice căci am lipsă
de ele. Celel;ilte 3 pachete ins.'\ mi le-ai putea trimite ocazional prin vreun domn
ce călătoreşte l:i Cernăuţi. Grijejtc in~ă ca pachetul :ooă nu cân t :ircască mai mult
ca 5 kg. ca să nu lie poşta pre:1 marc.
S<idoveanu a ruţ;at să i :ooe trimită o copie /'?/ clin 1:1;muo;crisul său. Roi? să
nu uiti a-i trimite un;i la Fălticeni.
Am primit mai multe poezii. Vni inhii -;[1 111;1 con ~ull cu Puşc;?riu l)i apui o sfi
ţi le trimit spre publicare.
Ce priv eş te sumarul atunci te roi:: spune-mi ori <le eşti dispus să-l faci. ln
caz că nu voi ~riji eu de alcătuirea lui.
Corectura cl acă n-ai timp să o faci, să mi -1> trimitf1 Nicu inco:1ce.
J.;1 rilnduirea numerelor din anii trecuţi am con~t;1lal că clin a nul IT fmi lipsesc Nrul I şi 11. FY1 bine şi caută ele nu se af1:"1 la librărie numerele din anul acesta
şi în caz că cl;i, trimite-mi cu pachetul su.'\ aminti t elite vreo 5-6 numere.
Salutări ele /la / Tof:ln care /e.1 foarte ocupaL şi el e la Bl'ă llean.
Mul\ămindu-\i in că o dată pentru osteneala ce ai chelt uit cu conducerea
revistei. te roi:: să prime!5ti încrcclin\:irea stimei şi clrap,ostei melc.

.

Al dumitale,

I. :-l'istor
P . S.

/\lăturat

.

24

list;i de colcct.1re.

*
Dracă

domnule

*

*

colcr,ă.

Epistolele noastre sc întâlnesc mai totclcmma. Aş:i ~ i ele astă d a tă. Materialul
ce-l ;im la dispoziţie li l-am trimio;. M-•L~ bucura mult să i~i cu el la capăt. Arti colul lui Taniac nu 1-;im primit. Se vecie că nu i-a plăcut prnpuncrcn mea. Dară
puţin fmi p;isă. To;ite lucrurile trebuie „ă trcad\ prin red;1cţie şi' vor fi cenzurate
de comitet.
Cu poşta dC' azi ;im trimis librăriei 300 cor. b;ini i?at„ şi chit.1nţa pe 300 cor.
vot;ite ele dietă la un loc, de::c. GOii . nr. Cum vor nmi lncurr.c p;irale v oi mai trimite.
Socictntea pentru cultur;i e în t'riză ele b;ini, a~a c;i suma votatf1 n-o putem căpăta.
Sper însă că abonaţii vor :ivea obrnz.
Tabloul lui Hoşca aş dori „;1-l v<i<I mai inl!ii pentru a mă putea hotărî la o
comandă. Fă deci bine şi mi-l trimite încoace. Ş i la proiectul lui Bueevschi m-am
cuj!etat. Dară după încercăril e 1.âclamlce ele pdni'1 acµma, nu cred să reuşim. Am
vorbit cu mai mulţi despre acest proiect chiar cu ne;imuri de ale lui Bucevschi.
Dară toţi aprobă numai fără să contribui e cev;i la re;ilizare:i lui. Aşa că nid pozele
nu Ic-am putea primi fără plată . D-apoi und e-s " spezele pentru clişee? Eu unul
nu pot lua p.ara nţia pentru sume mai mari, pentru că la urma urmei voi trebui să
plătesc din punr,a me;i proprie ş i aceea e deşartă. Eu mă voi inter.es:i deci. ~l mai
departe de chestia aceastn. dară piinf1 nu voi avea b:mli asirmr;iţi, nu pot începe•
nimic. - Dară :ilt proiect m;ii uşor realizabil c cel al dlui Maximovici. Ştii paat~ .
că Maxim. a lucr;it un portret mhre, al lui Ştefan cel Mare şi unul al lui Alexandru ·
cel Bun, pentru sala sinodală. Portretele s4rit reuşite şi originale. -Aceste ar. merita.
încă cu unele de-:ile sale să ;ilcătuia scă un număr festiv lnchinat lui Maximov1ci „
Lucrul e aice mai uşor, pentru că el
dă pozele şi încă o sumă oarecare în bani .'
Aş a deci e asigur:ită chestia materială şi noi putem purcede la realiznre. An:i ... vor-

ne

-

- - - - - --

.

.· rt
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bit şi cu Pu.'icariu in privinţa ;icC•L'ita şi el l'ste cu totul d<' acord. Acest. număr
ar avea să iasă la 1 Faur sau Mart.
Tare te rog grijeşte ca !n acest număr să incapă şi .rnmarul. C•ici de la l .
Januar voi tipări aici şi c lucru greu apoi cu sumarul. Dacă n-ai timp să-l faci
spune-mi să-l îngrijesc eu.
Eu la poştă am anun\at numai că redac\i<i c in Cernău\i P" când tiparul şi
cxpcdilia se va îngriji incă in SucPaiia. Nu este deci nici o cau7.ă ca să nu deie
mărci şi să nu !ngrijească acolo cL•nzur;1. Spune numai lui Nicu să se revoace ln
anunţul meu in ca7. că
i s-ar face grt.' ut.-'1ţi din partea poştei şi a procuraturii.
Cu !ncasatul parall'lor merge c:im greu. Dară spl.'re7. că pe încetul tot se v;1
face ceva. Mullăml.'sc pentru osteneala ce a-i avut-o cu inc~1satul abonamentelor
din Suceava.
Noutăţi nu m:ii sunt pe la noi.
T<' :.alut cu dragoste

1. Nistor 25

*

*

*

Iubite cl!c coleg,
Alăturat trimit două dări <)(.> samă, o scurti1 cronică,
notiţele bibliop,raficc.
D:ică ai cu cc umple, rog să cruti poezia Mă119acrca

<:iun.

2 poe7.ii de Leandru

pentru

numărul

de

Adresele le-am dat la litogr:1fiat şi vor sosi cC'l târ7.iu miercuri. Rog s.'l
ori ele ai material dc ajuns şi c-imd v.-1 ap<1re numărul.

şi

Cră
mă

lncunoştiin\ezi

'l'c salut cu dragoste

*
Iubite dlc

I. Nistor :lll

*

*

colegă,

l\tă achite?. numai de o prea plăcută datorie, dilCii măcar pe această c11le tti
exprim mulţămita mea cea mni călduroasă pentru muncn ce ai jertfit-o pentru in_,-ijirea revistei noastre. Eu socot că această muncă c prinosul cel mai frumos
pentru propăşiren ncnmului nostru. r: o muncă cinstită şi dc7.interesată şi am bună
nădejd e că dacă nu ncum apoi cel tlirziu clupă un deceniu va ana aprecierea meritată. Dară tn fine nici nu aşteptăm aceasta. E doară pentru noi cea mai frumoasă
i>atlsf:lctie a contribui rădicarea culturii române.~ti.
Precum, desigur, te-ai convins singur, redactaren recere muncă şi jertfă de
timp. Şi tocmai aceasta clin urmă e cea mai m:ire piedică, care-mi zădărniceşte planurile melc. Voiam deci să mă scutur de această sarcină. Dară uitilnclu-mă imprejur cui să l:ls sarcina, n-am aflat pc nime. Şi aceasta m-a hotărât să o mai
cluc un .:m. Poate pe urmă .se va afla altul mai destoinic ca s."\ mă !nlocuiască.
ŞI m -am hotărât la aceasta având în vedere sprijinul mai multor prieteni. Intre care
dumncat."l ocupi un loc de frunte. 'fc rog deci ajută-mă după cât iţi va permite
tlmpul şi-ţi vol fi pururea mulţămitor I
Cu acest prilej te rpg 1ncă să binevoieşti a-mi trimite toate manuscriptele ce
gu rămns nepublicate şi cele cu urmările pentru a putea da cnt de curând la cul(.>s.
librărie sunt o multlme de clişee de-ale noastre, apoi Mobiliarul de Vesloschi
şl lucrarea dlul Olincscu.. Fă deci bine şi mi le trimite pc acestea pe toate pentru
a le putea rândui şi aşe7.a 1" locul lor. Nicu să facă din ele tot pachete câte ele 5 kg

JJa
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şi :să

mi le trimit.'\. P oate nu va fi aşa de scump. l n acele pachete vor incăpea si
numerele din anul ~ce!'i ta 10 I; şi 12. Din numai ul u!tim eu n-am uri mit Incit
nici un exemplar. Acuma ai i;;i dumneata cea mai bună ocazie să trfmi\i căriilc·
redaciiei ce se v or mai aflând la dumneata. dacei n-ai absolutei lip.~ ă de ele. L-am
rugat ş i pe Tofan. dacil nu pol intrelăsa a te ruga şi pe dumneata si\-mi trimi\i
lucrarea lui Pârvan : .1llcxlndn•l. Ponte se ;1flă Jucrnrea aceasta la Morariu. Roi:
a-l între ba şi pe el. Am n eapărată lipsă de acc:ist..'1 cartc şi la biblioteca univc.>rsilă\ii n -o pol afla.
•
Hevista va aparc la Buccvschi. Pentru anul curent dl Maximovici ne-a lucrat
o prea frumoasi't coperta. Ea reprezintă o fată tdni'1ră cu o carte in mână. Sus sub
inscripţia J. L. se vede in zare Cetatea Suceava. E deci uşor de in\eles că icoana
cllui Roşca nu ponte incăpea cu coperta. Şi aceastn şi din cauză că. ca copertă. nu
se potriveşte nicidecum. Eu cred insă că poate redacţia o va cumpăra pentru a da
ocazional acea ico ană ca ilustraiie artistică !n corpul revistei. Momentan in să e
imposibil a comanda clişeul, din cauza lipsei ele parai<.>.
Pentru num ă rul prim am puii n ă prozi1. Rog deci ingrij~te ceva dacă poţi.
lncleamnă-1 pe I eşa n !.ă prepare ceva. Numărul :! va fi închinat cllui Maximovici.
1-;1 grij~te din speM!le sale cli şee le. intre care şi Ştefan cel Mare şi Alexandru
cel Bun, care apoi le vom retipări şi vinde pe carton. Planul cu Rucevschi e deocamdată irealizab!l. De la Morariu c!in Vie na n -am răsp uns. I -am sc:ri'> inaintC' ci<·
6 săptămâni. Dna Gri 11orovi\ă i n cărneşte încoace şi lncolo. lară neamurile cu care
am vorbit laudă proiectul. dară ele bani nu vor să ştie. De aceea nu putem realiza
proiectul ciit n-avem asigurate cel pu\in 500 cor. Te rog aidă-i aminte lii dlui Tovarniichi să-mi trimită calculul despre restanta plăţii.
Salutându-te

frăieşte.

al dumitale
I. Nistor "t1

* *

:j<

Cernău\i,

Iubite dle

la 15. 1··.:1ur 1!108.

colegă,

Fă bine şi iartă-mi intilrzierea aceasta, doară ştii bine c[1 sunt împrejurări in·
care nici cea mai mare bunăvoinţf1 nu ajută n imic.
Am avut încurcături mari cu numărul ce are să apară. Maximovici a com:mrlat din spese proprii peste 20 clişeuri pentru numf1rul II şi m -a rugat să aştept
pună la sosirea lor, intărziată până azi. El a şi comandat hârtie anume : Kunstrlruckpapier. pentru numărul acesta pentru ca să se prezinte nrtistic. Spesele sale
se urcă peste •150 cor„ ceea ce. după o sfătuire mai lungă cu dl Puşcnriu, m-n îndemnat să-i fac pe chef şi să-i rezerv numărul acesta plătit de dânsul. Ca articole apar o schiţă biog rafică ş i o apreciere a Iucr. de Vlad Mironcscu din Bucureşti, un articol despre Bucevschl ele Maximovici cu portretul, câteva şire ele Puş
cariu, un articol de un pictor din / indescifrabil / , un studiu privitor la portretele
lui Ştefan cel Mare de pe la mănăstirile din Bucovina de Maximovici şi avdnd
incă loc un articol mai lunr. ele Mironcscu, Cata!1rafi1J ziciirilc;r lu~ .<;;tt?fan cC?l Marc.
Astfel numărul 2 va fi un număr curat artistic, fără nici o nuanţă literară.
Cum va apărea acest număr dau la cules numărul 3 având material în prisosinţă. Nu voi fntrelăsa a-ţi trimite perin de la nrticolul dtale. Am poezii de
Leandru. Rotică, Loichiţă, nuvela lui Brăilean. mrscscu în Bur.ovina, de Tofan,
un articol istoric de tânărul Balan, câteva dări de seamă etc„ etc. Numărul 2 va
apărea pc la fine;i lunci Fnur de bună sarnă. ln prima jumătate a lui Marte va.
ieşi de sub tipar şi numărul 3.
Calculul ce-l faci consună fntocmai. Ar fi la dta 31 cor. Te rog achitează dat.oria la Kez;inowski pentru poza lui Roşca si restul !nmiinează-1 lui Tovarin\chi
aconto revistei. Poza tabloului lui Roşca să rămâie la redacţie. Ocazional aş face
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clişeul. dacă mijloacele matC'riale vor permite. Momentan stăm cam prnst. Am
phHit numi1rul 1 din anul curent la Bucevschi şi 100 cor. <im trimh lui Tovarni\chi aconto restanţei. aşa că in casă bale vânt. Dară poate va mai incurge ceva
clin restanţe.
Rubrica dărilor de s:1mă are lipsă de o mai mare atenţie. 1\m vorbit aice
cu tânărul Morariu şi Greciuc şi cita vorbeşte te rog cu Victor l\Iornriu ca ;1cuma
după examen s(1 nu doarmă ci să scrie ceva la această rubrică. M-ar bucura mult
dncâ am lnvi oşa-o. Neglijarea acestei rubrici aduce cu sine că nu mai primim cârti
mai nimic la r edac\ie.
·
Vom avea pu\in haz cu volumul lui Damian. Ln noi .le / m;ire ind ii!rWre din
pricina in calific;ibilelor atacuri la adres;i lui PlL';cariu din partea /\păr. Na\. E in
adevăr un scandal a atenta l:t onoarea unui bărbat de talia lui Puşcariu. El şi-a
dat im ediat d e misia rlin toalc M;cictătile l'Oll?âneşti de aice şi nid 1111 voieşte :;ă
vie in ;1li ngere cu ni ş te şarlatani politici. un pas pe care-l aprob.
Aud că Victor Morariu compeţeştc la Şcoala Hcală, uncie s-a publicat vncan\a
unei catedre cu grupa sa. E adcvăr;1t aceasta ? Şi ce-i cu directoratul ? Pe ;1ice se
vorbeşte despre o „ruptw·ă" intre Cosovici şi Popovici. Să fie drept oare? C<>
buni prieteni ernu odinioară ! :;ii ce prost cunoscător de oameni este Cosovici.
M-am incurcat într-o lucrare istorică şi numai r:1r pot privi în jurul meu .

Te salul

frăleşte,

I. Nistor~

• • •
Iubite domnule colegf1.
Regret clin inimă că a ~osil prea turz iu manuscriptul dumitalt>. R<'visl:t e clcj;1
sub tipn1· şi un ndaos nu pot da cu privire la starea mizcr:'1 mat.cdală in care ne
aflăm.
Dară pentru ace:istn numărul
lăsa să npară ca număr de rânci şi

2 care va apărea la finea Junc-i fanu;ir ii voi
in el vor avea loc urmările, amună n d numărul

l\faximovici pe mai târziu.
An Nou cu bine !
Al dumit.'lle,
l. Ni5tor :?'J

• • •
Iubite dle coleg,
Am inlt1rziat cu răspunsul pentru că voiam să mă interesez mai de :umlnuntul despre chestiunea asupra căreia ceri desluşiri. Am rămas tot aşa de ln\clcpt
ca mai-nninte. Asupra Cetăţii Suceava după a mea cunoştinţă nu există un studiu
mai bun şi mai complet ca cel de Homstorfer. Icoane reprezentdnd cetatea nu
cunosc afară de cca falsă la Muzeul din Suceava. Informându-mă la Academie
n-am primit nici o desluşire. Poate că dta adresându-te direct dlui Bianu să fii
mai norocos. Dl Iorga nu cunoaşte n ici o icoană. Ştiri prin documente asuprn
cetăţii, n-am aflat, deşi nm parcurs în două rânduri aproape toate documentele
publicate până ln 1600. Tocmai studiez la Academie şi Arhivă documentele inedite şi n-am avut încă fericirea s.-\ dau peste ceva referitor fa cet:itea Sucevei.
Rămlln deci cronicile străine si cronicnrii nostri c:ire în tot cazul trebuie să-i frunzăreşti şi. clupă cât imi aduc · aminte. vei aria unele indicaţii. Cele mai multe le-O\
utilizat deja Homstorfer. Cu privire la afirrnntia mea din Junimea Utcrară, lin
28 n r. inv. 225.
29 n r. inv. 9-18.
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să
şi

declar franc că, nu o mai o;Uo;\in C<ir;imizile pol ri it.;1liene. precum de fapt au
lucrat mulţi zidari italieni in Moldov;1, nu însă romane. Eu socot c;\ cet.;1tea
s-a riclic<tt în timpul primilor Muşatini pc ruinilc unui turn ele observaţie şi de
strajă. riclic;1t poate de n emţi din Len1herg .sau din Uistriţa pc d1imbul clomin:mt al
cetăţii de 111ai tiirz1u. Aceasta eo;te numni o <.ocolinţă :1 mea. nu şi o afirmaţie,
care nu o fac şi nid nu o pot Iace rlin pricinii că n-am făcut incă studii speciale
ilsllpra acestui obiect. lO:u socot insă c[1 ultimul cuvânt ţn acenstă chestie. azi ind'1
nu poate fi spus. Darf1 ace:1~t<1 nici nu poate fi scopul unei ciiliiuze printr-un oraş.
precum se aîl;'l in oraşele gcrm:me. Aşa unul d. ex . Mfmchen sau Leipzig ai putea
r:u folos să ţi-l ici ca model. Ace~te. iul>ite clic cole\?, cu privire la carta citate, rut:flnclu-te sii primeşti incrcclinţ:1rea dra gostei melc sincere.
Al dt.;tlc,
I. Nistor :li
Bucur~t i,

1<1 11 Dec. 1909.

Aclmini<;tra\i:t Rt:>vio;tei
C e rnăuţi,

la 19 Deccmvrie 1913

Ju 11im<'n /.ifrrnrc1

Strada

Reşedinţei

2 ;i .

P. T. Dnnmult>,
L;i d ori nţa mai multor coJ.,bor:itori ai nm~tri, comitetul de red:ic\ic convoacă
toţi col:1boratorii revi~tei Junimea I.iteroni la o şcclin\ă, care se va ţinc Duminică. in 2·1 Dec. 1!111. la orele t I a.m. in J ocalită\ il e Societă\ii pentru cultură
şi literatur{1 ro111ilnă (strada Senkopicz). Se vor cli-;cuta chestiuni ele-ale rc>vistci.
La ;1ceast ă şeclin\ii v<i ru1:ăm să participaţi şi dvoastră.

pe

Cu tot respectul :
Pentru comitetul de> l"cdac\ie :
Georr.c Tof<tn
I. Nistor

D-sale D-1 ui
J .iviu Marian. prof.

~1

*

* *
Cernău\i

la 5 iunie. 1912.

Slim:ite domnule coler..
Am onoare;i a vii mulţămi cli n inimă pentru sincerele clvoastră urări şi pentru
frumoasa broşură de nuvele şi schi\c, care mi-a p1·icinuit o bucurie deo-;ebită. Drept
rev:inş vă rog să primiţi un exemplar din ultima mea scriere: llandel und Wa11d cl
in der Moldau.

Cu drauoste fră\e:iscâ
Al dvoastrc

*

I. Nistor r

*

*

:m nr. inv.

9-19.
31 nr. inv. 431 .
32 nr. inv. 226.
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C't>rnăuţi.

5/X, 1!112.

Stim:1tt• Domnule Prufesor,
Nu m-am supi1rat defel de t•uµrinsul !l>C'risorii ritule. riinclcă " ln interesul
cauzei să fim cDt se poate df' sinceri. Trebuie !<ă admit cii cu revista ar putea
merge cu mult mal bine. Eu plină ncunw C'ram aşa de :mgajal cu alte lucruri incfit
n -am putut primi redactarea n.•vistei. Socot lnsfl că a:)ezfindu-m;i definitiv la Cerniluţi lucrurile <oe vor schimba ln bine. Si!?ur l'ă C' o datorie :i rcdaaţiunii să
Jlrljea scă cn lucri\rile colaboratorilor să I {1se:1sc;\ !n rl'vistă :1precierea cuvenită.
Eu până acum am publicat 5 lucrări. din car<' numai un.1 sini?ură a fost :1mintită
tn revistă.
Asupra ultimei mele publicaţii am trf'l>llit :o.-in11ur să atr:1g atenţiunea ln revist:t
Şcoala, fiindcă - mi părea de marc> intc>res pc>ntru noi. Ve-1.i dPci că nu poate incăpea
vorba despr<? oareşicare> animozitate :;i !mprl."jurărill• au adu'I cu sini:' ca lucrurile
~{I se petr<?acă aşa cum s-au petrl cut.
Din partea mea atiita vă pot comunica C'ă rle la anul nou voi lua cu siguran1â tn primire conducere;i efectiv;! a rf'vbte1 i:;i- mi voi cfa C'C:t m.1i mare silinţă
să tmplinesc conştiincios prof!rama J1mi11wi 1.itl'rm·I'. Te> rog cle<-i rămî1i sub standardul ridicat de noi !lnprc•lmii, cita promit C'f1 de la a nul nou !n:1inte nu vei avea
1->rilej să fii nemulţămit.
0

Cu stim<'I

~i

dral?ostr frăleasC'ă
Al dtale
1. Nistor 33

•
Cernăuţi,

la 27/X. 1912.

Onorato Domnule Profesor,
Tn rlecursul cercet..'\rilor melt• C'U privire la istori:t rnmli ni1 n-am dat :iten\iune:i cuvenită obiectului ce te in terP,ează pe dt:1. Atilla ştiu C'ă clopotele ~
turnau !n ţară incă prin ve;-icul al XV-iea. urnio ncl să fie exportate chiar plină
la Caffa Gcnove7.ilor clin Crimec;-i (<•o mpa r<"i :iusw;irti i::e llanclelsbc:>ziehunr.cn, p. 185).
Materialul nece5ar, :1rama, se a ducea rlin Arde:il şi Polonia (Cf. lianele! unei Wandel,
pal?. 165 scv.). !\fai :)tiu incti că Boedan cel Chior :ldusc-se clopote din P olonia ca
pradă rlt război (Dic> molei. .1\ustriche ;mf l'okutit•n, p. 81). In urma dorinţei dtalo
am s.-'1 dau de acu înainte o :1tcnţiunc> ma i mare :iccstei cht>stiuni şi nu voi tntiirzla a te aviza. cimei v oi fi J?ăsit ceva de intere!'..
Cu pr ivire la monoprafia bisericii Mirăutilor nu pot da nici o părere piină
nu voi fi cetit-<>. Te roiz deci fă l>ine şi mi-o trim ite ~ i cetind-o îmi voi da pi'1 rerea
despre ea. Monoprafia aceasta ar putea fi de mare folos. fiindcă du pă clit îmi aclucaminte cu privire la acest import;mt obiect nu s-a scris nimic afară de articolul
dlui Jsidor cav. rl e Onciut : Bi.~crka Mirăuţilor, in Ca11 dcla. 18!12.
Sunt deci r.at.1 n ceti cu m;ire plăcere m:muscriptul i:;i a-mi rla pfirerea. In
ferm e crăciu nului nm vreme de ajuns pentru a -1 stmlia bine. Tipul sac:1giului sucevean <' de bună samă roarte Interesant şi merită sfi fi e prins tntr-o descriere frumoasă. Clişeele s-<ir putea face rlin p;1rtea Jun. U t. Dară asupra acestei chestiuni
putem vorbi nbia mai tftrziu.
Hur.llndu-te să primeşti fncredint:ir('a dragostei şi stimei mele, te sărul
cordi:il.
al dlall?.
I. Ni'>tor3-1

*
33 nr. inv. 227.
34 nr. inv. 950.
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Mult SLimate Oomnull'

profe~or.

Am primil manuscriptul trimi' O partl' :1111 şi celit-o deja, dar:\ e foarte
p,rcu de urmărit, fiindci1 inconlinuu trcbme -.a consullcz izvoarck• cit;ilc. Te rog
deci să îngădui nilel, fiindcă lucrarea t.rehuie urmărit[t cu seriozitatea şi conşti
inciozitatea vrednică de ca ::;i de urnit rci: retatul ei :1utor.
Cu sti111â :>i dra!:osle.
al cHalc.

Cerniiul i. 1 Dec. 1!112.
Iubite :)i -.ti111:1tc domnule Marian.
Am cetit cu marc inlere-. şi .1Lenliune manu-;cript ul :1lătur;1t. L-am compar.1t
cu lucrarea dlui lsidor de Onciul şi cu al te lucrări care alini: această chc.-.tiun<'.
i-: o lucrare solidl1 şi co nştiincioasă care intrep,eştc foarte mult !>crlerc;i dlui Onciul.
Cu mare îngrijire 'unt adu n ;itc ştirii~ clin cronici precum şi obi.crvaţiilc dlui Rom storf<"r. I .ucrarea contribuie. cc e drept, la rcsnlvirea chestiunii Mlrăuţilor. clară nu
c ln stare sft-i dea o rczolv;irc definîtivf1 şi mulţ;imitoare . Ar trc>bul să se de;1 o
atenţiune deo'icbită in.-.cripliunilor murale şi apoi rlc căutat ori de nu se aminteşte
prin urice ceva despre Mirăuţi. i-:u <1111 rmprcsia ctr lut·rnrea inaintc ele> cc se va da
la tipar ar trc>bui intrci:ită în acea'iti1 direcţiune . Se V•'dC că şi mult rc~retatul autor
a nvut această impn•o;ie, p;htn)nd-u încă in saltarul său. S:icot deci că dta al împlini
numai un ;1ct de pictate fa\•i de mareic nostru folclorist. întregind manuscriptul ln
cl1rcc\ia aceasta şi cl<\nclu-nC' o lucrare cornpl!.'li1. prC'cum a şi fost inten ţia autorului.
Aceast;1 din punct de vedere ştiin\i fie. Ca scriere ele populari7.;1re manuscriptul
s-ar putea publica imediat şi 'i<>cot c;\ n -ar fi fără folos. fiindcă cuprinde şi povestiri foarte frunm;ise şi inleres;mte. N-aş fi în s.'I de pt1rere.1 ca lucrarea să se
publice în urmări. fiindcă atunci ar pierde foarte mult din intcrC's.
Cu aceste obsc>rvatii ;1111 onoarea s<t-ţj rc-;tituiesc manuscriptul.
Cu privire la subven\ia cerută de la Snr. p. c . a~ avea de obo;ervat următoarele:
Casa socicUi\ii c într-o o;t;1rC' deplorabilă riindcă ŞcnalC'IL' particulare înghit pestc
:lO OOO cor. pc an. va o;.1 zicll 11 sumi'1 cu mult mai marc decât sunt veniturile -.ocie·
tăţii. Cili.ir nu de mult s-a f;icut un impru111ut ca _.., o;e acopere spesele> internatului.
Cu toate at·e'itCa. cu pentru persn;m:1 mea voi vota pentru sprijinul CC'rut, şi
anume nu clin cauză că m-aş simti vinovat că nu se clesfac exemplarele diale. precum pare să reîa.;;ă clin scri'ioarc:1 cltale. d clin motivul că Societatea pentru cultură
e'itc datoare sit sprijincasd1 toate manifeo;t.1\iilc literare. l\sa fiind eu voi vota cercrc>a şi m-aş bucur;1 numai ctind p;lrcrt•a 111ea ar întruni majoritatea voturilor.
Cu

'llimă şi

drai:oo;(e,
al cltalc,

*

*

T. Nlo;tor :r.

*

Cernăuli.

li Ma i 19 13.

Iubite Domnule Profo<.or,
Am primit <;crisnarc.-. dtale şi 01{1 r,ri1hcsc .1 v{1 răspunde că sunt gat.1 de a
i:nJJ pentru informaţiil e cerute. Voi c[1ut;1 ..a 111[1 intălnesc cu dl Mikulicz şi Tlnitchi
şi voi face cercetările trebuincioao;e in :r rhiva /\rmoniei şi la Biblioteca universîtătii. Cc ~ atinge de articol n oi cu 111;1re placcrt>-1 publidm1 ln Junimea J.itcrarll.
Privit.or ino;.ă la cli~ec trebuie 'iă obwrv ca noi n-avem lllijlnace ca <;[1 le facem. Stăm
material prost d l' tot şi :1 clişee ar recere o t'hcllui;1lă ck cel puţin 120 cor . Aşa
:l5 nr. inv. 951.
.16 nr. inv. 952.
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fiind. noi nu putem lu;i ;1s11pr;i n11aslri1 cheltui:ila .1ceasl:i. Vii roi; deci a îndruma
lucrurile :1stfel. ca (al'eren cli!:'C'elor să nu r;icl<i in s:1rcin:-i no;istrfi.

Cu d r:1i;os te si stin~ă.
al cllale clcvot:i t.

I. Nbtor :n

Ccrn;iu\i. 22 Mai Hl14.
Onora te Domnulr Sc>t'rct:1r.
Am primii invitarea Clubului Homun ..;i am onc:ire;i de ;1 vă comunic:i c;i
hotăriit să plec la Siret ::;i soi tin in vi:><"h iul ~i istoricul clvoastrii ora~ o conforinlă i!;lorie;i. Nu pol v eni in,.,i1 ln I Ju nie fiind :m f!:ijnt în alte pf1r:i. .'\s put-:-:1 deci
1>lec;1 numai la 21 /1111ie. Dac;i v:'l convine termenul :icest:.1 vf1 rov, S.-1-I acceptaţi.
Totodalf1 v-<L~ ruga si1 a~eza\i orn conferinlei :istfC'l. ca si1 pot apuca ini:-ă trenul ele
seari1 l:i Ce rnim\i. Titlul conf<.'rinţei ar fi : 1Ji11 islorin Sirl'111/11i şi a impre}urimii .
Am de ri1nd sfi insh.t mai :1IE'S asupr.1 coloni:t.ărilor clin :icc-~l cli!.tricl.
Primiţi v;i ror!. clic• sccr<:'t;ir, lncreclin\arca stimei si dragostei· melc>.
sunt

l. Nistor :cs
:~

* *
Cern;\u1i. 10 Iunie 191·1.

On ur:1lc clic Profesor.
Si11nuf1t[i la 13 Junie, orcic 9 ~c:1 r:i ne inti1lnim l:i llotC'I C'C'n\ ral '-Pre a s;irb<'itori aleQ"erea cllui S . J>u*caria ele mcmuru al Academiei Homi111c. Am onoarea
ele :1 te invita la aceastf1 inli1lnire c:1 pe un fo!.t elc>v al cllui Pu~c<iriu. Tt1toclatf1
tr roi: !'ă binevoie~; li :1 cumunica invitarea ;ice;ista si celorlalţi foşti elevi :ii cllui
Pu şca riu ck la r•imna7.iul rlin S irct. ln c;i:r. e<"'i nu pute ti veni în pC'r ~o:111:"1 vă rnr:
~.:1 bale\i o d ep~ă la adresa mea. pe c:1 rc o voi ccti la lnWlnir<•
Cu stimf1,
;ii rltale

J. Ni~IOJ' :li

· Domn u le colei;ii.
Am C<'lÎt prin foi ci1 ai trecu t ex:rnienul foarte bine>. Din :1cest imuuc urfltor
in<'iclc>nt te felicite:r. prietenestc.
/\I 1lt:1lc.

'

1. NiMor 40

I

T

3i nr.
38 nr .
3!1 nr.
40 nr.

inv. !153.
inc. 221!.
inv. 22!1.
inv. 9~>5.
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\"ie1rn. IX Tencll(•rg,

~• / 18

Iubite

şi

stim<1te domnule Marian,

/\m primit scrboarea citale clin 23. X 11. şi mă 1.1 răbesc a-\i ri'1spunrle. că am
foarte mult pe lim pă ministrul de finanle în partea pensi unii viar,erc a
cinei Marian. C.:u reir.ret insă trebuie sâ-\i comunic ci1 dl Vintilă Br{1tianu stă pe
punctul de vedere principi al, c<I nu se poate deschide „robinetul'' pensiunilor viaiiere.
c<ici ;1tunci nu şi-ar nwi pute;1 da rî1ncl cu sutele ele cereri. Aşa fiind n-nm speranţă
că vom putea re tt~i. dind majC1rită\ile camerei lmpărtă :jesc punctul ele ved ere> al
ministrului ele finanţe .
Che'>lia sporirii pcnsit~nilor clin partea fonriului, cred că .'i-a r(.-'zolvat favorab il.
cu toat<i scrisoarea pc.o;imist;\ a dtale ele mai cleunfizi. ,\colo s-ar putea face mai
lesne oarecare concesiuni. ca la parlanlC'nt. Fondul este al bisericii !iÎ de acolo
s-ar mai putea ob\ine cev;1.
Cu urfiri sincere J>l'ntru o;ărbători, te salut cu toa li'1 clrar,ostea.
;1 1 <!tale prieten.
stăruit

Buc. 25. X I I. 1!121.

*

*

*

('('rni1uţi,

10. IX. !122.

Iubite Domnule Profc'>or,

/\m primit azi la întoarcerea mea clin Bucureşti ~c ri<,0:1rea cl tale !iÎ am simlil
ne;11crit:?t pc c;ire mi-l faceţi. N-am primit pi'lnă azi clin partea doamnei
;\Iarbn nici o cerere pentru majorarea pcn:>iei. p~ care d e L>ună :<.e:1111;:i c·[t :1ş fi
„prijinit-o c-11 toat<i b11nC1voinţa şi recunoştin\a ce o avem cu lo\ii pc>ntrn fomilia
mult recrctatului S. FI. :\larian.
Primind r' cerel'c formalf1 în :1cest ~cn'> voi stiirui la loc-urile in drC;'pl pcnt ru
">atisf:icerca ei.
IJin primul parlament faceţi ~)i dvoastri1 parte si o prnpun ere pentru obţinerea
unei pensiuni vi:lf·erc ar fi găsit de bună seam{1 sprijinul nost!'U ;1 ) tuturor. ln parlamentul Lri::cut, fiind în opoziţie. n -aş fi pulul str.ioat<• cu o propmere ele <1cPsl fpJ.
La toamnă vc:i încerca să fac o propunere în =•cest s.ens pentru cina Marian
~ i dn :1 Sbicr;1.
lar;'i atunci vii roi? o;ă crcdc\i că ~untcm insuflc\iţi ele cc•!e mai ciildu m :1se
-;cntimcnte pentru familia clvoa~tră si că vom face t<•t ce ne v:1 :>ta in pulintă
pentru alin:i rea nevoilor ele care sufel'f1.
Huffii ndu-v<i -;{1 ti'1lmâcl\i cinci l\·î1ria11 complimentele mc-le cC'lc m.1i rcsp t>e·ruoasc. ri1111:in al dvoa~ lril vechiu bun prieten.
I. N btor ~ 2
~i reproş ul

* *
C(Jm itNul

:~

Socictă\ii pC'ntru cult. şi
S ec ţia literar{1.

liter. rom. din l!urnvin:i

Onor;1te Domnule Profesor,
Precum vă cumunicao;em mai cli1uni17.i in trc:1 căt Societatea pt•ntru cultur;-1
pentru anul l!ll4 un Colc>nclC1r in Jocul Cai(•11cla1'11lui lui Ne-;duc c.-ire nu
\'a mai apărea. Ca redactor r,ener;il ;11 acestui Calendar. am <>noarea a v<\ invita
pe cale;t ;icca'ila la colaborare. Poat<:' s-ar potrivi pentru CnlC'nrlar studiul pc carC'-1
pre g f1tiţi despre muzic;mtul Grigore clin Succ;1va. ln cazul acesta, noi ;11n r.rij i
edi tează

41 nr. inv. !l!i·I.
-12 nr. inv. :~JO.
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de executarea

clişeelor

necesare. Sau poate

că

aveţi

all articol potrivit pentru

Calc>11dar. Vă rog sa binevoiţi a-mi scrie. ară tunelu-mi te>toclată şi condil iunile.

Despre muzicantul Gri1?ore n-am putut
Aşteptând r<hpun<;ul clvoastră, vă rog
~ideraţiunii mele.
Al

clvoastră

găsi până astăzi nid o ştire pozitivă.
să primi\i lncreclin\area stimei şi con-

devotat.
1. Nistor n

Str. Iosif, li.

•

•

Iubite prietene,
Ali"1turat urmca1.ă lista restanţierilor din Suceav;1. Fa bi11c si o lnmânează lui
Nicolai ca să colecteze. Suma colect.;1tf! clă-o lut Tovarni\chi. "nconta revist<>i. ~i
lista lnapoiază-mi-o. Ce se ;mele cu revist;1 ? Cund apare '! Tof;m a plecnt azi la
Sucenva. Voi conveni cu el.
Te salut cordial.

ION I. NISTOR -

I. Ni<;tor 11

INE:DIT. LETTRES A LIVIU MARIAN
Hesume

l.':1rticle que voici presente 33 lelln?c, inedite<; '>iimce<, par le pre>sticieux historiC'n
lon l. Nistor (lHiri-196~) el aclressees ;, l'ccrlvain oricinaire ele Suceava. I .iviu
!\lari;in (18a3-l!H2). avec qui ii a public (Nistor. conune editcur I'! rcdacte111· respun.-.able, Mari;m co1111ne „pilier") la revue de la Societc „Junimea" - .. Junimea literară" (I .a .Jeunesse 1 ittr!-raire) ; celte publicalion a etc extr;m<'nwnt importante
par le foit d'avoir stinmlc ln Jutte de„ Roumain~ rle Bucovine contre la clominatinn autrichienn.• el d'avoir µresen:t• l'ctre <'l la culture- nationaux. Ies kttrcs quc
voici ont comme .-.ujel ju„lement la vie de cett.c revue. N elles font parlie d'un tr\'.>.-.
rlche et tres important clepot ele document!'. culturels. incleclit<, presqu'en totalite,
dan!'. Ic cadre du Fond memorial-documentairc „S. FI. l\hrian" ii Suceava.

-13 nr. inv. :ir>-1.
H nr. inv. H5tl.
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DOCUMENTE INEDITE CU PRIVIRE LA VIATA
LUI ION NISTOR
scmsom

m:

ŞI

ACTIVITATEA

I.I\ AU:X ANlrnU Vl'l'ENCU

IJOIN'A H UZDt;P

vieţii ~i act.ivită.\ii unor
indoialf1, corespondenţa primit."\ sau trimisă !)l
fot'idrl', ~i cazul l'<>l'~'>pondenţ(•î adres:ite lui Ion
Nistor (1876-1962). Păstrată la Arhivele de ~lat clin Ccrnău\ i 1, acl'asta cuprinde
aproape GOO ele scrh.ori. primite ele Ion Nhtor din primul deceniu al secolului al
XX-iea • şi pănă !n 19 IO. a n in care. <lupii cum sinr.ur mărturÎ'ieşte, "durerea mea
de pe urma pierderii Bucovinei ele Nord" a fost dublată de "o mare pierdere person:1lă. Locuinţa mea din Cernăuţi cu o bibliotecii ele 111:1i mullP mii de volume
privitoare ln Istoria românilor a rămas în nuîinile nf1vălit urilor·• :r.
Corespondenţa provine fie de la instituţii romîin~li sau clin străinătate, fie
de la persoane particulare. Dintre acestea clin urmă, multe sunt nume de rezonanţă
;lle s piritualităţii român ~ li. ca ele pildă : Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu, Romulus
Ciinclea. Vasile Grecu. Leca l\forariu. lori::u Toma, G wr~e Hotică, Alecu Procopovici. Grigore Nandri!) ş.a. Corespondenţa constituie un valoros tezaur de informaţii
nienite să intregeasca profilul istericului. peda(!OJ::Ului, indrumătorului cultural, omului prilitic, ctitorului Honuiniei l\l;1ri cnre a fost lon Nistor.
l n cele ce urmează, vom prezenta -;crisorile primite de lon Nistor de la Alexandru Vitencu 4•
Alexandru Vitencu (18i8-1!!62). a fost profesor la Şcoala Heală Superioară
clin Cernăuti. care in 1!121 va deveni Liceul lfoal Ortodox nr. I. iar mai ;ipoi
l,iceul „Mitropolitul Silvestru" 5 . Din J!Jl!I deţine funcţia de director nl acestei
instituţii, care datorită aclivită\ii ~mle Vil deveni una clintrt> cele mai moderne de
profil din ţară G.
Tn sfera activităţii lui Alexa ndru Vilenc u se lnscriu !ii preocupări istorice.
Dintre lucri1rile sale amintim : Contribuţii kl istori<:ul şcolii reale ortodoxe din

Un inestimabil izv1.1r de infornrn\1i in ccr,·etarc:i

personalit.."\ţi ii repret mt<I. C;Jr{1
rămasă posterităţii. /\cestn P, di11

1. Arhivele de St:it. Hcgiunen Ccrmiuţi, Ucraina, f'onclul personal Ion I. Nistor.
lnv. !188, care eo;te format din '.?14 ~l' closan•. Dnsarell! !'.'J8-273 cuprind corcsponclrn\.ă.

2. Cea mai veche scrisoare datată este clin 1905.
J. St:eiinn Nea1me, Jon Nistor - cel mai dr. sea mă istoric şi om politic al
Hur.n vin<'i, Studiu bio-bibliografic. Ion Nistor, Istoria IJu.covinei, Bucurc1'ti, 1991,
p. XXIV.
4. Din această arhivli :lU mai publicat Draqo~ Olnru, Se:rtil Puşcnriu, Scrisori către Ion Nistor, „Mioriţa". Cernăuţi. An 11, nr. 2. lunie-iulic, 1992, De asemenea, multe alte scrisori s<! :iflă sub \!par.
5. Mircea Grigoroviţă, lni•ăţcimântul i•i Nordul Uucovinci (17i5-194·1), Bucureşti, 1993, p. 162.
6. Ibidem.
:~

- Anu:irul BuMvlncl
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Cernăuţi, Cernăuţi. l!J35 : Dcicumcate ,'\Ioldovc'1WŞ 1i clin l1ucovina (co!eqia !011 B<iloşescu din Comărcşl1}, Ccrnăuti. 1!12!1, Vechi Documcnlc li-1oldorcm:şt i, Ccrnfn:\i.
1925. A fost unul dint:-c frunt;1~ii mişcf1rii n aţio n:i ie si cultu1·ale din Bucov ina,
n:cmbru <ict iv 111 Societăţii pentru Cultura ~i Litcralur:l şi d sociN<"1iii Şcoala
Hom ii nă 7 • tc1·cm de ;1c.-tivit.."1te pc care cu si.c:ta·an\ f1 s-a in!i'llnit cu Jon Ni .tnr. A
făcut parte, alături de Sextil Puşcariu. Di cinbie Bej; .11. lsiclor Bodea . MaximHi;m

Hacman. ş.a., clin grupul de intelectuali ck• la C e rni1uţi care in toamna a nul ui l!Jlll
a u ini\ iat acţiunea pentru realiz;irca uniri i l'> ucovim:i cu Homunh. aviincl un rol
important ln înfăptuirea ar.telor de 1:1 n oc~omh!·ie · i :!8 noicmbde l!JIH'1•
Ca urm;ire a in tcrventiei lui Ion Nistor. s-a nun-,[1rat p rintre delegaţii şi consilierii , special i şti !n probleme e tnoi;rnficc ş i g"eoi;:raficc l"are au insotit Delcrr:: ţb
româ n ă la Confcrin(a de Pace de la J);1 ri i-, t·a reprezentan t ;ii Bucovinei 9.
ln „Fondul pe :·,;ainl 11. n N:'>tllr", se păstrcazi1 patn1 ~crisori <::dre:mle acestuia
ele către Alexandru \'ilencu cli n T'aris l n perioada 'J 1~1a rt il•-25 n:ai 1 ~11\l. în accaslii
perloiuifl Ion Nistor era. cli n 18 /3 1 decembrie Hl18 mi nistru ff1r[1 partofolit1. rcprczcmt{mcl intc>resd Bucovinei, <'U reşedinţa !;1 Bucureşti, iar din .iprilie HJHJ,
ministru deleg<it :ii ::uvernului pentru aclmi n ic.tra\i;l I3ucov:nc! cu i;ccliul la Ccrnfnr\i111.
ln scrisori, t\le~;;inclru Vitenc.-u ii informează pc Ton Nistor clC'~.pr<' clesrnş urarea evenimentelor c:1 r c priveau Homânia la Confi=r inţa ele Pace, eul ş i asupr;1
activită\ji n~mijl ocite a 11r.or llllm bri i :1 i clelenaţie i. ::;i mai all•s a reprezentanţilor
Bucovinei. Că au fost apropiaii ~i animaţi de aceleaşi C<'•nvinr,eri politice. o demonstrează tonul amical d!n corcspll ndcn\ă. cât 5i însuşi conţinutul ci.
Aceste scrisflr i. ca şi cnre.~ ponc! C' nţ 1 lui lon ll:lst:ir cu s~xtil Puşcariu 11 pc
marl!inca aceloraşi evcnimC'n te, rcprczinti'1 !nr(1 11 clovaclil a preocupării luptă to
rului perpetuu p :::nt:-u făurirea şi consolidarea Romimici l\Iari pentru acele desfăşurări care avc.1u să dea consfinţire:1 juridic;~ internation al:'.l actu lui 111:-:ri i Uniri.
DC' asemcne:i, afl5m clespi·c un n ou :ispcct al i01 p lki1rli lui Ton 1\Jisto:· în ampl:i
;1cţiune propa ga ndi stică menită sii su•ţi nă clezidcratcle naţion ale romflncşli fa Conferinţ a rle Pace. Se p;ir."' că „;1cca Lupt<i de pr inc.-ipii !ntrt' lttme:i nouă ş i lumea
vecheMn, „difcrcn!.elc ele metodă. principii şi cc1nccpţii" 11 care s-::i u manifcst:i t
între cei care ;iveau menirea să guverneze proc~~:.:11 inte r. rării Bucovinei în structurile economice, plllitice şi cullur:1le al e statului naţion;il roman unitar, s-a transferat şi desfăşurat şi in ~culisele" Dele[;a\iei române la Conferint:i ele Pace.
-

1-

P:iris, !;\ 3 m :n·ti c 1919

.'

'ora 11& prictine,

SrJsi\i b P;iris im c<lint ne-am p:-ezint:1t D- lui Min istru î'r~cdin te I~ l:i H>
fa ur. Chc<;ti;i Bucovinei stă bine, ne-:i slltVi d-lui ~i clupă o săptămână nc...-1 comunicat cil 13as:ira!:>ia trccund pc ele-a intrer- ul la p :i trin m:1mă nu se putea ~::.i se
ştirbea'ică nici Bueovi n a, ~i c de pf1rE-re ct1 chesti unea te ritoriala e defi ni tiv r0wlvati1 i:;i nu crede că s-:ir mai r>utea reveni asupr~ ci, ceea C:! e conte~,t:1t inc.-[: p~1n ă
, . Alexa ndru
Vitencu, noc.-tmumti Mtildoveneşti clin Bucovina, Cernăuţi,
1929, p. 4.
8. Se~:til Puşcariu, iltfrmorii, Bur:urcf..li. J9î3, p. 318-321 şi V. Gh. Miron. Io::in
\1. Cocuz. Unirea lJucovinci ci: Romdn!n, Suceava, V, 19i8, p. 65-72.
!l. Sextil Puşcariu, Op. cit., p. 34.!l.
10. Stelian Neaf.?Ot', op. cit., loc. cit. p. XX.
11. Sextil Pu şca riu , C'.â(cva scrisor i, Omagiu lui Ion Nistor, Cernăuţ. i , p.
14-21.
.
12. lbiclem, p. 18.
' .
13. Alecu Procopovici, Ci71,ţp~eu ~ţ! a11i' de la Unirea 811cotii11ei, Ccrni1uţi,
0
1934, p. 24.
I
.
14. Ion I. C. Brăti:inu. Pr<·~edintele Delcg.lţi:?i român e la Conferinţa ele pace
de la Paris.
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;1zi ~! se mai rliscuti'1 pe chestia Bnnntu1ui -,;1u :i T01·c1ntalului, mai bine: zis. D:-ir
s;i sper.:im că şi aici ni se va fact> flrl'plate, dc~i ~twbii au :\dercnţii lor in ceea
cc priveşte Torontalul.
'
Nu ţi-am scris pânf1 ;1cuma pentru dl nu ' ernm •;irur· clacit smC!:·te po~t n la
Bucureşti, clar astăzi pleacfi trC'nul ur' care am ' sosit n11i ;1iei, dupfl cc i ~. au f;ic-ut
operaţiile necesare, şi clea ltcum sunt siuur c-:i capeţ i scrisoarea prcz~nti1.
Iţi ali'lturez clin ziare cele scoase privitor J:i noi si tcrltorlile noastre p~ntrn·
.. Glasul Bucovinei" ir. şi de acuma le \in la curc>nt despre tu:itc c:c va fi cn putin\{1.
Stau !n ccmtact cu Lăpf1r!atu, Driii::hicescu l!Î hirnul presei romilnc Iii. Bro')ura de~prc·
Bucovin a şi !fanat. partea întâia tradus;i dupi"1 manuscrisul tau. se prezintC1 frJ;irte
bine. Se află su b presă şi alte bro~:uri ~i Bm·ovina lsi are partcn :om 17.
D. I-'. 13 lot a rămas cu firea sa ele inti'i iianl şi nu ştie cum s-ar r!esh:ira clC'
cei ce-i par neplăcuţi. /\ intervenit pe lân ~tr ci-nul mini">tru-prc~cdinte intr'o t'lw„t ie
şi n -:i ro~t <::ltic;fUcut. E vorba ele pa:;aportul ci-lui R. c:irc ;1 rămas lot B.
D. Ho~ca 1!1 a ici ele zece zil e . t' aplicat in biroul l'lisiunii ca arhiv:ir. Ba-;:1ral:cnii
au s:i:,it :icum 5 zile ::ici.
1nchci că pleacă cu1·ic-rul.
Te salut cnrcli;1! al tfm

„

1\. Vitcnca

Arhivele ele Stat. Her,iunea
lnv„ !HI!!. Dosar 112. !. l -2.

Ccrnă:J!i.

Uc-r;iiria. Femei personal Ion I. Nhtor.

-2-

Paris, la 9 martie 1919

Dr;ir.<i pricline,
De dind a sosit M. S. He!'inn, aic.i lumea parizi;m;i c !n vie mişcnrc. Pretutindeni i se aduc ovaţ. ioni. publicul aştcaptf1 orc !ntrct:?i in anumite locuri pe unei~
ştie că arc să tr eacă rci:;i n:1. 'fonte jurnalele scriu coloan<' întregi despre reginii
si m.t;i in fiecare zi.
Ieri la orele şase s -a ţinut o memoi·;ibilu şe<linţă la Coloni a !?!>mână de nic1 ~ '.
Pr~cdintele Societăţii Homfme din Serbia a \inu l să informr.ze c:olonia că in
numele Homiin ilor clin Timor. s-;i făcut un memoriu c:are va fi ln;1intnt Conferin ţei
ele pace. Cer ~i clunşii ca principiile lui V. Wilson s."\ ~e nplice ::;i ln Homânii din
T·imoc. I nteresnntele expuneri care ar;1tă di com;tiint:i Homfinilor de :icolo nu arc
nevoie să fie Lrezit:1, cf1ci. f·i luptă contra tendinţelor de wrbizarc pc tl'rcnul srolar
şi bisericesc <?li fost aplaud;ite. J\ 11 vorbit )ii reprezentanţii Ho11111n ilor clin ~far.e<loni:i .
cc·rilncl şi ci scutul patriei mame. Jn sffi r ~ it. s.a v»tnt <>rezoluţiune pmtru lnfii nl.arca unei lil!i cnre sii lucre pentru re11lizi1rea imediată 11 idealului naţionnl. ln orice
c:az. socot că vecinii şi aliaţii noştri se vor răzuilncli de n insista asupr:i c-edării
teritoriului din Ba'1at care vor să-l aibă. Se vorb eşte chiar că o l:tsă m:1i domol,
15. Or!'a n rle proparanclă pentru unirea· politică <1 rmnl\nilor de prctu\!indcni. /\nare la C0rnii1.1ti la 22 octombrie l!JHI. i;ir ele ln '?.·! noiembrie devine coticlbn. Director: S!?X til P 11şc:1riu.
Jo. „Bure;iu d e 1a Pre-.se roum:ilnc„. inf:iintat de l.c1mtfo !?wniinlci ln p,,rl<:.
Vezi Mirce:i Muş;1 t si ton /\rd<>leam1. De la st atu l !J:!tn-!lac la ,ţtatul român unitar~
Bucureşti. 198:J, p. 5fl7. '
17. fo :icf!<tslă serie se înscrie :;i !11crarc:i Iul Al, Vit~ncu . Uz .~ftuation ct1!0- ·
graplifoue c>n /311cor>h1c„. Paris. 1918. ·
18. Nicu sau Ncni:?oe Flondor : a f<lcut pnrtc clin Dele!!a\ia rllmfină Jn Con~crin t<i de P:icc. cn reprP.zent:1nt ni Bucovinei.
,
Hl. /\rhip Ro~ca '1977-1926). , pic~_or· buc:winean, a in!io\it DeleJ:?nţia romf1nf1
la Conferinh de p.,r.e de la Pari!'.
·
20. „Colonia Românii" cuprindea cca. ~O ele .personalităţi rcfu11iate tn perionda 1916-1918.
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numai ar vrea să ;iibă g;iran\ia că H. odată stăpuni până la Dunăre. nu vor căuta
a trece riincolo.
Ieri de la 12 din 7.i s-a hot;irut în Biroul presei romune scoaterea unui Uuletin al inform~1ţiunilor romilne 21 care ~ iasă odată pe săptămână. miercuri sau joi,
care să cuprincll1 cele mai nouă informa\iu n i privitoare la chestiunile Românilor
de pretutindeni. Acest buletin arc menirea să informeze oficialitatea şi presa de
pretutindeni. Directorul Buletinului este profesorul RC)ques.
Deallcum e foarlc mult de lucru, mai ales in chestiunea despăgubirilor. Se
fac rapoarte pc.'>le rapoarte, odată ciupii modelul france7., altă dală după cel ame1·k:m.
:\u sosit air.i si delcgaji ai Basar:ibiei şi inaint1~ de trei 7.ilc a sosit clin Londra
d-nul Muraoci care lucrea7I1 cu ei impreun:i.
Biroul nostru se află la P;niis 8 •· Rue Pierre Charon.
Hotel Galia.
Zilele acc<;tca so„eşte şi preşedintele Wilson şi in decursul lunci vor veni
în clezbalerc che„ti unilc prelimin:1riilor păcii, clupă cc au trecut şi au fost aranjate pc comisii.
Te salul corcli;il şi te r<>!J tr;msmitc salutări tuturor prietenilor şi voitorilor
noştri ele bine.
Al tău.
A. Vilcncu

. \rhivde ele Stal. HPgiunc.1 Cermiuli. Ucraina. Fond personal Jon I. Ni:o.tor,
lnv. !IHH, Oo„ar 112, f. :1-4.

Paris, la :11 Martie l!JHI
Dragii Tancule,
Scri~iarea ta :un primit-o la 2!1 marlit'. clcei tocmai o s.'iptâmână clupă expedierea ei. Mă mir cum ele nu \i-au venit la mi1nă punii ac:-um cele 2 sc:-risori ce
\i-:1111 trimis prin oameni ele serviciu ele la căile ferate. Ti-am tr•imis şi câteva pachete ele g;1zete ele aici ca -'ă poat.'1 servi redacţiei „Glasului".
Curierii noştri nu prea sunt ele încredere după cum ne-am convins. Corcspnnclcn\e trimise lnainte ele (i-i săpuimilni abia acuma se certifică c.'i sunt sosite la
adresele lor.
Aici merg treburile bine. Am d<il un <irticol de dHev;.1 pagini clcs1)re redeşteptarea naţionalii clin Bucovina D-lui profesor Hoques care
anume mi Ic-a
cerut pentru o broşură despre Bucovina. Am preriătit ceva şi pentru „Buletinul
informaţiilor romilneu ele D-nul Djuvara, Hoques, Guerin.
O expunere amănunţită clcspre chestiunile noa5lre 1'I Conferinţa ele pace
ii am ln pregătire pentru „Glasul" şi dac;i nu pleacă nstă7.i curierul ci abia mânc,
~1tunci l-aş putea trimite cu trenul ele vineri.
Pc noi ne-au pus pe J?Îmduri şlirile ce circulă despre primejclin C(' ameninţă ţara clin partea bolşevicilor :n. Hi trimit alăturat interviul ci-lui Gucrin

21. "Buletin d'informationcs Houmaincs". editat ln martie 1919 de catre „Bureau ele la presse roumaine".
22. ln martie 191!1 ca urmare a unui schimb de teleqrame intre guvernul
Huslei Sovietice ::;i ni Republicii Uni:arc a sfaturilor, statul major al Arma!fci
roşii ucrainene a planirical operatiuni ofensive pc clciuă direcţii. Prima armată
sovieticii ucr:1ineană trebui;1 si1 dea lovitura prin Bucovin:i, pentru lel!are:i diri.>eti1 cu Armata rosic unJ:!ară, iar a doua. trebuia ca lmpreună cu voluntarii
internaţionalişti sfi porneasci1 o ofensivă pentru ruperea ~oziţlilor forţelor armate
române in zona Basarabiei şi încercuirea lor lângă Nistru. Astfel, erau puse
jn primejdie netele plebiscitare, democratice, înfăptuite de poporul român in
cursul .:mulul 1918.
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rlin „l.e M;1tin". Din pricina rc>volutici din Un1taria nici nu mai gândim .să poati1
11c'ltruncle vreo şlire clin lară. Cele două scrisori le--am expediat la locul de cll~
tinaţie, iar pentru operele apărute nle D-lui lorgn aici i se vor lrimili;> mai multe
t'Xemplare, săptămuna aceasta. Pleaci1 peste câteva zil e Gu~r in la Bucureşti şi
va lua o ladă de cărl! cu !'ilnt'. ln decursul lunii accstc>ia, p;ină la Paşti poClte
vor fi iscălite cum „c presupune preliminariile păcii ele cittn• nemţi. La \'ers;1illes se foc adaptăril e necesare la otcluri pentru a-i achiposti pc delegaţii lor.
Cu frăţească strângere ele mimă rămân al tău,
A. V Ît<'ncu
Arhivele de Stat. Ht•giune<i C,·rn:"lllli. Ucraina. Fond
ir. 112, f. 4-5.

pl'r~onal

Ion, I. Ni„tor. lnv.

!1HH, Do'i

-4P:1ris, 25 mai l!llY

1'e ro(! scuzei că nu \i-am scris cir atilta timp, dar nici n-am ce-ţi raporta
deosebit. Te felicil si pt• calea :1ceasta pentru succesul obţinut :SI sunt sigur c:"1
treburil e in Bucovin;1 vor lua o t•nlc bună, clcşi lupta cu r<'ac\ionarismell' şi cei
dornici de dtpfttuialft nu va n tocmai u~oar;i.
Situaţia de aici s-a schimbat inlratâta că ne apropiem cir sfii~itul lucr;irilor
Chestiunile tcritori:ile conlrover'i:tte. clupă am1inî1ri ele pe o zi pe alt.a M!amănă
definitiv tranşate in ~edinţa celor 4 cit• vineri 2:1 mai. Nou[1 ni se recunoaşte lntreai;i;i Bucovină clupă ce s-a u ff1cut încercări cir ;i se face rectifi căr i in nordul
Bucovinei privitor la Colmani i;i :Zastvna. r<'specliv la districtul Vijniţ:i „ub pretext. ele intere~ economice cu Galiţia orientali1. Banatul rămfme trunchi;1 t tn
folosul sârbilor. Mâine avem inlrunirea săptămânală la obicinuiti1 la D-nul Bră
tianu ~i vom ana mai mult. Cărui va fi tratatul ct1 Austria !fi UnJ?aria definitiv
terminnt te voi fn~tiinţa pe cale telegrafidl . P•in;i atunci ar li imprudent.
D-nul n ostru nu s-a desbitrat nici aici ele cvreofilia s."I. ci clin contra, f;ice
intPrven\ii pentru !'Vrei. Orlatii a cercat a obţine licen\a prntru 10 evrei. comercianţi la Cernăuţi <lt• a vPni l:i !'aris pl'ntr11 r.ump;·1rarca m[1rfurilor pPntru Rucovina. Acum in urmft a 1ntc-rvenit p<>ntru fostul acljutant a lui Fischer 2~ dl' a i 'c
elibera licen\<1 ele trecere in Franţa. Hespl'ctivul cle~i n-:1 ob\inut în februarie
un paşaport pentru strl1inătnte ln Bucuresti o;e aflft de prez<'nt in J.:lvcţi:1, clar
ff1ră permisiunea lei;a\iunii noa„tr<.> nu capi1W p<•rmis dc- trecen•.
Eu aflând de clernersul ci-lui I-'. :r.. pc limi:i<\ Jeiia1iunc am înaintat un protest arătâncl motiv<!lC' pentru care nu ~e cuvine ele-a fi sprijini t ele ;1 utoritf1\i un
individ care ;i lucrat contra intere,c>lor rom1inesli.
Cee;1 ce mit miră insă e faptul că D-nul prim p:ire a ;ivea 11 piirere bun;I
despre cal ităţile ace!>tui personaj. dl'altcum imi pare neexplicabil ('Um D-lui ar
fi putut prezent.1 D -lui Br{1tianu un proiect pentru reformarea irodului ele pu\'ernare in Bucovina. După proiectul s."iu. toate secretariatele -;e clesfiin\eazii. in
fruntea ;idministr;1ţi~i rămi111e un J!Uvernator comisar rc!:;tl încolo toate autorităţile au"'triece 'ii' restahile,r;c sub forma lor veche. pentru „o mai lesne contopire
cu patria m;1mă". l-am ff1cut obir.cţiunil<' melc, i-am arătat cit n-are nici o t'Cllllpetenţă pentru a ln;1inla asemene:i proiecte făr{1 (',\ ele s[1 fi trecut prin sfallll
\ării. Dânsul in">ă afirmă că ;1 fost invitat sit inaintczt• proiectul respectiv. D;1c;i
s-ar întâmpla ca D. B. în n<'cunoşlin\ă de caud1 l-ar rccom:mda pentru postul
de ministru deleg:it la Bucureşti . ceea ce ar fi in detrimentul neamului. atunci
ar trebui să dăm în publicitate faptele sall' n:1\i1m;ile. N-ar trebui sâ ajunf?[t treburile pună ati1t:i, dnr nici nu se poate tolera ca un atare om s[1 fie initl\at l:i
post atitl ele însemnat. Acest om cu :1mbipi cit• m<"'1rirc şi cu dorinţa ele imbogăţirl• cu orişice preţ şi cu o~ice mijloace ii face a călca cele mai sacre inclato-

:.!:J. Este vorba ele conflictul dintre cei doi miniştri clelt?l(a\i ai Rucovim·i.
Ion Nistor l'.'i Iancu Flonrlor. care in aprilie J!ll!l a dus l:i demisia celui clin urmii.
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riri de romiin. 0.;?altcum, (l-nii din .clrJeJ!a\ic prin ccmlactul zilnic au priceput
cu cine ;1u de-a facf. lnterventia . s;t in fok1su l ajut;irii lui Fi-;cher a provocat un
"1ÎU rcscntin·.cnt la membrii ctrlei;aţiei.

Te s<llut fră\ csc,
A . Vitcncu

I•

/\rhivcle dt• Stril, Her:iuiw:1 Cr1:n:·1 uti. llcraina, Fond persi.nai Ion I. Nistor.
lnv. !IBll. Dosar, 112, I. î-9.

DOCUMl•:N'rS INEDITS CONCEHNANT LA vm ET L"ACTIVITl~
D'ION NISTOH l.F:TTHES HECL'ES O'.'\LEXANDRU VITENCU
l

He sume
L'aull'ur prcscnl:.! des lctlrcs adrcs.'il'e'i par ,\lcx:mclru V itencu a Ion Nio;l:ir
cl.'.1ll."€"S du J Mars JU:,qu 'au 25 Mai 191!1, !l' destin11tairc et:ml a celte cpoque-la.
l'un des plus ,::rancls historiens 1"'>Ull1ains el me111c un rcm;irqu:1bl<• h1)1n111c politiquc
et prrifcsscur uni\'crsilairc. {!;?alemenl.
Les lcttrcs lroll\'ees, ci joi11lt:r., donnent au lcctcu r la possibilitt'.> cl':1pprcnilrc des
nouvelles, moin"> connue'i, concernant Ies travau:x de b Conf~rcnce de pai:< tcnuc
a P:1ris oit la clcl(•r,ation roumaim' a deploye une riche activile C'l ele cunstaler que Ic
profe~~cur Ion N:<;tor a beaucoup travai llc pour l\clification pnlitique l'l tcrritori:1lc
ele ln Grande Houmanie.
Cc' lcllrcs conservc.-<?s dano; ll'.'> /\rchivcs d 'l: lat de la rei::ion Cernău\i 1Hcpubliqt1P likrai1w) reOetcnl :iinsi un<' pa„tir 1111..'011nue ele l'activite pulitiquc de lon
Nic.l•1r :'1 celle epo1;11c );'1.

2~. Fi~cher. }~luarcl co111:J11tla ntul
µerio:1cl.1 primului ră~bni 111011<.1"11.
25. Nicu Flondpr , vezi nula 16.

for\c lot
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PHIF.TENIA LUI ARTlJH GOROVEI CU LECA MOR-\RIU
-

::;cmSOHJ CATm~ CAHTl.IJV\HUI. BUCOVJ'.'il::t\N'

l!:xistă in i:.toria culturii rom:"ineşti nu1nerua'>c cxcmpl<' de i·l'laţii rodnice,
intre cărtut'ari de aleasă ţinută . U·l ascmene;1 nmdr•I li con,;ti tllil' prietenia lui
Artur Gorovei cu Leca :Morariu. Uislanta mică dintre 1-':lltil"cmi - unde lo::uaa
folcloristul - şi Suceava sau Cermluţi, uncie a vi e~u it profN;orul universitar, a
ial"ilitat men\inerea prietf'nici, d;u ceea cc i-n le~at m~1i mult, a fo~t setcn de
cunoaştere. d.:> inform:ire reciproca. imp<irt.U-:;ir.?a sincer.1 a b11curiilvr şi amâr;iciunilor, incurajarc<•. sfut1JI, ;1arerilc ct• le cereau ;.mul altuia. I.a to.:itc aceste:t se
adăur:;iu vizitele, unde îi desfo~1 muzica. ştiut fiind ci'i sfJii; Mnrariu er11u a.~i ai
pianului -;i v iolon cel ului. iar soţia profesoru 1ui , înzestrată cu u voce frumoasă,
l-a f[1cut dcseori pe biilrfo să intr~l>e ia scri-;ori ce face „Diva".
Ne proounem in ct>le cc urmc·az::i, .,.;1 unrninm nîndurilc creatoare ale mar.ului de la Ff1lticen i. impiirt3şite cc.respondentului -.ău. timp dl' un sfert di• veaC'
(1925-1!151). între Pi er:i '> man• difen•n\<i de văr'<\:°1 (:!4 ani) carr - curio„
.
i-a apropiat :<:i mai mult. Cior<.v~i „u se jenea:l.'1 o;f1-i cr>ar[1 pi'1r<.•ri. Primeşte cu
r ·•f!ularitatc revhtcle "FM-I· rumo~" :-i .. B uletinul Mihai Eminescu··. iar el trimite
din F<'1tic1•ni „Şeziitoarcn".
·
Perioada interbt>lic::i le-a in;{,iduit sfi se vizit.:>z~· mai cles. O elocventă clovadii
a prieteniei ~e-i lega. o constituir l'fr>rtul lui Î.C'ca ~forariu de-a M? confori cărtu
rarului făltie e ne11n titlul ci<' do1·!or lionoris "(III-'« al Universitf1\ii clin Cern;iul. L
Cu anul l!l~O. incep r.rentntile si lupta pc;1tru ~upi·:wi!.'~uire. Cinrnvei sC'
:1,bale sâ afle ;,d res., vechilor pn<:teni plecati in rcfut?ill. SP hucură cf1ncl :1lld<'
vcşli buni\ se int.ristl'a7.tt .1J;it11ri d<' ci pC'n tru „ricc 11Cl'C'u-;itf1 ~i int:-ea b'i inr,rijr.i·at. el e mai scoatr. revista ..F;\ 1.-!'rumos". D.1cf1 folclllri„tul ~e J[1ud:1 cu orir;inea
bucovinc:rn:i. a inaintasilor ~âi. nu-i m:ii p u\jn :1dr.vf1rat că şi J .cc;1 Morariu unnfirt·a
viaţa cultur:Jhi a FiHticenilor, oraş wrC' a dat tiirii mari pcrsr;nalitf1ţi.
:\nul J!l4·\ i-a dcspi1rţil o bun:! perioaclf1. fiec;irr. r.f1si ndu si tm loc de refut?i u :
Gorovc.>i la Blaj. iar 1,c['a -:\Jor.nriu l:i Hiimnkll-Vâ!cca. Din crirc";po nd cni ă '1fl<lm
că bibliotec-a Mitropoli 'Î grc;:o-catc,Ji r<' i-a alinal am[ir:kiunt>a. Se inhilnc.•a apoi.
cu doi vcc-hi pl"ieteni: J\Un:l (;eori::c •.:;lino di n Ff1Jticcmi si fr>lcloristul Alexiu Viciu.
întors pe plaiurile natale în Hl·I~• . .".rtu r Gorov<'i va avea ele ltmtal cu s:irăcia. cu
~in~nr{1tatca !;'i mai ale" <'tt boala tlt• ochi. I a acf'stca se acl[1111•a tristctca pentru
J•Î<'rclerl!a de cărţi şi doc1111wntl'. Din rlori n\ a d~-a v~ric dH mai mult. inc-cpusc
!.tudii '<Crioase asupra lui Tcoclor \';irn:w. autorul cărtii /.~toril! t•i Hi mdc•. Scriitorul basarabt•an nr fi lă„:1t 'ii Vt•rsuri . rare clin pt1c:atc nu 'i-au r;io.;it.
Aflf1m - nu fiiră mirare - . cd h:Hriinul · e avimtii in d!lătorii ma i in d<'pi1rtatc. ca de pildă vi7.ita ce i-a f;1rut-n la l'i;1tr:1 Nl'amt l 11 i C. T. Kirilcanu. ln
., ~mii bihliotccă s0 simte hinc. având totul la indem1int1. Cu vederea nlC'rc u
,);ibit{1, folclori'<ll11 iqnor:\ !"atarw:ta, r<! se lntins~sc la aml:ii <>t'hi. Tncl'rca s-o linfi
;n I<>~. cu iod. !'\u :1 pără'iil carh•a 1:.ii V(irnav. or1nă cc n-:i tc rminnt-n ele cn1>i:il.
tJ întrista faptul ci\ nu ar•• unde •-o tip:ir<'a•w;i si tf1njea ciup;i Ion Rianu. omuJ
<1ti\t . dP în\eleC?ător de Jn Academiu Homânit tI pomen t>~W i11 mh.iv<' ·pe flit>
Torouţi11. mecPnatul a::uni !<firac şi bolnav . cu '>o\ia '>a J:Jv ira -. cc i-ar fi tipur it
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chiar şi in pierdere cartt'a cu pri1:ma. O undă ele veselie se desprinde din mărturia
in 1894, când a trimis o comunicare dl•spre ObicC'iurî de nu11tcl i1i Jlomânict,
la Congresul interna\ion;1I ele folclor cit' la Chicago, al ci1rui vic<'-pr~cxlinle a fo!>t
ales, doamna Bas.sett. secretam cor.r.resului i-a făcut cuno~cut că traducf1toarea
textului din franceză in eni;lt'ză, o clo;unnă mult.imilionarf1, văduvă tânără, v;izându-i fotografia, l-a chemat in America. s{1 se insoare cu t'a. Dar folcloristul era
căsătorit. ele un an ... Textul comunicării sale, ap;1rut ln voi. I din ~lnternation:1l
Folklore", nu i-a parvenit nicioclatii.
Neast.ampărul crealc1r lil cei 85 cl1~ ani ai săi. ii incieamnă pe Gorovel s;i
incl·ap{1 o Muno!Jraf ii' Nir.u Gu111. in care scop l-a trimis pe fiul x'iu Sorin. să acluc;i
de la N. N. Gane. un gc;m1andun t•u documente.
Ullima ~crisoare. cl:itat;\ :!3 f<·bruariC' 1951. e trimisă din Bucureşti la \'âlct•a .
Folcloristul nu bănuia ~ă uvca cle trăit mai puţin de o Junii. Aflăm că pe ldni?ă
cataractă, l-a necăjit auzul. ;iµoi o hoală ne piept. Toate s-m1 aciunat pe un fond
de slăbiciune fizică, conjui:;nti1 - .~l'mtern sÎf?Uri - cu zbuciumul c;ufletese t•;i şi-a
întrerupt munca ele-o viatil . S-a '-lins la 19 m.irlie. in ;u·elasi an şi a fo:o;t inmormtintat in parcela .„eriitorilor ele 1:1 Cimitirul Helu.
Pentru soţii Morariu. cli„p:irilia lui Artur Ciorovei a fost un prilej de profundă intristare. LC' rărmlnr•a farmecul amintirilor. al clipelor petrecute lmprt•una
la Suceava. C1'rn:"1uţi ~: au Fălticeni. Pl'ntru l.e::u Morariu. o lacrimă strivită ln
colţul ochilor. C'ăci piPrdC'n 11 cronică vie. un martor al atâtor evenimente, omul
care i-a văzut pe i-;mincscll şi Creanf?[t la lll.'ji.
Din cele 411 cie scrisori trimise de folclorist, am ales pe cele mai scmnificnlive.
De• a~meni. am renur1\<1t lor unde fraf?mente cu caracter personnl. legale ele viaţii
ne familie. Misiveh• pe carC' ll· prc1.entf1111 mai jos in extenso. lntn•gesc activitatea
:o;pirituală a unei epoci cc nu trC>buie cla1f1 uitflrii. ci oferită R<>nera\iilor tinere clC'
critici şi istorici literari. dar ş i mnr<•lui public. ca cxC>mplu de dl1ruire pentru prop;işirea neamului din care au µurccs cei clui d '1 rtura!'i.
că

Folticeni. JO mari 92:>
Stimate DomnulC' Mor;1riu,
Mul\ămesc
să

vii dau o

(JPntru frumm;ul \'r1lum

~ ln:<.litulorul

CrC'angfl"

1

şi-mi

da\i voie

lămurire.

Uccul nou (p. :.!:!) a fost o şc1.;1lii care a j11c;il un rol inscmnat ln !nv;iţfl
miintul particular <lin Iasi.
La 1866 s-a infiin\at. in l a~i. /11:-;titutul Aea<icmic cit• d1tri'1: !\1aiorescu. Malik,
Culianu. Poni. Pavel Paicu. Dr. I. Ciur('a ş1 inginer D. Quinezu. Primul bacalaureat.
ieşit <lin această :icualii. a fost t\ . D. Xennpol.
Pc la lllîO. alţi proksori clin la:ii : Climc>st•u, T:wni l"tc., au fundat J,ic:cu/ Nou,
care, in 18î9 s-<1 contopit cu ln~titutul Arackmic, .sub numele de lnstitutele-Unik•.
care au funcţionat pi111i1 l<1 I r.cpl. 1!107. ln Institutele-Unite :un trecut şi eu
bacnl<1ureatul, !n l!lll!i.
pa1:1. 58. - Nu-i r,rpşali'1 - Cr.:-anr.fl a scris: „.„mai pun rânduială !n cell• in semniiri", şi ac;a trebuia să ~crie. pentru că aşa zic· moldovc·nii <lin părlile noa~lrc:
.pun runciuială in trl'buril e rnde".
pai:. 72, 1:1. - Creanr.<'i 11u zice' mill!JÎI', ci min~/(': minJ!c !'> e zice la noi.
Din cele C(' vă trim it. vc\i Vl·cle:1 t•ă fotn~rafia Brand est<~ un origin;il : mie
aşa îmi stf1 ln mint<• chipul lui.
Vă rog să nu rât•kii1 accMc ~cumpf' amintiri ale melc.

Cu cC'a mai

cli~tinsf1

!>timfi.

Artur Gorov1·i
1 I..eca Morariu,

/11.ţtitutorul

Crcangii,

1925 (volum premia' de Academia

Română).
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2
(Fălticeni)

C.P.

12 aug. !l:l5

Scumpe Domnule :\torariu,
.l\l-am apuc<il

şi

am

de:.făcut toată

casa

mea ~.

pentru a face

păre\ii

de zici.

şi toată biblioteca mea st."l grămădită, ca vai ele ea, şi nu pol pune mâna pe
cărţile ce aş vr<.•;1. De aceia nu pot să răspund la întrebările din pl'nultima scri~oare .
l\u cunosc cărţile cu privire la şcolile şi bisericile Broştenilor, şi nu ştiu clacă
ex1st."'i aşa c<.'V<I. La 5 ~cptembre cred că vă voi găsi acasă, cu ocazia congrC'sului

avoc;11ilor.
1.:1 revedt•re. Artur Gorovei

3
Folticeni, 7 aug . 1!126
Scumpe Domnul<> Morariu,
Şi. cum zid, ai lrl'Clll pârâul 111 <mil ei. la Buneşti şi ai lăsat pe mâna l>tuns;i[1
şoselei, o căsuţă la m:us:incn unei livezi mari, împrejmuită cu salcâmi inalli
şi carpeni deşi. ş i căi-uţa imbrăcata în viţă o;ălbalică. şi n-ai fost curios ~ă ştH
<.""C-i acolo. şi clacă ai fi întrebat, ai fi aflat că acolo-i cnsa mea. şi livada mea.
şi plantaţiilt• niele. şi acolo petrec <>U multe zile şi multe nopli. in cursul v erei :
că de ştiai, te-ai ri oprit să !ntrebi 3.
:\m ni şte clocun1cnte foarte mtere!.ante. cu privir<.· la prenatirill' sufh•testi
;;h· Unirei principateior. Poezii ne•:unoscute. satire 111 adresa unioniştilor. apoi

a

!-crisori de ;1le lui A. Cuza (fostul Domnitor) scrise clin G:ilaţi şi de ah• lui I. Heliade, scrbe clin Constantinopole. c:ătr[s beizadc• Grigori Sturza. candich1t de domnie.
Materialul acesta era clt•stinat pentru Acadr.mie ; clacă. in~. ii publici in „.Junimea
LiterarăM. cu condiţia să-mi dai 100 rle separate~ şi d;ică nu uiţi ca fa cloculllC'ntl'le tăulul~ti - atunci le trim<'t Diale, rug>indu-te s<i foc C'll ultima <"orectură. ca să nu se mai s~ri:>coarl! grt');Cli. ca in celelalte ce mi-ai publicat. Dt>- mi
ră „pu nzi , aş fi in stare s.; aduc eu ma nuscrhul , t•a să am phkerl~ a de a mai sta
<ll' vorbă cu Dta.
Primcste, te ros;i. -.ah1t<"'.irile mC'le pril'ten~ti.
J\rlu1· Gorovei
4

Follice:ni. 2 oct. !121>
Iubite· Domnule Morari u.
Hă<ipuncl repede : aş ciori HiO ele separate clin articolul nwu. !ii rlupf1
cllm v-am rugat - n); vre:1 sfi vi1cl ~i eu ultima eorecl ură. per.tru a nu sC' strecura
gn'!Wli. Cred c<i tipnr,ra rul ele acolo va inti1mpina grcută\i la cules tE'xtele rr;mluze~ti, care trebuesc redate c·u nm 1 Wk lor gre~eli ele ortografie (:1c1•lt• ;ile lui Cuz:i).
:\cuma o ru găm inte :
Dna Olga Jo:ugcmin l\fornriu Anclrecvki. clin C<'l' năuţi. ar<' un document p<>
pergament ele 2 metri lune-ime. o :-.c!1iţă a familiei C1urea. Doc111111:nt11l ace:-.t;1 mii
ir. teresC'az.:i roarlt' mult : Ci urca t'Ht• unul clin intC' mrictorii tâ rgului f-'olth'i!ni.

2 Aflată în Fălticeni pe Strada Marc nr. 241. casa a fost ridicată in 1843'
de postelnicul Matei Gane. tatăl scriitorului Nicu Cane. care şi· :i petrecut ;1ici
copilăria. Nuvelistul a vândut·o lui Artur Gorovei.
3 Dup<i cel d e ;li doilea război mondial. sfo:ira ele mo!)ie ele la Buneşt i a lui
A. Gorovei. devine sediul C .A.P.·ul u i. Folcloristul stăpimise aici !"iO ele hC'cl:.m.',
4 Jo::-.:t ra,e.
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;1 cărui monografie am lnccpu t l><i o lucrez. şi se po:it~ înţelege cât de mu!t mi-ar
servi acest document. :\pni, clocumen tul ar ajuta la dcscillcirt•a unei chcsti11111
ele. i!>torie: Ciurcstii, .de pC' Dnvidcl. socrul lui Vns1lc- Ciurca de la Ttimp eş ti (suburbie a Folticchilor) erau lnrnrlili c11 Movile-ştii, dar multe amf1nunte r.cnealogic<.>
sunt in acest document, in fine : \ "a!'ile Ciun.•a ", :ie carP vorhe-;c, e ste strl1b11n 11l
meu ele pe mamii.
Trebuie i.ă cunosl i pe D-na Morari u /\ nclrccvici " : te rn~ pune un c:uv:int
ca ~'1-mi per mi tă -;ă cc.pie.i: accM document 7, şi clacf1 izbute~ ti, scric-·rr. i 1111 cuvflnt
~l vin imeciiut la Cernăuţi, pC'ntrn asl,,.
Tnc<i una : la 1'7 octoml>n• va fi nunt., unui near.1 al Dtalc prin ali.,nţă.
el. 1.upu : cl;1că vii la nu11U1. ir.i1;rC'1 mă cu Dna Mnrariu. mi-.1ti fact• plăcere .~.a
primi~i să fiţi o<ispeţii mei. .Nunta va fi la C"i umul cşt i. moşia D-rei Bur(:hde. cu
care sunt şi eu în oarecare lnn1clir1: : muma ci era vară cu minc. Cnnunia ~·C va
cdcbra sara. şi toat{1 noaptea tin c·rclul va cl.:m\a, i. 1r noi b{1lră11ii vom face chef.
/\ doua zi. in zori, va trel>ui s'1 ne impra~tiem. ::;i nu v-a!) !>ff1tui r.f1 plC' caţi imediat s pre Cernăuţi, când aţi pulcr, 'ii vă horlini\i 1:1 mi nl'.
Şi lot n-am ispravit : clin !Hk••tl', sunt prcş-:-dintek :\ten„ului din Folt :ct:ni.
c:iiruia vr1'll ~-i dau o ~c3nt~l' el\? vi:l\ă. :;i rlin no~r1bre vo:· incl•pc confel"inţclc
o..;'1ptămiin ale , pc cnrc le va ina1;g11ra ci. profer.l.lr I. S1mione-;cu. de la Un iver ~it:il.ca
din ra~i. As ciori ~1 r.i faci r.in~tea !.ia ni Iii 11 co nferinţă, Ai putea ~: i'I ni vorbcşti
despre opera lui Creanr,ă. Ce zici"? Să tC> pun pc proj.!r:tm ? Cânrl \i-ar conveni.
în c-arc clumin<'c<i ciupii 7 nocmbr~· '! Dacâ nu vii la nuntă, ~i cl aca Dna .nr vrea
..,(, te inso\ea.„C'f1. avc\i la mine o lc.,ca de confort, r:u oc;1zia conkrin\ei. l\i !mtea
H'l1i clin ajunul crmferintPi. de snmbăta. ~•rn chiar ele vi1wri. ci1 poate nm f.;cc
rost ~•i cliim o fur:{1 la l\l:"1lini. !a !>i mpatica f:imilic ~i hunii mei prict<'ni. ~>\ii
Boiu ll, uncie se petrece a~a de admira!>il.
/\~lcpt dt~punsul la toat~ :ir:c~te dw~tiuni Şi te !;alut cu pri et::nie.

Dr;ir,ă

Donm 11k• Mnrariu,

„Fiii izat;1 , cac1 llll se ~;tie d1ncl Fiul Domnului va veni !" - cam m:a '"'Î '-'<' parc
un apostol. Creştin bun precum <.unt, vreau si"t urn't':>: ! l''C~('pt 11!. :'\11
st iu c.'.Încl n':°t V•'\ i chema s;i mf1 „fin\jţi ~. ~i t'll lrcl.>tl? ._,; fiu r.ata. ;\li-a\ i seri <. c:"1
tr r:>bue s;'1 <.p un -;j eu r.:'lt cva cuvinte. s;"\ fin un fel ele confC'r;np. C-;11'<' <ă n•1 tr"':!cl1
ele :io ele minute. Si riacă ar fi lllln'<ti ele 20 minutr. :t~i pf1cf:tui ~ Fiindcă \':I r: :<.{:
\"< :rbesc cC'v:-1 în Cern[ll1ti. am prubuluit o cuviintarl! lll o:in·cnrc tiilc. P'' c:irc• ,f1-i
inţ e>l ea1<[1 fic~are cum ii V'l veni la inrl{1miin<"1.
Tin s:"t :m1 p;i r<'rca !Jv. : SC' nol!·ivcşte cu !mprcjnrarc-a cele.> c11p1:in'>I'.' în
aU1tur:1telc f(liţi '! :\ceasta ar fi c-onfcrinţa pe care-mi propun s;i o cuvint1•z
c;1

n l:1~ut>~.;tc

;; Un alt \.'a,i le Ciurea <18R3- -l!lnl. profesor ele stiinte natur:1le 11 I .iccul
„Nicu G„ncM ~i ctitor :ii „Muz<'ului F<"11licenilorM. e-.te ele nsemeni rucli"t cu f;1mili:i
cf11·1inarului Tt1elorache Ciurca ciC' la Tiinmc~ti.
6 Probabil o rlcscenclent:"i clin fnmilia milropol itului Bucovinei. Sil\"e-.tru /\nclricvici- Mor:iriu.
i fn l!lîO, cu pril<?j ul u11C'i vizite ele cfocumentarC' h cac;:1 folclori~tului. fiul
acc<,tui a. p rof. S·ll'in Gornvei. ne-a ar;\t:1t un pcrj:?ament luni! cam ele 2 m. ~~ poo;ibil
s:l fie l•.>cmai el'! pe c:1rc il cauta conu Artur. Nu-i exclu'> s{1.J fi primit in dar
ele 1;1 doamna Andreievici-l'•lorariu .
ll ln1<inerul Boiu. -;ilvicultnr pe Domeniile Coroan ei. <ic la l\l{ilini. lntcle>::"tllal
r:1 fin:1l. ca şi Sl>\ia sa. a făcut „tudii univcr::itare în C:~rmania.
!l Aluzie la acordarea titlului ele doc-tor /ionorh C"aus a al t.:"niv.?r!>il<\lii din
C ~rn:i u\i. lui /\. Gorovei in rnJ:l, la propunerea lui Leca l\lorariu.
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l'l~J~;n: NIA

L.U1 ARTUR

GOllO V~l1

CU L!::CA MOl!:\IU U

Vă rol! să- mi răsi.iu n clc \i curând, p~nlru C<l in c.1z cân d ar trebui ~ă rcm u nţ
la spus;1 a cl.'asta, s<t am vreme să injP,heb alt~ v a. V a rog ~{1 arăta ~i silru târi dt>
măni Divei iv, ~ i s;·1 ,pri1111t 1: cl in parlc-m1 cele ma i p rieLC n e~ti .sa lu tă ri .

,\r lur Gorovci

I

lj

Folticeni, :M 1:1ai !lJ:>

C.P.
Scumpul meu

l~ronmlor,

Confcrinta nw:i ilespn• Creanr,:i a fos't rcfuzat;i, la 1il1b1il.'are. · 111 .J!t>v!„t!1

Fn n daţ iil or llcj'.?alc •, uncie se ad{11;0,,tc<;e clinlre c~·i cari · l<\i;:âCluie~c ·orice merit lu:

<•

?.!aiorescu. \m cl;1t-o, apoi. la "Cc:nvc;rbiri laLt·r,1 re'', ·D1'. Tzin,:ira 11 m-a invît<it
\i :l confcrin\;1 la Fundaţia C:1rol , ·.-ăcl. 'in,.,fi. ci1 nu „-.1 ' mai publicat. Am să - l ror.
să - mi !>puie cl.1ca 11-0 mai 1•ubltcj 1x-nlru ca sii fiu liher să o dau ai urea. clc se va
primi şi <iiurt•a.
Pentru c;\ r\il c re n u su nt la Biblioteca din Ccrni1u\i, i111i voi inccrc" norocul
la P,ucur~ti. uncie ..unt "ir,11r t'~I at·ea l cşca-;ca nu "" va i:;i1si, ::i mi-ar pârca ri1u.
I .ucrcz la ~0U (tle d<' !'asti" t!. 'IC~~!lf<.' care v-:1m '.•orbit ci1nnva . 'iÎ al.'e'>tc clot1;"1
\·oluml~ îmi Mtnt •1cces;'lrc, pen tru inch<'icrca lucr[1rii . Doar in „IUrM C<'rnflu\ iloi·"
„.-, pot da o fug;i. ă v:\d IJojde uC'a... 111m·:iril or. !Jc l.1 mine 'ii Sorin 1:1 l'<''>pt:clt'
Divei şi salutări pricten~li drar,u ltti 111<'u Promot )I'.
(P.S.) C11111 v;"icl. n-ai fo~t invitat b _.1uni11w::", clc~i rc·vi sta pc.>ntr u E min ~c1t ...
~i studiile dc~pre Cr;:.tng<L.
7

Folticeni. :!2 mnrtie Hl
~c u mpc

1·

Domnul::- Morariu,

Crc-d ca ai primit nbte Ami'lliri ale m::.-le. cle•prc Ştl'fa n e lli. Dacă :rrtic:nlul
c publica!Jil, te ro::: ,[1-i acl:tllj'.?i c:"1lcva !nf11rm~1\ii •e am ck<coperil. cl11p[1 N' ;un
c~:pPdiat scri-.rx1rL•a. I .a înrrp ul chiar. tl'1rle o;p une c:i Hux:mda Bclici, ~oaern lui
Ştef<tnelli M. :1 mai il\'lll tr<'i „,ar,ll'i. tt• l'OI! să pui pu!:-11. Apoi am <>cris: "" trci:1
~.-.i·ă. Profira. a ro~t
n:ă rif:'ll::i cu Bariu ... ''. t<' ror, compl<'lNtză : .• „.mfiritati1 l:~
1 1 s<·plcmvrie ]l)riti. c11 (i/1. l\ai.111, .fiul /111 Cnsta<'h•· Uaclu .~1 o Zr·ifii, 11ilsc11I~
/l<t mci n e~r!L: apoi . c!upit: „~! a Lr;":it in l·'olticeni". trebuc acl:\Uf!<tl: „11ncla r! murit
Io 20 fcrruori<' w::o, ia i:ăr.~lci ele li5 cir 11111".
'
Dupit ;1~1:1, vine :tdao ... ul : ~ , pnlra fiic:"t ;a lui J•a 11aitc M11lclovn!1 u n fo~t Elena ,
nit~cut:I in ill52, căo;{tlnrită l.i 2i <tprilil' Hli~i c·u Xicu 1:,1jni\[1. si mo:11·t{1 la 30 m1r: u ~t
Jllifl". 1) .<tf1..•I "c complccl •az{1 t·c;~:1 cc ~liu. pil n:"1 acu111;1. rlcsprt- bucovir.c:mul
l 'anaite Moldovanu.
Ce ma i c<>t1• 11011 prin lumea D\·. ? 1\m a\'lt l deosebita p){1rere :<;{1 n~cnlt. 1;1
1·adio. pe Dh,;a, c:trC'ia te rc:J? '>ă-i tr;'lno;mili rc-;pectuoao;<.'lt• mc-le săr11t[1ri ele mi1n{1.
l)('vntal prietc-n, Ar tur Gorovci
IO Do:111mci Ortav i:i. '>11ţi:1 lui l.r.c:t i\lt"inrlu.
11 :11. T;;igrrm-Smn11rcaş (n . !Hi ~
n: . 1!1:12 in Bucu:·:-~til. ProL ri<' i"t11ri.1
::rtclrir l;i C n i v ~r~ l t;'1\ilc din Cernt1tt\i ~i Bucurcsti. Mc-mhru cort'~ll. 'li Ac:irl~mi~i

llomiir.e (l!l:JI!). director al J\htzcului' de Art;' ilia \!nn :1){1 (!~lin. redactor rc~; la n -.abil
al l'\'VÎ:..lci „Convorbiri lill'r:t rc".
12 A. Gorcivci. Oucifr 11<' • />nsti, ~tu:lib· d-:- f ildor. P.;1cu:-C'sli . .l\caclemh1 Ro·
mf1n;i . „Studii si Cerr!'tari". XXX. 1'1:1':'. J"ih p. + .!!i 1:
·
JJ Fiul mai mic al f<•klori,tului Prnfe,or ck m:ilc ma~ică l:l Liceul „\;it'u
Gane~.

l·I lina clin riict'll? Hu;.:ancl('i Bclici. E111ili.·1, ele
F[11l ict•11i. a fo.,t •.oţi:t bu>rÎ'..'\Jlui bttL"win::?an.
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Elll~EN

l>IMn"Rlll

C.P.
Iubi\<'

mac~trt-,

Tocmai cănrl mf1 giinrkam ~1 vi'i sa111 la Universit•1te 1 ~. pc-ntru a afla ve::;ti
de la Dv„ am primit scrisoarea l arl' mi-a fikut mart' µlan•rc.
Manuscrisul lui 'f('()(lor V f1rnav / Jswrw vil'ţii 111ek) estl' proprietatl';1 mea. ~i
se :10t'I la mine. Bior,rnfict·~te nu ::;tiu nimic mai mult. Poate să daţi peste el in
„Monograria ora~ului Boto~ani• 11 '. pc c·an• am scris-o acum c•i\iva ani.
Dnei Oc·tav1a respect110:1sc s:irut:iri ele m1inf1, deocamdată prin scrisoare.
Sper că nu va tn·ce mult timp si voi vc•ni ~ă vă strâng J;1 amândoi mi1na. ~i !-<'I
pctrecm ciitev:i ceasuri tn lin i~tc - măc<1r apan•nt;i - ca altf1 cl:ită .
Cu cele m;ii bunl' ~i mai prictt'n<~ti s,•ntinwnte,
J\rtur Gorovci

J'oltit·c-ni, I april IM I
Drar.i1 Domn 11lc J\1orariu,
Mi-a\i cerut volumul c!in ~Şczfllnan.·aN ; am !nti1rziat "<i \'Îl tr1mct cdc ce am
g;\sil - nu numai lu mint>. Vfi rog •.fi mii scuzaţi ; nt; sunt <'li vino\'al... D;id'i voi
mai putea găsi vreun volum. am "4i vi-l ofer. cu toată plăc1•r<'a . .l\vl'\i ~i voi. I.
c:.i lipsa No. I si 2. E p1·<'ţios ~i a!_;a. pentru t•inl' stic si1 apr{'(.'Î<'Zt·.
Felicilârile mele pentru ~l'<Jt-Frumos• ; ~t!u - imi închipui - ii sC"oat<'\i cu
multe saC'rifidi. J\şa am făcut ~i eu eu ~Şe7.i1toarca". Nu rl'gret . Dacii ~1.-:; Ci crescut
purei. cu banii ce am cheltt~it, a:'!i fi ffirut ceva starl'.
Mf1 bucur că a sosit 1>rimf1varn. si-i calri si frumos. Să clea Dumnezeu !o.{1
ţ!t.'. Poate că in mai sfi vin in Bucure~ti, s:i iau· si eu parte la Ac;l(Jcmic. pentru
i1;tiiia oară ele căncl sun t -:;i eu acadt·mician. Hl·~pcctuoase si1ru1;1ri u<' mf10f1 Doamnei. Vă cloresc Pl' amf1ndu1, li• wi roi.: s.i primili salut[1rile mele cel<.' mai distinse
şi priet.ene::;ti.
.l\rtur Gorovei
(P.S.) Tot l' l' \'il trimet l'~te ca -.emn cil' cm1agi u .
JO

C.P.

t'e>lticl'ni, H noemb. 942
luhitc mal'stre,

Am nevoi<.' de manu-...ri!'.ul lui T<'111lor \.'f1rnav . • Istoria vil'lii melc-". )X' c;ire
vi l-am lmprumutat ;tr:um câtva tuni). si v[1 r11g să avl'\i b11n[ll:it;•a a mi-l trimete,
~âl vet i pult'il mai cunincl.
I::u, clin mila lui Dunmt•zcu, ~unt bine. !ii rl'gret mult r;i nn am putut ~·1
vin ln Cernăuii. p1înf1 :1cuma. ca ~i1 am pli'icerea ele a v[1 \•ccka. si si1 mai stăm
de• vorbă.
H~1wctuoa~l' si1r11ti1ri dt• mân:"1 Doamnei. !;>i vă rog !>ă primi\i since1't'lc mele
salutăr i.

Al Dv. dev1•t.1t Artur Gvrovei
1r1 La Rucuresti. I.eca \1or:iri11 fiincl ln refugiu, clin c;1u:w r:"1:1boiului.
W J\ . Gorovei. Mmwgrnfio or11ş1.1l11i /loloşrmi. Fălt1cl'ni , f.a .
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Blaj. :11 mai l\J-14

C.P.
Sunt in Blaj , str. l\:1Lrop11lil'i.

:W. Am

artaL adresa de la ,\urci St.ino111,

şi-m~ face plăcere să-ti scriu ctltcva rilndun. Am plcc;1t ele aca~ numai cu hain.t•
şi rufărie. şi am lă~1t tulul in \loia Domnului. Noroc num<ii că am df1ruit toala
biblioteca de folkl.or, Universilătii din lur>i. care .1 infiintat un Muzeu de l~tn<.._
grafie ş i Jo'olklor, iar documentele (peste I âOll ele h11ci1ti) Arhivei Stalului din Ia.5i.
Din cau1.a ~priet.enilor" c;1ri 111-;111 ln~~rlal, 1111-au rii111as toate manuscrisele mele şi
toat[1 cort•sponden\a din timpul „Şe1..:ltorii " , h·1:11ta in 20 volume mari, şi toate
c:lrţile ele valoar„·. osebit gosporl.iria . .'\ cum sunt ~\rile, lipit p:\nuîntului .
Hespectuoase ~ărul{1ri cil.' mani Doamnei şi pentru Dv. c<'le mui sincere şi

dragi salulf1ri.
Artur Goro\'ei
12

C.P.

Hlaj, 18 iulie 1944

Inu scrie fiul 111-:?u Sorin că ai dori s<\ ai in rorma\ii asupra conferinţei ce
am !inul, in sept.embrie 19·13, rie„prc ViJ\<i llll Teodor V:lrna..-. D:tcll-mi 5erli cc
detali i vrci să mai ~tii tlcspre act•a„1.l1 conf~rin\[1, Ti-a~ r;.hp•.mdc cu plăcere.
Manw;crisul lui Vtlrnav l-am salvat, numa i <lac{1 ~111 va fi di„trus - Do;u1me
fcrcşte ele bombardamcnt .
Aici am noroc de Bihliolcca Mitropoliei, in carL"-llli piercl câteva cPasuri
pc· zi. Am văzut lucrurile scumpe, unele unice, pe care le arc, şi care acuma sunt
transportate spre sir,uranl<i in alli.1 parte. Cartile modC'rne sunt la locul lor, şi
oricine poale să Ic~ cerceteze.
N-ur fi exclus o;<i ne inlillnim la H:unnic („.). Bcspectuoase sărutări de mimi
Doamnei, şi prinwşle cdc 111;1i prieteneşti salutări.
Artur Gorovei
13
Blaj, Hi febr.

19.rn

Iubite Maestre Morariu,
Câteva cuvinw cu privire la Ciprian l'or11mhcscu, a căruia un:i din compozi\ii
a\ i executat-o, fn cas;i Dv„ împreuna cu fiii mei Mircea ~i SC)rin, şi cu fraţii Dv„
cimd Universitatea m-:& al es membru llonoris Cau ~ a. crerl că ar merita să fie
publicat.c in „Făt-Frumos" .
Eu sunt bine, şi in scurt timp. voi pleca ~pre F'olticenl. după zece luni ele
pribegie. Cc voi gii~i ac:isa !„ . l~esp c cluoac;c sc\rut.-'iri de mână Doamnei Secrctară.
iar pentru Dv. cele mai bune sentiment<' şi multă prietcnic.
Artur Gorovei
Folticeni, 3 aug. 945
!ubile maestre,
Vă mutţămcc;c la amilndoi. cfl nu m;'i uitati ; eu nu sliam unele vă mai
Am primit c.p. experlia lă din Hâmr.ic la 12 iulie, fn ziu:i de 3 august I I I

aflaţi .

17 Folcloristul ajunge pe plaiuri transil vane, din cauza refugiului.
18 Profesor de france-ll.i la Liceul „Nicu Gane" din Făllicenl. scriitor. fn.
tâmp][itor. i s-a repartizat tot Blajul, ca loc de refugiu.
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--------- - -- -------' '- - --Din cele 16 volume de cort·l.pon<ll'n\.1 ;in1 i:i•hit 12, unele prin beciu, deteriorate, dar bine că sunt şi ;1şa. Crecl d'1 .1ti µnmit o :.crisoarc a mea din Blaj, ln
care v-am trimcs o notiţă cu privire la mareic Porumbcscu. n:-ir cc mai esto cu
~Făt-Frumo'i" ? !\tai aparc 7 (... ). Ci? bine mi-·ar pftrl.'a dncă v-ati i>tr:'\nmtn la laşi :
nm fi mai aproape (... ). lh.•!>pecie~c rr.C'lc Doanmc·i, ~i respl't·tuoa:-.e ~· alut:'iri amiindurora.
Artur Gt>n1vei

C.P.

FolticC'ni. lî oct. 1947

Nu şti u cl:ică ali primit o snisoarl· de la mine. J1C' c:an• trC'buia sfi v-o trin1it{1 Dl. ·rorouţiu. in _ţasa cărui;1 :un scris-o. pc la fin<:lc Jni n:ai. inct•putul lui
aunil•. Cc mai faceţi '? Cc mai lucraţi ·: Eu nu pol să stau dc~ ca ha. ~i ~eriu mereu.
dar nu public, n-am uncie. Lucr<'z ~i la TC'O<lor Vf1rnav. clar cu r.reu, nu mn bro~ura pc care a c<litat-o un librar clin But"uresti <la ~Mincrv;1M), mi s-a furat. şi ;im
acolo o nncxf1 cu cxplicnrca unor cu\'intc străine.
Credeam cf1 pot veni. ln v;ira a!'.tn. la 1rnnmic. cn ~.-1 v:1 vfld. clnr nu :: fo~t cu
putin\ti. HcspC'ctuoase sărutări d.: mf111f1 Donmnci. ~i p~·11tru Dv. <"ele m;\i sinl"ere şi mai priclenc~ti ~alutări.
Artur Gorovei
16

Folticcni, 19 nocmb:-c

..

"· ,,-

lubite Maestre',
Am primit că:·tulin <"" :iii nv11t b11 nă!at l'a n-mi trimilE'. si \'!i multiimeo;c
foarl<' mult. Am văzut. cu oc;11.ia ncc:i~ta. una <lin nfac<•rile pul.în ... corecte, ;ile
sociel<''i\ii „Cnrt~n Homâneas~ăM : cnrtr·n <'C' mi-aţi trimes. mi se pare c{1-i o ecli\ ie
nou:-1. cle~prc cnrP nu am avut t"Unoştinţă c;l ~-a f;'tcut. cl;1r c11 siP,ur:m\r1 ci'1 nu nm
primit nici un ban asuprn c·i. /\n1 ~fi c·ontrolPZ d nc;i PStC' in tf' meiată prcsupuncrPa mcn.
Lu<'rez la „Istoria vil·iii m~I Q" a lui Tco1lor Viirnnv . E plil-tisi!o r c::-ia cc fac:
s{1 cop:t'z bonb;l cartea. c·„le 127 par.ini, întocmai ;is;i cum le-a ~cris ci. ~: i m ai
turziu am <lesco1wril C'ă a in!rebu:ntat mult P" <~ .in !oe de <>. ~î trl.'bu:p · ă revăd
tot cc ;1111 scris pună nc11nm, 2:; p;1gini :.k :l't>k, ca1·e cuprind '.l4 cit' ale• lui. şi
astn iar c~tc o muncă obositoare.
1\lă r,u nclcsc. îns;l. la un lucru : oart· voi ved ea tipiirili'1 c;:rka accast;1 '! Ci1w
!H> editeze ? Ac.1demia Hmm\nii? Nu pren cred; clacă nr trf1i fiinnu. s-nr pu!e;1.
Un editor clin piaţă. nu ar apuca să viirc b<ini într-o carte cnrl' nu s-·ar vindl'. Mă
r.Cmdcsc la Torouţiu, care c obi~nuil s.ă editeze căr\i cari nu-i !'N)t nici ehcltuie!ilc•
tiparului . Pentru acc;1~ta ar trchu i i.ii fie im bnlc!it ele ceva.
F..u am să t.c rog, dac[1 ni vrc>n, ~•i fac i o prefaţă pentru cartea accai.tn. Durni
cc voi face cu tontl1 lucrai cn cc , ;1111 coneeput. am s<'1 o copit-z la o
ma.'jin:-1 de ~cris, in . douii exemplare, ~i ;..im -..:"1-\i trirrJt un C'.Xl'mp lnr, ca să şti i
cc prC'faţă ai S:1-i faci. Nu aş vren ~ă f:il ln situn\ia mea, c<lrc :-im fi'ic ut o ~.1re
fa\lt a unei cărţi care nu s„a tipărit incă, şi nid manuscrisul nu l-am văzut piinf1
tn luna tic~a~ta. Să v:l povcst<:'.'sc ncl:'n.~tă aventurii.
Un str:ibun al meu, Căminarul Tudor;1chQ Ciurca. a avut o '.'ori1, Jlc;lna, rr.ă
ritată cu Kiriac Borş, . străbunul meu cit' pc m;imă, !;>i o fiică, Eca~er ina o frumuseţe rnră, mări t ;1t;"1 cu Comt. Stnm:1ti. poetul Ba!'nrabiei, a dirui stră nep oat<i este
D-na ].!aria Ec~mon:u din Craio.a, nl cărc: sor.rn n fost 11n marc t.'!kist din Crafova. ;i fost prefect in 1905, ciin~ eram !ii eu prefect 11 Foltic<mi. Niiscutii in Ba:mrnbia, D-na Economu n fiicut liceul la Odesa, npo i n plecat fa Pnris. a urm:1t
Sorbona, s-a măritat cu EC't•nomu, in ·Honu1nia, la Crniova, si a început mai pe
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ur1rni ~:"1-!! i scril' amint:ril l' in lirn"t::i frane1·ză. B~zvil:.ini îmi • c:-! :- <i ~spre .'!cc:1•.1 1.
s~; unc că D-na ~c ~lie r udil cu mine. !;i mii roag:'"t '> fi-i fac· o prd aţi1. prnt rt1 !UtTar ea pc cnrc nu o cun~t enm. r:u lu~t.~e tiµ :'t r!l:'t. ~i c·1·a numai m::nu ~c1+. l'c· tC'meiul C'ă Bczviconi r«comand,\ lucrarea. am ~c:·is o prci.1io-i. c:n·e a pl:1c·ut mult
;·td<:i rr.c!.:, carc•-mi ~crie, clin C:·a i<iva. ~i-mi n~ul~a:1wşt<:.
Pe la lnceput ., l lunci acesteia. inainte (de) ora 12
b::tc ci 1wva in uşti . O
dc.am nn cu părul alb mă lntreab ă dacă cu sunl .-\rtur Gorovc>i. !:o i ~c· rccom;:nd;i :
~!;;ria E::onomu din Craiova . .-\ vcn•t s."I. mă vad;i era 4 noe111brr. - si1-mi arate
manuscri~ul ş i !>:"1 mf1 intre!,c• clac:i- m i mentin cele ci:! am scris in prefatf1. .-\m
riuna.'> surprins d e ;iccast:.\ vizit<'t. i-:im. arătat casa i11 care a lr{1it Ciurea, bh<.'rlca
Ct."-a zidit. a ră m:i~ incântatil de frumuse\ea ora'i\llui nostr u. 1i1i-a cetit tot n•am1o;crisuI. frumos scris, -;i pesto.! ·1 zile a plecat aca~.
O a ~eme n ca femeie să !ncă o călaLoric a..,a de lun gă, in c:1re ,1 suferit mu.lu:ncaju•.uri. ~i <• i n ~hiii: m ult frii::. mi s-:i pfirut un lucru c.-~:t raurdi n ar, ~i .nu a
plccal pîmf1 cc nu i-am făpăduit că la v u ră am !>.:i
duc la Craiova. şi ele acolo
la \ară la ci. un de m-a invi tat ·;ă stau 3-4 lun i. cut voi vrea. M-am m"ierat şi
<le asta. Ce zice\i ele :\.')u o rudi'1 cc mi-am rlest:uperil '!
Acuma avem zi le ele• ade v~irat[1 var(1 : e calrl. nu văd nici un fir rle om{1t JH.:
câmp, nunwi vfintul n e n1ai in:;!riJC'Ste de ce poat•• să vie. Swu si n p. ur în casa nw:1,
mu m\nc pe la crilşn:c>le zise hodl!gi, zise reo;t<1 uranlc. clar Lot crfişme su nt , şi nu am
n id un prieten. S(' aµronic Cr,ki unul. Vă dorc:,.c :;;1n<il.:ite !-'.i via\C. lini'!titf1. :'l
D\oa, t;·i"1 pri <' l·~n clin vec:lli1:1l'.

ma

Artur

(i<irov~ i

•
17

Fo!ticcni. :ll ianuar Hl18
Iubite m<1estre.
Am st<1t mai binc- ele o lună in Bucureşt i, cu r.11 ncl ca să lucrez in lin ;ştc.
la „ Teodor Vârnav". dar nici n -am clcschis m <1car manu~crl.„ul. clin imprcjll' <"•ri
pc c:1re le poţi bă nui, !jl am fu6it ln;ipoi. în si n1i urăt:itc a mea.
Ca un ui cunoscator acllinc al ;1cestor lucruri. te roi:: să-mi riai un sfat, !<;i~rni
spui ce trebuie să fac, cum trcuui~· ~n !icriu manuo;crisul. Am :ij11n5 la junuHalcn
lui. ş i văd că pentru ..,11net11l oa, Vf1rr.av ll seric cu (o) (omcr,a) ~i cu a: ele pildă
.hcoartc, avrwape etc. ~ - 1 ~criu şi C'U tot a.~a? F.u l-;1m scris cu clni o : rJ(l l!, ;lll('ori am pi:s, wa . n u !;liu dncă c binC' una din aceste formulc> c.. ). El mai scrie dotră
f<·luri d e i: i ~i u 1!1 (... ).
Dacă fac o eclitil' cnr<:' s:I fi e cf! tită a~tăzi ele publicul c<1re nu se intcre~N17.:i
ele chP ib u·;urile ;-iccsti?:i. car l ~a nu va f1 CC'til;i, şi nu şt iu cine <1r ec1ita-o. Cc zici ?
Cum si\ :.criu m:inuscrisul ? Păr1.•rea D-tale m-nr scoate clin hnC'luc. Eu :io; cn·cil'
~;i pun tontr- ;1cestc r,reutăO ln prefaţa l:i cnre mă i;iindc$C, asin pentru sav.1 n ţi,
iar tot tex tul să- l clau după cum se seric ;istflli. se !11ţelcge d upă leC?ilc ortot?rafice
:ile Acnclemiei. Nu nr fi mai bine a-;a? Cc mai faci '! Cc n~ai s::rii ? Do:mma cum
Î~'. i trecP vremea ? Mi-l dor de Dv.
Eu :mi scris pnt zice mult, dnr nu pot să public. n-am unrlc.•'\m încercat la
Cr;iiovn. în rc\'i ~ta el~ acolo. clar inca se> lmplineştc an ul de ciind nu mai np.·r<.'.
Necnzuri am !)i eu mulle şi a~tept sfâ~itul vieţii ; nm do:irli. in curii ncl , fM de
:i ni . şi, s):l\'<i lui Dum nezeu. mă simt şi ~unt b ine.
Rcspectuoas<.' s[,rntl1ri de n~iln~ Doamnei. si te rup, primeşte !rLiţ cşti !><1lutări ele
la v echiul prieten.

Artur Gorovei
19 Crc,dem cil Vur nav " fol osit i rusesc, iar Gorovei îl
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1-'olt.iceni, l iulie !l lH
Iubite macslre,
De multă vreme nu mai şti~i nimic despre mine. nici eu deo;pre Dv. Grijl'le
cc avem fiecare. te fac $ă neglijezi pe bunii şi vechii prieteni. Dară n-<L'i ave;i
patima scrisul ui ş i a cetitului, nu ştiu cam aş dui:c-o, uil că trăcsc singur.
Am neglijul pr Teodor Vârnav. Am să-l văd publicat vr«odat.{1 '! Nu erect.
Srriu altC' nimicuri, şi tot cu gândul - !)I cu dorul - de-a m{I duce să-mi văd
prielC'nll, poate pentru ultima dată - am 84 de ani şi 4 luni, ş i într-o bună zi
aveţi ~ aflaţi că am plecat intr-un lung şi nesfârşit voiaj. unde nu este nici dure-re. nici sU!<.pin. Cum n-aş vrc;a să vin la Hiimnic, :;ă mai stllm de vorb{1. dar am
numai 2 călă tor ii de făcut cu 50-/ 0. şi le ţin pentru ci\nd va trC'bui „;, ll'ă duc la
Bucur<.>ş ti, să-ml văd strănepo:ita

(.„).

? Lucraţi ceva ? Am descoperit ullimii dcscenden\i. la Craiova
ş1 la Zalău, !n Ardeal, ai lui Con-:tantin Stama~i. „lcbl1cla Basarabiei". Un<t esU.•
D-na Maria F.conomu. soţia lui Petru F.conomu. fiul takistului Nicu E<'onnmu ;
l' Untem ~rude", si a venit în i''oltkcni, ast<'1 iarna, ca să mi"l vadă . si ~[1-mi citeasci1
a mintir_ile ci cklirior1<:e, scris<' in frnntuzcste, pl'ntrn c:irc i-am făcut o pn•faţn,
r;irc i-a plăcut foarte mult. D-na. a făcut studii şi la Sorbona, in Paris. Al doi lea
<'sic rratelc ci. Toma Stamati, scriil(Jr şi ci. fost prim prc::;ed inlt' la Tribun:1l si
tran,..ferat, in aceeaşi calitat(', la tribunalul dir. Zalf1u. Amândoi sunt urmaşii lui
Mihail Stam.ati-Ciurc>a, nepotul I.Cb<'clei care a fost însurat cu Catinca, fat.:i lui
'l'udorachi Ciurea. care este unu din inWmcietorii ora~ului
Folticeni. şi a cărui
:.oră, Zoiţa Ciurea. este striitunica mea, după ma111f1. De aici nP înrudim cu persoanele <k'sprc care vă scriu.
Nu şti u dacă şt.iţ1 că Kirilt-anu a fost nli~s membru <le ono:m." al Academiei
Ho mune, cu unanimitate de voturi pentru şi un sincur vot contra. A fost propus
ele vechiul lui prieten, popa Na<' Popescu.
Donmna ce face ? Cred că munc('!)te mult, dar cred c;i t()t mai rânui, tot
a.'ia de frumos, ca altă dată . 1\rătaţi-i multe s incere sărutflri ci<• mână, <lin partea
mra. Vă rloresc sănătate şi voie bună, şi vl'1 dorei;c mult, pc amiinclol, şi mă 1?i111<IC'sc mult la Dv.

Ce mai

faceţi

•

.'\rtur Gort>Vt' i

Iubite Maestre.
Nu : nu am renunţat la Vilrnav, clar abia ar.um trei zile am isprăvit de
istoria familiei Borş de Bu~lafalva. familia mamei melc. ş i mă hodinesc o
leac:\. Am să continui şi lucrarea aceasta, fără de s;>cranta rlc a o vedea tipărită .
I\ venit. ln tara noastră un student parizian de al lui Jean Bouliere, şi a fost la
Kirilcanu, la Piatra N„ care-mi scrie că franţuzul vorb eş te bine ro mâneşte. I-am
scris şi eu, cu câteva zile mni înainte. lui Bouti<:re, i-am pus adrem la Sorbonn.
pf'ntru di nu şliu unde şed<>. Te-I pomeni că nu-l găseşte, i;i r:lacă ar fi venit
frilncul Şi la mine, aş fi aflat şi adresa.
Hespccluoasc sărutări de mană Doamnei. Şi d e la mine multe "inchini1~uni"
tunului meu prieten, şi vă doresc, pc amândoi, mult de tot.
~tris

/\rtur Gorovei
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r'o!ticcni, 15 ot:tombre 1941J

C. P.
Iubite

~i

clorite 'Macslre.

Zilele aceste.1 am isprăvit cie transci·is cele 125 pagini din \'ârnav al nostru.
cwn le-a scris el ; acum rămiine să fie copime la maşină, -;.;-i fac introducerea, clar... ciind oarC' tipărirea ? „ Asta-1 partea ce:i mai grea. Pe mine m{1 bate
.i;â ndul să trimct lucrarea la 1\C'ademie ; de uncie ştii, poale că o tipăresc, deşi
autorul este> un fost membru ele onoare aL. Academiei Române :ID•
.l\li-i clor de Dv. amândoi, şi nu ştiu clinci vom putea s,; ne vedem. Cc mai
htcre7J. maestre? Cunoşti lucrările (5 bro~uri): "Pu'loilicaţiile Institutului de Ist erie Naţionalii "A. D. Xennpol", cli n la.5i, tipărite !n l!J-13? Sunt interesanle. Hespcctuoase sărutări de mân{1 Doamnei, şi vă doresc ~nătate şi voie bună.
a~a

Artur Gurovei

•
21

Folti<-cni. 22 iunie !149
C. P.

Iubite Maestre,
Iartă-mă

că-ţi '>criu aşa ele t.Urziu. Sorin iţi va fi scris în locul meu. câncl
la Bucureşti. l\I-am fost (:us acolo să mă operez la ochi ciC' cataract{1. clar
cioctorul m-a amfinat peste un an. în care vrem<"' am tot timpul să nu mai vad .
De aceia sunt trist, descurajat, inlr-o stare care nu mi-a ing[1duit să mai vin
fa Hâmnic, osebit c[1 nu am m;1i avut nici bani. lmi era, şi-mi este, dor s."t m;\
intfllncsc cu Dvoastră, dar ce pot ~ fac? Cc nHi gândiţi, ce mai lucraţi? S[1rutări de mânl1 doamnei. Am aflat dl a\i dat un concert. Cc aţi cilntat ? Cu sim{1t;ifo !).i ·voie bună.

~r;1111

Arlur Gorovci

•
22

Folticeni. I iulie 19.\!I
Iubite maestre 'ii dorit

pri •~tt•n,

O liirnurire. Cataract[1 ? Da. Şi lncă la amândoi ochii. Şi nu-i de acuma :
ee;te ele mul\i ani. dar am intâr:tial-<>, pentru că m•~ in<lop cu iod. Cu ochiul stâni?.
unele cataract:.1 începe din centru. pot să 111:"1 laud că nu Vitei. zăresc cev:1. cl:1r
nu este chip si'1 distinr, fi~urile persoanelor. Cu cel drept, la care boala începe ele
pt• la margine. nu prea văd :;a citesc fără Jupă. deşi sticla estt> de numărul !i. Şi
lucru ciudat: sara văd mai bine. scriu fără să întrebuinţez lupa. dar am o lumină <'oncentr;ită de .\O ele volţi. i;ir ca să citesc. fac uneori apel la acea lupă.
20 Aluzie la faptul că folcloristului i s-a retras titlul academic. in anii pute rii totalitare, clupă 1944. Acela.5i lucru s-a întâmplat şi cu G. T. Kirileanu . Doi
cărturari ele seamă . despre care mai marii ţării au socotit că nu merită această
cinstire. Criteriile de promovare erau acum altele„.
::1 - :\nuorul Bucovinei
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r.ăsită cu greu la Bururesti. La c!octorii din Cluj '! M-a.<; duce, dacă a.5 :tvea bani
de cheltuit ; in Capitarn m-am dus degeaba : specialistul mi-a spus că am venit
prea devreme ; poate peste un an, ori mai puţin, ori nrni mult, va fi coaptei cataracta de ln ochiul stâ ng, cnrc prc;grP.seaz{1 foarte încet - mi-a arătat şi fişa mea
din l!J4 4, când l-am consultat pentru întâia oară.
Mi se pare că ;mi ~[1 mă duc ln I aşi ; sunt şi acolo doctori cari pot să facă
operaţia de care am nevo ie. şi care nu clureazt1 decât 3--4 minute. S per că nu voi
a junge să nu văd deloc, cu am<lndoi ochii, pân<i ce se va coal'c cataracta de la
<·el din stânRa. Aş fi pn·a nenorocit.
Sorin nu \i-a seri~ n:mic, imi spui, despre cele cc m-ai întrebat cu privirt•
la Societatea corală „N icu Gane". Ba a inceput o scrisoare lămuritoare, dar nu
a fost chip să o ispră v ească : şcoala, conferinţe le. şedinţele. nu-i mai dau putinţa
să o i:r.prăvească ac uma. Apoi a casă nici n-ar putea să scrie ; nu.I lasă copilul 2 1
care la 28 iu n ie a împlinit 11 luni, şi-l tine mereu în brate, şi se, joacă cu el.
Sorinei e foarte Irum<JS ş i e:'o\trem de inteligent. Are să-ţi trimeată scrisoarea, când
va scăpa ele examen e.
De altfel, eu. deşi pr eşedinte al Societăţii :a, nu prea ştiu peripeţiile, prin.
care a trecut Societatea, pe care el le tine minte cu multe amănunţimi .
Am văzut ce frumoase concert~ ati execulat : imi pare rău că nu am putut
:r.ă le ascult ş i eu. Când va fi să v in acolo, am să ascult duetele soţilor Morariu.
ln curând am să mă duc, cu <·ursa, la Piatra-N., la Kirilcanu ; la el am să
găsesc mul te col<'c\ii de documente, pe care Ie urmăresc; iar eu nu le am, şi nu
pot să le găsesc la alţii ; Kirileanu are o bibliot ecă imensă . l\m să mă duc şi la
Mănăstirea Slatina, şi am să iau cu mine, pe prietenul preot Bardier 24• ca să mă
ajute, cu ochii lui cei buni, la căutat cărţile din bibliotecă, penlru lucr;lrea ce
am inceput : lsloria mănăstireJ.
Cu Teodor Vârnav stau pe loc ; a5tept să pot căpăta o maşină de scris. Am
lntin s prea mult vorba. şi te rog s<i arăţi Doamnei Octavia s."lrutări de mână
respectuoase, şi să primeşti toată afec~iun ea şi prielenia devotatului

Artur Gorovei

23

C.P.

Folticcni, 30 sept. 1949
Iubite Maestre,

Am fost la Suceavn. ln fa\a bustului marelui Simion Floren Marinn r.,_ m -am
inchinat cu mu lt ă părere de rău, că am pierdut un om atât de preţios. M-am
dus in casa lui, la fiica lui şi la J!i nere)e :!G, care m i.a arătat câteva din manuscri sele cc nu rămas nepublica te, ş i mi-am simţit sunetul cuprins de un sim21 Şt efan Gorovei, viitorul istoric.
22 Hcfcrire la Socictaten corală „Nicu Gane" din Fălticeni. al cărei prc,5edinte
de onuare era Artur Gorovei, iar S:.1ri n - dirijorul corului.
23 După ce au indurat o perioadă mari lipsuri materiale, soţii Morariu au
pred:at ore la o şcoală ele muzică infiintat<\ in Hdmnicu -Vâlcea. Membri ai unei
orchestre, au dat concerte, ajungând, prin concurs, in fin ala pe \ară, la Bucureşt i.
24 Alc:randru Bardier, preot o vre111e la Boroaia, in jud. Suceava, apoi mutat
la Dorohoi. Prieten cu A. Gorovei. A. G. Stino ş.a. Culegător de folclor, literat,
autor de povestiri pentru copii. Basarabean, înrudit - se pa1·c - cu fo lclorislul
IJimilrie Furtună.
25 Operă realizată de sculptorul Gheorghe Bilan din Stupea, în 1935.
2fi l\faria şi Milrni Cărău.'iu.
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ţăm[mt, pe care nu pot să-l descriu. ln faţa bustului Ciprian J>orumbescu 27 , ;un
avut ace~a'ii admirntie şi clr:i1:ostc respectuoasă pentru acest nciinti·c•cut cântăreţ
al ne;imului românesc.
Hespectuoase :o;ărutf1ri ele mânii Doamnei, şi vă cloresc multă sănătate şi
voie bun{1.
Artur Gorovci

•
c_p_

24
Folticeni, 19 febr. tl50
Iubite Maef>tre,

Multe mulţ{1miri Doamnei Octavia şi bunului meu prieten Leca. pentru felicit:1rilc cc-mi trimct, cu prilejul începutului celui de al 87-lca an al vieţii mele.
Voi face serbătm1rca aceasta tot singur, numai cu Sorin. Cine ştie câte prilejuri
voi m;1i avea!?
Pc, Dl. Pan•1ilescu :'ll ii cunosc clin cetitul llăbojului. Ciind iţi scriu aceste
riincluri, st;lll cu cartea D-sale în faţa me<1, şi mai recitesc in ea, şi mă mier
că a putut scrie o aşa de extrem de interesantă lucrare. Te rog să-i prezinţi,
din partea mea, cele mai sincere închinăciuni, şi urări de via\.ă incă îndelungată
şi voie bună .
Primesc ele J;i Blaj, înştiinţare, că la 6 februar a încetat din via\.ă folkloristul
aşa de puţin cunoscut Alexiu Viciu 29, care, mi-a fost bun prieten, şi am scris
monografia lui.
Cu toatf1 dragostea şi cu omagii Doamnei,

•

Artur Gorovei

25

C.P.

Folticeni, 1 mart 1950
lubitc Maestre,

Am primit c.p. de la 23, şi m-am bucurat că mai puteţi face câte un ceai
liter~r. lntr-o vreme crm1 şi in C<IS..'l noastră asemenea petreceri, când se făcea

n2uz1ca frumoasă, quartet ales, cu nevasta mea la piano, şi acuma, când am ocazia
s<i asc~lt la radio cute un quartet ele Bc,:?thovcn, rărniln pc gânduri, cu lacrimile
in oclu.
Am de giind să fac o monografic amfmun~ită a lui Nicu Gane. Am căpătat
un J:eamandan întreg cu acte şi cu corespondenţa cc a primit ; l·am căpătat
de la N_ N. Gane şi a~tcpt să se ducă Sorin la Ja5i, să-mi aducă geamandanul.
~1 rutări de miină şi respectele melc Dnci Octavh1 şi vă doresc pc amândoi( ... )
Artur Gorovci
2; Amplasat in parcul central al oraşului, lângă biserica catolică. Operă a
sculptorului Ion Cârdei, inaugurată în 1933, la împlinirea a 50 ele ani ele la moartea compozitorului .
28 />. N. Pa11aitescu, inginer, fost director al lice,ului inrlustrinl clin laşi. Pre·
ncup<lri etnografice, autorul unui volum - llciboj ... , aprccint in epocă. în ultima
pnrtc a vie~ii s-a stabilit la Hâmnicu-Vâlcea. Prieten cu Leca Morariu. Este tntăl
istoricului P. P. Panaitcscu.
2!1 Alexe Viciu, ni'lsc. la 14 clcc 1855, Agrişt211, jud. 1\lure~ - m. la f> februarie 1950, Blaj. Profesor, folclorist. Colaborator la diverse revbte. Publică, Intre
altele, volumul Colinde din A1·deal.
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Folliceni, 28 april 1950
Iubite Maestre,
Ca să şti\i pricina pentru care vă scriu a.'ia de, turziu trebuie să vă spun
ce am pătimit eu, de la Paşti incoace. Mai intâi am bolit vreo săptămânf1 şi nu
am ieşit din casă. Trăiesc si ngur intr·o cameră din casa mea, iar Sorin a f<lcut
sărbătorile la Mărăşeşti. Când am putut să ies clin casă, mi s-a prezentat un lung
chestionar de la Uniunea avocaţilor din Bucur~ti - am şi de acolo o pensioarfi de trei mii lei pe lun(1. /\ trebuit să caut actele ca să spun exact anul când
:im fo~t numit in fiecare slujbă, cât am stat etc. Şi am colindat ţara asta in timp
de 18 ani. Am fost la Ministerul ele Finanţe, in Bucur~ti, copist ; la Spitalul
Sf. Spir idon, in laşi ; apoi ma.iistra~ la Paş~ani, Folticeni, Broşteni, Constan\a,
Bi1rlml. şi i:ir la Folticeni : apoi prefect, inspector agricol lu Tecuci, Botc>şa ni,
Dorohoi s i am fost primar de Folticeni, în două riinduri.
Nu am avut vreme să caut revistele în care.mi spu neţ i că aţi scris câte
ceva despre Nicu <::ane. La Bâmnic ati tipărit câteva nume,r~ clin „Făt-Frumos".
Nu le am.
Soţii Torouţiu stau in casa lor ? Frumoasa lui bibliotecă o mai are ? Mi-i
dor de dânşii, ca şi de Dv. amândoi , şi nu ştiu cund voi mai putea să vă mai
văd. Suft1r de cataractă la amândoi ochii. Cu Vârnav stau pe loc. Nu am maşină
de scris, şi fără ea, !mi estP cu ncplitinµi să mai copiez m:muscrisul. Am făcut
şi un nlosar al cuvintelor ruse.-:;ti, întrebuinţate în „Istoria vieţii" lui : am fo-;t
ajut;1t de Bezviconî.
Acum citesc „Anii de Ucenicie", carte:1 lui Sadoveanu. Mii inter e.-;ea ză; cunosc aproape pe toţi despre care vorbe.5te, şi-mi place începutul, din care învăţ
multe lucruri. Nu am ajuns incă la 100 de pagini (... ).
Sărut mâna D·nei Octavia, şi-i mulţf1me'ic pentru „Seninul Cerului".
Cu toat<i dragoste:1

prietenească ,

•

Artur Gorovei

27

G.l'.

Folticeni, 13 mai 1!150
Iubite Maestre,

Mii de, mulţ..:'imiri pentru cele două numere clin revista „Mihai Eminescu",
pc care le-aţ.i tipărit la Hi1mnic. şi mi-au făcut marc bucurie. Pe Vindereu l-am
auzit şi eu căntâncl, la Suceava. Eo;te o figură bine cunoscută, pentru mine. D:tcă
mai g{1siti l)i ceva din „F{tt-Frumos", tipărit tot acolo, mi.ar face plitcerc. Cu
mon o~rafia „Nicu Gane". stau pe loc. Nu am incit geamand:mul cu documente,
ele la l:1şi. Cund a fost Sorin cluui"1 el. Gane nu era acasă : arc să se ducă iar.
Hespectuoase sărutări de, mână Doamnei Octavia. Vă doresc sănf1tatc şi voie
bună.

•

Artur Gorovei

28

Folticeni. 25 aug. 950
Iubite M:iestre,
Un prieten din Bucureşti, imi scrie următoarele: „Jorga, in o confcrintă
din 1921, tratează pe Teodor Vârnav de aventurier şi chiar de escroc, fără să
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citeze numele şi nici cartea : „Istoria vieţii mele". Atâta îmi scrie. Cuno;iştcU
aceast,[1 confeşi nţă ? Eu nu o cunosc. Cred că aţi avut-o la redacţia "Fătului
frumos", şi clacă nu aţi vorbit despre ea, poate nu ati voit si1 arătaţi mulţi mii
aprecierea aşa ele urt1cioasă a , unui mare scriitor ;il nostru. Eu cred să amintesc
aceasta. in studiul introductiv ce _a m să fac la cartea lui . Ce ziceţi ? Nu pot
să.i cer prietenului j nlorm aţi i. este plecat la băi. Mi-ar trebui să cunosc broş ura
cu c_o nferinţa, să cilcsc, şi să reproduc pap,i n:1 in care sunt aceste împrejurări.
Nu.i aşa? (... ).
Vă rog să arătaţi Doamnei Morariu cele mai sincere salutf1ri ş i toatfl aclmiraţia ·mea. Cu cele mai bune sentimente de aleasă prietenie,
Artur Gorovei

•

.„

,I

2
Bucureşti,
Dragă

23 Iebr. 951

Maestre,

Bolnav precum sunt, mă gândesc la hunii mei prieteni, şi iată ce vreau s<'Hi
spun in privinţa articolului meu, scris in franţuzeşte, şi tradus in e n glezeşte,
pL'ntru Congresul internati<mal rie iolklor, ţinut la Chicago în anul 18!JJ:••. ştiri
d espre obiceiurile noastre la nunt ă, lucrare care a fost tipărită în revista "Intern ational Folklore'', in anul 18[)8, pag. 408-416.
Librarul căruia am scris eu la Chicago, care are surori la Folticeni, cu
care sunt prieten. nu a p utut să găsească nici un exemplar ca să- l cu mpere
pentru mine, (fusesem vi ct>·preşecli nle al Congresul ui) şi am rămas fără opera
mea. Crt>d că Dv . .ati putt>a ~ă o :1veţi mai uşor. Mulţi bucovineni s unt în Americ.a,
trebuie să fie şi prin Chicago, şi clacă aţi putea găsi pe cineva care ~ă copieze
do11<i c.i·cmplare, unul pentru Dv., şi unul pentru mine. i·aş plf1ti eu pentru
această muncă, am fi sa tisfăcuţi amândoi.
V-am spus că sunt bolnav. Nu pot să ies clin casă, şi trcbue să mă du c la
Dr. An tal. care mi-:1 rccl;1t auzul, şi un profesor universitar, Tiberiu Spiirchez.
sibian, mi-a dat o reţetă pentru boala de piept ele care sufăr, dar la prima l i n g ură
ce am înghiţit , a inceput să·mi c urgă urechea dreaptă, clar mi-a readus mirosul.
de care eram lipsit, şi acuma sunt in cura D-rului Antal.
Vai d e capul meu I De la lB decembrie 1!150 stau in Bucureşti, şi nu ştiu
când mă voi întoa rce acasă. Torouţiu e in pat, bolnav grav, imi scrie el , şi nevasta lui e foarte boln a vă de inimă.
Hesp ect u oa~e să rutări d e ma n ă Doamnei Morariu, şi Dv. cele mai s incere
~i mai pri e.teneşti salutări.
Artur Gorovei =~•

L'AMITrn ENTRE ARTUR GOH.OVEI ET LECA MORARIU
DANS LA COHRESPONDANCE ADRESSEE AU LETTlH•: DE HUCOVJNE
Resumc

J .es nuteu rs pre~entent un certain nombre ele lettres du folkloriste Artur
Gorovei, en voyces de, Fă lticeni, Blaj et Bucarest, ii Leca Morariu, publ iciste,
30 De fapt, in

18~1·1.

31 Pe pug. I, stii.n ip. nota lui L cca Morariu, cu cerneali't : „Ultima scrisoare
primită ele la .'\rtur Gorovci, mort. rn/3 1951 la Bucureşt i !... ".
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linguiste. folkloriste, editeur de revues, professeur a l'Universite de Cernăuţi,
refugie plus tarei dans la capitale du pays, el etabli finalement dans la villc de
Hâmnicu-Vâlcea, en Oltenie. Du total de 4!! missives englobant la periode 19251!1=>1 et mises ii notre dispo:;ition par l'epouse du prof<.'sseur, madame Octavia l.upuMorariu de Suceava, Ies auteurs onl choisi 29 - Ies plus signi!icatives, cn rnesure
de soulignt•r une amitie sincere, l'esprit de collaboration et lcs eCfort.s dl's deux
lettre-; de laisser :'1 la posterile des oeuvres d' unc valeur toujours plw; grande.
La periode entre les dcux gucrrcs mondial.es a ele productive el lranquillc.
Depuis 1940 commenc<·nt Ies souCfrances, lcs rcfUgt!s, Ies pcrtcs de livres et documents, le;; obstacles dans l'apparilion des trav:mx que ces cherchcurs voulaient
imprimcr.
I.a difference d'llge (A. Gorovei naquit en lll!i.J, el I.cca Morariu cn 1088)
n'a pas e te un motif de froideur. Tout au contraire ! lls ont connu des momcnts
d"enchunlement, cn faisant de la musique ele chambre (le professeur et sun epousl'
claient des me lomanes connu~ :lans le pays) ii Cernăuţi, ou dans la maison .ct•/\1·tur
G{lrovei ii Fălticeni.
Les amis sunt confronlcs avec des grandes difficultes, mais ils ne renoncent
pas au travail createur, qui leur apporla tanl de satisfactions spiriluelles. Ils
garcient, dans la mesure du possible, les rclalion„ avcc ks anciens collaborateurs
(G. T. Kirileanu, Dimitrie Furtună, A. G. Stino, I. E. Toroutiu, N. N. Gane etc.),
paycfll le tribut de l'iige et affronlenl Ies maladies. Presque aveugle. le folklo·
risle Artur Gorovei meurt en 1951, en laissanl un sentiment cic profonde lristes\C
dans la Camille Morar iu, ă Hâmnicu-ViUcca, 11 s'agît d'une amitic sincere, de dcux
connus lettrcs, pour lesquels la conduite morale etait unc permanente preoccupation. Les missives ci·dessus. offrenl a ux Ieclc,urs des donnees inconnues sur Ieur
vie. avec beaucoup de rcfercnces i! l'alnaosphCr~ d e l'cpoquc dans laquelle ils
ont vccu.
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CU LECA MORARIU

DIN COBESPONDEN'fA CATHE PHOFESOHlJI. iH.JCO\'INEAN
EUGEN DIMIT!tn; , !PETHU FROICUI

Fenomenele ele interferenţă spirituală intre două zone vecine, sunt de obicei
ben efice, contribuind la progresul culturii. E cu atât mai interesant să urmărim
relatiilc de colaborare, când ştim că partenerii fac parte din aceeaşi etnie şi trăiesc
in hotarele unei sini:ure ţări. Un exemplu fericit ni-l oferă prietenia folcloristului
Alexandru Vasiliu clin fostul judeţ Baia (azi in jud. Iaşi), cu profesarul I.cca
'Morariu, ele fa Universitatea din C e rnăuţi.
Fiu ele ţărani, Al. Vasiliu s-a născut în ianuarie lOiH. Ur mea ză şcoala primară in s.1tul natal şi la Fălticeni , l;imnaziul in acel a.-:;i ora.5 şi Şcoala Normală
„ Va sile Lupu" din Iaşi. Silitor la învăţătură, revine ca dascăl in Tătăruşi. d e
unde n-a mai plecat. Necăsătoril. umbla totdeauna in port na \ional, iar in tra ista
de la şold ţ inea fluierul , din care cânta cu mult t.'llcnt. Petrecea ore intrci?i ln
biblioteca sa cuprinzând peste 2.000 ele cărţi. Eru abon:it la nu meroase reviste
din zonă ş i din ţară, care-l informau asupra vieţii culturale.
Cea mai l\crioasă preocupare a învăţătorului a fost, cu începere din 1893.
c ulegcre:i ele folclor clin satul lui, valorificat in volume d e rll'iunet. ln Di cţ ionarul
folcloriştilor (1!179), Jorcl:in Datcu ii socoteşte „cel mai t;1lentat şi important culer,ă tor ele folclor clin cercul revistei „Şczăto:irca". La solicitarea prietenului Neculai
Stoleriu d:n Baia, devin•: membru fondator al Cercului ~De~tcpt area Săte nilor~
şi al revistei „Vestitorul satelor".
Pasiom1t vizitator al libr[1riilor cl in Iaşi, Pm;cani sau F'ăllic e ni, a ţinut cont
ele sfaturile lui Al . Philippide şi G. T. Kirileanu (cu ca re a p urtat corespo ndentă) .
O marc bucurie a tr<'1it când Sofia Tcoclore:mu (mamn lui Ionel şi Păstorel Tcodoreanu ) i-a p us pc note ·13 arii din c11le1:crca de Cdntccc, urcituri şi bocete dc-nle poporului (1909). Acest volum . dimpreună cu l'ol'eşti şi lc9c11<ic (1!127). au fost eclit.1te
de Academia Română . Dacă despre Cântece .. „ Simion Mcheclin\i scria cl1 sunt .,de
cca mai 1;ig ură calitate ", Vasile Bor.ren afirma despre l'oveştil<· cli n 1!127 : „Multe
din ;ic•est.c bucăţi ~unt deosebit ele frumoao;e ; Interesante ca documente a le mentalită ţ ii poporului n ostru sunt in~ă toate".
Oriunde a c:ilătorit. in orice mediu s-a nflat, chiar in saloane aristocrate.
învăţăto rul a folosit graiul popul:1r, care-i clădea un farmec deosebit.
La riindu-i I.cca Morariu ştia să-şi alear.a prieteni i. Lingvistul. ed itorul de
reviste şi !ncleosebi folcloristul, a intuit cc comori deţinea dascălu l de l:i Tătăruşi.
n căru i faimii o cu noştea. L-a abonat la publicaţiile clin Ce rnău\i. L-a invitat în
casa din strada Munteniei, unele 0:1spetelc şi-a fcrmecn t amfitrionii cu fluierul
său, ascultând npo i pianul şi violoncelul solilor Morariu, cu vocea ele aur a doamnei.
Cei 100 de kilometri până în capitala Bucovinei. Al. Vasiliu i-a st răbătut cu
trenul, cam ele 4 ori. Acolo i-a cunoscut pe ceilal t.i frn\i - Aurel ~i Victor Mora riu. Leca ii spunea „ băcli \a Alexandru". Urmăreau cu toţ i J;noavele pline de
haz, căci învăţătorul era un povestaş rar întâln it. Fluierul di n traistă, aducea tril
ele păsărele, doiniri, miros de fân cosit ş i fa rm ecul ~czătorilor. Di sc uţiile durau
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pfmă tărziu in nonptc şi, canci
tutul ele literatură „Cernăuţi",

Lcca Mor:iriu 1-:i pro!:ramnt să vorbească la InstiAl. Vasiiiu nu s-:i dat in lături. Şti:i că nuclitorml
era form;1t clin ciirturari ele rasă, dar când şi-:i vădit inţelepciunea adunată timp
ele-o via\<i, ciincl a făcut fluierul să plângă, sala a rămas înmărmurită şi răsplata
a venit la urmă. în ropote de aplauze.
fntoarccrca lui Lecn Morariu la Cernăuţi după primul refugiu. ;1 însemnat
pentru prietenul său, prilej ele marc bucurie. O c;.ilătoric "in dealu, i-a mai aluni;at
urâtul şi si ngurătatea.
Dezastrul militar clin 19-14 i-a pus clin nou pc drumuri. fn 111;1rtie, folcloristul
ajungea in comuna Drăghiciu, juclc\ul Câmpuluni;-Musccl, iar I.cca la RâmnicuVălcea. A murit în 25 mnrtic l!J.15, în refugiu, şi :i fost reînhumat m:1i t<irziu în
satul natal. Prolcsorul universitar s-a Mins in 1!163. la Vâlcea, pe plaiuri oltene.
G'indurilc ele mni sus sunt sugerate in marc măsură ele cele 19 misive adresate cărtur;irului bucovinean în perioada l!l29-19H. Ne-au fost puse la dispoziţie
cu bunf1voinţă ele soţia lui, doamna Octavia Lupu-::'>Iorariu, clin Suceava. Le oferim
cititorilor. in extenso. Sunt scrisori ce aduc noi date din via\a unor cărturari care
au ştiut s:."I folosească in moci creator relaţiile ele prietenie şi col;1borare. Acestea
ramfm pilde demne ele urmat,
penttru generaţiile ele azi şi ele mâine.

*
(Tătăruşi ).

1929, septembrie ln 25

Onorate Domnule Profesor,
Pc invfi.litoarc:i cu care mi s-.a trimcs Nr. 4 :il revistei „Făt.-Frumos", am
o mică însemnare pri n cnre eram lnclcmn;1t stăruitor sii-mi achit nbon::imcntul pc HIW. M-am anat atunci cam la strâmptoarc, căci în varn aceasta. foarte
anevoie ni s-a achitat .-.alariul. Făr' ele rf1l, eram vinovat. dator ~ă plătesc, căci
doarii „nu plăte~te bognlul, plăte~tc vinov:ituJ·•.
La 11 septemvric am trimes pe numele Dvs. suma de 200 lei. abonamentul
;1. 1\1. Nu rlupă multă vrc.>me - la 17 septcmv r i~ - văr! că poşta îmi aduce un
pachet cu doufi lucrări ale Dvs.: „Institutorul Crca nr,[1" şi „l .sopia braşovc:i nă din
l 7H-1". I.uni ln 23 septemvric. m.,1 primesc iară~i două broşurele alcătuite de Dvs. :
„La Cetate:i Albă" şi „La 10 M:ilu 1927".
Vă multămesc clin tot !'.Ufletul că mi -::1ţi trirnes aceste semne ele mult;'i buntivoin\f1 si cu muWi lunre aminte din partea Dvs. Pc "l n,.,titutorul Crcanră" l-am
mni primit tot ln clar, clar de l:i rll. Gh. T. Kirileanu. un mare şi binevoitor prieten ni meu. Voi păstra cu clrar,ă :inimă :;i pe acest dăruit ele Dvs., şi pentru a lui
insenmfitatc, şi pentru inimoasele şi tnăl\ătoarclc cuvinte ce le-aţi scris pe cliinsul.
Asemenea voi pao;lra i:;i pe celelalte cărticele, mân,::âindu-mă in sini::urătalea mea 1,
că sunt pe lume onmcni cărora 11-l drar. să mă numere şi pe mine intre cei care fac
„jertf<\ pentru cultură"'·
Acum, Domnule Profesor, v-a.5 mai spune ceva. Am cules şi eu ln anii tinerc\ei. ni!)te povc.>!!ti, pc care Onor. Ac:iclemin Română mi le-a tipf1rit ln 1928 :i.
lnclrăznesc a vă trimete un exemplar din cartc:i mea. rudindu-vă respectuos să-l
primiti cu inimă bună, căci eu cu inimă bună şi curată l-am :ilctituit, şi cu inimă
bună ~i curată vi-l diiruie!>c. Sunt strecurate tn el multe greşeli de tipar. Am mal
scos din ele. cl :ir tot au rămas.
văzut

1 Al. Vasiliu-Tătăru.'ii (1876-19·15) n-a fost căsătorit. ciudind iL..,tfeJ o viaţă
ele om sin,::uratic. Se spune că ar fi devenit ursuz. Poate că, scutit ele grijile familiale, s-a dedicat intru totul prC'ocupărilor ele folclorist.
2 Aprecierile laudative despre persoana sa, făcute intre alţii şi ele Leca Morariu, sunt meritale ele folclorist. care a fost ele-o modestie rar intUlnitc'\.
3 Titlu exact : Poveşti şi legende. Culese de„., invăţ:\tor clin Tfitc'\ruşi (Suceava), Bucureş ti. Cultura Naţională, Acnclemia Homână, Colecţia Din viaţa poporului roman, voi. XXXVI, 267 p.
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/\cestea. Onorate Domnule Profesor ; far de fa milostivul Dumnezeu, paco
bine şi mulţi ani cu sănătate.
lnvăţător

la

Tătăru~i.

AI. Vasiliu
jud. Folticeni

P. S. Jn momentul ciincl !>ă gal scrfsoare.1. am primit şi broşurica de Ştefan
Pascu. Vă rnulţămesc ş i de aceasta, D-le Profesor.
Chipul de la incepulul cilr\ii este pus de Dl. prof. Bianu şi arată pe subscrisul cum era în iunie 1914. Scrisoarea de supt chipuri este a Dlui Bianu .

*

•

*

2
Tătărw~i,

25 dccemvrie 1934

Onorate Domnule Profewr,
Asară,

24 dccemvrie. am primit de la Dvs. cele două e<irticele ;ilcătuite d eprofesor, ucenicul Dvs., d. Petru Iroaie '· Vă mul\ăm esc respectuos, că,
d~i aflănclu-n~ă prins cu multe treburi ca Profesor şi Director nl Teatrului
Naţional clin Cernăuţi aţi găsit vreme să vă r.:1ncli\i si la mine, trime\ <
inclu-mi
pe un vechi pri eten al meu clin bibliote că : A !c:i:andru Ociol>cseu şi culererile folclorice al e tilnf1rului căruin şi Dvs. şi Doawna ii 7.ic('a\i „Sfinte Petre" 5,
lnlr-o scrisoare clin 28 iulie ;1rătam că poa t:? ~ trag o fur,ă J;i Cern <iu ţi. fa că
s-au invnrlit lucrurile cl1 n-am putut veni. Acum cu v--0 cf1teva zile in.'.l in tea vac:m \ei, am tot nsteptat să fiu chemat ; 1 lua pensia pc d ecenwrie a.c. N-am primit -o
pân ă acum . ş i de a ceea nici nu mă pot urni de a cnsii, c-a poi m;i tem c1i s-a inchide
.,acred itivul" şi !.ii nu rămfin pi'tgub:1ş ele dreptul meu.
Vă rog s{t primi \i şi Dvs. şi D-na Octavia. respectuoase ~i ini moase lir<iri. ca
i.ă petrccc\i Sf. S ă rbători şi anul nou. cu sănătate, bucurie şi multă voie bună.
Scrisoarea o inaintez pe adresa cea nouă - strada Muntenie i •· - d acă nu
ve\i fi fiind veniti la Suceava.
Al. Vasiliu
tfmărul

*

*

*

3
(Tătăruşi).

1935, luna clecemvrie în 14

Onorate Domnule Profesor,
'rot am gândit că unele valuri ml\ vor in r.ă dui !'ă mai urc la deal la CerAsta-i pricina că nu v-am scris, după cum eram drept dator să vă scriu.
I.a 4 nugust, nnul acesta. am primit ele la D-voastră a. V - 1!134 - al bulet.inului „Mihaiu Eminescu". La 29 septemvrie :1m primit „Poveşti despre Vlad
Vodă Ţep~" de P. Tspirescu. La 7 octomvrie. :im primit Nr. 4 al revistei „Făt
Frumos" ; iar la 25 noemvrie am primit Nr. 5-6 al acestei reviste.
năuţi.

4 Jroa ic , Petru, o;criitor bucovinean, licen\iat in 1itere, doctor. fost student al
lui l.cca Morariu Ja Cernăuţ i, Cadru universitar, stabilit o perioadă la Homn, în
Italia, unde se şi stin ge. Autor a diverse articole şi studii de specialita te ele.
5 Heferire ln acelaşi Petru Iroaie, care. sărac fiind de acasă, a fost ajutat
mult de familia Morariu.
6 Se parc că până la ridicarea frumoasei Şi spaţioasei locuinţe din strada
Munteniei ln Cern:iu(i, soţii Morariu au locuit o perioadă în căsuţa pănnţilor,
când mai trăia Constantin Morariu.
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Vă mulţămesc pentru dăruirea buletinului Nr. 12 „M. Eminescu". Vă mulţă
mcsc ele cuvintele frumoase ce aţi scris pc cărticica „Poveşti despre Vfad~Vodu
Tcpcş"'. Vă rnul\ămc\c respectuos c<i, după 3 ani trecu\i, tot mai păstra 11'i vie
umintirea. Acadc>mici ~ din sara de vineri 16 decemvric l!J32, pomenind cu frumoase cuvinte pc „folkloristul de rasă şi publicistul bădică şi domn Alexnadru
Va'iiliu, invăţătnr din cum Tătăruşi, jud. Bala" (pag. 146) ş i „;im intitul trub;idur
popul;ir Alexandru Vasiliu, meşter zicător din fluier" (p. 14i). (Nr. 4 lll revistei).
A\cmcnca vii mulţămesc cu mă număraţi şi pe mine intre „ctitorii noştri" la
pag. 196, Nr. 5-fl al revistei.
Dacă D-voastră nu m-a!i uitat. vă rog respectuos să crede\i că nici eu n-;im
uit.-1t bunătatea şi omenia cu care am fost primit şi ele D-voa.'itră şi de Do:11nna
Octavia, in zilele d e vineri şi sâmbătă, 16 şi 17 decemvrie 1932. Iar amintirea venirii
melc la Cernău\i •a \i pccct!uit-o cu cele 5 fotografii, pc care Ic voi lăsa şi eu
urmaşilor, ca ~ă ştie cât de frumos am fost preţuit ele el. profesor universitar Lee~
Morariu şi ele buna d-sale so\ic D-na Octavia Lupu Morariu.
Dacă va fi v-un bine in ţară şi in lume şi dacă nu mă vor bate vânturile.
îm i zice 11ânclul si'1 mai urc odat."i la deal la Cernăuţi, să vă J:'ăscsc să năto.5i şi
voi oşi in noua Jocuin\ă din strada ::'.luntcniei Nr. 14, că punii la Crăciun. că in
timpul vacanţei Crăciunului.
Sărut muna Doamnei Octavia şi vă rog să primiţi respectuoase urări de mull<i
să năt:1tc şi voie bună.

Al. Vasiliu
tnv. pensionar
C"om. Tăt<iruşi. jud. Baia

*
Tătăruşi.

2i august 1936

Onorate Domnule P rofesor.
Scrisoarea Dvs. inimoas:l - însoţită de fot o~r afic a s::isit la Tătiiruşi. în sara
ele !I iunie. Se cuvinea să v:i ruspund cât de degrabă, şi pentru inMtiitoa;·elc cuvinte. şi pen tru „am intirea fotorrrafică··. Dac;) er:1 m ac:is;."1. răs;mnsul n-ar fi
vcnil rl ună :itât·1 lntârz!cre.
Chi:1r in cl imi ne;1ţa ele luni 8 iunie am plt.•ca t spre Bi1i lc-Herc ul ::::w. PC' s.,rf1
şi p:? noapte :1111 stat in Bucureşti. La 9 iunie pe inopt..te am ajuns uncl~-mi r.ra
r.ânclul. Anul acesta am ~lat acolo m:ii putin t im1,, pen tru cit un doctor =:~I-i•
prescris lf> băi in loc ele 20 ca în ceil al ţ i :mi.
ln climinc1\:1 ele 29 iunit> am plecat ~pre ca~ă ~i - ciupii un popas in Bttcurc!)ti -, am ajuns la Tătăru~i in sara de 1 iulie. Nu m~1m aşezat la horl in ii pu n<l
cc n-nm ră'>foit toate scrisorile ce mi-au venit in timpul lipsei.
l\1-am 1?1î ndit că trebuie să fiti duşi împreună cu D-na Oct:w!a, la mare ~upli cum spune.1\i -. şi aceasta-i prkina lun,:?i i mek• tăceri. I.uni :<.ara 21 aur. u st - mi-a sosit Nr. ·I al revistei „Flit-Frumos" ~i-mi făceam socotc:ll:'i să v1i scriu.
ln "Universul" de mierct.1ri '.!G :mcust. la fa!.n 10, am văzut c:i si Dvs. l'i
tânărul meu prieten ci. Petru Troa!e aţi ţinut „ultimele conferi nţe J.1 "Universitatea liber;'\M rlin Cf1mpu-!.un r:u. Pc asta am inţăles cl1 sunteţi ori ac a să. . ori pe
aproa pe de ca•;f1.
Şi de la ci. Petru Iroaie am primit o c.p. ilustrată. tocmai dln Hom.-i, având
data de 5 iunie. Inimos imi seric ş i acest inimos uceni c :11 D-vonslre. Nu-i ştiu
adresa. că i-aş răspunde.
Anul acest.;1 - la bi1i şi clup ă ce .1m venit de la !>."'ii - n-:1m cam avu t curai.
căci doctorul mi-a spus că inima mi-i cam slabi't. La 16 iulie rn-:11n dus la Iaşi.
uncie am stat două zile. Doctorul „specialist" mi-a prt?scris nişte medicamente şi
7 Heuniune, serbare

culturală,

termen frecvent folo\it in Bucovina.
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un „regim alimentar". Cam v-o trei săptămâni Jm stat peste mă<>ură de îngândurat. M-am dus nu de mult, şi la un medic a()ător ele câlva timp in Tătăruşi.
Acesta mi-a spus să fiu liniştit, să nu mă spăriiu aşa de tare, că „ciracul nu-i aşa
de 11egru precum se zugrăveşte", făr' de cât, puţini'1 grijă tot trebuieşte.
Pe la sfârşitul lui septemvrie, am să mă duc clin nou la Iaşi. Acum. parc că
mă simt mai bine ele cum eram până aproape de jumătatea lui august.
.
Vă mulţămcsc ele cuvintele frumoase şi ini1lţătoare clin scrisoare. precum
ş1 de cele clin „l-'ăt-Frumos" Nr. 4, ele la fa\a Iii şi 213. Mulţămesc şi fratelui Dvs.
d. Dr. Aurel Mornriu, pentru fotografia prinsa aşa de bine. Vă rog să arătaşi resp_ectuoase sărutări de miină D-nei Octavia, şi să primiţi clin partea mea inimoase
şi respectuoase închinăciuni de sănătate şi voie bună.
Al. Va<;iliu

*

*

"'

5
Tătăruşi,

15 decemvrie 1940

Onorate Domnule Profesor,
Tocmai vineri, la 29 noiemvrie, am primit cartea poştală a Dvoastre. Am scos
copie ele pe ca şi am trirnes-o d-lui Gh. T. Kirileanu. Vă rov, să mă ierta\i că am
zăbovit aşa de mult cu trimiterea răspumului. Pricini sunt multe, clar nu vi le
mai im;ir.
După ce s-a mutat hotarul Bucovinei mai la vale. mereu ;un cerc2tat prin
ziare, să aflu ştiri despre Dvs. şi fratele Dvs. ci. Aurel i\forariu (... ). Păcătcmsa
mea de inimă. care-i bctea!'ă. se zbotocise şi mai tare in piept.
Cum s-au învârtit lucrurile. nu ştiu ; ( ... ) în „Ne:1mul Homânescw Nr. 165 clin
31 iulie 1940, la faţa 2, spre marca meu bucur ie. am vuzut intre conferenţiarii
„Universit<l\ii N. Iorga" înşiraţi unul clupu altul cei tr~i feciori ai preotului Constantin Morariu : AurC'l 1Worariu, Victo1· Mora riu şi I.cca 1'\.1orariu. Am au;dt că
aţi fost şi prin FolticC"ni. pe la ci. Gorovei 8 .
Cartea poştală, în puţin<.' dar mişcătoare cuvinte, arată suCerintelc Dvs .. pnnă
ce v-aţi văzut „Bucureşteni". Am cetit in ziare că sunteţi l;i cateclri'1 cu d. D. Caracostea. Am cetit mai ele mult un articol al d-lui Aurel Stino, despre Nr. 3/l!l-10
din „Făt-Frumo o;". Acest Nr. (3) eu n-am apucat a-l primi. De-ar da Dumn~zeu o
linişte şi o aşezare, şi numerele celelalte cred că vor ie!1i la Bucureşti.
La sfârşit ul lui scptenwrie - 29 ., 30 - precum şi la l şi ·2 octomvrie am fost
la Piatra Neamţ, uncie am dus o strănepoată la şcoala norm;1lă. Am fost r.-ăzd uit
ele d. Kirileanu. la care - în zilele pomenite - :r.e afla şi ucenicul Dvs. ci. P. Iroaie
cu so\ia. A venit vorba ele bogata Dvs. bibliotecii. de casa Dvs. (... ). Dacă s-ar aşeza
lucrurile ciit ele cilt, ;iş cala să vin la vale, :<.i'1 aud clin r:ura Dvoastre povestind
întâmplările pribec:iei.
Caut să incleplinesc batăr in mică măsură cererea Dvs. Vă trimet în clar : un
exemplar din Cci11tecelc !l mele. un exemplar clin Poveşti şi legende 10. Apoi un
exemplar clin 1.cgende, tradiţii şi amintiri istorice 11 de C. H1iclulescu-Coclin : un
8 Popasul la Artur (iorovei in Fălticeni e legat ele drumul spre Bucureşti .
:Munteniei la Cernuuţi. soţii Morariu au locuit o perioadă în că<;u\a părin\ilor, cimei
cu căruia. în refur.iul clin 1940, clupă ocuparea Ccrnău\ilor ele către sovietic!.
9 Cântece, urc1turi şi bocete de-ale poporului, adunate ele ... , invăţ:i tor in Tătă
ruşi (jud . Suceava). insolite ele 43 arii notate de d-na Sofia Teodorcanu, prof.
la Con~ervatorul ele muzicu clin Jaşi (Bucureşti. I nst. ele arte r.rnfice Pror.resul.
Academia Romîmi'1, Col. Din viaţa poporu lui romfm, Culegeri şi studii, voi. IV,
l!J09, XIX+20î ·i XXXIV p.).
10 Vezi nota 3.
11 l,egendc, tradiţii şi amintiri istorice aclu11ate din Oltenia
reşti,

Academia Homânu, Col. Din
XV+l3li p.

viaţa

poporului român,
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exemplar din Comorilel1 de Tudor Pamfile şi un exemplar Nunta în judeţul
Vâlcea 13 ele Gh. Fira.
în sara ele sâmbătă 26 octomvrie 1896, m-am nimerit in casa unui bătrân priete:n al mt•u, clin Tătăruşi. Un fin al lui, de botez - pe atunci om de vrâstă. căsă
torit - i-a ;idus colacii de botez. Un om i-a inchinat colacii. lntre alte cuvi nte ţin
minte pe acestea : „Colaci-s mici, dar voia bună a finilor il mare asupra Dvs. şi
vă rongă să-l primi\i şi să nu bănui\i".
„Colaci" numesc şi cu aceste 5 (cinci) cării pe care vi le trimel. Colaci-t>
mici, dar voia bumi a mea ii mai marc asupra Dvs. şi mă rog să-i primiţi şi,
să nu bănui\!.
Hespectuoase săr utări ele mână, Donmnei Octavia, şi Dumnezeu să vă bucure·
cu ceea ce mincl iţi, şi la amândoi să vă înmulţească anii vieţii.
lnvăţălor

Al. Vasiliu
pensionar în Comuna Tătăruşi
jud. Baia

P. S. Vă roi:: ~-mi scric\i de primirea pachetului. Scrisoarea-i scrisă la 15 cle-ccmvric. N-am dat-o la poştă până azi, 18 dccemvric, că nu s-a dus poştaşul din
pricina viscolului şi a drumurilor troienite.
Al. Vasiliu

*

*

*
Tătăruşi,

18 ianuarie 1941

Onorate Domnule Profesor,
Ştiu că la 15 clccemvrie l9·l0, alcătuisem scrisoarea in care arătam ce căr\i
vii trimet. A dat Dumnezeu viscol şi s-au troienit drumurile şi abia la 20 decemvrie

a pornit pachetul la vale, precum dovedeşte chi~'ln\a oficiului poştal Lespezi. M-am
mirat e<'1 1-a\i primit aşa ele târziu, tocmai în ajunul Sfântului Vasile. Pe semne,
unde-s vremurile :i.5a. de tulburi, nid lucrurile nu merg în chip regulat, cum mergeau mai lnainte.
Vă mulţămesc de unirile frumoase primite la 28 decemvrie 1940J precum
şi ele urările inimoase clin cele două căr\i poştale ale Dvstre: una cu data de 30
cleccmvrie 1940 şi :1lla cu data ele 31 clecemvrie 1940, ora 11 noaptea. Amimclouă
cărţii" poştale le-am primit duminecă la 5 ianuarie 1941. Siimbătă la 4 ianuarie
:mul :iccsta, am primit o carte poşL'llă clin Roma, de i:1 elevul Dvstrc d. Pcu-u
1roaic (.„).
S.'trut mimu Do;1mnci Octavia şi să auzim de bine şl de voie bună.
Al. Vasiliu

*

*

*

7
ll'ăt.'iruşi ,

Onorate Domnule Proft'Sor.

30 innuarie

rnn

Miercuri snrn. 22 ianuarie a .c. :1m primit broşura MGraiul viu - corectiv
stilistic" 14 • Fără să .mă uit la adresa Dvs. - noua D11s. adrcsii - v-.:im cunoscut
12 Comorile, Bucureşti. Academia Romană, Col . Din viaţa poporului român.
Culcr,eri şi studii, voi. XXX. Librăria Socec i:;i Comp., C. Sfetea, P. Suru,
13 Nunta în judeţul Vâlcea, cu raport-prefa\ă ele Constantin Brăiloiu. Bucure.5ti, Cultura Na\ională. Col. Din viaţa popor11Jui român, XXXVII 1928 53 p.
14 Leca Morariu, Graiul viu - corectiv stilistic, Focşani, 1940. '
'
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·scrisoarea (... ). Bu, Domnule Profesor, mă rog lui Dumnezeu să trăiesc să mal
primesc căr\i şi scrisori, trimese ele Dvs. (... ). din strada Munteniei Nr. 14.
Vă mulţămesc cu adâncă rccunoştin\ă, că şi din Bucureşti trimiteţi „cu drag
lui bădiţa Al. Vasiliu" căr\i şi cuvinte bune. I.uni sara. 2i i;muarie a.c .. am primit
cartea poştalii a Dvs., care are data ele 24 ianuarie. Mă întrcb;iţi să vă lămuresc
dacă prin satul nostru se zice ori de. Vă răspund ci"1, clin cute am băgat de samă.
în Tătărll'~i nu se aude rostirea ori de. La noi se zice ciacCl, în Joc de ori de. Se
:1Ucle câte ocl:ttă şi numai de singur. Am să mai bag ele samă când voi a uzi grăind
0;1meni de vrâsta mea (eu fiind trecut de 65 ani la 15 ianuarie) ori şi mai bătrâni,
şi dacă voi prinde ceva de pre\, voi pune milna pe condei şi vă v oi face ş tiut.
Tare aş fi bucuros să pot veni la Bucureşti şi pentru a împlini dorinţa Doamnei Octavia, şi pentru a auzi un cuvânt frumos din gura Dvoastre. Eu. de uitat,
nu vă uit, Onorate Domnul<.' Profes:Jr . dar numai prilej să se iviască ele a scobori
la v a le (... ).
Mi-i inima bună că in cercetările Dvstre puneţi la socotială şi slaba mea
muncă. Aş mai scrie şi ao;tăzi cute puţin. clar grijile şi frământările care ne bântuie, imi taie tot curajul (... ).
Sărut mâna Doamnei Octavia si vă rog să primi\i inimoase şi re„pectuoase
închimkiuni d e. sănătate şi voie bună:
Al. Vasiliu

*

*

*

8
Tăl.ăruşi. 8

Onorate Domnule

aprilie 19-H

Profe~r.

Vremea şi împrejurările nu mi-au îngăduit să pot trage o fui::ă la vale. să vă
in noua aşezare clin Bucureşti.
I.a 20 martie am scris mandatul de 200 lei, plata abonamentului la „Făt - Fru
mos" pe a. XVI ; i;ir a cloua zi, vineri 21 martie, l-am dat la oficiul poştal I .cspe:r.i. Aşteptam ca pc viitorul Nr. al revistei să văd scris că mi- am pUttit datoria.
Sămbătă sara 5 aprilie. mi-a venit o scrisoare ele la Dl. Gh. Kirileanu. care,
printre altei<>. imi face ştiut că m:tre necaz :1 d:it peste Dvoaslră : Doamna Octavia
ii bolnavă şi „dusă la sanatoriu pentru operaţi~"... Asta v:'t mai lipsi a in aceste
cumplite vremi, când nu ştim ce vom ajllni?e l)i cum vom ajunge ziua de mimc !. ..
Vă urez putere de a \ine.1 la prubf1 cu acest cumplit v;1l : iar bunei ~i blajinei
Doamne Oct.·wia. soţia Dvs, ii urez deplină şi 1 r:ibnică tămll<luire de boaliL Şi
·când va fi să se into:ircă vremi m;1i bune, să vii iiăseo;c pe amândoi. sănătoşi ş i
voioşi. aşa cum v-am r,ă • lt (... ) in clccenwrie l!l32 şi ln mai J!lJ(jl5.
văd

Al. Vasiliu

• * *
C. P.

!l
Tătăruşi.

Onorate Domnule Profesor,

26 august 19H

Să nu fi fost vremuri grele, aveam si"1 trag o fur,ă la Bucureşti, să vă intreb
ele sănătate (... ). La 21 august, poşta mi -a adus un pache\cl in care am g1hit cartea
Dvs. „Drumuri ciribire", J lfl. Mai cetisem îno;emn[1n dc-;pre Circbiri în „Făt-1-'ru-

15 Aceste două date indicii fără îndoială prilejurile când Al. Vasiliua fost oaspete al familiei Morariu la Ccrnău\i, participând şi Ia vreo
.aenclcmze, unde şi-a vrăjit auditoriul, cu fluierul său .
16 Leca Morariu. Drumuri cirebire. I, Partea J-a, Bucureşti . 1941.
'l'ătăruş!
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mos". în conferin\<1 Dvs. " Jstro-Românii" şi in "De-ale Circbirilor", I. JI. Acum
mi-a\i dat prilejul să mai calătorcsc cu gândul prin acel mic colţ de pământ locuit de „cel mai mic şi mal periclitat fragment de neam românesc". Vă multămesc
că v - aţi g1î ndit sfa dărui\1 acest voluma ş de preţ „Za lu gospodinu Al. Vasiliu cu
bure inime·". Cl·rcetat-am hibliolcca me.i din a. 1932 şi am ciăsit cărţile cc mi-aţi
dăruit cu prilejul Academiei „Armonici" din 16 dccemvrie 1932. Aceleaşi inimoase
cuvinte scrist.> pc ele, de Dvs. şi Do:imna Octavia. Cetindu-le am bagat de samă
că mai sunt :o.uflctt• bun e pe lumea ;asta. Văd că şi cu acest prilej foce\i să se adivercascfa un proverb ind ia n tălmăcit de G. Coşbuc: „Soarele, roşu răsare şi tot
roşu el apune. Omul bun in zile rele e tot bun ca-n zile bune".
Sjrut 1mcina DCJamnci Octavia şi Dumnezeu să \'ă înmulţească anii ,·icţii cu
pace şi bine şi m ultă :o.fanătatc.
Al. Vasiliu

•

•

•

10
C. P.

Tătăru.c~i.

12 februarie 1942

Onorate Dom nule Profesor,
Nr. ele pc urmă, 19. al Buletinului •.Mihai Eminescu" a sosit la Tătăruşi, tocm ai la 26 nocmvric l!l-11. Amestecându-se printre hârtiile şi ziarele din camera
ln ca re loc uiesc, ;am uitat de dânsul până mai zilele trecute. ciîncl l-am găsit
ş i mi-;1m adus ami nte ci'a trebuia trime:isă plata lui. O trimit ~1stăzi prin m;indat
po~t; 1l, ruJ:iincl u-vă să mă iertaţi de lunga întârziere.
Siarut muma Doamnei Octavia şi vă rog să primiţi respectuoase şi inimoase
lnchinăciuni de sănătate.
Al. Vasiliu

*

*

*

11

C. P.
Tătăru.~i. 19

mai 1942

Onorate Domnule Profesor.
Oclalii cu această carte poştală vă înai ntez un mand:1t poşt;al ele 360 lei , din
c;are, :ioo lei plata abonamentului la „Făt-Frumos" pc a nul XVIJ 1!142; iar
GO Ici, pl;1ta buletinului .,Mihaiu Eminescu" a . XIII (1!142) nr. 20. Chit.1nta poştei
voi pă!. tr :i-o c;1 dovadă că dup<"a putinţă mi-am achitat d:ttoria („.).
&1r ut mâna Doamnei Octavia şi vă rog :-;ă primiţi respectuoase urări de mulţi
ani cu 5ă n ă tat e .
Al. Vasiliu

12
Tătăru.~i.

9 ianu:iric 1943

Onur:itc Domnule Profesor,
Mă făr.ăduiscm la plecare in diminc;ita de marţi 15 dcccmvde 1942 - că
voi seric cum voi aj unge aca să. N-a !ost chip să mă pot ţinea de vorbă. Valurile, nevoile ş i grijile mi-au ţinut c;\lca, mi-au stat in cale. Vineri dimineaţa, lS.
vă
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deccmvric, am plecat la Piatra-Neam\ să aduc acasă o nepoată elevă. a şcoalci
norma le. Apoi ln zilele Cră ciunului am fost nel i niştit că nu primisem nici o veste
de la doi nepoţi de p e front. Auzisem că unul ii rănit r.reu la un picior. şi nu se
ştie dacă a fost rărlicat şi dus in căut ar l' la vreun spit.11. De celalalt a mers
vestea că i s-au curmat zilele. ln s;ira d e marţi 2!i deccmvric ;im auzit mai ele
a1es ; iar in dimincatu de joi 31 deccmvric H/42, a m auzit cle„a nunw că si al
doilea nepot a căzut pontru ţară !„. Vestea aceasta m-a tul b urat peste măsură
şi
m -a făcut să um blu mai mult buimac :>i zăpăci t o bu nă bucată ele vrt'me.
Dacii n-aş fi cum mă cunoaşteţi, nu le -aş pune pc toate la inimă.
Văzi'lncl că vremea se prt' intilrz.ie, am lăsat toate la o parte ş i am p us mâna
pe condei. Servitorul Dvs. a mers cu mine drept pdn:i la gari'1. Nu mult :un stat
şi apoi mi-am vizat biletul şi clupă vreo jumat.ate ele cias m-am suit in tren. J .a
11,30 am ;1juns la gara ll eciu-I.cspezi : iar la 2 după amiaz[1 am ajuns acasă.
Despre ch ip ul cum am fost prim it ş i omenit ln cele trei zile, 12, 13 şi 14 clcccmvrie, ele dvs. şi de buna Dvs. soţ.ic, Doamna Octavia, in 7„'lclar aş scrie. Chipul
cum am g răit cu Ovs. Juni sara H dccemvric !;i marii diminca\a 15 clccemvrie,
cred c<i-i dovada ca am cuno!.cUt ş i acum - a treia oari1 - că am fost primit
ca un frat e bun pe care nu !-a\i văzut de multă vreme.
Asemenea nu pot uita şi nu ştiu cum sâ vă mulţăm esc că mi-aţi dat prilej
să fiu fa\ă şi s<'t i; răiesc la adunarea Institutului de Cultură "Cernăuţi" in sara de
luni 14 dcccmvric 1942. De ne-:ir noroci Dumnezeu cu o pace mult dorită, aş câta
să mit urc la deal la Ccrn[1u\i 17,

Şi -ap oi să vin
ver~ul" se vorbc~te

la ceea ce v-am făgăduit: Să vă scriu in ce numere clin „Unidespre !iCZătorilc „Armoniei".
I) Jn nr. 314 de luni Hi noiemvrie HJ42, fata 6, jos.
li) ln nr. 3 17 de joi 19 noicmvrie 1942, !aţa 5 (l~xpoz i\ ia Facullă\ii ele Teologie şi a bibliotecii univcr~itare di n Cernăuţi (Aceasta nu-i in lcgM ur ă cu „Armonia").
lll) în nr. 331 de joi 3 clecemvric, faţa 6.
IV) In nr. 339, de vineri li dcccmvrie 1942. amintire ele colecţia 1~rn z icaU1 a
„Armoniei", faţa li.
V) ln nr. 344, de mierct.:ri 16 clecemv ric 1942, faţa 6.
VI) ln nr. 351 d e miercuri 23 d ccemvrie 1942, fa\a o, clespre „Şedinţa Institutului de Cultură „Cernăuţi", din scara de luni 11 dccemvrie 1!!42.
VII) ln nr. 352 ele joi 24 deccmvrie 1942, faţa 6, se aminte'ile el e !iezi1toarea
„Armonici" de la 10 cleccmvrie 1!142.

*

*

*

Vă

mai spusesem că in august 1935, cetinei d e-a măruntul voi. 11 , cdi\ ia
li - 1862 - din Letopiseţul :Moldovei de M. Kop.ălniceanu ;11n 11ăsit la c;·onica lui
Ioan Neculce o zicală pc care o aud intrebuin\ându-se ~i astăz! in praiul zilnic.
atunci cfmd trebuie. Această zică ii „ prea de lesne", adică ]Jren uşor, pre<1 cu marc
uşurinţei. Am subliniat aceao;lă zicere. atunci in 1935, clar n-am pus zăloapă , 1i-.1 rn
însemnat und eva şi nr. feţei. Pentru aceea am fost n ev oit să icu la ră o;fo it int:-c;:?
anul acesta şi să mă uit la sublinieri. Jn ziua de 7 ianuarie, anul aceda, am
găsit zicerea sublini:1tă, pe faţa 39!J, rindul G.
\n ediţia I-a din lll45 (lot voi. II al Letopiseţelor) această zicere se r,ăsc~tc
la fala 439, rundul 14 ele jos, sau rândul 25 de sus.

17 A'iaclar, o a treia
Morariu.

prezenţă

a folcloristului la
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Cu prilejul căutării acestei zicale, am mai dat peste altele, şi dacă mi-a da
Dumnezeu linişte şi curaj, le voi scoate şi pe acelea şi vi le-oi trimetc la deal
la Cernăuţi.
Cu acest prilej de an nou, vă rog şi pe Dvs. şi pe buna şi blajina Dvs. soţie
D-nn Octavia - să primiţi din partea mea cele mai respectuoase şi inimoase urări
de pace şi bine şi mulţi ani cu sănătate. Asemenea vă rog să arătaţi urări de anul
.nou, şi fraţilor Dvs .. Dl. Profesor Victor Morariu şi Dl. Advocat Aurel Morariu.
Al. Vasiliu

*

*

*

13

C. P.
Tătăruşi,

8 martie l!H3

Onorate Domnulc Profesor.
Vă fac cunoscut că odată cu această scrisoare am înaintat pe numele Dvs. un
mandat poştal de 300 lei. plata :lbonamentului h1 ~Făt-Frumos" pe anul XVIII 1943 (.„). Dacă s-:ir îndrepta vremea. batăr cât de-o leacă. aş căuta să mai vin la
Cernăuţi unde poate ar mai răsuna glasul fluieraşului la vreo şezătoare a .,Armoniei".
S..'lrut mima Doamnei Octavia si vă rog să primiţi din partea mea respectuoase
şi inimoase inchinăciuni de sănătate.
Al. Vnsiliu

*

*

*

14
Tăti"lruşi

15 iunie 19-13

Onorate Domnule Profzsor.
Tn sarn de luni 2-1 mai rămăsese vorba să vă scriu cum nm făcut călătoria de
la Cernfiuţi. Ia Tăwruşi 1 ~. De la Dvs. până la gară am făcut vreo -10 de minute.
Am avut când să-mi scot biletul. Trenul a plecat ln 5.14. La Heciu-1 .espezi nm
ajuns la ciasurile 10 ; iar •acasă, cam pc la 1 după amiază. Am mers minunat de
bine şi cu trenul ş i pe drumul de la gnră la Tătăru~i. Pe la ciasurile 3 după
amiază a început să picure ele ploaie. Miercuri, 26 mai n plouat toată ziua.
V-aş fi scris mai de mult : dar prea am fost luat ne val urile vieţii şi de necazurile vremii de azi. Cut timp am prilejul să stau la Dvoastră ori la d. Kirilcanu,
uit ele tonle nevoile şi viaţa imi pare rai şi trece ca o r.lipă. Cum vin acns<i, lucrul
se schimbf1 : însă r~finclul că mai sunt pe lume oameni buni. cari 111[1 cunosc,
îmi dă putere şi Indemn să mai nădăjduiesc la viaţă.
Am scos câteva ziceri clin Tomul II cdiţin a 11-a (n) Letopiseţelor lui M. KoJ?ălniccanu. care Ic mai aud
şi astăzi rostindu-se in sat la mine. unele mai rar,
unele mai des. Lista v-o trimel cu arătarea Cronicariului. feţei şi rândului in care
se găsesc aceste ziceri. Cuvintele şi rostirile Ic-am pus între semnele cit[1rii. Dacă
le veţi putea folo.-.i. mi-ar li inima bună.
Sărut mâna D-nei Octavia şi vă rog să primiţi respectuoase şi inimoase închinăciuni de pace. S<inătate şi multă voic bunf1.
1\I. Vasiliu
l8 ln mai 1!143. Al. Vasiliu urcă pentru a patra oară „in deal la Cernăuţi".
fiind ou.-.pctele Morărenilor. E şi acesta un semn de preţuire a marl'IUi folclorist,
cunlăret din fluier. iscoditor de vechi izvoade, plăcut in discuţii, clar şi in m<isur[l
să facă faţă unor conferinţe solicitate de Leca Morariu pentru Institutul de Litcratură pe care ii conducca.
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15
Tătăruşi,

i iulie 19-ll

Onorate Domnule Profesor,
Trebufa să răspund mai degrabă inimoasei Dvs. scrisori din 27 iunie (sosită la
Tătăruşi marţi sara. 29 iunie) ; dar m-am gânduluit să vă trimel şi câteva cuvinte
şi rostiri prinse mai de mult de la sătenii mei. Le·aveam scrise. Nu le-am găsit
îndată. Astăzi le-am ~ăsit. Nu vi le pol trimete tot acum. că socot să le insoţe._c
de oarecare lămuriri. D;1r de acum, nu-i mult până departe.
Am primit şi cele 5 fotografii. Mă întrebaţi clacă îmi plac. Cum să nu-mi
placă, dacă mă :irată ;L~.1 cum sunt s.-iu cum eram la 24 mai ;1.c. - om trecut
de H7 de ani '! Şi-mi plac cu atât mai mull, că sunt făcute de Dv'>. în primitoarea
casă din strada Munteniei, şi încă într-o fotografie alăluria de buna şi inimoasa
Dvs. soţie. Doamna Octavia. Nu m-am fotografiat de mult. şi ciind m-am uit.-it la
chipurile scoase de Dvs., pare c;\ nu-mi venia să cred că-s a.-:a de bătrân şi aşa
de cărunt. Dar ceea ce :i adăugat la mulţimea 1.noreţiturilor feţei şi a peril<>T
cărunţi sunt poate, şi cei peste 67 de ani, dar şi multele v:iluri şi griji care ne bat
şi ne :imârăsc in grelele zile de astăzi.
Păstrez fotografiile scoase de Dvs. tot în Cernăuţi, La li decemvrie 1932, când
şedea~i lângă palatul mitropolitan. Pâslrez şi o fotografie scoa~ă de fratele Dvs.
Dl. Aurel Morariu, în grădina D-sale, la 25 sau 26 mai 1936.
La 17 decemvrie 1932 eram o leacă mai tânăr şi mai dârzan ; la 24 mai l!J43
s-au mai adăugat aproape 11 ani !... Dacă n-ar fi cc este a-;tăzi. mai că mi-ar veni
să zic ca un bătrân din vremea tinereţei melc: toamna anului 18!17 - „Miindră-i lumea de trăit, pacat c-am îmbătrânit !"(„.).
Despre munca Dvs. ştiu - Onorate Domnule Profesor - că nu şedeţi cum
nu şede apa. Ştiu că faceţi adevărată muncă românească, şi din ceea ce vaci la
faţa l-3 a scrisorii din 2i iunie, l)Î din ceea ce văd prin ziare: dar şi din ceea ce
am văzut de câte ori prilejul m-a adus (...) în primitoarea şi frăţeasca Dvs. casă.
Sărut mâna d-nei Octavia şi-i mulţumesc pentru frumoasele cuvinte din scrisoare. Vă mu)ţămesc şi Dvs. pentru grija ce-mi purtaţi şi vă ror, să primiţi din
partea mea cele mai bune urări de pace ş i bine şi mull[1 sănătate.
AL Vasiliu

•
16

C.P.

TătărtL'ii,

23 august 1943

Onorate Domnule Prof<.>sor.
M;1 aflam pe drum aşteptând sosirea poştaşului. luni după-amiază, 16 august

a.e. Printre ziare mi-a adus

şi cartea poştală a Dvs. scrisă la Piatra, în casa bunului nostru prietm. d. Gh. Kirileanu ( ...).
Bine c-a rlat Dumnezeu de-aţi scăpat teferi şi sunteţi cu multă voie hun[1.
Vă mulţămesc şi Dvs. şi D-nei pentru inimoasele cuvinte trimesc de la „Academia
Pietrei-N". şi că la cias de voie bună puneţi la pomelnic şi pc Al. Vasiliu de la
Tătăruşi, unul din vechii ucenici sufleteşti ai D-lui Gh. Kirileanu.
Sărut mâna D-nei Octavia şi să auzim de pace şi de mult<"\ sănătate.

Al. Vasiliu
?2 -

Anuarul Buco\'lnd
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17
Tf1tiiruşi,

joi 30 dcccmvrie 1943:

Onorate Domnule Profesor,
Fiind Juat de micile valuri locale, am uitat să-mi fac şi eu cătr<i Dvs. bf1trimeasca datorie de sfintele seărbători şi anul nou. Plicuşorul Dvs. primit în sara
de nmrli 28 dccemvrie 1!14:1. mi-a adus aminte că incă-s viu şi mă aflu tr;iitor
intre oameni buni ai lui Dumnezeu. Vă mul(.:imesc respectuos de cuvinte bune
şi ele urare (. „ ) : iar Dvs., cu buna 'Dvs. soţie Doamna Octavia, să trăiţi s{I treceţi
cu mult peste vrâsta care a avut-o părintele C. Morariu, când a părăsit lumea
acen ~ ta .

A~e1.âncl după rânduială ziarul „Universul am găsit în nr. 326, de duminică
28 noemvrlc 1943. fnţa 8, înştiinţarea că editura „Mitropoli tul Silvestru" a tipărit
ş i a dat la lumină .. Anuarul muzeului Bucovinei", seria II -a, anul I-Il. Hl43-1944,
supt inr.rijirca d-lui profesor N. Grămadă, directorul muzeului. Să mă nimeresc
in Cernăuţi, ca in dimineaţa ele duminică 13 decemvrie l!l42, poate l-aş căpăta de
la ci. Grf1madă. La librăriile clin Folticeni, când am fost in zilele de 12 şi 13
clect·mvrie ~i la librăriile clin Piatra- Neamt. când am fost in zilele de 19 şi 20
decenwrie Hl43. nu l-am văzut , că aveam să-l cumpf'tr. Din titlul studiilor publicate se vede că ar fi o adevărată „iscusită izbavă" cetirea lui.
Sărut mâna Doamnei Octavia şi vă rog să primiţi respectuoase închinăciuni
ele multă să nătate şi voie bună.

•

Al. Va iliu

•
18
Drăghiciu,

luni 22 mai

J!)H

Onorate Domnule Profesor,
Mă frămAntam cu mintea. că unde vă veţi fi sălăşluit ele rândul acesta (... ).
Am ct•rcetat zinrul ~Univer~ml" şi ln Nr. 13:? clin 15 mai a.c. la faţa 5. am văzut că
Facultatea de Teologie („.) este evacuată Ia Râmnicul Vâlcea. Gândeam să vă scriu
pe adresa Facultăţii, când. miercuri sara - 17 mai - poşta mi-a adus inimoasa
Dvs. scrisoare. Aflându-mă In primărie, am oftat numai şi mi-am ţinut firea ; iară
clup{t ce a m ajuns :1casă, am cetit scrisoaren din nou. lntrebările Dvs. m-au făcut
cu şi mai tare ~ă mă gândesc că azi nu mai sunt in Tătăru.'ii. Dacă eram acasă
şi eraţi aca.,.'l, nu vă dam prilej să-mi puneţi a doua întrebare despre bibliotecă,
şi, a treia lntrebare „Cum a fost desp;\rţirea de Tătăruşi ?".
Tu~trele intrcbi'trile-s dureroase, Onorate Domnule Profesor. dar cele două de
la urm<i sunt cumplit de dureroase. fiind în legătură cu ceea ce am avut mai
scump pe lume : biblioteca !'ii 'I'ătăru$ii, satul meu ele naştere, ele copilărie, de
tinerele i;i el e bătrâneţe„.
Cc-am făcut cu biblioteca? Am lăsat-o în ştirea lui Dumne1.eu. O parte din
. !alanl" am ingripat·o în pământ. iar a lta parte a răma s în sama unui nepot ni
meu („.). Mi ~ rupe inima. când mă gândesc ~ cărţi, frumoase erau în cele
aproape 2 OOO ele numere ale bibliotecii mele !.„
Dacă îmi era urât Şi eram inădu.5it de multe amărăciuni şi mai mult
amărâtă mi-a ro t viata, de aceea mai la toată nimica inelată mi se ume7.esc ochii
- mă duceam ln odaia cu biblioteca şi mă dam Ia sfat cu cei mai buni prieteni
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ai omului Juminat, cu cărţile. Când am pări1 si t. satul 'l'ătăruşi, în sara ele cluminici1 2!i martie a.c. şi am pornit spre Pa5cani, am hmt 19 volume din poveştile
melc, puţi ne manuscri:o,e, şi <im lcisat acas.i ce mi-a fost mni drag pc lume : Ccirţile
şi multe reviste de samf1, Intre care intrcaga colecţie din „Făt-Frumos". Am uitat
să iau clemă conferinţe : una ,,Despre cântecul popular" şi una „Despre I. Creangă".
Mt1 mângâi - puţin - cu Hândul că mai s unt pătimaşi ca minc. In trenul care
m-a dlLo; la vale, m-am întâlnit cu d. Gorovei. D-sa mergea Ja Blaj. „Numai vreo
5-li rânduri de schimburi am luat cu mine d -le Vasiliu ; încolo, toată biblioteca
mea a rămas la Folticeni. 1\m lăsat 48lf volume - legate in piele - cuprinzând
corespondenţa în legătură cu „Şezătoarea".
lnştiinţarea cu plecarea i11 pribegie a venit pripit şi mai fără veste. Cei clin
Tătăruşi, in măsură să ştie mai bine mersul treburilor, n-au binevoit să-şi spuie
că nu-i glumă. Cei care au ştiut şi eu n-am fost „in gratiile lor" nu mi-au
spus să mă îngrijesc din vreme. Ei şi-au făcut rost de mijloacele de tran~port .
linii şi-au ri'tdicat clin casă toate lucruşoarele„.
Eu am <L'iteptat in Paşcani, două zile, luni şi morţi - 27 şi 28 martie - ~i c.>
inti\mplare norocoa-;i'1 a fost că m-am putut porni clin Paşcani. miercuri dimineaţa, 29 martie 1!14-1„. Am ajuns la Câmpulung, duminică clupă ami<iză. 2 aprilie,
unele am dat peste un suflet al lui Dumnezeu, d. pretor Teodor Vasiliu, refugiat
din Satu-Mare. Aici in Drf1ghiciu am ajuns luni după amiază 3 aprilie. Astăzi, Juni
22 mai s-au împlinit 7 săptămâni ele cimei fac umbr<i pământului, in comuna
Drăgh iciu, jud. MU<;CCI...
Despărţirea de Tătăru!ii a fost peste măsură <le durcroasia, d1ci nu ştiam şi
nu ştiu căt ele Juni;i't \'<I fi această despărţire„.(„.). Despre suferinţele melc. pânf1
ce am aj uns la Câmpulung-, in după amiaza ele luni 3 aprilie, nu via pot povesti,
că prea se lungC'ill' scrisorirca. vf1 spun că clupa ::c m-am dat jos din tren in gara
Goleşti. am intrat în biroul şefului ele gară, să-l întreb despre transportul bagajelor. Ati\ta numai, am apucat să-i spun. că-s invăţi'tlor pensionar refugiat din
judeţul Baia, apoi am stat câteva clipe neputând rosti nici un cuvilnt, ci tot inghiţiam noduri ca să-mi stăpânesc phînsul ; dar lacrămile tot şi-au urmat drumul
lor.„ După cc mi-am venit în fire, am spus şefului ce am pe ini1mi . Şeful s-a purtat cu mine cât se poate de frumos şi mi-a dat lămuririle cerute.
La Câmpulung, în localul Prefecturii. acehL5(i) lucru s-a petrecut ca şi la
Goleşti. Firea bună şi blnjină a Ardeleanului pretor T. Vasiliu a fost doftoria
liniştitoare a durerii, că azi nu mai sunt locuitor al salului Tiităru.-:;i. Judeţul Baia ...
După ce m-am a.o:;czat ln Drăghiciu, am scris la 6 aprilie la Bucureşti. administraţiei ,,Universului", să-mi trimeată ziarul aici. Am scris d-lui A.P. Todor, de
la Academia Homiină, ruţ?ânclu-1 să mijlocească a mi se trimete pentru „iscu„ită
zăbavă" numerele clin „Anuarul Arhivei ele folkJor" incepiincl de la Nr. 4 inainte.
şi se vamai putea căpăta tot pentru ,.iscuc;ită zăbavă". P:1nă azi n-am primit nici
un rlispuns. Poate D. Todor nu va mai fi fiind la Academic, ori Doamne fereşte
să nu se fi întâmplat alte nenorociri prici n uite de cei cu „Societatea biblică, pentru Britania şi străinătate", care au tipărit Biblin in zeci de milioane de exemplare„.
Am scris şi el-lui KiriJeanu la Piatrn-Neamţ, clnr n-am primit nici un răs
puns. Astăzi atâta „iscu-;ită zăbavă" fac, cetind ziarul „Universul" ; iar urâtul mă
dă gata ...
Mă gândesc, Onorate Domnule Profesor, la satul meu şi la căsut;1 mea burlăcească ; clar mai mult mă ţ?ândesc Ja nepotul Alexandru cu soţia şi cei 5 copii.
din cari. unul infirm, că nu se poate purta. şi-i ln vârstă de 14 ani !.„ Două fete
cele mai mari - una de 22 ele ani şi una de 17 ani Ic-am luat cu mine.
„Unde să mit duc, m<>l)ulc, cu femcca şi cu cei 5 copii ?"
HI într-o scrisonrca din FMticeni către I.cca Morariu, clatak'i 3 august HJ.15,
Artur Gorovci ii irnpărtăşeştc durerea că cli n 16 volume cu corespondenţă privind
„Şezătoarea", lihate aca!';ă in 1944, la plecarea ln refugiu, a mai t?ă•it 12. Al. Vasiliu pomcne:;te ele 48 volume, citând chiar cuvintele fo1c1oristului fălticcnenn. Nu-i
exclus ca Artur Gorovei, luat de gânduri şi, acum foarte bătrân, să fi uitat cifra
reală, moi ales că trecuse un an de la misiva către prietenu) de la Tătăruşi...
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Ce va fi fiind de ei 1(„ . Se vor fi retras mai Ia vale de linia focului? Numai
Dumnezeu şlic ..•(,_),
I.ungă spovedanie v-am făcut, Domnule Profesor, dar n-am avut cum s-o
fac mai scurtă. Vă multămesc cu multă recunoştinţă şi respect, că „din Hâmnicul
pribegiei~ Dvs. n-ati dat uitării pe Vasiliu de la Tătărll')i. Mulţămesc de asemenea
D-lor profesori, preoţi fraţi Ci~rone ~i Valeriu Iordăchescu, V. Jcşan, C. N. Tomcscu,
O. Buccvschi, J. Grămadă, Ieşan, I. Zugravu („.), S. Reli şi N. Grămadi'1, toţi Moldoveni d<' ba.5lină cari cu prilejul primei şedinţe a institutului „Cernăuţi" din Râmnicul Vlllcii, au trimes salutări învăţătorului Al. Vasiliu de la Tătărll5i, care pâna
la vrâ<.~1 de li8 de ani şi 3 luni a trăit în vecinătatea Probotei lui Petru Rareş.
Dacă se va indura Dumnezeu de Ţara Românească şi neamul românesc („.) şi
voi mai trăi, voi duce scrisoarea Dvs. la Tătăruşi şi voi păstra-o până la sfârşitul
vieţii. ca pc un preţios document din vremea pribegiei noastre.
Jndată cc voi primi aici fn Drăghiciu-Musccl. oficiul Stâlpcni, Nr. 2-3 al revistei „Fat-l·"rumos" vă voi trimete şi plata abonamentului.
După venirea din întâia Dvs. pribegie, D-na Octavin mi-a povestit frumos şi
duio~. călătoria Dvs. cu Fulga şi cu moş Costache Belic („.) işi mai departe până la
Bucureşti

(„.).

Vă

rog să arătati respectuoase sărutări de mână Doamnei Octavia şi să primiti din partea mea, atât Dvs. cât şi D-nii Profesori, care au iscălit scrisoarea
către mine. cele mai inimoase şi respectuoase urări ele pace dreaptă, multă şi deplină ~ă nătate şi multă voie bună („.).

•

•

Al. \ 1 U'iilÎU

•

19

C.P.

Drăghic.iu,

miercuri 21 iunie Hl44

Onorate Domnule Profesor.
Am primit ele curând Nr. 2-3 al revistei „Făt-Frumos". Măcar ci'1-s peste
de amărât şi cam strâmptorat, vă înaintez prin mandat poştal abonamentul întreg pe anul XIX (1944). adică suma de 800 (opt sute) lei. Am cetit indemnul
prietenesc clin scrisoarea Dvs. cu data ele 28 mai, de a mai face să scârţic peniţa
pc htirlie. culegând ziceri muntene şi oltene. pentru Vilt-Frumosul Dvs. Adiinca
şi clurcroasa rani'1 sufletească pricinuită de faptul că nu ştiu nimica despre nepoţii
mei rămn~i la Tătărll'~i. mi-a tă iet tot curajul de a mai pune ceva de sa mă pc
hârti e. „J ,a acest fel ele scrisoare, gând slobod şi fără de valuri trebuieşte"„. „Ce
sosir<\ asupra noastră. cumplite vremi („.). de nu f>t."im de scrisoare, ce de grijă
şi suo;pin uri ! ... Şed toată ziua dus şi uitat, şi nu m{1 pot prinde drept de nimica.
Sărut milna doamnei Octavia şi vă rog să primiţi respectuoase şi inimoa'ie
urări ele sănătate şi voie bună.
măsură

LES RELATIONS D'ALEXANDRU VASILIU-TATARUŞI AVEC
LECA MORARIU
-

LA CORESPONOANCE ANDRESSJ:E AU PROFESSJWH DE BUCOVlNF. Resume

T,e materiei ci-dcssus presente Ies rclations du folkloriste Alexandru Vasiliu,
maitre cl'ecole ă Tătăruşi, un village dans l'nncien departcmcnt de Baia (maintcnant le departement de Iassy), avcc Lcca Morariu, professeur f1 l'Universite de
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C:ernăuţ i,

bicn connu comme linguiste, folkloriste el publichte, cdîteur dt~ revues
et auteur de nombreux volumcs.
On oHre aux kcteuro; 19 m1ssivcs adre~sees au 1.-?ttre de Bucovine. On detache
ele celles-ci la modestie de l'enseignant, fils de paysans, profondement lie au village
natal. En relations d'amitie i1vcc beauetJup d'inlellectucJs rcnommes de tout le
pays, Alexandru Vasiliu restc dans Ia conscience de la posterile commc un lameu~
collcctionncur ele !olklore, ciont, l'.\cademie lfoumaine a imprime deux volumcs.
Pas marie, il achete dl.'s mc:ments d'enchantement. Les gazcttcs l'l Ies revucs ;iuxnelle, 01'1 ii vivait des moments d'enchantemcmt . Les gazettes ct Ies revues auxquclquclles il et..1it abonne, le tontc au wurant avec la vie spirituelle de la patrie.
Les lcttres embrassent la pcriode 1929-1944 et mettent en lumiere l'amitie
et la collaboration du folkloriste de 'fătăruşi avec Leca Morariu. Le maitre d'ecole
a foit 4 visites ii Cl•rnăuti. oii ii a etc bien accueili. De plus, ii fit des conferenccs
a l'Institut conduit par l'niversitaire ele Bucovinc.
Aux souffrances provoquees i1 la fl'lmile Morariu par Ies clcux refuges, cn 1940
el l!J44, Alexandru Vasiliu pal't.icipe avcc profanele tristesse. En l!l-14, ii quilte luimeme le villngc natal. Ses neveux tues dans la guerre, la perte de la bibliothcque
el l'errance au suci du pays, ont ur gt•n tc la mort de ce gra ncl folkloriste, qui s'eteint
en 1945. Leca Morariu a survecu jusqu'cn Hl63, ;, Hilmnicu-Vâlcea.
La corre,pond<mce !ait revivre unc epoquc riche en realisations spiritucllcs
et ;1pporte des donnecs inconnues sur la vie de ces dcux amis.
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DIMITRIE ONCIUL

ŞI

DETERMINlSMliL ISTORIC
HADU GHIGOHOV lCl

l'\lă

intrclJ cu cc drept

inclrăznesc

s.-'1 m<i prezint in fnta Domniilor Voastre

să vorbC'sc despre Dimitrie Cnciul, istoricul bucovinean, <ilunrat cli n Bucovina
~mb sti'apiinirea austriac[1 ele o ncdreptatirt• pe cart• nu o p11l<.•a îndura cu seninătat e şi refugiat in inima Homî.inici indepl·ndcntc, J;a Bucurcsli. uncie şi-a putut

ca
cie

nestingherit :;.i stimat de to\i lnsuşirilc o;;ilc înnăscute.
Nu sunt istoric. ci fizkian. Am trăit însa clin plin pc-;tc llO ele ani de istorie a
Hucovinei şi Homiinici, ani ce acopcrfl intervalul de timp dintre pn1buşirca imperiului :nao;triac scurt timp ciupii inc:heierca lungii domnii a lui Franz Iosef pân<i
la prăbu.~irea r<..'gimului comunist de sub domnia 1ui Nicolae Ceauşescu. Am pi1răsi t Rucovina de clout\ ori : prima oară rcfugiinclu-n-.ă în l!l14 cu familia in Homunia la vir~ta de niri trei ani. a clema oara plecând in 193fl pentru totdeauna la
Bucurc·şti. Am ajun~ la bătrânele viN•-preseclinto.? ::ii Academici Homâne. in al cărei
scaun de pre~cclintc s-a „lin<; din viată în Hl23 Dimitrie Onciul.
Nu cred cii accstl• împrejurăr i mă inclrcptf1\csc să vorhesc aici printre atâţia
i-torici ck~pre el. Am înce rcat de ::1ceea s{a mă d ucumcnlez cât ele cât mai clr1!Tabf1
cu privire la personalitatea sa, decât a~upra operei sale. pentru a desluşi el e ce
puţinele lucruri pe care I<' ~tiam dcs!)re Dimitrie Onciul şi opt'ra sa imi inspirau
o neobişnuită stimf1 ş i atracl,ie.
M-am bucur:it s;1 conc;tat «li acca!>l<i oeazie că cel care mi-a fosl profesor ele
htorie aproape în toţi anii mP.i de invălăturf1 la liceul ~Aron Pumnul" din Ct>rm'luţi, proft'c;orul Teodor B:\lan. a scris o carte dedicată inteqral cl'lui cle„prc care
11rma să vorbesc. A fo<ot publicată la 15 ani clupă moartea ltti Dimitrie Onciul şi
a fost pentru mi ne mai mult decât un punct de plecare.
Prima surpri1.ă ofer ită ele citirea ei a fost C!.'rtificatul elevului Dim itrie Onciul, tatăl istoricului, mai târziu preot la Straja, nb\inut l:l examen ul ele maturitate in 1851. Performantele la c!ifcritele materi i sunt dcsrri"c :m1ănu ntit : la latină şi 1?rcacii se luptă cu limba ,l!crmană. redă bi ne conţinutul tt>xtului trnc!us.
dar cunom;le mui puţin bine faptele : la Jimba 1?ermană dă dovadă de bunl' performanţe stilistice ş i foarte bune cu noş tinte literar-istorice : la istorie şi geogr::1fir exc0lcază in juc;ta C'O ncepcre a faptelor. Si acum vin<' surpriz:-i : obţine notel e "exccicnt" fa iir itmctică si .. bine" la geometrie.
La rândul să u fiul. istoricul Dimitrie Onciul de mai ti1rziu, excelează in
clasa a doua de liceu nu numai la limba română, la istorie şi i:eogra fie. dar şi la
m:-it.ematică , iar la bacalaure:-it not~lc bune L-l rnatcm(ltic:i şi fi zi că le întrec chiar
pe cele la gca,l!rafic şi istorie.
M-am liniştit puţin : se pa.·e că interesul pentru matematică ~i fizică nu este
incompatibi l cu cel pentru istorir. Această constatare m-a făcut sci caut in puţi
n ele melc lecturi clin şi despre Dimitrie Onciul urmele acestei duble inclinalii şi
mi se parc că ele sunt într-adevăr evidente.
După cc audiase la Viem1 cur-;uri timp de trei ~emestrc intre toamna I8î!l
ş i primăvara 1881, Onciul revine acolo in semcstl'll! ele iarnă l88!1/l9!JO. Aici va
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aduna materiale pentru studiile sale la Kiegsarchiv, la Haus-, Hof- unei Staatsarchiv precum şi la diferite lbibliotC'Ci şi urmează un curs de metodica cercetării la
„Institut fiir oesterreichi„che Geschichtsforschung" de sub conducerea profesorului
Ottokar Lorenz. S-ar putea să-i fi audiat cursurile şi în timpul primei sale şederi
la Viena ; nu se ştie.
La inaugurarl'a rursurilor sale la Universitatea din Bucur~ti, in 18!Jll. Dimitril' Onciul menţionează şi foloseşte ca punct de ~llecarc aşa numita teorie secular[• a profesorului Lorenz. expu!>ă de acest:1 cu 10 uni în urmă lntr-o lucrare
ln două volume intitulată „DiP. Ges.::hichtsorschung in Hauptrichtungen unei Aufr,abenu, apărută la Berlin în 18Uli.
l.orenz se in~pirase clin conceptele continuităţii şi clcll'rmi1frmmlui b;toric,
fondate ele mat<.'mati.:'ia nul si filo!">oful Gotlfried Wlhelm Leibniz la finele sec<lllllui X\111. După l.ejbniz ist~iria e~te o ~tiinţă exact<\ : eunoscâncl precis trecutu!.
putem pre\'edea exact viitorul. Aceste concluzii rezultă <lin sistemul „armonici prestabilite" enunţat ele el însuşi. afirmfmcl că lumea rea!ă ar fi cca mai bunii lume
posibilă. Precum se ştie, această afirmaţ.ie a fost combătută c11 ironie acerbă c!c
Voltaire în romanu l ~"\u intitulat în evidentă bătaie de joc „C:mdicle".
ln 1771i ~elcbrul ma tematician Pierre Laplace formulează pentru toate feno menele mecanice ~egca clet<'rminismu lui şi anume în următorul fel : „Stadiul .1C·
luai al sistemului naturii l:'ste, evident. o com;ecin\,<I a ceea cc a fost în momentul
precedent, si dacă m• inchipuim o inteligentă care la un moment clat ar cunoa~l e
toate relaţiile entit<l•ilor acestui univers, ea ar putea stabili poziiiile respective ~i
mi~cărill' tuturor alestc>r entilă\i in orice moment in trecut sau in viitor''. Că nu
putem r("aliza această performanţa w datoreazt1 numai „slăbiciunii min\ii noas-·
trc".

Ideile lui Lap!ace s-au confirmat timp îndelungat în fizira experimentală.
Calculul probabilit<i~ilor şi mecanica cuantic:'! au nmi ştirbit rlin atotputernicia
c1etermi ni smului l:lplaccan chiar in fizică, dnr ci'1trn sfii~itul seC'<>lul ui XIX puţini
fizicieni ar fi indrăznit să conl.?~tc valabilit.,tea sa .
Dorin\a istoricilor de a da artei patronate ele Clio caracterul !ii prcstir,iul
unei !itiin\e exacte, c:antit<ttive, cari• foloscste un formalism m:itcmatic. .:-ra usor
e~:plicabilă.

Nu este deci de mirare ca T.o::<'nz a înc ~rcat s.'i dea clesfăsurării istorici un
caractt•r „armonicu în înleksul lui J .eibniz, inspirâ ndu-se clin fizica timpului. F izicienii numesc „armonică" cca mai simplă mişcare care se repetă aidoma du pi1
interva le e1:ale ele timp nu:~1itc perioadă. Ca exemple ele mişcare armonică putem
alege mişcarea unui pendul.
Şi atunci de ct• si"1 nu fi prclu:lt !ii istoricii termenul clP perioncJă pentru a
struc:t ura clesfă!jurarea :n timp a e\·enimentelor istorice? Dar I .orcnz voia "ă
!ii definească unitatea ele măsur<i in care s<\ se exprime perioadele istorice. Consicleriincl c1i :~ gcneratii - hunic, tată şi fiu formeaz{1 o „unitate spiritu;ilfl
istorică~. J.orenz alege secolul drept perio:ldă unitară.
Dimitrie Onciul amplifică :ii precizeaz{1 tcori:i seculară. l\Iai multe perioacic,
in genera l un multiplu de 3, rnrmeazf'1 o epoc<l, iar „punl'tele fixe". care sep:lri1
p<'rionclele şi mai ales epocii~. sunt i>venimcntc istorice ele importanţi"1 majoră .
Cum seric Teodor Bi1lan, i„toridi români ~nu şi-au însuşit teoria sccular[1"
amplificată ele Dimitrie Onciul şi a~licată ele el destul de anevoio'> istor ici românilor.
Şi, iarăşi. lurrul nu este de mirare.
Jn primul rinei şi ffiră supăr::re, nu am putut canst.,ta că drnr.ostca şi pricC'perr.a in ale matcmaticilor sau fizicii ar fi foarte răspândită printre istorici - '-i
r.ici reciproca nu s~ intfllne!ile pre'\ rl<>S. tn .1ceastă pri vinţă Onciul era n cxcepUe : el, omul severităţii, rigurozităţii !ii exactitf1ţii, atunci când căuta s1i-şi confirme teoria, era silit să a<;imilezc intervalul de 16:i de ani di ntre cucerirea Dariei
(10fi) şi evacuarea ei etc către romani (271) cu unul sau două seco!P, ceea ce nu
putea să-l salisfac[1 şi nu putea .•cftp.l nki adversarilor teoriei seculare în formn
ci riguroasă. Dnr ast (<.'l dl.' conce~i i le găsln~ ~i la fizicienii doritori să-şi con fi mire
cu orice preţ potrivirea dintre propria lor teorie şi ~xperientă.
In al doilea rund, Dimitrie Onciul, venit clin Burovina in România, contra'>ta
cu lumea re-1 înconjura. O sµune mult mai frumos decât aş putea s-o spun <:u
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la moartea lui Onciul, amintind de felul în care-l respinsese
Iosif la examenul de licenţă, reproşându-i, ca unui !-tudcnt Garecare. ca
a cutezat să se prezinte nepreparat. „Dar acest j)ecJantism a Co!.t bun. Ajuns din
şcoala serioa<;<"t a institutului ,.fiir o~!.lErreichiche Ge~chictsforschunp," !n Bucurc~tii
fascinaţi de romantismul istorh: al lui Haşdeu, Onc1u1 introduce şcoala riguros
:;tiinţifică, făcilnd seminar şi învf1\iind pc elevi metoda cercetăriiM. c-onstata Puş
cariu.
Genialul ele\· al lui Onciul care ;1 fost Vasile Fârvan dii. în stilul ~ll lncomparabil. în al trc.-ile;t Memori.11, un înţeles mai profund dr:igostei pentru matematici a invă\ătorului său : „Cd ac-um adormit a fost omul lci?ilor. lCJ?ămintelor
şi legăturilor. El a fost inlănţuitc1:-ul : s-a înlănţuit şi i;c s:nc şi pe alţii in cee:i
r:e <:-ra orfinduire prt:ilabila. poruncă IPgală a oame nilor, desfăsurare mi nu\ ioasf~
a logicC'i, determinism absolut ::i mclo<!ei. O. de elite ori nu ne r<.'\'oltam. noi Cl'i
iuţi ~i neastâmpăraţi, de opririlt> lui în IPc pentru perfecta clCtrificare in corectitudine şi sistl-mă a m!·r~ul11i lucnirilor noastre l Ci clac{t r,dn<lurile cde n o u(i se
n asc din cxplmiile ele ordonate ::;i nebune ale dcslănţuit.orilor, ţările şi naţiunile se
pă„trează prin opr('lişte intârzietoare ale lnlănţuitorilor".
Toate acestea nu erau clc-lo:- t•x;i gcrilte. lntr-aclcvăr, în prima rlin lecţiile de
deschidere ale lui Dil!litri<• Oncil:l a cursului de ['\torta Homânilor la Universitatea
clin B11curt•sli în ianuark· Hll9. c-1 lrateaz[1 un subil•ct extrem ele va'\t, cum iL indică titlul ·lecţiei : „Ideea latinităţ ii şi a unită\. ii naţiona!e". Acest ~11biect ar fi
!ost abordat el~ oricare altul in mod rom,1ntic. cu efuziuni patriotarde. mai ale!' in
Rlmosfer:\ t•moţion;tlă a inchrierii Vtt'lorioasc a războiului dup:-. iltfite:t s ukrint e şi
ru,..turnftri de situaţii. 'l'extul de : : o de panini al lui Onciul se tle~fftşoară aproape
in intrer,ime tlupă o logic<i 5i intr-o înşiruire lcmpor::il;1 perfecte, punctată ci!• vreo
40 <IP trimitl'ri, cuprir,zâncl adeseori citate mai lunr,i sau titluri complete de opere
ln limba latină sau versuri din p:>eli români. Cur>i1l are aproape structura unei
lucrări ştiinţifice de fizică. impi1rţit~1 în introducere, docum<'ntare, parte expe1·inwnt..1lii, interpret;ire. discuţ ii si concluzie.
M:."1 tem cit pilna acum nu v-am pre;i spus lucruri noi şi cii nici rm v-:tm
convins de corPlaţia dintre t:tl<'ntul matematic al lui Dimit rie Onciul si tendinţa
s:1 de a periodiciza rir,id de~f<işurarea evenimc·nte!t)r istorice.
Sp<.'r totuşi c.'.i <.·rea ce vâ voi ~:pt: nc> în continuare. \'ă v:1 ~urprinde în oarcc;:r1> mă~ură.
De canci Onciul n p:."mhit Bucovi na pentru Bucuresti, a tr<'cnt mai mult de
ll!l secol. Jn acest răstimp determinismul laplaccan ::i suferit lovituri r,rck chiar
in fizică.
ln microcosmosul atomilor ş i :il p:irticulC'lor elernent:;re se const; : tă. de pildă.
rft s.~ poale pr<'Zice cc fracţiune dintr-un marc nun:ăr de at{•llli <ii unui e l en~cnt
1·.:dioactiv se vor transforma in ail wi de atomi într-un interval ele timp dat. Dar
nu putem pre7.ice rare ammw rlintre atomii in cauzâ vor fi cei ca re se vor transformn. De::i, la nivelul microcof,mc1sului, clcterminismul cnpătă cloar un carar:ter
statistic. pierzând caracterul s.'\ u absol ut. v;ilahil chiar la nivel11l fiecărui proc<'"
ei<.>mcntar in parte.
Mai mult, se dcl\'etle5tc că în ac(;eaşi lume a infinituhu mk. nu se pot facc:<imulfan măsurători exacte ale pozit:ilor şi mişcărilor entităţilor un11i :<istem. cl<'carccc cu c1it vrem să mf1~11răn, mai exact aceste mitrimi. r.u atflt pcrturbiim m:1i
mult :<ist1•m11l. Acesta este ren•.1r.iit1JI principiu de incertitudine :il lui Heisenb<>rr..
care stă la bazn mecanicii -::uanticc.
Fizidenii anilor interbelici, dc~tul de zdrunr;!la\i de ac:c-stf' limitări impme
determinismului, an răsuflat hucuroşi că. cel pu~in . unive r .~l•I macroscopic
r.iai
;;iscultă de determinismul laplar.e:m.
Decc-niile din urmft au scos totu şi la ivc:ilă in toate domen iile m a crocosmo~ului. nu numai în cel al fizir.ie'.lilor. comportări ciudalt' ale •mor sisteme real<.'.
relativ simple. a căror evoluţie în timp ar fi trl•buit :;li fie pc>rfcct prcdi<"tibilit.
Sf, ilustriim aceasti'l afirmaţie printr-un exemplu intuitiv.
Să începem cu o pereche de? păsări ele curte. Să presupunC'm cc"1 ele se vor
!nmulţi, in conClilii ide~e. dup;\ o legt' matematică exactă : populaţia unei i:;encraţii dale v:1 fi egală cu aceea a r.eneraţiei precedente r1dicat<i. la o putere propor\ională cu hr;ma oferită. raporlalit la murnlrul animalelor. D:1c:i. dl' exemplu,
Ştefan
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fiecărei pa~ri do:1r hr<1na 1wcesa ră pc:ntru s uµrnvieţuire şi lut1m acenstă
drepl unitate ele hranf1, a doua generaţie va fi enală ca număr cu cca iniţială, căci putcren la care vom ridica numf1rul iniţinl va fi egal cu J.
Da că vom dubla hrana totali1. fit·care p<1săre va primi două portii. put,•rea la
care vom ridica num:\rul ini\i.ll de 2 păsări va fi :!, deci generaţia a rloua va
cc>nsta din 4 pllsi1ri. Acum i11s{1 ficdi.rcia din pasi1ri ii va rc:\•eni clin nou numai
o singurf1 porţie de hrani1 ~1 p,encralia a treia şi toate cele C"arc vor urma vor
consta din •I pi1sâri.
Dac;\ cr c •ştem din nou canlit:1ten d e hranO:i ];1 S i;.orţii, fieci1rei păhltri ii vor
l"l!Veni iară~i două porţii , deci ,::cncr:1iia a patra V.'.l cuprinde .J? Hi p<i:<ări. Apoi
ins.'\ se lntumpUt cev•1 ci udat : fiecărei păsări ii revine numai o j111l"i1tatl• de porţi::: : deci ~ener a\ia .'.l i'>-a va cor.sta cl!n 16 1/2 -·1 păsări. ceea ce înseamnă cfi am
re venii la situaţi a rlc> la p,cncra\ia a :l-a !;ii. dacit vom i:ontinua si1 hrănim păs.irilt'
c11 8 porţii. generaţi ile vor allt•rna intre una d<.' JG ~i una de 4 pi1s<iri. Trebuie ~•i
sporim hrana la 1:J por(.ii pent ru C"a i:cnera\iilc să alterneze regulat, dar predictibil
între li i.5 • l,ti!J : Gî.2 -:;i 2.5 pf1silri. Sporind mai tleµarte hrarrn în pa!ji din ct• in
ce mai mici. gener;1\iilc vor alterna progresiv intre 8. IG. 32„. val ori, pân [1 cc la 20
ele porţii scria de valor i devine haotică, nepredictibil:i. Vă cite«c primele 15 valori obţinute pe calculator : :12 : U.7 : 1-13,4 ; :!.O: 1021..!J : J,l : 10.î: lH,I 2.: 1553:
I.O : 5.li: 4il,î; l.3: !'>5,7.
Un lucru semnifi,·ativ SC' petr<:cc şi atunci dincl h[1rnim cel<:• u; p[1săr i clin
f.l'nera\i.1 a 1J-a cu lG por\ii. Fii nd vorb<t ele I por\ic per pa ...\re. l'IP. nu se vor
Snmulli. Dar dacă sporim hrana la lG.Cl porţii. dr.ci t·u O.li la mit'. obţinem 11rmi1toarca serie ~urprinz;"1toare de numere: lli,02: 15,!!R: 16.07 : l!i.!11 ; llJ.Hl; 15,iO:
W,5î: l!i.O;: 17.8ti: 13.25: 22,li.': 0,05 · 4\J,21: ·; .5!>: 3,12,B; 1,:1;,: 35.i: 4.!li: li5,l:I:
! ,1:0 : l 11.5'/ Ul7 : 246.25 : 1.43 ; 54.9i ; 3,21 : 3:!5,î ; ct.: .
.'\111 ex~mplifica+ a~tfol cele 1!ouă car act:?rbtic1 important e ale sistr.m<'lor nelir.iart', r.uvernate de lcf!i exac~e. clar in cart• intervin vai ia bile ridicate la putPri
mai mari decât unitafo;1 : ncpredktibilit:lleil rle~{."1surării in timp !ji sensibilital!•.1
c:-;tremă la perlurb{1ri foarte slabe.
Fireşte. meteorologii au întâmpinat cu bucurie conrluzia c-i1, in ciuda c-unoaş 
tl·rii exa~tc a datelor meteo:-olor.ice 1:1 un momcmt dat. cvolt1\i:1 v remii nu poate
fi prPZis.'\ cu exactitate. justi ficunrl a~tfcl ncrcuşitdL' !cir frecvente. Di mpotriv:\. fi7.icicnii s-au împăcat cu gr••u şi incl:l cu renu n \area la posib ilit;!tea de a prcveclC"a exact ~voluţiil Un(JI' sisteme nnc-roscopice. chiar c-â ncl lCS?ilc car<> ~uvcrneazâ
acea-;tă evoluţie sunt cunoscute. exacte şi perfect determinate la nivel elementar.
Astăzi dom eni ul este l;i mare modă !
Ca şi nwteoroloJ?iior. istoricih•r nu li se mai poate pr~tinc!c sfi prev~1clă co1·ect viitorul, chiar clac<'1 ar c nno;istl.• <·xact trecutul, avâ nd în vc,!ere complexitatea
le1?ilor c-e RU V erncază relaţiile dintre• oamenii cc comp un societatea în cart! trăiesc .
chiar rlacă aceste legi m· fi perfect deterministe ş1 , cu atât mai mult. daC<·1 nr f1
doar ~t;1ti~tice.
P e cilrid tri1ia şi lucrn Dimitrie Onciul. punerea ia încloia!i'I a determinismului C'la..,ic :w fi cchivnl:1t cu o lil:1s fi>mÎ<'. Dar spiritele cu .1<k•\'ărnt m;;ri ale un ei
epoci date sunt tocmai cPle care-i pu n la îndoi.J]{t tabu-urile. ir.lătmânclu -Jc pâ ni1
la urmă, după ce nu constat:1t că respectarea lor ii pu ne in conflict cu realitat<>a.
Dimitrie Onciul nu a putut depăşi faza in doil:?l~i cu pri vi re ln valabilitatea
clc:tt.-rminî<;mului ist(•ric. fi iotăteau in cale chiar concepţiile c:ominante in .'.lCC<l
\ reme în şti in ici<.' exac-tc. Dar îndoielile ge n••rat-.? de contrndic\iil<> cu n•alitati:a
ar>ar intr-o fm·m{1 mai mult sau mai puţin voala ti1 în mai toate expr imările i<alc.
A..,tfcl. la inaup~r.'.lrea r;ursu:-ilor la Universitatea clin Bue:1n•sli, in lll!Jt;, Onch1l afirmă cil tr••cutul trebnic cunoscut pentru a î11ţele!J1! preze:ntul, şi lilmurincl
prezentul. să se poat:I băn ui vi:toru l. Deci prim.J ctap:"1 ar coresp unclt• cle-coperirii
}('ţîlor cart' J?UVcrneaz{t evoluţia istorică, ceea ce i se pa.re reali:7<1bil. in timp ce a
doua etapă, ac;iJ!urarca predictibi lităţii viitorului pc baw cunoa~terii prezentului
~i a ai:eo;tor legi e~te privit:i cu oarec-are scepticic;m.
Zece ani mai turziu. in discu:·sul ele r<.'ccpţic la Academia Hnmiină. Dimitrie Onciul acordă accca~î încredere posibilităţii i11ţe1~~1crii urew nlului, dar v cclP
rcistul i<>toriei nu în prezicert•a. chiar numai aproximativă, a viitorului , ci in .,indrcptareil v iitorului". Holul ~tud iului lrecutulu! se ahatt· deci de la prevederea unui
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\ iitor imuabil, predeterminat, către dirijarea viitorului im.pre ţeluri determinate
ele interesele naţiunii. Holul cercetării istorice d~vine din pasiv activ, Onciul renunţfind deci la valabilit<itea de~cm1inismului istoric.
Cu inci'1 14 ani mni turziu, în 1920, stinnilat ele t('rminarea victorioasii a pri1:1ului război mondi;1l :si rcalizar<'a Homâniei .M ari, Dimitrie Onciul r1~ia in Analele
AcaclemiC'i Homâne ideea ;>eriotllcizării istorici rD111Jnil0r, imp;'ir\ind-o. prC'caut.
doar în 3 epoci lungi ele câte o sc:ol<>, succeclindu-se cu o "regularitate deosehitft"
tn "scrii simetric~. caracteristice.> de la epocă la epocă". ln plin război, in aprilie
1918, la deschiderea cursurilor. (J11ciul rc·i;i şi ideea cletC'rminismului istoric p1.·ntru ;i-şi incuraja auditoriul şi P'>•lle ~i pe sine insuşi , vorbind despr<' o •.lei:?c sau
ordint· supremii" care „cu ncc-esitate :~torică ne va c1m~luce la inrlcplinirea menirii
noastre intre popoare". Peste doi ani şi jumi1tate. in toamna 1920, va fi clin nou
mai luciei ~i ni.ii rezervat, ~I>lm:ind c;"1 reguJ;,rit,1 ţQa cu care s-au suc-ce dat e poc il e
c;irac-tt•ristice ale istoriei romimilor ,,pam a fi delcrminat[1 de o lege c;;iu ordi1w
inerente fenomenelor istorice".
/\~ vrea să cred r.n !'piriltll vlimpian, clar ne lini::;tit al l11i Dimitrie Onciul.
re care:-! evocăm aici c-u admirn~1a ct:veniti'1, Sl' 1:i1 seşte p rintre noi. aud<> ce vorbim şi afhi, dacii n-o i;;i !ilic, despre infrâniierca „urc r ită de prmcipiul cletl'r m ini<,rnului i"toric. care i-a cauz<it ,it<ita fr[tmânt are . .Sunt co nvin-; cf1 stirea i-ar fa ce
plac-ere, c:itei ii va pl•rmite ~ă \';1d[1 în ezil[1ril1• •,;i )e ince rci1ri de c-'vaclare din ci'ttt•şele une i conslriingeri la care-l obliiia spirit ul -;fiu m atema tic, ri i:: urn". clar ca re
erau generate doar cie „slăbiciunea min\ii ollll'1ws ti" ca sa folo<irn cuvintchlui Laplacc - şi care !'-au dov<'clit nejustiCi cati:- ab ia in zi lele noa„tre.
Această dcscătU:5:\re ele c!Ne:-mi1lismul i st .Jri•~ . m o livatf1 re-:Pnt 'ii pl'in teoria
hao,.,ului ck•ll'rminist. pcrmHe i">toric ilor ' ă s · alătu re fftră re z\'rve- con cep\ ici lui
[Jimitric Onciul c\es~1rc rostul i!>torii~ i . aşa c u m a forn1ul::it-o in 1906: islori:i ar<:>
n~l·nirea sft cle~copen· ade\'i'trul d c-;p re tre cut, dar nu „::icl evf1rul ah.o;olut". ci „adl'y<lru.1 pentru scop", cnci "a indrcp tn \ iitorul ec;tc problema din urmii şi tot rostul
1s~one1".

Dl:\1JTBIE O NCIUI. ET LE Dj:TEHMINISME HISTOnJQUE

1.'auteur. clcsccnclent cl'une familie qui n jouc un certain ro)IC' dan<> Ic pa„se
ele la Bucovinc. temoin du d~roulement de" evenemento; le lonr. de pri.> qu'un
si ~cl c, aborclc ici. d'une maniere 1~10clerne. interclio;ciplinaire. l'attitu:I<' ele l'historicn Dimitril• Onci11l par rapp:irt an c!eterminio;m,~ hist11riq11e. Avant fail ses t>tu<l e~
fi Vienne, 011 ii a parLicipe aux eours elonnee -; p.1r le prdesseur Ottokar J.orenz,
Dimitrie 0nciul a r<'pris el :impii fie la theorie se;:u iai re. qui s'inspirait ele la physique du tl'mps. Cdui qui aliai! introcluirc i1 l'Univcrsite cit> Bucarest une methocle rigoureusement scientifiqut: cl'intcq>retalion elu phenr;m i:-n<> hi'>torique sen1 sceptique qua n t ;'i la po!>sibilitc de celte scienc-e el~ prcelirt• l'avenir. I.c fail qu'un c~ 
prit raccorel c en er,alC' mesure aux t•xigences d~ la physique et aux lois qui gc)uvernent l'evolution historique a t•so;.1y<: ele prcnclre „l"i ciista:H:-es par rapport aux
clichc " mentaux ele son t.emps ne peut qu'cveiller l'aclmiration ele ceux qui ctuciient l'ocuvre ele l'hi~lori e n ne :'1 Straja Pn Buc-ovine.
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DIMITRIE ONCIU:b, COLABORATOR AL REVISTEI
„CONVORBIRI LITERARE", IN CORESPONDENTA
CU IACOB C. NEGRUZZI
OLGA

ŞTJ.~FAN"OVrcr

Intre numeroa.c;elr scri sori adrP.satc de o serie de personalităţi ale culturii şi
istoriei româneşti (Gc>orP,c B::iri\iu. I. L. Caragiale, Nicu Gane, Duiliu Zamfirl!scu.
Gh. Panu. Tt'<>clor V. Şteranelli. Ioan Bor,dan ş.a.) lui Iacob C. Negruz1i. se in scri u
şi cele semnate de istoricul Dimitrie Onciul, in care se află importante <fale auto·
biografice, referitoare la înC'ep1Jturile activităţii sale şt1 in\ifire şi c'lre s-au dovedit
o fi de un real interec; pentru istoricul literar.
Aceste documente au fost p rinse in slova tiparului prin -.tri1duin\n lui I. E.
Torouţiu şi Gh. Cardns. autori ;1i lucrării „Sllt1lii şi Doc11m1mte litc·r<tre", cu aj u·
torul acordat de Ion Binn11. Iuliu Tmlucescu şi Gh. Nicolaiac;sa, care au adus contribuţii in special în d<'c;cifrarca unor pasaje din scrb;o1·ile ccrcctak.
Dimitrie Onciul se adrr.sca?.ă lui Iacob C NeJ!ruzzi prin intermediul cphtolar in perioada lll84-lfl92. timp în c~re istoricul devine unul dintre colaboratorii
de năclejcl c> ai revistei „Convoroi;·; literare", alături ele mari scriitori ai neamului.
nctivitatca sa p c tărâmul stiinţei istorice - de carr s·a preo!'upat - fiind a cceptată şi încurajată intens.
Din conţinutul unor !:'Crisori rez11lti1 exic;ten\a unei bogate coresponclen\e în·
trc Dimitrie Onciul ş i Iacob C. Ncr;ruzzi, din care ~-a mai păstrat clin nefericire
cloar o parte, deoarece ceea ce avc:>a să se întâmple c:u arhiva acestuia din urmă.
o relateaz{1 chiar ci imu.5i : .,casele mele au fost ocupate timp rle 2:1 ~uni dl! o~ l i ·
rile duşmane, care n-au av ut i:irijt:? să-mi crute nici bibliote<.:a, nici hurti ile ... " 1.
Cele mai multe scrisori au !ost trimise din satul Vicov. locul copilări e i şi al
vacanţelor de mai târziu. pe când era profesor la Cernfmţi. lntr-un num ă r mai m ic
sunt şi cele trimise din Cernăuţi, in care istoricul ii informa <ie cc>le mai multe
ori pc Negruzzi clespn• activitatea sa şcolară şi despre felul in care decurgeau lucrurile in pregătirea doctoratului.
Din epistola trimisă la 13 martie 1884 clin Vicov, se desprindea mulţumil'ea
lu: Onciul pentru aprecierea care i se făcuse primului sf1u studiu istoric publicat
in „Con vorbiri literare", /119a-Voclă, clomn al Moldovei la J3i 4 şi 1400, socotind-o
ca pe o incurajare 2, ceea cc-I va [;icc să afirme: „ca începător pe c;ilt•a p ublicaţiunii ... ascml·nca sentm\ă trebuie numa idecât să incurajeze a urma cu ZP.l n e'itră
mutat studiile intreprinse pe câmpul isloric>i n oastre, uncie avem încă prea mul t :i
lucra"~. Cu aceasta d e fapt, du pă p ropria mă rturi sire au început public-;i\iile sale
1. I. C. Ncgruzzi, Analele A ca!!e m i<'i Române. Sccţ . lit. S. Ill. tom I. m . :!. p. I.
2. O noti\;i redac\ional;i arăta că istoricul încercase di n 187J să colaboreze la
această revistă, clar din cauza unor defecte form ale, arlic-.ilelc ii fuseseră re·
fu za te, „Convorbiri litercrrc", 1Bi3. \'li, p. 28-:l.
3. I. E. Torouţiu ş i Gh. Carclaş, Studii ,~i [)o(·umc11te literare, Bu c ureşti . 1931.
vol. I, p. 208.
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istorice. Intre cei care-i aprecia„eră studi ul se aliă 11i istoricul 1\. D. Xenopol. care:•.
dcsi nu admitea concluziile 111i Onci•l l. rl'm<1rcasr. totu~i fermitatea analizei făcuta
ÎZ\;oar('(or 'iÎ corobor;m·a lor. Oncit? : ;inun\a în scrhoarea trimis<'.& acum . că accepta
apariţia broşurii la I :1prilic. clorinla ~ a liin<l dt• a - l aliitur;1 prin publicare. clisertaţiun ii lui de doctor în istoric (D1·.~pre origi11 1fo stalului rv1"1ân), c;ire fu„ esc supmă cenzu r[1rii.
Tot cli n Vit"<J\i, a ccMa !rin~itt·a la 30 a11,::ust Hlll·l spre publicare la aceeaşi rev istă, studi ul . Vrayoş şi Bogclm:'', primind mai apoi cu mulţumire ~tirea bunei primiri cil' care se bucur;1„e nou;i '-:t iucrare ~;i a increclcrii acordate în întocmirea
un C'.'i cli1ri de sc;1111<~ ;1„upra cărţii lu i A. D.° Xenopol, "Studii <1~upra stăruinţei l'Omci11 ilor in IJacia "J'rnicmci" 1• :'.!;;tcrialul întocmit i.-a intitulat „Dnre d e scam<l critic ei " şi a api1r ut in „Convorbiri ilterare" în anul următor, cu toate c:i au existaL
unele> piedici, 111 urrentarea finalizării lui. Cu aceea!)i ocazie, el trimitea corectura
unei erate pentru part1:a publicată n ~ tudiului său ,,Drfl~Joş şi Ho9da11", ca şi unele
indrepti1ri pentru partea care urma să o pul.ilic!! în continuare'.
ln ler,;\ tuni cu acl:la!:'i capitol important :ii istoriei Moldovei , c;ire l-a preocupat pc Dimitrie Onciul, afff1m informaţii importante dintr-o altă '>Crisoare, care
clateaz<i clin august I!l8î, ln care işi exprima îndoial:i in ceea i:e privea posibilita:
le~. scrieni unei noti ţe asupra propriei lucrări. „Istoria Bucot•inci". Cu
aceasta
ocazie afirma : "O noti\ă biblio,::ra fi.:f1 a!>upra propriei scrieri nu p:1t să dau ; un
e~.!ra„ din aceas tă scriere ar puka fi privit ca un fel de reclamă ce mi-aş face
!n!l.umi. inr traducerea r.ompletă nu cred că ar li <le trebuinţă. Sropul serierii mele
c ln prima linie didac-tic, cu f;rivire ln trebuinţele noastre clin ţară şi a p~1bl~ca
!nlr-11 re vi„t<"1 cli11 Homânia o pai tl' din istoria ei, ce priveşte mai ales teritorml
e ucovi nei. nu cred ră ar fi o lu:.-ran: nimerită. Deci regret că în punctul acesta.
nu v<i pot împlini c!orinta" =>. ~n urm<ire, se hotăra să trimită o scurtf1 notiţă a~u 1;ra mi tului lui I.aslău, pe care ii explica cu ajut.irul unei ler,ende un,::ureşti, mai
bine rlrdt în studiul s3u ,. iJr11 9c, ş ~i lJogclai1·•. Jn aceeaşi scrisoare il asiJ?Ura JW
l.C. Ner,ru:r.:r.i că nu \'a întilrzia .;f1 trimită la timp pentru Almamihul So<'iet<iţii
„Hnmci11iu J1111ci" din Viena cerce![irile ~ale asupra Asăneştilor c;i Basarabc~til o r
c:ucrar(.'a urma să fie publicată mm târziu Şi în revista .convfJrbiri literare").
E~ te binccuno!'cUtă cercetarea inlreprinsu de Dimitrie Onciul asupra originii
'l'i rii H o miineşti (al cărei treci.:t i se părea mai intunecat decât cel al Moldovei)
ş1 a figurii Le,::c n~lare a lui Ner,rn Vodă, finalizată prin redactarea unui studiu într-o perioad[t ele mai bine de doi ani, Din afirmaţia sa, intr-o ~crisoare cl<ltiind
clin 1:1 octombrie 1890 ~ înţdei::c i11te nţia c<1, in acel an aniversativ, să realizeze
un ~t ucliu special consacr<1t clescălccat.ului lui Hadu Negrul. Tot acum Î):ii expunea·
rreocup<\ rile legate de studierea relaţiilor Austriei cu principatele române în 'i<." colelc al X\1 11-lea şi al XVllJ-lca. motiv pentru care solicita secretarului "Junimii·'
ir1 forma\iile care-i lipsC'au, despre această problemă. Astfel. ~l cPrca date şi copii
de pe ma nuscrisul Cronicii lui Rt1du Greceanu, din l'omel11icul d i! !a Câ111 p ulu11,r1
si clin Cro:zicn anonimă. „num:ii aliit cât trate<iză despre !nceput"I Ţf1rii Romiine~ti
!_;i ele Had:.il Negru"''. insistilnd <lsUpra reali7.ă:-ii unor confruntări care ii trebuiau
,.parte pent ru critica cronicelor, parte pentru rectificarea, cro11olor,ici''.
Pentru a avea ccrtitudinm unor studii fără greşeii, Onciul le-a transcris înainte ele a Ic cla spre !i pă rire, fapt c;irc a produs o întârziere în trimiterea lor. "Cu
cea mai opmtiu1 s ilint<ă n-am pt:t\il sfâr.şi mai curjnd 1ra n scricrea părţii trimise" 7,
î~.i exprima btoricul în e<>nlint•area ~rrisorii regretul. lntii.rzicrea se> mai datorase
ş i faptului că ln perioada aceea mai ;wusese unele problem<' ler,ate ele activit..-itea
sccilară. du pă cum va :lfirma în !.c-risoarea trimis<! din Cernău!i la 31 octombrie
4. Ibidem , p. 209 ; D. Onciul, Teo.-ill lui Roeslcr. Studii usuprn stăru111ţei româ_
n ilor in Dacia Traianci de A. D. Xcnopol, . Con vor biri lilcrnrc", XIX, (11!8;>1886), p. 131.
5. I. E. Torou\iu şi Gh. Carda.~. op. cit., p. 215.
Ci. D. Onci ul, Scrfori i .~toricc.:. voi. I, Bucureşti, 1963, p. f>ll
7. I. E. Torou\iu şi Gh. Cardaş. op. cit., p. 215.
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18!10 (era perioada cănd, obţinuse câle\·a scme!ttre concediu ele stuclii. pregătindu-se
pentru a merge la speci:1lizarc .1cademică la universităţile din Vi1ma şi Berlin).
'l'ot acum, făcea promisiunen că va trimit:? in luna noiembrie o parte dfo
luc-rare. pentru a putea fi puhlicat<i pânt: la sfi\rşitul anului.
Aflând că in anul 1891 Acadcrnia Homână a decis să ~crbeze aniversarea a
li(10 de ;mi de la înlc:meien•a principtatului Ţării B omâneşli, Onciul işi manifest:i
!tperanţa c;i prin studiul său asupra problemei (cu o nouă cxplica\ie) va aduce o
C<•ntribuţic esenţial<'"! la una dintre cele mai intcr„sante momente ale istoriei. mai
ales cu privire „la clementul j,;toric al traciiţiuniih 8 , µentru care încerca o eXJ)lica\ie noui1, intcmciat..1 pc o pro',111di·1 documentar<.>. Istoricul era m•c!umcrit ele faptul ci"1 To cil~scu , c-:'\ruia îi trim:sc·sc manuscrisul clesprc Baciul N0gru, nu-i di1cluse
încă nici un răspuns declarând că : „deci nu pot seric mai mult cle~pre acest manuscript decât ce~a ce spun in nota 3~ . De .iscmenea. el solicita : „ ...să binevoiţi
;, vorbi cu d-l Socec ca să-mi scoal<\ separat (in vretJ 30 de exemplare) coalele clin
Convorbiri C'-' vor cuprinde studiul meu, cu p<IJ?Înatură originală şi fără alt adaos
drcât indic:i\iunea ,.Om „Cont:C'rbiri litnnre" XXIV, 18!10/l", pusă în rândul de
i.t1s, de pc.! pagina primă" s.
ln scri-;oarca sa clin 22 martie 18!ll, trimisc·1 din Ct'rnăt1\i, Dimitrie Onciul ii
anunţa pe NeJ?ruzzi că nu va putea participa la serbarea Academiei din Bucureşti ,
in schimb. trimitea capitolul 111 din st udiul său despre Hac!ul Neţ!ru, capitolul I V
urmând s{1-l cxpcdi0ze pentru numi1rul din iunie. „fiind mai ~rc11 ele tratat" ri
1in anul J:l~ll nu a pll~ut meri:;\? la Bucureşti, la serbarea Acarlemiei. ocazia v enind dup:l patru ani. când cu aclre:<.a nr. 87!J(i <iin 18 noiembrie l:IH~> a fo:<.t nun,it profesor la Univer~itatea ~li n BtF~Ur~ti, la catedra ele ulstoria P..<'m[1nilor pânâ
la sfi1rşitul veacului al XVII-iea") :r.
tn legf1tur[1 cu finalizarea redactării studiului despre Haclul Negru . istoricul
S!'ria la 2!1 mai 18!)1 c-{1 : „Tinapul fiind acum pre;i în:iintat va trebui să intrerur em publicaţia pentru iunie ~i 5{1 hi&'im sfur~itul pentru iulie, ciind ii va trinrite" ll. Dorea să fac;\ o ec!iţie scp:-1r;1tă a acc.!stu1 stadiu. soli~itân<l totodată lri111iten•a numcrdor din „Cor.11orbir; literare" în care :i aparut 1m•terialul. pentru a
Iace corcct<1rca pentru tipar, fiind multt> erate. Ont:iul îşi propusC'~e c:i oclat.fl cu
~tucliul cle">pre Hadu Negru. sii 1·etipi1rcascii şi lucrar1~a ,JJrc90~ si f.:09rfa11 ·• ca şi
t<.-oria lui Hocsler. P'-' care urmn ~ă o prelucreze. iar apoi cu toate cele trei stuclii să
formeze un volum de 2CO ele pa~ini :tsupra orininii românilor.
Intr-o :;crisoare clin februarie !1192, trimisii din Ccrniiuţi, Dimitrie Ondul îşi
preciza viitoarea colab1:r<1re pentru numi1rul jubiliar. După propriile s;ilc mărtu
r:siri, îşi făcuse două proiecte şi anume : un studiu metodic despre periodizarea
i"toriei românilor, cu titlul .. Epocde istoriei Jfomânfoi şi impiirţircn ci" şi care a
fost rostit i:a discurs ele recep'ie la Academia HomfinO:i ln anul lllOli şi al cloilcn
cle~pre inrfiurirea umnnismului .isupra istoriot;rafici romime. care însă nu a fost
publicat. Autorul dccl:ira Cil multă sinceritate că : „întârziind cu Hadul Ner.ru imi
e~te acum peste putinţă ele a sfârşi la timp unul dintre aceste '>tudii. lipsindu-m i
timpul neC(?s<lr. Astfel, spre marca n~ea părere ele riiu, n-aş putea contribui pentru numărul jubiliar decât ce am ~:1 public clin Raclul Negru cl acă credeţi. că
sftirsitul acestei scrieri ar pute;i să <Lfle loc în el" 13. Dorinţa sa era ele a fi 1nştii~ţat clc~prc hotăr.irile p~ care N(>gruzzi urma r-.â le ia, ~tât. ln ler.ătură cu
publicarea sfârşitului lucrării. cot şi cu privire la viitorul revistei uC011vo1·biri liter<ffc", probleme asupra căror.i era încă nedumerit. Sugestia lui era ca revista
~-şi angaj~ze cloi redactori tineri, unul pentru reali7.area părţii stiinţifice şi literare, altul pentru partea beletristică 11 • Concluzia sa era ca „dacă sacriliciile maIbidem, p. 215.
lbiclem, p. 216.
D. Onciul, op. cit„ p. 69.
l. E. Torouţiu şi Gh. Carda~, <>p. cit., p. 225.
Ibidem, p. 220.
J:l. Ibidem, p. 221.
1-1. lbi<:lcm.

8.
9.
10.
11.
12.
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teriale nu s-ar putea purta, atunci m· fi de datoria statului să subventioneze o
revistă literară de o asemenea importanţa pentru cultura naţională, până ce publicul va fi mult mai t!d ucat pentru un lucru ca acesta·• 1 ~. Onciul L-,i exprima rcr;rc-tul că, a-;a cum auzise, cu nt•măr11l jubiliar al .Convorbirilor literare", 1·evista
urma să-şi înceteze activitaleil, „cec-a ce dacă s-ar adeveri, in marc pagubă a literaturii noastre ar fi fost" lti. ,\ceastă \"este se alătură celei referitoare la faptul
că Negruzzi hotărcise. după jubil<!Ul de 25 de ani llm.12), să se rl'tragă de la condt•.cerea revistei. El va renunţa î1:să Jn acenst:l calitate în 18!>5, după ce îşi asociase
din 1893 „un număr ele autori din generaţia tilnără", pe care ii iniţiase in problemele cnnclu,·erii revistei şi în con• inuarca operei începute de generaţia prec('dcr.tă 11.

Tot din corcsponcl<·nţa istoricului aflăm rfosprc preocupăr;Ie sale în sconul
realizării schiţelor biografice ale lui Mihail Kog{\lniceanu şi Lascăr Catargiu. Dar
pentru că în literatura de specialitate ce o avea la dispoziţie nu a aflat toate datc:lc necesare, Onciul solicita lui Ner,ruzzi, într-o scri5Clare din 20 iulie 18117 c-"

mai multe informalii privinri această problemă (în anul l!H8, cnnd se împlineau
10<' cic ani de la na~tt·re a iui Mihail Kogălniceanu. istoricul mai scria un material intitulat „Mihail Ko9cllnicea11u . ."lfemoriu la centenarul naşterii lui", publicat
şi în "An!llcll! Academiei llnmânl!'", in care, anaJiz;\nclu-i r.clivit:ltea. aprecfa "viat a
prodigioa--•i şi bogat rocliLoarC', cat·c a fost una din iiloriilc Homiiniei în c>poca cir·
rena.5tere naţională si politică" 13. lin interes cleosclJlt va mani!<>sta şi in prezentarea cu multă sobrietate totuşi, a personalităţii lui R. P. Haşdeu, /\. D. Xl•nopol.
Ion Caragiani, Duiliu Zamfircsc-u. Euscbie Popovici ş.a.
Cunosciinclu-1 binC' pe p(){'tul basarabean NicoL1i Stamati, fiul scriitorului
Constantin Stamati, Dimitrie Onciul ii rugc: pc Negruzzi într-o scrisoare din iulie
lS8i să aibă buni1v oi nlă de a-i citi râtevn din versuri şi chinr a i le publ ica •-:; rerea sa fiind că : „la câteva clintr-ime,le veţi a fl;i atâta bun, pentru a le putefaet• parte ele încurajatoarea ospitalitate a uCorworl>irilor literare" 1!1• Nu <ie st „
cum au fost primite 1>oeziilc lui N. Stamati la ai:ca„tii revistă, c-erl C' că cli n sr:~i·
!!rile sale nu s-a publicat nimic.
/\n:ilizând co nţinutul scrisorilor lui Dimitrie Onciul cfitrc Iacnb C. Nerru7.z!.
se desprinde activit<1tea sa bogată la reviMa „Convoi hir i literare". uncie şi-a publicat o parte din sturliilr. sale istorice Din această colaborare va i:t.vori ~i lcr ăt 11r a
personală cu ml·ntClrul junimi~tilor, Titu Maiorescu, faţă de carP a nutrit o adn•i.
raţie deosebită şi ln legătură cu c-are afirma : "„.i nviiţat care in nobil a fopti1
1wntru adevăr. pentru bine şi frumos şi-a cucerit un loc de cnoare în Panteonul
Homtinici şi în istoria neamului romtines<'" :1:1.

DIMITHIE ONClUL. COLLABOHATEUH DI:: LA HEVUE
„CON\'OHBIHI 1.ITEHARE". EX COIWESPONDENCE AVEC
l/\COB C. NEC:HUZZI

A fr>rce el e commcnter Ies lettres envoyees par l'historicn Dimitrie Onciul â
1.1cob C. Negruzzi pendant la periode 188-I-IC:s92. l'auteur presente des aspL·cts de
la vie. et surtillll ele l'a<'livitc scientiCiquc ele celui-ci.
Dans Ies lettrc:; ~nvnyecs de C<'rnăuţi el de Virov. Dimitrie Onciul parla<il au
sccretaire ele la societc „.Junimea·• <ic sem activiLe didactiquc, l'Nape o i'.1 se trou15 D. Onciul, op. dt., p. i3.
lli. I. E. Toro uţiu şi Gh. Carda?, c.p. dl., p. 221.
17. Jbiclcm.

13. D. Onciul. op. cit„ p. 82-83.
19. I. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş . op. dt., p. 210.
20. D. Onciul, op. cit., p. 26.
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vail sa thesc de doctorat, tout c•n insist.ml sur la possi bilite dt- p ubli t-r clan~ h1
revue „Convorbiri literare" quclques etuclcs hi<>toriqucs, qu'il avail ccrites.
De
celte m.1niere, ii est evi dent quc ses prindpalcs creat icms dane; k domaine
de
l'histoire ont trouve un espilce de publication dans lt·s colonnes de celte revue.
Un a utre fait qui resuite d l's pagcs ele ccs lcltrcs est Ic wivant: Dimitrie
Onciul a cntretenu des relations :1vec unc seric el <? perscmnalites de la culture de
Houmanie et de Bessarabie, relatio'1s qui influPnccrcmt sur ~on activitc.
A ;o ans depuis la mort de rhi~torie n, c••l article C"t un hommage ft la memoire de Dimitrie Onciul. par lcr:ucl l';mteur essnie ele clonner "'!! contribution a
la conaissance des aspects rnoins cor111us ele la vie ele Di mitrie Onciul.

:!~

-
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VLADIMIR DUMITRESCU - CF.RCETJ\TOn J\L NEO-ENEOLITICULUI
DE PE TERlTORIUL ROMANIEI
I. CONTHIBUTIA LUI VLADrMIB DUMITRESCU LA CUNO:\ŞTEHEA
DIVEHSF:l.OH CUJ.TUHI !':EO-E~EOl.lTICE DIN HOMANIA
CiEOHGETA S:\FTl/\N

ln evoluţia istorică :i neoliticului românesc o pr<iblcmii import;mtii este :iceea
a modului cum s-a c1esfăşur;1t procesul neolitizării in ţinuturile noastre. Ea ponte
fi ;malizată clin clciuă puncte deosebite :
- ca un procc'i al <'volu\ie:i locale a unor C'Olect 1vit;i ţi care. cu încetul, au
trecut ele la un m~I de trai nomad, specific cpodi mezolitiC'I'. la modul de tr:11
i-edentar. cu toate elementPle nec>liticului. sub <• p11t::-rnici'1 influenţă meridional{t :
- ca un proce„ declanşat !ii apoi cle~ivfit"iit d:1torită răspândirii trept:ite. a
un<.>i „roiri" dinspre ţinuturile suriicc ,,}c Peninsulei Bnlcanice, a unor iirupuri ele
comunităţi neolitice dezvoltate. ;)imi1 ln nordul Tr;;nsilvaniei şi cart· ;1u a'>imila t
re~. turile populaţiei !cc.ale mni vechi.
„Cât priveşte Ptnoiient•1.a pr.p ulali<'i nl'<1litice tlin spaţiul carpato-clanubian.
clacă neoliticul n fost introdus :1ici p1·intr-<1 mijlraţie :cntf1 :i trlb~1rilor :1n:itolicnec·st-mediter:meene. nu e mai puţin adevf1rat di aceslr:a nu :1u putut nimici, d au
;Lsimilat treptat triburile loC'alc t•pipak-oliticl'. Acest fapt mi se p:ire d1 reprezint:i
nu num:ii o explicaţ;c v;1lahilă din punct d1• vedere dialeclic, dar 1•1 n•zultă in
chip cl:ir clin toate ex;nncnelc antropoloiiice rclcute plinii :tcum, c:ire au indic:1t
pimă in neoliticul tArziu p rc7.C'nţa unor d emente protocuropeid& i115luri ele acc•le;i
meclileranc·cnr> şi anatoliene" 1.
De-a lungul :1nilor s-au purtnt discuţii cu privire l:t cvcntu:1l:1 <'Xi„tcn\•i. in
ţinuturile noastre, a unui nt!olltic prccerumic 1• Cel presupus era pus in le11ăturt1
cu orizontul cardi:tl. oriiii n:tr din rer.iun(':t cst-meci iterunc1·anf1 :1siatică. părere combl1tută cu diferite ariiunll'nle ele VJmlimir Dumitre<;cU 1• Cercetătorul arat[i că, ţi
r1iind seama de descoperirile din Tt•salia ;ile lui Vladimir l\1il11jdc. nu tr<'b uic
cxclu~ aprioric posibilitatea Rf.sirii in viitor a unui neolitic aceramic: i;i pc t.eril<•riul României.
Tntr-:idcvăr, descopedril() :itri!JtJilc neoliticului :1cemm'ic clin Asia ll.ntC'rioară, Cipru şi Tesalia duc 1:1 c:oncluzia că m:ijoritaka ;1cestor descoperiri întru nesc cele mai multe dintre clementele cnre :m i nclrrpt!iţit pe cercdătorii rc~pt•c·tivi
si le incadreze ln ;icea<;tii pr imă ctapl1 a t•pocii neolitice. 1\t11nci cimei Vlad imir
l\·liJojcic a atribuit clescoperiril<' snlc din T(-s:1lla neoliticului prccN:tmic · - ar;"ila
Vladimir Dumitrescu 1 - ,,ceste clPscoperiri intru:wa u m:1jorit:1te<1 1·lcm1·nl<'lor specHice neoliticului : 1,, .-\rr.issa, fu~ese intr-aclcvăr un ~al cu colib<' arse si cu V<'lre
I

;1

l Vl:iclimlr Dumitrescu, Cu 1>riJ;ir<' la •:c<io meii vc>c/1c "ultură 1w()fiticâ din
nomâni<t, SCJV, 21, 1970. 2. p. rnn: Emil Conclur ·~chi. Vladimir Dumitn•scu. ::\·l ircc:t
D Matei. llarto. arhenlogică a Tfomci11iei, B11curc:;ti. 1972, p. 12.
2 Dumitru Ber-:-iu . Cultura l/o.ma11!1ia. No! contribuţii, J, Bucure~:t i. 191ili. p. 2631 ; icl(•m, Zorile istorici în Cnrpaţi şi · la Dm1c-:1'1~. Bui:urc~ti, 1966. D . !:5.
:J Vladimir DumitrC'iCll , /11 fr9ăt11ri'I "u 1·ed1im1"1 c·u lturii ' Horna11gie1, J>c11ce,
11, IH71, p. 3-8.
'
4 Td<.'m, Cu pri1,irc• Io. t:eo. mni vec1ie cu//11r<i nr•nliti<'<i clin Tfomcinia , SCJV .
21, Hl70, 2, p. 18i-19!l.
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cu numeroase oase rle ovi-cap1·i nc ::;i chiar un fragment dintr-o un ealtă de pialr{1
Iar predzrtrc>a că aşe:r.area a fost ele lungii durat.i"1 inclicn tocmai şi o a n u1:1 ?ti'1 stai>ilitatc a unor crescă tori ele animale domestice şi a unor cultiv:itori pr1n>itivi de plante.
Stimulat dt• cl'!scopcririle clin 'frsalia şi pornind cie la premisa ci1 şi mai la
nr•rcl, in partea ccntral.'i şi de r,orrl a l'l'ninsulei Balc;inice şi chiar ln ~tîtnga Dunarii au putut cxi.'it:i cmnunit.ăli neolitice c;ire nu cunosc ceramica, Dumitru Hcrcm. d~i .1 ar[1L11l la incepul că „protoncolilicul prcceramic rămâne incf1 o prohlemi1'1 a incC'rc;tt curâ ncl clupă acC'<·a să incaclrcze în ;iceastă etapă a „protoneolilit·ului" un numt1r clc,st11i :le: imp.,rt:ml ele clescopcoriri şi anume : stratul IV ele l;i
C1vc1w Stij(•na - in Mu ntenegru - atribuit d~ Benac rr:ezoliticului, prt~um ş1
unele descoperiri clin (ara nonstnt, tăcute la Băilt• I krculune in Banat. la M;1J 1:!
Hoşu (lângă Ciiurgiu) şi in Dobrog ea~- Argumentul ,,{n1 principal îl constituie prczcn\„a microlitelor r,eomel rice la Crvcna .Stijena si Băil e llc·rc11lane (uncie s-au dt•st.•operit ~i oao;c ele oaie presupus rlomestică), :elinica !ii forma unor unelte ci<' la
::\1:llul Hoşu. precum ş i pn·ti nsa c.'>i'>tl'nţă a unui strat neolitic ac<'rami<' in p eş
kra ~I ,a .-\clam" clin Dobroi;en. :\cc·st<' descoperiri nu pot fi ;1cJ11<;e în~ în sprijinul
1:'.\istenţci unui n<:?ol itic prcceraP1ic, deoarece lip,;a oric<ircr dovezi ele C'Ultivan~ a
plantelor ca şi lipsa unor llneltc "pecifice ne~1li ticul u i sunt argumente ce vorbrsc
ele la sine in ace;;t sens. Deci . ni ci o descoperire de până acum pc teritoriul Ro111imiei nu intrune!ile acel minimum de comliţii nec~sare pentru a nu putea vorbi
1le un neolitic ;1cenim i<' r..
01'Ci ~· 1matP admite că procesul <li' ncolitiiart> a fost dedan~ot şi clcsi"1vi1r~it rle comunităţi 1·voluate, pătruns1• din afara r1·~itmilor noastrP... din Mlcllll
1'1•nlnsull'i Halc:mi<'C' (undi', mai înainte, veni~r!i în part<• rlin Asia Mic-is şi Mt•di·
tcrana orie ntală) . acluci"lncl şi in spal iul carpato-tlanubiann·pontic cuceririle capitale <l«' ordin eC'onun~ic. cu 11clev1irat n·volutionmx• (cit> <1eeea s•• şi vorb~tr cir
_revolu\ia neolitică"), obţinule inc.~pitncl inc;"1 clin mileniul I X i.e.n. de• unelt•
pop ulat.ii din Asi.1 Anll"rioar:i şi a!mi cli n 1-:gi pt" ' ·
Tn procesul eh• neoliti:r.ar!' un rol import;ml I-nu avui comunit<itile Stm·cevoCriş. De fapt. 1?rup11rilc Cr is-..5tarccvo ele origin~ 1>alcani<':i, s11cl-dunflreanii, trct·t111d !a nord dl' Dunr.'irP în sucl-ve<>tul !firii, ;iu µ:itruns lot mai adânc. •>C'U!)ilnd.
după rum "«' şlic'. <'<'a mai mar<' p:lrll' a tPritori uJul nnrd·rlu n;irl.':tn al Homiiniei,
cu exc„plia poate' a zond extremi! ele norcl -norrt-vest 8 . Tr>lodat.ă . se parc <·<l 1> urtă·
I.orii. r!Psiţ:ur nu mero!;'i. ai ncestei culturi nu au nr'Ul)at nici suii-estul Munt<>ni<•i
şi nid Dobrogea !I (tmci<'. rl<' allf('I, nu au fr~st rll-sc·opr•ril1• incii ni ci un fi') dl'
clove:r.i cJ, . locuirt• onwneascii clin m•olilie11l li111puriu). 1.niţial <iN''>t lucru a fo-;l
atribuit in s uficienţ~i rcrcN•'il'ilor. 1-:>:plicaţia estl' in s:"1 ctm dată de• ~eof?rafii c::l'c•
au „t udiat fn ultimul timp platforma co:ilim·nlai{1 subm:1rini\ a ţărmului ri1:;{1r i·
wan al lltii rii Nr•grc'. Jo;i au clovl><lit c:'1, in;iinll- ci•! inc1•putul epocii n<'Olitice, a
;ivut l•x· o <T••ştcrc a n ivelului apPlor rn{1rii, inuncliincl terl' nurile joasl' din stitnt?a
Dttnf1rii pim:t spn• confi\lt'nţa cu niul Ar;!\'ş şi dia Dobro1wa.
Pri\'incl polemica cu privir<' la c:ea mai vcclu.· cultură swo litidi din Bo1111inia, Vladimir DumilrPst:u a susţinu t, pun{1 la proba <'Ontraric, c·~ţ aceasta
est• · tot cultura Criş - Slurccvo, chiar dil<'ă până acum ea nu a fo.<>t idt•ntificata şi
tn Dobrog1•a.
r.a sfârşitul neoliticul ui limp ur iu sc constal:"1 o mişcare ele populaţie şi în
cuprin'>nl Pl'ninsull'i Balc;iniee. O St•ric· d~ .~omunil;lti all' culturii Vi11b1, cai·ncterizat" prin va"t' dt• clinwnsiuni nwclii. d1· ruloarc C('nuşie şi 111·agri1, ornnmcntatP e u c·mwluri au ajuns pi\ ni1 i n nordul Tugos!:wiri ~i în Banat înlocuind tr~~P·
t ;1~ ;i1· cl'f c ele tip St.urfrvo-Cri';'. Cmnunilf1ţile ele tip Vin<:a s-au ră~panclit inl'ă
clin prima fr11!t sprP 1•st şi sucl-e~l în Ol tPnia, ajunmind lrt•plal pti nă la vârsarca

~Jefuită.

5 Dumitru Bcrciu, Neoliticul p1·cccrami<: ir. Halca11i, SCl\1 1 9, 1958, I, p . !11-90.
H Vladimir Dumitrc~cu, op. dt„ p. IRi - 1!!!1.
7 Vladimir Dumil.rc•sc11, Alexa nd ru Vul1>c, /J cwin inai11tr1 d e f)romihetc;>, Bucun•şti,

t!l88. p. 24.
Dwnit1~cu, op. czl„ p. l !l-1.
9 Vlndimir Dumitre-;c-u, !\lexantlru Vulp<', op. cit., p. 30.
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.Jiului în Dunăre ID, Pe t.ni toriul clin vestu l Olt~n jpj ;:11 Vl'n:l
l.~ c~•nt;:d cu
purtfttorii culturii nud cşti. Grupurile de comunită~i Vinca au ~roit„ înspre, nord
şi mai ales nord-est.
Vlnclimir Dumitrc:o;C'u 1.·~te <IC' păr1•re r:'r tntTf•nr;a !'t•gitl!:I' a .-:11d -c!'itului F.!trcpei în vrl'TnPa n eo·<•nrolitidl a sl:1t ln ,,triin-; şi perm:m ':'ll cunt:ict cultural
cu lumC'a eqeic:f1 şi cu :t<'l'<':l a .l\sid Mi ci , pl~tornl cd m~ti înaint:it ?.I :\:;ic·i
.\ntrrioar<'. nşn lnd\t nu se poal<• vo1·bi numai ""'lţ)rl• l'l1 m!_• nll' izolate ln cadml
tmel s!n,:?url' c-ulturi, cum l'Sll' llC'C'<':l cir lip Vin~a. ci rll• o kg;illU·ă ele orc!in
m:;i r:ener:il 11.
Probl1•:;i11 clattirii ae<>stei c111turi n s1f1rnit numcro:lw conlrnvt•r::1\ D::sC(>p~
i·iri·n l<"1blift>lc;r nC' l:i T11rt{1ria ele rătn• Nicolnr Vlas~n a Ilot prilr>ju l a'..;11 <lese-~>
pc>ritorului U â1t ~i altor cercct:'ttnri. p;:rti1ani ai cronolopiei scurte, sl\ folosească
ac :!~! c p!c>~C' iri favoarea concepţiei lor !)i să le considere clrepl o clovaclă ~răitoare
<"fi inc<'Ţ.mtul culturii !l•~oliticc> Vin·:·a-Tur:laş nu poate fi situat clt'C<lt du!)li !ncc;i utul
milc:iil1lui III i.Ch. D·'. ~pre arl? Ul1'l'll11:'le invocute şi clcsprt' pie~elc d(• !:1 'l'nrti•ria v om mai reveni. r1•rt este- d\ Vlaclimlr numit r(•sc·u a <'flnsicler.1t cit !n nici
un 1·az cultura Vi n 2 •i-Turclnş n -a p11tnt fi contt-mpornn;i 1·11 caltnr:i hronzul11i
;matolinn c•~ tip Trn•a 1-11. fiind mult ;inl t·rioară acc<>ll':a şi di fnzele :\ şi n
nlt• culturii Vin t:.1-Turclaş .'·Hnt :mkrioarc sfiirşi tului milt•n iului IV t.C!i. Jk ;i!'Pmcnea, cerccti'1torul a mcn! ionat <'ă r,i paralelizar<'a in tin:!> a fazc~i n trPi:l (C \
,1„ ln '.'in-::-1 ru cultura Bc>ian I\ din Muntc>nia şi di n BuJr.arin, p:·opus:·1 rle
Hulste 1:1• i s<' pe!!"~ total inacceptabilă.
StratirrnCi<' ş i tipolnizic ele allfel, <':'ii<' :is!<.'izi cunosc-ut c<i fn M•mten ia cui·
turn Bo!:m ,„:le preccclat;i <ic- cullur:1 Dlltlt•şLi, cart• a avut un rol ir.1!)orl;mt ~n
n:işt~ren ei. Totodat.i, cert'ctfltorii sunt de ac-m·d ci\
ncc-astă cult ură. Du:IPsti.
c~te. in lini ! r.cn~ r. tl:'. sinc:·onf1 c-11 f.nzn Vin•.a /\. chiar d a(':i, PV<'nlual, clupă c:um
remarca Vladimir Dumitrescu, începutul a rc~tcia clin urmt1 s-ar situa puţin inainte:i
!ncept1l \1l~:i culhu-:i Duc!Pşli.
Evoluţia cultllrii \"inl<l a fol>l impărţil;i în lu r,oslavi:i !n câteva fazc. ciupii
p1•riocli:i:;1r<?a propus;i ele> Vladimir Milojdc in fazel1~ A, R I, B 2, C şi D H, Iar
d upă l\-Jiliuti n Garnsan in !n razele Vi nta-Tu rcia•; I. Vi n la -'I'urcl aş 11, Vinl:a-Plocn ik I.
Vinc:i-Plol:nik !I a şi Vinca-Ptocnik 11 b t:.. Pentru teritoriul patriei noast re s-:1 căutat
~ă se ddin e;iscă clifl'rilcll' raze> P•' baz:1 clcscoprririlor ele 1:1 noi. ./\ şC'1.{1rilc C!'!I'
mai cnnm;cute sunt Pnr\:l clin Banat. P.a:;t, chiar !i\n.i;ă Dunăre, !n Olten ia, Tttrdnş
clin Transih-ania. pc• ~Iureş. lmJJ!'1rtită fn r.encral în palm faze principale - r'..,
B, C, D - (recc.>nt au fost propu~e mai multe) JG, acestea se inscriu in două mari
e!apc: Vinfo·Turclaş (fnz<•I<: A .şi A) şi Vin c:i-PJofoik (fa7.elf! C ~:i D). c!:1r, in
Homun !a tt.llima nu ;i rost id r•ntif-ic:it.i'1. const<1t:'.inclu-se n umni in Oltenia 1111 n<pi:-ct
intî1rziat n:.ir.1it B2/C 17. ! .:i sr:\rşil ul fazei Vinl:a R2, nspectul Turrlaş din Tran ~ilvania
ar„ o evolu(i<' proprie, cnntinuat:'I lntr-o •'l:i.pa c~ core<;puncl.:!' crrmoloQ'ic cu faza C.
c5nd intră ln contact ru diferitl' cnllttrl cum nr fi lliikJ.:, Sznkalh:\t ş.i Ti~a.
Aproape> fn acel nşi timp c-u populaţin c:irc :1 ;vlus la Dun<irc şi clinc:ilo c!<"
Carpaţi c11lt11rn Vinc;i, alt ~rup cit> populaţie mcridionaJ;i aduce !n ~uc!·c~t ul
Olteniei şi tn sudul Munteniei cultura Ducleşti.
10 Săpăturile lui Vl:iclimir Dumitrl'Sl'U,
11 Vladimir Dumil rescu, Scnrnificaţia şi ()ri9incu 1m11i tip de figurină feminină d escoperită la Rast, SCll', '/, 1956, 1- 2, p. Jll.
12 Nicolae Vlass:l, Crn11olo!J11 llf tlte Ncolithic iii •rran silvania in t11c I.i!]lit
of t/l e Tartr.ria Scttl~mcn r!s Stratir1raphy, f)acin, N.S., Vil , 1963, p. 485-494.
13 F. Holste, Zur rhro1:olo9i.ţc/1en Stdltm9 cler Vinla-Keramilc, WPZ, XXXVI,
1!139 (apud VI. Dumitrescu, ?;>. dt„ p. 112).
..
14 Vladi mir Milocjuc, Cltronoloqie cler ju119ercn St cinzeit Mittelund S11dosteuropas, Berlin, 1949, p. 69 (apuci E. Com şa, Ne!>liticul JJI! teritoriul l?omâniei, Bucureşti, 198î, p. 33).
15 Miliutin Garasnnin, Prci.~~ol"ija na Uu Srbije, I, Bclcrad, 1973, p. 96 (npud.
E. Comşa, op. cit„ p. 33).
16 Gheorghe L11zarovloi. NeoWicttl Banatului, Cluj, 1979.
17 Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe, op. cit., p. 31.
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Unii dintn• Cl•rcetiltorii romani, atunci ri\ncl a fost d<'scoperitl1 :;.i dc•firultura Ducleşli, au consid<'rat.. dale fiind a.c;erminările cat<'gorici cit~ vas<'
nr-gri' ru rfl•ror caneli1t, di ci<• fapt cst.c• vorba cil' un complex <'Ultural !<•gat
ci<' cultura Vin ~a •8• Cercetările arhl•ologice din râteva aşezări au permis delimitarea culturii Dudt'şti l!I, c1il şi rl<'monstr.1r0a f:iptului că este o cullur{1 d<•oSl'bill\ dt• cullurn Vinca , dar având uncii• elenwnt<' ascrminătoare. Asimilând şi
unele elemente ale culturii Starcccvo-Criş, de la care pare să fi preluat şi predilecţia pentru uneltt' mi<'1·0Jitke din silex şi obsidiană. purtătorii culturii Du<ll·~li an folosit la inc<'put dl'<'orul incizat al c<~ramicii, ra ;1poi ln ullima f;iză sfi
folosC'ao;c;l t·xdzin puţin adâncă. „Aet·ast.ă tehnică va contribui decliv la valoan'<l
ornamenticii produse cir. cultura Dudeşli, "t1înd totrxlntă la bnza unora dintre
rcali1.ările cl'le ma i preţioase ale culturii Văcl;1„tra" 20_
Tn func\ic• cit' o rlcscoprrire de la Dudeşti - undi• la periferia aşezării. inlr-un C<1mplex închis din faza n:ijlocie a culturii Durk':)li. s-nu găsit o ~erie rlo
rragmc nte ceramice -~pecirice prin form[1 şi decor, faz~.i mijlocii a culturii ceramicii liniarr 21
şi a cronologi1·i l'Ullurilor 11<•0-•·neolitic·1! din Homânia in lu mina dnldor C 1-1. S<' poat<' slL-;!inc r;i f;nl'IC' evolutive ale culturii Dudc.~ti au
fo!>t paralel•• ln timp c·u fazrlc turzii <.1le c ulturii c:~r;imicii lini;1re din .:\1olrlov;i,
şi ră perioada de incc•put a culturii Dudc•şti a fost rnnlcrnporan;i cu o fa7.i\
timpurie a culturii Vi nea 'l!.
,
Cam ln ;icelaş1 timp canci ln sudul 'Romi'.nic·i au soo;it purtătorii culturilor
Vin~u şi Durlc-;;ti, ln nord-C"Slul ţării au pi1truns grupuri importanll• ci•· purt~1tori
ni ('U/turii 1·cramicii li11iarc c:u note muzic:n li'. Plr~catc dia Cehia şi Slovaci;i. clupf1
cc au pnrC"urs o cal<• oc:olilii P<' 1:1 nord ck CaroaU prin sudul Poloniei şi prin
Vl'slul UcrainP.i. aceste grupuri de• populu\it• au ocuµat întreaga Moldovâ fc· u
C'Xccp\ ia părţii sud-estice). Din Moldova un rrrup a pătruns în Tra nsil vnnia .5i
de ar:olo, treptat, a .-ijuns pin{1 la Mureşul mijloC'iu ii. Dl'scopC'ririlt• făcute la
Bnpea. ln mar(!ÎnPa cil' suci a oraşului, la po;1Jelc rl <?alului Cohiilmelul. potrivit
f.r:1i::nwnt.•lor C<'rnmkP r,ăsite, cât1~vn :l])<irtin culturii Criş. iar unul est._• til)ic
pentru cultura r<'ramicii linian• cu nol<' muzicnle, t't'Ca c <~ l-a determinal pl' Vladimir Dumitr<'scu !;ă arat<• c<i fra11mcntul liniar ele la HupL'n rcpn•zinti1 a trl'i:1
descoperir<' de- ncC'sl kl din întreg cuprinsul Transilva niei. Celelall<· clescopPriri
„imilarP a u fost fărute la est ci<· Cluj. J;i Cip<"in şi HupL•a. Intn•b::u-Pa fireilsl'ă
pt' carc ş i-a pu-;-o Vlaclimir Dumilrcscu a fost aceen dncă t riburile carp au adus
cultura Cl'l'amicii liniarc cu note muzical<• in MoJdO\·a au ajun<; acolo excl usiv
}J<' la nord de arc.ul Carpaţilor, a.~a cum s-a susţinut pt• baza descopcl'irilor
cunoscute pi1nă atunci, sau dac<i nu cumva elc nu putut trec<' in :i\tolrlov.1 Vl' nincl şi prin Transilvania, deci peste Carpaţii r{1săritcni. Bi:icinţelcs că \iniincl
cont ele dcscoperirill' clin Polonin, di n Ucraina şi din nordul Moklov<?i. p1i111~1l
drum de pătrundere pare însă cel mai. normal după pl'irerea cercet;1ătorului 21•
O altă problemă semnalata este aer.ca că ele multe ori, cn şi ln Hupea. in
at:iu•u locuri clin .l\-Iolrlovil, <.-t•ramica liniarf1 cu capete de nol.t• muzicale apnr<'
nită

18 Dumitru Bcrciu. Con tribut ii ia prohfomrr 11eo!iticu!ui in România in lumina
1wilor c·ercetciri, Bucureşti, 1961, p. ,;2-43.
J9 EngL•n Comşa, Donnecs su:- la civili.sation de DudC'Şti, f>Z, ·li>. 1971, 2,
p . 1!)4-2·19.
20 Vladimir Dumitrescu, Arta ncolit.icci in Romu11ia, Bucure~ li, J!J68, p. 17.
21 Eugen Com~a. Date nor cu prÎIJirr la relaţiile clintrc culturile J)udeşti şi
cultura ceramicii liniurc, SCIV, 20, 196\l, 4, p. 567-57:!.
22 Vladimir Dwnitr<?scu, Cronologia absolută a eneoliticului roma11('sc î11 lumina datelor C 11, 1lpulum, XII, l!ii4, p. 23-:19.
23 Eugen Comşa, Quclqucs 11ouvc:llcs clonnee.\ sur la culture <i C<'ramiquc rubance.~ en tcrritoi r e roumain, Alba UC!Jia, 12, 1972. p . 173-178; Idem. Consideraţii cu
privire la cultura cu ceramică lini11rc1 de ve teritoriul Homa11iei si clin rcgiu11ile
vecine, SCJV, 11, 1960, 2, p. 217-242.
·
·
24 Vladimir Dumitrescu. O d<'.~copcrirc r.>L ccramicCl Cri;; şi cu ceramicei lini..,
ar ii in 1'ran~ilvania el~ sud-est,• in Omagiu· l?.ti Constantin Daicotiiciu, Bucureşti,
2060, p. 161-165.
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împreună cu ceramica de lip Criş !.•. Dacă ac-est lucru trebui,• sa insemnc şi un
oarcc-art' sincronism între cclc dowi l"Ulluri pc teritoriul patriei noastre sau S<'
••xplici1 prin faptul ca ceramica liniară a urmat in Moldova imediat clupă cui·
tura Criş, Ci1ril ca intre eh• s.'l se inlercalt~Z<' şi alte culturi, r<'muinea să se la ·
murească :'6 prin l 1•rcctlirilc şi clcseopcririh• ulll•rioart·. Şi in unele aşezări cu
ceramică liniar;i din Cehia şi Slovacia ~· i;<hcsc destul(• fragnwntc d~copl'
rile izolat •·are ar putea fi atribuite. din pricina clec-orului. culturii Criş,
iar pc ele altă parl<- unii cercetători cehi !ii slovaci considC'ră cultura cPramicii
lin ian• născut11 chi<ir di n cultura Cnş ~i.
Deşi toat1• descoperirile cu ceramică liniarii din ţar 1 noastrlt conţin aproape
ln cxclusivitntc ceramică ct1 capele de not e m11z1c-;ifo, Vladimir Dumitrescu a
~rătat că nu poate fi nici o incloială în faptul că iip~a ct•ramicii liniare fără acest
dement caracteristic al decorului în unc-le ;i::;ezări nu e~ll· inliimp){1toarc. El a
-;us\inut că aceste douf1 r.:itegorii ceramice ; ir 1·cprl·zenta <lot1i"1 faze diferite de
dezvolt.1re şi nu domi specii st;-ict contempor;mc. Ar fi nefire«c ~ admitem că
purtătorii a~slei culturi au folo~it numai llna dintre manierele decorative pn>prii. DC' ;aceea se pledează împotriva sincronisnrnlu1 cclnr dou{1 categorii ceramice
şi in acelaşi timp sunt adu-.e precizări prcţioa-;e in leqătură cu epoca în care
<"WC'slc tC'ritorii răsăl°it<'ne :•u f'><;l f'CUp<tlc ele 1111ii veniţi in d1utare de terenuri
agricole, fenomen petrecut - cel pu\in pe v,·ntonul romiine.-.c - în a doua fU7.ă
rit? dC'ZVoltare a Ct>r:imi::ii Jini;1rc ~11• Binein\eh•-; că, rl.1că î:1 viitor -.c vor descoperi
in Bomâni:a şi rC'sturi apnrţinfmd prim<~i faz,• a ceramicii liniare. aceast{1 ullimă
concluzie - sublinia Vladimir Dumitr"<·<>cu - V<• fi părăsitf1.
DP acum înainte. zona carpalo-dan11bian:1 incelcază dl! a mai fi o simplă
„prelungire ln spaţiu'' a ~Semilum·i rodit.oare'" (Orie ntul Apropiai). devenind un
CC'tllru creator de civilizaţw orig:na!ă în surl -e->tul ~i centrul Ew-c.pei 211.
Pe teritoriul dintre Dunf1re sl Mari• C<'a mai veche cultură n<:oli tică este
llam<1119in, adusă ele o populaţie venit;i din Anatolia. probabil ele-a lunJ:!Ul coasll'i
apusC'nc a Mării Ncrrrc s:i;.1 poate chim· pc marc. Primul studiu amănunţit al
acestei c ulturi a fost făcut ciupit anul rn;,o de Dumitru Berciu : ~1 . Vl ;.climir Du mi.
trcscu nu a contestat 111eritel~ 1111 Dum!tri1 Rcrciu in privinţa descoperirii l1i
cunoasterii culturii Harn;ml'ia. fiind d.:? aco rd cu multe clin punctele sale de
Vt!dere' in nccastl1 probl<>mi1'. in<.l'1 intcrvim• ;1l11n•'i rânci ~1-• vorbt>ste despre vechimea C'Î.
Pornind de la cono;\at;irca fftc-ut;1 ciC' Dun:itr11 Beroiu i:o pe ele• o parte cultura Hamanr,ia tşi ;1ve11 rfulăci:iile in 1wolit:cul or~ceramir <lin Dobrogea (deşi
existcnla acestuia nu a. fost clar dovecl it.'1). iar p~ <IC' altă parte că a doua oomponC'ntă a ei a fost conslituill1 pc fmulul cardial. Vladimir Dumitre~cu a arătat
că această c11lturr1. llamanRb. nu 1;n<1lc fi socotit<'• mai \'Ceh.-. c\C'ci\t culturn Starccvo-Criş 31. Totodat:i culwra Haman t;ia nu pt1:1lt• face parte nici clin marca familie a ceramicii cardiah• cir·~·.nnme•iileranc<>nc-. denarcr.<? ornamentarea ci nu a fost
cxecut.at.'i cu scoica Cardittn~. ci cu impun,P.f1toa1 l~ fo artP fine :r!.
0

2!i Tbidcm, p. llll -165.

26 Mircea Petrescu-D;l1 11b11vita. Sonctajul ~irut,igrafic de 1tJ [>1•rieni, Materiale,
li!. 1957. p. 65-7H.
27 B. Soudsky, ..; Io c/1m110!017ic de la c<Jramiq111! .ţpirnlet:, 'în volumul Chro11nlouic prchist.ori<11u• de fo Tclwc1J:;lo1:nr1uic, Prar,a. l!l;i6, p. 32- 76 (apuci VI. Dumi.
trcscu. op. cit., p. llil-lli5).
28 Vladimir Dumitrescu, c.p. cil., p. 16.1 -15:3.
29 Nicolae Ursul<.>"cu, l>udn i11 rndrut lumii antice laşi. 199'2, p. 15: ide m~
Contribuţii prfoi11d ~1·oluţia cu.r uri; cernmici! liniare' pc teritoriul Moldovei,
ArhMold., XIII. mim.
30 Dumitru Berciu. Pnr. d1;i/i sation n e11litliic1u.: rccenm:cmt decotu:C?rte en
R(lumanie, la ci t•ill.ţatio11 d~ Iiamau9ia, N.IUI;, r. 1900, µ. 2!>-16.
31 Vladimir Dumitrescu, C1i 1'l"foiri1 la cea mai v11che r.ulcură neolitk(i din
llomâ11ia, SClt', 2.1. 1970. 2. p. ll!î -- Hm.
,
li ··· :
32 Vladimir Dumitres,c11. Ale:~anrlru Vulpe, Q]>. ~it., p. 3•k: . · ·: . , -.; ; ,: :.
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Dumiu·u Berciu a inc.:-n·at :o..i ~tabilea:o.că :•1 un ~:ncronism al culturii Hamangia cu faza Pre-Sesklo din Gn:ci a. mai m1Jlt ~hiar şi cu perioada precedentă cJin
Tesalia (Proto-Sesklo), cărl:ia i-;ir toresp unde in DobrO&'P.'.1, faza Hnnnngia 11.
documentată prin boguta aşezare, de pc lacul Goloviţa :s:i. ln felul acesta se postula un
paralelism in dczvoltan·a faz('!or I, a 11-:i si a 111-:i ale culturii lfamangia şi
neoliticul clin Greci:i cil· norei 34, Vladimir Dumitrc!'.cu a st:1bilit ir.să sincronismul
dintre cultura Hamancia ~i cullllra BC\ian clin Munt;?nia şi ele acePa nu a admis
sincronismul propus ele Dumitr11 Be~ciu, rk'<>arPcc :1stfel <li" fi treh11it implicit să
admită şi sincroni:o.mul pri111cl1.;r trd faze ;1le culturii Boian cu fazele amintite alc·
neoliticu lui vechi din Gre:cia r.i <·viclent ci'1 o asc111cn<:a sincronizare :ir fi nu
numai in contr:1zic<.>rc> cu tonit• ~-i ncroni~mele gen<.>r;il admis<' pentru cult urile
neolitice clin sud-estul Eurr.pci. ci :<.i in contrniicc:·c cu rc.1 lit.<itile stratir,rnfice.
Atunci nr trebui .. ~:·1 cr<>dcm ci.I laza Boian III a fost contemporană cel puţin cu
culturn Start<.>vo-Criş, cânrl se <;Ue că intre Boian II I şi Startcvo-Cri!'i trebuie
inforC'nl atc at~it primei<' două fl:'I.<~ :1le culturii Boian rflt şi cultura Ducleşti, sinur
posteri oară culturii StarEcvo-Cri!'i :r..
Despre comunităţile ~11l!11rii Hoia11 !!i c!C'spr~ ori~inea :.1cestc-i culturi. Vlaclitnir
Dumitrescu stabilt•ştc ci't o radi tnrzir~ a culturii Dude~ti despre care se ştie cf1
este oarecum sincronă cu faza vedw VinC'n (A), intrând in contact ln nord ck
Bucureşti cu ct:H~ira cc-ramicii l!niar<' cu note muzicale, :i dat naştere culturii
Roinn. OriJ?inca JocaUi ;i aceste• culturi este susţinutii ele El1gen Comşa ~ 11• clar
sunt cJic;c11ţli insii cu pri vin• la locul rle formare a fazei Bolintineanu :n. Unii cercetători „u~ţin că s-a formnt io estul Munteniei ele unde s-a extins şi înspre su<I ~~.
(.ri că '.':-a format in zon:1 de c<'nlru-<:ucl a Munh'niei :~· i:;i că, mai uirziu. din
necastă rc>p,iune. comunit:ilH<' acl•std faze s-au extin.c; µe un l<'ritoriu de.c;tul ele vast.
niungtind 1:1 n11rcl-eo;t, piinf1 la cursul in(erior al Siretului (la Coroteni). in pli nă
r<'r.iune de de:iluri (la Aldeni) ''· i:ir in!-pre vest pfm;1 la Olt 4 1.
ln cursul celei de a cloua fa'l.e a <::vulu\ici sale (Giule-;ti), cultura Boi.111 n
cuprins şi sucl-e~tul Trnnsilvanici: !n faza a III-a a traverc;at Dunărea şi a pă
truns ln Dobrogcn. coboriinci totGcln tă !n sudul Uunării pîină spre versantul n ordic
al munţilor Balcani 42, Comunitf'ttile Boian pătrunS.? in Trnnsilv:mia d e sud-est
ş1-au menţinut multe dintre· car:ictc>risticilc culturii materi:ilc cu care au ajuns în
regiune şi acolo s-au dezvoltat paralel cu .:omu nităţil e Boian clin Câmpia Română •:1, cnre au avut o evoluţie mni dinamicii.
ln cursul celor patru faze (Bolintincnnu , Giuleşti, Viclra şi Spnnţov) 44 , decorul cernmicii evolueaz.'i ele la hl•nzile liniar<' cu impresiuni triunghiulare pc
n:argini (influ<>nUI probabil;J a not<.>lr.r muzicale ale cC'rnmicii liniare) 4 ~'. precum
şi de ln caneluri fin<'. la d<'coml l'XCÎ:t~1t ~i incrust3t cu alb, care atinge :iproape
33 Dumitru Bcrciu, C~11tur11 /fomm:yicr. Noi contribuţii, !, Buc-ureşti, Hl6H. p. Ji.
34 /birfom.
35 Vladimir Dumitrc-;cu. op. rit.. p. rn9.
36 Eugen Comşa, Istoria r.om1111ităţilor culturii Boian, Bucur<'şti. 1974, p. 22322!l

37 Idem. Stndiul ccrcetărilor rl<>.~pre viaţa oamenilor din fa:!a llolintineonu a
(U/turil Boian, SC/V, li, 19f>5. 1-2. p. J'.$--43.
38 Gheorghe Cantacuzino, SC'boslian Morintz, Dic Jung~teinzdtliche f"unde in
Ccrnica (Bulcarci;tJ, Uacia. N.S., V li, HG:{. p. 27.
39 Eugen Comşa, Neoliticul 111• teritoriul Uomdniei, Bucureşti, Hl87, p. ·10.
40 Gheorghe Ştdan, F.11i;c:n Cilmsa, Siip1iturile arheologice el<' la Aldeni, Materiale, III, 1957, p. 97-101.
41 Dumitru Berciu, M:hai Butoiu, Cercetări arl1eologice fn oraşul Slatina şi
în împrejurimi, Materiale, VII, H1IH, p. 139-14'.?.
42 Vladimir Dumilre~cu, Alexandru Vt.:lpc, op. dt., p. 35.
43 Eugen Comşa, Culturn i1eAnn i1L ':fransilvania, SC/V, JG, 1965. 4, p. 644.
44 Vladimir Dumitre!;Cll, Arta neolitică ln Uomânia, Bucureşti, 1968, p. 18 :
Emil Condurachi, Vladimir Dumitrescu, Mircea D. Matei, op. cit., p. 15.
45 Vladimfr Dumitrescu, Al<>xnndru Vulpe, op. cit., p. 35.
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J.J!!rlecţiunca în raza a l l l-11. Fi"1r{1 s{1 stăruim iiici ami n.tim numai in trcad1l despn•
<,;mctuarul ele la c;1sdr.arele. clatimcl din fa7.a .Spanţo·1 4t•.
Vladimir Dumitrescu a cu1~ .~iclerat ci'1 se p .>ate admite cn eneoliticul înccpc
in Munten ia cu u ltinwlc d<,11i1 f,17c ale c ulturii Boian 47 s i se continuă cu cultura
Gumelniţa, sfUrsi11cl cu cultura C ernav odă 1. în timp cc cult11ril~ C t•r nav o:l~1 I 11
şi li apar\in pe1:Ioadei cil' tr;mziţi ::- :<.pre epor:a :.>ronzului .ia.
O problemă cl c~ tul de complcx{1 se pune ln ll'gă tură cu faza ele tranziţie de la
cultura Boian la cultura G11111elni\a. Dumitru Berciu. prm descoperirea complexului ele I:! Petri.1 l1;1rcs a demon5t:-at caracterul ele tr anz·.1ie al aspectului cultur<1l
respel'liv 4:•. Eu~en CorÎ1şa. prin !,f1p<ll11rile ele la Izvoartlc. a impă rţit <'Voluţia
fozoi de tranziţie în etapde Sµanţov ~i Fimtân~le :lll, ca apoi -;:\ ajun ga la concluzia
cf• intre culturil e Boian şi C.umdni ţ a nu a fos t nid o cez\lr[1. Cercetător ul \ ' Iacl!:11ir Dumitrescu a cc nsid er al s1 el cii trecerea de la cultur:1 Roian la cultu r~1
Gumclni(.a s-a făcut t r<'ptal şi cC1 · nu este firesc ca Intre ele sfi se tragă o r.r;1111ti't J ••
tntrl' .Jm şi O ll. în !' llcH~stul Olteniei, dar ~i de-a lungul unei fâşii el e t('rC'n
din vestul ;\oluntcniei. c <1 .-.i pe rn;,lul drept al Dunării. s-a dcsfă.5urat l'Vol uţ. ia
1·11lt1Lrii V(i<la stra. Şi ca fa ce parte din grupa cultti rilor cu ce~·arnică neagri'1 .1! ("<.irei
d ecor r(•aliz;1t ln început prin canl•l uri fin e, este t'Xecutat apoi in tehnica cxciziC'i
adânci şi :1 i ncrust ~1\iei m nsivc cu materie albfl r.alcaroa~ă. Creatorii cerami cii
acestei cultur i au clat dovada d1' 11 desăvârşită exccu\ic tehnicii, prin efoctelP de
umbre ~.;i lumin i, la un nivel nrt1!>tic 1·arcori cp,alat în culturile societăţii primit ive.
Unele v a•;e ;11H1·nponiorf<' ~unt ~devărate unicate prin forma pu\in comun-' !ii
pri n d~corul lor. Pe ;1ltc v <1sc a fo!:.l modelat[\ pe gltt o fif:lurii. ele om, în relief, d;::·
de nu pot fi puse in legăt•ir~i cu n~a-numitelc „Gesichtsurnt•n" de la Troia, l1i nd
c·u mult mai v<'chi clcciit aCP"tca s:•.

L:\ CONTHIBtTTION DE VLADIMIH D UMITHESCU A I.A CONNAISSANCE
Dl: DJ\'E !~s ;.:s Cl!l.TUHl:.S Nr-o-r.NF:OLITIIIQUES DE HOUM:\NIE

Hcsumc
Dans l'cvol ulion hi ~ t orlq uc clu ncolithique roumai n, un important prob! t·1:1c
est celui du de veluppcmen t de cc processus s ur n<1s terri toircs.
Vladimir Durnitrescu a ~o ulc nt la thcse quc si le n~olithiqu<' y a cte inlrnrluit grâce ii une mir,ration lente tle .~ tr1bus anatolic nncs e!.t-meditcrraneenn ~. il
t'!.t vrai aussi que cclles-ci n'ont pas cu le pouvoir cl'ancantir Ies tribus localc>s
epipaleolithiq11es, m;1 is d e lc-s assimiler gracluellemP.nt. Cette cxplication decoule
cl'cxamens anthropologiques faits juo;qu'ă pres~nt, q1Ji ont indique la presence ele
quelques eJemenLs prothocuropeides, jusqu'au neolithique tardif ii cote d-elemcnh
meditcrraneens et anatc,lit•ns.
Le long de-; anne<'s ont cu lieu des discu-;sions concr.rnant l'cventuelle existcnce. sur nos territoires, rl'un n'"<.'lithique preceramique, idee combattuc par v1~1<iimir Dumitrescu.
41i Idem. Cciscioal'C'/e, Un .\anct.uairc <in ~olithique, Archeologia, fasc. 32, i:m.fl'br„ 1970. p. 74 : idem, D1·scorcriri arheologice e:rccpţionalc la Dun{ire. 1trtă şi
mugi<·. San ct uarnl de la Căscioarele, Magazin Istoric, VI, 19„2, 5. p. G8-70.
47 Emil Condurar.hi, Vladimir Dumitrescu, Mircea D. !\tatei, op. cit., p. 16.
48 Vladim ir Dumitr<'~<'it . Ale >:nndru Vulpe. op. cit, p. 41.
49 Dumitru Berci u. Sclpiltw·i:C arheologic:,! de la Ta11gâru ( 193·1). Uaport preliminar, BMJV, I, 1935, p. 23.
50 Eur.en Comşa, Sondajele de ~a Izvoarele, Ma~erialc, IX, l!l70, p. 87-90.
51 Idem, N~oliticul pe teritoriul Uomâniei, n11cureşti, 1987, p. 41.
52 Vladimir Dumitrescu, Ail'xandru Vulpe, op. cit., p. 37.
53 Ibidem, p. 34.
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J.'opinion de Vla<limir Dumitrescu etait quc toute la region sud ·csl euro·
peennc, pend:ml la periode 11eo-cneolithique a ele dans un etroit el pl•rnwnenl
contact culturcl avcc le monde egeique et avec celui de l'eperon le plus avance
d e I' Asie Antericnrc.
Doren:ivant, la zone carpato-cl<.nubienne cesse cl"c!tre un simple ~prolongemc nt
en cspace" du Proche Orient. devcnant un centre creatcur cl'une civilisation
originale nu sud'"'i.'st ct au centre de l'Europc
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MUZEOLOGIE

REALIZAREA UNUI DIS POZITlV PENTRU ANALIZA MICROCHIMICA
NEDISTRUCTIVA A PIESELOR MICI DE METAL
VIORICA J.AVRIC

1. Metode de investigaţ ie utilizate în laboratoarele de restaurare.
Jn laboratoarele zonale se re;ilizeazii investigaţii pentru determinarea structurii, compoziţiei chimice calitative şi cantitat.ive, a naturii degradărilor.
Aceste inv estig:1ţii su nt folosit.e curent in scopul conservării şi restaurării bunurilor culturale, dar pot f1 folosite şi de cercetătorii de specialitate, de muzeografi,
pentru precizarea a numeroase aspecte ambientale sau structurale ale obiectelor.
tn cadrul investigaţi e i distingem :
- investigaţia fizicii (invent.iga\ii de structură cwn sunt: radiografiile, radioscopiile, analizele metalografice) ;
- investi gaţii cu privire la compfl7.i\ia chimică prin mijloace fizice : spectrografie, spectometric, microscopie, sondă electronică ;
- investigaţia chimică care urmiireşte să stabilească compoziţia chimică
calitativă şi ca ntitativă a obiectelor ;
urmăre~te ~tabilirea degrndărilor obiectelor
- investi gaţi a bi olor,ică care
provocate de cele trei tipuri de aţ?en\i : m icrobi. ciuperci, insecte.

2. Chimia

i1t

sprijinul

c1rnnaşt erii compoziţiei

bun.urilor culturale.

Pentru efectuare;\ anali1.clo r chimice se impune prelevarea unor cantităţi
de probă care sunt consumate apoi in proces ul d l! analizare sub acţiunea reactivilor chimici. Cu cut procedeele de prelevare a probelor sunt mai puţin distructive, cu at.ilt ele sunt mai av:mtaj oa~ pentru studiul obiectelor de muzeu.
Tn acest caz se are în vedere !ii respectarea princip iilor de restaurare, respectiv
princip iul păstrării integrităţii obiectului
Chimia, prin metodele de analiză folosite la stabilirea compoziţiei chimic~.
este disciplina ce vine în ajutorul r<.>stauriirii ~i conse rvării .
Analiza chirnică poate fi :
- calitativă (constă în aflarea elementelor componl'nle) ;
- cantitativii (constă in determi na rea ca n tităţilor din fiecare element prezent, exprimate procentual).
Metodele de analiză ~e clasiiică ~i in func\ie de cantităţile de material disponibil pentru analizat :
- 111acroanali1..'i :
- semimicroa naliză :
- microa naliză ;
- ultrnmicrmmaliz.;.
Tn laboratorul no.<>tru ~e rucurr,c> frecvc>nt la metoda microanalizei, care. pe
lâni:iă precizie, mai are ilVant.ajul o.; folose;t.e cantităţi mici de probă, fiind şi
econ omică datorită con.'>umului redus· de reactivi chimici.
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Pentru efectuu rea unor ;malize mai complicate cu cantităţi foarte mici ele
se folos~ tc metoda ele analiză in picătură. in două \•ariantc :
- analiza in picătură pc hârtia de filtru,
- analiza in picăt urii pe lama de microscop.
Metoda nnnllzei tn pică turii pcnnite identificarea uno1· cantităţi ele tO-'iI0-6 ionigram/ml , ş i uneori chiar mai puţin. Analiza in picături a fost aplicată
pentru prima cl ati1 la marca ru1 cali l:1tiv<i a met:ilf'lor ~i alia jelnr, dar s-a ex tin s
treptat. riincl folosit<"1 pl'nl ru prclevarPa µrobe> lor ele 1;1 supraf:1 ţa orkfirui obiect
care pcmtc reacţiona c·u un clizolv;mt. Folosirc>a rnc:todei de an:1lizt1 in pică t ur;1
pentru investigarea bunurilor de pat r ilT'oniu cultural permite lucrul cu cantită\i
mici de pro!Jă fări1 a afect a v izibil obie<.'lul r<'~pcctiv.
Avant;1je dco ~ebitc prczinli1 exceul:1rl'a reacţii l or in pici'1turi pe hf'1rtie ele
filtru. Hârtia cil" filtru co nst.a cli n fibre veRetale pr<>:,atc (bumbac). cu un numiir
marc ele canale inr.u~lc (c;ipilare) intre fi br<'. Ln umectarea hiirtiei cu ~oluţie de
cercelat sau cu reactiv. ncesta difuzea ză uniform prin c:1pilarc, ln jurul a-;ezării
picliturii form(in clu-se un spot umed cil'<'ular. l n acela.o:;i timp, prt>cipit.at.ele care
se formea ză -;unt reţinute p rin :ibsorbţiC' pe pc>rcţii capilarl'lor. fixănclu- se pe loc.
Astf<'l, precipitatul se separii <Ic ~oluţie rl•alizu ndu-se un fel de filtrnrc in plnn
pc scară micro. Prccipit.;1t ul aparl' c;1 u n :.pot color:it (foart e u:;or ele observat
pe !undui :tlb al hiirtiei) înconjurat de un inel incolor um ed c:irc c~inţine ion ii
n efixaţi in precipitat. .'\cC';oli ioni pot f1 idrnti f.ic:1 t i ln a::<?a«t:°1 zon5 cu a jutorul
altor reacţii.
Pe hârtia de filtru pot avea Joe :;i alle fenome ne cum ar fi : adsorbţia, complexarea sau difuziunea inegalii n ionilor. Viteza rle difuziune a ionilor pri n capilarele hllrtici fiind diferit<i. ace:ist:i duc:<:' fa separări. r f'ş p!!ctiv la concentrarea
unor Ioni. m{1rinclu-sc :1stfel specificit;1te:i si sensibilit:!tea reacţiilor de recunonştcre.
Pe hârtia ele filtru se poate re.iliza iclentific:tr(':'I mai multor ioni dintr-o picătură
1n con<Htli !n care, în eprubete ~au ~ lama el(' reacţie, ncensta este imposibilă.
Sarcina nega tivă a hârti<>i ele filtru de ter mi nă co:1gubre:l (!)i :fix are.'! pe Joc). :r
coloizilor cu sarcină poziti v~\ (de l'XCtnpln hidroxizii metalici) permiţând difuzarea
coloizil or d e <:arcini1 nel!ati'Jn {('"" l''.'<<'llrplu. sulfurile mct;11ice). De necea :ire n
lmport:mţă deo~ebit;i succesiu„c-n :icl uN•:-ii ~.ol :i ţill o r n~ HlrU~ .
Tn uncie cazuri prczinlii a v;m t a jc u t ilizarl'a unC'i hfir t il imprer,natc> cu rencL
tiv. De exemplu. iden tificarea ionilor cie AJl t (alum iniu) se ponte realiz11 fol osind
o h5rtie d e filtru î:i preab biJ 11mp reo1•n:1t;i cu o so luţi t> akoo li~-1 ci ~ :iliznrlnă .
Dncă in cur ~ul re:ic \iil or pc> I {'.1·tin ck filt :·u :>~Jar m;•i !!'Uite rired pit1 tr,>. :tr:~
tea vnr forni:i inele con::'('n t rice ln run c\ ie de i;olub i!ltat<'a !C1:-, pr(!dpitatelc mai
wlubile a-:;ezii ndu-sc mai inspre ("Xtcrior.
Metoda analize i in pid!turf1 :1 fo•;L perfodion:ită dt· Dj:itcikovski prin combinarea cu electroforeză. O fâşie d e hă r t i e de filtr u, îmbibata cu un electrolit
neutru !'e fi x e:w.ă Intre cloi electrozi <Ic ;~ l ur1 iiniu. Electrozii se l e:tl!ă b o sursă
de curent continuu. apoi proba se as<.>a:r.ă l:i mijloc. La stabilirea curent ului electric, cationii vor mi~ra cu viteze d iferite spre catod, iar anionii vor mij?ra ~pre
nnod. A ~c zfind pe h îir t ie cristnle de reactiv, ionii pot fi ide ntificaţi tn succesiu nea
vitezei lor de rniRI"are.
Probe clin metal<' sau alinje !'e pot lua !ii pri n c!izolvarca pt- c:ileal electrolizei direct pc hurtic de filtru unde ionii metalici re pot identi fica pri n reacţii
1n picături (am1Jiza electror,ra fc<I). l n acest scop. metalul de analizat se alege
drept nn ucl, folos.inel un circuit de an<.:liză cu schema din !ig. 1.
Obiectul met;ilic studiat este presat. ele celălalt electrod confectionat clin al uminiu sau din o\,cl inox. Jlilrlin ele filtru se îmbibă cu un electrolit şi este a5ezată Intre electrozi. Se inchide circuit ul c>lectric pentru ci1teva secunde (curent
de cuţiva microa mperi) timp în care o c:mtit~1te micii clin prob;i a nod trece în soluţie, pc hiirtia ele filtru. Hfirtin se usucă şi se tratează cu reactiv adecvat.
Dacă este necesar ş i rondiţiilc pennit acest lucru. hârtia ele filtru se imbibă
lnainwa electrollzei cu rea ctivul corespunzător. Astfel, ionii metalului solvit se
localizează, obţinîind u-se un dese n coresp unzător texturii metalului, similar celui
obţinut la examinări metalografice. Analizn electror,rafică se aplicf'1 la analiza
calitativă chimică şi structurală a metalelor, alia jelor ş i ncoperir!lor r.a lv:mice.
Având tn vedere că piesa de analizat se ttavaria1.ăw numai tn foarte mică mă sură,
substantă
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anali?.<1
;tr1ă,

electrograf1că

in

picături

l'lt~Sl-:1.0H

MI CI

şi

se pt>ate ulilbo:a

l>t~

311!"1

MEl"AI.

la examinarea operelor de

a monedelor, a unor de-;coperiri ;1rheologice melnlice .

.3. Dispozitivul d!! prelevare a probei-sche11UI. ele principiu
mod ele lucru.

şi

l·'olosind toa t.c :ice~te cono;i;lcra\ii teoretice. :u:i p1·oceclat Lt rc;1Jizar~a clispo;i:itivului de p relevare a prob~lcr 1:1 j>Îcse!c 11:et.1lie>.! miC'i (monezi, pie.~<' m t:t<'tlicc clin
.'if1!)[1tu ri :irhcolngice etc) .
.Schema elcctrid1 a clispoziti\•ului reali7.at c~t.e c-~a din fii:. :!.
Dispozitivul c.~tc confecţionat din clouă plăci : una din aluminiu ş1 cealaltă
cll n plumb (cu rol de c<1tocl 11rirna, cu rol tic .111ncl 1 dc>Ua). l'eo;t~ plac-a de aluminiu ~c a~:em:ă har tia de filtru imbibal<i intr-<1 sol uţ ie de electrolit, in cazul
nostru ~oluţie de sulfat de potasiu (K 1S0 1) 5~/0 • Piesa se a~eazit peste hârtia ele
filt ru !ii se apa.'\ă cu ce)[1lalt electrod (respectiv placa de plumb). Polaritatea celor
două pliici poate fi schimbat.{1 in fu n cţie de natura obiectelor supuse prelev[1rii.
Se folo"<e~te un cllr<.>nl cu t('nsiun('a d ~ :l-ti V, timp cie câteva secunde. L;1 trecerea curentului electric o c<1nlitale infi:n;~ de probâ din obiectul Junt in analiz(1 trece in <.c1Juţia ele pt• l1i1rlia ele filtru. Hârtia o;e mucă :;i 'ie trece apoi la
determinarea c11mpoziţiei calitative a pieo;ei prin nwlocla analizei în piciituri pc
I ui rti;1 ele filtr u .

4.

1l p!ic C!ţti.

Tn moc:! pract ic „_a procedat la idcntificnrea urnti1lorilor ioni :
a) Ioni ele cupru :;i zinc- au foo;t pusi in e\•irl:~ n \(1 in paicii' metalice. componente ale dcc-nrului Cămă.~ii femei~li din cnlec\iile „Hanului Domnesc" cu nr.
inv. :.!!.181l. I.a determinarea in paiet<.' a ionilor de cupru :;i zinc s-a procedat in
paralel (in aceJ;L<;i timp :;î în acelea!ii condiţii) la iden~ifica rca cup.-ului :;i 7.incului dintr-o probă cunoo;cuti'1. re-;pcctiv o alamă . Bezultalcle obţinute pe hllrtia
de filtru (!J1·ob~le de culo;1rt·) au ro,t idcntic-:-.
l~!'Ot·ţii

c!l-

iclc•11tifi~arc

a

c1i111·u/ui :

Pe.~te hirtia de Ciltru -;e aclaur.ă o picătură de amoniac (NH PH> 'ioluţic. iar
pata alba-;trd-azurie se identifică cuprul cu fo rnci1mură de pot;.1_o;iu: K 1[Vo
(CN) I· Apare 'in timp o colornţic r~ic-brună. Au loc t:nnătoart>le reac(iî :
- Amoni acul 'il1J uţ:e cu ionul <:Cu 2 I- f11rr:1e:1 7.[t o , 1r;:o b;~zid1 v~·rdo: :

ln

At'<'a~tă sare bazic;i .o;e dizolva fl)a rte
<'Upriamon iaC'al. albao;tru-az uriu :

CuS0 1 • Cu(Ollh :_ (2Nll 1 I

uşor

in exce.; ele reacti·1, formimcl cationul

+ SO_l- ) + 6(NH + OH-) =
+

2((Cu (NH1),] ! l 1- SO/-)

1

1

llH ,()

Amon iacu) in cxce,; pc~te :o.t'paru, in pre<tlabil. şi ionii de Fc 1 l (.... ub formă ele albastru de l'ruo;ia) care ar putea împiedica punerea in evidenţii cu c0rtitueline a
cuprului. /\clăutt;\ nd ;1poi cilteva picături ci ? ft"racianu"ă <le potasiu, ionul cupru
este fixat sub formă ele ferocia nur(1 de cupru. precipitat rt ~'i u - bnm.
2Cu? i

-i - W;:o(Ci\'.) 611-

Ucacţii

cia nu ră

=

Cth l·' e (C NJ;

de• idcrrtifirnrc a ?i11 ru /i:i:

He~cti <l CU fericianură de pc1la'\iU, cilnd
de zinc, i:.1(bc11-portocal iu piină la brun:

~C
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form~ază

pr~dpil ll

d~

fcrj .

3M

\'IOHl('.t\ I.A VIUC

3Zn7 •

+ 2 I Fe1CN)6) 3 I·

=

Zn 3 ( Fe(CN)G h

- Heactia cu ditizonă (C 6 11.,- NH-CS-N = N-C 6 H~) IOfo !n suliură ele carbon sau tetraclorură de carbon in pn·zcn{.41 ionilor de :Line (mediu acetil-) dă pe
hârtia de probă o coloralie care trel'e de la verele până la rosu-purpuriu. Se formeazi'i diti:ionntul ele zinc, un complex intl'rn :

b) ldentificm·ea io n ului argi n t. Ag 1-.
Cu :ijutorul dispozitivului clcsc-ris. s-:m pr<"lev:1t probP ele pe un fragment
nasture metalic (descoperit in s."lpăturo'I arhC'ologică la 1~1întfsna Mare) în care
deterrnim1t calitativ aq~intul. Parnlt'l i.-:1 pr()('('(Jat Ja cll't<.'rminarea argintului
probe prelevate dintr-o monedi1 ele arr,in t. S-au folosit urmi1toarele real'\i i de
cunoa~tere a arnintului :
- He;1cţi.i cu iodur;i de potasiu :
Ag+

+

Kl -

AJ?l

ele
s-a
în
re-

+K

Pe hi1rtia de probă apare o pati1 de culoare :1lb-ţ?ălbui (culoarea precipitatului de
iodurii de argint) care nu dispare la acliunt·a amoniacului. Această reacţie permite
recunoaşterea direc t{1 a ionilor ele ari!"int in prnenla ;1ltor metale t•are ~e mast•hea;r.ă cu Complcxon III.
Succesiunea ope1·a1iilor eMc următoarea: hârtiei rle filtru continiincl prol.ia
de analizat i se ach1ui:ii1 Compkxon ll I, o picf1 tură ele amoniac. apoi o piditură
de iodură de pot.,~iu . Formare;1 unui precipi1;1t ;1lb-gillbui inclicii prt•zc.>nl:• ionului de argint.
- Heac\ia l'U bicromat de pota~iu:

+

=

2Ag +
Cr;01-'1\g1Ci 20 1
Hurth1 ele filtru cu proba ele ;inalizat. se trntcaz.i eu o picahmi ele renl'tiv.
Pe marginea petei umede <.1pm·t• un inel rt~u de bicromat cil' ;1rJ!int. lkac\ia l'ste
~pecifică pentru <ll"gint in 1?r upa ;ili;1jt;l11r de :1rr,i nt obiş nuite (in particular. cazul
monedelor).

c) Identificarea .fiernlui şi cromului:
Punerea în L'\'iden\ă a fierului şi cromului folosind dispozitivul ele prele\'are
a probelor s-a realizat la c<'rcurilc ele ml'l;1l ;li<' unor pie~e ele lemn rt-staur;1te
1n anul l!J83. Pentru compara\ie ~-a utilizat u n aliaj rle Fe- C-Cr. (o\el).
- Identificarea fierului :
Heac\ia cu ferocianurii ele pot'asiu :
4Fe'-·r

+ 3Fe<CN)c4-

::: 1 Fe~m1

[Fcll(CN)eh

•• ionului Fc affot pe hi1rtia ele filtru duce la apari\ia unei pete. ele culoare albastră,
<•lba ... tru de Prusia.
- Hcac\ia cu !olllfocianura ele pota,iu duce la aparilia pe hi1rtia de filtru
a coloraţiei ro~u-:<.iinge, re;1clie ~peci Cică ionilor Cer.ici :
Fe3 i

+ 3 ~CN- = Fe{SC~h

Iclc-ntificarea cronmlui :
Pe hârti11 de filtru care conţine ionul Fr-·· •(' punt> o picfl turft ele hidroxid
de sorliu. dmcl ~e formează hidroxidul de• cr<>m v11rrle :
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CrJ 1·

3 U7

+ 3 OH- = Cr (OH)i

Se continuă adăugarea de amoniac piină la dizolvarea precipitatului \'erde de
hidroxid de crom ciincl st.' formeaz.'l cromil :

Cr(Oll)J
l.a

;ulăur.arC'a

apei oxigenate se
2{Cr(0H)6 ]3-

+I 3011- = [Cr(OH)6)3 -

obţine

o coll>r<1lic galbenii:

+ 3 11202 = 2 CrO,~- + 2 OH

+

8 H~O

Aviincl in \'(."'<Icre diversitatea bunurilor culturale pentru care se pune problema determinării compozi\iei chimice, men\ionăm posibilitatea identificării şi
altor cationi, cum ar fi : uluminiul, plumbul, nichelul, mercurul, etc„ folosind
metud;i analizt-i în picătură pc hiirtia de filtru . prelevLind probe cu dispozit"ivul
descris.

l. C. D. Nenitcscu, Chimie gen erală, Editura didactică şi pedagogică, Bucuresti,
19i2.
2. S. Sa\'encu ş'.a., Cllimic nnoliticci cnlitotivci, Editura didactică ~i pedagoi::ică,
Bucureşti.

1!)63 ;

3. L. Kokedy, Chimic cmoliticci calit.ntivă, Editura Scrisul Homânesc, Craiova, l!J82 ;
-l lu. lu. Lurie, /mlrc ptur (/.(' chimie cmnlitfrci, 1-;ditur;i tehnicii. Bucure;ti. HJ70
(traducere <lin limba ru-;â) :
·
5. M. Mihalcu. Conservarea obiectelor <ie arlti şi o monumentelor istorice, Editura
ştiinţifică, Bucureşti, 1970 ;
*
"'
Curs de• consc•ri·cll"e a l11rnuri/<1r <ie pnt.rimo11iu.

*

LA RJ.<:ALISATION D'UN DISPOSITIF POUR L' ANALYSE
MICROCHIMIQUE NON-DESTRUCTIVE DES PIECES DE METAL
Hr.sume
1.'ouvrage porte !>Ur Ies methodes cl'investig;ition utili-;eC's dans le laboratoirc
de restauration. On specifie le role de la chimie dans la connaissance de la composition des biens clu patrimuine meltant )'accent sur }es methodes cl'analyse qui
permetll"nt ele truvaillcr avec une quantite minimale comme echantillon.
On fait une allention particulierC' i1 l'analyse electrographique. Tout en prenant cumme appui Ies consicleroitions theodques ele celle an<ilyse, on ;1 re;ilisl'
le dispositif pour l'cmc1lysc mi<Tochimi<111e 1w11-dc1<tr11rti1'<' dC's p<'lilc1< pieec•s en
m et nl.
I .eo; exemples pratiqucs presentes confirment ]'utilite de ce <lispositif.
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VIOIU(" ,\ l.t\VHIC

A • ompruTOel'ro

V• wltmeh'>u
P =presiune

;r

B :probi5

F • hîrt1e de filtru
C =electrod de aJummiO
D =bloc izolant .
0

--l.
:-

A "cUWf'Od d~ alci'!'.k.iu
B • electî'Od c!o piu.ro

F • hirtii de filtru
P=probă
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INTERVENŢII

DE RESTAURARE EFECTUATE LA ICOANA
DE SECOL XVI or~ LA SILIŞTEA-NEAMŢ
"MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL"
COl?NEI.IA UNGUREAN

Icoana "Maica Domn11!11i cu l'runt'ul" aparţine OC'pozitului centralizat de
arla vcdtl' a Epi-;copid Homanului şi I-luşilor. L•:a provine' de la Siliştea, jucleţul
NeamL undr1 a fost iclcntifiC'at<l in ilnUI 1!181 in c:1pela cit' lemn de dalit recentă
rlin l.c>e;ililal (•. 1
Icoana, cit> mari dimensiun i - 103/80 cm - lnfftţişiincl pr Maica Dom:lului
eu Pruncul, flancată cir cloisprez1.'<'C' profet• nwsianici „r~ incarlrcază unui 1?rt11>
restrâns de icoane moldovcn~li din !>ecolul al XVI-iea clin tipul iconografic "llodi!Tli itrfo", dintr<' c:trl' ct>ll' mai cunosC'Ut<> sunt : icoana lmpărătească de la fosta
Mănăsti r<' a Humorulni, fruana d~ 111 Mănăstirf'a Vi1ratcc, atribuită şcolii ele la
Văleni, koana de la Mănăstirea P<înr,ăraţi ~i cea eh• la Măni1stirea SeC'11.2
Icoana prezinli1 un int<"r!'s d eosebit t)entru studiul l">lilistk al evoluţiei şco
lii de picturfl nwdievală mold nvcm•ast'ă , cl:1toritil faptului că P•htr<'ază intnctă
inscriptia ele danie clisnusă la baz:\ intr-o c·alir.-n1Cie perfect lizibilă. Redăm tracluceren inscrioti<'i : "Hu1?t1 robului lui Dunmezeu pa:-i Dan marc vistiernic şj a
soţiei sal e Sofica anul î057 luna aprilie 15". !<:st<' vorba ele vistiPrnicul lui Petru
HarC>ş. <"el autoi ntitull\t al doil".a c·lilor al Mănchtiri i Humorului .'1 iar anul 1549,
<lntm·(• fără <Iubii, este un nmăn unt pc> co t df' rar P•~ ali1t de preţios pentru o
analiză stilistică comparată a icoanl'lm- cil' acelaşi ti1J
Din punctul cil• vrdere al consL•rvării, iooana prezint(• numeroase degradări
surv<'nite !n timp cialorilă um•i multill!clini ele factori care m1 nction<tt asupra
acesteia. fn fun cţie ele n.,tura factorilor : fizici, chimici. biologici etc. putem enumera următoarele catl'r,orii de clt>J?Taclări :
La suportul d<> lemn !Ic tei alcătuit clin rlouă sciinduri imbinall' şi încleiate lonPituclinal, intlirit cu c!ouă travcrs<.' sPmiingropnte. se remarcă o rezi~ten
\ă m<·canică dat. orală atât mrni at:tc ni in -;1·~tl'lor xilofa1e cill şi prezentei unui
strat ele murdărie aderentă la preparaţia originală de protecţie necorespun7.ă
to<1rc.
Dator ită deshidratării (uscăr ii ) in timp a suportului <ie lemn. acest.'l prezintă o diferenţă de lălinw ele circa 2.5 cm f.ată de lun rrimca totală a traversei
ori ri nalc, care a produs clistantaren („aruncnrca") bai::hetelor montate lateral !n
ve:lerc<t fixării icoanei ln ansamblul r>riginal - iconostasul.
tn urma celor nwn t iona le mai sus, putt>m iclt•nlifica num«?roasele dci;radări
oh• stratului pictura! rezultate al<• fenom C'nUlui ele contracţit• a suportului de
l<:>mn concr<'lizatc• pr m : f!suri nrofunrll', crachduri, desprinclt•ri parţiale. sau totale ak picturii la nivelul tuturor slrnturilor compon<.>ntc (!)rund, peliculă de
Maria Il ~ ana Sabado.-;. O 11ouii co11tribuţic fa cunoaşterea picturii de şeualet
<l:n Mo!tfova secolului cil X\!1-ll'a, SCIA,-i\f', 31, 1984, p. 8!1-91.
2 Ibidem, p. !JO.
3 Ibidem . p. 8!1.
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c·uJonre. VC'rni), fenomen rit• clegraclarr care s-;i ace<•:itunt şi mni mult !n urmn
rcnctit•i la difer<'ntele mari de temperaturf1 şi
umiditate survt>nitc ln timp. Pc toată suprafaţa picturii se identifică uşor fcno·
menul de crachclan• cu aspect ele mozaic, fl<iuri longituclinall' in str;itul pictural
J>l' urma fibrc>i lt•mnului, lacune ci<.• profunzimi clifC'ril!'. desprinderi oarbe ale
stratului piclurnl orir,innl.
Pc ldn r,ă ncestcn se l'Vi cl('nţiaz(1 1:1 suprafa pkturii nunwroase rosf1turi. co·
jituri, zgârieturi. corr.plt>t5ri şi rcpklilri ulterioare nccore~p unz.itoare, datorate
fie unor man ipulări incorecte, fit• unor intervenUi anter ioare restaurării. Toată
pir.turn a fost ncopertti'i de un strat ele murdărie> aderentă ln verniul orioinal
carl', la rândul său era opucizat, nranul at şi ars pe anumill• porţi uni in ·t1rm~
exp unerii icoanei la o surs.'\ ex~sivii de căldurii : flncărn lumi\nărilor.
Toatf' aceste Corm<' rle de1<radare nu impus o scrir ele intf'rvpnţii de res·
tnurnre pentru n stopa 1·voluţia fenomC'nultti ele derradare sub toate aspc>ctel(~
salr, pl'nlru a crea o nou[1 rezistentă ln timp a icoanei, cât şi pentru a realiza
o lmaninr unitară a nnsamblultti pictural cfit mai npropiată ele cea originală.
ln urma investi gaţiilor fizko·chimice şi a obsC'rvaţiilor efectuate s-au stabilit urm:itoarelc intervenţii de restaurare :
- consolidarea suportului prin completarea lipsurilor şi fisurilor cu ma·
krial ll'mnos nou şi incheierea sub presare n acrstora;
- asigurarea unei noi rezist<•nte mecanice a lemnului suport realizată prin
imprc>P,nari~a cu un am1•stN· cald rl<• <"<'ară şi colofoniu n c:irui pl•netrare s·a nsir:ural cu lampa ele IR;
- rl t>pu ncrile ele? murdărie cât şi grundul origi nul necoresp unzător. de pl'
V<'rso-u\ icoanei au fost înlăturate parţial pri n c>molierc chimică cu s oluţii pc
h11zi1 dr. c~senti\ de terebe ntină, toluen, alcool etilic absolut. eiit şi prin inU1turan~a m c-c anică a acestora cu ajutorul bisturiului ;
- la suprafaţa suporluhti a fosl lăsat un strat ele? prokc\ic sub forma unei
pl'liculc foarw fine. rezultată din materialul de imp1·eRnare după lnlăturarea
1·xcesului acestuia :
- stratul pictural a fost consolidat pentn1 a crrn o nouă nclcren\:"1 a accs·
tui a la suportul orir,-inal cu soluţie ele dei de peşte 12% caldă aplicată prin pcn·
sulare şi presare alternativă rcce·c<1ld cu pietre de marrnurki şi fier de călcat
speci al. Presarea s-n cfectuat sub foiţă ele hî1rliC' japoneză, iar l'Xcesul a fost
lnli1turat cu foiţă pelur. ln soluţia ele consolidnn• s·a folosit ca antiseptic pcn·
taclorfenolnt de natriu şi ca emolient micrl'a ele albine !n proporţie ele 5&/c. Operaţia de consoliclnrc s-a Pfectuat treptat 1x· zone> mici controlabile şi s·a repetat
1;fini1 ce toată suprafaţn pictată a obţinut o aderenţă n ouii completă la suportul
original, cât şi o aderenţă intre componentele stratului pictural (grund. J>C'liculă
tk culonre, VC'rni). Pc zonele de relief consolidarea s·a făcut l'U aceeaşi solutie.
prin prc:>sare cu spatula flexibilă, a stratului pictural desprins. După u scarc,
m :tlt?rinlul de consolidare rămas ln ext·es cât ş1 foiţele ele hârtie folosite au fost
înlătur:itc prin alunecure folosind tampoane ele vată umede ;
- lncunelc din stratul pictural au fost pregătite 1n vederea completării lor
prin degresare cu akool şi fndepărtarC'a m!.'canică cu ajutorul bisturiului a depum•rilor de murdări e, având grijă să nu deteriorăm marginile nere~ulate ale
picturii originale ;
- completările (chituirile-) şi rep ict."iril<' nntcrioure cu rol de mnsc:irc a cin.
itrndărilor, au fost la rândul lor inlălllrnte pa rţial prin emolic'l'e cu so luţii )Jl'
buză d e l•tilenglicol fiO I!, acetonă 20 r,. tolw•n îO f?, alcool etilic absolut 10 P. şi
prin lndepă rtarea mecanică a resturilor cu aju torul bisturiului. Opcraţi a s·a f'fcctuat strat cu strat pentru a proteja pictnrn origin.alfi acolo uncie completările
depăşeau m:irr,inilc acesteia ;
- zonele lipsă clin stratul pictural s-au completat prin chituire cu un chit
pe bază de praf de crcl<.\ şi soluţie de clei de peşte 12%. Chitul a fost aplicat in
concentraţii difer ite şi faw succesive pentru a crea o bun[1 adere ntă a acestuia
otât la suport cât şi la marginile neregulate nle picturii originale. Chitul s·a
aplicat iniţial prin pensulare şi ulterior in faze succesive cu ajutorul spatulei
rlcxibilc, pună la nivel ul picturii originale ;
imbătrânirii normale precum şi
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- după int<.irire zonele compklnl<> m1 rosl rinis<it<.• la uscat prin şlt' fuin.>
cu hilrlie abrnzivă de> gr:mulaţie fină (000) ~i la umed cu dop ele plutlt şi soJutie de clei de i.tălbenuş de ou 5/1, pn•r,ătincl astf,c.'I supr:ifeţele chituitP in vederea rl'inlegrării cromatice :
- înd<'p<irlarea stratului aclerr>nl cil' murdărie cP acopert.oa suprafilţa picturii s·a făcut in clape succesive in urma corobC>rării rc>zullalt>lor analizelor ch imice
ale pigmenţilor ş i materialelor originale cu rezultatele microteslelor pentru sol·
V<!nţii folosiţi in urma prob<.'lor de cură\ire prealabile. Solu\iile folosite au fost
pe ba7-ii cit> alcool etilic absolut, e<;en!f1 de terebentină, ulei de in. amoniac l;i
dioxolan, in concentraţii diforite, in funcţie• de aderenta .stratului ele mu rdă
rie. Cur[1ţirea s·a făt·ut pc suprafete mici, rl'parliziind soluţiile prin tamponare
cu vatl1, pentru a emolin supedicial stratul de murdărie, cart' a fo„t apoi inlf1turat meca nic prin alunecare ,.u ajutorul bisturiului, operaţia efc>ctuată strnl cu
!">trat pfmă la nivelul peliculei orir.ina?e de verni protector. Acolo unde verniul
orir,inal l'ra denraclat (l?rnnulat, ars, opaci7.a t). acesta a fo~l regenerat chimic cu
ajutorul aceloraşi soluţ ii folosit\~ la curăţire ~i înlăturat parţial, păstriincl o pe li·
t'Ul11 orir,inalf1 uniform[• pe toată suprafaţa picturii. PC'ntru a PVila apariţia unor
l.'fectc secundare ale solvcnt.ilor folositi, toatfl supratata pictud i a fost n l'ul rnli·
7.<Jlă cu clibutilrtalat :
- pentru a crea un aspect cromatic unitnr ansamblului imaginii pictural<'
s-a efectuat pc zonele ele interv1mţic, completarc:i cromatică prin retuş dupi't metoda .trattc>g9io", folosin d culori de acuarela şi liant de soluţie <le r,:1lhenuş rl<'
ou. Acest retuş s ·a realizat prin trasarea cu o pensulă fină a unor liniuţe verticale paralele, divers colorate, al căror erect optic să se încadreze în tonul
local al picturii originale, eliminiincl contra-;tcle stridf'nle de culc>arc crin• ar fi
ini.:reunat percepcrt>a unitară a imaJ?inii originale în ;msamblul ci;
- suprafeţei pic~1te i s-a creat un nou strat de protecţie prin pclicu.liz::ire cu verni „Dammar" 280;0 şi ceară de albine flO/o.
'l'oate mnlerialele folosite in timpul restaurării au fost alese în sensul respectului compalibilit."iţii acestora cu tehnica originală ele realizare a picturii icoand. a neutralităţii clin punct ele vedere chimic, a reversibilităţii ln timp a tutu ror
substan\clor utilizat:;-.

Des interventions de rcstauration effectuees sur une icone du XVI-e
siecle „La Vierge avec l'Enfant Jesus".

He sume
Dans celte etud1~ l'auteur prcsentc Jcs procetles utilic;sfs pour la restauration
ct la conscrvation d'une pr~cieuse: ictmc moldave <talant de 1549.
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RESTAURAREA UNEI CAMAŞI FEMEIEŞTI DIN PATRIMONIUL
MUZEULUI BUCOVINEI, SUCEAVA
1.IDT A

HOM:\ŞC"U

lluC'ovina a fO<;t !;oi C!>lc un im•·ns alt'li!'r dt· rn•aţil'. un vt-ritabil ll'zaur ;ii
<irlt'i populart' româneşti.
MUZl'l'le dl• l'1:10grafie din judt'\U! Surl'ilV:J. pt· hing:i num<'roasc• şi varialc
<obiecte create de m"~teri popul;1ri. dc>J,?n valoroase piese de port, intre care ~
<!<:laşcazâ ci1măşilt'. ceh• cart• au fost din lot<h•au na obi<'Cll•lc~ asupra cf1rora fe meiit• şi-a u rl'vărsat clrar,osl<•a, imaginatia, simtul p1·ntr u frumos.
lnt1•rv<'n\ia noastri1 est<' ler.at.i di• n·slaurmea l'ăm[1şii fC'ntcieşli cu numă·
rul de invcnlar 4308, din cok'C'ţiilC' 1\IU7.l'Ului f:l11<·ovinei, sC'cţia d<' arii\ popular;i
„I lanul Domnesc".
Cămaşa, clin zona 1U1clăutilor. datimd elf' la inct'Plllul set·olu.l u i XX. fat't'
puric di n tipul l'U st:inul confecUonal clin clouâ foi dl' pfow.<i. iar mo01ecih• din
c5L1· o foait'. cu încn·t !a fflÎI. JO.:.c;tl' unu l clin c:·le mai simple ti puri cit' c;)m;)şi,
!) in piim:;i de bum bac broclnli1 cu bur.l hă r<'I neffr ll, înviorat cu strămături1 roşie,
p,:1llll' n ă. portocalie. albastrii. V\.'rclt• şi fir tnl'lalir nuriu şi argintiu. Motivele cil-co·
ratiVt'. J?l'onll'lril'•' şi V<'J?etall' stilizatr !>U nt Wil'l".a1c• pe slanii clin faţa şi spatc>lt•
ciumiş ii, c5t şi pe miint'<'i.
Ci1maşa prezi ntă urmăloarelP clelr!rioniri:
- Pete ele natură nccunoo;culă pc• intr1•a1w suprafaţ{1 :
- Depum·ri cil· praf şi murcl(1rie :
- Dl't••rior;irPa firului ml•talic dl' pr milnf'Ci in urma trnt:mw nt11l11i inacll'l'·
\'al <'f('('tuat cu subst;m\a chimil'ă „DEl. ICIA" :
- Hupturi ale p1inzci, pierderi din bătâtur<i şi urzcali1 :
- Dl'fectiuni ele• l<'hnică, broderie nl'tl'rminală la brăţara mânecii slimp,i :
- - Brezărău impropriu.
ln vederPa restaurării, prop unem urrrnil.oarele intervenţii :
- Consolidarea cu aţi1 obişnuită sau cu pânză tifon a zont'lor cu nmturi
l/ Î . sau destrămări. folosind punt:"L11l ele· princlc•rc ..!nai nt1·a aculu i". Ace;1st1i 1·nn~.ol i<l an• "" efet"tucazil inainll'a spăU1rii :
- Curf1ţirl'a mecanică cit• suprafa\{1. p rintr -o dc•spri1fuir1· U!:'oar:"1 :
- înlăturarea sa u dcs fac<'rc•a păr\ilor cletc·rior:1tt•.
Tl'slarea c-ulorilor se va efectua cu soluţia <IP ;.pătare. t·ompu'ă clin Ho·
mopal 3% şi apă, !amponimd local fil'<·;ir1• culoar" intri• hărlit• cit• filtr u. pe ntru
a nu difuza culoarea sa u murdăria. &• 1:1s;i dna 1;> minuh·. ln c·azul in c.arC'
un;i din culori <'('dl.'az;l, se va focc• fixan •a color:mţilor prin im1 ·rsi a pi1•s1•i în
soluţie de acid acl'lic 3% şi apă la 25"C. timp de• :10 cil' minuk :
- Stabilirt•a naturii pet1•lor :
- Curf1tirea uscatii a zon<'lor păt;1tc• c·u aC'C'I solvPnl care a dat cele m;ii
bune• rezultatl'. ~u se va insista pentru a nu se clctPriora piesa ;
P(•ntru u şurarc•a sp;'1ării se v;1 proct'fla la înmuierea pit•sc•i. Tnmuic•n•a
se faet• în solutie de Homopal 3~;. şi apă clis1ilatf1. Di · a.'>l.•mpm•a ~e !ilic<• :-,i o
inmUil•rc a firului mf'!alit'. care este inegrit. l'U o ~olu\ie ele li p:"1r\ i apă disti·
Tată. l part<' glicerină şi :I părţi alc·ool Plilic:
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ln vt•tlcn•;1 spălării umcd1! se prepara o nuuâ soiuţic de Homopal 3iY.n şi
in carl' st' inwrsează climaşa şi se pl'riaz[1 uşor cu o peril' moalt'.
fie se tampom•n7lt cu un burnlC' moale, insisuîndu·s1• in zon(•le murdarl'. !'·i rul
metalic se curlilll 1·u o soluţie de .Complexon" 5,70;0• Se l'kctuC'a?.ă clătiri rcpt•late, ultima bail• 11 firului ml'\.alic se face cu 10/o glicPrină în apă distilată, pentru protejarea firului ll'Xtil „upe>rt;
- Cl:\lirea se va ra('e cu ap[1 curentă la circa 2:i'C, pf111ă la c i iminarc•a Bo·
mopalulu i. Pentru ullima diitir·· Sl' va utili..:a api1 distil-.l[1 cu adaos de 1,:1.i/o r,liccrini1, pt•ntru rcclar<'n t'lasticit;\ţii fibrei ;
- Uscan·n se va ract• prin presare intre sugative „au buciiţi ele p:in7.{I de
bumbac curată, albă. Pentru o mai marc siguranţă in evenlualitale;1 migr[trij
t·ulurilor, St' poall' face o Uscare rapidă, cu ajutorul unei suflante, sau a u~ci1tu
rului cu aer rl't'l'. Ph•o;a va fi suo;ţinută in acest l·:tz pi' un umemş clin plastic
lnvl'lil ru sug<ttivă.
Jn v1!clC'rC'a consolidării ne pruµum.·m :
- Croiri~a materialului ~uporL. Suµortul de .::·onsoli<lan• va fi o pimză de
casă conkc\ional<i din fire de bumbac fin. cilt mai apropiat dt• orir:inal ;
- Desfacerea trninccilor ;
- Mont.1n·a mânecilor Pl' pim..:;i :-,uport ;
Montai·ea mân l'l'ilor impn•unia cu p[in za suport şi fixarea ac~i;tora în
r,hcrp,hd sa u ramă ;
- St• inl<ircşte zona d eterioral[1 ('li Cir mulinc ;ilb in ..:ig zag, cu pas mare.
păstr<\ ncl o distanţă 1•chilihratl1 a pasului, trasarea apoi a unei re\clc cl1• fin• pa·
rall'I~. <11• umpluluri1 c·u ;iţii lip bumbac- la culoare şi cono;oliclarc în ..:ig-zag cu
mâl<l,.,C' tip filoflos ;
- Brodart'a cu fir metalic a zon~lor cldt•rior<itl', c·u o cu ,., ălur[1 lip Uln\işor :
- Scoaterea din r,hcrr.lwf;
- Definitivarea ph:sl'i prin a,.,amblarca nu\nccilur :le ,tan ;
- Flnisat'Cu ;
- Călcart•<t.
ln final, cămaşa va fi prcdati1 eonst·rvalurului dt•po..:ilulu i S<'cţi c i de art[1
pupulară a Muzeului Bucovi nd, .Hanul Donuwsc". in vederea pă stri1ri i •:i.
-

apă

distilată,

La rcstauration d'unc blouS<~ pour fernrn{!
du Musec de la Bucovinc,

~1ppartenant

;'.t

au patrimoinc

Suceava

Jko;ume
On clonm· une prt'.·sc•ntntion eh•'> etap1•s parcourut•-; dan~ 1.1 rC'stauratio:1 el
la consPl'V:ltion cl'unc blousc pour frmme, piecc caractcrisliquc du eoo;lumc ele
la rcgion Bădăuţi, dala nt du debut du XX-a »iccl~.
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NOI DESCOPERIRI DE PIESE DE BRONZ
IN ZONA SUCEVEI
MIHCEA IGNAT

Pu!Jlicarc.-a Je<;coperirilor de piese dt• bronz. chiar in si luntia când aceste!!
au fost găsite fortuit, fără si1 se ('Un<>ască contextul arhPolop,k ln rart' au apă·
rut. ronstituiP o n ecl'sitatc> cr nu mai trrbu:r sul>ltniat.:<. !n cf'le rl' llrm('aU\. con·
tinuf1nrl public:irca unor astfd d e ohiectc-,1 pre:wnti'u n alte• r<ilt•va pil'W icknli ·
ficatc in ultima vrrnw şi care c·omplt~l~azi1 harln ch~ s coppriri lor din P(lOra bron ·
zului şi prima epoc·[1 a riPrului clin zona Surevri.
I. Hornaia ((·o•n. Boroaia, juri. Suc1•ava). ln lol'UI numit „;-.,Jăl{1işlt'" cu m ulţi
;m i in urm;\ s-;1 gă-;it in ruptura unu i şant o sccc>ră ele.· br11nz c<1re " fost dn;wti1
unl'i instituţii clin Iaşi, făr[1 a putea f:Jce allt• pn•C'i1.âri. Dupil cll'scri<'r<'a dată dl'
de.s coperitor piesa :ir apnr\irw probabil tipului eh: scc1:ri1 cu cârli!?. Tn zona unrlt·
a foq g<hit<i ~e('era nu s-a u idl•ntificat vestiitii ca re ;ir putt'a Ci con temporani· c·u
rc~pecti va dcscopcrirc (cerceti'1ri ci <.> supraf<l\[1 ale autorului).

2. llişeşt i (com. li i ş eşli. jud. Su1·pava). Pe ini1l ţi n '""" „Cf" !i1ţ uin" s-;1 r.ăsit in
p<.>rioacla din!rc cele eh .o uă ri1zb11aie mondiale un ~C>por celt c-arc a aparţinut colecţiei
inv<itătorului Drcssler din ~;al, col<?cti<.• ;, t•[1rt•i soartft nu 11 cuno<1 ~ tcm. Deşi µiesa
t•stc pub lic<1tă ln monor,rafia comunl'i ,'.! e;1 1•st1• inci1 nccun oscut:'i in litc>ratuni
de sp1~cialitak. Topor ul C<'ll a fost găsit p1• "uprafa\a unei aşi·zciri hal ist<tltiene
timp urii I ş i după trăsăturile• salt! tipologice (fig. I/li) poate apar\in e Hallstalt-ulu i
ti mpur iu. foarte pro babil H B .
3. Mi l o caş (com. Mitoc~11 D!·a;;1m1irnc·i, jud. Suceava). Tn locul numit „S:'1li:;.tc· sau „La Stratulat" s-a găsit intiimplăt.or un vârf cit• lanc1· cu l:tma umflata
l:i hază şi cu nf'r vuri in re li,..f 1><• \•1irf11l tubului ie in m:i nu şan• 1 fii?. I /I). Dinwn ·
si uni : lungim<•a - 12R mm. lălimca 111ax:111{1 - :Iii mm. l'iesa se p{1~tr eaz;-1 în 1·0I. 1\1. lr,:1 al, Cm1tril>11/ii la curwaştcrr•n <'/lllf'ii hm:iz ulu; şi r1 //a/l st nl! -11/ZLi timpul'iu i11 judl'ţu/ Su1·cm1a, Tliraco-Daci<:fl, 11. l!l!ll. p. 1:16- 1-12 unclt• sunt

menhonatt• şi disculi1l<' toak' de,.-,c'Opt•ririle r.a şi bibliografia lor. Dup;\ apari·
\ia acestui articol sau mai publicat urnu\loarele dl'scopt•riri : un topor l'll
disc la CC>a fă de la Cajvana cM . Ignat, Gh. P1itu, U11 11.011 topor ~e /Jronz
dcsc·o111•rit la Cojvum1, Suc1•ava. IX, 191l2, p. -t93-4!l5) şi altr doua µiese un fragm1>nt de cutit şi un tipar g;hilt• la Sirt>t (N. Ursuk~•CU, M. Andron ic.
FI. Hi1u. Co111rib11ţii la cu1wuşterN1 aşezărilor de
l<'ritor!u/ Siretului i11ai11t t'
dC' ronstituirea r1raşul11i m C'dicva l, Sucecwn, XIII -XIV. l!l8fi- 19!1î, p. !H).
:? •• I. C'h. Dr •·~sl<>r. Cl1rcmik d•~r lrnlwwi1wr I.<111rl<1<'mei11d•·
lllichcstir• FrPilassinR in Aay<.>rn, l!iliO. p. li!. De„C'nul no-;tru reproduce fotografia p11blie<.1tn.
fără să avem dinwnsiunile piesei.
3. Perieglwzi1 l'f<>C'luatâ ln anul I!Jli l de N. Goo;lar cu semnatarul ar.1•slor rt111 tluri .

„,.
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kcţia muzeazf1 a llll All·x<.1nclru Tăna~c clin Mitocaş. ln zona uncii' s-a 1?ăsit a·
C:l'sl vârf ele hince ccrcetilrile arheologit'!' dt• suprnfa\a <111 rek•vat existen\a unor
makriak uparl inilncl culturii Nuua.r.
4. /'Ptir1 (corn. Hunt•şti, jud. Su<"e;wa). Tnlr·un loc m·1cknti ficat ci!' pt• teritoriul
!'atului a fo'il r.â"it ci•• către locuitorul Gavril Axintt> un vărf de l;m<'t'.5 Piesa
M' !ncaclrea1.ă tipului eh ~ vi1rfun d1· Ianc„ cu lama umflati1 la bază şi nPrvuri pt•
vârf1ul tubului <le inmănuşare (fii?. 1/2), nervuri care nu repn•zintă un decor cum
le c·alifica unii cerct•tători. ci mai devrab;i t·lementt• t•c lt• clădeau acestor arme
o mai m nn• t·fkacltatr.. Dimt•nsiuni : Jun11inwa lilH mm, Jitţimt'a maximă :111 mm .
5. Si mi11ic1•a (com. Siminicea. jnd. Suc·„ava). ln ;mul 19110 ln vatra sa tulu i
s a 1?th1l intomplător un topor Cl'lt, varian1<1 răsărill'ană a CC'ltului eh• tip tran <,IJvâ n„an. putuncl fi incadral in varianta C., clupă sdwma intocmilă ele J\I. Husu.•i
H1 onz cu pati nfi nobilă, la J?'Ura cdlului ci1t<>va r.ituri ele coroziu:ie. ch'('orul un·
l!h illl:tr }Jutin viz ibil (fii?. 1 /3). Dimensiuni : lun,:?imea 100 mm. lfltimea maxm·f1 - 50 mm. Pit·~:1 S<' pă!>trPazit in colr·c·(ia 111uzc•islid1 a Şcolii P.e:tPrai P clin
Sunln lcea.1

fi. Siret (jucl. Suceav«). La poalt•lt· DC'alului Buina o;.a l?'ăsit înti1mphitor un
topor cPlt cu cls.-cor ungh iular şi <·u bord ura g;"111rii d<· inmănuşare îngroşată
i:t
formt1 ele manşon.li Patină nobilă. la J?attra eh~ inmjnuşare ca şi la marj.!inile t[1i •,ulu1 sunt m ici rupturi proasp1•lt'. Dinwnsiuni: lunRime - Hi mm. lăţimc>a max1mi1
41i mm (fi g. I i'5). Ast(d ele toprn1rc> sunt tipice pentru Hallstntt-ul tim·
puriu. De menţionat că pil-sa n apurut in apropierea unei întin se aşe7.ări hall.-.talticne. unde s au mai d(•scopcrit şi alte pipo;p dl• Lronz !.au lt•J?all' de nwt.alur{'HI bronzului.''

7. l ' arc1tec (com. SalCC'a, jucl. Suce<wa). ln concli\ii m •c u :ios<·Ut1• în anul IH81,
in iirăclma lui llişoi Po>tru s-a gl1sit un topor cC'lt carC' a putut fi d!'senat, clar a
fost pierdut ulterior cit> clco;cope1 itor •0 • l'atin:l nobilă, C'll~atura de> la turnat l'Virkntă. Dimen"iuni : Jun11im<'a IOU mm. 1(1~1mea maximă - -18 mm. P iesa apar·
lin<' tipului <11• topor c.-elt cu plisc şi spcţi unl'a rcctanj"!n)arâ (fii! . I ·I). ,\stft•l cit•
toponrP aparţin BD şi HA, deşi. mai rar. variantei<• ac1·stui lip se 1?{1sesc şi
ln H B.

S Pm :t;J ltincl HC'l'Stl' pic>'<' nu plll<'ll1 omi te· cn tc-\'n obs1·rva\ji. I .a Siminin•a.
pc lângă <'eltul prezentat mai sus. cu ani în urm<i a mai fost găsit in<·ă unul. a·
Cl'tt!>l.'t locnlitat<" fiind in apropicr• ~a t·onnm<-i Dumbr<ive ni de uncie provin alte>
trei clt'S<'Operiri intilmpllHo:trC' eh · C'Plturi.11 Nu ar n t•xdus, in situaţia OP faţ;i ,
s[1 avem dP-a facx• cu pic•sele cli„persali• alt• unui depozit ri-;ipil. posibilitate cart'.
clin piteai<'. nu mai poatl• fi \' l'r ifi<'ată .
în ceea Cl' priveşte vi1rfurilc de l:mee s-ar impum' clise utan•a clatftrii lor,
mni ales că a">lfel ci<' pil•se au mai apărut ia zona Sucl'Vt•i. I:! ;\·lajoritatea ilCl'S -I. M. Andronic, P. V. Batariuc. Co11lribuţ ii la c11111m~ll'rrn rvo/u tici /iobitntului
umc111 i11 zmw /im1lrofci rt oraşu/Iii S11c·eu1>a, Suce.c1i„1. XVII - XIX . l!l90-1992
p. 10 - 11.
!i. lnfommtii primite• dl' la (')(•vui Gh. Moroşan din Suc1•ava carp pi'1stn•az[1

pic>sa .

p. 2h--:JO.
h cxprimi1m

G IJcpozitul de hrnnz uri dr. /o Hal:;a, Sc1rm·1ia , IV. l!JfiCi.

î.

Informaţii
mulţumir i.

ck la prof. VirJ?inia

Fi1rtâiş

C'ărt>ia

şi

aici si nrPre

8. Piesa se pf1!.tr1•a1.i1 la :'.luzeul BucovinC'i. Aduce n' ~i pi' llC'<•aslf1 cal•• mulţumiri

rolel(ilor

mi-au inl!;iduit publicar<•a Pi.
!\nclroniC'.' FI. Hftu. "P· ;•1t •• p. 111.
10. Dt>sc·opPrir<•a a fost 11mintit1\ prima clatf1 la Simµozionul ele tracolo(:i<• ele la
Baia Mare. clin l!Jll2. in comunican•a : „Noi cle~'<'PJ>Criri <lin <'JJ1WC1 l>r<>11 z ul11i
şi pri.ma epocâ a fierului in zon o Sun~rl'i.
11. M . Ig na t. op. cit., p. J.1 0 1-11. fig. li/I şi ;; 1- :1.
J:!. /bickm. p. HI. fig. !i / 6 şi î /G.
Cl'

!J. N. Ur!>Ul t>~1·u. 1\l.
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tora sunt rupt1• ins[1 de contextul lor arheolu1?ic, iar trăsăturile tipoloKi<'l' nu sunt
totdeauna hot{1riltoarc. fapt rare implică o datarl' mai largă A viind în Vl'dCrl·
frl'l·vcnta ridicată a vârfurilor de lance cu lama umflată la bazâ şi cu n1•rvuri
Pl' vtirful tubului de inmănuşnre în compozi\in depozitelor :ll' bronzuri din Tran·
!>ilvania clin HA 1:1 am putea presupune că cPll' două piese prezl•ntau• ar aparţine fozc-i <11nintil1•. d eşi obiecte similare apar mai rar şi in H B -;au chiar BD.
De„(·operirik dt• bronzuri din Podişul Sucevt•i, d~şi ace:o.iea nu includ depo2ih• spectac·uloase. se impun faţă eh• cele din tot !>ta\iul est-caq>atic· atilt prin
numi1rul lor, c:lt. mai alP~„ prin varietatea lor tipolol?icâ ca ~i prin t•şalonarca lor
(·ronolor,ieâ din 13 M pirnâ i.1 li B. Dacă pentru o seriP dt) ch~scoperiri clin B M
am prl.·supu-; o oril?llll' trnnr;iJvănc;mă. pie.wh• respective pătrunzii;id aid P<' u
<"ale n ord·carpatică, 14 nu excludl•m pentru bronzurilt• din Hallstatt -ul timpuriu
o ori1?im• lornlf1, având în vPckre existenta !n zona mo:itană a juch·~ului Succ>ava
a unor 7i1câm inte ele aramă. Exploatarea acestora în prcistoril'. din lipsa o:<'rn·tarilor, nu ne l'ste cunoscutu încă, dai· ca este fuai·t<.• plauzibila. Dt•scopc•rir1·:1
unui tipar de turnat piese de bronz la Sin•t I:. clocunw11t<';1d1 c1·rt producerea µc
lu:· a brnnzurilor, clar ff1r;.'1 a avea informalii asupra originii 111al1~riei prime fol•isite. ln an~ai-tă ordine de idt•i <1Vl' m în vedere ca tiparul mai sus amintit a ro~ t
f:i1,i t într·<> a~t>zan• hallstattian timpurit- de mari clinwn!.iUni.'" in aµropiPrea ci111•ia a apărut ";oi toporul c••lt menţionat. Bt>laţia dintre a!wtilril(• halli.tatlit•m• tim·
purii 1 Prt•Ull•şti.1; Siret şi llişeşti) sunt eh• <·ci mai 11rnr1• intcre,, cl:ir. clin pikatl'.
'-"':n \.'larc•a a ~t·zărilc•r nu e~;tc î ncă in mi1sură c.ă ne acluca preciz:"1ri cronoluJ?iCl·.
Conn· ntran·a clt•scoperirilor dt• arl>st fel în Podişul .Sun•vei ca ~i posibilitatea
pr1-!11crf1•·ii p<' Joc· a bronzurilor ar putea fi aslJciatc cu cvolulia dinami<.·•) .1
1?rupului Grimi<"P~li din lfollstall-ul limpuriu, 18 iltt'\trat prin vest il'ii cono;ish•nh'
tv<"mai in zona nwntionată, unele armele deţin un prore:lt apn•t•iabil din to~alul
11. ~sc<>peririlor.

Nouvelks

decouverh~s

de pieces en bronze dans la rnne de Suceava

On prbenlt> "l'Pt pil>c·es c>n bronzt' decouvertt•.\ par hasarcl. dl• manicn• isoct qui apµartit•nnent a BD ou au ancif'n Ha:htatt. Ct1mpte tc•nu de toutes
ll's clecouvertes ele ce gen~ dam. la zone ele S'.lceava. un m· sm1rait exclure l'icle1·
que pcnd:in t I~ premier Hall..,tatt certaincs pit'Jce<; l·n bwnw ont cte forgces !>Ur
placi\ l'l Cl'ci en ayant <'n vul· l'cvolu tion clynam1que du groupC' cit• Grăn i<·c:"•ti .
Ies piCCl'S cl'fliş<'şti ct df' Siret ;1yant etc dcmuvc>rtcs dans ks habitat'> de· ('{'
r.roupe culturel.
l~c.

!:?. :t1. Petri·scu-Dâmbovila,
l!liî. pa.ssirn.

Depozitrle de

linm:::uri clin

llc.mcî11i<1,

Hrwurc•ş ti.

I ·I. J\I . l1?n<11. Gh. Putu. op. dt .. p . -m-1.
15. N. Ursuh•scu. M. Andronic. FI. Hi1u. oµ. cit., p. !li. Tip;irul mai d<•grabi1 a
fost clt·\tinilt pt·nlru turnarea unor dălti şi nu a unor topo01n· cil' tip relt.
J!l .. lbid1·111. p. !J0-!1 1. Tol in aeeast ă a~ezare s-a mai ;;<hit inc:"1 o piesi1 fr ag·
nll'ntari1 ck bronz. foarl1~ probabil un cutii tll>id<'m, pl. JV/G). ln anul 1!1!12,
<1il"i s •H t•ft•C"luat un sondaj arht•oloi:ic car<' a rt•Ieval o i nk'n să locuiri• hall:o;·
t11tlia11<\. :mre materialc>lt.' gi1sitc fiind şi o Vt'riflă cit• bronz. c••t•a l·e arat;"1 o
fr<•cv~n\i1 apl'l'<'iabilă a pil•sdor dt• bronz in aceasw aşczan·. S;lpături 1•fC":luatt• clC' M. Jr.nat !;i I. Mareş.
li . f\l. l1?nat. op. cit., p . 137, n. 30.
HI. J.âszl u Attila, l111 yrup lwlhtatticm timpuriu i11 l'<•<iiş•li Suc<'l'<'i,
C1·rn·11iri
il'torfr<'. Xl\' -XV. l!IH3-Hlll4, p. li5-83.
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I. Pi<'st' ci(' bronz clescopPritl' in zona Suct'V('i : I. i\Iitora<; ; '>. P clia ; 3. Simin1ct"a; -l. \':iratec; 5. Sirl'l; li. llişl' ~li. I -~ (1 2 clin ml:rinw:1 1rnturalill;
6 (clinwnsnint•a 11erunosrul1i).

t'ig.

PiecPs en bronw clecouvc rl-; ~ans la zom• rle St.1c'.'('ava: I. Mit.oca-:;, 2.
Pctia: :i. S1minice:t : -l. Var:ll<'c: 5, Si:-1!t, li, I lişrsli ; 1- :i (1/2 g r. nal) ;
6 (dinwn-;ion inronue).
I.
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SONDAJUL ARHEOLOGIC tN AŞEZAREA Dii: SECOL IV D.C.
DE LA Z/\MOSTEA (JUD. SUCEAVA)
MUGUH ANDHON!C

Tn cursul lunii august a anului l!l!lO s-au clesfă~urat săpături arheologice, cu
caracter ele sondaj, pe cuprinsul unei ;L5l"zări aparţinând culturii Sântana ele Mureş.
ale cărei urme consliind in bucăţi rlc chirpic şi ceramică fragment<mi fuse!'.Cră
identificate de către autoru[ acestor riincluri in cursul unnr cercetări pericgheticc
ln anul 1985.
Sccţiunilt> trasalt• p1• tarlaua "l .uchian". în dreptul gospodăriei lui Petru Clim
şi orientate spn• malul drc•pt al pi'1riiului 13ar;mca, carC' pos<'Clă aici o ter;i să mai
inăHată (c!. fig. 1), au dus la cercetarea vestigiilor care au aparţinut la două locuinte ele suprafa\ă (fig. 2/A).•
J,ocuinţa nr. I : Din cauza faptului cft a fost realizată fără o adâncire câtuşi
ele pu\in considerabilă în sol, care de altfel la -35/40 cm posedă aici o uniformă
nuanţf1 inc-lfr•;i'1, nu s-au putut fact• obsi.•rvaţ1i de dPlimitarc l'Xactă a ei. Locuinţ;i
se parc că a an1t o formă p;\tratf1 cu laturi rle circa 2 m. fără sfi fi posedat vreun
tip anume ele instalaţie de foc (fig. 2/B). Alături ele o cantitate considerabilă ele
bură\i cit• chirpir. cil' un număr ele CragmPnlC' ct•ramic<'. 1·âteva oasl' şi pietre. a
mai fost descoperită o bucată de sticlă verele-pal, care deşi nu arc irizaţii şi mici
bule ele al'r in comporwni.<i, poarlf1 urnwle unei puternice incim•rări. Adiiug:im la
!oale acC'slea şi doi lmlgf1ri ci<• matt•ril1~ feroasă rezultată in urma proct•sului n•cl u·
cerii minereului dt• fier, care au foo;l descoperiţi la nivelul ele călcare ele epocă
(circa -:15 cm) în inwdiala apropiere a complexului.
I.nc:uinţa nr. 2: Fiind tot o amencij;ire de suprafaţf1, nici acesteia nu i s-au
putut stabili cu precizie unele caracteristici constructive. Din repartizan•a ~i densitatea materialelor con..ervale (chirpic, cărbune, ceramică şi oase) s-au putut
cloar ch•clucl' lalurilt• acl•steia : :1 / 2,ri m (fi.r, . ?./C). Nici in acest caz nu s-au id<>ntifi<·at
urnw al<• unt•i fost<• instulatii cit> foc. o,itua\ie c[po,tnl dC' frecvt>nlit ln cazul aş<'zf1ri ·
lor ele lip Sântana de l\1u~. Ca inventar merită menţionat un vas intregibil, din
piL'>lă zr.runiuma<;ă (fig. 3/2). descoperit in tr-o poziUe centrală. un fragment dintr-o
j:?reutatc ele lut de forma unui trunchi de piramidă şi o lamă de fier ruptă la vârf
din vechime, cu pcdum·ulul pent1·u inmănu ~a re. care a avut probabil funcţionalita
tea ele daltă (fig. :J/;l).
Analizt\nd întregul material ceram ic rezultat clin săp;ituri, se impun câteva
«on:-.iclera\i i cu v;il<mrc st;itislicâ, deşi tn•huie. c;i in toate acest!' silualii de r.en,

1 Alături <Ic a ce ~te, ve.;tigii, in timpul ~i1păturilor au mai fost descoperite
fra(!rnenle n eolitice cu urm ,~ de pleava i:i structur:i internă, unul halhtallian
cu suprara\a exterioară luo;lruit<\ ~· un fragment ele lamă de silex ele Prut, rcbutal<i.

două
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dl• la lnn•put un anumit filt"!or elf' Prc•arr datorat modulu i î nt funplă·
tor de spargere şi răspândir(' a ceramicii sub formă rrar,mentar;i .
Ceea ce •e obs('rv;i ln primul rimel este' faptul că, C'Xceptimd un singur frai:: ment de v~ de m ici climt"nsiuni <'arc t"ste lucrat C'Xclusi\' cu mfma dintr-o pastă
tipicf1 conţinând cioburi pisate, toate rra~1entc lt" ccr;m1ke din simt sau d in cele
două complexe sunt modclalt" la roatf1.
ln al doilea rtincl. este notabilă rnritatca c•xcesivă a fra pmenwlor care au ro,.,t
arse oxidant la cărămiziu. indifer('nl ele• pastă constiluli\'ă nisipoa!'.fl, i r,run ţurom\ă

sau

fină.

Pe de uită parte, m t>ri tă a f1 „ubliniati1 ~i ponderea maj ori tarii a pa,..tei igrun \uroase clin totalul general ;11 mater ial ului ceramic ele a.ci. Ao;tfel. pentru cle~opc
ririle din strat. ceramica zgn1n\uroas't 1111:1Ji:.wa;,că 790/o (2 I O/n rC'a fină), pentru
cca apar\ iminei locuin\ei nr. 1 ll-1 0,.. 0 O I 010 cea finii). iar pentru cca a cc•lei ele a
doua î5 % (22 °Io cca finii). Din to:a!ul c·cra111icii eh·,c·opc•1 i!l', • •'l'<tllli<'a dl' aspr-cl
l.J?rUn\uros inrei;:istreaz{1 un proc1·nt ml':liu ele· î!I u; •.
Fală de datei(' cunoscuk in r.encrali, c-:xist('n\;1 cloar a unui sine ur fragm('nt
<"t"rmnic lucrat. exclusiv cu miinn. ci(' rl'1:ul;i al'<"<Lo;tii categoric deţini1ncl mi1car C'iitt"va
proc('nW ca poncler(' gcn('rală, l'iil ~i pruecntajul mult majorat al <"l'r:1micii zgrunţuroase in r<1port cu cca fina. vin loă confer(' o not.'1 sj.l('cifică intrcg ului material
c•1•rm11iC' ele la 7..ii111oska . Tot pP linia an·sto1 1"onslal i1 ri ddi nitor ii, 1· dre .it ffl<"Ute
ln urma unui sondaj modest ca amplo:irt\ est(' i)i [aptul că Jip~C'~te total materialul
c•cramic de import.
Din punctul el<.> \'C<lcr(' al rcpC'rloriuh11 ele> forme cC'ramice. s-a u put u t identifica fragmente de> oale-borcan (fii,?. :1 /2. J0- 12). castroane Cfi R. :l/fl), !'.lrăchini
fig. 3/7-11). căni şi vas(' ele provizii ele tip „Krau.•c·119<•f;iss<'• ([ir, . 3 /1).
In lipsa unor l'It>menlt· m:1i sir:u:-1• ci " 1lntnre. c·onsiclt•1·f1n, cl1 vh•luirr.-n ln :1ş-·
zare, el(' nltfct ele relati\'fi scurtă du rată. <,-a l nchC'i<•I ~pre ,fi\rşitul v <>acului a l I V
ci. C„ ~au eventual la inC('J)lltul celui urmfllor. De altfC'I, Irn1ncl în consicl('ralic supr:ifaţa cl('<;tul de restritnsă (cirl'a 100 m lungime) care preiint<i în arf1tură urme
conc;tând in bucăţi de lut ars ş1 rC'ram idi fragl'T'l'ntnra. nC' ('Xprimf1m părerea ci•
habitatul a foq rl'zultatul un. •i roili clC'mo„rafkC' ;[1rzii di:i c:iclr11J unui altuia n:1i
mnr<' şi mai v1'f'hi. sau :1 unt•i <.tr;lm11:f1ri t;irz ii cl1• v<1tr<I l'~uzatii clin motiv<'
11biec:tiVC'.
I mportan111. dt" altfel reclusf1 a ncC'~tui sondaj :11'ht•oloRiC, r<>zidă in obţinerca
1lt• :ioi clatl" <'U 01r:1C'kr clC' t'~ :intion in H'o;)ul nmna:tcrii n1:1i hum• J;i sc:1ra intr<!~i i
:>uni' d \• norei a Molrlovei ii <·11lturii S:intan;i cil• Mm"<'!;. <1spt·~t(•IC' st;ithtkt~ prot !'n·
tualc exprimate mai :>;Us completimcl M~ria dntC'lor legale ele cvolu\ia t~irzic a ceralllicii sC'rol ului al IV-lea ci. C.

THE ARCHAI::OLOGICAL TEST IN THr: S ETTU~MENTS
FROJ\t THE IV-th CE~TURY A. D. IN ZAMOSTF.:\
(SUCEAVA COUNTY)
Summur11
'fhc archaeologica! clirr,i n1: in llw Zamostea vill;ig(' (l!l!JO) iclcntifird the tracks
ur two dwellinRs belor.iiinr. Io lhe Sinlana ri<" Mureş cullurc. Th1• st.:uistical analy~is
show<>cl information (Io be usC'd as :i i.amplc) ror thr Norlh of Muldavia art"a.
1'::.XcC'pting one piec'.'.' of <''.'.'ramie~ which has bee,n lraclitionully macle by h:tncl,
tfie rest of il is burnt Io prcval('nt grc:y and it is macle by polter's whPel. Out
of it there is i90/o which b or day mi xcd with littk ~ton('s or big s:i ncl granulcs.
The ('ncl or lhe ardl('ological complt"Xe!. (clwcllings) is elatC'cl (by the cermni<"s)
by th<' e,ncl of th" ·Hh century.
2 I. loni\f1, Conr. ribuţii 1·11 11nnr<' lCJ cullurn Scintm1C1 cl1• M11rl'Ş·Cc•nH'<1lw1>
P«' teritoriul llC'publidi Sndc1/isl 1• llomcinin, ln .'lrilMolcf, I V, l!Jllh. p. 20(): idem.
Aşc•zcirc•a de• tip Sci11tm1<1 <lt• ;'\if1ffeş - C1·rn•·11/w1' cit• la la~·; 1-' nbr:c·a ele c•circimizi,
in ArltMold, VII. p. 303; M. Anclroni<'. C1•rn•l1iri nrll<'Ologice• in aş<•Zc1r<'C1 de .•1>col
JV cl.C. ele ICJ Poclt·ui 11·0111. B1111" ~· 1i, j ucl . Sll('('IWCIJ, raport fim1l, in prezentul volum .
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