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s I UDII DE ISTORIA CULTURII

C E N T E N A R S IM IO N FLOREA M A R IA N
Acad. Valeriu D. COTEA

împlinirea unui vcac (la 11 aprilie, 2007) de la trecerea în eternitate a lui Simion
Horea Marian îmi oferă prilejul să aduc omagiul Acadcmiei Române memoriei celui ce
a fost un prestigios reprezentant al folcloristicii şi etnologiei româneşti.
Locurile în care trăim evenimentul de faţă, acelea ale Sucevei, locuri atât de
bogate în legende, doine şi balade, create, păstrate şi răspândite de popor, aureolează, aş
spune, cu un plus de lumină, acest moment ce se constituie într-o reală şi necesară punte
între trecut, prezent şi viitor.
Cuvine-se, aşadar, să pătrundem cu sfiala impusă de solemnitatea momentului
în altarul în care a slujit întreaga viaţă Simion Florea Marian, atât ca preot - păstor de
suflete, cât şi ca specialist de frunte în folcloristica şi etnografia românească.
încă din anul 1881, Bogdan Petriceicu Hasdeu l-a definit drept singurul
etnograf român, (...) în adevăratul sens al cuvântului, care a răzbit în toate
unghiuleţele, fie cât de ascunse, din traiul, din cugetul, din simţul poporului român.
Izvorând dintr-o conştiinţă înalt receptivă la funcţia şi misiunea literaturii orale
şi anonime în întemeierea şi perpetuarea culturii unei naţiuni, preocupările de
folcloristică şi etnografie ale lui Simion Florea Marian au făcut de-a lungul deceniilor
obiectul şi al altor numeroase şi înalte aprecieri, culminând, cum se ştie, cu laurii
academici.
Aş cita, în acest sens, consideraţiile unuia dintre distinşii continuatori ai marelui
nostru bucovinean, respectiv folcloristul transilvănean Ovidiu Bîrlca, care, evaluând
căutările, eforturile şi rezultatele activităţii lui Simion Florea Marian, crede că volumele
sale relevă o robusteţe de invidiat şi o putere de muncă rar întâlnită, iar onestitatea cu
care au fo st lucrate le conferă o durabilitate ce pare a creşte cu trecerea timpului.
Şi, din perspectiva momentului de faţă, se vede câl de multă dreptate a avut
cunoscutul exeget.
Poetul Ion Pillat, relevând elementele unei înţelegeri profunde a literaturii
populare de către Simion Florea Marian, continuă, subliniind că acesta nu a fo st numai
un mare cercetător al graiului străbun, ci şi un proeminent folclorist care a intuit geniul
liric şi spiritul de obsen’aţie al românului de la ţară.
Poate că nu este lipsit de semnificaţie să amintim câteva coincidenţe
memorabile. Dintre acestea desprindem: Simion Florea Marian a copilărit în aceeaşi
comună cu Ciprian Porumbescu; debutează în acelaşi an - 1866 - şi în aceeaşi revistă Familia - cu Mihai Eminescu; în fine, Iosif Vulcan, fondatorul revistei, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, care l-a consacrat în Academia Română, trec în eternitate, ca şi el
însuşi, în acelaşi an, 1907.
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C en ten ar Simion Florea Marian
Acad. V aleriu D. COTEA
Simion Florea Marian, spiril de factură enciclopedică, a realizat o operă
impresionantă, în care cultura populară a fost cercetată, pentru prima dată, în toate
compartimentele ei, şi integrată cu multiple alte domenii: istorie, botanică, ornitologie,
entomologie etc.
Mi-aş îngădui, apropiindu-mă de finalul cuvântului meu, să vă mărturisesc că
sunt adânc impresionat de amploarea manifestărilor comemorative dedicate marelui
cărturar, de cadrul de desfăşurare al acestora, acela al Bucovinei mult îndrăgite, prin
numeroasele ei similitudini cu spaţiul meu natal, Vrancea. Bucovina, cu tot ceea ce arc
ea mai durabil şi înălţător pentm spiritualitatea românească - biserici, mănăstiri, locuri
cu rezonanţă istorică şi culturală, au fost surse fecunde pentru opera înfăptuită de
Simion Florea Marian.
Prezenţa a numeroase personalităţi ale folcloristicii şi etnologici româneşti
vădeşte de asemenea că reuniunea de astăzi, prin semnificaţie şi anvergură, onorează nu
numai Suceava, Ţara de Sus a Moldovei, ci însăşi România.
Aş saluta, deopotrivă, participarea la lucrări a unor colegi de peste Pait, încă o
dovadă a ceea ce dorim cu toţii - solidaritatea şi unitatea românească. Pentru efort, dar
mai ales pentru gest, care nu e doar frumos, ci şi patriotic, o afectuoasă acoladă fraţilor
de peste Prut.
Suntem încântaţi că la acest eveniment cultural participă reprezentanţi ai
oficialităţilor, fapt care-i conferă nu numai autoritate şi prestigiu, dar induce şi
convingerea susţinerii acestei manifestări în toate sensurile. Faptul că se află aici şi
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale, dă garanţia că voci şi condeie autorizate
vor mediatiza necesar şi corespunzător evenimentul.
îmi exprim entuziasta apreciere şi felicit cu această ocazie, din toată inima, Casa
imemorială Simion Florea Marian, pentm iniţiativa acestei manifestări cu un program
atât de bogat şi semnificativ.
Salut deopotrivă, cu admiraţie, Consiliul Judeţean Suceava, care şi-a trecut
printre priorităţi organizarea unei asemenea manifestări acum, în acestc timpuri când,
trebuie să recunoaştem, ştiinţa şi cultura nu prea reuşesc să-şi facă loc în agenda
publică. în acest context, penniteţi-mi, vă rog, să-mi exprim dezacordul cu unele opinii
potrivit cărora statul trebuie să investească bani numai în sectoarele care aduc, cât mai
rapid, profituri mari. Investiţiile în învăţământ, ştiinţă şi cultură fiind pe termen lung,
sunt, din păcate, văzute de mulţi ca un pariu dinainte pierdut.
încheind într-o notă optimistă, doresc ca începutul acesta luminos al reuniunii să
continue cu o desfăşurare rodnică şi să aibă rezultate pe măsura eforturilor depuse. Ca
ocnolog, îngăduiţi-mi să vă torn din cupa sufletului meu licoarea celor mai alese simţiri,
să vă adresez urări de sănătate şi realizări pe măsura timpurilor ce le dorim şi să mă
înclin, încă o dată, memoriei celui comcmorat, care a participat direct la devenirea
spirituală a epocii sale, marcând-o cu abnegaţia şi devotamentul spiritelor fecunde.
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Simion Florea M arian C entenary
Valeriu D. Cotea's article bring a homage from Romanian Academy to Simion
Horea Marian, Romanian folklorist and ethnographer, at 100 ycars from his death. The
,i .idcmician underline the importance o f Simion Florea M arian's works, which became
ui time the base o f Romanian pcople culture, significant works for Romanian scicntific
rcsearchcs.

LA C E N T E N A R U L M ORŢII LUI SIM ION FLOREA M A RIA N
Iordan D ATCU

Evocăm o mare personalitate a etnologiei româneşti, Simion Florea Marian, la
un secol de la trecerea sa la cele veşnice. Atunci, în 1907, cei care au scris despre tristul
eveniment, au deplâns moartea etnologului academician şi au prevăzut că opera sa va
înfrunta timpul. G. Ibrăileanu, în Viata românească deplânge decesul lui Marian, unul
din bărbaţii de frunte ai românilor din Bucovina, atât ca scriitor cât şi ca luptător
pentru cauza naţională şi-şi exprimă încrederea în trăinicia operei sale: Din
numeroasele şi voluminoasele lui lucrări tipărite, parte premiate ori imprimate de
Academia Română, unele sunt modele de muncă răbdătoare şi cinstită şi vor oferi
întotdeauna un material bogat cercetătorilor în domeniul folclorului român.
Şezătoarea de la Fălticeni deplângea dispariţia celui care a fost unul din cei mai
harnici muncitori intelectuali ai românilor, cel mai priceput folclorist şi un bun român.
Aceeaşi încredere în viitorul operei lui Marian o exprimă şi Artur Gorovci, autorul
acelui necrolog: Cine se poate lipsi, în orice lucrare, de operile părintelui Marian, care
vor rămânea monumente veşnice spre lauda neamului nostru? Tot Şezătoarea de la
Fălticeni a publicat, în acelaşi număr, din octombrie 1907, un alt necrolog, în acesta
despre doi dispăruţi, B.F. Hasdeu şi S.F1. Marian: Neamul nostru românesc a fo st greu
încercat în cursul anului acestuia. România şi Bucovina plâng pe doi dintre fiii lor cei
mai distinşi, pe cari moartea neîndurată i-a răpit de pe pămînt: B.P. Hasdeu şi S.Fl.
Marian. Şi unul şi altul au lăsat opere nepieritoare; amîndoi au lucrat cu spor în
ogorul folclorului românesc. Hasdeu, în C uvinte din bătrâni şi în Etimologycum
M agnum Romaniae, a arătat cum trebuie îndrumate studiile aşa de complicate în
materie de folclor. Marian, în multele lui volume, a dat dovada unei priceperi
neobişnuite şi a unei munci recunoscută printre intelectualii noştri. Fiecare volum, dar
ce zic eu, fiecare pagină scrisă de Marian este rezultatul unei munci îndărătnice de ani
întregi, este piatra unui monument care înalţă sus gloria neamului nostru. *
Alte şi alte personalităţi îşi exprimă deplina convingere că opera lui Marian se
va impune viitorului. Nicolae lorga: Astăzi nu se poate încerca pătrunderea ştiinţifică în
sufletul acestui neam fără întrebuinţarea integrală a trebuincioaselor cărţi pe care le-a
pregătit, poate fă ră a-şi da seama pe deplin de toată însemnătatea lor, harnicul şi
modestul cleric. Sextil Puşcariu, referindu-se la studiile lui Marian, lipsite de zborul
fanteziei, afirma apăsat că ele vor rămânea. Doctorul C.I. Istrati avea şi un alt motiv să
laude scrierile lui Marian, şi anume că ele sunt opera unui autodidact, care nu făcuse, la
Facultatea de Teologie de la Cernăuţi, studii de etnografie: Doamne sfinte, de ce nu ne
dai mai mulţi de aceştia, să-ţi oferim, în schimb, cu voie bună, toţi nătângii, toţi
‘ Comunicare ţinută în aula Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, la 20 aprilie 2007.
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înfumuraţii, toate secaturile noastre oficiale, atâţia tăuni răi-Jăcători şi fă ră nici un
ideal... Mai bine. Doamne, dă-ne ca aceştia, ca Marian, nu prea iluştri, nu prea
grozavi, dar cu dor, cu inimă şi cu sfinţenie pentru specialitate, pentru şcoală şi pentru
ţară.
Mai mult decât opera altor folclorişti şi etnografi, accea a lui Marian a avut
preţuitori din varii domenii: lingvişti (Scxtil Puşcariu), critici şi istorici literari (G.
Bogdan-Duică, llarie Chendi, G. Ibrăileanu, G. Călinescu), istorici (A.D. Xcnopol,
Iancu I. Nistor), chimişti şi medici (dr. C.I. Istrati), poeţi (V. Alecsandri, care a făcut
referatul pozitiv pentru premierea, de către Academia Română, a lucrării Ornitologia
poporană română, de asemenea Ion Pillat). llarie Chendi i-a recenzat înmormântarea
la români (1892), iar G. Bogdan-Duică, Poezii poporale despre Avram Iancu (1900),
Leca Morariu i-a relevat preocupările de istoric literară, Pompiliu Constantinescu îl
socotea cap de scrie al celor care au procedat la o inventariere impresionantă a
folclorului naţional, adunând şi clasificând o vastă producţie de unde ar putea porni
sintezele necesare într-un domeniu atât de complex. Gabriel Ştrempel i-a subliniat
preocupările pentru vechea slovă românească, G. Călinescu, într-un amplu studiu.
Folclorul la Convorbiri literare, s-a referit şi la colaborarea lui Marian, iar în 1964 s-a
făcut purtătorul de cuvânt al Academiei Române, care a propus ca locuinţa de la
Suceava a etnologului să devină casă memorială. Poetul Ion Pillat, în cuvântul înainte la
o selecţie din legendele despre păsări, culese de Marian, a scris entuziasmat: Marele
merit al lui S. FI. Marian este de a f i prins pentru totdeauna mitologia aceea
fermecătoare pe care poporul a legat-o de penele zburătoarelor noastre. O mitologie
care, mai mult decât legendele legate de oameni, dă dovadă de cât lirism, de cât umor,
de câtă duioşie, subtilitate şi fineţe poetică e capabil sufletul poporan în fantaziile şi
visurile sale. Oprindu-se la câteva nume populare de păsări, precum albinărel,
dumbrăvancă, prigoare, pasărea omătului, auşel, presură, florinte, petroşel, poetul
scrie că asemenea nume vădesc puterea de caracterizare şi plasticitate fă ră seamăn.
In calitatea mea de cercetător principal al Institutului de Istoric şi Teorie Literară
George Călinescu al Academiei Române, mă simt dator să ofer, succint, o scrie de date
privind prezenţa lui S. FI. Marian la Academia Română. Răspunzând la discursul de
recepţie al Iui Marian, Cromatica poporului român, B.P. Hasdeu a spus printre altele:
Aducându-te aci. Academia Română împle un gol ce se simţea în rândurile noastre.
Avem istorici, naturalişti, filologi, legişti, matematicieni, economişti, poeţi, publicişti;
un buchet modest din câte s-au putut culege în tânăra grădină a neamului românesc;
dar un etnograf în adevăratul sens al cuvântului, care să f i răzbit în toate unghiuleţele
fie cât de ascunse, din traiul, din cugetul, din simţul poporului român ne lipsea până
acum. Acest etnograf, dă-mi voie a ţi-o spune, june şi distinse coleg, singurul etnograf
deocamdată, eşti tu.
Nu este acesta însă singurul elogiu ce i-a fost adus lui Marian în cadrul
Academiei Române. Un altul, de data aceasta postum, a fost rostit de cel care a ocupat
fotoliul de la Academie, rămas vacant prin decesul lui Marian, adică de Mihai] C. Şuţu,
înaintea discursului său dc recepţie de la 25 mai 1911. Mihail C. Şuţu, care a trăit între
15 februarie 1841 şi 3 iulie 1933, a pus - cum serie Dorina N. Rusu în lucrarea sa
Membrii Academiei Române. 1866-1966. Mic dicţionar, din 1996 - bazele unei
cercetări numismatice sistematice, înscriindu-şi numele între primii numismaţi din sudestul Europei. Voi da câteva citate din elogiul pe care l-a făcut Şuţu predecesorului său
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la fotoliul academic, elogiu la care nu s-a referit nimeni până acum: El era pe cerul
nostru o stea mică, dar sclipitoare şi apunerea acestei stele ne-a întunecat
orizontul.(...) Limba lui Simion Florea Marian este simplă, curat românească şi foarte
potrivită materiei cu care se ocupă. Textele populare sunt reproduse cu fidelitate, cu
explicaţiunile şi observafiunile strict necesare şi fă ră lungi disertaţiuni dogmatice.
Lucrarea folcloristică a lui Marian este omogenă, conştiincioasă şi întinsă; ea desigur
va dăinui. Dar operele lui Marian, p e lângă meritele lor speciale, au pentru noi românii
un interes mai general şi mai ridicat, care la rândul său se aseamănă mult cu fe lu l de
interes ce prezintă aşezământul nostru academic. Fiecare dintre noi, membri ai acestei
Academii, avem un mic merit individual prin scrierile noastre, fie ele literare, fie
istorice sau de ştiinţe, dar întregul Academiei are o importanţă care întrece cu mult
suma valorilor individuale ale membrilor săi şi aceasta prin faptul că membrii ei se
recrutează din toate regiunile locuite de români. Academia noastră oglindeşte astfel
activitatea şi unitatea culturală a neamului nostru. întocmai la fe l se prezintă opera tui
Marian; fiecare legendă, credinţă sau poveste adunată de el are un mic interes
individual, dar strângerea la un toc a legendelor, credinţelor şi poveştilor culese din
toate ţinuturile locuite de români pune îndată în evidenţă comunitatea de vederi, de
cugetări şi de moravuri a tuturor românilor şi constituie o puternică dovadă de unitate
etnică a neamului nostru. De aceea sunt convins că cununa care o depunem astăzi pe
mormântul lui Simion Florea Marian este o cunună de laur şi fo ile ei vor rămânea veizi
în decursul zilelor, cât timp va ţinea neamul românesc.
Resimţind absenţa de pe mesele de lucru ale specialiştilor şi ale celor interesaţi
de valorile culturii noastre tradiţionale, mi-am consacrat mai mulţi ani restituirii unor
opere dc seamă ale lui S. FI. Marian, şi anume S ărbătorile Ia rom âni, cele trei volume
cuprinsc acum în două, la Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994,
reeditate în 2001 la Editura Grai şi Suflet - Cultura Naţională', N aşterea la rom âni,
Nunta la rom âni, în m o rm ân tarea la rom âni, în trei volume la Editura Saeculum I.O.
(Bucureşti, 2000) şi T radiţii poporane rom âne din Bucuvina ( Universal Dalsi,
Bucureşti, 2000). Lucrările lui Simion Florea Marian aparţin secolului al XlX-lea şi ele
pun probleme deosebite celui ce le reeditează. Aceste probleme le-am explicat, dc
fiecare dată, în notele la ediţii. Este vorba, în principal, de renunţarea la o scrie de grafii
de epocă, a căror păstrare, inutilă, ar fi îngreunat lectura cititorului contemporan.
Dintre editorii merituoşi ai altor lucrări ale lui Marian îi amintesc pe Antoaneta
Olteanu, carc a editat un volum dc Mitologic rom ânească (Bucureşti, 2000), în care a
strâns ceea ce a tipărit Simion Florea Marian în reviste, pe Ileana Benga şi Bogdan
Neagota, carc au reeditat Legendele Maicii Domnului (Cluj-Napoca, 2003). Ani de zile
s-a dedicat editării basmelor culese dc Marian profesorul sucevean Paul Leu. Ceea cc i
se poate reproşa este neglijarea laturii filologice a textelor. Spunând aceasta mă bazez
pe confruntările pe carc le-am făcut. Paul Leu şi-a arătat marca preţuire pentru opera lui
S. FI. Marian şi altfel: a venit din S.U.A., unde s-a stabilit dc mai mulţi ani, la
comemorarea lui Simion Florea Marian, la Suceava, între zilele dc 20 şi 22 aprilie 2007.
între cei care au reeditat lucrări ale lui Marian o trec şi pe doamna Aura
Brădăţan, care, pentru acest eveniment, a reeditat, în facsimil, cartea dc debut a lui
Marian, Pocsii poporale din Bucovina. Balade rom âne culese şi corese (Botoşani,
1869).

Pentru că ne ascultă aici, în aula Universităţii sucevene, mulţi studenţi, care se

Iordan DATCU
iniţiază în istoria literaturii române şi în aceea a etnologici româneşti, le recomand două
lucrări: Dicţionarul general al literaturii române, coordonat de academicianul Eugen
Simion, din carc au apărut până acum cinci volume, şi cea de-a treia ediţie, revăzută şi
mult adăugită a Dicţionarului etnologilor români, această din urmă lucrare a mea
apărută, în o mic dc pagini, la sfârşitul anului trecut, care conţine articole, începând cu
Dimitrie Cantemir şi terminând cu tineri ccrcctători de astăzi.

UNITATEA DINTRE OM , N A TU R Ă ŞI CO SM O S, IDEE D O M IN A N T Ă
ÎN C U LT U R A T R A D IŢ IO N A L Ă A R O M Â N IL O R
M ircea FOTEA

Simion Florea Marian's commemoration centenary
The author recall academician Simion Florea Marian's pcrsonality, referring to
his merits in cultural spherc, rccognized from his lifetime and nowadays even morc.
Iordan Datcu also speaks in his article about Simion Florea Marian's works which were
published after his death.

Cu privire la viziunea asupra lumii în salul românesc tradiţional au scris
personalităţi marcante ale culturii şi ştiinţei româneşti: Vasile Pârvan, Lucian Blaga,
Vasile Băncilă, Mircca Eliadc, Mircea Vulcănescu, C. Rădulescu-Motru, Constantin
Noica, Ovidiu Papadima, Emest Bcmca, Romulus Vulcănescu şi alţii. Nu intenţionez să
trec în revistă opiniile acestor savanţi, căci aceasta ar necesita mult spaţiu tipografic, ci
cred că, pentru a-mi îndeplini scopul propus în titlu, este mai potrivii să mă întorc la
surse, să mă folosesc de reflecţiile unor informatori populari şi de obiceiuri populare pc
accastă temă, asupra cărora vă invit să reflectăm împreună.
înainte de a trece la abordarea fondului problemei, dorcsc să reţin succint câteva
idei şi atitudini privind societăţile tradiţionale, apărute în timp, pentru a putea aprccia
corect tipul de societate de la noi, prccum şi particularităţile viziunii asupra lumii a
poporului nostru.
Interesul pentru definirea şi ccrcctarea societăţilor tradiţionale a apărut odată cu
descoperirea unor noi continente şi popoare şi a rămas în atenţia antropologilor şi
etnologilor până în zilele noastre. Denumirile date acestor societăţi de-a lungul timpului:
sălbatice, primitive, arhaice, minore, fă ră scriere, tradiţionale, neindustriale,
subdezvoltate ş.a., ca şi prejudecăţile cu privire la ele, vizând simplismul lor,
conformismul lor, caracterul lor anistoric, dovedesc, dincolo de convenţionalismul
denumirilor, o înţelegere superficială a specificităţii lor şi lipsa unor criterii obiective dc
aprecierc.
Un pas înainte în înţelegerea trăsăturilor specifice ale societăţilor tradiţionale s-a
realizat în etnologia veacului al XX-lea de către cercetători care au fost într-un contact
direct şi îndelungat cu asemenea societăţi, precum: Bronislav Malinowski, Mircea
Eliade, A. R. Radcliffe-Brown, Claude Levi-Strauss, Em est Bernea şi alţii.
O
sugestivă caracterizare a cclor două tipuri de socictăţi cunoscutc găsim la
Claude Levi-Strauss. în 1961, într-o convorbire cu G. Charbonnier, fiind întrebat despre
diferenţele fundamentale care există între societăţile tradiţionale şi cele modeme,
occidentale, aprccia la început că întrebarea este una dintre cele mai grele la carc poate
fi pus să răspundă etnologul, întrucât expresia societăţi tradiţionale se referă ca însăşi la
socictăţi diferite, care se pot deosebi „la fel dc mult între ele pe cât se deoscbesc de a
noastră” 1.
în discuţia cu G. Chrabonnier, antropologul francez denumea în continuare
societăţile tradiţionale reci şi le compara cu mecanismele unor ceasornice, în opoziţie cu
1 Apud Marie-Odile Geraud, Oliver Leservoisier, Richard Pottier, Noţiunile - cheie ale
Etnologiei. Analize şi texte, Polirom, laşi, 2001, p. 52.
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socictăţilc modeme, denumite calde, comparate cu maşinile cu aburi. Compararea
societăţilor tradiţionale cu mecanismul unor ceasornice implică aprecierea că au un mod
dc funcţionare mecanic, sunt sisteme fără sau cu puţină dezordine, în ele fiecare element
component îşi cunoaşte şi îşi îndeplineşte, voit sau forţat, sarcinile care îi revin, ceea ce
asigură buna funcţionare a întregului.

propus să arate, în legătură cu popoarele tradiţionale logica şi măreţia concepţiilor lor
despre lume, adică a comportamentelor, simbolismelor şi sistemelor religioase1'. Opera
lui Mircca Eliade fiind în general cunoscută şi, întrucât vom apela la ea pentru a face
înţelese aspecte ale problemei puse în discuţie, ne mulţumim deocamdată cu aceste

Menţinerea permanentă a unui echilibru, carc le apără de schimbări bruşte şi
perturbatoare, constituie o preocupare importantă a acestei socictăţi şi ca are ca rezultat
o evoluţie lentă. Aceste tipuri dc societăţi, s-a constatat, nu cunosc evoluţia rapidă,
specifică societăţilor aşa-numite calde, deci moderne, în care conflictele sunt căutate,
provocate şi folosite ca sursă de schimbare.

simple remarci.
în problema supusă analizei, o contribuţie inestimabilă a adus şi distinsul
sociolog şi etnolog Emest Berneas, carc, cercetând cultura rurală tradiţională
românească cu mijloacele moderne puse la dispoziţie dc ştiinţe ca sociologia, psihologia
şi etnologia, a tras concluzia că suntem în fa ţa unei societăţi evoluate care a mai păstrat
incă vie o mentalitate şi un întreg mod de gândire, expresie a unor form e de viaţă

Cu privire la raporturile cu istoria acestor două tipuri de socictăţi, problemă
considerată de etnologi ca fiind cea carc marchează diferenţa fundamentală dintre ele,
etnologul francez afirma următoarele: ... în vreme ce societăţile zise primitive se scaldă
intr-un flu id istoric la care se străduiesc să rămână impermeabile, societăţile noastre
(modeme, n.n.) interiorizează, dacă putem spune aşa, istoria, făcând din ea motorul
dezvoltării1.
într-o altă lucrare a sa, Gândirea sălbatecă, reluând problema diferenţelor dintre
cele două tipuri dc societăţi, Claude Levi-Strauss afirma că „scopul societăţilor reci este
să facă în aşa fel încât ordinea succesiunii temporale să le influenţeze cât mai puţin
posibil conţinutul”'1. Dacă despre motorul dezvoltării societăţilor moderne etnologul
francez pare a fi edificat („interiorizarea istorici, căutarea şi provocarea conflictelor
folosite ca sursă dc schimbare”), nu acelaşi lucru se poate spune şi despre cc asigură
existenţa şi funcţionarea societăţilor tradiţionale.
In Gândirea sălbatică, citată anterior, vorbind despre raporturile cu istoria ale
cclor două tipuri dc socictăţi, mai afirma despre cele primitive că vor să o ignore şi
încearcă, dovedind o abilitate pe care noi o subestimăm, să fa că să persiste cât mai
mult posibil nişte stări din dezvoltarea lor, p e care le consideră începuturi . Simplă
constatare? Păcat că etnologul francez n-a dezvoltat ideea.
în studiul Noţiunea de arhaism în etnologie, integrat în lucrarea Antropologie
structurală (1973), Claude Levi-Strauss a combătut judecăţile depreciatoare asupra
popoarelor aşa-numite primitive, afirmând următoarele: Un popor primitiv nu este un
popor arierat sau rămas în urmă; el poate da dovadă într-un domeniu sau altul de un
spirit de invenţie şi de realizare care să lase mult în urma lui succesele popoarelor
civilizate5 şi aduce argumente în sprijinul opiniei sale. în acelaşi studiu găsim şi
următoarea interesantă aprccicrc despre societatea tradiţională: O societate primitivă
adevărată ar trebui să fie o societate armonioasă, fiindcă într-un fe l ea ar f i o societate
fa ţă in fa ţă cu sine însăşf'.
O
contribuţie dc o excepţională valoare la cercetarea condiţiei omului din
societăţile tradiţionale şi orientale a adus Mircea Eliadc în multe dintre operele sale şi,
în special prin consistenta şi interesanta sinteză Sacrul şi profanul (1957), în care şi-a
*Ibidem, p. 62.
Claude Levi-Strauss, Gândirea sălbatică. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
J Ibidem.
5 Claude Levi-Strauss, Antropologia structurală. Editura Politică, Bucurcşti, 1978, p. 12'.
6 Ibidem, p. 143.

străvechi.
Generalizând observaţiile sale desprinse în urma studierii aprofundate a culturii
rurale tradiţionale a românilor, Emest Bemca trăgea următoarea concluzie carc
constituie un argument forte în demonstraţia noastră: Comunităţile rurale tradiţionale,
privite în liniile mari ale viziunii lor, s-au sprijinit p e trei idei fundamentale;
reprezentarea lumii şi vieţii este concretă, este organică şi este dinamică. In acest fel sa ajuns la o concepţie armonioasă privitoare la cosmos şi la trecerea lucrurilor...'
La evidenţierea accstui adevăr a contribuit, în mod sigur, faptul că viaţa satului
românesc tradiţional a fost cercetată în unitatea şi complexitatea ei, avându-sc în atenţie
toate componentele ei: biologică, spirituală, socială, cconomică, morală, juridică,
artistică ş.a.
După accastă necesară punere în temă, să trcccm la fondul problemei, la
evidenţierea concepţiei despre lume şi viaţă a românilor din satul tradiţional, aşa cum
reiese ea din informaţii şi obiceiuri cxccrptate din cunoscute lucrări de specialitate. în
concepţia ţăranului român din satul tradiţional lumea în carc trăieşte este o lume dată,
creată, ea are la bază o rânduială cosmică carc o face să dureze şi-i imprimă echilibru şi
7 Mircca Eliade, Sacrul şi profanul, Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 72.
Cât priveşte pc omul societăţilor tradiţionale, savantul român aprecia în studiul său
Comentarii la legenda Meşterului Manole din 1943 că se înjaţişa pe sine în termeni cosmici şişi valorifica viaţa reducând toate actele sale la arhetipuri. însetat, aşa cum l-am văzut, de
realitatea ultimă, avea grijă să nu se rupă din ritmurile cosmice nici măcar în cele mai
„oarecare” gesturi ale sale (Mircea Eliade, Meşterul Manole. Studii de etnologie şi mitologie.
Ediţie şi note de Magda Ursache şi Petru Ursache. Studiu introductiv de Petru Ursache. Editura
Junimea, laşi, 1992, p. 122):
s Distinsul sociolog şi etnolog român a făcut studii dc specializare la Paris cu Marcel Mauss şi la
Freiburg cu Martin Heidegger. Este autor al unor valoroase studii, dintre care cităm pe cele care
ne interesează pe linia temei cercetate:
- Civilizaţia română sătească. Ipoteze şi precizări, 1944. A fost reeditată în anul 2006 dc
Editura Vremea, Bucureşti.
- Cadre ale gândirii populare româneşti. Contribuţii la reprezentarea spaţiului, timpului
şi cauzalităţii. Cu o postfaţă de Ovidiu Bârlea, Bucureşti, Cartea Românească, 1985. Cartea a
fost reeditată la Humanitas în 1997 cu titlul Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român.
Emest Bcmea a fost membru al Institutului Social Român condus dc D. Guşti şi a
participat la toate anchetele sociologice organizate de Institut.
9 Cadre ale gândirii populare româneşti, p. 284.
10 Ibidem, p. 284.
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armonic. Informatorii lui Emest Bemea exprimă astfel această idee: Ceru stă boltit şi nu
să frânge; stă cu soare, cu lună, cu stele şi nu să frânge. Uite şi munţii şi pădurile şi
apele, ele sânt şi sânt aşa de când veacu. Câte-s în lumea asta, toate sânt minunate şi
(in de undeva de la începui şi nimic nu le-a schimbat11 sau Şi munţii şi apele sânt lăsate
de Dumnezeu, ca şi noi. Toate au locul tor şi rostul lor, nimic nu-i Ui întâmplare. Toate
sânt bine întocmite12.
Gândindu-sc pe sine ca un element din rânduiala lumii, alături de soare, munţi,
ape, copaci, omul satului tradiţional românesc şi-a cultivat în propria fiinţă un sentiment
dc solidaritate cu întreaga creaţie, ccea ce i-a generat siguranţă, seninătate şi echilibru
sufletesc. Unitatea dintre om, natură şi cosmos este simplu şi clar exprimată de tr.Lntata
informatoare a lui Ernest Bernca, Rogozea Gh. Maria, dc 74 ani (în 1943), neştiutoare
dc carte, din Drăguş, Făgăraş: Pământul şi ceru să ţâne laolaltă. Şi stelele şi copacii şi
omu ţân toate laolaltă. D a' cine le poate schimba? Nime! încă vine primăvara şi vara,
apoi toamna cu ale ei şi la sfârşit iarna. Aşa sânt rânduite şi aşa merg. Omu să naşte,
creşte, rodeşte şi moare. Ce poţi schimba? Nimic' '.
Din accst interesant şi frumos citat reiese că omul se aseamănă, până la
identificare, cu tot ce aparţine planului Creaţiei. în acest sens aţi observat că pentru a
exprima rezultatele vieţii şi ale muncii omului, informatoarea foloseşte acelaşi verb,
rodeşte, ca pentru pământ sau pomi. Informaţiile date anterior, ca şi numeroase
obiceiuri populare la carc ne vom referi pc parcursul lucrării, ne îndreptăţesc să afirmăm
că oamenii acestui pământ românesc au descoperit cu încântare unitatea şi solidaritatea
elementelor Universului în carc trăiau, rânduiala pusă dintru început în toate, deci şi în
propria lor existenţă, au descoperit în acelaşi timp sacralitatea lumii în carc trăiau şi
propria lor sacralitate. De aceea în relaţiile lor cu natura şi cu elementele cosmice n-au
fost tentaţi să le înfrunte pentru a le supune, ci au preferat să le cunoască, să le cunoască
legile după care funcţionează, să le respecte armonia şi să se integreze armonici
universale, convinşi fiind că între ei şi natură sau cosmos există legături intime
puternice.
Pentm a înţelege mai bine legătura subtilă şi solidaritatea care există între om,
natură şi elemente ale Universului, inclusiv Dumnezeu, aşa cum erau gândite în
spiritualitatea noastră tradiţională, vă supun atenţiei trei obiceiuri.
Din monografia lui Simion Florea Marian, Naşterea !a români, prezentăm două
obiceiuri transilvănene legate dc momentul botezării copilului. Dar în ziua aceasta (a
botezului, n.n.) nici vitele domestice nu sunt trecute cu vederea, din contră, gospodarul
de casă te dă de astă dată nutreţ mai bun, zicând în acelaşi timp: „mâncaţi şi vă rugaţi
pentru copilul meu!” 14. Iar în continuare găsim prezentat ccl dc al doilea obicei: în unele
locuri, înainte de masa de la „ botejune”, cumătrul mare aruncă paserilor mei sau grâu,
care a stat trei zile şi trei nopţi în leagănul copilului, zicând: să cânte Tatălui Ceresc

11 Ibidem, p. 67.
12 Ibidem, p. 71.
1' Ibidem, p. 72.
14 Simion Florea Marian, Naşterea la rumâni. ediţie critică de Teofil Tcaha. Ioan Şerb, Ioan
llieşiu. Text stabilit dc Teofil Teaha, Editura Grai şi suflet - Cultura Naţională. Bucureşti, 1995,
p. 124.
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hh“hi şi onoare şi să-l roage ca să-i dea copilului sănătate'5.
Un ultim obicei l-am extras din cartca lui Vasile Tudor Crcţu, Existenţa ca
lut i tnciere. Perspectivă etnologică. Timişoara, 1988, p. 92. în zona de nord-vest a ţării,
»<• pune în sursa citată, dacă o femeie se întâmplă să nască pe câmp, în afara satului, ca
r . i 'ca Ui un copac şi îşi închina copilul copacului, zicând: „Doamne, ţi-1 închin ţie,
m.Hitc prun, pc copilul meu (Mărie, Ion), să ai grijă dc el, că, dacă ajung cu bine şi cu
i iM.itatc până la casa şi locaşul meu, io şi el, să nc petreci în pace şi cu sănătate să păşim
pragul casei noastre şi ţ-om închina şi ţie o-mbucătură din ce-oni avea”. Şi-apu die
h>( are dată, punea la o parte câte ceva pentru Măria Sa Prunul.
Mi se parc un fapt extraordinar că, în prag dc secol XX şi chiar în sccolul ce abia
trecut, mai existau în Europa preocupată mai mult dc aspectele materiale ale vieţii,
oameni care gândeau şi erau încredinţaţi că animalele din bătătură şi păsările dc curte
•ou un pom puteau să-i ajute în plan spiritual, înălţând rugi pentru membrii familiilor
lor, sau să-i ajute să dcpăşcască anumite momente dificilc din viaţă, când nu puteau
beneficia de ajutorul semenilor.
Exemplele date constituic dovezi clare şi edificatoare că în zona conservatoare
ţăranul român continua să trăiască ca un homo religiosus, trăia într-o lume sacră.
Sacralitatea cosmică la care participa se manifesta şi în lumea animalelor şi plantelor.
Gospodarilor care hrăneau din belşug vitele şi păsările, îndemnându-lc să sc
roage pentru copilul lor sau femeii carc avea nevoie dc ajutor pentm a ajunge acasă
după naştere, vitele, păsările şi pomul sunt sacre, ele nu sunt numai vite, păsări şi pom,
ci şi realităţi sacre care posedă putere.
în Sacrul şi profanul, Mircca Eliade sesiza în acest sens tendinţa omului
societăţilor arhaice de a trăi mai mult posibil în sacru sau în intimitatea obiectelor
consacrate16, sacrul echivalând cu puterea şi cu realitatea prin excelenţă.
Supravieţuirea acestor obiceiuri până aproape de zilele noastre este o dovadă
clară a păstrării viziunii cosmice asupra lumii în satul românesc, în zonele mai bine
conservate.
Cosmismul în concepţia lui Vasile Băncilă17, cel care a introdus termenul la noi,
era gândit ca instituţie a armoniei cosmice şi un sentiment al participării la cosmos. în
studiul Mioara năzdrăvană din volumul De la Zalmoxis la Genghis-han, Mircca Eliade
evidenţia un anumit specific al creştinismului ţărănesc al românilor şi al Europei
orientale, marcat dc influenţa cosmismului:
Una din caracteristicile creştinismului ţărănesc al românilor şi al Europei
orientale este prezenţa a numeroase elemente religioase „păgâne”, câteodată abia
creştinizate. Este vorba de o nouă creaţie religioasă, proprie sud-estului european, pe
care noi am numit-o „creştinism cosmic", pentru că , pe de o parte, ea proiectează
misterul cristologic asupra naturii întregi, iar pe de altă parte, neglijează elementele
istorice ale creştinismului, insistând, dimpotrivă, asupra dimensiunii liturgice a
<•
18
existenţei omului în lume .
La rândul său, Romulus Vulcănescu în Mitologie română, vorbind despre
"ibidem, p. 124-125.
16 Mircca Eliade, Sacrul şi profanul, Humanitas, 1992, p. 14.
17 Vasile Băncilă, Lucian Blaga, energie românească, Cluj, 1938, p. 21-27.
18 Mircea Eliade, op. cit., p. 259.
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cosmism, afirma că ...este totodată o concepţie filosofică, o atitudine etică .şi un
comportament etnoculturall9. Idcea unităţii om-natură-cosmos, a elementelor aparţinând
lumii materiale, spirituale şi sociale este exprimată în limbajul popular uneori simplu:
Toate lucrurile merg laolaltă, alteori în formulări greu de înţeles dc mintea omului
modern, supus unui proces accentuat dc desacralizarc, precum următoarele: Lumea să
ţâne aşa laolaltă de fa ce totuna, nu-i de prisos nimic şi de se mişcă într-un loc, toate să
simt20 sau între lucruri este o legătură; nimic nu poate f i dezlipit de ălelalte. Lucrurile
sunt deosebite, fiecare în fe lu l lui, da' merg împreună. Aşa-i făcută lumea de la
început2I.
O fire mai sensibilă şi capabilă încă să se entuziasmeze în faţa miracolelor
naturii exprima astfel idcea: Un f i r de iarbă sau de porumb nu pot trăi singure. Toate
merg laolaltă legate, merg prinse aşa cu rostu lor până la frumuseţea lumii; aici e o
taină mare22.
Această perspectivă asupra lumii şi a vieţii pe care oamenii dc ştiinţă români au
descoperit-o la poporul nostru nu ne este proprie numai nouă, ci ea poate fi găsită şi la
popoare vechi, carc au dezvoltat dc-a lungul existenţei lor concepţia despre lume şi
culturi fundamentate pe cunoaşterea legilor firii.
Taina mare, despre care vorbea informatoarea lui Emest Bernea, a perceperii
unităţii în diversitate, a fost cunoscută şi de strămoşii noştri daci, după cum reiese din
dialogul lui Platon, Charmides, a fost cunoscută în antichitatea greacă şi exprimată de
Hipocrate prin cunoscuta cugetare Toate sunt în armonie, a fost cunoscută de hinduşi şi
exprimată în Shiva sutras astfel: Ceea ce este aici (în corpul uman, n.n.) este
pretutindeni.
Am găsit această taină mare, exprimată într-o formă apropiată de cele ale
informatorilor noştri populari citaţi anterior, şi în lucrarea Monardologia a filosofului
german Leibniz, din secolul al XVIl-lea: Aşadar, fiece corp se resimte de tot ce se
petrece în Univers, aşa încât cel ce vede totul ar putea citi în fiecare ce se petrece
pretutindeni, ba chiar ce s-a petrecut sau se va petrece, observând în ceea ce este
prezent ceea ce este îndepărtat, atât în privinţa timpului, cât şi a locului23.
Ceea ce reprezintă un fapt extraordinar este că această perspectivă asupra lumii
şi a vieţii, cu o existenţă multimilenară în istoria umanităţii, a fost confirmată de ştiinţa
de vârf, făcută cu conştiinţă, în spiritul cunoaşterii adevărului, a ultimelor dcccnii.
începutul l-a făcut, indiscutabil, marele fizician Albert Einstein, carc considera materia
ca fiind constiuiită din regiuni de spaţiu în care câmpul este extrem dc dens, câmpul în
viziunea sa fiind unica realitate.
Continuând perspectiva deschisă dc Albert Einstein, fizicianul englez Dcnnis
Gabor a lansat şi a fundamentat matematic teoria despre structura holografică a
Universului, teorie acceptată şi dezvoltată apoi dc alţi oameni de ştiinţă occidentali:
David Bolim, fizician, fost asistent al lui Einstein la Universitatea Princetown, KarI
Pribram, neurochirurg american şi William Tiller, fizician american.
19 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 251.
20 Emest Bernea. Cadre ale gândirii populare româneşti, p. 240.
21 Ibidem. p. 241.
22 Ibidem, p. 241.
23 Leibniz, Monadologia, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 61.
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în cuprinsul acestci comunicări nu ne putem permite o prezentare detaliat a
«cv .tci teorii, de aceea reţinem doar câteva idei edificatoare din perspectiva problemei
■rdată dc noi. Conform acestei teorii, întregul Univers este un ocean de energie, un
eunjam ent de game de frecvenţe decodificate de creierul uman care operează cu
iu.Hematiei complexe. Universul are o structură holografică (gr. Holos = întreg) şi ca
iimarc ansamblul informaţiilor despre el este înregistrat în fiecare din punctcle sale.
<>ricc persoană, sau obiect, percepută dc simţurile noastre n-ar fi decât game de
invvenţă pc care creierul le-ar pcrccpc şi decodifica. Omul însuşi este o hologramă care
nprinde în sine toate energiile şi informaţiile Unităţii, întregului.
Concluzia lui David Bohm este că Ceea ce pare o lume tangibilă, stabilă,
vizibilă este o iluzie, numai conştiinţa universală fiind eternă2'. De multe mii dc ani
hinduşii vorbesc despre lume ca o iluzie (maya). Dc asemenea şi creştinismul
meditează acceaşi idee. Acelaşi om de ştiinţă crede că tendinţa omului actual dc a
fragmenta totul, fie obiect sau o fiinţă vie, lumea sau un concept, şi de a ignora
conexiunile intcrdinamicc ale tuturor lucrurilor stă la baza tuturor neajunsurilor noastre
i-xistenţialc. Acest mod curent dc a fragmenta totul, considera el, poate să conducă la
stingerea noastră ca civilizaţie.
Nu întâmplător această validare dc cătrc ştiinţa făcută cu conştiinţă a ultimelor
dcccnii a unei străvechi conccpţii privind unitatea om-natură-Univers n-a fost
mediatizată aproape deloc şi a rămas necunoscută marelui public. Atât mass-media, cât
şi ştiinţa, aservite banului şi intereselor de grup, au înţeles că, prin cunoaşterea şi
înţelegerea acestor redescoperiri omul intuieşte Adevărul care îl poate face liber şi-l
întoarce către Dumnezeu. Şi un pericol mai mare nu poate exista pentru cei ce au întors
spatele Iui Dumnezeu şi au crcat o socictatc artificială în carc toată atenţia se acordă
vieţii materiale, nesocotindu-se latura spirituală a vieţii omului.
Goana dementă după bani şi confort material ca scop principal şi final al vieţii,
în care am fost împinşi şi noi în ultimii ani, goleşte fiinţa umană şi societatca actuală de
IUBIRE ca sentiment generator al întregii Creaţii şi cel care a întreţinut armonia în
Creaţie. Medicina holistă, în cadrul căreia homeopatia ocupă un loc important, precum
şi experienţa omului de ştiinţă japonez Masaru Emoto25 privind amprentarea
energoinformaţională a apei cu mesaje prin gând sau prin cuvânt, rostit sau scris, sunt
alte argumente temeinice carc confirmă valabilitatea străvechii viziuni asupra lumii şi a
vieţii, pc carc noi o numim holist-energeticab, încercând să punem de acord cercetarea
etnologică actuală cu cercetarea cea mai nouă din alte domenii, precum Fizica şi Mcdicina.

24 Pentm informaţii mai ample despre structura holografică a Universului recomand lucrările:
Patrick Drouot, Vindecare spirituală şi nemurire. Căile terapeutice ale viitorului. Traducere dc
Alexandra Dogaru, Editura Sagittarius, laşi, 1994 şi Michael Talbot, Universul holografic,
Editura Cartea Daath, Bucureşti, 2004.
25 Vezi studiile: Masaru Emoto, Messages de TEau, I. H. M. General Reasarch Institute, Hado
Publishing, 2001 şi Masam Emoto, Viaţa secretă a apei. Traducere din limba engleză dc Laura
Corina Miron, Editura Adevăr divin, Braşov, 2007.
26 Mircea Fotea, Perspectiva holistă şi energetică asupra lumii in spiritualitatea tradiţională
românească, in voi. Academia Română. Institutul de Filologie „Al. Philippide", Spaţiul
lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, Editura Alfa, Iaşi, 2004, p.
267-273.
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The unity betwecn man, nature and universe, a dom inant idea in Rom anian
traditional culture
The autlior, through this ample study, underline the unity between man, nature
and universe, the dominant idea o f Romanian traditional culture, rcferring especially to
Simion Florea Marian's works.

M O A R TE A CA AŞT E PT A R E. M ARG INALII LA O T R IL O G IE A
EX ISTENTEI
■*
Petru U R SA C H E

Oricât s-ar părea dc ciudat, dar s-a constatat o mare apropiere de orizont ştiinţific
intre scricrilc etnografice ale lui S. FI. Marian, cel din N aşterea, Nunta şi
înm orm ântarea la rom âni şi opera etnologului franccz Arnold van Gcnnep, ccl din
Riturile dc trecere. Adevărat, nu se încadrează amândoi în aceeaşi vârstă a ştiinţei.
Autorul român, autodidact şi mai puţin savant, îşi lasă privirea atrasă de secolul istoriei,
având convingerea, specifică vremii, că ştiinţa trebuie să se bazeze pe documente
concrete în formularea judecăţilor de valoare, vizând un anume sector al vieţii sufleteşti.
De aici împătimirea generaţiei lui Jblk-lore pentru repcrtorierca tuturor formelor culturii
orale şi depozitarea lor în tomuri masive. în mişcarea competitivă de înzestrare a
arhivelor, S. FI. Marian i-a întrecut pc mulţi, fără îndoială.
Febra aceasta a documentelor orale s-a resimţit cu prioritate şi cu folos la
popoarele carc au reuşit să transporte de-a lungul secolelor până în ajunul modernităţii
un remarcabil tezaur de forme culturale de esenţă mitică. Este şi cazul românilor.
Obsedaţi de teroarea istoriei (dramă a intelectualului şcolit şi dc formaţie urbană, dar cu
puternice mimetisme), mulţi ambiţioşi au găsit suportul moral, deloc neglijabil, în
memoria documentelor. Cuvântul de ordine printre folcloriştii din generaţia lui S. FI.
Marian (şi ca avertisment) era: comorile noastre se prăpădesc. Morala? Să le adunăm
cu grăbire ca să dovedim că existăm. Aşa se gândea la 1900, de la vlădică pân’ la
opincă, dc la savantul din Acadcmie până la modestul învăţător de ţară. Şi lucrarea
împreună a dovedii într-adevăr că existăm: dar cu deosebire în spaţialitalc mitică şi
cosmică, în pctrcccrca grea dc sens cuprinsă între viaţă şi moarte. Este doar o
spectaculoasă schimbare dc accent existenţial, mit-istorie, cu părţile bune - rele ce
decurg de aici, adică pentru aproximarea valorică a portretului sufletesc cu care se
recomandă fiinţa umană.
Altele erau comandamentele ştiinţei, la prima vedere, ce reveneau generaţiei lui
Van Gcnncp, la distanţă doar dc două-trei decenii în timp. Pentru autorul francez,
documentul era un fapt subsumat, semnalarea şi descriptivismul ţinând de o etapă
depăşită. Se face teorie, adică etnologie, într-o manieră dorită de aceia care nu mai sunt
dispuşi să guste rusticitatea în funcţionalitatea ei vie şi creatoare. Dar cine are lectura şi
a unuia şi a celuilalt dintre autorii citaţi, deopotrivă, înţelege cât dc mult şi benefic sc
unesc în spiritul cunoaşterii ştiinţifice. Ce lipseşte unuia, valorizarea teoretică a
materialului dc viaţă, vocaţia speculativă (S. FI. Marian) sc intuieşte, măcar dincolo, în
freamătul proaspăt al ideilor. Amândoi, situaţi la capcte diferite de serie, vorbesc, în
mod paradoxal, acelaşi limbaj ştiinţific: existenţa omului este reglementată prin rituri,
de când naşte până moare. Acest fapt arc ecou până şi în cântecul de lume, ca un mod
dc răspândire a adevărului general recunoscut la nivelul banalităţii cotidianului, dar fără
24
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a-l devaloriza, cum ar fi cu putinţă în asemenea împrejurări dramatice. Putem crede că
nimic nu este luat în seamă: nu capătă sens, dacă nu intră sub jurisdicţia gravă şi de fier
a ritului şi, pc cât posibil, a sistemului integrator dc rituri.
S. FI. Marian relevă o trilogie de rituri (mai bine zis, dc sisteme integratoare dc
secvcnţe), ca să se arate în totalitate cursul vieţii omului. A început cu nunta, probabil
pentru spectaculozitatea obiceiului, dar i s-au relevat, firesc, şi celelalte două, naşterea
şi înm orm ântarea. Nu a zis moartea; asta l-ar fi obligat să ia în scamă, cu precădere,
partea spirituală, vreau să spun mitologică şi religioasă a problemei. Formularea pc carc
şi-a însuşit-o, înmormântarea arată interesul autorului pentru aspectcle ritualisticc ale
fenomenologiei morţii, cât şi priceperea sa de colecţionar de documente. Cu timpul, şi-a
extins preocuparea şi spre alte categorii dc rituri, meşteşuguri, forme ale culturii
materiale şi artistice.
Etnologul francez a prevăzut în al său coqîus de idei o pluralitate dc rituri:
familiale, satumicnc, astrale ctc., funcţionând la unison şi sub semnul simbolic şi
comportamental de trecere, adică de iniţiere şi dc transfigurare. Timpul se întoarce în
chip dc copil, omul devine altul prin botez, apa arc facultăţi bioticc şi lustrale. Deci de
proba de trecere, în cursul rotitor al existenţei, orice naştere are în faţă o renaştere. Se
schimbă înfăţişarea, forma de manifestare a realului în exterioritatea sa, da, în fond,
nimic nu sc pierde. Acest mod de a concepe existenţa, în manieră stadială şi
situaţionistă (Ia porunca lui de trecere) se află în acord cu gândirea misterică şi
motosofică a lui Mircea Eliade; cu deosebire că autorul român pune surdină în partea
spectaculară a ritualului şi sc lasă condus de catalogul dc taină al semnelor. Acestea ne
înconjoară fără să ne dăm scama şi sc cuvine a fi descifrate dacă vrem să vieţuim cu
adevărat; altfel spus, să deosebim sacrul (realitatea vie şi mărginită) dc profan (formele
accidentale, aparente, fără şansă dc fiinţare). Dar abstracţionismul teoretic al lui Van
Gcnncp, impccabil, dc altfel, în logica discursivităţii, pierde prin forţa lucrurilor
impresia de viu şi dc palpabil. Ritmica formelor de trecere se subînţelege în toată
cursivitatea ei dar rămâne, vrem nu vrem, impresia dc ruptură dc la un stadiu la altul, de
la o vârstă la alta. Cum şi în ce măsură sc săvârşeşte transpunerea unui anotimp în altul,
să spunem, cu condiţia să se păstreze un semn al permanenţei, cum floarea câmpului
este chiar viaţa omului, ca semn al identităţii omului ca om şi ca orice fiinţă.
In trilogia existenţială a lui S. FI. Marian, naşterea, nunta, înm orm ântarea,
este pus în schemă fii mică setul dc rituri cerut de fiecare moment de trecere în parte,
până la epuizarea complexului de reprezentări specifice. Unele secvcnţe sc repetă dc la
treaptă la treaptă: cum ar fi scalda ori masa. Confuzii nu sc produc şi asta pentru că
elementele de gcstică şi dc recuzită din compunerea scenariului poartă semne
distinctive. Mai precis, rescrise, din moment în moment, rămânând oarecum aceleaşi, în
continuă mutaţie semantică. Rcţctarul carc autorizează apa lustrală pentru botez nu este
acelaşi pentru celelalte două cazuri, nuntă şi înm orm ântare. Dar scalda (compoziţia
lichidă şi actul în sine) are funcţia comună dc renaştere (şi de recunoaştere). Să nu
vedem aici doar o joacă de cuvinte. Copilul nou născut este numai o promisiune, în
sensul de făcut trupeşte. Oricând se poate transforma, în primele zile, în contrariul a
ceea ce se aşteaptă. Adevărata lui naştere se doreşte a fi în sens spiritual şi fiinţial.
Aceasta se împlineşte prin scaldă - botez. Este o renaştere. Individul mai renaşte o dată,
la nuntă, ca să ia chip de gospodar şi să fie primit în întinsa lume a pământenilor,
înmormântarea preia la rândul ci scenarii anterioare, în curgerea firească, pc un traseu
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|wni (in;it. Aşa că moartea trecc şi ea drept o renaştere, dar în condiţii infinit mai grele,
in v nsul că trecerea se face spre lumea nevăzutelor, în cosmicitatc. Ca să se integreze
iu m est nou cuprins, printre ai săi, dalbul de pribeag poartă cu sine semne menite
u: imoaşterii. Moartea privită de aici, de sus, cu ochi sufleteşti, este o renaştere şi o
t «cunoaştere.
Pc lângă secvcnţele repetitive, asemenea celor semnalate (scalda, masa,
|uai-(icile de exorcizare, d arurile, colacii, bradul, făclia), altele au caracter
.i« idcntal, local. Ele fixează un semn (punct, nod) pe parcurs, cum ar fi slobozirea casei
»lu|U naştere, cernutul la nuntă sau stâlpii din cadrul complexului ritualic al
înmormântării. Greu de apreciat ponderea secvenţelor repetitive în raport cu celelalte.
' - ui este că trebuie parcursă, cu prilejul fiecărui moment de trecere, întreaga
niiialistică îndătinată. Este dc ajuns să fie nesocotită o singură verigă aparent
iH iiisemnată, ca totul să se dea peste cap. Cu paza bună trece primejdia rea se poate
np,Va omul şi de strigoi. Aici se vede oportunitatea muncii regizorale a moaşei, a
imnului, a preotului. Aceştia ştiu bine că un punct omis din schema ritualisticii de
n.işicrc aşteaptă să se manifeste malefic - justiţiar la nuntă ori la moarte. Bătălia pentru
i/bândirca omului ca fiinţă se poartă cu disperare şi eroism pc toată scala riturilor de
tn cere, în permanentă trepidaţie. Depun mărturie documentele etnografice sistematizate
de S. FI. Marian, în cele trei cărţi ale sale.
Tot ca privire de ansamblu şi preliminară, cele trei momente ritualisticc, unitare
ni proiectul lor existenţial, se remarcă prin spectaculozitate, sărbătoresc, participaţie şi
emoţionalitate. Prin spectaculozitate: materialul de viaţă care vizează o anume situaţie
dc trecere este transformat în limbaj sensibil şi pregătit pentru reprezentare. Astfel că
fiecare secvcnţă - scenă, dc la rostirea unui singur cuvânt, dar cu puternică încărcătură
magică, la petrcccrca mortului la groapă prin traseul văm ilor (prag, pod, apă, răscruce
dc drumuri) îşi găseşte loc în sintaxa ansamblului ritualistic, circumscrisă momentului.
Spectacolul este total ccl puţin în latura angajării artelor: cântccc, joc (dans), compuneri
literare, mimică, schimburi dc replici, discursuri şablonizate. Pc dc altă parte, punerea în
scenă este încredinţată unor actori cu grade diferite de implicaţie şi dc profcsionalitatc:
Părinţi (cuscri, cumctri), neamuri, prieteni pe de o parte: conăcari, bucătari, moaşa,
nunul pc dc alta. Spaţiul scenic asigură şi el cadrele desfăşurării spectacolului total:
reprezentările au loc în lumea văzutelor, dar cu dcschidcrc şi translarc în aceca a
nevăzutelor. Secvenţa vămilor este pusă în act pc un traseu geografic obişnuit, comun
care, în fond, variază de la sat la sat. Ea sc reface în idealitatea de dincolo după o
schemă fixă, de topografic mitică.
Sărbătorescul. Trebuie operată, mai întâi, o distincţie între sărbătorescul ca
expresie a prea plinului, în fast şi grandoare, în hrană abundentă şi veselie până la
demenţă; şi acela discret, lipsit dc fală, dar pus în mişcare la comandă divină, sub
autoritatea unor personaje mitice care îşi asumă răspunderea de a ocroti viaţa sociocosmică a omului. în aceste condiţii, individul aflat în punctul iniţiatic dc maximă
tensiune sufletească şi transformatoare sc întâlneşte într-adevăr cu sacrul; sărbătorescul
năvăleşte în interiorul său. Pc dc altă parte, alura festivistă a primelor două momente,
naşterea şi nunta, este de înţeles, chiar cu unele momente de agitaţie şi dc frenezie. De
prim interes, însă, ini se parc faptul că sărbătorescul intră în compunerea riturilor
funerare. în accst tip dc sărbătoresc, adică în strădania regizorală dc a se găsi formule
credibile, fie şi amăgitoare, de atenuare a tragicului, de revalorizare, cum spune Mircca
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Eliade, stă calea carc duce la înţelegerea unei mitologii a morţii, în varianta ci mioritică.
Participaţic. Actorii şi spectatorii sc întrunesc în funcţie de ritmurile deschiderii
spre dimensiunile socio-cosmicilăţii. Naşterea, judccată după aspectele văzute, se
mărgineşte la cadrul aparent familial. Abia nunta încearcă nemărginirile pământului, şi
nu numai, şi trccc drept renaştere. Dar amândouă sunt pregătitoare pentru moarte. Una o
aşteaptă pc cealaltă în linie ascendentă. Inversările nu sunt normale. Aşa că moartea
aşteaptă să se consume primele două, iar categoriile de ritualuri şi de trepte sunt
concepute după această logică. Dacă moartea sc arată prea devreme, încălcând regulile,
nu scapă de ocară.
Emoţionalitatea. Cine priveşte din interiorul etnograficului se poate pronunţa
cu credibilitate în legătură cu calitatea emoţiilor provocate, pe viu, dc dcclanşarca
secvcnţclor ritualice. Dar poate fi suspcctat şi de subicctivitatc. Cu toate accstca, nimeni
nu are voie să contestc, neargumentat, marca bogăţie a stărilor emoţionale, de la naştere
la moarte. Ele pot constitui materie primă pentru un tratat complct de psihologie ori, şi
mai exact, de ctnopsihologie, ştiinţe prestigioase pc vremuri, uitate astăzi. Şi dc data
aceasta moartea deţine o cotă aparte de interes, în registrele grave sau acute ale
emoţionalităţii; mai cu seamă în mlădierile lor ingenioase, în armonizarea stărilor, în
mascarea motivaţiilor după codurile subtile ale artei. Există o ştiinţă a ritualurilor
funerare, precum şi o artă dc a muri.
Cum spuneam, unitatea spectaculară şi de meditaţie asupra existenţei, în cele trei
mari şi esenţiale ipostaze ale ei, naştere, nuntă, moarte, se întăreşte (confirmă) cu fiecarc
sccvenţă ritualistică ori simbol orientativ: scalda, masa, bradul ctc. Niciodată nu se
ajunge la monotonie în planul limbajului, al experienţei sufleteşti, sensibile.
Rcscrierea, luarea în răspăr, forma întoarsă, răsucită, a unuia şi accluiaşi fapt dc
cultură, perpetuează şi intensifică, în context, starea conflictuală, sporeşte virtuţile
expresive, credibilitatea discursului etnografic. Să luăm ca ilustrare seria de secvenţe
repetitive carc au ca protagonist şi ca materie apa, prin carc s-a impus tipul de ritual
consacrat sub una şi acccaşi titulatură, scalda.
Varianta dc scaldă pregătită în cadrul complexului ritualistic al naşterii se
înscric, practic, într-un moment fix şi consacrat al ritualului, acela al ridicatului
copilului. Asta se întâmplă după câtcva zile dc la naşterea trupească, atunci când mica
fiinţă dovedeşte că a trecut cu bine examenul apariţiei pc lume, dă semne dc sănătate şi
dc robusteţe. Scena ridicatului are Ioc în familie, de regulă dimineaţa, într-un răsărit dc
soare. Moaşa, protagonistul principal, ia copilul din mâinile mamei şi-l arată complet
gol spre cele patru zări ale lumii: Răsărit, Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, în chip dc
cruce şi rostind o urare. Este primul gest dc iniţiere în cosmicitate; zările îl recunosc dc
stăpân în perspectivă, pe toate hotarele, şi de împărat. Mirele din vânătoarea ritualică
poartă deja însemne împărăteşti însuşite încă de acum, prin ritul ridicatului. Moaşa dă
mamei copilul, astfel renăscut, dacă este fată, ori tatălui, în caz dc băiat. Numai după
consumarea acestui act se trccc la următorul, adică la scaldă.
Şi aceasta se face cu dichis şi cu multă ştiinţă îndătinată, fiind vorba de vase
neapărat noi: cana în carc sc aducc apa neîncepută şi de la o sursă anume, copaia
pregătită pentru respectiva operaţie şi pentru păstrarea lichidului lustral, ca să fie depus
într-un moment prescris dc timp şi într-un loc ales după canon, obiecte, plante şi flori cu
funcţii simbolice şi terapeutice. Accstca dau conţinut şi puteri substanţei acvatice menite
a fi transmise copilului pentru toată viaţa.
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S. FI. Marian rezumă astfel momentul în baza materialului etnografic primit dc
la colaboratorii din diferite părţi ale ţării şi păstrat, probabil, în arhiva Muzeului
memorial de Ia Succava: După ce a rădicat acum copilul, după ce i-a legat buricul şi
după ce a dat fem eii ajutorul trebuincios, ca să nu i se întâmple nici un rău, ia moaşa o
vănuţă sau o covăţică numită altmintrelea şi albie, mai pe scurt vasul care mai înainte
de aceasta a fost în stare să-l pregătească părinţii; aşază vasul undeva pe o laiţă sau pe
un scaun şi toarnă într-însul apă din oala cea nouă. Ia apoi o rămurică de busuioc de
ta Ziua Crucii, unul sau mai mulţi bani de argint, o floare de bujor, lemnul Domnului, o
bucăţică de fagure de miere, una de păne şi alta de zahăr, un ou, puţin lapte dulce,
precum şi oleacă de agheasmă sau apă sfinţită, şi p e toate obiectele acestea le pune în
scăldătoare.
Valorile magice ale rcţetarului sunt consemnate şi în urarea rostită atunci şi pc
loc:
Scump ca argintul,
Dulce ca mierea,
Bun ca pănea,
Sănătos ca oul,
Rumen ca bujorul.
Atrăgător ca busuiocul
Şi alb ca laptele.
Din înşirarea clementelor a rezultat, putem spune, o schiţă dc portret, în chip de
cântec de leagăn, pentai copil, şi cu şansa de a sc transforma în cântec de dragoste
pentm tânărul ce sc pregăteşte să intre în următoarea vârstă dc trccerc.
Urarea - cântec de leagăn - poate renunţa la elementele de reţetar, într-o
variantă ca următoarea:
Să fie sănătos,
Şi norocos.
Şi mintos.
Şi voios,
Şi frumos,
Şi drăgăstos,
Şi-nvăţat,
Şi bogat,
Om de treabă.
Cum am spus, botanica populară este permanent solicitată în normalizarea
cursului vieţii individului, în toate etapele vieţii sale, de la naştere până la moarte şi
chiar după accea. Intră în rol o nouă catcgorie de agenţi ocrotitori, babele, profesioniste
în descântcce. Prin tclinica rostirii cuvintelor şi manevrării plantelor, ele au darul să
redescopere firul vieţii când este scăpat de sub observaţie şi se încurcă în ţesături mai
ascunse. Descântecele de deochi au mare căutare în această privinţă. Dar şi mult mai
târziu, ritualistica scaldei este invocată; când sccnariul ci nu a fost respectat după tipic,
la data aflării în funcţiune. Nimic n-o mai poate înlocui ulterior.
Cântecclc elogiate de ne-noroc (dragoste, înstrăinare, ostăşic, pribegie, sărăcie)
au ca pretext presupuse defecţiuni în ordinea scaldci de demult. Printre mai multe
exemple dc accst fel, S. FI. Marian notează şi următorul:
Spune m a ic' adevărat
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Unde scalda mi-ai tapat
Peste un gard cu spini
Ca să fiu tot în străini?
Spune inaic' adevărat
Unde scalda mi-ai (ăpat
Peste un gard cu pârleaz
Ca să fiu tot cu năcaz
Şi cu lacrimi p e obraz?
Scalda de nuntă nu pare să aibă, ca ritual, o reglementare la fel de riguroasă, dar
nu poate fi omisă. Fără ca, cununia nu are loc în satele de bună tradiţie. Privite
comparativ, scalda de naştere şi scalda de nuntă diferă prin spectaculozitate şi
rigurozitate. Nunta îşi răsfrânge spectaculozitatea în acest sector, scalda, pentm a sc
extinde în alte secvenţe şi încă multe la număr. Mirii sc îmbăiază simultan, fie în locuri
separate, fie nu. Amănuntul a dus, în plan imaginativ, la scăldatul eroic din basme:
băiatul primeşte fata în dar, cu condiţia să facă o baie mai complicată. Calul năzdrăvan
îl scapă de primejdie.
Tot ca observaţie comparativă să reţinem şi pasajul paralel pentru compoziţia
scaldci de nuntă, cum a rezumat-o S. FI. Marian după documentele sale: în scalda
aceasta, care e făcută din apă neîncepută, pun bani de argint, lapte dulce, un fagure de
miere, precum şi felurite flo ri mirositoare, mai ales însă busuioc, simbolul dragostei,
anume ca toată viaţa lor să fie atrăgătoare şi plină de dragoste ca busuiocul, curată ca
argintul şi laptele şi dulce ca fagurele de miere.
Simbolurile culinare ca şi albumul botanic sunt mai puţin diversificate, dar
înscriu cu ncccsitate traiectoria vieţii şi accst fapt mi sc pare esenţial. Nelipsite din
limbajul semnelor, cu nuanţe simbolisticc sesizabile sunt busuiocul şi banul; primul ca
substitut al aceluiaşi cros, al doilea pentm întâmpinarea lui Thanatos, adică asigurarea
căilor dc acces spre lumea nevăzutelor.
Aşa se ajunge la o a treia variantă dc scaldă, aceea care intră în pregătirea
înmormântării. Scrie etnograful de la Suceava: Scăldătoarea aceasta se face, atât în
Bucovina cât şi în Moldova. în următorul chip: aduc apă curată de ta un izvor, de la o
fântână sau de la un pârâu limpede şi o pun într-un ceaun sau într-o căldare mare, ca
să se încălzească. Până aici nimic nou. Avem dc-a face, pur şi simplu, cu un şablon ca
şi cum ar fi vorba despre naştere, despre nuntă ori despre înmormântare, acelaşi lucru.
Dar urmează: Pe lângă apă, se mai pun în căldare şi mai ales în timp de vară, atât în
Bucovina, cât şi în Transilvania, însă şi felurite plante, precum: mintă, ca/apăr,
busuioc, romaniţă, sulfină, peliniţă, lemnul Domnului, precum şi multe alte buruieni şi
flo ri mirositoare, anume ca atât scăldătoarea, cât şi corpul celui ce se va scălda întrînsa, mai cu seamă dacă acela e copil, să miroasă frumos.
Botanica apare bine reprezentată, fapt extrem dc semnificativ, mai ales pentru
eternul busuioc, cel mai fidel şi constant simbol-substitut al lui Eros. La drept vorbind,
busuiocul este o floare modestă ca aspect decorativ. Probabil că mirosul îl face
competitiv în lumea fiorilor. Să ne amintim că teologia creştină acordă mirosului un rol
însemnat în săvârşirea tainei euharistice. Reţine şi preotul Marian: că atât scăldătoarea
cât şi corpul celui ce se va scălda într-însa. mai cu seamă dacă acela e copil, să
miroasă frumos. Şi adaugă în scopul lărgirii schiţei ritualice: Datina spălării cu vin şi a
ungerii cadavrului cu diferite unsori mirositoare o întâmpinăm foarte adesea...
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Putea să adauge că modelul se află în Sfintele Evanghelii, ca gesturi ritualisticc
.mte ori post mortem. Aşadar, prin scaldă, busuiocul transubstanţializează corpul
pfunântesc, îl întăreşte pc dalbul pribeag în lunga sa călătoric, cu puterea mirosului ales.
E de observat, în continuare, că lipseşte setul de elemente culinare (zahăr, lapte,
miere), ca şi referinţa Ia banii de argint. Asta numai în aparenţă.
Simbolismul alimentar ia chipul de pom al abundenţei. Este pomul sau pomul
mortului, confecţionat asemenea unuia din grădină: măr, pmn, păr, care fa c e fructe bune
/(■ mâncat. El figurează la vedere, printre pomeni.
Banul este şi el la fel de prezent, chiar în mâna cclui întins în sicriu. Despre
simbolismul acestora, în noua lor figurare, sc poate vorbi pc larg, ca şi despre secvenţele
ritualistice rămase în suspensie, deocamdată: masa, jocul (dansul), bradul ctc. Dar, s-a
înţeles, crcd, că ajungând aici, pe urmele lui S. FI. Marian, a vorbi despre unul doar
dintre cele trei mari complexe ritualisticc, înseamnă să ne trezim, la un moment dat că le
avem în vedere, într-un fel sau altul, pe toate.

Death as expectation. Com m cnts on trilogy of existence
Petru Ursache points out the value o f Simion Florea M arian's works,
cstablishing the rapprochemcnts and similarities with works o f other European scholars.
The trilogy o f existence, birth, wedding and burial, basic ritualistic moments in
Romanian people culturc, arc revealcd in Simion Florea Marian's work in their smallcst
details.
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elemente, pentru a-şi construi o filozofie populară şi a rezolva, într-un mod apreciat de
popor, problemele cele mari ale vieţii populare şi, mai ales, ale naturii de care poporul
este înconjurat. Dr. Gaster a povestit câteva din aceste poveşti în aplauzele adunării şi
a relevat, la sfârşit, nu numai poezia ce se degajează din aceste poveşti, dar a apăsat
mai ales asupra curăţeniei de sujlet ce se oglindeşte în aceste poveşti.
încurajat, se vede, de marele succes al comunicării sale, M. Gaster, carc anunţa
că avea pregătit un volum întreg de asemenea poveşti, îl şi propunea, chiar a doua zi, a
fi publicat dc Socictate, ca volum pe anul 1914, propunere acceptată şi aprobată dc către
Consiliul Societăţii - organul ei suprem - la 17 iulie 1914. La rândul său, Gaster îşi
rezerva, în întregime, dreptul „de traducere şi reproducere” a cărţii sale, a fiecărcia
dintre poveştile cuprinse în ca, cerând a i sc oferi gratuit, ca drept de autor, un număr dc
25 de exemplare din tirajul total dc 750 de exemplare.
Gata pentru publicare la începutul anului 1915 (după ce apelase, în prealabil, şi
la serviciile unui ornitolog britanic), cartea a fost trimisă, pentru tipar, firmei Robert
Maclehose din Glasgow, deodată cu câteva recomandări cu privire la literă şi la
aşezarea în pagină a poveştilor.

Ccrcetându-le provenienţa, am constatat că nu mai puţin de 77 de texte, poate
<hur mai multe, fuseseră luate - ccea ce ne-a şi determinat să stăruim asupra
Comunicării şi volumului lui G a ste r-d in Simion Florea Marian, din Ornitologie (1883)
ţi «lin Insecte (1903), poate că şi din Legendele Maicii D om nului (1904), despre al
i ii "i autor spunea că un colecţionar mai riguros, mai demn de încredere decât el nu

După circa o lună, mai exact la începutul lui februarie, firma editorială trimitea
deja corecturile, cartea fiind gata (cu excepţia indicelui) pc la jumătatea lunii următoare.
Gata dc tot va fi în vara lui 1915, când M. Gaster îi trimitea, la 15 iulie, un exemplar lui
Samuel L. Bcnsusan, prietenul său ornitolog din Duton Ilill, pc care îl consultase.
Exemplare speciale, executate pc propriile sale spese, trimitea Gaster, o zi mai târziu,
regelui Ferdinand şi reginei Elisabetha, alias Carmen Sylva2, care acceptase, în
prealabil, dedicaţia cărţii'.
Nu este locul a ne opri, aici, asupra valorii deosebite a acestei publicaţii, cu un
amplu ecou în folcloristica internaţională, în ţări europene în primul rând, dar şi peste
Ocean, în America’’. Ne limităm doar la a spune că, în introducere (mult mai amplă, în
final, decât ceea ce expusese Gaster în comunicarea dc la Societate), marele învăţat îşi
exprima din nou părerea asupra originii poveştilor populare, el fiind, cum se ştie, unul
dintre marii adepţi ai teoriei migraţioniste. Iar în privinţa textelor pe care le cuprindea,
în număr de cel puţin 119 (căci unele variante, nou introduse, aveau o numerotare
dublă), cartea reprezenta o primă şi masivă intrare a folclorului românesc în circuit
internaţional.
2 întreaga informaţie referitoare la comunicarea lui M. Gaster şi, respectiv, la volumul de mai
sus, a fost culeasă din arhiva rămasă dc la marele învăţat, păstrată în Biblioteca Colegiului din
Londra.
3 A se vedea, în arhiva menţionată, scrisoarea adresată lui M. Gaster, la 6 aprilie 1915, de A.
Romalo, secretara particulară a reginei Elisabeta, aflată, pe atunci, la Curtea dc Argeş. De mare
expresivitate şi frumuseţe este însă dedicaţia însăşi, pc carc, fiind vorba dc un volum atât de rar,
o redăm integral, în traducere românească: Majestăţii Sale regina Elisabetha a României,
„Carmen Svlva ”, pentm care sufletul poporului român este ca o carte deschisă. O pagină a
acelei cărţi ii este, prin graţioasă permisiune, dedicată.
4 Cf. Virgiliu Florea, Ecouri americane ale unei colecţii de poveşti româneşti în limba engleză,
în voi. Interferenţe româno-americane în secolele XIX şi XX. Politică, diplomaţie, cultură.
Volum editat dc Gh. 1. Florescu, Ioan Ţepelca şi Kurt W. Trcptow pentru al XXVU-lea Congres
al Academiei Româno-Americane dc Ştiinţe şi Arte, Oradea, Editura Cogito, Editura
Universităţii din Oradea, 2002, p. 220 - 231.

fnhitcfi imaginat5.
Cum anticipam, M. Gaster trimisese exemplare speciale (tot aşa avea să
...... edeze şi mai târziu cu alteţele regale rom âneşti) şi regelui Ferdinand, precum şi
■ •mei Elisabeta, cu care sc afla în relaţii apropiate încă din tinereţe, ca, dc altfel, cu
întreaga Casă Regală7.
Profund impresionată (la a doua expediere a exemplarelor, căci cele dintâi
i mulseseră, o vreme, la Legaţia României dc la Londra, din cauza evenimentelor
neprielnice din timpul primului război mondial), Carmen Sylva răspunde printr-o lungă
v i isoare\ inedită, desigur, din carc spicuim: Am trăit o adevărată încântare când mi-a
ti'st citită minunata Dumneavoastră carte (amintim aici că nu numai M. Gaster, ci şi
i umen Sylva aveau grave probleme cu văzul) şi Vă trimit alăturat dovada a cât de
mult m-a interesat, deoarece am avut, odinioară, intenţia de a scrie ceva similar şi
tăcusem deja un început. Vă trimit porţiunea făcută acum 25 de ani (dcci, prin 1890 nu .)/ Vă va amuza să vedeţi cum noi am tratat acelaşi subiect, cu deosebirea că
Dumneavoastră aţi încheiat dificila misiune, în timp ce eu am întrerupt-o şi n-am mai
rcluat-o niciodată, cum se întâmplă atunci când viaţa sufletească îţi este tulburată.
Este imposibil de exprimat plăcerea pe care mi-a produs-o scumpa
Dumneavoastră carte şi am citit fiecare poveste cu interes mereu sporii, găsindu-le pe
toate cu mult mai frum oase decât cele mai faim oase fabule, chiar decât
Vimtschatantra! Mie nu mi-au plăcut niciodată fabulele, deoarece am constatat că ele
caricaturizează lumea animală, iar noi nu avem dreptul să impunem animalelor
sentimentele noastre. încă de copilă, nu l-am putut suporta pe La Fontaine. Eu iubesc
prea mult animalele pentru a o putea face, dar în aceste poveşti ele sunt atât de
naturale, iar poveştile atât de originale şi de atractive încât nu pot spune. Foarte bine
că V-aţi învrednicit să luaţi asupra Dumneavoastră extraordinara osteneală de a duce
M. Gaster, voi. cit., p.58.
6 Aşa s-a întâmplat, ca exemplu pe deplin edificator, la apariţia volumului lui M. Gaster,
Children's Stories from Rumanian Legends and Fairy Tales (Poveşti pentru copii din legendele
şi basmele româneşti), London, Raphael Tuck & Sons, Ltd., 1922 (cd. a II-a, împreună cu S.
Perlman, Tales o f Wonder {Basme fantastice), 1933).
Dc carc a fost distins, în mai multe rânduri, cu cele mai înalte ordine şi medalii româneşti:
1884, Medalia Bene Merenti, cl. a Il-a (pentru Literatura populară română, 1883) şi cl. I
(1891), pentru Chrestomaţie română şi, respectiv, 1924, probabil (mai ales) pentru volumul
Children's Stories ...; 1921, membru al Ordinului Coroana României, cu gradul de Comandor,
respectiv de Marc Ofiţer al Coroanei României, în 1930.
* Datată 28 ianuarie 1916, scrisoarea era în limba germană şi fusese dactilografiată, desigur, de
către secretara particulară a reginei. Aceasta a adăugat, la sfârşit, câteva cuvintc scrise de mână,
ca şi semnătura, Elisabcth. Deşi cunoştea perfect limba germană (căci studiase la Breslau, pe
atunci în Germania, azi Wroclaw, în Polonia), M. Gaster s-a îngrijit de traducerea în engleză a
acestei scrisori (de carc ne-am servit şi noi), pentru uzul familiei, desigur, ca şi pentru alte
persoane din imediatul său anturaj.
35

Virgiliu FLOREA

la bun sfârşit această lucrare şi de a oferi lumii o porţiune a poeziei şi a înţelepciunii
populare, de care n-a avut idee până acum.
Dar în ce consta dovada că şi Carmen Sylva înccpuse „ceva similar” înainte cu
25 de ani ca M. Gaster să-şi fi publicat lucrarea? într-un manuscris autograf, de nouă
pagini, intitulat Jochen Sputz in R um ănien, care conţine transpunerea, în germană, a
trei dintre legendele etiologicc publicate dc Simion Florea Marian în Ornitologia sa.
Prima fusese culeasă dc Marian de la Iacob Popovici din Oprişcni, Bucovina, şi se
referă la vârsta, parcă fără sfârşit, a vrăbiilor, concretizată în versurile: Vrabia e pui /
Dar dracul şti de cându-i, preluate de Carmen Sylva, ca moto al traducerii în germană a
legendei9.
Următoarele două legende sunt despre cuc. Cea dintâi, culeasă de Marian de la
Vasile Ungureanu din llişeşti, Bucovina, se referă la cuc şi la soţia sa, Sava, având ca
detaliu identificator relaţia adulterină a acesteia cu privighetoarea, pasărea „aşa dc mică
şi de urâtă”, dc ale cărei triluri s-a îndrăgostit. Greu lovit în amorul propriu, cucul cel
„pene de aur” pleacă în lumea de dincolo, de unde nu se mai întoarce, în ciuda
încercărilor de reconciliere ale soţiei vinovate, care zadarnic îl cheamă, între
Blagoveştcnii şi Sânzâiene, cu obsesivul strigăt: „Cucu! Cucu!”10.
Cea de-a doua legendă despre cuc a fost culeasă dc Marian, prin intermediul
vărului său Ştefan FI. Marian, de la Dumitru din Seliştc, Maramureş. Ea sc referă la
originea cântecului de cuc în strigătele cu carc se caută neîncetat, în intervalul dintre
Blagoveştenic şi Sânzâiene, cei doi fraţi gemeni, Ştefan (plecat în lumea de dincolo) şi
Cucu (rămas pe pământ)1'.
Acesta este în mare conţinutul legendelor lui Marian, pe care Carmen Sylva I-a
şi respectat în liniile lui fundamentale. Nu însă în aceeaşi măsură cum avea s-o facă M.
Gaster, carc, om de ştiinţă în primul rând, cu o temeinică formaţie filologică, s-a
menţinut foarte aproape dc textele lui Marian şi, implicit, dc autenticul popular. Căci,
poetă întâi de toate, Carmen Sylva a versificat două dintre legende, abia una dintre ele
fiind tradusă în proză, ca în original. Urmează, de aici, că ea a sacrificat unele pasaje
mai puţin semnificative, parazitare le-am putea numi, renunţând la unele reluări /
repetiţii şi explicitări inutile pentru poet, dar resimţite ca absolut necesare de către
povestitorul popular. Unele asemenea amputări puteau fi determinate dc legile
versificaţiei, poate chiar de necesităţi dc rimă. Pe de altă parte, apar, la Carmen Sylva,
dar numai pe alocuri, şi unele idei noi: Ştefan, unul dintre cei doi fraţi gemeni, rămâne
pc pământ din dragoste faţă de mama sa, motivaţie absentă în legenda populară. Iar
reunirea fraţilor Ştefan şi Cucu, de asemenea absentă în original, se va putea face numai
atunci când inima mamei lor nu va mai plânge. Cât priveşte legenda despre vrabie,
Carmen Sylva introduce şi ea un element etiologic: vrăbiile sunt atât dc numeroase nu
numai pentru că trăiesc mult, ci şi pentm faptul că, spre deosebire de cuc, ele nu sunt
deloc potrivnice relaţiilor adulterine, vrăbioiul (dicotomia: vrabie - vrăbioi lipseşte din
legenda populară) având libertatea dc a sc împerechea cu orice pasăre, inclusiv cu
9 Cf. S. FI. Marian, Ornitologia poporană română dc ..., tom. I, Cernăuţi, Tipografialui R.
Eckhardt, 1883, p. 404-406. Cf. şi Tony
Brill, Tipologialegendeipopulareromâneşti,voi. I.
Legenda etiologică, Bucureşti, Editura Sacculum 1.0.. 2005, p. 330, nr. 11386.
111Cf. Ibidem, p. 2-4, respectiv, p. 295, nr.
11247 A.
11 Cf. Ibidem, p. 7-8, rcspcctiv, p. 298. nr.
11236.
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ptvighctoarea.
Deşi puţine la număr şi rămase inedite, aceste transpuneri, în germană, a unor
tic din Ornitologia lui Simion Florea Marian întregesc profilul scriitoricesc al
MUuci-poete Carmen Sylva, adăugând o nouă faţetă mai cunoscutelor sale scrieri dc
tm|iiMţie românească.
simion Florea M arian u n p u b l is h e d : Three legends ubout birds, processed, in
German language, by Carmen Sylva
Florea's article present an unpublished subject from Simion Florea Marian's
*• • Ihrec legends about birds, processed in German language, by Carmen Sylva”,
<<i'icsenting retellings of some etiological legends from folklorist's work
'< ’mithology”, publishcd in 1883 and awarded by Romanian Academy.

SIM IO N f l o r e a m a r i a n ş i c a t a l o a g e l e p r o z e i p o p u l a r e

M aria C U C EU

Simion Florea Marian a marcat istoria etnografiei şi folcloristicii române din
piitn.i perioadă a acesteia într-un mod atât de evident încât astăzi, la un secol după
t|lN|<;iri|ia sa, opera lui monumentală produce aceeaşi uimire paralizantă ca Ia începutul
* •<IitIlii al XX-lea. Aceasta ar putea fi explicaţia atâtor indecizii în retipărirea operei
viV etnografice, care nu numai că n-a atras demersuri dc valorificare critică modernă a
iiu.tcnirii sale edite şi inedite, dar au şi împiedicat evaluări scicntometrice asupra
*<! i ţiilor sale, constituite într-o virtuală arhivă naţională a culturii populare.
Cea mai exactă intuire a acestei paradoxale situaţii a avut-o Ovidiu Bârlea, în a
vi Istorie a folcloristicii româneşti1, când observa inspirat şi cu deplină obiectivitate:
„Ai livitatca concretizată în tomuri grele îl aşază pe Marian în rândul întâi al celor ce siii ocupat dc cultura populară. Strânse la un loc lucrările lui depăşesc ca valoare pe cele
iIc* oricărui etnograf, iar masivitatea unora înspăimântă. Dc aceea, cl a fost mai mult
ii.it decât citit, uneori chiar de cei ce au scris despre el. Volumele lui nu îmbie la
li >tură fiind prezentări de materiale, şi lipsa unei osaturi teoretice le face puţin
îmbietoare pentru un nespccialist. Ele atestă, însă, o robusteţe de invidiat şi o putere de
muncă rar întâlnită, iar onestitatea cu care au fost lucrate le conferă o durabilitate ce
l».»rc a creşte cu trecerea timpului”" . Nimic mai adevărat şi, în acelaşi timp, mai greu de
înţeles pentru întregul proces de valorificare postumă a unei asemenea opere ştiinţifice,
i.unasc, într-o perpetuă neglijare şi chiar uitare, mai mult decât supărătoare când e
orba de o întreagă scrie de contribuţii fundamentale, în aproape toate domeniile mari
.tic culturii tradiţionale a românilor.
Din 1869, anul în care a debutat cu un volum dc Poezii poporale din Bucovina ,
unde urma cu fidelitate metodologia impusă dc Alecsandri şi Mariencscu, neridicânduc decât nesemnificativ deasupra altora, până la “captarca lui definitivă în orbita lui
Hasdeu, care, recomandându-1 şi primindu-1 în Academia Română”, îl considera
"singurul etnograf român deocamdată”, lucrările sale nu se puteau distinge între cele ale
timpului, fiind simple colecţii folclorice'', asemănătoare culegerii de debut, în care
intervenţiile se observă cu uşurinţă.
E adevărat, însă, că adunând un imens material folcloric din toate categoriile
literaturii şi culturii populare, Marian a fost încă de atunci preocupat de ideea publicării
lui cât mai sistematice, după un plan amplu, în 26 de volume, din care zece să fie

' Bucureşti, Editura Enciclopcdică Română. 1974.
Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 232.
' Balade române. Culese şi corese de -, Botoşani, 1869 111+109 p.
! Pol fi amintite aici: Poezii poporale române. Tomul I, Cernăuţi, 1873 şi tomul II, Cernăuţi,
1875 (totalizând peste 500 p.)
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dedicate textelor versificate, trei celor aparţinând prozei, 11 datinclor şi credinţelor
populare, iar două mitologiei populare, aşa cum rezultă dintr-o epistolă, din decembrie
1877, adresată lui B.P. Hasdeu5.
Sigur în lucrările din această etapă, nu tot materialul folcloric fusese adunat de
autorul însuşi, „cele mai multe” „fiind notate dc elevi şi dc studenţi, carc înţelegeau
problema în felul înaintaşilor Alecsandri şi Maricnescu” , aceasta în pofida declaraţiei
categorice pc care o facea în prefaţa volumului din 1873, după carc s-ar fi simţit dator
„să Ic întoareja] poporului, din al cărui sân le-am adunat, aşa precum le-am auzit de Ia
dânsul, Iară să schimb vestmântul lor original; şi această datorinţă am căutat s-o
împlinesc cu cea mai marc scrupulozitate”7.
Acestci prime faze din activitatea marelui etnograf şi folclorist aparţin şi
culegerile zonale dc naraţiuni în proză: Tradiţiuni poporale românes, o colccţioară
numai aparent modestă, şi volumul solid, valorificat mai târziu, Tradiţii poporane
române din Bucovina, ilustrând un domeniu în care Marian se va impune prin masivele
contribuţii factualc răspândite în corpusurile şi monografiile sale din a doua etapă.
Publicând frecvent şi în pcriodiccle cunoscute ale vremii sale, atât în cele din
Imperiul Austro-Ungar, cât şi în cele din România, Marian îşi limpezeşte, dc la un an Ia
altul, concepţia despre cuIUira populară, uimindu-şi contemporanii în iniţiative de
extindere şi diversificare a domeniului de cercetat: dc la culegeri dc poezii populare
epice şi lirice îşi va îndrepta atenţia spre cele mai diverse categorii dc texte rituale; de la
categoriile „clasice” de proză populară (basme, snoave, legende istoricc) va trece la
legendele mitologicc şi religioase, văzute contextual în raportările lor la sărbători, Ia
ritualuri şi la practici comportamentale dc uzanţă cotidiană, cu adnotări etnografice
privind funcţia povestirii şi povestitului.
Colecţionarului ambiţios şi ccrcctătonilui atât dc perspicace şi de prolific i se
dezvăluie treptat universul întreg al culturii tradiţionale, cu caracterul său sistcmic, iar
spiritul său ordonat aspiră la cuprinderea hasdceană a acestuia, chiar înainte dc
limpezirile aduse dc mentorul său prin îndemnul la abordări enciclopedice. Nu numai
textele rituale şi descântecele, dar chiar şi naraţiunile în proză i se păreau de nedespărţit
de contextele etnografice de manifestare, iar în privinţa legendelor etiologice, mai ales a
cclor despre plante, animale şi păsări, Marian a găsit de timpuriu o modalitate originală
dc valorificare. Harnicul său exeget Mircca Fotea a observat cu acuitate această
încercare dc cuprindere integrală a fenomenelor şi faptelor de cultură tradiţională la
Simion Florea Marian, înaintea contactului mai strâns cu Hasdeu. „în 1878, publica în
Amicul Familiei [din Gherla] articolul Datinile şi credinţele române. Corbul, în care
aduna la un loc şi prezenta un variat material pe tema corbului: o legendă, credinţe,
texte poetice şi toponimice .
Această deschidere dc viziune asupra culturii tradiţionale, văzută ca univers
cnciclopcdic, a dominat ultima perioadă a activităţii sale de după primirea în Acadcmia
5Cf. Mircea Fotea, Simeon Florea Marian, contemporanul nostru. în « Anuarul Muzeului
Etnografic al Moldovei » voi. I (200), p. 91-100. Referinţa la p. 93-94.
6 Ovidiu Bârlea. op. cit. . p. 234.
7 Ibidem, p. 233.
s Adunate de Simeon Florea Marian. Sibiu, Ed. Closius, 1878, 66 p.
9 Mircea Fotea, op. cit., p. 94-95.
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Română, în care Marian a continuat, pc dc-o parte, să încheie publicarea dc materiale
folclorice rezultate din eforturile primei etape10, dar, pc dc altă parte, a început scria
marilor şi originalelor sale sinteze monografice şi corpusuri ce domină etnografia
ultimelor două decenii ale secolului al XlX-lea.
Eventuale ediţii critice ale acestor volume aparţinând primei etape ar putea
evidenţia, prin confruntarea cu fondul dc manuscrise şi cu versiunile din publicaţiile
periodice, deschiderile treptate, în orizont metodologic, care-l vor ridica de la un volum
11 altul deasupra generaţiei sale şi-l vor îndepărta dc metodologia „corcgerilor” şi
întocmirilor” , cum se poate vedea chiar pc foile de titlu ale lucrărilor. încă de pc
acum, Simion Florea Marian renunţă definitiv la „îndreptări” şi-şi lărgeşte aria
interesului ştiinţific, astfel încât o lucrare precum Descântece poporane române aducca
noutatea adnotărilor etnografice contextuale atente şi „inovaţia” unor descrieri ale
tehnicii descântatului, iar în volumul de poveşti, Răsplata, din 1897, autorul venea cu
•letalii privind funcţiile ritual-magice ale povestitului, tot mai vizibil atras de caractcrul
complex al fenomenelor de cultură tradiţională şi de înrădăcinarea organică a acestora în
\ laţa cotidiană sau sărbătorească a ţăranului român.
La o privire mai atentă şi cuprinzătoare, acest efort de culegere ţintit asupra
culturii bucovinene, în primul rând, dezvăluie personalitatea ambiţioasă şi tenace a
etnografului şi chiar lasă să se întrevadă vastele proicctc din etapa majoră a activităţii
lui, încât este cazul să nc întrebăm dacă segmentul dc operă vizat n-ar fi meritat o altă
soartă în cei 100 de ani de la moartea autorului. Ne gândim, în primul rând, la restituiri
menite să completeze, să întregească tablourile oferite de ediţiile princeps prin
adăugarea materialelor din publicaţiile pcriodice sau a cclor de arhivă, inedite,
consemnate de etnograf după cc-şi publicase cărţilc, ediţii noi adnotate critic şi
prevăzute cu indici suplimentari.
Etnografului nu-i vor scăpa din vedere raporturile dc adâncime dintre aspecte de
cultură materială pe de-o parte, şi viaţa spirituală, pe de altă parte, cum se poate
observa în numeroase articolc răspândite în periodicele vremii, mai cu seamă, însă, în
lucrarea Chromatica poporului român \ prima abordare a unor probleme de industrie
ţărănească, unde se întrevede clar necesitatea raportărilor perpetue între domenii şi
subdomenii ale culturii populare, dar şi tendinţa limpede de raportare sintetică la toate
10 Aici se încadrcază mai multe lucrări, care, metodologic şi valoric, ţin de prima etapă a
activităţii lui Marian, când. probabil, fuseseră elaborate. La tipărirea lor sc vede, însă, o mai
bună stăpânire filologică a materialului şi un alt orizont asupra domeniului: Descântece
poporane române. Culese de Simeon Florea Marian. Succava, Tipanil lui R. Eckhardt în
Cernăuţi, 1886, XX1I+352 p.; Vrăji, farmece, desfaceri, Bucureşti, Ed. Carol Gobl, 1893, 242
p.; Satire poporane române. Adunate de Simeon Florea Marian, Bucureşti, Editura Socec et.
Comp. 1893, 379 p.; Tradiţiuni poporane române din Bucovina. Adunate de Simeon Florea
Marian (Acest volum a fost reeditat dc dl. Iordan Datcu, în 2000, la Editura Universal Dalsi);
Tradiţiuni poporane române din Bucovina. Adunate de - , Bucureşti, Imprimeria Statului, 1895,
368 p.; Răsplata. Poveşti din Bucovina. 1897; Poezii populare despre Avram Iancu. Adunate şi
publicate dc Simeon Florea Marian, Succava, Societatea Tipografică Bucovineană, 1900,
IX+103 p.; Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic de - , Bucureşti, Ediţiunea
Academiei Române; Tip. Carol Gobl, 1904, 346 p.
11 A fost vorba de un text prezentat ca discurs dc rccepţie la Acadcmia Română şi publicat în
« Analele Academiei Române » Seria a II-a, Secţiunea Literară, 1882.
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provinciile locuitc de români.
Cea de-a doua etapă semnificativă în activitatea şi opera etnografică a lui
Simeon Florea Marian stă, însă, sub benefica influenţă a geniului hasdean şi sub înaltul
patronaj al Academiei Române şi se caracterizează printr-o serie de iniţiative dc
anvergură naţională, deschizătoare dc noi orizonturi în evoluţia ştiinţelor etnologice din
toate provinciile locuitc dc români. în multe privinţe, activitatea etnografică a lui
Marian din această nouă etapă a marcat prima schimbare dc paradigmă în istoria
etnografiei şi folcloristicii însemnând, totodată, şi fundamentarea celor două disciplinc
pc carc cl lc servea, alături de Hasdeu, de Lazăr Şăincanu, de Artur Gorovei, Iuliu A.
Zanne şi dc alţi câţiva mari împătimiţi de cultura populară.
Primul deziderat teoretico-metodologic, în noua paradigmă ştiinţifică, viza
„depăşirea graniţelor ţinutului natal, ţintind a înfăţişă fenomenul etnografic de pe întreg
teritoriul locuit de români” 12 tocmai cu scopul reliefării bogăţiei şi unităţii culturii
tradiţionale, a repertoriilor din toate ariile şi zonele etnografico-folclorice, indirect a
valorizării documentare superioare a materialelor, alături dc cele istorice şi lingvistice,
în tendinţa servirii ideologici naţionaliste, în plin proces dc afirmare.
Un al doilea deziderat teoretic şi metodologic al noii paradigme viza cuprinderea
enciclopedică a tuturor domeniilor şi subdomeniilor culturii tradiţionale, într-o
perspectivă integralist-holistică, avant la lettre, şi abordarea sistematică şi sistcmică a
acestora prin monografii şi corpusuri neaşteptat de valide, unde nu mai putem vorbi dc o
absenţă totală a „unei osaturi teoretice” opere ştiinţifice, a căror valoare n-a fost
fructificată decât târziu, în cataloagele tipologice ale genurilor şi spcciilor folclorice
româneşti.
Al treilea deziderat major, ce-l desparte de vcchca paradigmă, l-a reprezentat
tendinţa, derivată oarecum dc primele două, dc apropierea definitivă dc domeniile,
neglijate până atunci, acelea ale credinţelor, reprezentărilor magice, riturilor şi
ritualurilor, care-1 conduc dinspre folcloristica înţeleasă la nivelul epocii sale spre
abordări sistematice şi spre interpretări exhaustive, aproape sistemice, ale fenomenelor
culturii tradiţionale, înccpând cu Ornitologia poporană românăl3, ca primă parte dintr-o
posibilă Zoologie românească, urmată dc masivul volum Insectele în limba, credinţele
şi obiceiurile românilor'4, dat după 10 ani.
Primirea sa în Academia Română la propunerea lui Hasdeu a resimţit-o mai mult
ca pe o sacră povară, întrucât, după ce i se publică în „Analele Academiei Române”
discursul dc recepţie15, cu exigentul răspuns al celui cc-1 propusese, Simion Florea
Marian sc va angaja total în realizarea marilor monografii şi corpusuri mitologice şi
ritologicc, de interes naţional, punând bazele primei faze enciclopedice în cercetarea
culturii populare desigur sub patronajul şi sub influenţa directă a lui Hasdeu. în ultimii
16-17 ani dc activitate ai lui Simeon Florea Marian cl a aşezat pietre dc temelie pentru
mitologia română, în exact acecaşi perioadă cu demersurile hasdcene lansate prin

12 Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 239.
13 Cernăuţi, 1883, 2 volume (V+438+423).
14 Bucureşti, 1893, IV+595 p. (Ediţiunea Academiei Române).
15 Chromatica poporului român. Discurs de recepţie. Bucureşti, 1882. (Extras din « AAR »
Scria II-a, vol.V. Secţiunea a II-a, p. 107-163).
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Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română16 şi ale lui Nicolae
Densuşianu, cu al său Cestionar despre tradiţiunile şi anticităţile larilor locuite de
români'1.
Activând oarecum în tandem cu B. P. Hasdeu, prin adoptarea programului impus
de acesta prin Acadcmia Română, dar cu mijloace mai sărace suplinite de o imensă
corespondenţă cu o reţea proprie dc colaboratori din toate provinciile locuite de români,
Simion Florea Marian clădeşte o altă bază documentară dc o însemnătate majoră pentru
mitologia şi pentru studiul ritualurilor dc familie şi calendaristice. Ornitologia poporană
românăls şi Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor*9, urmate de ceea ce
ar fi trebuit să fie Botanica poporală, cuprind un număr impresionant dc legende
etiologice şi de basme animaliere, bază evidentă a catalogării întreprinse de Tony Brill,
în perioada 1949-1965, la alcătuirea secţiunilor respective din Tipologiile bibliografice
naţionale ale prozei populare, ilustrând sute dc tipuri atestate numai în colccţiile corpus
ale etnografului şi folcloristului bucovinean.
Publicarca recentă a instrumentelor dc lucru ar putea facilita reeditarea critică a
acestor colccţii-corpus şi prevederea lor cu un sistem de indici tipologico-tematici carc
să faciliteze accesul rapid al cercetătorilor la motive şi teme mitologice rare, la
terminologia populară botanică şi zoologică şi folosirea accstora în baza dc date pentru
mitologia poporului român.
Editând cu trei ani înainte de moarte, în 1904, prima colecţie-corpus despre
Legendele Maicii Domnului20, Simion Florea Marian sistematiza tematic un material
documcntar folosit şi în Sărbătorile la români21, unde intrase tot atât de adânc în
domeniul legendelor religioase, e adevărat mai difuz şi fără intenţiile de structurare
mitologică, întrucât autorul prezintă atât credinţe şi idei mito-religioase, cât şi
reprezentări şi texte narative propriu-zise într-un melangc dcscriptiv-intcrprctativ
original, în carc cititorul găseşte cu dificultăţile regimul dc manifestare a informaţiei.
Din moştenirea Iui Simion Florea Marian, trei categorii dc lucrări merită efortul
recuperator şi restitutiv al etnologilor dc astăzi: Botanica poporală română, Zoologia
poporală română, ca fonduri documentare dc bază ale Mitologiei populare româneşti,
Trilogia ritualurilor tradiţionale de fam ilie şi Sărbătorile la români, cu completările lor
şi cu adnotări critice necesare, ce trebuie aşezate la temelia studiilor monografice şi
corpusurilor dc ritologic românească.
16 Extras din « Analele Acadcmici Române », Scria a II-a, Tom VII, Secţiunea I (1884-1885) p.
21-34. în extras 16 p., cu 206 întrebări linguistico-mitologice şi ritologice. Materialul a fost
valorificat de Ion Muşlea - Ovidiu Bârlea, Tipologici folclorului din răspunsurile la
chestionarele tui B. P. Hasdeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 634 p.
17 Partea I-a, Bucureşti, 1893 şi Partea a Il-a, laşi, 1895. Materialul s-a bucurat de repertorizarea
şi tipologizarea lui Adrian Fochi: Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XlX-lea :
Răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu (Bucureşti), Editura Minerva, 1976, LX+392 p.
18 Cernăuţi, R. Eekhardt, 1883. voi. I, 438 p. şi voi. II, 423 p.
19 Studiu folcloristic, Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române, Tipografia Carol Gobl, 1903,
595 p.
20 Studiu folcloristic. Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române, Tip. Carol Gobl, 1904, 1f.+345 p.
21 Studiu etnografi de - (Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române, Inst. de arte grafice Carol
Gobl, voi. I, Cărnilegile, 1898, IV+290 p.; voi. II, Păresimile, 1899, 310 p.; voi. III,
Cincizeci/nea, 1901, 346 p.
43

iMaria CUCEU
Acest efort recuperator şi restitutiv nu poate fi făcut decât în condiţiile
profesionalizării şi coordonării din cercetarea etnologică de astăzi, la care trebuie să se
angajeze institutele din laşi, Bucureşti, din Cluj, Secţiunea etnografică a Muzeului
Judeţean Suceava şi Casa Mcmorială Simeon Florea Marian.
La un secol după încheierea neaşteptată a activităţii lui Simion Florea Marian,
comunitatea specialiştilor în cultura populară din România rămâne încă datoare faţă de
menirea celui dintâi membru al Academiei Române.

SI MION FLOREA M A R IA N ŞI R E G IST R U L C U L T U R A L -M A G IC -

REEV A LU Ă RI ÎNTR-O L E C T U R Ă PR E Z EN T Ă
Nicoleta COATU

Simion Florea M arian and the catalogues of folkloric prose
The article contains a analysis o f the work methods o f the folklorist and
ethnographer Simion Florea Marian, underlining the meaningful stages in his work and
activity. O f a major importancc is the legacy left by Marian, the article concluding that
therc are three categories o f works which requirc efforts to be rccovered and retumed to
cthnological researches.

Recursul la trecut, la valorile şi structurile dc gândire carc au fundamentat sensul
#v<•1111i\ al disciplinelor ctnologicc, mersul ideilor spre şi în modernitate se impune,
luliscutabil - ca şi în cazul acestei evocări a lui Simion Florea-Marian - ca o
li |'tindere necesară, cu adevărat benefică, dc revigorare a memoriei ştiinţifice a
l> 'nitului construit pc verticala devenirii.
în acest sens, pentru a avea posibilitatea unor nuanţări şi aprofundări în
li crearea dc creionare a unor aspecte ale operei şi gândirii etnologice ale lui S. Florea
M ii ian, raportate la beneficiul nostru ştiinţific, limităm referinţa la un singur registru
Cultural, ccl al fenomenului magic, care a marcat în mod special sfera dc preocupări a
tt> estuia, dc la un debut timpuriu, în 1869, în perioada anilor de liceu, când culege şi
publică texte lirice magice în pcriodicelc lui B.P. Hasdeu, şi culminând cu valorificarea
ulegerilor făcute în două colecţii zonale (Bucovina), complementare în viziunea
miorului: Descântece poporane ale românilor (1886) şi Vrăji, farm ece şi desfaceri
(1893). Interesul manifestat pentm lirica magică şi, în general, pentru fenomenul
descântatului, este confirmat şi dc implicarea specială a lui Simion Florea Marian în
sensul cunoaşterii concrete, dircctc, materialele fiind culcse cu predilecţie de el,
comparativ cu alte lucrări în carc rolul colaboratorilor este prioritar, în conscns cu
specificul modalităţii de culegere practicate în timpul său. Pentru colccţia Descântece
poporane ale românilor, aproximativ 2/3 reprezintă materiale culese dc Marian, iar
pentru volumul Vrăji, farm ece şi desfaceri contribuţia lui sc reduce la 1/3, în totalitate
prevalând însă aportul autorului1.
Fără a fi organizate ca nişte excursuri teoretice propriu-zisc - ceea ce nici n-ar fi
potrivit pentru orizontul nostru de aşteptare
comentariile lui Simion Florea Marian
sunt, la o lectură etnologică atentă, încărcate de sugestii teoretice şi metodice, unele
dintre ele persistente, valabile până astăzi, prin calitatea dc adevăr ştiinţific.
într-o privire dc ansamblu, observaţiile lui Marian prezente în Introducerile
cclor două colccţii pot fi structurate în două registre: argumentativ şi de sugestie
analitică.
într-un sens foarte general, Simion Florea Marian configurează, în câteva opinii
exprimate, o structură argumentativă specifică epocii sale, în care îşi încadrează propria
gândire şi orientare. Traseul major de argumentare explicitat dc S. Florea Marian, în
spiritul vremii sale şi al cărturarilor ei de vază, este dc natură politică-naţională, fiind
circumscris viziunii generale de afirmare cultural-identitară, a conştiinţei naţionale, şi
1 Ovidiu Bîrlca, Istoria folcloristicii româneşti. Editura Enciclopcdică Română, Bucureşti, 1974,
p. 136.
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asumării unei responsabilităţi orientate spre integrare şi recunoaştere valorică în lumea
cclorlalte naţiuni („ficcarc naţiune caută să-şi scoată comorilc la lumină”, „să uree
literatura sa pc acccaşi treaptă cu a altor naţiuni culte”)2.
într-un amplu registru argumentativ de afirmare a spiritului identitar-naţional
prin valorile culturale tradiţionale, pe fundalul spiritual al epocii, Simion Florea Marian
îşi integrează motivaţional şi cu sugestie analitică, preocuparea deosebită pentru
fenomenul cultural magic, cu formele specifice de manifestare poetică.
Marian porneşte dc la semnalarea stadiului investigării acestuia, subliniind
precaritatea culegerilor, neglijarea fenomenului (considcrat„ccl mai nebăgat în seamă”),
comparativ
cu situaţia celorlalte „ramuri dc poezie şi proză poporană”, bine
reprezentate în colecţii diverse. Intenţia analitică îl determină să caute cxplicaţii ale
accstci disproporţii şi, astfel, ajunge la înţelegerea a două cauzc de naturi diferite.
- O cauză cxtrinsecă fenomenelor magice propriu-zise vizează atitudini şi
interpretări impregnate de prejudecata - încă persistentă în epocă - a evaluării formelor
culturale magice ca nocive. El îşi exprimă dezacordul faţă de această poziţie susţinută
dc o neînţelegere justă a specificului fenomenului, faţă de „totala necunoştinţă a
însemnătăţii acestui ram dc poezie” supus „urgisirii şi combaterii lui din răsputeri” dc
cătrc „nepăsători şi ignoranţi”3. Situat într-o postură opozitivă, cu accente polemice,
Marian interpretează acest „ram dc poezie” ca un tip dc literatură care trebuie să fie
obicct de cunoaştere ştiinţifică: „să-l facem cunoscut lumei ca toţi cei însetaţi dc ştiinţă
să sc poată adăpa dintr-însul”4.
- Cea dc-a doua cauză a penuriei de material cules şi a dezinteresului manifestat,
este, în opinia lui Marian, de natură intrinsccă fenomenului, vizând dificultatea
investigării directc a acestuia, şi anume „temerea descântătoarelor şi vrăjitoarelor de-a
dcscopcri orişicui şi orişicând accst ram dc poezie, ca nu cumva dcscoperindu-1 să li se
icie darul dc-a putea şi mai departe descânta şi vrăji”5. Cu această motivaţie, Marian
surprinde implicit elemente dc specificitate a fenomenului magic, legate de forţa
codului, a necesităţii de respectare a interdicţiilor pentru evitarea unor efccte nocive, la
nivelul unei mentalităţi active.
încercând să argumenteze importanţa textului poetic în ansamblul fenomenului
cultural-magic, S. Florea Marian determină cu claritate şi siguranţă o grilă dc valori,
carc atestă o înţelegere corectă şi cu acccnte de profunzime a conţinuturilor specifice.
Dincolo dc consemnările generale ale calităţii de document identitar-istoric, în conscns
cu modul de evaluare general, în spiritul cpocii („toate descântcccle, farmecele şi
vrăjile sunt unul din izvoarele cele mai importante şi preţioase pentru istoria şi limba
poporului nostru”), S. Florea Marian introduce şi particularizări cvaluative, semnalând
în plan lingvistic, aspccte specifice limbajului liricii magice, respectiv prezenţa a
„numeroşi termeni tehnici şi arhaisme”. Dintr-un alt unghi deschis spre sugestia unor
aspcctc funcţionale. Marian punctează valoarea practică - etnoiatrică a unor plante şi
substanţe utilizate: „ccle mai multe plante şi obiecte cari le întrebuinţează
' Descântece poporane ale românilor, culesc dc Simion Florea Marian, membru al Academiei
Române, Succava, 1886; Introducere, p. XVIII.
3Idem, p. X.
4 Idem, XVIII.
s Idem, p. X.
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descântătoarele spre vindecarca unei boale sunt într-adevăr vindecătoare şi folositoare”.
Cu subtilitate, el surprinde relaţia dintre praxis şi limbajul poctic în actul sincretic al
performării care pune în valoare rolul descântătoarei, totul fiind subordonat efectului dc
redresare a stării de cchilibru : „iar versurile ce le recitează, ele adeseori nu sunt alta
decât un feliu de rccept, după care se orientează de câte ori, când, cum, unde şi în ce
mod au să-l caute pe cel bolnav ca să-l poată vindeca”6. Schimbând şi lărgind totodată
perspectiva, S. Florea Marian sugerează, pc linia valorii cultural-identitare, o foarte
interesantă relaţie între tradiţia magică şi religie. Relevă, pc dc o parte, o nonopoziţie
magie-religie, cu excepţia magiei negative, a „vrăjilor”, iar pc de altă parte, o evoluţie
specifică dinspre magie spre religie: „cu timpul s-au prefăcut într-un fel de exorcisme
crcştine”7. Este o relaţie care atât sincronic, cât şi diacronic, după cum sugera, cu alţi
termeni, la vremea sa şi Marian, ar putea facc şi astăzi obiectul unor discuţii ştiinţifice şi
al unor cercetări de adâncime încă aşteptate.
O lectură a cclor două colccţii - care se impun şi astăzi, alături dc
monumentalele monografii ale lui Marian, ca instrumente dc lucru deosebit dc utile pune în valoare un mod dc ordonare, sistematizare, într-o viziune carc sc cere descifrată
cu atenţie în profunzimea ei.
1. La o privire dc ansamblu asupra colecţiilor, urmărind elementele analiticc din
capitolele introductive, în relaţie cu modul dc structurare propriu-zisă a materialului,
semnalăm încercarea dc determinare şi explicare a unor critcrii dc diferenţiere, care
privesc forma de expresie poetică-tcxtul raportat la ansamblul fenomenului. în această
viziune integratoare, diferenţierea textelor magice în : descântece (prima colccţie) şi
ccle trei secţiuni: vrăji-farmece-desfaceri (colccţia a Il-a) este realizată şi analizată de S.
Florea Marian, prin raportarea la o grilă de distincţii care implică relaţia cu contextul
fenomenului: finalitate, roluri specializate în performare, timp ritual consacrat,
instrumentar specific, mediere supraumană. Această paradigmă a fenomenului care
integrează textele poetice cu conţinuturi diferenţiate urmează criteriul de polarizare:
bcnefic-malefic.
Astfel, conform acestui sistem de gândire care fixează disocieri textuale
(folclorice) prin raportare la ansamblu (fenomen), descântecele implică dominanta dc
rol feminin a „descântătoarelor”, şi sunt grupate funcţional, orientate bcncfic, având în
vedere „întoarcerea, alinarea şi vindccarea diferitelor boale corporale, dc cari suferă nu
numai oamenii, ci şi animalele domestice” .
La pol negativ, vrăjile sunt prezentate de Marian ca texte magice cu finalitate
malefică („scopul acestora este de a face cuiva mai mult sau mai puţin rău” ; ele implică
- în analiza autorului roluri consacratc cu diferenţe dc gen (vrăjitori/vrăjitoare), cu
accentuarea femininului în performare, şi cu prioritatea vârstei înaintate („mai cu seamă
unele femei bătrâne”; „rar când face accasta vreo nevastă sau fată, iar dintre fete numai
acelea carc au pierdut toată speranţa că se vor mai putea mărita; dar şi acestea numai rar
6 Idem, XV.
7Idem, p. XVI.
8 Vrăji, farmece şi desfaceri, adunate de Simion Florea Marian, membru al Academici Române,
Bucureşti, 1893 (Extras din Analele Academiei Române, seria II, tom XV. Memoriile Secţiunei
Literare); Introducere, p. 6.
9 Idem. p. 7.
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când vrăjcsc singure”)10; componenta de praxis are eonotaţii negative care-o
diferenţiază: „plante veninoase sau obiecte spurcate şi molipsitoare” 11; indicele specific
dc cod temporal marcat de Marian atestă un interval calitativ malefic: „dc cum începe a
sc însera şi până la miezul nopţii sau mai bine zis până la cântători” 1', ca timp al
„spiritelor cele necurate” care „aleargă încolo şi încoace, căutând doar ar putea afla pe
cineva ca să-i facă vreun rău, vreo stricăciune oarecare”13; câmpul conotaţiilor malefice
vizează şi medierea demonică relevată de textele magice: „în vrăjile ce le rostesc (...) îşi
iau dc cele mai multe ori refugiul la spiritele cele necurate” 14.
Pe linia acestor distincţii făcute dc S. Florea Marian şi aplicate în structurarea
colecţii lor, farmecele se deosebesc dc vrăji „atât în privinţa cuprinsului, a scopului ce-1
urmăresc şi a mijloacelor ce le întrebuinţează, cât şi în privinţa timpului când se fac” 15.
Finalitatea accstei subcategorii de texte este ca „cela ce farmecă sau pentru care se
farmecă să se facă faimos, plăcut, atrăgător şi fermecător, (...) şi pe urmă, dacă prin
mijloacele şi apucăturile anterioare nu şi-a ajuns scopul, a farmcca, adecă a fura minţile
celor pc care îi iubeşte şi dc cari doreşte a fi iubit” 16; rolul esenţial feminin, al
fermecătoarelor, se manifestă în relaţie cu „fetele cele mari, ca acestea să fie bine
văzute, vorbite de bine, iubite şi jucatc de feciori” 17; medierea sacră, evidenţiată
prioritar de conţinutul textelor, revine cu predilecţie „Maicii Domnului, ca aceasta să le
dea ajutorul necesar” 18; instrumentarul ritual bcncfic are calitatea nccesară a purităţii
„cât sc poate dc curat” şi include „mai ales plante mirositoare şi au de scop mai mult de
a atrage, a farmcca, a fura minţile cuiva, ca respectivul să iubească şi să vorbească
numai cu acela care i-a făcut pe dragoste, nicidecum însă a-1 nenoroci” 19; timpul ritual
consacrat indică un interval codificat condiţionat de absenţa maleficului: „mai cu seamă
înainte dc răsăritul soarelui, adecă de cum prinde a se revărsa de ziuă şi până ce răsare
soarele, când toate spiritele cele necurate au dispărut de pe faţa pământului”20.
în determinarea notelor distinctive ale subcatcgorici textuale a desfacerilor,
raportate la ansamblu, Marian semnalează - cu o înţelegere profundă şi subtilă a
fenomenului - ambivalenţa desfacerilor: „un îndoit scop, bun şi rău”21, o dedublare a
perspectivei: „dc a îndepărta toate vrăjitoriile şi farmecele, adecă toate făcăturile şi
aruncăturile, tot faptul şi datul, toată mânia, urgia şi urâciunea, toată dragostea şi iubirea
impusă cu de-a sila” şi „de-a se face pe sine plăcută înaintea altora”" ; autorul
marchează şi coincidenţa de rol, cu subcatcgoria farmecelor: „fermecătoarele fac şi
desfaceri” ; făcând observaţii asupra coordonatei temporale rituale, sesizează ca aspect
10 Idem, p. II.
11 Idem, p. 8.
12 Idem, p. 10.
'3Idem, p. 11.
14 Idem, p. 10.
15Idem, p. 11.
16 Idem, p. 13.
17Ibidem.
Is Idem, p. 12.
19Idem, p. 13.
2(1Ibidem.
21 Idem, p. 14.
22 Ibidem.
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n.•normarea „timpul desfacerilor nu e hotărât”; „se şi fac oricând, de cum se revarsă de
ziuă şi până se înnoptează” , prin dependenţa de situaţie „cum vede cineva că i s-a
Iftcut rău”24.
Prezentarea distinctivă în baza parametrilor menţionaţi se completează la nivelul
liccărei subcategorii cu stabilirea unor raporturi de natură lingvistică; de pildă, pentru
categoria vrăji, Marian determină analitic seria termenilor derivaţi dc la termenul de
bază vrajă: vrăjitor/vrăjitoare, vrăjitorie, vrăjit, sugerând şi terminologic unitatea
subansamblului. Tot în perimetrul relaţiilor lingvistice sunt semnalate, în acelaşi câmp
.cmantic, variaţii sinonimice „poporane” ale termenului de bază : „ vrajă are înţelesul
dc fa p t sau dat, făcătură, dătătură şi aruncătură”, cu sensul general de fa p tă rea.
Nivelul textului poetic este prezent în planul diferenţierilor semnalate, în primul
rând, în planul conţinutului şi funcţiei „în privinţa cuprinsului şi mai cu seamă a
scopului ce-1 urmăresc”25, dar şi în planul apropierilor, Marian sesizând unele asemănări
• lc formă între cele patru subspecii, respectiv elemente de metrică legate dc modul dc
performare a textelor: „atât unele cât şi altele sunt compuse, în genere, din versuri
neregulate şi de cele mai multe ori chiar nccadenţatc, din cauză că ele nicicând nu sc
cântă, ci numai se rccitează în taină”.
2.
Trecând dinspre această lectură dc ansamblu a colecţiilor spre organizarea
interioară a materialelor din colccţii sc poate remarca ilustrarea antologică a textelor
printr-o raportare la un complcx de elemente contextuale adunate într-o rubrică numită
dc Marian „observaţiuni”, care însoţeşte, constant, fiecare text.
în această secvenţă descriptivă („observaţiuni”), un grupaj dc date vizează
operaţia de culegere, cu indicarea sursei (numele şi locul de provenienţă ale
informatorului), precizarea modului dc comunicare (orală: „după cum mi-a spus
Domnica Popescu, româncă din Ciudeiu”), alături dc menţionarea modalităţii de
culegere („mi-a dictat vraja aceasta”), specifică cpocii, în care nu existau încă mijloace
tehnice dc înregistrare.
Un alt grupaj de date sugerează viziunea integratoare a lui Marian, rclaţionarea
textului cu ansamblul fenomenului, prin referiri la codul temporal (timpul consacrat
performării textului) şi la componenta practică rituală: gestual-mimică şi obiectuală.
Autorul marchează - în conformitate cu realitatea performării - relaţia dintre dintre
praxis şi pocsis, sincretismul limbajelor. De exemplu: „Descântătoarea ia o unealtă dc
măiestrie pe care o cufundă neîncctat într-un vas cu apă neîncepută şi tot de atâtea pori o
scoate afară, în tot decursul cât rccitează descântecul”26.
Interesul de orientare filologică îl determină pe Marian să ataşeze textelor
magice o rubrică dc „note”, cu cxplicaţii terminologice preluate dc acesta, de Ia fiecare
informator, în timpul culcgcrii propriu-zise (sc anticipează, intuitiv, fişa dc terminologic
din instrumentarul complcx al anchetei folcloristice actuale). S. Florea Marian insistă,
pc latura lingvistică, şi în explicarea unor elemente specific dialcctale: morfologice,
fonetice, sintacticc, păstrate în transpunerea textelor în colccţii.
23Idem, p. 17.
2" Idem, p. 16.
25 Idem, p. 6.
26 Descântece poporane ale românilor, culese de Simion Florea Marian, membru al Academici
Române, Suceava, 1886, p. 343.
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Lcctura făcută celor două colecţii surprinde numai un aspect - însă relevant pentru amplitudinea gândirii etnologice a unui intelectual dc marcă al sfârşitului de
secol XIX, membru al Academiei Române, autor al unor „tomuri grele”, cu o
masivitate care „înspăimântă” - după cum aprecia O. Bîrlea - operă care „îl aşază în
rândul întâi al celor ce s-au ocupat de cultura populară”, atestând „o robusteţe de
invidiat şi o putere de muncă rar întâlnită, iar onestitatea cu care au fost lucrate tomurile
le conferă o durabilitate ce pare a creşte cu trecerea timpului”27.

CO N T R IB U ŢIA LUI S. FL. M ARIAN LA ST U D IE R E A M ITO LO G IEI
PO PU LAR E R O M Â NEŞTI
Mihai Alexandru C A N C IO V IC I

Simion Florea M arian and m agical-cultural register, re-exam ined in a reccnt
reading
The author refers to cultural register o f the magical phenoinenon in Simion
Florea M arian's work, pointing out the attempt to determine and explain some o f the
differentiation criteria between magical texts: spclls and charms.

~7Ovidiu Bîrlea, op. cit., p. 234.

Cea dc-a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi prima decadă a secolului XX
■unstituie o perioadă dc mare efervescenţă culturală, dc emulaţie reală a unor cărturari
pasionaţi folclorişti şi etnografi în studierea culturii orale româneşti.
Una dintre personalităţile care domină realmente sfârşitul secolului al XlX-lca şi
i ;ire a lăsat o operă de referinţă în accst sens, a fost S. FI. Marian. Dc formaţie teologală,
d a îmbinat profesia dc preot cu cea de învăţător şi ulterior profesor, fiind însă
permanent interesat de ccrcctarca tradiţiilor şi obiceiurilor populare din Bucovina.
Putem afirma din perspectiva cercctărilor modeme că S. FI. Marian sc impune ca un
adevărat etnolog al sfârşitului secolului al XlX-lca, lucrările sale devenind nişte repere
pentm studiile ulterioare ale culturii arhaice.
Cercetător prolific al tradiţiilor populare bucovinene, el a lăsat o operă
impresionantă conţinând lucrări dc referinţă, precum: Ornitologia poporană
românească (1883), Descântece poporane româneşti (1886), Nunta la români, studiu
etnografie istorico-comparativ (1890), Naşterea la români (1892), înmormântarea la
români (1892), Vrăji, farmece, desfaceri (1893), Sărbătorile la români I (1898), II
(1899), III (1901), Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor (1903),
Legendele Maicii Domnului (1904).
S. FI. Marian a fost primit în 1882 în Academia Româna, care i-a decernat şi
premiul Năsturel-Herescu pentm Ornitologia poporană românească, rccunoscându-i-se
astfel meritele de cercctător asiduu al culturii orale.
Dintr-o lectură profundă a întregii creaţii a cărturarului bucovinean, făcută cu
discernământ critic şi obiectivitate, se poate afirma cu certitudine că majoritatea
studiilor sale conţin numeroase referinţe la credinţe şi reprezentări din mitologia
populară ce sc integrează intr-un sistem mitologic. El prefigurează, în accst sens,
ccrcctărilc sistematice carc vor urma în accst domeniu, fiind un deschizător de drum
pentm discipolul său, Tudor Pamfile.
Ne propunem în comunicarca de faţă să punctăm doar câteva din ccle mai
importante crcdinţe şi reprezentări, preluate ulterior de T. Pamfile şi dc o întreagă
pleiadă dc cărturari şi ccrcctători cu preocupări dc mitologie populară.
S. FI. Marian a fost un culegător şi cercetător pasionat al tradiţiilor din zona
Bucovinei, materialele sale impunându-se prin noutate, ca referinţe bibliografice
esenţiale.
Trilogia sa Naşterea, Nunta şi înmormântarea la români analizează în spirit
etnologic comparativist, obiceiurile ritual-ceremoniale prilejuite dc ccle trei momente
esenţiale din viaţa omului: naşterea, nunta şi înmormântarea. Cele trei studii sunt bogate
în ilustrări de materiale documentare, nu numai din zona Succvei, ci şi din alte părţi ale
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ţării, ceea cc conferă o dcschidcre mai mare a acestora.
In Naşterea la români autorul acordă un spaţiu substanţial, în câteva capitole,
unor reprezentări mitologicc ce participă mai mult sau mai puţin la această importantă
secvcnţă ritual-ceremonială din viaţa omului.
Din perspectiva mitologului modern, ccrcetător al unui sistem mitologic al
culturii arhaice româneşti, observaţiile, referinţele lui S. FI. Marian sunt de un real
interes, ele deschizând nişte căi dc acces spre studierea detaliată a unei mitologii
populare.
Aceste reprezentări putcrnic angrenate în misterul naşterii pruncului acţionează,
uneori, într-o ambivalenţă funcţională şi pot fi bencfice dar şi malefice, perturbând, în
unele situaţii, desfăşurarea normală a nativităţii, aducând chiar prejudicii nounăscutului.
Capitolele cu referinţă la aceste reprezentări sunt micro-studii de mitologie
populară care au servit apoi lui T. Pamfile şi altor etnologi să pătrundă în universul atât
de fascinant al mitologici româneşti.
Ursitoarele sunt fiinţe mitologicc cu o funcţionalitate ambivalenţă, purtătoare ale
simbolului sorţii în mentalul colectiv. De regulă, ele sunt în număr dc trei fete sau zâne
care rostcsc şi ursesc viitorul noului-născut într-un registru nocturn, în timp sacru, în
nopţile fară soţ (a treia, a cincca sau a şaptea, dc după naşterea pruncului). Ele
acţioncază într-un spaţiu sacru, de obicei la fereastra casei unde s-a născut copilul. Sunt
fiinţe invizibile, mesajul lor nu mai este auzit de nimeni, întrucât actanţii principali ai
ritualului naşterii, moaşele, „au destăinuit toate sccrctelc lor şi de accea, acum sc feresc
dc urechile lumii, cu atât mai mult de ochii săi” 1.
Actantul principal al ritualului-ccremonial al naşterii, moaşa, mijloceşte relaţia
comunitarului, rcspectiv a familiei nou-născutului, cu reprezentările sorţii, organizând
„masa ursitoarelor” pentru a obţine un captatio-bencvolentiae al acestora.
S. FI. Marian facc referinţe comparativiste privind originea şi structura unor
asemenea reprezentări mitologice la diverse popoare, urmărind, în acelaşi timp, şi
etimologia cuvântului.
Dintre cele mai interesante proiecţii simbolice ale imaginarului colcctiv, având
funcţionalitate malefică, putem enumera doar câteva din cele relevate de etnolog în
lucrarea citată: Zburătorul, Samca sau Avestiţa, Mama Pădurii. Demonologia
românească este bogată în asemenea fiinţe ciudate care produc diverse prejudicii
oamenilor, creează o teamă, insuflând comunitarului frica dc ceva necunoscut, greu dc
înfrânt. Zburătorul, de pildă, acţioncază în perioadele prenatale, producând prin forţa sa
malefică pierderea copilului dc către viitoarea mamă.
Mentalitarul colcctiv îl reprezintă printr-un simbol antropo-zoomorfic: „e un
spirit rău, ca un zmeu, carc intră noaptea pc coş sau horn în casele oamenilor, sub formă
dc şarpe şi cu aparenţă dc flăcău şi carc chinuieşte noaptea pe femeia cc are lipitură,
adică pc aceea carc se scoală dimineaţa fară puteri, zdrobită dc osteneală şi cu vineţele
pe corp”2.
Dintre reprezentările mitologicc cu funcţionalitate malefică, de regulă în
' S. FI. Marian, Naşterea la români, ediţie îngrijită de I. Datcu. Editura Grai şi suflet - Cultura
Naţională, Bucureşti, 1995, p. 98.
2 S. FI. Marian, op. cit., p. 21.

Contribuţia lui S. FI. Marian la studierea mitologici .

|M» i.ital, putem ilustra pc Avestiţa sau Samca, cunoscută în Bucovina sub numele dc
\ mu a şi Spurcata, iar în Ţara Românească Avestiţa, aripa Satanei. Acest personaj
f iil.it, care se metamorfozează sub diferite forme zoomorfe prccum: câine, pisică,
i '.'i.i. porc, oaie, viţel etc., cât şi în insecte: muscă, cărăbuş, păianjen, ori păsări,
(Mioncază împotriva femeilor însărcinate, producându-lc prin diverse manifestări dc
butură, pierderea copilului ori chiar moartea lor, sau împotriva nou-născuţilor,
« ui/ându-le diferite spasme sau paralizii. Comunitarul îşi manifestă acţiunca
ipotropaică faţă de acest spirit cu putcrnice puteri malefice, prin gesturi rituale, prccum
v iierca numelui Samcăi pe pereţii caselor, sau prin rugăciuni ori descântece dc Samcă.
li telul acesta protecţia se asigură atât la nivel gcstual cât şi la cel al textului cu valoare
«ncrală.
S. FI. Marian face referiri comparativiste privind prezenţa accstei reprezentări în
cultura românească şi, în alte culturi europene, ilustrând, dc asemenea, opoziţia
comunitarului împotriva Samcăi şi prin texte de descântece din zona Bucovinei cu
clecte apotropaice.
Credinţele din Ţara Românească relevă acţiunea malefică a Mamei Pădurii
r.upra pruncilor nou-născuţi, cărora le provoacă un plâns continuu: „După credinţele
Im Ţara Românească nu e bine ca un copil să se scoată din casă înainte de 40 de zile dc
l.i naşterea lui, căci scoţându-se, se lipeşte Mama Pădurii de dânsul” .
Contribuţia cărturarului bucovinean la dezvoltarea unei arhive de informaţii cu
* oracter mitologic se relevă şi în alte lucrări ale sale.
De pildă, trilogia Sărbătorile la români, cc constituie un important şi remarcabil
«lemers privind structura şi desfăşurarea unor importante obiceiuri legate de celebrarca
unor festinuri ale anului calcndaristic la români, conţine bogate referinţe dc natură
mitologică, adunate şi cunoscute de autor din zona Bucovinei, dar şi din alte părţi ale
ţării.
Unul dintre capitolelc volumului al Il-lca Păresimile (1899), Caii lui SânToader este bogat în informaţii şi crcdinţe de mitologie populară cuprinzând, de
asemenea, legende şi povestiri cu caracter mitologic, care s-au instituit într-o bancă dc
date referenţială pentru toţi etnologii dc mai târziu, cercetători ai sistemului mitologic
românesc.
După credinţele bucovinene, dar şi din alte părţi ale ţării, Sfântul Toader are mai
mulţi cai pe carc-i scoatc la păscut dc ziua sa. în Banat, dc pildă, „Sân-Toadcr are şapte
până la doisprezece cai, care asemenea sunt feciori frumoşi, făcuţi din feciorii care şi-au
părăsit drăguţele, dar că au cozi şi capctc ca caii şi fiecare din ei este încins cu lanţuri”4.
Caii lui Sân-Toadcr devin, astfel, reprezentări mitologice cu acţiune malcfică,
legată de sărbătorirea Sf. Toader: „Caii lui Sân-Toadcr sânt foarte răi. Ei nu cruţă pe
nimeni şi mai ales pc fetele şi muierile cari nu le ţin şi cinstesc zilele, şi cu deosebire
cari nu ţin şi cinstesc ziua stăpânului lor, adecă a Sân-Toadcmlui celui mare, ci pe toţi
ii bat şi îi calcă cu picioarele până ce-i lasă morţi”5.
în acest sens, în mentalitatea populară există convingerea că trebuie rcspcctat
tabuul lucrativ, mai ales de cătrc femei, fete mari şi neveste tinere, în zilele de Sf.
' S. FI. Marian, op. cit., p. 236.
4 S. FI. Marian, Sărbătorile la români, I, Editura Fundaţiei culturale române, 1994, p. 244.
' S. FI. Marian, idem, p. 244.
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Toader. Esle un mod dc neutralizare a acţiunii malefice a acestor personaje mitologice,
prin sărbătorirea Sf. Toader, patronul lor.
Acest capitol dcdicat Lui Sân-Toader sc impune ca un micro-studiu dc natură
mitologică pentru întreaga lucrare a cărturarului bucovinean.
Un alt important studiu folcloric al lui S. FI. Marian Insectele în limba,
credinţele şi obiceiurile românilor, facc un interesant inventar al cclor mai cunoscute
insecte, într-o viziune a credinţelor mentalitarului colectiv ce implică, în primul rând,
sistemul onomastic popular dar şi pe cel legendar legat de prezenţa insectelor în natură,
dc originea şi comportamentul lor.
Studiul este impregnat de informaţii, credinţe şi legende populare, impunându-se
ca o adevărată cartc dc mitologic populară. Consemnăm doar un exemplu elocvent de
tratare în spirit mitologic a unei insecte din acest volum. Albina, fiinţă cu profunde
semnificaţii simbolice, devine un actant important în legendele cosmogonice. Potrivit
unor credinţe bucovinenc, albina este însărcinată dc Dumnezeu să afle dc la arici, un alt
actant important cosmogonic, cum trebuie să alcătuiască formele de relief. Albina îi
destăinuie demiurgului ccea ce a cunoscut din mărturisirile tainice şi tabuistice ale
ariciului. înfuriat de lipsa de discreţie a albinei, ariciul a blcstcmat-o ca oamenii să-i
mănânce excrementele. Legenda citată de S. FI. Marian conchide decizia creatorului
divin: „însă Dumnezeu pentru binele ce i I-a făcut albina, n-a lăsat să fie aşa cum a vrut
ariciul, ci a binecuvântat-o ca scârna sau baliga ei să nu fie spurcată, ci bună dc mâncat
şi aceea c mierea”6.
Albina în cultura arhaică sc impune ca un simbol plurivalent al fiinţei
binecuvântate dc Dumnezeu să fie de folos oamenilor prin produsele sale. Atât mierea
cât şi ceara au multiple întrebuinţări bcneficc. Albina „e sfântă pentru că, din ceara pc
care o produce se fac lumânările. E făcută din lacrimile Precistei, e păcat s-o omori”7; „e
o muscă blagoslovită dc Dumnezeu să facă miere şi ccară, fără ca omul nu poate nici la
moarte, nici la naştere şi cununie, o insectă plăcută lui Dumnezeu”8.
întregul capitol dcdicat albinei din lucrarea citată se impune ca un model de
analiză mitologică pentru data la care a fost elaborat şi nu poate fi eludat nici astăzi în
interpretările simbolistice moderne.
Nu putem închcia micul nostru excurs fără a aminti o lucrare importantă a
cărturarului bucovincan, publicată în 1904, Legendele Maicii Domnului. în această
carte unică, în felul ci, în literatura de specialitate, Marian recompune imaginea
legendară a Maicii Domnului din texte arhaice cunoscute dc autor din Bucovina, unele
având o largă circulaţie în diverse zone ctnofolclorice ale ţării.
în felul acesta, cl realizează un personaj dc esenţă mitologică creştină ce preia
influenţe multiple din textele apocrife, biblice, uncie fiind sensibil marcate chiar de
surse livreşti.
în urma Conciliului ecumenic din Ephcs din 431, s-a consfinţit cultul Maicii
Domnului, ceea cc a permis crearea unei literaturi populare de esenţă mitico-rcligioasă
6 S. FI. Marian, Insectele în limlui, credinţele şi obiceiurile românilor, Bucureşti, Carol Gobl,
1903, p. 125.
I. Muşlea, Ov. Bîrlea, Tipologia folclorului la chestionarele lui B. P. Hasdeu, Editura
Minerva, Bucureşti, 1970, p. 302.
s I. Muşlea, Ov. Bîrlea, op. cit., p. 301.
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pe spaţii culturale diferite şi în etape social-istorice aparte.
In imaginarul colcctiv tradiţional, naraţiunile mariane au circulat sub diferite
lorme: legende, basme, eolinde şi chiar descântece.
Parcurgând întreaga lucrare a lui S. FI. Marian, putem reconstitui sccnariul biblic
ni diversele sale secvenţc narative ce conţin etapele importante ale vieţii şi activităţii
I ccioarci Maria: naşterea ei, crearea unei stări de binecuvântare, momentul nativităţii
pruncului sfânt şi al legăturii cu sărbătoarea Crăciunului, fuga în Egipt, căutarea
Domnului Iimis Christos şi adormirea Maicii Domnului. Universul legendar al
■i naţiunilor marianice este legat dc crearea unui arhetip cultural - cel al maicii bune, al
mamei care a preluat suferinţele tuturor oamenilor, încercând să le aline.
Maica Domnului în conccpţia tradiţională a mitologici populare româneşti
devine simbolul bunătăţii supreme, al gingăşiei şi sensibilităţii materne, ea
i . compensează pe toţi accia (fie oameni sau animale) carc o ajută în diversele înccrcări
prin carc trece dc-a lungul vieţii.
Sunt foarte cunoscute naraţiunile cc istorisesc marca taină a naşterii
Mântuitorului. în Bucovina, Crăciun ar fi fost proprietarul staulului unde Sf. Fecioară a
poposit să nască. El era un om bogat, hain la suflet şi nu a vrut s-o primcască. în
ichimb, soţia sa Crăciuneasa, de profesie moaşă, a ajutat-o pc Maica Domnului la
naştere. Crăciun, furios că nevasta sa nu i-a respectat porunca, i-a tăiat accstcia mâinile
drept pedeapsă. Fecioara Maria, impresionată dc sacrificiul femeii, va săvârşi acel
miracol dc a-i reda femeii mâinile, de data aceasta dc aur, drept mulţumire pentru gestul
ei de bunătate. După naşterea pruncului sfânt, potrivit legendei bucovinene, boul carc a
mâncat din fânul cc I-a acoperit pc Iisus şi s-a culcat, rumegând, a fost blagoslovit de
Maria să aibă saţ, pe când pc calul care a mâncat tot fânul, l-a blestemat să nu fie
niciodată sătul.
S. FI. Marian consideră motivul căutării Domnului Iisus ca cel mai răspândit şi
mai bine realizat artistic din legendele de acest tip. Menţionează că numai din Bucovina
i adunat 23 dc variante. Autorul însuşi exprimă o anumită filiaţie a textelor cu un model
extrem de cunoscut: „Deci cu cred că izvorul legendei nu poate fi altul decât Visul
Maicii Domnului în compilaţiune cu un alt oareşicare apocrif creştin sau şi cu o legendă
păgână anterioară răstignirii Domnului nostru Iisus Christos”9.
Naraţiunile grupate tematic în jurul acestui motiv se leagă de jertfa răstignirii lui
Iisus pe cruce şi reconstituie traseul iniţiatic al Sfintei Fecioare Maria în căutarea fiului
pierdut. El sc regăseşte pe tot teritoriul daco-românesc, într-o varietate dc forme.
După legendă, Maica Domnului va avea o atitudine diferenţiată faţă de cei doi
meşteri care au participat la crucificarea lui Iisus: pe tâmplarul carc a construit o cruce
mai mare l-a blestemat să nu aibă spor dc bani pentru munca sa, binecuvântându-1, în
schimb pc fierarul care i-a subţiat piroanele lui Iisus, să fie prosper.
în căutarea fiului său, Maica Domnului se înduioşează de drama unei broaşte.
Amuzându-se, în acciaşi timp, de sluţenia micului ei broscoi, o blagosloveşte pe accasta
ca după moarte să nu se împută, oamenii să poată bea apă după ca şi să fie prezentă în
orice apă dc izvor.
De Crucificarea Mântuitorului şi căutarea lui dc către mama sa se leagă şi
S. FI. Marian, Legendele Maicii Domnului, ediţie îngrijită dc I. Benga şi Bogdan Ncagota,
Editura Ecco, Cluj-Napoca, 2003, p. 110.
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motivul jidovilor (termen arhaic ce-i denominează pe evrei). într-o concepţie străvechc
şi mai ales a sfârşitului de secol al XlX-lca şi a începutului celui de-al XX-lea, când au
fost consemnate aceste naraţiuni, jidovii erau personaje cu trăsături malefice, aparţinând
unei categorii a Uriaşilor10. B. P. Hasdeu susţine chiar o origine geto-dacică a motivului
jidovilor prin prezenţa unor toponime ca Jidova, Jidovin, Jidovu, Jidoştiţa11.
Mentalitarul colectivităţii de tip arhaic îi percepe pe evrei ca pe autorii morali ai
crucificării lui Iisus. Tema persecuţiei Mântuitorului este asociată prezenţei jidovilor.
în accst context istoric, jidovii sunt prezentaţi într-o formă grotescă, încărcaţi de
răutate, cinism şi condamnaţi de comunitarul tradiţional pentru crucificarea lui Iisus.
Ajunşi la capătul acestui scurt demers în opera lui S. FI. Marian, putem aduce
câteva precizări cu valoare concluzivă:
Cărturarul a contribuit în mod substanţial prin materialele documentare culese
atât din zona Bucovinei cât şi din alte regiuni ale ţării, la alcătuirea unei valoroase
arhive dc date etnofolclorice.
El a fost un pasionat culegător al credinţelor şi tradiţiilor mitologice, în
accepţiunea din acel timp a termenului. Nu-şi putea permite la data respectivă să
efectueze culegeri sistematice, neavând nici posibilităţile tehnice de astăzi. El a
consemnat la dictare textele, le-a adunat cu migală, dar cu o dăruire şi pasiune demne de
admirat, trudind în descoperirea şi notarea unor informaţii de certă valoare.
îl putem considera, fără nici o exagerare, un precursor însemnat al mitologici
populare româneşti, cărţile şi informaţiile sale constituind pentm etnologi un reper
ştiinţific important şi valoros.

Simion Florea M arian ’s contribution to studying Rom anian peoplc
mythology
Mihai Canciovici pointed out the importance o f Simion Florea M arian's activity,
a passionate writer, who lefi for posterity a basic work useful in rcsearching Romanian
habits and traditions, also being a precursor o f Romanian mythology.

1(1 Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul sec. al XlX-lea. Răspunsuri la
chestionarele lui Ov. Densuşianu. Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. 167-172 (Jidovii), p.
338-349 (Uriaşii).
11 S. FI. Marian, idem, p. 10.
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în activitatea academică a lui S. FI. Marian un loc important îl ocupă relaţia sa
cu premiile Academiei, unde cl a dovedit deosebită competenţă, dar şi faptul că s-a
Inicurat de o înaltă aprecicrc din partea Academiei.
Ales membru al prestigioasei instituţii la 26 martie 1881, Marian a activat pe
parcursul vieţii şi în comisiile dc specialitate ale Academici, unde a fost însărcinat
deseori cu cercetarea unor lucrări prezentate de autori pentm premiile Academiei. Din
rapoartele pc care le-a întocmit s-a dovedit a fi un recenzor cu observaţii şi aprecieri
bine fundamentate, ceea ce a constituit o contribuţie preţioasă la receptarea lucrărilor de
cultură populară propuse pentru premii.
în cele cc urmează voi încerca să prezint aspectul relaţiei folcloristului cu
premiile Academiei Române în care cl a participat la concursurile pentru premii cu
lucrările sale. Cum este cunoscut, uncie dintre lucrările valoroase ale lui Marian sunt
rezultatul participării sale la aceste premii.
Prima lucrare cu care Marian s-a prezentat Academiei, în anul 1884, a fost
Ornitologia poporană română (t. I-II tip. la Cernăuţi în 1883, 438+423 p.). înainte dc
apariţia celor două volume, Marian publicase, înccpând cu anul 1878, o marc parte
dintre materiale în pcriodicclc vremii: „Amicul familiei”, „Albina Carpaţilor”,
„Familia”, „Observatorul”, ctc. Ornitologia a fost bine primită în cercurile vremii, cum
sc vede şi din recenziile publicate dc unii în „Aurora română”, „Steluţa”, „Telegraful
român”, „Observatorul”, „Familia”, „Românul”, „Timpul” ş.a. însuşi poetul Vasile
Alecsandri îl ajutase pe autor la lucrarc trimiţându-i unele date din popor1.
în comisia premiilor, raportul special asupra lucrării a fost întocmit de dr.
Atanasie Fătu, însărcinat cu examinarea volumului. în raport, după ce sc rcproducc
sumarul lucrării, sc face în încheiere următoarea aprccicre: „Stilul cărţii acesteia este
ales şi plăcut; cu un cuvânt, opera lui Marian ne prezintă o scricre foarte interesantă din
punctul dc vedere al istoriei legendare şi al poeziei poporane a românilor; în consecinţă,
ca merită a fi premiată”2.
Nemulţumit sc pare de raportul prea concis al lui Atanasie Fătu, dar şi sub
impresia discuţiilor din comisia premiilor, George Bariţiu, ca raportor general, dă
extensie caractcrizării lucrării lui Marian. El spune: „Nici una din scrierile intrate estimp
la concurs n-au dat comisiunii ocaziune atât dc bogată la discuţiuni lungi, prccum deteră
accste două volume de ornitologie poporană, cari după alţii s-ar II putut numi mai
nemerit Paserariul poporană, ca să nu ducă pc unii bărbaţi ai ştiinţei la idcea de a
1Cf. O scrisoare (a lui V. Alecsandri) către S. FI. Marian, în „Zori noi”. Suceava, 19 (1965), nr.
5521.
2Analele Academiei Române, II, VI, 1883-1884. p. 141-142.
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N unta la rom âni (1890), în m o rm ân tarea la rom âni5 (1892), V răji, farm ece şi
desfaceri (1893), T rad iţii poporane rom âne din Bucovina6 (1895), S ărbătorile Ia
rom âni7 (trei volume, 1898-1901), Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile
rom ânilor (1903), Legendele Maicii D omnului8 (1904), Hore şi chiuituri din
Bucovina9, ediţie postumă (1910) ctc., editate, în cea mai mare parte, de Acadcmia
Română, al cărei membru era încă dc la vârsta de 34 de ani. Despre valoarea acestor
lucrări, reputatul specialist Gheorghc Vrabie scria în 1968: ... opera etnografică a lui
Marian arată nu numai practici şi obiceiuri pline de pitoresc, ci şi idei străvechi, un
m od de viaţă tipic carpato-dunărenilor. Ca în orice creaţie genială a unui mare poet, şi
în aceste lucrări de etnografie şi folclor cititorul remarcă imaginaţia atât de bogată a
poporului. Păstrate printr-o puternică tradiţie până târziu, Marian, adunăndu-le şi
culegăndu-le la timp, a realizat opere nepieritoare, de mare valoare ştiinţifică. Cel care
urmăreşte mai cu atenţie conţinutul lor şi-l raportă la lucrări celebre din etnografia
generală, ca cea a lui J. G. Frazer, observă că volumele masive ale lui Marian sunt
Creanga de aur a poporului rom ân'{\ după constatarea, valabilă încă şi acum: Ceea ce
astăzi fa c institute cu zeci de cercetători, Marian, în condiţii materiale foarte modeste,
a realizat el singur o operă grandioasă, carc, ncfîind încărcată de o erudiţie indigestă
[...] oferă cititorilor o lectură agreabilă, literară şi în acelaşi timp, de o bogăţie
informativă cum rar se poate întâlni, chiar mai târziu" ,
Şi contemporanii etnografului, din ţară şi străinătate12, i-au recunoscut unanim
valoarea, prccum bunul prieten şi colaborator, preotul Teodor Bălăşel: Lucrări mai
complete, mai ştiinţific clasate şi mai pline de miez în această ramură, nimeni nu le
poate fa ce şi nimeni nu le-a făcut în limba noastră decât ilustrul părinte Marian de la
Suceava. Dumnezeu să vă ajute înainte, ca să împodobiţi literatura română cu alte
multe şi variate opere de asemenea natură, spre folosul şi spre mărirea neamului
nostru13.
Pentru cunoaşterea cât mai exactă a operei lui Marian, în întregul ei, trebuie să
ţinem seama şi de numărul mare de manuscrise, peste 25.000 de pagini, inedite în cea
mai mare parte, rămase dc la academician în casa dc Ia Suceava, dar şi la Acadcmia

5 Trilogia vieţii a fost reeditată de Iordan Datcu, la Editura Saeculum I. O., Bucurcşti, 2000 şi dc
Teofil Teaha, Ioan Şerb şi Ioan Iluşiu, la Editura Grai şi suflet - Cultura Naţională, Bucurcşti,
1995.
6 Reeditată de Iordan Datcu, la Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2000.
Reeditate de Iordan Datcu, la Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994 şi la
Editura Grai şi suflet - Cultura Naţională, Bucurcşti, 2001.
s Reeditată dc I. V. Boldurcanu, Ia Editura Cetatea, Timişoara, 1990 şi dc Ileana Benga şi
Bogdan Ncagota, la Editura ECCO, Cluj-Napoca, 2003.
9 Ediţie îngrijită de Liviu FI. Marian (1883-1942), fiul folcloristului, doctor în litere şi filosofie,
scriitor şi traducător.
10 în Folcloristica română, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968, p. 215.
'| O
1Ibidem,
. p. 214-215.
Vezi şi Paul Leu: Ecouri naţionale şi internaţionale la moartea lui S. FI. Marian, în
Cercetări istorice (scrie nouă), voi. IX-X, 1979, Iaşi, p. 673-678.
13 Scrisoare din 12 noiembrie, 1903, trimisă din Ştefăneşti; nr. inv. 84, colccţia Corespondenţă,
Fondul documcntar S. FI. Marian din Succava.
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Hum.inftM, ordonate cu grijă de Mihai Cărăuşu15. Enumerăm câteva titluri, pentm a
••'■linia uriaşa muncă a modestului bucovinean: Cântece din Bucovina şi Ardeal 11
file; Doine din Bucovina - 1046 file; Doine poporale rom âne din A rdeal - 446
ilt Hore, strigături, cântece din Ardeal, Bucovina şi Ungaria - 475 file; Expresii
»|h i illce şi proverbe poporale rom âne - 53 file, Doine ostăşeşti, balade şi colinde 1• • Iile; Colinde - 164 file; Doine, credinţe şi m oravuri rom âne - 37 file; Cim ilituri
1X3 file; Poveşti bucovinene16 - 313 file; S ărbătorile Ia rom âni (fişe) - 399 file;
\ulinalc sugătoare - 1117 file; M itologia daco-rom ână17, două carnete, format
l'm sii de-ale dorului, două carncte, format A*; A rhiva Bucovinei (Vama, Şiretul,
^ntul Budeuţi şi biserica, Biserica Sf. Dimitrie din Suceava, Biserica M iruuti în
* 18, Istoria• M ănăstirii
** • Dragomirna, Notiţe arheologice, Dicţionar
*
t$t i/\/// Suceava
topografic etc.), patru volume - 262 file etc19.
Astfel că, având multiple preocupări20. Botanica a rămas nefinalizată. Dar cele
S l de capitole publicate în revistele vremii, primul fiind Busuiocul, în Albina
( upaţilor din 1879, au avut o contribuţie covârşitoare la răspândirea cunoştinţelor de
«mobotanică pe tot cuprinsul ţării, atrăgând atenţia şi stârnind curiozitatea confraţilor.
\m dc zile a corespondat asiduu cu oricine i-ar fi putut furniza vreo informaţie în
domeniu, adunând materiale pe care le adăuga manuscriselor sale, inclusiv la textele pe
i .iic le publicase deja. A strâns mii de note, Ie-a verificat şi le-a ordonat cum numai el
tia s-o facă. Dovadă despre aceasta stau sutele de scrisori (din cele carc se mai
i'.r,trează). Proiectul lui Marian era, dc această dată, unul care le întrecea pe toate
Mircea Fotea: Simion Florea Marian, folclorist şi etnograf, Editura Minerva, Bucureşti,
I‘>K7, capitolul Lucrări publicate postum sau rămase în manuscris, p. 162-179.
’ Maria Marian Cărăuşu (1896-1979) şi Mihai Cărăuşu (1896-1979), fiica şi ginerele
i .idemicianului, sunt donatorii Casei şi fondurilor memorial-documentare Simion Florea
\/,irian din Suceava, gest pentru care posteritatea le rămâne mereu recunoscătoare. Mihai
< arăuşu, profesor şi director de liceu, a avut contribuţii deosebite la cunoaşterea şi editarea
operei lui Marian, lui datorându-i-se şi ordonarea tuturor manuscriselor rămase în Fondul
documentar din Suceava.
' Valorificând multe din textele inedite ale lui S. FI. Marian, cercetătorul Paul Leu a publicat
•Ir a lungul anilor câteva volume: Basme din Ţara de Sus, împreună cu Mihai Cărăuşu, Ia
Iditura Junimea, Iaşi, 1975; Basme populare româneşti (voi. I), Editura Minerva, Bucureşti,
1981; Basme populare româneşti (voi. II-1V), Editura Euroland, Suceava, 1997-1998;
Pepelea şi Păcală, Miami-Florida, USA, 1998; Plantele noastre, Editura Euroland, Suceava,
’OOO; Cosmogeneza. Legende cosmogonice şi zoologice, Kenmore, Washington, USA, 2004
ctc.
Mitologie românească, dc Simion Florea Marian, volum editat dc Antoaneta Olteanu, apărut
la Editura Paideia, Bucureşti, 2000, nu este editarea acestui manuscris, ci o excelentă ediţie de
sinteză care reuneşte articole publicate de Marian în periodicele vremii.
Publicat în Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei, XXIV-XXV/1997-1998,
Suceava, 2000, p. 291-330, de Aura Brădăţan.
1‘ Toate aceste manuscrise, aranjate, numerotate şi copertate de Mihai Cărăuşu, se află în Fondul
documentar Simion Florea Marian din Suceava.
1 Pe lângă activitatea intensă în cercetarea culturii populare, Marian activa şi ca profesor şi
catehet la gimnaziul din Suceava, facea drumuri dese în regat, la şedinţele Academiei, colabora
la activitatea redacţională de la Revista politică, al cărei membru fondator era, avea preocupări
diverse pc tărâm social şi, nu în ultimul rând, o numeroasă familie.
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Simion Florea Marian şi premiile Academiei Române

| u « • ui participat A. Papadopol-Caliinach, V. Maiu, Grigore Tocilescu,
i>< Mlioi-mu. Nicolae Quintcscu, Gh. Sion, Gr. Ştcfanescu, V. A. Urechia, P. S.
V»i» Imii, Al Roman, N. Ionescu şi B. P. Hasdeu, s-au supus la vot două propuneri: una
. m . <>n hloiâ că nu i sc poate acorda premiul lui Marian fiind membru al Academiei şi,
.n i in favoarea sa. Pentru premierea lui S. FI. Marian au optat gen. Şt. Fălcojanu, N.
Ouintcscu, G. Sion, V. A. Urechia, B. P. Hasdeu şi Al. Roman. După votul final, s-a
dccis că nu i se poate acorda Iui Marian premiul Academici, fapt specificat ulterior în
rapoartele secretarului general din 1 şi 24 aprilie 1892, deşi sc recunosc meritele
lucrării. Un pasaj dintr-un raport al secretarului general D. A. Sturdza, precizează între
altele motivul accstci hotărâri: „Constatând însă că autorul acestui manuscript este
colegul nostru S. FI. Marian, d-voastră aţi hotărât că se recunosc meritele lucrării, dar nu
se poate da valoarea premiului, fiind aceasta în contra deciziunei din anul trecut care
opreşte pe membrii activi ai Academici de a prezenta lucrările lor la premiere” 10.
Acclaşi D. Sturdza aminteşte în şedinţa din 24 aprilie 1892, că s-a votat lui S. FI. Marian
premiul Eliade Rădulescu pentru scrierea sa Naşterea şi înmormântarea la români; că
valoarea accstui premiu nu i s-a putut da fiind membru al Academiei; însă s-a prevăzut
în buget o sumă pentru tipărirea lucrării. D. A. Sturdza mai propune să se adopte
hotărârea de a i sc acorda lui Marian o rccompcnsă pentru lucrare, fapt aprobat dc
corpul academic. în final s-a decis ca să i se dea lui Marian o rccompcnsă dc 50 de lei
pentru coala tipărită". Din cc a câştigat Marian la aceste premii a investit mai mult în
casa sa cumpărată cum spune cl undeva „cu condeiul”.
Participarea Iui Marian la concursurile pentru premiile Academiei a fost un
stimulent în realizarea operelor sale; i-a dat un îndreptar academic şi un sprijin pentru
publicare12. Dezbaterile în şedinţe şi discuţiile în comisii i-au oferit unele observaţii de
un real folos pentm reuşita lucrărilor.
într-o instituţie unde se întâlneau toate tendinţele personalităţilor reprezentative
ale culturii şi civilizaţiei româneşti, cum era Academia Română, premierea sa repetată
este o mărturie de apreciere şi, dc efort în acclaşi timp al autorului, pentru a răspunde Ia
propunerile Academiei, cum n-au făcut-o alţii. Cum va scrie N. Iorga în 1907: „Pe când
alţi membri ai Academici nu făceau măcar o comunicaţie într-un an, el dădea în fiecarc
an un volum întreg” 13.
Aşa se explică participarea frecventă a lui Marian cu lucrări la premii, faptul
fiind o dovadă a muncii sale neobosite şi fructuoase, încununată cu succese dc prestigiu.

Simion Florea M arian and Rom anian Academy aw ards

10Ibidem, II, XIV, 1891-1892, p. 139. Vezi şi o altă precizarc făcută în 1893, în ibidem, II, XV,
1892-1893, p. 70-71.
11 Ibidem, p. 2.
'' Alexandru Dobrc, Simeon Florea Marian şi concursurile pentru premiile Academiei Române,
în „Revista de etnografie şi folclor” tom 24, Bucureşti, 1970, nr. 2, p. 250.
' ’ N. Iorga, Un cercetător al vie/ii poporului românesc, în rev. „Floarea darurilor”, 1907, nr. 4,
p. 49-51.
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Cojocam analysis the academic activity o f Simion Florea Marian, especially his
fclalion with academy’s awards, where he proved his special ability. Also is underlined
i ipprcciation he enjoycd from his academician colleagues.

l \L M Ă C I R E A ŞI R Ă S T Ă L M Ă C I R E A U N E I F IG U R I M IT IC E : BORZA

Cornelia M Ă N IC U T:__
Ă
___________________

în domeniul folcloristicii şi etnologiei româneşti, Simion Florea Marian este un
• hisic. în sensul că opera sa este un reper în cronologia, în clasificarea şi în evaluarea
faptelor ştiinţifice ale domeniului şi în sensul că este sursă de informaţie pentru
vcrcetătorii şi comentatorii culturii şi civilizaţiei tradiţionale, până în contemporaneitate,
'.•i nu numai atât, deoarece studiile sale ştiinţifice pot fi utilizate pentru exegeze şi
i omentarii referitoare la fapte din cultura majoră, de la filosofia culturii până la
hermeneutica literară.
Fenomenul are două explicaţii. în primul rând, cantitatea foarte mare de
informaţii culese din mediul cultural tradiţional şi depozitate în arhiva personală pot fi
utile, şi astăzi, pentru etnologul care vrea să reconstituie configuraţia fenomenului
cultural de la sfârşitul secolului al XlX-lea. în al doilea rând, opera sa ştiinţifică se
inscrie într-o mişcare inclusă, la rândul ei, într-un mare curent cultural postromantic.
Dominanta acestuia este recuperarea originilor mitice ale faptelor de cultura tradiţională
şi interpretarea acestora prin raportare la suportul lor mitico-ritualic arhaic. Acesta este
fundamentul pe care se va construi, în secolul al XX-lea, edificiul antropologiei
culturale şi cel al istoriei comparate a religiilor prin contribuţia unor cercetători celebri,
de la Frazer până la Eliade şi Delumeau.
Şi mai există o componentă a metodei sale de lucru, mai rar semnalată:
abordarea lingvistică. în contextul vieţii ştiinţifice de la sfârşitul secolului al XlX-lea,
era aproape inevitabil ca abordările comparativiste din antropologia culturii şi din
etnologie să nu se contamineze de lingvistica comparată, cu atât mai mult cu cât
semantica, inclusiv etimologiile anumitor termeni, poate elucida originea sau/şi funcţiile
unor fapte de cultură tradiţională. în consecinţă, atunci (şi de atunci, până astăzi)
comentariul faptelor de cultură tradiţională, inclusiv - şi mai ales - cele de folclor
literar, implică relaţionarea acestora cu interpretarea faptelor de limbă, mai ales din
punct de vedere semantic şi, într-o oarecare măsură, funcţional. Este o caracteristică
fundamentală şi marele merit al „şcolii” fundamentate, în ştiinţa românească, dc B. P.
Hasdeu şi reprezentată în mod remarcabil de Simion Florea Marian.
Lingvistică şi etnologie
Cuvântul borză este un termen popular şi regional cu o semantică foarte
interesantă şi greu dc explicat. Folcloriştii l-au consemnat în epica orală dc tip
tradiţional (relatarea unor întâmplări, incidente sau evenimente din propria biografie a
informatorului sau din viaţa comunitară) şi în discursul epico-ritualic al descântecelor,
în ambele situaţii, este nume al unui agent malefic. Răspunsurile date de subiecţii
chestionaţi dc folclorişti au fost folosite şi de lingviştii care au redactat Dicţionarul
limbii române, publicat în 1913 sub egida Academiei Române. Conform metodologiei
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ştiinţifice de la sfârşitul secolului al XlX-lea (metodologie utilizată şi de cercetarea
contemporană), descrierea şi interpretarea faptului folcloric sunt însoţite de un
comentariu lingvistic: sensul (sensurile) termenului, familia de cuvinte, scria
sinonimică.
In acest mod procedează şi S. FI. Marian. Naşterea la români (1892) conţine un
corpus de descântece apotropaice şi medicale în carc apare şi Borza. Informaţii
referitoare la aceeaşi figură se află, apoi în Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile
românilor (1903) şi în lucrarea publicată postum Mitologia românească. Folcloristul
sucevean identifică două ipostaze semantico-funcţionale ale cuvântului borză:
• insectă - „gândacul morţilor” sau „muscă de casă”;
• personaj malefic, monstru feminin care îmbolnăveşte copiii în prima
perioadă a vieţii şi a cărui acţiune poale fi anihilată prin acte magice
(descântece).
In familia cuvântului borză sunt incluse borz, îmborzal, burzuluit, iar buză
neagră ar fi un sinonim.
în 1907, în Carte pentru tineretul de la sate, Tudor Pamfile îl citează pe S. FI.
Marian şi reproduce descântecul din Naşterea la români. Mai târziu, în 1916, acelaşi
Tudor Pamfile va include Borza printre „spărietori” şi o va asocia cu „duhurile” sau
„spiritele” pădurii (Mitologie românească). în 1925, Tache Papahagi va completa
comentariile şi va semnala existenţa verbului a bozălui, substantivul boroz şi
antroponimul Borozău în Graiul şi folclorul Maramureşului.
într-o culegere dc Descântece din Moldova publicată în 1982, acelaşi personaj
este apelat cu formula Orza-Borza care pare a fi un joc de cuvinte. Ceea ce este posibil,
cu precizarea că accst joc fonctic nu are, în acest caz, o funcţie ludică (la copii, întradevăr, este vorba de instinct ludic), ci o funcţie psihologică, pentru că induc o anumită
stare psiho-emoţională specifică actului magic. Aceeaşi explicaţie este valabilă şi pentru
formula Boiză îmborzată utilizată în descântecul publicat de Marian.
„Sinonimul” Borzei, Samca (Sanca), este mult mai frecvent în repertoriul
folcloric şi este răspândit pe un teritoriu mult mai extins. Şi totuşi cuvântul Samcă nu a
ieşit în afara ariei semantico-funcţionale a mitului şi a ritualului. în schimb, cuvântul
Borză este folosit foarte frecvent în onomastică, atât ca toponimic cât şi (mai ales) ca
antroponimic1. Mai mult decât atât, şi cuvântul orza este atestat ca antroponim.
Primul comentariu lingvistic ştiinţific (de specialitate) se află în Dicţionarul
limbii române, Tom I, Partea I, Bucureşti 1913, în care foloseşte ca sursă de informaţii
şi lucrările lui S. FI. Marian. Aici este deslăşurată familia borz-bo(a)rză / borzilă,
burzoaie, borzos-borzoasă. Acest dicţionar indică încă două etimologii: tulpina
onomatopeică borz > adj. borz, sub. borză (insectă) şi magh. borzos = zburlit. Ulterior,
Tache Papahagi (1925) derivă verbul a bozălui „a zbârli” de la maghiarul borzoie şi
substantivul propriu Borozău de la maghiarul boroz „pivniţă cu vinuri”. Dicţionarul
explicativ al limbii române (Editura Academiei, Bucureşti, 1975) optează pentru
interpretarea numelui insectei borză ca fiind o „formaţie onomatopeică”. Şi totuşi, N. A.
Constantinescu îl citează, în Dicţionar onomastic român, pe Nicolae Iorga, după care
borz este un substantiv cuman. Mai sunt enumerate, ca rădăcini pentru nume româneşti,

1Cf. N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Edilura Academiei, Bucureşti, 1963.
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substantivele maghiare borz „bursuc” şi borză „gâză”.
Deşi etimologia cuvântului borză rămâne incertă, semantica Iui este mai clară şi
cu adevărat utilă în încercarea de a explica dubla funcţie a acestei „figuri”, cea de
personaj în ficţiunea epică şi cea de agent malefic în descântec.
*
Pentru cei mai mulţi dintre etnologii români, Boiza nu are statut de figură
mitică, fapt dovedit de absenţa ei din majoritatea lucrărilor dedicate mitologiei
autohtone. Şi asta, spre deosebire de sinonimul ci, Samca şi de echivalentul ei, Avestiţa.
Multe dintre lucrările de milologie şi dicţionarele tematice ignoră figura, respectiv
termenul începând cu G. Dem. Teodorescu şi încheind cu Ion Ghinoiu. Borza nu se
manifestă nici măcar în Descântecele românilor, culegerea lui Artur Gorovei publicată
în 1931. Mai este menţionată, târziu şi destul dc confuz, în Dicţionarul de magie,
demonologie şi mitologie românească (1998) al Iui Ivan Evseev. Şi totuşi, textele
descântecelor publicate de Marian conţin motive care ne permit reconfigurarea unui
vechi mit funebru.
Samca este greu de încadrat tipologic, deoarece, conform textului consemnat de
Marian pare a fi un monstru zoomorf „Cu patru picioare / Cu păr de urs îmbrăcată”.
(Mitologie românească, pg. 106.) Nici Borza nu are un statut clar, nu atât datorită
fizionomiei sale, care este evident antropomorfa, deşi monstruoasă, cât datorită unei
sinonimii foarte greu de explicat tară a înfrunta riscul unei speculaţii. Marian afirmă că
„borza se arată copiiilor când ca femeie, şi când ca muscă-de-casă sau ca gândaculmorţilor (lat. Blaps mortisaga L.), cari în unele părţi din Bucovina se numeşte asemenea
Borză.” Copiilor le provoacă „boala-cea-rea, răul sau răutatea copiilor, deci crize de
epilepsie”2.
Magie şi mitologie, boală şi m oarte
Borza este o figură malefică, asociată cu anumite dereglări de comportament ale
copilului mic, parc-se că de natură psiho-emoţională (deşi ar putea avea şi cauze
fiziologice). Deci, destinatarul (pacientul) actului magic (descântecul) este copilul.
în mod paradoxal, aceiaşi adulţi carc apelează la descântec pentru a contracara
efectul malefic al Borzei asupra copiilor lor, îşi ameninţă copiii recalcitranţi sau doar
agitaţi că vor fi pedepsiţi de accastă făptură misterioasă şi înspăimântătoare, care îi va
îngurgita: „Culcă-te, că de nu, acuşi vine Borza şi te mănâncă!” (pg. 110)3. Chiar din
aceste formule rezultă că Borza este un monstru antropofag, fapt confirmat şi de
descântecele „de Borză”, ca şi de ccle „de Samcă”: „Borză îmborzată, / Borză infocată, /
Borză urâcioasă, / Borză fioroasă” (pg. 108), „Cu ochii rânjiţi, / Cu ochii beliţi, / Cu
ureche dăbălată, / Cu gura căscată, / Cu mâni crăpăcioase, / Cu mâni flotocoase.”
(pg. 109)
2 în 1973, Lucia Berdan a înregistrat un descântec din comuna Berzunţi-Bacău, text carc
consemnează evoluţia... culturală, obţinută prin instrucţie, deşi mentalitatea a rămas aceeaşi:
"Mă munceşte boala ce ră / Epilepsia, zis Samca (s.n.) / Nu ştiu din ce-am apucat-o.” (Mitologia
cuvintelor, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, laşi, 2001.)
' S. FI. Marian atenţionează asupra consecinţelor negative în plan psihologic pe care-1 pot avea
asemenea ameninţări, mai ales că vin de la o autoritate incontestabilă, cea a părinţilor.
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Nu este dc mirare că, uneori, Borza este inclusă în familia strigoilor. Ar putea fi
considerată chiar vampir, din moment cc vrea „S-o farme, s-o zdrobească, / Sângele să
i-l bea, / Viaţa să i-o ia, / Carnea să-i mănânce.” (Mitologie românească, pg.109) Şi cu
atât mai mult cu cât - după cum precizează Marian - variantele din Transilvania se
referă la o „fiinţă” numită „Bonză sau Spăriet” care „petrece dc regulă prin pădurile cele
mari” şi are chip de „om păros”, cu mâini şi picioare păroase, cu ochi holbaţi, dinţi
„colţaţi” sau „rânjiţi” şi care are ca scop să sperie copiii şi oamenii şi „Zilele să le
scurte, / Viaţa să le ciunte” (Mitologie românească, pg. 110).
Referentul comun al relatărilor despre borză - insectă şi Borză - personaj malefic
din descântece pare a fi boala şi moartea violente şi cu atât mai şocante cu cât sunt
accidente, evenimente nefireşti în biografia normală a unui individ care ar trebui să
parcurgă tot ciclul vieţii. Legătura cu mitologia morţii se poate explica şi prin
comportamentul borzei ca insectă. Nu întâmplător „în vechime, Borza era considerată
ca un sol al morţii” (Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor, pg. 65). O
explicaţie psihologică (sau chiar psihanalitică) pleacă de la observaţia că borza „umblă
noaptea, rar ziua”, în subteran adică în pivniţe, sub lemne umede (ibidem). Or, noaptea,
implicit negrul şi subteranul fac parte din mitologia şi topografia morţii în orice cultură,
fie ea arhaică sau modernă. Aşa se poate explica faptul că descântecul „de Borză” preia
mai multe toposuri din cântecul ceremonial de înmormântare (chiar dacă acesta nu sc
mai performează în Bucovina, în forma sa completă ) şi le resemantizează.
în una dintre variantele consemnate de Marian, un anume Cosma Diamin
(identificat, mai târziu, de Tudor Pamfile ca fiind sfinţii Cosma şi Damian) este invocat
ca agent benefic, pentru a înfăptui un act magic de un tip spccial: trebuie să aducă, la
apus de soare (reper temporal funebru), din marea cea mare, de la ostrovul mare (reper
spaţial funebru), o „mreană galbenă” carc urmează a fi zdrobită şi fiartă şi oferită borzei
ca substitut pentru copilul bolnav, beneficiar al actului magic. în varianta din Ţara
Românească, în carc agentul malefic este Samca „Cu patru picioare, / Cu păr de urs
îmbrăcată”, monstrul trebuie străpuns cu acul, lovit cu biciul şi aruncat „Peste Marea
Neagră / Unde popa nu toacă, / La Dumnezeu nu se roagă”, tărâm al morţii cu explicite
semne ale demonicului (pg. 106). De data aceasta un demonic identificat din perspectiva
creştinismului.
în alte variante5, apare un alt topos mai apropiat atât dc topografia reală, cât şi de
topografia mitică în general: pădurea. Orza-Borza vine „de la pădure” şi este trimisă „în
codri pustii”, unde este aşteptată de „fata de crai” „cu paharele pline” şi „mesele
întinse” - din nou aluzie la moarte şi la masa ritualică dc înmormântare.
O răs-tălm ăcire a mitului: Borza, făp tu ră bcnefică
Romanul lui Sadoveanu Nopţile de Sânziene, apărut în plină cpocă modernă
(1934), pare a se situa într-un postromantism cu rădăcinile în mişcările culturale de la
începutul secolului al XlX-lea. Dar aceste curente şi direcţii culturale, inclusiv artistice,
4 în multe zone din Bucovina, există şi astăzi Cântecul bradului, dar în variante simplificate. Pe
de altă parte, multe dintre motivele cântecelor ceremoniale au fost preluate de cântecele liricoritualice, adică de bocete.
5 Cf. Lucia Cireş, Lucia Berdan, Descântece din Moldova. Editura Universităţii “Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi, 1982.
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preluau partea cea mai modernă a romantismului pe care o actualizau în contextul unor
curente ştiinţifice cum ar fi mitologia comparată şi sociologia culturii. De exemplu,
parafrazarea şi resemantizarea unor teme şi motive folclorice considerate ca fiind
componente mitico-ritualice ale unor structuri rituale perene, chiar dacă sunt disimulate
şi mai puţim vizibile pentru un neiniţiat.
Şi titlul, şi ficţiunea epică a romanului indică explicit sursa lui mitică: cultul
Sânzienelor celebrate în mediul tradiţional românesc la 24 iunie. Deşi nu este vorba de o
sărbătoare dc prim rang, totuşi, în anumite zone şi în anumite circumstanţe, mitul
Sânzienelor sc actualizează în memoria culturală colectivă şi este asociat cu un cult al
vegetaţiei, deoarece florile cu acest nume au o funcţie apotropaică. Dar, ca în cazul
tuturor cărţilor importante ale lui Sadoveanu, şi romanul Nopţile de Sânziene dezvoltă
simultan mai multe teme, dintre care unele sunt greu identificabile. în acest caz, este
vorba de tema pădurii magice.
Personajul cel mai important al romanului este însăşi pădurea, o pădure
victimizată nu atât de proprietarul ei (care vrea să o vândă), cât de timpul istoric - o
perioadă dc criză a modelului cultural-tradiţional, criză provocată de imixtiunea
civilizaţiei moderne, în ipostaza ei cea mai agresivă şi destructivă: dominaţia valorilor
materiale, adică economice. Intriga pare simplă: proprietarul unei păduri se hotărăşte să
o vândă, pentru a-şi plăti datoriile. Vânzarea înseamnă înstrăinare, cu atât mai mult cu
cât cumpărătorul este un străin în sensul propriu al cuvântului: un francez care
intenţionează defrişarea şi comercializarea lemnului trimis în străinătate. Şi oamenii
locului, şi lucrătorii aduşi de la munte (huţuli - străini ca etnie6, dar autohtoni prin
istoria lor şi prin ataşamentul faţă de spaţiul în carc vicţuiesc) se aliază într-o acţiune
subtilă, greu sesizabilă, dar carc va salva pădurea, pentru că pădurea însăşi este o
făptură a locului. Până la urmă, şi domnul Bemard va înţelege ce se întâmplă şi va
abandona afacerea care se dovedeşte neprofitabilă pentru el. Sânziana, adică Sancta
Diana, adică Diana-Artemis a acţionat în ipostaza ei de protectoare a pădurii.
Dar pădurea aflată în primejdie are un nume care evocă un alt mit. Ea este
identificată de localnici ca fiind codrul Borzei şi este proprietatea unui alt alogen, un
grec Mavrocosti care are un prenume ciudat, Lupu, după cum ciudat este şi numele
surorii sale, Kivi - numele unei păsări rare, iar baba Domnica, „doftoreasă”, deci
magiciană, are „chip dc huhurez”. Şi fizionomiile, şi numele personajelor relevă relaţia
profundă dintre pădure şi stăpânii ei. S-ar zicc că este o relaţie de substanţă, ontologică,
şi nu doar de alianţă. Şi s-ar mai zice că Sadoveanu ne propune să citim expresia „frate
cu codrul” actualizând sensul ci denotativ, şi nu cel conotativ pe care-1 presupune
discursul liric popular. Ceea ce este perfect plauzibil, cu cât numele pădurii şi numele
pădurarului - „magul” carc o apără - au aceeaşi origine: pădurarul se numeşte
Peceneaga, iar codrul se numeşte Borza. Or, folcloriştii şi lingviştii stabiliseră deja că
substantivul borză este de origine maghiară.
în discursul narativ, Sadoveanu foloseşte personificarea şi astfel ipostaziază
pădurea. Codrul Borzei este o prezenţă difuză sau o făptură omniprezentă, dar ocultată
6 Huţuli: grup etnic slav (foloseşte un dialect ucrainian) stabilit în regiuni muntoase împădurite
din Bucovina şi din Maramureş; de remarcat că, în folclorul huţulilor, crescători de animale şi
pădurari, apare frecvent o figură de origine mitică, mama pădurii/fata pădurii, înrudită cu ştima
oilor, protectoare ale pădurii şi ale animalelor în egală măsură.
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atât mai
'*<...... . ţiganilor de pe moşia lui Lupu Mavrocosti şi
asemenea păduratotul IV «'<
> i işi disimulează atitudinea faţă de domnul Bemard:
Pădurea îl împrtfMt 1 iitmtA de pretutindeni (...) Părea numai nepăsătoare, dar era
'tentă Un vântiş* ' l»rusc trecu prin prag şi smulse din mâinile domnului Bemard
a c ‘ clele” (pg- l ' ,s 1(I ste vorba de contractul de vânzare a pădurii). Pădurea vorbeşte,
■
- mai precis descântă şi-I adoarme pe vrăjmaş când acesta forţează intrarea în
Canla,| interzis: „O senzaţie ciudată şi plăcută (...) din pământ, din pădure, din ierburile
poienii îl învăluie o tihnă adormitoare, un îndemn de desfacere totală şi de lene.” (pg.
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pădurea este locuită, stăpânită sau însufleţită de un deus loci, Borza, care
-tionează ea însăşi ca un agent apotropaic. în sintagma „codrul Borzei” genitivul poate
indica posesia (pădurea aparţine Borzei) sau includerea, locaţia (pădurea adăposteşte
v oricum am interpreta acest toponimic din punct de vedere strict gramatical, cert
l în romanul lui Sadoveanu, Borza este un spirit benefic solidar cu o comunitate
umana ’*?*i cu sistemul ci de valori. Cele două „lapturi” îşi asigură una alteia vieţuirea şi
id e n tita t^ ^ ^ înseamnă că Mihail Sadoveanu de-demonizcază Borza, personajul
malefic din descântece pe care l-a cunoscut cel mai probabil din studiile lui Marian şi
Pamfile Pentm că - faptul trebuie semnalat şi subliniat insistent - romancierul a
fr icventat ca redactor şi colaborator, revistele culturale din prima parte a secolului al
XX lea inclusiv cele specializate în etnologie şi folclor, şi a avut o foarte bună
c o m u n ic a re intelectuală cu mulţi folclorişti ai timpului său, reprezentanţi ai şcolii
• i icc descinzând din Hasdeu-Marian, mai ales cu Artur Gorovei.
~Aşa că putem accepta ipoteza că romancierul Mihail Sadoveanu a cunoscut şi a
^ t interpretările folcloriştilor dar, în ficţiunea literară, a propus o relecturare,
chiar o răs-tălmăcire a textului folcloric.

Explaining a m y th ic a l figure - borza
In her study the authoress refer to Simion Florea Marian's immense work,
undcrlining the fact that this great scicnce man is a classic o f Romanian culture, and his
work is basic in classifying and evaluating the scientific facts of the domain.
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Botanica poporană română, o veritabilă enciclopedie de cultură populară, dc
interes major pentru studiul evoluţiei spiritualităţii, tradiţiilor şi obiceiurilor popoailui
român, un tezaur lingvistic pentru cercctarea filologică, etimologică, istorică, semantică
şi dialectală, este, fară îndoială, cel mai ambiţios proiect al părintelui etnografiei şi
folcloristicii româneşti, academicianul Simion Florea Marian, la care a lucrat, cu
osârdia-i proverbială, întreaga viaţă. La accastă monumentală operă (prin conţinut şi
dimensiuni) scria cu fervoare când, în 1907, moartea l-a surprins neaşteptat şi prematur,
la nici 60 dc ani împliniţi, după o pneumonie căpătată în timp ce trudea, până la
epuizarea Fizică, la finalizarea lucrărilor dc dare în folosinţă a internatului de băieţi
Vasile Cocârlă din Suceava, deschis pentru puii de ţărani români, adunaţi dc prin satele
bucovinenc la învăţătură.
Propunându-şi încă de foarte tânăr să realizeze o descriere amplă a culturii
poporului român (s-a preocupat, în cci 43 de ani dc activitate crcaloare, de toate laturile
folclorului şi etnografiei româneşti), Marian, căruia idcea unui corpus al întregii
literaturi populare nu-i era deloc străină1, a publicat opere de sinteză dc o inegalabilă
valoare ştiinţifică, rămase până astăzi puncte de referinţă în cultura română, scrieri de
bază peste care nici un cercetător serios nu poate trece: Poesii poporale din Bucovina^
(1869), Cromatica poporului român' (1882), Ornitologia poporană română4 (două
volume, 1883), Descântece poporane române (1886), Naşterea la români (1892),

1 I. C. Chiţimia: S. FI. Marian - folclorist şi etnograf în Studii şi comunicări de istorie
literară şi folclor, anul XII, nr. 1-2, 1963, Bucureşti, p. 59.
: Reeditată în facsimil la Centenarul morţii academicianului, de Complexul Muzeal Bucovina
din Suceava, la Editura Lidana, Suceava, 2007, ediţie îngrijită de Aura Brădăţan.
3 Reeditată de Petre Florea, în volumul: S. FI. Marian, Tudor Pamfile, Mihai Lupescu Cromatica poporului român, Colecţia Mytos, Editura Saeculum 1. O., Bucureşti, 2002.
4 Lucrare distinsă cu premiul Năsturel Herescu, dc Acadcmia Română; cu 2000 de lei din cci
4000 lei aur pc care i-a primit, Marian şi-a cumpărat locuinţa cu grădină din Suceava, azi Casa
memorială Simion Florea Marian, supranumită casa câştigată cu condeiul. Reeditată parţial,
pentru popularizare: Păsările noastre şi legendele lor, Editura Socec el CO, Biblioteca pentru
toţi. Bucureşti, 1931, 125 p.; Păsările poporului român, ediţie îngrijită de Ion Pillat, Editura
Cartea românească. Bucureşti, 1942. 48 p.; Legenda ciocârliei, Editura Tineretului, Bucureşti,
1964, 48 p. (rcd. resp. 1. Ricus şi ilustraţii dc Popescu Udrişte); Legendele păsărilor, ediţie
îngrijită de Mihai Cărăuşu şi Orest Tofan, Editura Junimea, laşi, 1975, 172 p.
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cclclalte. Pentru a-1 finaliza aşa cum şi-ar fi dorit, i-ar mai fi trebuit poate încă vreo zece
ani, ştiut fiind faptul că tot timpul lucra în paralel la mai multe proiecte.
Aşa cum se află, în stadiu nefinalizat21, Botanica lui Marian se impune a fi
publicată'2, întmcât este o adevărată enciclopedie dc cultură populară, un tezaur, în
deplinul înţeles al cuvântului. Conţine: denumiri în limba latină, uneori şi-n germană,
denumiri populare din toate zonele etnofolclorice româneşti, descrierea plantei, locul
unde creşte, datini, credinţe, obiceiuri, legende, doine, proverbe, zicători, descântece,
vrăji, farmece, întrebuinţări casnice, reţete dc medicină umană şi veterinară, reţete
cosmetice şi culinare, descrieri de jocuri şi jucării ctc. Metoda de lucru a
academicianului este una deosebit dc complexă, celebră în epocă, printre cunoscuţi şi
printre colegii de la Academic. Se bazează pe investigaţia directă, chestionare,
corespondenţă, informatori, schimb dc informaţii cu alţi cercetători23, abordarea unor
surse livreşti, toate menţionate în bogatul aparat critic al lucrării. Dc pc masa dc lucm
nu-i lipseau niciodată lucrări ca:
D. Brândză, Prodromul florei române sau
Enum eraţi unea plantelor până astăzi cunoscute în Moldova şi Valahia (1879-1883);
Florian Porcius, Flora phanerogama din fo s tu l district al N ăsăudului (1881);
D. P. Lupaşcu, Medicina babelor, adunare de descântece, reţete de doftorii şi
vrăjitorii băbeşti (1890); A. Pokomy, Botanica ilustrată (1897); N. Leon, Istoria
naturală medicală a poporului român (1903); Z. C. Panţu, Vocabular botanic
cuprinzând numirile ştiinţifice şi populare ale plantelor (1902) şi Plantele cunoscutc
de poporul român. Vocabular botanic cuprinzând numirile române, franceze,
germ ane şi ştiinţifice (1906); I. Dalametra, Dicţionar macedo-român (1906) etc., iar
grădina casei a transformat-o în laborator natural de studiu, după cum scria Mihai
Cărăuşu: Pentru elaborarea acestor lucrări, grădina casei, p e care o îngrijea cu
dragoste şi delicateţe de naturalist, avea J'uncţia de anexă a marii sale biblioteci,
servind ca laborator natura! de observare şi cercetare ştiinţifică, urmând apoi
aprofundarea cu ajutorul cărţilor de specialitate şi al oamenilor de ştiinţă prieteni24.

21 Unii cercetători, care au văzut manuscrisul mai puţin sau chiar deloc, s-au grăbit în a afirma
că autorul avea finalizat pentm tipar unul, patm sau chiar opt volume. Sau că ar avea peste
12.000 de file, chiar format A^, ori câtc-un ierbar pentm fiecare volum. Ioate capitolele
Botanicii sunt ordonate, nu alfabetic, cum şi-ar fi dorit Marian să lc publice în volum, ci pc
caiete (fascicule), câte 8, 10 sau 11, conţinutul acestora fiind cam la fel, cu texte despre diverse
plante, de mari dimensiuni (Brusturul. Grâul, Nucul, Răchita, Viţa-de-vie etc.) şi zeci dc note,
sau cu texte foarte scurtc, de doar câteva rânduri. Astfel că nimeni n-ar putea stabili cu
exactitate care vor fi fost cele pregătite de autor spre publicare în volumul 1şi următoarele.
22 Volumul Botanică românească, apărut la Editura Paideia, Bucureşti, 2000, ediţie îngrijită de
Antoaneta Olteanu, cuprinde o sclecţie din articolele publicate de Marian în revistele vremii,
referitoare la plantele din domeniul hierobotanicii.
23 Discuţii inutile, după moartea lui Marian, privind manuscrisul Botanicii lui Artur Gorovei şi
Mihai Lupescu. S-a dovedit de altfel, existând şi mărturia scrisă a lui Mihai Lupcscu, că Marian
a făcut schimb dc informaţii, primind de la Gorovei materiale despre plante şi dându-i în loc
altele despre cimilituri ctc. Vezi şi Antoaneta Olteanu: Cuvânt înainte, din volumul S. FI.
Marian, Botanică românească. Editura Paideia, Bucureşti, 2000, p. 5-14, care epuizează, prin
argumente extrem dc pertinente, subiectul.
24 Apud Mircca Fotea, op. cit., p. 172.
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Masivul manuscris al Botanicii (12 volume a câte 8, 10 sau 11 caiete fiecare,
lnuini nul 5942 de file, scrise pe o singură parte, format 22/17, 5 cm, sau 34/20 cm25 şi
' imat mic, de 10/16 cm, plus un ierbar, cu 63 de file, şi patm carnete de fişe, cu
IftO .l< file, toate din perioada 1870-1907), are 520 de capitole dc plante cunoscute de
pM*im Aranjate acum alfabetic pentm publicare, acestea se împart astfel: A-27, B-50,
M X D-12, E-nu sunt, F-20 (în volumul I, 172 de capitole); G-20, H-12, 1-18, î-2, J-2,
,*l M-47, N-12, 0-14, P-29 (în volumul II, 177 de capitole); P-32, R-21, S-64, Ş-6,
I iV T-I, U-l 1, V-9, Z-4 (în volumul III, 171 de capitole). Din întregul corpus, autorul
• | tMicat doar puţin în periodicele vremii26, fapt care a fost suficient însă pentru a-şi
. 41' .v i renumele de ctitor al etnobotanicii româneşti21.
A început lucrul la Botanică devreme, prin anii 1862-1863. O mărturie a
i»it Hilui, din decembrie 1870, stă în acest sens dovadă: încă de pe când mă aflam în a
«Ar;n/ clasă gimnazială mi-a fo st drag a mă ocupa cu Flora română, a aduna nume de
ţi . ',/<• româneşti şi a le scrie după ABC şi manuarie. Această întreprindere am fo st
b t ■put-o mai întâi dimpreună cu doi colegi de-ai mei, anume: IIie Pantazi şi Giorgi
1 ( F o r g a c i ) , dară nu ni succese. După un interval de vreo câţiva ani însă, văzând
»nm i <i o Floră română ar f i de neapărată lipsă pentru literatura română, m-am apucat
ho aşi a examina scriptele mele de mai nainte, a le scrie din nou, precum a le purifica şi
•i V mai adăugi, culegând
nume româneşti de plante atât din gura poporului, cât şi din
yo
iillc cărţi şi ziare.
Aşadar autorul intenţiona să-şi numească lucrarea Flora română29 şi nu
Botanica poporană română, cum apare scris pe manuscrise de către Mihai Cărăuşu,
Carc le-a ordonat şi numerotat, dar nu alfabetic, în volume şi fascicule. Nu întâmplător
i redem că lucrarca a căpătat însă accst nume, ci s-a ţinut scama de faptul că toate
articolele din Botanică trimise spre publicare de Marian purtau această denumire, dc
Botanică română, care se regăseşte de altfel şi-n numeroase scrisori, ceea ce dovedeşte
■ i toată lumea ştia că părintele de la Suceava lucra la Botanică. în 1882, când a fost
primit ca membru activ la Academia Română, Hasdeu spunea că ... ai început a
publica, deocamdată tot în fo i periodice, tezaure poporane de Botanică şi Ornitologie,
tot ce ştie, lot ce crede, tot ce fa ce şi simte ţăranul român faţă de plante şi p ă s ă r i în
1898, Ion Bianu, bunul prieten şi colaborator, îi scria: A produs aici bucurie ştirea că teai pus să redactezi Botanica poporală. Bine joci. Pune-ţi în rând materialele şi dă-le la
publicat, căci vremea adunatului a trecut, acum este vremea clasificării şi a dării în
Asemenea file, de dimensiuni mai mari, dar frumos împăturite după mărimea celorlalte, se
află la puţine capitole: Bărbănocul, Botânca, Crinul. Ochişica, Popivnicul.
” Vezi lista articolelor publicate din Botanică, în acest volum. în Fondul documentar Simion
Florea Marian din Suceava se află şi un manuscris dactilografiat, întocmit de Elfriedc Strat şi
Mihai Cărăuşu, numit Contribuţii lu bibliograful lui Simion Florea Marian, cu lucrările
publicate de folclorist în periodicele vremii, incompict însă.
; Paul Leu: Ctitorul etnografiei române, voi. l-l I, Editura Euroland, Suceava, 1999, capitolul
XV - Ctitor al etnobotanicii române, p. 151 -164.
x în ms. Flora română, voi. XII, fasc. 1 (112) - Prefaţa.
29 Text publicat dc Paul Leu: S. FI. Marian inedit. Prefaţă la Botanica poporană română, în
Convorbiri literare, nr. 5, mai 1983.
" Răspunsul dlui B. P. Iiasdeu la discursul de recepţiune al părintelui S. FI. Marian, în
Analele Academiei Române, seria II, tom. IV, secţiunea II, Bucureşti, 1882, p. 161-163.
75

Aura BRĂDĂŢAN

lume a celor adunate .3I Iar prin 1903, o altă fidelă colaboratoare, Elena Niculiţă
Voronca, îşi exprima nerăbdarea: Acum ar f i de dorit o Botanică în felu l acesta
[Ornitologia] şi o zoologie, pe care desigur că nu le veţi întrelăsa. Eu una aştept cu cea
mai mare nerăbdare, căci altul, afară de d-voastră, nu va putea să o facă. Cu atâta
exactitate e greu de scris; ceea ce facem noi, ceilalţi, e lucru pe fugă, nu are temeiul ce
cunoştinţa d-voastră profundă în ale poporului e în stare a-l da32.
Părintele însă avea răbdare. Nu publica nimic pe fugă. Mereu mai descoperea
câte ceva, vreun amănunt trebuincios, pe care-1 adăuga cu grijă la manuscris: Părintele
lipsea de la masă. Lumea, foarte îngrijorată, îl căuta pretutindeni şi iatăi-l: într-o parte
mai ascunsă a parcului, încunjurat de popor, tineri şi bătrâni, intrase într-o discuţie
pasionată de ştiinţă populară şi-şi nota într-un carnet o nouă legendă despre o floare
de câmp ...3\ De-aceea şi multe dintre manuscrise au tot felul de semne, de trimiteri pe
verso, cu alte şi alte informaţii căpătate ulterior redactării materialului.
Timpul însă n-a mai avut răbdare. Stingându-se, în 1907, peste manuscrisele
rămase au trecut vremurile. Fiul lui, Liviu Marian, doctor în litere şi filosofic, cel mai în
măsură pentru această uriaşă muncă, n-a reuşit să publice Botanica, deşi intenţiona să o
facă: Opera aceasta, desigur cea mai importantă şi voluminoasă din căte a scris, va
apărea atunci când îmi vor îngădui nevoile şi vremea să o desăvârşesc şi când se va
afla cine să o tipărească aşa cum şi-a dorit-o, cu ilustraţiuni. [...] Nădăjduiesc însă să
pot duce la bun sfârşit opera rămasă nedesăvârşită, având ajutorul tuturor acelora cari
au sprijinit pe părintele mei?4. Avea nenumărate preocupări, ca profesor şi director de
liceu, apoi au urmat refugiul din Chişinău, boala şi decesul prematur, în 1942.
N-a reuşit mai mult nici Mihai Cărăuşu, deşi s-a străduit ca nimeni altul să vadă
Botanica tipărită, fiind singurul care cunoştea manuscrisul în întregul lui, manuscris
despre care şi exegetul Mircea Fotea scria în 1987: Sîntem convinşi că publicarea
acestei lucrări, chiar şi în form a rămasă de la folclorist, ar f i adus servicii mari ştiinţei
şi culturii româneşti7,5. Sperăm ca aceasta să se întâmple acum, chiar dacă la peste o sută
de ani de la moartea cărturarului bucovinean36.
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Negruşca, numită altmintrelea şi cernuşcă, chimion-de-câmpuri, negruţă şi
piperuţă1, e o plantă care creşte mai pretutindene pe câmpiile şi arăturile cele năsipoase
şi văroase, şi mai cu samă pintre sămănăturile cele de grâu. Ea înfloreşte începând de la
sfârşitul lunii lui mai şi până la începutul lui septemvrie, are floare alb-albăstrie, frunză
mărunţică şi sămânţă neagră, de unde se vede că-i vine şi numirea negruşca sau
31 Scrisoare, cu antetul Academiei Române, trimisă din Bucurcşti, la 21 ianuarie, 1898; nr. inv.
106, Fondul documentar Simion Florea Marian din Suceava.
32 Scrisoare trimisă din Mihalcea, la 8 dccembrie 1903; nr. inv. 977, Fondul documentar Simion
Florea Marian, din Suceava.
33 llarie Chendi: Părintele S. F i Marian, în Gazeta Bucovinei, Cernăuţi, an. VII, nr. 9, 1907, p.
1-3.
34 Scrisoare trimisă de Liviu Marian lui Artur Gorovei, publicată în 1907; apud Petru Froicu şi
Eugen Dimitriu, în Simion Florea Marian, în amintiri, mărturii, evocări..., Suceava, 1997,
p. 46-47.
35 în op. cit., p. 173.
3,1 Botanica poporană română, de Simion Florea Marian, este pregătită pentru tipar, în trei
volume, formal mare: volumul I (A-F), volumul 11 (G-P) şi volumul III (P-Z), cu fotocopia
ierbarului în anexă, fotografii şi facsimile (ediţie critică dc Aura Brădăţan).
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negruţă.
Afară de planta aceasta, mai sunt încă şi altele două, cari se ţin de familia ei şi
cari li-s românilor asemenea cunoscute după nume, însă cari nu cresc sălbatice, ci
cultivate prin grădini. Acelea sunt:
Barba-boieriului, numită şi boarză, chica-voinicului, mustecioasă, nigeluţă şi
v e r g u r ă - în v ă lită , lat. Nigella damascena L.

Cernuşca, chimen-negru, chimion-negru, negrilică, negroaică şi negruşcă,
lat. Nigella sativa L.3

1Panţu: Vocab., p. 30; dat. rom. din Bucovina.
Dat. rom. din Bucovina; Panţu: Vocab., p. 30.
1Panţu: Vocab., p. 31; com. dc dl Art. Gorovei.
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Sămânţa tuturor plantelor acestora, dar mai ales a celei din urmă, sentrebuinţează ca leac contra tusei cu năduf, a limbricilor, şi când sunt vacile cele a fata
în primejdie ca să lepede. Pentru tusa cu năduf se pisază sămânţa de negruşcă, se
fierbe şi zama ce iesă dintr-însa se bea4.
Pentru limbrici se ia sămânţă dc ncgruşcă şi apoi, amestecându-se cu moare de
curechi, se dă celui bolnav de băut5.
Alte femei însă, şi anume din Bucovina, când vor să vindece pe copiii cei ce au
limbrici, fierb sămânţa de negruşcă cu lapte dulce şi laptele acesta îl dau apoi copiilor
dc băut, cari, bându-1, în scurt timp se curăţă înuntru'.
Când vreo vacă a fata e în primejdie ca să lepede, i se dă sămânţă de cernuşcă în
tărâţe ca să o mănânce7; sau: se fierbe sămânţă de negruşcă singură şi zama cc iesă
dintr-însa i se dă cu de-a sila de băut. Mâncând sămânţa sau bând zama ei, vaca ce era în
primejdie ca să lepede nu leapădă .
în fine, o samă de femei, când e negruşca bine coaptă, îndătinează de-a pune
sămânţă de-a ei pe covrigi şi chiar pe colaci şi pe pâne, pentru că amiroasă faimos şi le
dă totodată acestora şi un gust mai plăcut9.

A monumental manuscript: Romanian botany, by Simion Florea Marian
In the article is presented an impressive unpublished manuscript, 12 volumcs, o f
8, 10 or 11 notebooks, which present 520 plants known by Romanians, dcscribed by
Simion Florea Marian from the point of vicw o f Romanian peoplc’s traditions and
habits. This thesaurus o f Romanian culture, that stayed unpublished until now, is the
most important work o f Marian.

4 Dr. N . Leon: Ist. nat. m ed., p. 31.
5 Lupaşcu: M edicina babelor, p. 5 5 ; dr. N . Leon: Ist. nat. m ed., p. 31.
6 Dat. rom . din C alafindeşti, dict. de M . M olociu.
Dat. rom . din Putna, dict. de A chelina Ursachi.
s Dat. rom . din C alafindeşti, dict. de M . M olociu.
9 D at.
Art.

rom . din P utna, dict. de A chelina Ursachi; a celor din M oldova, jud. Suceava, com . de dl
G orovei: Sămânţa de cernuşcă se pune pecovrigi şichiar pe pâne, spre a-i daun gust mai

deosebit.
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Simion Florea Marian stăpânea pc deplin limba oficială vorbită în Imperiul
Austriac, după cum se poate dovedi nu numai din corespondenţa purtată cu diverse
Personalităţi, instituţii academicc ale Europei sau redacţii, ce i-au solicitat colaborarea,
■i şi prin faptul că a tradus şi publicat o parte din materialele sale ctnofolclorice, în
diverse dicţionare, enciclopedii, volume antologice şi reviste de limbă germană.
împreună cu I. G. Sbiera, S. FI. Marian a contribuit substanţial la elaborarea
• apitolului Die Rumăncn, inclus în unul din ccle 23 volume ale marii enciclopcdii
austriece, Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild şi la naştere
celei mai de seamă colecţii de folclor regional, din câte s-au realizat până în prezent,
Runiănische Volkslieder aus der Bukowina, rămasă, parţial, în manuscris.
în februarie 1894, principesa Ştefania, soţia principelui Rudolf de Habsburg,
considerându-1 pc Simion Florea Marian, dc la Succava, ca fiind una celor mai distinse
forţe literare ale ţării, îl invită să bincvoiască a colabora la alcătuirea unei părţi din cel
de al XX-lea volum al enciclopcdici Monarhia Austro-Ungară în cuvinte şi imagini,
Bucovina şi anume Herzogthum Bukowina in Wort und Bild.
înainte dc a fi solicitat de Curtea Imperială vieneză, la sfârşitul lunii noiembrie
1893, părintele Simion Florea Marian a primit, din partea Comitetului de redactare a
impozantei enciclopedii, o scrisoare prin carc era solicitat ca, împreună cu profesorul
ccmăuţean I. G. Sbiera, să rcdactezc o parte din capitolul Ducatul Bucovinei în cuvintc
şi imagini.
în numele Comitetului redacţional vienez, Zcisbcrg, preciza:
“La consfătuirea de aici s-a atras atenţia asupra faptului interesant că, în decursul
timpului, au emigrat din Macedonia şi Bucovina un număr cam mare de familii cu
reputaţie istorică, dc naţionalitate română şi s-a exprimat dorinţa ca accst fapt, de
importanţă cultural-istorică, să fie amintit, cel puţin în linii mari’' 1.
Alăturat, pentru a preciza cât mai exact intenţiile şi condiţiile în care redacţia
dorea să sc realizeze voluminoasa lucrare, Zcisbcrg, i-a mai dat şi următoarele detalii:
“Potrivit intenţiilor Alteţei Sale decedate, crcatoml operei noastre, volumul, ce
în prezent se bucură de prea înalta oblăduire a majestăţii sale apostolice I. R. şi se află
sub protecţia Alteţei Sale 1. R., principesa moştenitoare, văduva arhiducesă Ştefania,
trebuie, aşa cum a fost cazul şi cu volumele apărute până acuma, să facem şi volumul
pentru ducatul Bucovinci prin însăşi colaborarea cclor mai distinse forţe literare ale

1 Adresa redacţiei enciclopediei Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild
cătrc S. FI. Marian, redactată în limba germană cu litere gotice. Vicna, 27 noiembrie 1893,
Fondul memorial documentar S. FI. Marian, Suceava, inv. nr. 525.
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ţării. Tot ce cuprinde ţara: comori ale naturii şi ale artei, istoria sa, viaţa bogat colorată a
populaţiei sale atât de talentată, precum şi progresul ce-I poate prezenta Bucovina în
domeniul spiritual şi economic în prezent şi în trecut.
în acest sens, Comitetul de redacţie a hotărât, în una din recentele sale şedinţe,
să emită către dv. invitaţia de a vă ruga să binevoişi a colabora la alcătuirea părţii
literare a volumului Herzogthum Bukowina in Wort und Bild şi mi-a încredinţat
mandatul de a vă ruga să acceptaţi a ne furniza, până la începutul anului 1895, o lucrare
în formă populară, întemeiată pe o documentare solidă.
Dv. cunoaşteţi viaţa poporului român şi, în colaborare cu d-nul prof. univ. dr.
Ioan Sbiera, vă rugăm să redactaţi, pe întinderea a cel mult 26 pagini de tipar al
formatului operei noastre, materialul solicitat.
Avem deosebita onoare a vă aduce la cunoştinţă această invitaţie şi vă rugăm a
trimite dc îndată amabila dv. declaraţie-răspuns.
Având în vedere că textul va trebui să fie însoţit de ilustraţii, iar propunerile
respective vor trebui prezentate Comitetului de redacţie al artiştilor, îmi permit totodată
a vă ruga, ca în cazul acceptării invitaţiei noastre, să binevoiţi a ne pune la dispoziţie o
listă cât mai clar scrisă cu 12-14 obiective cu specificarea lor, dacă este posibil.
La anumite obiective e bine să specificaţi şi locul unde se află în prezent,
eventual, dacă au fost folosite ca ilustraţii şi în altă parte, pentru ca, în înţelegere cu dv.,
să putem face selecţia potrivită, iar din partea noastră de a încredinţa executarea
respectivelor imagini unui artist ales, la timpul potrivit, de către Comitetul nostru
artistic.
Manuscrisul ni-1 dorim scris, de asemenea, cât mai clar, pe hârtie folio mic, pe o
singură parte, cu margine liberă de 5 centimetri, la dreapta.
Onorariul de autor este dc 5 guldeni de fiecare coală de tipar, egală cu 16 pagini,
afară de asta, fiecare din onoraţii noştri colaboratori primesc graU iit volumele la care au
colaborat şi în plus încă 10 şpalturi de tipar ale articolului său.
îndată ce vom avea în mână preţioasa dv. declaraţie prin care acceptaţi invitaţia
noastră în condiţiile date, va urma invitaţia oficială din partea Alteţei sale I. R., a
doamnei protectoare”2.
Imediat după primirea ofertei Comitetului de redacţie a tomului Herzogthum
Bukowina in Wort und Bild, S. FI. Marian i-a scris lui I. G. Sbiera, informându-1
totodată că la 15 noiembrie va fi la Cernăuţi.
Compatriotul său, interesat fiind şi cl ca să prezinte europenilor spiritualitatea
românilor bucovineni într-un mod cât mai sintetic, obiectiv şi sugestiv, i-a răspuns şi l-a
invitat ca la sosirea sa în capitala ducatului să găzduiască la dânsul „căci numai aşa vom
avea mai mult timp ca să conferim şi să ne înţelegem împreună”, scria Sbiera.
„Să ştii încă, că noi amândoi avem de scris numai Das Volkslcben der
Romanicii pc un spaţiu foarte restrâns, de 26 pagini, pe când istoria ţării dinainte, de
după ocupaţiune au s-o descrie: dr. Onciul, Ziglauer, Pollek, iar alţii au pre a
instrucţiunii publice, a fondului religionar a rutenilor, a germanilor, ungurilor,
lipovenilor etc. etc.
Deci partea noastră din Bucovina descrisă ilustrat va fi foarte mică, dar tare

2 Ibidem, din 28 noiem brie 1893, nr. 526.

importantă”3.
La întâlnire, cci doi coautori ai volumului Herzogthum Bukowina in Wort und
llird, apărut la Viena, în 1899, au formulat liniile directoare ale răspunsului, au stabilit
modul de lucni şi s-au oprit asupra persoanei care le va face ilustraţiile.
Cu o oarecare întârziere, I. G. Sbiera începe a materializa hotărârile luate
împreună.
La 3 1 deccmbric 1893, scuzându-sc, scria colegului său dc la Suceava:
“M-am cam întârziat cu compunerea şi împărtăşirea răspunsului ce ar trebui,
• lupă convorbirc şi conţelcgere, să-l trimitem la Viena.
Nu l-am putut formula până ce nu m-am întâlnit, mai întâi, cu pictorul nostru
I ugeniu Macsimoviciu, carele, precum vei fi ştiind, petrece în Rădăuţi şi numai
..îmbăta vine încoacc.
Astăzi am vorbit cu dânsul. El primeşte cu plăcere planul nostru şi mi-a promis
i ne va prepara ilustraţi uni le după indicările ce i le vom face.
Răspunsul către Rcdacţiunc îl poţi modifica în ccea ce vei găsi cu cale şi apoi să
mi-l înapoiezi subscris şi prcscris de Domnia Ta pe o coală de răvaşe, format pătrat
marc.
Eu încă-1 voi subscrie şi expedia recomandat la locul destinat, lată conceptul’ .
Observăm că proicctul de răspuns către redacţia enciclopedici austriece, ajuns la
Suceava, a fost substanţial adnotat, completat şi retranscris dc S. FL Marian (după cum
■>c poate constata din amputările făcute cu creionul negru printre rânduri sau adăugirile
dc la sfârşitul scrisorii lui Sbiera).
Declaraţia de acceptare definitivată, semnată dc fondatorul etnografici române,
a fost trimisă la Cernăuţi, colaboratorului său, pentru a fi contrasemnată şi expediată la
Viena.
„în anexa alăturată explicaţiilor deja trimise cu privire la contribuţia noastră la
publicarea volumului Die osterreichisch-ungarischc Monarchie in Wort und Bild, în
urma deliberării comune şi a unităţii de păreri”, scria Sbiera lui Marian, „avem onoarea
.i vă prepune următoarele scene din viaţa religioasă, economică, precum şi din
obiceiurile poporale ale românilor din Bucovina, ca ilustraţiuni pentru textul nostru:
1. casă românească ţărănească şi binecuvântarea plugului cu ocazia primei ieşiri
la câmp, primăvara;
2. claca;
3. stativilc şi piua dc piuat sumani;
4. şezătoarea;
5. stâna;
6. ţărani în port naţional;
7. sărbătoarea Iordanului;
8. sărbătoarea Sânzâienelor în Succava şi procesiunea moaştelor Sf. Ioan cel
Nou;
9. jocuri ale copiilor [trânta] etc.;
I. G. Sbiera către S. FI. Marian, scrisoarc din 8 deccmbric 1893, ibidem, nr. 361.
Ibidem, scrisoare inedită din 31 decembrie 1893. Vezi facsimilul în: Paul Leu, Ctitorul
etnografiei române, Monografie, volumul al II-lea, Universalia, Fundaţia pentru Cultură
Universală, Editura Euroland, Succava, 1999, p. 303-305.
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10. hora şi arcanul cu următoarele instrumente muzicale: fluierul, cimpoiul etc.;
11. primirea mirelui la casa miresei;
12. recunoaşterea paternităţii;
13. bocitul mortului la scoaterea acestuia din casă;
14. sccnă de Crăciun, colindători cu steaua.
în cazul când vor apărea schimbări sau completări în elaborarea textului despre
viaţa românilor din Bucovina, le vom face cunoscute rcdacţiunii la timp”, scria Marian
în răspunsul cc urma să-l primească redacţia enciclopediei austriecc.
„Executarea ilustraţiilor pentru textul nostru ar putea fi preluată, după părerea
noastră, numai dc un om care să fi trăit măcar majoritatea scenelor propuse şi carc le-a
cunoscut prin intuiţie proprie”, precizau cei doi academicieni români în declaraţia de
acceptare.
„De aceea, ne-ain interesat şi am găsit un om cunoscător şi competent, pe
domnul Eugeniu Maximovici din Rădăuţi.
A fost dc acord şi ne-a asigurat reproducerea ilustraţiilor.
Cu dânsul vom discuta modul de realizare a ilustraţiilor şi le vom schiţa. Aceste
schiţe le vom trimite la vcrificare redacţiei Comitetului artistic”5.
După ce, de comun acord, au stabilit aspcctele reprezentative din existenţa
populaţiei româneşti din Bucovina austriacă, cc urmau a servi ilustratorului şi structura
compoziţiei literare a articolului, părintele Marian s-a angajat să redactcze, în limba
germană, textul necesar celui dc al XX-lea tom al Die osterreichisch-ungarische
Monarchie in Wort und Bird.
Manuscrisul său a circulat de la un colaborator la altul, în repetate rânduri,
suferind modificări, refaceri şi prccizări până ce a ajuns în forma finală, intitulată Die
Rumănen.
în martie 1894, cei doi coautori sc întâlnesc, la Rădăuţi, cu ilustratorul studiului
etnografic scris pe înţelesul tuturor şi îi comunică obiectivele ce vor trebui fotografiate
şi pregătite pentru a servi ca material ilustrativ în enciclopedic.
I. G. Sbiera, prcocupându-se de realizarea fotografiilor, a întâmpinat multe
piedici în selectarea tipurilor umane pe care dorea să le imortalizeze şi să lc vehiculeze
în Europa civilizată a timpului, prin intermediul limbii germane.
Necăjit, profesorul ccrnăuţean se lamenta părintelui Marian:
„Şi cum zic, narcă-i lucru fcrmecat cu procurarea tipurilor de români pentru
Bucovina descrisă şi ilustrată.
Şi-am fost spus că m-am adresat, dc vr-o câteva ori cătrc părintele S. Piotrovschi
ca să-mi fotografieze tipurile neccsarc (câtc o pcreche de bărbaţi şi femei şi dc flăcăi şi
fete în veşminte dc sărbătoare) din Vicov sau Straja, d a r ... far nici un rezultat.
Asemenea m-am adresat şi către nepotul meu, părintele Constantin Sbiera din
Sirct, dar şi acesta este disperat că nu poate căpăta din împrejurime tipurile dorite, parte
că nu vor să vină la mine, parte că nu este un fotograf în localitate.
Şi părintelui Doboş, din Câmpulung, i-ani scris pentru nişte tipuri de pe acolo,
am vorbit şi în persoană cu cl, dar... şi de aicea n-am primit încă nici un rezultat.
M-am mai adresat către părintele D. Dan - Straja, în privinţa accasta, dar, până
acum, încă în zădar.
5 Ibidem.
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Am scris, de mai multe ori şi am vorbit personal cu nepotul meu, dr. Luţa, din
KAdăuţi, pentru tipurile de acolo, dar şi de aicea încă nu mi s-a trimis cele dorite, aştept
iucfl cu oarecare speranţă.
Redactorul opului, profesorul Zeisberg, mi-a scris, zilele acestea, pentru
tnmiterea fotografiilor, încă nu i-am răspuns.
După cum vezi, fac cc pot dar în deşert mi-s toate!
Săptămâna trecută am fost la Satu-Marc şi la Succviţa cu pictorul dc la Viena,
< lurlcmont şi am fotografiat o piuă de sumane, nişte stative în lucru şi o stână din SatuMarc. Am fotografiat o grupă dc oameni, o familie întreagă, dar ncîmbrăcaţi în haine dc
trbătoare şi fară a fi persoane tipic româneşti.
Acuma, îmi scrii să mă răpăd până la Succava de Sânzâiene ca să fotografiem
tipuri dc acolo.
Cum nu m-aş fi dus bucuros (căci o parte din familia mea a călătorit într-acolo),
d .ir... sunt cam nedispus şi amărât... şi nu pot dc astă dată.
Dacă vei găsi tipuri adevărate, poate din Şcheia şi, dacă-ţi dă mâna, fotografiază
două perechi şi-mi trimite şi mie două exemplare pc socoteala mea, le-aş trimite, toate,
lui Zcisbcrg”6.
Perseverentul om de ştiinţă de la Suceava nu s-a lăsat intimidat dc picdicile ce se
lidicau în faţa preocupărilor lor.
La insistenţa lui Marian, Sbiera a venit la Suceava şi, de comun acord, au făcut
mai multe fotografii cu ţărani români veniţi la hramul dc Sânzâiene.
Apoi, împreună cu Macsimovici, mergând “la Bilca şi Cuciural Marc au
fotografiat: două clăci, una dc cosit fără lăutari şi alta dc secerat cu lăutari, o horă, un
arcan, nişte colindători, o stea, recunoaşterea paternităţii, toate acestea cu mai multe
amărunţişuri, scria Marian.
Ne-au mai rămas dc fotografiat: înălţarea şi frângerea colacului, bocitul mortului
din casă şi Iordanul.
După cum vezi, cele mai multe din datincle propuse sunt fotografiate, atârnă,
mai departe, de iscusinţa pictorului ca să lc prepare pentm ilustrarea textului”7.
Concomitent cu procurarca ilustraţiilor cei doi colaboratori se preocupau şi de
rcdactarea textului literar.
La 1 martie 1895, Sbiera terminase de rctranscris şi completat o primă formă a
studiului etnofolcloric în limba germană, pc carc l-a restituit lui Marian, cu precizările:
“Nu ştiu de am reuşit sau ba! Dumneata vei judeca mai îndeaproape şi-ţi vei da
părerea.
M-am folosit, la compuncrca lui, de notiţele căpătate de la d-ta, pre carc ţi le
inapoiez, cât şi pc ale mele şi dc cunoştinţele ce le am.
A ieşit ceva cam lung şi tot a rămas mult pc afară, iar altele s-au atins abia cu
vârful condeiului, însă în compuncrc am căutat să păstrez oarecare simetrie, deşi nu este
înveterat prin semne.
Dicţiunca nemţească, precum şi stilul nu vor fi tocmai la înălţimea lor. Accasta o
simţesc cu. Se vor pili apoi, mai pc urmă, cât va fi cu putinţă.
6 1. G. Sbiera către S. FI. Marian, scrisoare din 4 iulie 1894, Fondul memorial documentar S. FI.
Marian. Suceava, inv. nr. 659.
' Ibidem, din 1I august 1894. nr. 660.
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Ai face bine dacă d-ta, chiar dc la prima cctire, ţi-ai nota tot cc ar fi de modificat,
de introdus sau de clasat din această primă schiţă.
Corecturile d-tale, dimpreună cu textul, le vei trimite Ia ocaziune prin d-nul I.
Pohoaţă sau mi le vei aduce singur, de cumva te vei repezi, de sărbătorile Paştelui, până
la Cernăuţi.
La trebuinţă şi eu mă pot duce Ia Suceava”8.
La sfârşitul anului 1895, materialul etnografic de popularizare, în arealul
germanofon, a traiului românilor din ducatul Bucovinei, era gata atât sub aspectul
conţinutului, cât şi a mijloacelor de expresie, însă neprietenii izolaţionişti sau
nepăsătorii i-au împiedicat să aleagă imaginile reprezentative cc le-ar fi dorit cci doi
academicieni români.
Cum e firesc între oamenii dc bună credinţă, bucuriile, necazurile, succesele şi
insuccesele I. G. Sbiera le-a împărtăşit colaboratorului său tenacc şi optimist de la
Suceava.
„Eu încă am destule presupuneri că unii ar voi, prin codiri şi îngreuieri a
zădărnici, dacă nu pot de tot, apoi măcar unele din ilustraţiunile propuse de noi.
Cu deosebire tipurile de costume naţionale de sărbătoare seamănă a nu prea
place unora şi ar voi, poate, a ne prezenta prin tipuri urâte şi veşminte sărăcăcioase, spre
a zice apoi că suntem popor degenerat şi îmbrăcat mai mult ca pe timpul lui Adam”9.
Ca şi materialul ilustrativ, textul literar definitivat, înainte de a fi expediat la
Viena, a fost trimis lui S. FI. Marian pentru recorectare, stilizare şi verificat şi apoi
restituit colaboratorului dc la Cernăuţi.
Timp dc mai bine dc doi ani, S. FI. Marian şi I. G. Sbiera au muncit, cu tragere
de inimă, pentru a-şi prezenta conaţionalii în faţa Europei Occidentale în cele mai
realiste şi semnificative momente ale existenţei lor.
Prezentarea etnografică, însoţită de materialul ilustrativ au sosit la editură în
aprilie 1896 şi au fost incluse în capitolul Dic Romănen al volumului H erzogthum
Bukowina in W ort und Bird, apărut la Viena, în 1899, la paginile 191-228.
Ducatul Bucovinei în cuvinte şi imagini este doar unul din ccle 23 tomuri ale
marii enciclopedii: Die osterreichisch-ungarische M onarchie in W ord und Bild,
însă din modul cum a fost editată cu greu se poate dcducc şi stabili paternitatea miilor de
articole primite de la colaboratori.
In studiul celor doi academicieni români, inclus în enciclopcdia austriacă, din
cauza spaţiului tipografic limitat, autorii au fost siliţi să prezinte succint sau numai să
amintească despre următoarele aspecte ale vieţii spirituale şi materiale ale majoritarilor
băştinaşi: datine, credinţe, port, manifestări diurne şi festive, concepţii de viaţă,
obiceiuri practicate în principalele momente ale existenţei lor, ca: naşterea, nunta,
înmormântarea şi altele.
Din ccle 14 ilustraţii propuse, au fost tipărite numai 11.
Imaginea unei şezători, a jocului copiilor precum şi hora sau arcanul au fost
eliminate de Consiliul artistic al redacţiei enciclopcdici, iar fotografia cu stativile a fost
inclusă în capitolul cc nu aparţinea lui S. FI. Marian şi I. G. Sbiera, Die H ausindustrie
(Industria casnică).

Cci doi oameni de cultură ai Bucovinci au prestat o asemenea activitate nu din
interes material, ci pcntai a populariza viaţa materială şi spirituală a românilor din
Imperiul Habsburgic în lumea civilizată, pentru ca conaţionalii lor să fie cunoscuţi aşa
■ mn erau şi nu altfel, deşi cu această ocazie, s-au emis multe acuzaţii tendenţioase la
udresa autorilor.
în schimbul muncii prestate, Marian şi Sbiera, după cum rezultă din
documentele rămase, au primit câte 76,50 florini fiecare, răsplată ce nu le-a permis nici
măcar să-şi acopere cheltuielile facutc cu deplasările şi procurarea materialului ilustrativ
expediat la Viena.
Marian a rămas dator fotografului sucevean, I. Chrzcnski, cu 47,60 florini.

Simion Florea M arian, au th o r of the great A ustrian encyclopedia
Lcu's article refers to Simion Florea Marian's contribution to writing a part of
tlie XX,h volume o f “Austrian-Hungarian monarchy in words and images” encyclopedia,
ii the request o f Viena's Imperial Court, in 1893.

s Ibidem. din 17 martie 1895, nr. 663.
9 Ibidem, din 23 noiembrie 1895, nr. 664.
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Interesul pentru obiceiuri la Simion Florea Marian şi modul în carc lc-a tratat ne
exprimă conccpţiilc sale avansate asupra culturii populare. Pe bună dreptate, arăta I.C.
<hiţimia, că prin aceste opere în carc tratează obiceiurile se învederează o înţelegere şi o
i onccpţic nouă de prezentare a ccrcctărilor folclorice.
în concepţiile sale legate de obiceiuri descoperim nevoia dc a cerceta, mai întâi
integral obicciul în întreaga lui complexitate, apoi întregul repertoriu al obiceiurilor,
dacă avem în vedere că a cuprins în lucrările rezervate lor atât pe cele dc peste an cât şi
pc ccle legate dc momentele crucialc ale vieţii omului: naştere, nuntă, înmormântare.
în accepţia savantului român, obicciul era o manifestare complexă, pe carc însă
in mod inexact îl identifică cu sărbătoarea, care este ocazia în care sc desfăşoară şi care
cuprinde adesea mai multe obiceiuri. Concepând obicciul ca manifestare complexă,
>liiar dacă îl identifică cu sărbătoarea, când vorbeşte de sărbătorile de peste an, subli
niază că ele cuprind două grupe dc sărbători, cele creştine şi păgâne, şi care sunt
componente ale obicciului şi pe care recomandă că trebuie ccrcctate deopotrivă. „Mai
ficcare ştie că poporul român dc pretutindenca, pe lângă sărbătorile legate dc biserică
sau creştine, mai ţine încă şi alte sărbători nelegate sau păgâne”. Argumentul important
•ii identificării obicciului cu sărbătoarea este titlul trilogiei sale rezervată obiceiurilor de
peste an, intitulată Sărbătorile la români.
Convingerile sale asupra obiceiului ca manifestare complexă ne sunt exprimate
în Prefaţa la primul volum al trilogiei Cârnilcgilc, apărut în 1898, în care subliniază că
sărbătoarea, adică obiceiul are o durată amplă de desfăşurare, pe parcursul mai multor
zile, una prcccdcntă, una în care se serbează şi una după serbare. „Observ totodată că
atât unele dintre sărbătorile legate cât şi unele dintre ccle nclcgatc poporul le serbează ca
ţ.i biserica, prin înainte, serbare şi după serbare începând adică datinile şi credinţele în
ajunul sărbătorii şi sfarşindu-se a doua zi după sărbătoare.
Atenţia pc carc Simion Florea Marian o dă obicciului ca manifestare complexă
ni sc reflectă în modul cum tratează ficcarc parte componentă a accstuia: acte rituale,
acte ceremoniale, poezia care marchează aceste acte, apoi importanţa pe carc o dă
obiectelor ceremoniale din cadrul diferitelor obiceiuri, mai ales a celor de familie. La
obiceiurile de naştere dcscric amănunţit colacii cercmoniali, la ccle de nuntă steagul,
cununa, dar şi bradul, busuiocul, mărul. în cadrul înmormântării dcscric steagul funerar,
bradul pus la căpătâiul morţilor nelumiţi, toiagul, coliva, pomul, sicriul etc.
Interesul acordat poeziei care marchează diverse actc ale obicciului, adesea de
mare frumuseţe şi nivel artistic ridicat, ni-1 evidenţiază piesele reproduse, ccle mai multe
având caracter antologic, uncie valoare de unicat.
Este important dc subliniat modul în carc savantul român cercctează, având per87
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mancni în atenţie lcgătuia lui cu difciitc compartimente ale culturii populare, precum
magia dacă avem în vedere vrăjile şi farmecele pe care le reproduce, incursiunile în
mitologia universală. Este suficient să amintim modul cum tratează ursitoarele în
obiceiurile de naştere, în comparaţie cu mitologia greco-romană. Am mai putea aminti
felul cum tratează liinţele mitologice malefice din obiceiurile de naştere, carc afectează
deopotrivă atât mama cât şi copilul: Zburătorul, Samca sau Avcstita.
Merite mari revin cercetătorului în a reda variantele regionale ale obiceiului
pentru ca astfel să fie tratat în întreaga Iui complexitate.
„Uzurile nupţiale ticbuiesc studiate în varietăţile lor după toate provinciile
române”. In scopul tratării în întreaga lui complexitate a obiceiului, Simion FI. Marian
urmăreşte accstc variaţii, nu numai în regiunile româneşti, ci şi în alte ţări locuite dc
români.
Ovidiu Bîrlea sublinia faptul că lucrările asupra obiceiurilor realizate dc savantul
sucevean sunt monografii reprezentative ale fenomenului „la români” în sensul că
Marian a făcut suma a ccca ce se publicase până atunci în toate provinciile româneşti. El
s-a străduit să cuprindă fenomenul de pc întreaga arie românească.
Aşa cum arată Miicea fotea, sistematizând întregul material: datini şi credinţe,
creaţii folclorice despre naştere, nuntă şi înmormântare în capitole fireşti, ieşite din
înseşi desfăşurările obiceiurilor respective, folcloristul reuşeşte să lc reconstituie fidel şi
nuanţat, formele poeticc şi ritualice, ncmaiparând izolate, ca până acum în culegeri, ci
integrate normal ceremonialelor.
Trebuie să subliniem ca în perioada dc elaborare a accstor lucrări despre
obiceiuri era puternic curentul latinist în etnografie şi folclor în forma Iui nccritică,
unilaterală, concepând tradiţia populară ca o moştenire directă, fără prcfaccri şi evoluţii,
pi in faze intermediare şi fară influenţe. Simion Florea M arian nu numai că nu lc-a
îmbrăţişat eoncepţiilc, dar s-a şi opus lor prin consideraţiile sale comparatiste, reproduse
din lucrări ştiinţifice. Descoperim aici contribuţiile sale dc v â rf în folcloristica timpului,
fiind un pioniei, alături de Hasdeu, prin abordarea folclorului din perspectivă comparată.
In Precuvântarea monografici Nunta la români subliniază că „uzurile nupţiale trebu
iesc studiate, nu numai dupa toate provinciile române, ci comparându-se cu nunta la
vecinii romani şi Ia popoarele neolatine pe de-o parte, cu nunta la vecinii românilor
(slavi, unguri, grcci, albanezi), pe dc alta. Asupra preocupărilor sale dc abordare compa
ratistă a folclorului în lucrările rezervate obiceiurilor intervine repetat. în Precuvântare
la înmormântarea la români notează „totuşi dând în decursul cercetărilor mele peste
unele date şi ciedinţc, parte romane, parte dc altă origine, dar carc seamănă cu a
românilor nu m-am putut opri de a nu Ic reproducc şi p C acelea”. Iată aici limpede
exprimată nevoia şi convingerile asupra studierii obiceiurilor noastre în lcuătură cu ale
altor popoare.
C el mai bun exeget al operei sale, Mircea Fotea, am inteşte că fiind concepută la
propunerea Academici Române ca studiu istorico-etnografic comparativ, consacrată
nunţii, conţine numeroase referiri la obiceiuri şi crcd in te folclorice aparţinând
antichităţii grcco-romane sau unor popoare moderne „italieni, francezi, spanioli’, ruşi,
germani” ctc. Numărul lucrărilor pc care le pune la contribuţie pentru stabilirea relaţiilor
folclorului nostru cu ale altor popoare în monografiile rezervate obiceiurilor dc către
savantul român este impresionant. Cele mai multe sunt în limba germană pe carc o
cunoştea bine, deoarece Marian facusc studii în d o m en iu l ştiinţelor sociologice cu
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profesorul Lorcnz von Stcin din Viena.
Cu toate că Simion Florea Marian nu avea cunoştinţele necesare dc întindere
comparatiste în domeniul religiilor primitive şi populare, mai ales că în Succava nu
puica să dispună de bibliografia cuvenită, consideraţiile sale potenţează interesul
lucrărilor monografice, situându-1 pe un punct avansat al folcloristicii acelui timp.
Mai trebuie să subliniem faptul că ccrcctătonil s-a dovedit prudent pe linia
consideraţiilor comparatiste. El a intuit erorile carc pot proveni fructificând numai
( nnoştinţcle de mitologic greco-romană. Dc accca nu s-a aventurat în comparaţii şi
apropieri neverosimile. Comparaţiile lui cu obiceiurile romane sunt cumpătate şi
discrete.
Merite, şi ele de marc importanţă, înscrie savantul român şi pe linia înţelegerii
nevoii de a studia folclorul în relaţiile cu disciplinele înnidite şi tangente: istoria,
cinografia, apoi cu limba vorbită de popor, care l-a pasionat în mod aparte. Ne stau
mărturie nu numai desele consideraţii despre limba populară, dar şi lucrarea Insectele în
limba, credinţele şi obiceiurile românilor, apărută în 1903. Şi pe această linie ne-a
lăsat mărturisiri şi, ccca ce este important, chiar în monografiile destinate obiceiurilor,
prin carc prccede pe Ovid Densuşianu al cărui studiu Folclorul cum trebuie înţeles a
apărut de abia în 1909. Nunta o conccpc ca pc un studiu „de unde să reiasă apoi dc la
sine o concluzie istorico-etnografică”. în monografiile sale, când analizează diferite
i crcmonialuri, nu ezită să facă digresiuni în istoria noastră şi a strămoşilor romani.
I’asiunea lui Simion Florea Marian pentm limba poporului cu încărcătura ei dc
frumuseţi ne este argumentată şi dc modul uneori detaliat în carc analizează şi discută
i< nninologia obiceiurilor. în ccrcctarea nunţii descoperim discuţii interesante privind
iermenii colăcariu, colăcărie, colăceriu, conăcar chiemător, stolnic, vornic, vătaf,
viltăman.
în monografia rezervată naşterii, cunoştinţele lui în materie de lingvistică îi
lacilitcază nu numai abordarea cclor mai diverse origini de nume dc botez la români, dar
icuşeştc să analizeze fară greşeli şi exagerări influenţele cc s-au exercitat asupra lor pe
diverse epoci: romană, slavonă, fanariotă şi română.
Ccca ce dă complexitate, bogăţie informaţională şi consistenţă monografiilor lui
Simion FI. Marian asupra obiceiurilor este baza documentată vastă, carc tinde către
exhaustiv şi care i-a solicitat o muncă migăloasă şi cu un volum uriaş.
Surprinde în aceste volume modul în care autorul dă importanţă primordială
documentelor primare, adesea inaccesibile celui interesat, din carc fac parte datele
>uprinse în răspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densuşianu, manuscrisele lui Ion
l’op Retcganul, apoi materialele primite dc la un număr marc dc colaboratori, atât din
Bucovina, cât şi din celelalte regiuni ale ţării. Informaţia lui bogată se sprijină apoi pe
documente secundare constând în lucrări apărute, apoi materiale din publicaţii pcriodice,
dovedindu-se un abil bibliograf în acest domeniu, dacă avem în vedere că scăpările sunt
puţine. Lucrând cu corespondenţi s-a adresat la foştii săi colegi şi elevi din Bucovina,
convins că astfel va putea intra în posesia unei informaţii cât mai bogate.
în ccrcctarea obiceiurilor. Simion Florea Marian a fost călăuzit de principii
■ştiinţifice. Cel mai bun argument ni-1 slujeşte atitudinea lui polemică faţă de unele
păreri. El sc arată neîncrezător în faţa părerii lui I. C. Tacitu carc susţine ca oraţiile de
mintă ar descinde din vechile Atelane, fiindcă autorul nu analizează comparativ
conţinutul lor carc ar fi relevant. Cu mult umor combate apropierea forţată pe care o
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Pamfil BILŢIU
i«u il .il etnologiei româneşti, ele păstrându-şi neştearsă valoarea lor dc lucrări de
facc Damaschin Bojincâ între Talassio roman şi diminutivul românesc nuntă/aşi, pe carc
o ia ca fapt cert G. Misail, iar după acesta Duringsfeld, care scrie că românii strigă pe
uliţă nun-lalassi ce derivă din strigătul similar al romanilor Nunc-Talasio\
Când şi-a întocmit lucrările monografice, Marian avea convingeri adânci şi
asupra rosturilor pe care le au dc îndeplinit, fiind încrezător că vor sluji cercetărilor de
specialitate, dar ele vor furniza şi informaţii pentru o mai bună cunoaştcre a mitologiei
românilor şi vor fi de folos şi ca sursă dc inspiraţie pentm literatura cultă. „A sosit
timpul ca să lc cunoască şi pe acestea nu numai poporul de rând, carc adesea le ţine cu
sfinţenie... ci şi ceilalţi români carc nu li-s cunoscute şi mai ales cei ce se vor ocupa cu
studiul literaturii populare. Şi asta cu atât mai mult, deoarece ele, cu deosebire legende
le, petrecerile şi jocurile uzitate în decursul lor, sunt de o însemnătate foarte mare pentm
literatura şi mitologia română” .
Cercetătorul pretenţios găseşte acestor monografii două cusururi. Nu redau
fenomenul pc întregul spaţiu românesc şi sc mărginesc la o înfăţişare descriptivă,
Naşterea, nunta şi înmormântarea au ca subtitlu „studiu etnografic”, dar ele sunt de
fapt monografii descriptive, cu înfăţişarea etapelor principale ale fiecărui obicei.
Ceea ce l-a determinat pe savantul român să-şi considere şi subintituleze mono
grafiile studii etnografice au fost, mai întâi, consideraţiile etnografice, încercărilc de
teoretizare care însă sunt puţine, apoi abordarea ştiinţifică şi tratarea lor pe capitole
închegate, în care obiceiurile sunt studiate şi în proccsul lor fircsc dc evoluţie, la care se
adaugă aparatul critic cu trimiteri bibliografice dc la cele mai mărunte informaţii până la
lucrările importante, apămte până atunci.
Spaţiul geografic în accste monografii este reprezentat disproporţional. Dacă din
Bucovina la Nunta la români numărul colaboratorilor este de 25, din alte regiuni se
ridica doar la zece. La elaborarea înmormântării la români din Bucovina beneficiază
dc informaţii de la 32 de colaboratori, iar din celelalte regiuni primeşte abia dc la 7.
Mai trebuie să subliniem că în trilogia rezervată obiceiurilor dc peste an sunt
cuprinse doar sărbătorile care sc desfăşoară în perioada dintre Anul Nou şi Ispas, asta şi
pentru că lucrarea este parţial publicată, parţial rămasă în manuscris.
Deşi la elaborarea lucrării rezervată obiceiurilor dc peste an informaţia este mai
bogată, anumite sărbători prccum „Sântoaderul”, „Sfântul Trifon” sunt reprezentate doar
pe latura lor literară, adică prin legende, lipsind repertoriul dc credinţe, superstiţii sau
practici magice.
Lipsa de informaţii despre anumite obiceiuri din regiunile dc peste munţi I-a
frustrat dc cunoaşterea lor mai bună, ccca ce a generat la Marian emiterea unor erori
despre unele. „Adusul armindenului şi pusul Iui se fac fără nici o ceremonie”, ceea cc
este inexact dacă avem în vedere că în Ţara Lăpuşului armindenul este un obicei
complcx având în componenţa lui şase secvcnţc ceremoniale, unele legate chiar dc
plantarea şi împodobirea copacului.
Lipsa informaţiilor din zonele transilvănene face ca anumite obiceiuri să nu fie
reprezentate, iar din ccle investigate să lipsească acte ceremoniale şi rituale nu numai de
mare importanţă dar şi de mare vechime - veritabile dovezi ale dăinuirii civilizaţiei în
spaţiul Transilvaniei de Nord. Ne gândim la jurământul fârtaţilor la lună din Obicciul
Fârtăţici din Ţara Lăpuşului sau botezul copilului la lună, soare, stele şi la copac,
naşterea pc pământul gol ctc.
La mai bine dc un sccol de la apariţia lor, aceste monografii reprezintă un reper
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Simion Florea Marian and the rcscarch of traditional habits
The article refers to Simion Florea Marian's interest for people's habits, to his
«fvjniccd conceptions regarding folklore and thcir presentation through a new method.
Ml tlicsc brought impressive results: works which even today arc cardinal points in
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S. FL. M A RIA N
Antonie MOISEI

Cursul curentclor teorcticc şi metodologice în cercetarea folclorului şi culturii
tradiţionale, marcată în secolul XIX prin necontenite confruntări dc opinii, nu putea să
iHi >i lase amprentele în evoluţia etnografiei româneşti. Influenţa teoriilor sau şcolilor
t .<. .pene se resimte cu uşurinţă în opera multor etnografi români. In fine, ei erau o parte
tMtiiponcntă a lumii ştiinţifice mondiale.
Ccle spuse se referă pe deplin şi la opera etnografică a lui S.F1. Marian (1847Problema apartenenţei marelui cercetător român la o anumită şcoală ştiinţifică e
« udată în paginile unor lucrări dedicate lui S.F1. Marian. Ne referim la operele lui P.
I.cu. I. Datcu, E. Dimitriu, O. Bârlea, M. Boca, N. Jula ş.a., în care e dezvăluit rolul
Investigatorului în procesul formării etnografiei române, influenţa exercitată asupra lui
4e '-avanţii europeni, caracteristica metodelor de studiere a culturii tradiţionale. Un
llMportant prinos în studierea metodologici de ccrcctarc a lui S.F1. Marian e adus de V.
A. .Imcovici, I. Moisc ş.a. în una din lucrările sale, V. Andrucovici a supus analizei
d i.i din cele mai importante metode dc lucru ale etnografului: răspândirea anchetelor
I» ii intermediul ediţiilor pcriodicc, precum şi colaborarea nemijlocită cu informatorii,
«kfrrmcni instrumentarul de lucru al lui Marian, legăturile lui cu mulţi etnografi ai
timpului, biblioteca de specialitate1. Etnologul Ilie Moise a ccrcctat influenţa lui B.P.
(leu asupra formării la S.F1. Marian a viziunii ctnologice a culturii tradiţionale
lotn.ineşti. Conform opiniei sale, activitatea lui S.F1. Marian se dezvolta în două direcţii:
«i'i. vtarca materialului folcloric, caracteristic etapei iniţiale a confirmării sale şi
«ci. oi arca anumitor aspecte importante ale culturii: naşterea, nunta, înmormântarea etc.2
lotca, în unul din articolele sale, pe bună dreptate vede în activitatea ştiinţifică a lui
M l Marian trei etape: I - 1866-1869; II - 1870-1881; 111 - 1882-1907. După părerea
«ci. etătorului, la etapa iniţială S.F1. Marian sc afla sub influenţa şcolii romantice a lui
V Alccsandri, în cea de-a două - şi-a perfecţionat metoda dc lucru sub influenţa lui
II P I lasdeu, iar în perioada finală a găsit calea proprie în ştiinţă3.
Formarea lui S.F1. Marian ca savant-etnograf, metodica cercetării culturii

N•hIrucovici V.: Contribuţii la cunoaşterea metodologiei cercetării la S.FI.Marian II Suceava /
âttu.intl Muzeului Judeţean. - 1978. - A. V. - p. 413-420.
' Muise I.: S.FI. Marian sau viziunea etnologică asupra culturii tradiţionale româneşti II
t ,\t<i de etnografie şi folclor. - 1995 - .Na 3. - T. 40. - p.275-278.
I nleu M.: Simion Florea Marian. Etapele activităţii sale de folclorist şi etnograf II Studii şi
• •■■•uitiicâri. Simion Florea Marian. - Suceava: Suceava, 2000. - p. 9-16.
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spirituale a populaţiei bucovinene în opera sa a fost oglindită şi în monografia „Cultura
tradiţională a populaţiei din Bucovina în operele ştiinţifice a investigatorilor români din
a doua jumătate a sec. XIX - începutul sec. XX”4.
Pătrunderea ideilor etnologice europene în România, iar prin intermediul ci şi la
românii din Bucovina austriacă, era realizată prin răspândirea lucrărilor etnografice,
stabilirea relaţiilor de colaborare dintre savanţii europeni şi români, participarea la
congresele şi expoziţiile internaţionale, creşterea interesului faţă de cultura şi modul de
trai al popoarelor lumii, reflectate în paginile ediţiilor periodice româneşti. Un rol
important în orientarea interesului către studierea culturii tradiţionale l-a jucat Academia
Română. Investigaţiile etnografice au căpătat o orientare tematică graţie premiilor
academice, stabilite dc B.P. Hasdeu pentru scriere a lucrărilor pe tema: „Nunta la
români”, „Naşterea şi înmormântarea Ia români”, „Higiena ţăranului român”,
„Obiceiurile calendaristice”, „Cromatica poporului român” ş.a.
Ideile europene îşi croiau calca spic gândirea intelectualului român din Bucovina
prin paginile ediţiilor pcriodicc apărute aici în sec. XIX: „Bucovina” (1848),
„Calendarul pentru ducatul Bucovinei” (începutul anilor ‘50 ai sec. XIX), „Foaia
Socictăţii pentru literatura şi cultura română din Bucovina” (1865), „Calendarul
poporului bucovincan” (1874). Conform opiniei folcloristului bucovinean G.C. Bostan,
colaborarea lui A. Russo şi V. Alecsandri cu ziarele bucovinene „Bucovina” şi „Foaia
Societăţii ...” a contribuit la dezvoltarea „curentului popular” în lucrările scriitorilor şi
poeţilor bucovineni, a influenţat asupra activităţii ştiinţifice a lui I.G. Sbiera, S.F1.
Marian, E. Niculiţă-Voronca, A. Voevidca ş.a.3
S.F1. Marian In perioada iniţială a activităţii sale ştiinţifico a fost influenţat
incontestabil de ideile şcolii romantice a lui V. Alecsandri. Urmându-i exemplul, tânărul
etnograf culegea prin Bucovina poezii populare şi legende6. Sub aceeaşi influenţă S.FI.
Marian publică culegerea folclorică „Balade româneşti, culese şi corcsc”, în care autorul
a „corectat” creaţia populară după metoda lui V. Alecsandri. N-a evitat S.FI. Marian nici
înrâurirea lui I. Creangă, cercetând în perioada iniţială a formării sale poveştile populare
şi înccrcându-se în scrierea „amintirilor din copilărie”. încă fiind elev la gimnaziu
Marian a fost influenţat dc activitatea folcloristului bănăţean At.M. Maricncscu.
Mitologia şi ctnobotanica îl interesează pe viitorul savant anume în urma acestei
înrâuriri. Un factor pozitiv în formarea lui S.FI. Marian ca savant a fost perceperea
conccpţici etnopsihologice, promovată între români de către B.P. Hasdeu. Sub înrâurirea
Iui B.P. Hasdeu, S.FI. Marian îşi formează metoda ştiinţifică ce constă în expunerea
materialului într-o formă exclusiv autentică, cu indicarea permanentă a informatorului şi
localităţii unde a fost cules materialul. în majoritatea lucrărilor era folosită metoda
comparativă.
Există o sugestie, argumentată de M. Fotea, că S.FI. Marian a fost şi precursorul

"Iii sociologice bucureştene a lui D. Guşti7.
Sintezarea metodei de creaţie a lui S.FI. Marian prezintă dificultăţi din cauza
ni .uficicnţei dc lămuriri din partea autorului a metodei sale dc culegere, de prelucrare şi
publicare a materialului etnografic. Compresiunea autorului în prefaţă, lipsa scrierilor
teoretice complică ccrcctărilc. Doar studierea migăloasă a biografici, a moştenirii
pistolare, a memoriilor prietenilor, colegilor şi a oamenilor apropiaţi, analiza metodei
■Ir expunere a materialului în operele sale, a notelor şi anexelor ne permit să concepem
nirloda ştiinţifică a lui S.FI. Marian. în linii generale, metodologia dc lucru a savantului
poate fi dezmembrată în următoarele părţi componente:
1) Folosirea metodei dc anchetare (apelurile pentru culegcrca obiceiurilor legate
dc ornitologic (1879-18808) şi obiceiurile de iarnă (18869)). Chestionarele au
fost răspândite dc S.FI. Marian pe două căi: publicarea lor în ediţiile periodice
şi răspândirea lor prin intermediul elevilor săi, care-i colectau material
etnografic (7, p. 87-92). Compararea răspunsurilor la chestionarele lui S.FI.
Marian cu cele primite de B.P. Hasdeu, N. Densuşianu, T. Spcranţia din punct
de vedere numeric şi calitativ demonstrează că acest lucru nu i-a reuşit lui S.FI.
Marian;
2) Fixarea materialului prin contact nemijlocit cu informatorii. S.FI. Marian
personal a contemplat realizarea a o mulţime de rituri (a nunţilor, hramurilor
ctc.), notând pe hârtie cele văzute. Un material etnografic de valoare autorul
fixează în timpul călătoriilor sale prin Transilvania;
3) Apariţia în operele savantului a pasportizării teritoriale concrete a fenomenelor
etnografice cu indicarea obligatorie a informatorilor şi localităţii unde a fost
înscrisă informaţia. Concomitent în note automl indica numele, prenumele,
anul naşterii şi starea socială a respondenţilor - o metodă nouă în comparaţie
cu ccrcctărilc din Bucovina ale lui l.G. Sbiera. S.FI. Marian a folosit în
colecţiile etnografice ale sale informaţie din mai mult de o sută de sate
româneşti din Bucovina;
4) Contrapunerea informaţiei primite. Autorul folosea date primite de la câţiva
informatori din unul şi acelaşi sat;
5) Sistematizarea strictă a materialului. Materialul era prezentat de autor în
consecutivitate cronologică şi logică, era sistematizat rcieşind din conţinutul
lui intern. Ca exemplu ne poate servi structura prezentării materialului despre
insecte: numele insectei în limba română, apoi în cca latină şi germană,
dcscrierea exteriorului (culoarea, forma ctc.), a dimensiunii, dezvăluirea
modului de existenţă, exteriorul larvei, credinţele şi obiceiurile legate de
insecta dată; sau sistematizarea informaţiei referitoare la cunoştinţele esotcricc

MMoiiccfi A.A.: TpaaHuifhia Ky;ibrypa iiacc;icnna ISyKOBmm y nayKOBHX npanax pyMyucbKnx
itocjiijUHMKiB flpyroi nojiOBHHH XIX - noHaTKy XX ct. - MepniBui: PyTa, 2005. - 304 c.
Bostan Gr.C.: Poezia populară românească în spaţiul Carpato-Nistrean. Istoriografie, studiu
comparat, texte. - Iaşi: Cantes, 1998, p. 2.
’ Bârlea O.: Istoria folcloristicii româneşti - Bucureşti: Editura enciclopcdică română, 1974, p.
232-233.
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în patru specii: vrajă, farmec, dcscântec şi desfacere10;
6) Respectarea principiului autenticităţii;
7) Folosirea metodei comparaţiei lingvistice;
8) Aplicarea în procesul cercetărilor metodei comparative. Una din trăsăturile
caracteristice ale savantului român a fost atenţia permanentă faţă de cultura
tradiţională a ucrainenilor din Bucovina, material prezentat în comparaţie
sistematică cu românii bucovincni.
Tot materialul cules dc etnograf referitor la ucraineni poate fi împărţit tematic:
cel dedicat obiceiurilor comune cu românii şi carc, natural, îl făcca pc investigator să
caute rădăcinilc împrumutului; obiceiuri cu caracter panucraincan şi obicciuri apărute în
timpul coexistenţei comune îndelungate. Etnograful considera astfel de obiceiuri ca
peţirea miresei, purtarea de către fete a cununilor dc flori în ajunul nunţii, cântarea în
timpul împodobirii miresei, obicciul dc a face cadouri staroştilor şi rudelor apropiate a
mirelui în timpul mesei nupţiale la casa părinţilor miresei, obiceiul „uncropul” ş.a. ca
obicciuri comune pentru ucraincnii şi românii din Bucovina".
S.FI. Marian considera împrumutate de la ucraineni numele staroştilor la nuntă,
„drujba”, „pripoi”, colac, steagul de nuntă, obiceiul de a împodobi mireasa la nuntă cu o
cunună dc flori, strângerea la nuntă a banilor în susţinerea tinerii familii12.
Practica de împrumut a elementelor dc cultură era contemplată de S.FI. Marian
în satele din Bucovina. Fenomenul era caracteristic pentm perioada care venea după
alipirea Bucovinei la Austria. Etnograful accentua atenţia asupra faptului că procesul
împrumutării obiceiurilor ucrainene dc către români e propriu îndeosebi cazurilor dc
contact nemijlocit cu ucrainenii din Bucovina13.
Acccptându-i pc ucrainenii din Bucovina ca o parte componentă a poporului
ucrainean, S.FI. Marian a descris în lucrarea sa „Nunta la români” obicciul ucrainenilor
din Podolia numit „videup” („pas”), de a plăti de către mire sau starostiilc lui pentm
mireasă, dacă ei sunt din altă localitate, obicei identic cu obiceiul „vulpei” („lisa”) la
halicieni; obicciul ucrainenilor de a împodobi pomul nupţial la mire şi mireasă acasă
ş.a.14
în lucrarea sa Sărbătorile la români S.FI. Marian exemplifică încă un obicei
comun pentru români şi ucraineni - credinţa în existenţa rohmanilor (blajinilor),
practicat în Bucovina atât de români, cât şi dc ucraineni. Cu trimiteri la opera lui R.F.
Kaindl şi A. Manastârschii Rutenii din Bucovina, savantul descrie obiceiul ucrainenilor
bucovineni de a arunca în Vinerea Patimelor şi în Sâmbăta Paştelui coji de ouă vopsite
în râu. Rahmanii (semioameni-semipeşti), trăind la gurile râurilor, transformă cojilc în
ouă. în ziua când în Ţara ralimanilor mănâncă ouăle ca ritual, ucraincnii sărbătoresc
Paştclc Rahmanilor, care cade în miercurea celei de-a patra săptămâni după paştele
creştinesc. Deosebiri în practicarea acestui obicci sunt văzute dc S.FI. Marian doar în
10 M ohcch A.A.: Tpa^imiRna Kyjibrypa iiacencHua ByKOBHim ..., op. cit., p. 105-113.
11 Marian S. FI.: Nunta la români: Studiu istorico-etnografic comparativ / Ediţie critică dc T.
Tealia, I. Şerb, I. Ilişiu, Text stabilit dc T.Tcaha. - Bucureşti: Grai şi suflet - Cultura naţională,
1995, p. 96, 205-216, 273-278, 388-392, 570-594.
12Ibidem, p. 159. 441-456, 352.
15 Ibidem, p. 234.
14 Ibidem, p. 351, 426-430, 487-289, 369-375, 523-535.
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denumirile diferite ale acestui popor: românii le zic rohmani, rocmani, regmani,
rogmani, rugmani şi blajini, ucrainenii - racmani. însă pentm rezolvarea definitivă a
accstei probleme, conform opiniei savantului, erau necesare investigaţii în plus din
partea istoricilor şi filologilor.
9)
Acordarea unei atenţii deosebite lexicului local bucovinean,
în precuvântarea la monografia sa Nunta la români S.FI. Marian lămurea
metoda sa de studiere şi formula scopul căutărilor ştiinţifice: „Uzururilc nupţiale
trebuiesc studiate în varietăţile lor după toate provinciile române, comparându-sc cu
nunta la vechii romani şi la popoarele neolatine pc dc o parte, cu nunta la vecinii
românilor (slavi, unguri, greci, albanezi) pc de alta, dc unde să reiasă apoi, de la sine o
conclusie istorico-etnografică15.
E propriu pentm S.FI. Marian, în deosebire dc mulţi ccrcetători ai timpului,
ieşirea din cercul interzicerilor eclesiastice dc a cerceta izvoarele arhaice, precreştine a
.mumitor obicciuri şi rituri populare. Printre obiceiuri precreştine (păgâne) savantul a
descris cu lux dc amănunte caloianul, papamda, riturile contra grindinci în interpretarea
grindinarilor etc.

Investigation methods for traditional culturc, of Bucovina population in Simion
Florea Marian's scicntific works
Rcferring to Simion Florea Marian’s work, the author, undcrlines that the
rescarcher belong to a ccrtain scicntific school, which contribute to his formation as a
cthnographcr, and hcrc he accustomcd the research method for culture.

15 Marian S. FI.: Nunta la români: Studiu istorico-etnografic comparativ / Ediţie critică de T.
Teaha, I. Şerb, 1. Ilişiu. Text stabilit dc T. Teaha. - Bucurcşti: Grai şi suflet - Cultura naţională,
1995, p. 9-11.
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Anamaria LISOVSCHI

Simion Florea Marian, etnograf şi folclorist de primă mărime, se evidenţiază,
■ftnnc cercetătorii epocii, ca fiind ctitorul de necontestat al etnobotanicii naţionale.
Idcea călăuzitoare a operei sale a fost demonstrarea bogăţiei şi unităţii culturii
■tynilurc româneşti. Studiile de teologie, preoţia şi încadrarea ca profesor de religie şi
li mţc naturale, nu l-au răpit de la pasiunea dc o viaţă pentm creaţia populară.
Simion Florea Marian este automl unei impresionante opere folcloristice şi
Gun^rafice, *n care cultura populară este cercetată monografic, analitic, descriptiv şi
«milblogic, în toate compartimentele ei: poezia lirică, dcscântcce, colinde, vrăji,
(* '.aule, datini, proverbe, credinţe, mituri, botanică, cromatică şi zoologie.
A debutat în revista Familia prin culegerea de folclor O nuntă la Ilişeşti în
$u< ovina (în 1866). în aceeaşi primă perioadă a adunat, după metoda vremii, mai multe
cântece populare, ce au fost reunite în grupajul Poesii populare din Bucovina, editat şi
iu volum.
între anii 1880 şi 1900, sub influenţa lui B.P. Hasdeu, a participat la punerea
ln.vlor etnografiei româneşti, prin primele noastre mari lucrări de sinteză asupra culturii
tupulare: Cromatica poporului român. Nunta la români. Naşterea la români,
înmormântarea la români, precum şi o trilogie având ca tematică calendarul popular
' >mân: Sărbătorile la români.
Interesul pentru cultura populară în totalitatea ei se remarcă atât prin articolclc
publicate înaintea intrării în Academie, cât şi după discursul dc reccpţie din anul 1882,
niitulat Cromatica poporului român, în care relevă pc scurt, cunoştinţele tradiţionale în
u ost domeniu chimic şi botanic, în acclaşi timp. El arată că româncele din toate zonele
mi ii cunosc atât dc bine secretele plantelor, încât culorile vegetale, cu care ele vopsesc
l.tna şi cclclalte materiale, sunt mai strălucitoare şi mult mai durabile decât ccle obţinute
'ii industrie. Procedeele folosite în obţinerea culorilor sunt, după Marian, autohtone:
ohromatica e moştenire cu adevărat strămoşească, pre care străbunele româncelor dc
.istăzi, au adus-o cu sine din Italia.” 1.
Autorul îşi întemeiază aserţiunea de tip iluminist pe nomenclatura latină a
i ulorilor şi a termenilor tehnici, carc este dominantă, ca bogăţie şi ca frecvenţă, faţă de
puţinele denumiri împrumutate din greacă şi turcă.
Printre preocupările de bază ale ultimilor săi ani de viaţă se înscrie interesul
major pentm botanica populară. în accst context trebuie văzută munca intensă de
finisare a monografiei Botanica poporană română, înccpută din primii ani de activitate.
I ucrarea a necesitat intrarea într-un univers mai greu accesibil, fapt pentru care
redactarea ci a durat o atât de lungă perioadă dc timp. Vorbind despre botanică, Simion
1Simion Florea Marian - Cromatica poporului român. Bucurcşti, 1882.
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i Ioum Marian afirma, într-o scrisoare adresată lui Hasdeu, că avea „materialul adunat şi
pregătit pentru tipar”, dar marca sa scrupulozitate şi dorinţa dc a stăpâni pcrfcct
domeniul ccrcctat, l-au determinat să întârzie publicarea lucrării. La identificarea
plantelor. Marian a colaborat cu Zaharia Panţu, care era în accasta perioadă, conservator
al colccţiei botanicc dc la Institutul Botanic din Bucurcşti. Datorită bolii din ultimul an,
lucrarea nu a mai putut fi publicată.
Manuscrisul aflat în prezent la Succava, în Fondul memorial şi documcntar Simion Florea Marian. Informaţiile impozantului manuscris au fost culcse de pc întreg
teritoriul românesc, şi cu prccăderc din Bucovina.
Pentru fiecare plantă autorul a dat descricrca mediului unde creşte aceasta,
dcscricrca ciclului dc vegetaţie, utilizările plantei, denumirile ştiinţifice în latină şi
germană, alături de denumirea populară utilizată. Totodată, o mare pondere în cadrul
manuscrisului o au legendele, credinţele, vrăjile, dcscântccele, doinele, poveştile,
practicile magice şi ctnoiatrice legate de planta descrisă.
O
scrie dc capitole din lucrare au fost publicatc în revistele: Familia, Junimea
literară, Şezătoarea, Viola Românească, Viaţa literară, Noua Revistă Română, Albina
Car pat Hor, Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie etc.
Publicarea în întregime a accstei lucrări ar reprezenta un imens câştig pentru
ştiinţa şi cultura românească.
Subscriem şi noi concluziile dlui Paul Leu, care afirmă, cu convingcre, că
Simion Florea Marian „nu este numai fondatorul etnobotanicii române care a definit
noţiunea de botanică populară, a stabilit aria de cuprindere a obiectului şi finalitatea
cercetării, ci şi cel mai de seamă etnobotanist a! secolului al XlX-lea, ce a adus
importante contribuţii la modernizarea acestei discipline, după cum o confirmă
intervenţiile sale făcute cu ocazia selectării manuscriselor care concurau la premiile
Academiei Române, moştenirea inedită lăsată posterităţii, activitatea prestată înainte
şi, mai ales, după ce a devenit unul dintre cei mai harnici lucrători ai celui mai înalt for
ştiinţific al tuturor românilor'' ”

Simion Florea M arian and the Romanian cthno-botany
Authoress presents the importancc o f rcsearchcs in ethno-botanical domain,
Simion Florea Marian being the founder o f this discipline in Romanian rescarch,
referring to the works about plants that remained manuscripts.

Paul Leu - Simion Florea Marian, ctitorul etnobotanicii române, în revista Studii şi
comunicări - Simion Florea Marian, Suceava, 2000, p. 35-40.
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încă din momentul constituirii sale, în 5 mai 1949, preocupările Consiliului
ttofi !< i s-au concentrat înspre realizarea unei Europe unite, prin promovarea idealurilor
I* p n« ipiilor ce constituiau patrimoniul comun şi printr-o activitate susţinută în toate
| ini mile: economic, social, cultural, ştiinţific, juridic şi administrativ. Politica
Hix>r larii culturalc a Consiliului Europei va fi fundamentată prin Convenţia Culturală
toană din 1954, articolul cinci al acestui text relevând obligaţiile pe care părţile
in ii u iantc lc au, şi anume: „Chaque Pârtie contractante considercra Ies objects
ntant t>nc valeur culturclle europcenne qui sc trouveront places sous son controle
lOtrmc faisant pârtie integrante du patrimoine culturel commun dc l’Europc, prendra lcs
•m wres neccssaries pour Ies sauvegarder et en facilitcra f acces”1. Politica culturală a
IVn .iliului Europei vizează crearea unui sentiment dc identitate culturală europeană,
jfotejând în acclaşi timp elementele caracteristice componente. Diversitatea
janiinoniului cultural al Europei reprezintă o bogăţie culturală, care, în întregul ci,
(«instituie un patrimoniu comun, iar păstrarea sa este un element dccisiv pentru
indicarea europeană.
Patrimoniul spiritual, parte integrantă a patrimoniului cultural european comun,
pic/.intă un ansamblu cc regrupează toate formele de cultură populară şi tradiţională,
uprinzând creaţiile colective bazate pe tradiţie, obicciuri locale, tradiţii orale,
manifestări spirituale, ritualuri, dans, muzică, artă culinară ctc. Una dintre preocupările
M< nţiale ale Consiliului Europei este adoptarea unor strategii dc păstrare şi valorificare:
t nsibilizarea, educarea şi conştientizarea rolului pe care îl au instituţiile în păstrarea
mlturii populare şi tradiţionale, cu atât mai mult cu cât Convenţia din 1954, prin
iuticolul doi, subliniază foarte clar necesitatea favorizării studierii „des langues, de
1'histoire et de la civilization des autres Parties contractantes, et offrira â ces demieres
».ur son territoire des facilite en vue de developcr semblables etudes” . Printre actele
l-mise dc UNESCO în accst sens se numără şi Recomandarea din anul 1989, adoptată în
( onferinţa Generală din 15 noiembrie 1989, referitoare la salvarea şi păstrarea culturii
i>adiţionale şi populare, urmată de un plan dc acţiuni pus în practică, conform Rezoluţiei
nloptate la Conferinţa Generală a UNESCO, din noiembrie, 1999. Mai mult, Declaraţia
I niversală asupra Diversităţii Culturalc, adoptată dc UNESCO în 2001, „reafirme que
l.i culture «doit etre consideree comme l’ensemble des traits distinctifs spirituals et
matcriels, intcllcctuals et affcctifs qui caracterisent unc societc ou un groupe sociale et
Convention culturellc curopccne, Paris, 19 deccmbrc, 1954, articol 5, în Patrimoine culturel
rtiropeen, voi. I, Edition du Conscil de I’Europe, 2003, p. 22.
Ibidem, articol 2. p 21.
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qu’ellc cnglobe, outre Ies arts ct lcs lettcrs, Ies modes de vie, Ies faţon dc vivre
ensemble, Ies systemes de valeurs, Ies tradition ct Ies croyanccs»”3.
Integrarea României în ianuarie 2007 în Uniunea Europeană a constituit şi
momentul integrării propriu-zise a culturii populare româneşti în patrimonial cultural
european. Activitatea unuia dintre cci mai importanţi cercetători ai accstui domeniu,
Simion Florea Marian, marchează un moment foarte important în dezvoltarea
folcloristicii şi etnografici româneşti. Membru al Academiei Române şi autor al unor
masive lucrări ctnofolclorice, S. FI. Marian „este considerat de învăţaţii străini ca fiind
cel mai compctent în problemele culturii populare româneşti”4. Activitatea ştiinţifică,
„concretizată în tomuri grele îl aşază pc Marian în rândul întâi al celor cc s-au ocupat de
cultura populară. Strânse la un loc, lucrările lui depăşesc ca valoare pe ccle ale oricănii
etnograf, iar masivitatea unora înspăimântă”5. Idcea dominantă a activităţii lui este
aceea dc culegere şi de sistematizare a întregii culturi populare româneşti.
Ultimele decenii ale secolului al XJX-lca caractcrizatc prin creşterea interesului
pentru cercetarea culturii populare şi prin înfiinţarea în diferite ţări europene şi în
S.U.A., a unor societăţi şi publicaţii ce aveau drept scop descoperirea şi cercctarea
folclorului, sau realizarea unor studii comparativiste, constituie un context favorabil
personalităţii şi operei ştiinţifice a lui S. FI. Marian, cel care a trezit interesul tuturor
cercetătorilor interesaţi dc realităţile folclorice şi etnografice româneşti.
Un prim moment în activitatea de culegător a lui S. FI. Marian stă sub semnul
influenţei lui Vasile Alecsandri şi sc concretizează în culcgerca de poveşti şi poezie
populară (cântcce, doine, balade), dar şi descrieri de datini, pe care lc publică în diverse
reviste ale vremii. Treptat, specii folcloricc prccum descântccul, legenda, povestea,
colinda, sau alte aspecte ale culturii populare, ca mitologia populară, etnobotanica,
sărbătorile dc peste an, vor intra în atenţia folcloristului bucovinean. Anul 1869
marchează apariţia primului său volum, Poesii poporale din Bucovina. Balade române.
Culese şi corese de Simeon FL M arian\ una dintre primele culegeri dc folclor
româncsc. Munca intensă de culegere a folclorului, care îl va aşeza printre cci mai
reprezentativi culcgători dc folclor ai Bucovinei, va fi încununată prin apariţia cclor
două volume ale lucrării Poesii poporale române. Adunate şi întocmite de Simeon F i
Marian7, primul cuprinzând balade şi cântece bătrâneşti, iar al doilea, doine şi hore.
După 1877, S. FI. Marian trimite materiale folclorice culese în Bucovina şi în unele
zone transilvănene, Ia reviste precum: Familia, Traian, Columna lui Traian, Lumea
nouă, Convorbiri literare, Albina. Albina Carpafilor, Amicul familiei. Amicul poporului
etc. Dc asemenea, bogata sa corespondenţă cu rcdactori dc publicaţii periodice,
culcgători de folclor, folclorişti, învăţători, preoţi şi alţi intelectuali ai satelor, dovedeşte
o fructuoasă colaborare, materializată în numeroase materiale şi informaţii referitoare la
cultura populară românească.

' Patrimoine culturel europeen, voi. II, Edition du Conscil dc l’Europe, 2003, p. 80.
J Mircca Fotea, Simeon Florea Marian folclorist şi etnograf Editura Minerva, Bucurcşti, 1987,
p. 16.
‘ Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti. Editura Enciclopcdică Română, Bucureşti, 1974,
p. 232.
" Botoşani. 1869.
7 Tom I. Cernăuţi, 1873, tom II, Cernăuţi, 1875.
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Dacă în prima parte a activităţii S. FI. Marian îşi îndreaptă atenţia asupra
folclorului local pc carc îl culege şi îl valorifică în volume şi în periodicele vremii,
iltima şi cea mai rodnică etapă (1882-1907) este etapa realizării marilor sinteze ale
uilturii populare româneşti, după modelul lui B.P. Hasdeu: Chromatica poporului
KuttânK, Ornitologia poporană rom ână, Descântece poporane românel0, Nunta la
'inâniu , înmormântarea ta români , Naşterea la români, 13 Vrăji, farm ece şi
Jrsfaceri]A, Sărbătorile ta români, voi. I, II, III15, Insectele în limba, credinţele şi
obiceiurile rom ânilor(\ Legendele Maicii Domnului'11. Lucrările fundamentale,
monografiile tcmatice consacrate principalelor momente din viaţa omului - naşterea,
nunta, înmormântarea - sunt considerate a fi „primele lucrări etnografice româneşti de
marc amploare, carc urmăresc fenomenul etnografic pc aria întregii ţări, fireşte, Ia
posibilităţile dc informare şi cu limitele respective din acea vreme”18. Metoda de lucru
evoluează treptat, de la culcgcrea şi publicarea creaţiei populare în maniera epocii, la
publicarea pc genuri folclorice şi în final la maniera proprie marilor sinteze citate.
Aceste monografii „sînt analitice şi descriptive, dar, deşi au un pronunţat caractcr
descriptiv, autorul vede dincolo de descrierea faptelor nişte unităţi mari carc, prin
ipitolele monografiilor organizate într-o logică pcrfectă, sc dezvăluie cu uşurinţă
cititorului în însăşi structura lor ”.
Astăzi, când cultura noastră populară este parte integrantă a patrimoniului
cultural european, când cunoaşterea, păstrarea şi valorificarea ei este imperios necesară,
..opera lui S. FI. Marian se poate constitui într-un reper dc scamă. Nu numai opera, ci şi
mtorul ei, blîndul şi curatul părinte Marian”20.

Sim ion Florea M arian's researches - con stitu tive part o f E uropean cultural
patrim ony

The article undcrlincs the fact that Romania integration in European Union
(2007) coincide with the integration o f Romanian pcople's culture in European cultural
patrimony, and Simion Florea Marian through his works, become one o f the inost
important researchers o f E u ro p ean patrimony.

' Bucurcşti, 1883.
' lom I, II, Cernăuţi, 1883.
"Suceava, 1886.
" Bucureşti, 1890.
‘ Bucureşti, 1892.
I’ Bucurcşti, 1892.
' Bucurcşti, 1893.
15 Bucureşti, 1898, 1899, 1901.
16 Bucureşti, 1903.
Bucureşti, 1904.
'* Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Editura ştiinţifică, Bucurcşti, 1973, p. 78.
II Mircca Fotea, op. cit., p. 184.
Simion Florea Marian şi corespondenţii săi. ediţie îngrijită dc Eugen Dimitriu şi Petru Froicu
Cuvînt înainte dc Iordan Datcu, Editura Minerva, Bucureşti 1991. p. 6.
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ILIŞEŞTI, SA T U L N A T A L AL PĂ RINTELUI SIM IO N FLOREA
M A R IA N , PR IM UL E T N O F O L C L O R IST R O M Â N
Maria SC A LC O

S-a decrctat, printr-un consens tacit şi unanim acccptat, anul 2007 AN SIMION
I I.OREA MARIAN sau SIMION FLOREA MARIAN - 100.
Pentru noi, cei din Ilişeşti, Simion Florea Marian este copacul care şi-a dcschis
. umana, naţional şi european, dar rădăcinile lc-a încărcat necontenit cu sevă din micul
ifttuc bucovinean în care, la 1 septembrie 1847, a văzut lumina zilei, din părinţi ţărani,
Kuxanda şi Grigore Florea Marian.
Aşa precum rădăcina copacului este ascunsă privirii şi trecătorul nu-i conştient
tiv: viaţa carc pulsează în adâncuri, aşa Ilişeştiul este legat prin efluvii cu energii tainice
Ic numele ctitorului etnofolcloristicii naţionale, Simion Florea Marian.
Paradoxal! Dacă am face un sondaj dc opinie în Ilişeşti şi am întreba poporenii:
i ine a fo st Simion Florea Marian?, am vedea mulţi oameni ridicând din umeri - poate
i liiar din neamul lui ar da din umeri! - şi-ar privi nedumeriţi. Aşadar, ţăranii, despre a
t, .’iror cultură şi spiritualitate Părintele Simion Florea Marian a scris atât de mult, n-ar şti
■>ă spună despre acesta mai nimic. Oare unde a greşit Părintele Simion Florea Marian
laţă dc Curtea de Justiţie a Timpului?
1.A scris prea mult în plan laic şi a neglijat afirmarea lui Dumnezeu?
2. A pus pc primul plan etnofolcloristica şi a lăsat pe locul al doilea preoţia?
3. A dus pc umeri, involuntar şi inconştient, blestemul arhieresc şi călugăresc
«.ire a apăsat pc comunitate, după desfiinţarea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului,
«lin Ilişeşti, în 1786, la ordinul generalului Eisenbcrg?
Da. Ilişeştcanul nostru, Simion Florea Marian, este celebru. Dar este celebru
intr-un cadru restrâns, între specialişti, departe dc publicul larg, departe de multe inimi
rcncroase care nu l-au înţeles şi nu l-au putut aprecia şi pentru asta suferim şi ne
întrebăm cum să-l întoarcem în duh pe dragul nostru Părinte Simion în vatra satului,
unde a auzit primele cântări sacre, unde a participat la primele şezători şi la primele
vIaci ... unde a chiuit şi a horit întâiaşi dată?!...
Se împlinesc 100 dc ani de când Părintele Simion Florea Marian a plecat în
veşnicie. Dar veşnicia s-a născut la sat, nc-a spus Blaga. Pentru Simion Florea Marian
(cel care prin gândirea şi puterea sa dc transpunere a universului popular din lumea
li/ică în lumea mistică), veşnicia izvorăşte din Ilişeşti, sat vechi de răzeşi, atestat
documentar pe 15 martie 1490, pe vremea lui Ştefan cel Mare. Un sat mic, cu o
suprafaţă dc 31 km2 , situat la 18 km de Suceava şi la 18 km dc Gura Humorului, fiind
(raversat de drumul european E 576.
Anexarea Bucovinei dc către Austria, la 1775, a schimbat din rădăcini structura
cinică a comunităţii. Au fost colonizaţi masiv germani (şvabi), dar şi români ardeleni
care s-au oprit definitiv pe colinele şi văile Ilişcştiului pentru bogăţiile şi frumuseţile
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sale naturale. Simion Florea Marian a fost cotat a fi a patra generaţie de transhumanţi
ardeleni stabiliţi definitiv în Bucovina.
Emblema spirituală a Ilişcştiului a fost Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului,
ctitorită în 1714 dc boierul Ionaşcu Isăccanu şi soţia sa, Alexandra. Mănăstirea a fost
declarată, în 1992, monument UNESCO.
Studiind Cartea cronicală a Parohiei Ilişeşti, alcătuită de parohul local,
Alexandru Baciu, în 1944, ţi sc dezvăluie o istorie zbuciumată şi plină de dramatism a
accstui sat. Monahismul, în Ilişeşti, vine de undeva dc la finele secolului al XVII-lca
(1686!), când monahii vieţuiau într-un schit foarte mic. Se parc că au fost ccrturi între
monahi şi mireni dc la avere: iazuri, prisăci, păşuni, lemne dc pădure... Mână de mirean
ar fi ucis unul sau mai mulţi călugări!... Şi să nu fi blestemat arhiereul locului sau
călugării supravieţuitori, blestemul tot ar fi căzut pe comunitate şi ar fi aruncat-o într-o
spiritualitate negativă, apăsătoare...
Când s-a născut Simion Florea Marian, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului
era deja desfiinţată, dimpreună cu alte douăzeci de mănăstiri şi schituri din Bucovina în
1786!
M-am întrebat dc nenumărate ori:
1. Carc ar fi fost cursul istorici în Bucovina dacă nu dispăreau ccle douăzcci de
mănăstiri?
2. Cum s-ar fi raportat la Dumnezeire Simion Florea Marian dacă, dincolo de
clăci, şezători şi strânsură, ar fi participat la slujbele mănăstireşti din satul lui?
3. Care ar fi fost nivelul actual al satului Ilişeşti, spiritual şi cultural, dacă n-ar fi
fost două linii de front?
4. Ce ar fi fost dacă ruşii n-ar fi scuipat cinci bombe, chiar între biserica
ortodoxă şi biserica evanghelică a coloniştilor şvabi?
Mi s-ar putea reproşa machiavelic: Cele două Unii de front v-au dat Eroii pe
care-i cinstiţi în fiecare an, de înălţarea D om nului... Dar, ca să fii erou al neamului tău
nu-i musai să mori. Şi nici Dumnezeu n-o cere...
Scriind accste rânduri, îmi trece prin minte povestea dc viaţă a Sfântului
Dimitrie Basarabov, sfânt dc secol XIII, supranumit Sfântul cu un picior desculţ. Spun
Proloagele: Intr-o zi, pe când umbla pe iarba înaltă în urma vitelor satului, a strivit din
grabă şi din nevedere toţi puii golaşi dintr-un cuib de pasăre. S-a simţit vinovat în inima
lui ca pentru o mie de morţi! Şi şi-a pedepsit piciorul cu care greşise, neîncălţându-se
trei ani întregi, nici vara, nici iarna, în chip de ispăşire. Ulterior, s-a făcut călugăr şi a
rămas văcarul mănăstirii. A murit în peşteră, pc malul râului Lom, din satul Basarabi Bulgaria. După multă vreme, apele râului Lom s-au umflat, peştera s-a prăbuşit şi au
ieşit la iveală moaştele sale care au devenit făcătoare de minuni. Din 1774, Sfântul
Dimitrie Basarabov a fost declarat Ocrotitorul Bucureştiului şi moaştele sale odihnesc
în Catedrala Patriarhală Constantin şi Elena. în 2002 au fost aduse la Catedrala
Patriarhală fragmente din moaştele Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. Au fost
aşezate la picioarele Sfântului Dimitrie Basarabov. împăraţii s-au aşezai la picioarele ...
văcarului!
Am făcut această digresiune relatând viaţa Sfântului cu un picior desculţ, Sfanţul
Dimitrie Basarabov, pentru a argumenta că istoria este scrisă dc INDEX
PROVIDENTIA prin om.

Oare cum ar fi alunecat Degetul lui Dumnezeu peste Bucovina dacă la vremea
.tocea s-ar fi propus şi executat un program intensiv dc penitenţă şi rugăciuni, în toate
schiturile şi mănăstirile Bucovinei, atât de ameninţată de Marile Puteri? Oare cum ar fi
arătat acum satul natal al Părintelui Simion Florea Marian, Ilişeşti, dacă Mănăstirea
\dor mirea Maicii Domnului ar fi funcţionat neîntrerupt, cu program tipic monahal, din
1714 încoace?
Şi, în fine, care ar fi fost în acest context ipotetic destinul ctnofolcloristicii
româneşti şi al lui Simion Florea Marian? Ce alte valori arhetipale ar fi afirmat şi
ailtivat? Ar fi fost un om celebru şi la nivelul omului dc rând? Credinţa noastră este că
DA.
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Ilişeşti, the native village o f Sim ion Florea M arian

The authoress speaks in her article about Ilişeşti, Suceava County, Bucovina
region, the native village o f Simion Florea Marian, a village first documentary
mentioned at March 15 o f 1490, during Ştefan cel Mare reign. She givcs information
from Ilişcşti's parish chroniclc, written by priest Alexandru Baciu, in 1944.
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l’IESE DE T E Z A U R DIN P A T R IM O N IU L C O M P L E X U L U I M U Z E A L
B U C O V IN A , ÎN E X PO Z IŢ II IN T E R N A Ţ IO N A L E
A ncuţa M A L E Ş

Ministerul Culturii şi Cultelor a dedicat anul 2008 civilizaţiei Cucuteni, iniţiind
:\ sprijinind o scrie de manifestări culturale deosebite.
Astfel, o foarte frumoasă şi atractivă expoziţie, cu piese de patrimoniu de mare
• aloarc, denumită Cucuteni-Trypillia, a fost organizată la Vatican, la Palazzo della
<7mcelleria (vernisată la 17 septembrie, 2008), din iniţiativa dr. Lăcrămioara Stratulat,
director general al Complexului Muzeal Moldova din Iaşi, în colaborare cu muzee,
universităţi, fundaţii culturale din ţară şi din străinătate (Ucraina şi Moldova). Având o
iernatică bine definită (economie, artă, viaţă spirituală şi cotidiană), expoziţia a oferit
numerosului public piese dc tezaur, precum: modele de sanctuare, statuete antropomorfe
>i zoomorfe, vase simple pictate (unele de mari dimensiuni), vase antropomorfe şi
zoomorfe, unelte, arme, podoabe etc.
La acest mare eveniment, de importanţă deosebită atât pentru activitatea
muzeistică de la noi, cât şi pentru imaginea României pe plan internaţional, au fost
prezente remarcabile personalităţi din cultură, înalţi prelaţi, specialişti din diverse
domenii. Cei mai mulţi dintre participanţi au văzut pentru prima oară asemenea piese
aparţinând unei civilizaţii dispărute. Intre exponate, multe inedite, s-a aflat o locuinţă
cucuteniană reconstituită, considerată a fi atracţia expoziţiei, cu un inventar autentic
(vase pictate, statuete, modele de sanctuare, vetre, cuptoare, laviţe etc.).
Complexul Muzeal Bucovina, prin dr. Ion Mareş, director general adjunct, a
colaborat la această expoziţie cu piese din patrimoniul propriu: statuete antropomorfe şi
/.oomorfe, un altar de cult, vase pictate, majoritatea fiind din categoria tezaur a
patrimoniului naţional mobil.
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O
altă expoziţie de succes, intitulată Cultura Cucuteni - artă şi religie, a fost
vernisată la Muzeul Gomoslqskie din Bytom, voievodatul Sileziei, Polonia, pc data de
19 noiembrie, 2008, proiectul cultural fiind rezultatul colaborării dintre Complexul
Muzeal Bucovina şi Muzeul din Bytom. La vernisajul expoziţiei au fost prezente
personalităţi din domeniul culturii, directorii muzeelor din Bytom, dr. Mieczyslaw
Dobkowski, Varşovia, Cracovia, Katoviţe, preşedintele consiliului municipal din
Bytom, dl Piotra Koja, ambasadorul României în Polonia, excelenţa sa domnul
Constantin Bartaş. Din ţară au participat: directorii muzeelor din Iaşi, dr. Lăcrămioara
Stratulat, Botoşani, prof. Lucica Pârvan, Bacău, prof. Silvia Iacobcscu, precum şi prof.
univ. dr. Nicolae Ursulcscu, de la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, lector dr. Sorin
Ignătescu de la Universitatea „Ştefan cel Mare, Suceava, arheologii dr. Lăcrămioara
Istina de Ia Complexul Muzeal „Iulian Antonescu, Bacău, prof. Maria Diaconescu de la
Muzeul Judeţean Botoşani.
Prezentarea unui număr atât de mare de piese de patrimoniu a fost posibilă prin
foarte buna colaborare între Complexul Muzeal Bucovina din Suceava, dr. Ion Mareş,
director general adjunct, şi muzee şi universităţi din ţară: Complexul Muzeal Neamţ, dr.
Gheorghe Dumitroaia, director, şi drd. Constantin Preoteasa, Muzeul de Istorie „Ştefan
cel Mare”,Vaslui, dr. Laurenţiu Chiriac şi drd. Ciprian Cătălin Lazanu, Muzeul de
Istorie „Iulian Antonescu”, Bacău, prof. Silvia Iacobescu şi dr. Lăcrămioara Istina,
Muzeul Judeţean Botoşani, Lucia Puşcaşu şi Maria Diaconescu, Complexul Muzeal
„Moldova” , Iaşi, dr. Senica Ţurcanu, Universitatea „Al. I. Cuza”- Centrul de Studii
Arheoistorice, Iaşi, prof. dr. Nicolae Ursulescu şi dr. Felix Tencariu, Universitatea
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Piese de tezaur din patrimoniul Complexului Muzeal Bucovina ...

V' ian cel Mare”, Suceava, conf. dr. Dumitru Boghian şi lector dr. Sorin Ignătescu,
I* • <un şi cu specialiştii de la Muzeul din Bytom: Marian Pawlinski, Dorota Podyma,
1/ ii v ila Kuhnel, Barbara Drobny.
Expoziţia a fost finanţată de către Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Direcţia
Judeţeană pentru Patrimoniu Cultural Naţional Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava.
Astfel, 255 de piese cucuteniene de o deosebită valoare artistică, incluse în
i roria tezaur a patrimoniului cultural naţional, diferite tipuri de vase pictate, plastică
i Himpomorfâ şi zoomorfă, obiecte de cult din lut ars ş.a., au fost expuse la Muzeul
<*«’inosk\skie din Bytom. Prezentarea pieselor a fost însoţită de numeroase materiale de
> («Tinare: grafică, ilustraţie, hărţi etc., fiind minunat completată de o reconstituire a
Hmi şantier arheologic în lucru, realizată cu mare profesionalism de specialiştii
I donezi. Pentm această expoziţie internaţională, de anvergură, a fost editat, în condiţii
11 atice deosebite, catalogul Cucuteni culture — art and religion / Kidtura Cucuteni —
t mka i religia, cu 100 de pagini de text şi imagini, avându-1 ca autor pe dr. Ion Mareş,
t •<^donatorul expoziţiei, şi au fost tipărite 2000 de pliante color, sponsorizate de
I li (ura Lidana din Suceava. La organizarea expoziţiei au lucrat cu dăruire şi specialiştii
»!'■ la Complexul Muzeal Bucovina: restaurator, Cristi Cureleţ, şeful Laboratorului de
Restaurare şi Conservare, conservatorii Varvara Scutaru, Florentina Milici şi Tiberiu
hdocoşeriu, m uzeograf George Ostafi, şef al secţiei Relaţii publice şi Dan Cotoc, iar la
întocmirea vastei documentaţii, editarea catalogului, traduceri au contribuit cu
piofcsionalism Constantin Aparaschivei, Ancuţa Maleş şi Ioana Cova.
Piesele de patrimoniu expuse la Muzeul Gomosl^skie din Bytom „vorbesc”
publicului vizitator despre civilizaţia Cucuteni-Tripolje, cea mai spectaculoasă cultură
«n ceramică pictată din sud-estul Europei care, într-un mileniu de existenţă, a avut cea
mai intensă locuire: peste 3000 de aşezări repertoriate până în prezent şi răspândite pe
ni spaţiu de 35000 km2, din sud estul Transilvaniei, până la Nipru şi nordul Mării
Negre. Cronologic, civilizaţia Cucuteni-Tripolje se încadrează în encolitic / chalcolithic,
intre circa 4600 - 3500 BC.
Expoziţia Cultura Cucuteni - artă şi religie este prima de accst gen organizată
dc România în Polonia.
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DOCUMENTE

D OCUM ENTE D ESPR E T Â R G U L SU C E V EI ŞI C E T A T E A DE SCAUN
SE C O L E L E XVIII - X IX
Benonia JITĂ R E A N U

Din bogata colecţic dc documente istorice a Complexului Muzeal Bucovina
' «ntinuăm publicarea unor documcntc originale care vorbesc, dc această dată, despre
•ituaţia unor proprietăţi urbane din târgul Sucevei la sfârşitul secolului al XVIII-lca şi
începutul secolului al XlX-lea, perioadă în care începe de altfel un amplu proces de
modificare a structurii proprietăţilor urbane din Succava. Pentru ineditul informaţiilor
*onţinute, publicăm un jurnal manuscris al începutului săpăturilor arheologice dc la
( etatea dc Scaun a Sucevei, iulie - august 1895, precum şi unul din primele documente
privind situaţia veniturilor şi cheltuielilor muzeului din Succava.
1811 octombrie 26, Succava
Zapis de împrumut

Thcsaurus artefacts from Bucovina Museum Complex collection in
internaţional exhibitions
This articlc prescnts two internaţional exhibitions, which include thesaurus
objects, from the Museum Complex Bucovina, Suceava counly. The exhibitions were
organized with the financial support o f the Ministry o f Culture and Religious Affairs, to
Vatican, in September 2008, and to Poland, in November 2008. The exposed patrimony
objects belong to Cucuteni - Tripolje civilization, the most spectacular through its
painted ceramics, from the south-eastcm Europe.
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, l-u mai jos iscălit dimpreună cu soţul meu Ioana şi fiiul meu Ştefan dat-am adivărat şi
Încredinţat zapisul meu la mana dumisale jupanului Pavăl Diiaconovici Blănari şi
negustori di aice din tărgul Sucevii precum să se ştiie că am luat de la dumnialui
înprumut 8 , adică opt galbeni olandezi în aur, cumpăniţi drepţi în vade hotărâtă de un an
dc zile întregu cu dobănda lor ncgustorască, socotindu-să la zăle unsprăzăce. Şi pentru
această somă dc bani di mai sus numiţi, am pus canţiia la măna dumisale un loc al meu
ce-1 am din locul târgului di supt n<umărul> hotarnicăi 235 a cinst<itii> k.k. comisii ce
au hotărăt toate locurile privatnici din partea Bucovinii. Dimpreună cu acestă zapis de
datoriie i-am dat alăUirati şi trii scrisori, anume o hotamica locului dc la 4 sept<embrie>
1787 făcută, cum şi cu un zapis dc cumpărătură a lui Ioniţă Urcchi de la 8 nocm<brie>
1792 a cestui loc dc la Zamk Hancovici şi o cârti dc danie dc la Ioniţă Urechi dc la 14
s<e>p<t>embrie 1800. Care facănd de toate 4 scrisori i-am dat la măna mai sus
numitului negustori spre siguranţic, ca, dacă nu i-aş da dum<i>sale banii la numita vade
di mai jos arătată cu întcresul lor sau că l-aş mai intărzia pişte vade, atunce are
dumnealui mai sus numitul creditori toată voia şi puterea, prin putere cinst<itei>
judecătorii, ca cu bună voia noastră, mai jos iscăliţilor, a da la măna şi stăpânire
d<umi>sale locul dc vcci. Cu zapis închiitori de vânzare dinpreună cu documcnturile de
mai sus arătate şi întărit de la c<instita> giudccătoric prin a noastre cheltuială, să-i dăm
d<umi>-sale de baştină veşnică şi cu a noastre iscălituri, fară nicc un cuvântu de
răspundere şi pentru mai buna adiverire şi încredinţare ni-am iscălit numele înainte
partizilor martori.
In Succava, la 26 oct<ombrie> 1811.”
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Partizi... Martor
Mihalachi Blanari şi cu un martor am şi scris Ioniţă Arhir
Erei Mihalachi Andronic platnic dinpreună cu soţul meu Ioan
Ştefan sin Mihalachi Andronic
Colccţia Documente istorice, Complexul Muzeal Bucovina, nr inv.2184, manuscris, 1
filă, limba română, alfabet chirilic
1895 iulie - august
< Jurnal al săpăturilor arheologice de la Cetatea de Scaun a Sucevci>
Prima filă( nenumerotată): „Local Museum Suczawa”(ştampilă)
fila 1: „Antichităţi”( titlu de capitol fară însemnări)
fila 2: “JumaF’(titlu)
fila 4: “Castelul Suceava”(titlu dc capitol fară însemnări, limba franceză)
fila 5: “Piese antice”( titlu de capitol fără însemnări)
fila 6 : “Jumal”(titlu)
filele: 3 -10( jurnal zilnic)
fila 3: “ 1895, iulie 13/25, joi
I. Conform dispositiunci comitetului, d<omn>nii C. Tarangu; comisariiu la prcfcctură,
şi A. Daşchicviciu, D<octo>r în litere şi profesor la liccu, au inspectat la faţa locului
înccpierca disgropărilor decise.
D<omnu>l G. Sorger, gropariu la cimitiriul creştin din Tataraşi, a csccutat, cu 12 inşi
din pcnitcnciariul local, distuparea zidurilor la basă, în direcţiune de la Biserică spre S,
pănă la 0,4 m adâncime, pc întindere de 15,0 m, scoţând diferite fragmente ce se vor
însuma cu ccle de mâne, fiind depuse în oraşu la mănăstire, în încăperile oferite de Pre
Cuvioşia sa Părintele Arhimandriţii Emanuil Ciuntulcac.
fila 3v:
iulie 14/ 26, vineri
Părintele Pancratc Sidoroviciu, Ieromonah la mănăstirea locală, a inspectat săpăturile
pornite, cari după amiază zi au fost visitate şi de A. S. I..R. Arhiduc<clc> Petru
Ferdinand, alături cu P. C. S Păr<intele> Arhim<andrit> Emanuil Ciuntuleac şi însoţit
dc D<omnu>l Locot<encnt> Neumann.
Privighitorul şi personalul, tot ca eri, au sapat( în direcţiunea începută, pc întindire de 8 ,
0 m, la 1,0 m adâncime şi 0,4 m lăţime scoţând fragmentele) pe locul indicat pe planul
dc situaţiunc la N. II, în direcţiunea începută, pe întinderea de 8,0 m, la 1, 0 adâncime şi
0,4 m lăţime, scoţând fragmentele grupate cu ccle de cri sub indicaţiunea 1 -2 din
depositul( făcut) aşezat la mănăstire.
iulie 15/ 27, sâmbătă
La inspecţ<ie>: D<omn>ii Daşchieviciu şi Tarangu; Păr<intele> Sidoroviciu : toţi ca
mai sus. La sapat: Sorger cu 12 inşi ca 13-14 c<urent>.Locul săpărei: planul de situaţie,
punctul III. Volumul sapat: 15,0 m lung. 3,0 m lat şi 0,5 m adânc. Fragmentele aflate:
grupul N. 3 din cabinetul mănăstirei.
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flla 8:

iulie 17/ 29, luni
I i mspecţ<ie> D-nii Tarangu, ca înainte şi D<omnu>l Bănccscu pensionariu al statului.
! i sapat: Sorger <şi ccilalţi>ca <pe> 13-14 c<urent>. Locul săpărei: plan dc sit<uaţie>
IV.
Volum sapat: 6,0 m lung, 0,35- 2,0 m lat şi 1,0 m adânc. Fragmentele găsite:
. nipul N 4 din cabinet<ul> m<ă>n<ă>stirii.
lila 8 v:
nilic 18/30, marţi
I i insp<ccţic> D<omnul>l Bănccscu cu Păr<intcle> Sidoroviciu, ca înainte. La sapat:
n i prcccdenţi. Loc<ul> sap<arci> plan dc sit<uaţie> N /V . Volumul: lung 4,Om, lat.
0, î- 0,5 m, adânc 2,0 m. Fragmentele aflate: grup N 5 din cabin<etul> mănăstirei. La
i in adâncime s-a aflat şi o boltă cu diametru de 2,0 m.
lila 9:
ml ie 19/31, mcrcuri
I i insp<ecţie> D<omnu>l Daşchieviciu prcccdcnt; printre visitatori: D<omnu>l V.
Mumbac, pro<fesor> la liceu şi alţii. La sapat: ca înainte. Loc<ul> săpărei: plan de
ii uaţic> N V I . Volum: 6,0 m lung, 3,0 m- 5,0 m lat şi 0,5 - 2,0 m adânc. Fragmentele
dinte: grup N 6 din cab<inetul> mănăstirii.

fila 9 v:
ml ic 20 / 1 august, joi, sărbătoare
mlic 2 1 / 2 august, vineri
i .i insp<ecţie>: D<omnu>l Daşchieviciu, ca înainte. La sapat: D<omnul>l.Sorger cu 10
nişi dc cci menţionaţi înainte. Puntul lucrărei: p<unc>t de sit<uaţie> N VII, unde au dat
>lc o poartă şi de nisce locuri prin zidiu dc sprijinit grinzile dc lemn. Volum sapat: 4,0 m
lung, 4,0 m lat, 3,0 adânc. Fragmentele aflate, depuse sub N 7 în cab<inetul>
m-ă>n<ă>sti<rii>.
lila 10 :
.iug<ust>7/ 19 luni
' (inform dispos<iţiei> D<omnu>lui Romstorfer, toate cele ce se vor desgropa, se vor
pastra împreună pănă ce le va clasa d<umnca>lui pc catigurii, încetând dc aici înainte şi
ndicarea disgropărilor pc planul de situaţie.
( olecţia Documcnte istorice, Complexul Muzeal Bucovina, nr inv. 2424, manuscris, 18
file -scrisc şi nescrise, text identic în limbile română, franceză şi germană
Raport dc venituri şi cheltuieli al Muzeului din Suceava
. Raport de casă, 4 I 1900 - 24 II 1901

Benonia JITĂREANU

I. Bani încasaţi:
1 Subvenţie din partea Comitetului Provinciei Bucovina: 200 coroanc
2 Donaţie din partea Casei de Economii: 100 coroane
3 Subvenţie.............................................. : 200 coroane
4 Donaţie din partea membrilor Societăţii: 252 coroanc
Total: 752 coroanc
II. Cheltuieli:
1 Epitropia bisericească din Suceava pentru că a pus la dispoziţia muzeului spaţiile în
perioada dintre 1 iunie 1898- 1 mai 1900: 380 coroane
2 Pentru cumpărarea monedelor şi obiectelor găsite: 116,64 coroane
3 Pentru cheltuieli diverse: 54 coroane
4 Pentm tipărirea statutului: 48 coroane
5 Casa de economii Succava carc a împrumutat banii muzeului în perioada 1 II 1898 1 V 1900, pentm întreţinerea localului unde se află muzeul: 23 coroane
6 Cheltuieli cu ocazia transferării muzeului într-un spaţiu nou: 20,20 coroane
7 Pentm cărţile membrilor: 20 coroanc
8 Pentm muncile de reparaţie la clădirea nouă a muzeului: 12 coroanc
9 Pentm acoperirea cu vinilin a unei mese şi 2 scaune: 10,40 coroanc
10 Domnului Georg Sorger ca onorariu pentru ajutoml dat la transferarea muzeului în
noua clădire: 10 coroanc
11 Pentru cărţi de corespondenţă ( cu tipărirea lor) cu carc sunt invitaţi la adunarea
generală pentm ziua dc astăzi: 10 coroanc
12 Pentru cheltuieli de birou(ştampilă pe chitanţe, timbre pentru corespondenţă): 9,54
coroanc
13 Pentru
sigiliul Socictăţii: 4 coroane
14 Pentm
rame la trei tablouri ale muzeului: 6,20 coroanc
15 Pentm afiş cu anunţarea decesului domnului Joscf Fleischcr: 4 coroanc
16 Pentru
două caiete mari, dintre care unul este folosit ca vizitatorii muzeului să se
iscălească, iar al doilea pentru ca evenimentele importante referitoare la oraşul Suceava
să fie înregistrate: 3,60 coroane
17 Geamgiului pentru sticlele tăiate la diferite vitrine: 3, 54 coroanc
18 Pentru un instrument dc scris, rechizite de scris şi un cuţit carc sc află în sertarul
mesei de la localul Societăţii: 3,30 coroanc
Total: 741,45 coroane
Bilanţ
Bani încasaţi: 752 coroane”
Cheltuieli: 741,45 coroane
Rest:
10,55 coroane
Colecţia Documente istorice CMB, Nr inv 3049, I filă, manuscris, limba germană

M UDII DE A R H E O L O G I E

DIN NOU D E SPR E UNELE SU R SE DE M A TER IE PRIM Ă PEN TR U
C O N F E C Ţ IO N A R E A UTILAJULUI LITIC A L C O M U N IT Ă Ţ IL O R
C O M PL E X U L U I C U L T U R A L PR E C U C U TE N I-C U C U T E N I
Dumitru BO G H IA N

Cercetarea industriei liticc a comunităţilor complexului cultural Precucutenit ’ucutcni are o importanţă deosebită în reconstituirea modului de gândire şi de viaţă a
i'.imcnilor encolitici dip spaţiul de interferenţă cuprins între Europa de Est şi cea
icntrală sau între lumea balcanică şi nordul continentului. Descifrarea modului dc
confecţionarea a utilajului litic, prin care sc furnizau unelte şi arme pentru desfăşurarea
cclor mai multe activităţi practicate de aceste comunităţi, întregeşte viziunea noastră
i'.upra înaltului nivel tehnologie atins în eneolitic, în cadrul complcx al culturilor
carpato-danubiene.
I. E xigente ale studierii utilajului litic

l’rogrcscle realizate pe plan mondial în investigarea multilaterală a industriei litice a
comunităţilor preistorice şi protoistorice (Lcroi-Gourhan 1965, passim; Tixicr, Inizan,
Roche, 1980, passim; Cauvin, 1983, passim ; Pelegrin, Karlin, Bodu, 1988, 55-62;
Byrd, 1989, passim; Jensen, 1988, passim; Eadcm, 1994, passim; Grace, 1989, passim,
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/sarc/iakli/lilhic/bar/barl. html; Idem, 1996 passim;
Shca, 1992, passim; Yerkes, 1993, passim; Wcscott, 1999, pasim; Close, 2002,
passim; Odell, 2003, passim; Andcrson, 2004, passim; Shanks, 2004, passim; Walkcr
(cd.), 2004, passim; Smit, Petru, Grimc, Vidmar, Budnar, Zorko, Ravnikar, 1998,
209-216; Andrefsky Jr., 2005, passim.) determină reconsiderarea modului dc studiere a
utilajului eneolitic aparţinând comunităţilor Prccucuteni-Cucutcni/Tripolie. în accst
sens, analiza industriei liticc a purtătorilor complexului cultural Precucuteni-Cucutcni
trebuie realizată şi înţeleasă coerent, în cadrul unui flux tehnologic (chaine operatoire)
eneolitic, deosebit, într-o măsură semnificativă de cele anterioare şi posterioare.
Din nefericire, până în prezent, în niciuna dintre civilizaţiile pre- şi protoistorice
din spaţiul carpato-danubian nu a fost avută în vedere o astfel de abordare. De
asemenea, din cauza dificultăţilor financiare cu care se confruntă cercetarea arheologică,
nu au fost aplicate, decât cu puţine excepţii, nici metodele modeme dc prelevare a
pieselor litice (inclusiv prin tamisare uscată şi umedă, înregistrarea strict topografică a
luturor artefactelor litice, tehnicile remontajului, trascologic şi tafonomie, studierea
depunerilor organice pe unelte şi arme în cadrul utilizării etc.).
Acest flux operaţional presupunea specializarea celor care au practicat accst
meşteşug şi o serie dc operaţiuni standardizate privitoare la: procurarea/„achiziţia”
materiei prime, prelucrarea/transformarea acesteia în piese prefabricate şi finite, mai
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.iii , pun retuşare, funcţionarca/utilizarea artefactelor şi uzura/distmgerea/abandonarca
accstora, llccarc divizate în etape şi subsecvcnţe.
In ccca cc priveşte domeniul procurării materiilor prime litice, acesta trebuie
abordat din perspective modalităţilor de aprovizionare, într-un sistem coerent, în funcţie
dc ariile-sursă, distanţe, circulaţie, calitatea şi cantitatca rocilor, regulile de introducere
a acestora în situri şi discutarea schimburilor protoistorice.
Referitor Ia prelucrarea/transformarea materiilor litice, este nevoie să fie
abordate tchnicile şi metodele dc producţie (prelucrare primară a galeţilor în vederea
transformării lor în nuclee, tehnicile de cioplire şi retuşare, modalităţile dc prindere în
mânere şi cozi), pentru a le transforma în mijloace de acţiune asupra materiilor şi în
obicclc pentm anumite pieţe şi diferite direcţii dc schimb, în cadrul diverselor contcxte
social-cconomicc.
Prelucrarea pietrei, în special a silexului, presupune practicarca/dcrularea/
succesiunea unui oarecare număr şi tipuri dc gesturi tehnologice şi, poate, rituale, în
funcţie de formarea, experienţa, cultura tehnologică a meşteşugarului, făcând parte din
comportamentul de tip savoirfaire al omului eneolitic.
Domeniul utilizării uneltelor şi armelor liticc, şi nu numai, este studiat indirect,
prin metodele tribologiei (traseologie, tafonomie) şi direct prin intermediul metodelor
arheologiei experimentale, pentru a identifica ocupaţiile şi operaţiunile la carc au fost
utilizate şi semnclc/urmele/indicatorii rămase(şi) în urma întrebuinţării. Acestea sunt, de
multe ori, relative - din cauza limitelor analizei tchnicc, a gradului de pregătire al
specialiştilor, a imposibilităţii cunoaşterii foarte precise a operaţiunilor şi gesturilor
tehnologice ale oamenilor pre- şi protoistorici, a diferenţierilor de cultură tehnologică şi
experienţă ale meşteşugarilor şi comunităţilor, a complementarităţii dintre
utilajul/armamentul litic şi cci osteologic şi lemnos, (văzut în toate etapele operaţiilor de
procurare, prelucrare şi utilizare a uneltelor de piatră etc.).
Prin reconstituirea lanţului operatoriu (procesului tehnologie) se încearcă să se
redea viaţa (obiectivele, intenţiile, proccdccle şi realizările umane eneoliticc) din spatele
unor vestigii arheologice altfel imobile, tehniciste şi, în marc măsură, inaccesibile.
Uzitarea conceptului de chaîne operatoire în studierea utilajului litic
precucuteniano-cucutenian permite clarificarea vechilor tipologii şi evitarea construirii
altora, mai mult sau mai puţin ştiinţifice, depăşindu-se simpla clasificare a obiectelor
din piatră, prin descoperirea dimensiunilor socialc din spatele accstor artefacte.
In aceste condiţii, este din cc în cc mai stringentă constmirea/conceperca unor
proiecte interdisciplinare de cercetare arheologică şi punerea în operă a acestora, carc să
vizeze prelevarea şi ccrcctarea artefactelor litice pentm obţinerea unor noi rezultate
arheometrice, carc să fie utilizate în reconstituiri istorice cât complcxc.

în acelaşi timp, se pot stabili modalităţile dc aprovizionare (procurare directă,
locală, schimb la distanţe mici sau mari ctc.) şi spaţiile pc carc circulau rocile şi
prefabricatele prccum şi modul de introducere a acestora în aşezări şi de difuzare a
produselor finite. în directă legătură cu sursele şi tipurile dc materie primă şi calităţile
rocilor, se află, aşa cum am mai arătat, definirea diferitelor tipuri dc debitaj utilizate de
comunităţile Prccucuteni-Cucutcni - cci obişnuit (cotidian, în cadrul fiecărui sit) şi cel
specializat (în zonele cu resurse liticc şi ateliere).
în mod firesc, există dificultăţi obiective în determinarea tipurilor dc roci
utilizate dc accstc comunităţi eneoliticc (a sc vedea rocile calcinate, cele patinate)
datorate, dc multe ori, înccrcărilor cmpirice dc stabilire a acestora, macroscopic şi fără
consultarea pctrologilor. în accstc condiţii, este din cc în cc mai imperioasă abordarea
interdisciplinară a studierii materiilor prime litice utilizate de comunităţile
prccucutcnienc
şi
cucuteniene
(prin
colaborarea
dintre
arheologi
şi
gcologi/petrologi/pctroarheologi) şi extinderea determinărilor microscopice, fizicochimicc şi spectrometrice (nedistructive), aşa cum sunt cele din cadrul platformei
Arheoinvest dc la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi(http://arheoinvest.uaic.ro;
http://arheoinvcst.uaic.ro/lab_geoarh_sectii.htm.), extinderea investigaţiilor tribologico
traseologice, funcţionale şi experimentale, precum şi dezvoltarea unei şcoli carc să
formeze specialiştii nccesari accstui domeniu.
Eforturile specialiştilor, chiar dacă nu întotdeauna coerente, au reuşit să pună în
evidenţă unele surse dc materie primă litică, utilizate dc comunităţile PrccucuteniCucutcni dc-a lungul devenirii lor, tehnologiile de confecţionare (debitaj/cioplirc,
retuşare, perforare şi şlefuire/finisare) şi tipologia uneltelor şi armelor de piatră
(M arin escu -B îlcu , 1974; Idem, 1981, Eadem, Cârciumaru, Muram, 1985, 643-687;
acelaşi studiu în limba engleza, 1981, 7-33; Eadem, Bolomey, Cârciumaru, Muram, 1984,
41-46; Cucoş, Muraru, 1985, 605-642; Muram, 1987, 193-200; Boghian, 1995, 7-42;
Ibidem, 1996a, 4-36; Idem, 1996b, 277-342; Korobkova, 1987, passim; Eadem, 1974,
passim; Skakun, 1985, 33-45; Eadem, 1990, 43-45; Eadem, 1996a, 223-235; Eadem,
1999, 133-135; Eadem, 2000; Eadem, Malccva, A. Samzun, 2002, p. 238-239;
Sorokin, 1991a, passim; Idem, 1991b, 401-419; Idem, 2002, 67-84; Cotoi, Grasu, 2000,
passim; Cotiugă, Cotoi. 2004, 337-351; Ţurcanu, 2006, 131-154; Bodi, 2005, 373-384;
Idem, 2006, passim.)
Cu toate acestea, au rămas de atins o serie de obiective carc să vizeze depăşirea
viziunilor clasice de investigarea a utilajului litic, promovarea pe scară largă a studiilor
tribologico - trascologicc, funcţionale şi experimentale, definirea cu precizie, prin
investigaţii microscopice, analize fizico-chimice şi spectrale (cu buletine de analiză), a
surselor liticc, determinările macroscopice nemaifiind suficiente, crearea unor litotcci şi
baze dc date cu tipurile şi varietăţile de roci întrebuinţate dc aceste comunităţi
eneoliticc, aşa cum se cunosc în multe dintre statele dezvoltate ale lumii.
* * *

D. Sursele de materii prime litice ale comunităţilor Prccucuteni şi Cucuteni
Cunoaşterea surselor cu materie primă litică utilizate dc comunităţile
Precucutcni-Cucuteni pentru confecţionarea uneltelor şi armelor specifice arc o
deosebită importanţă atât pentru definirea nivelului tehnologic atins dc acestea, pentru
înţelegerea cantităţilor vehiculate/întrebuinţate şi calităţilor rocilor utilizate de accstca
(de carc depindeau modalităţile de cioplire, retuşare, perforare, şlefuire, funcţionalitatea
şi productivitatea uneltelor şi armelor) şi studierea schimburilor şi dinamismului accsior
comunităţi.
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Trecând la discutarea propriu-zisă a materiilor prime litice, arătăm că dintre
rocile sedimentare, utilizate în proporţie covârşitoare de comunităţile PrccucuteniCucutcni (peste 90% din ansamblul artefactelor spccifice), pentru confecţionarea
utilajului cioplit al accstora, se remarcă: silicolitcle (chert-nxWo., accidente silicioase în
masă argiloasă) şi silexitul/silexul. chaille-urile, opalurile, jaspurile, menilitele (fig. 1 ) şi
cuarţitele.(Sorrell, 1973, 206-209; Anastasiu, 1977, 306-320; Gridan, 1983, 77-90;
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Mutihac, lonesi, 1974,passim.) Marea majoritate a rocilor utilizate, indiferent de natura
lor, proveneau din arii-sursă aflate în interiorul arealului precucuteniano-cucutenian
(sursa est-carpatică, în albiile râurilor mai mari sau mai mici), putând fi considerate
materii prime locale, şi/sau din apropierea acestui spaţiu (fig. 2 , 3 ), fiind considerate
materii prime şi artefacte de import.
Silicolitele de calitate superioară, în special silexitul/silexul şi diferitele lor
varietăţi, au calităţi fizico-mccanice deosebite (spărtură concoidală facilă şi tăioasă,
duritate 7 pe scara Mohs, coeficient dc tărie ridicat) şi sunt prezente şi relativ abundente
în arealul dc răspândire al acestor comunităţi.
Din păcate, sursele dc silex din spaţiul precucuteniano-cucutenian sunt foarte
puţin cunoscute în literatura gcologico-pctrografică străină, arealul complexului cultural
apărând ca o pată albă pe hărţile resurselor litice utilizate de comunităţile neolitice şi
encolitice (Vezi http://www.flintsouree.net/.)
Dintre varietăţile dc silex utilizate, cu predilecţie, dc comunităţile encolitice estcarpatice, sc remarcă: silexul zis dc Prut şi zis de Nistru şi silexul zis volhyno-podolian,
considerate locale în arealul prccucutcniano-cucutcnian, purtate, uneori, pc distanţe
considerabile (ca materie primă şi produse finite), prccum şi silexul zis balcanic (în fapt
dobrogean şi nord-est bulgar/tracic), de import, despre care vom vorbi mai mult în
lucrarea de faţă.
II. 1. Silexul zis dc Prut
Face parte din categoria rocilor silicioase locale şi comune în mediul
Precucuteni-Cucuteni, fiind exploatat încă din paleolitic şi răspândit, încă de atunci, pe
distanţe apreciabile (Păuncscu, 1970, passim; Idem, 1998, p. 47-60; Idem, 1999, 45-48;
Chirica, Borziac, Chctraru, 1996, passim; Ryzhov, Stepanchuk, Sapozhnikov, 2005, 1725, http://www.acc.hu/am/2005_4/ AM-2005-4-RYZ.pdf; Stepanchuk, Petrougne,
2005, 38-45, http://www.ace.hu/am/2005_ 4/AM-2005-4-STEP.pdf.). Se găseşte în
aflorimcntcle deschise dc-a lungul Prutului mijlociu (între Livcni, Rădăuţi-Prut, Mitoc,
Ripiceni şi Ştcfaneşti), unde şi astăzi poate fi exploatat sub formă dc galeţi de diferite
dimensiuni, cu sau fără cavităţi/geode cu cuarţ sau carbonat de calciu (Rădulescu,
Anastasiu, 1979, 147-149; Albu, Ghcorghiu, Popescu, 1957-1959, Bucurcşti, 1960;
Muraru, 1990, 149-159 ; Idem, 2000, 59-60; Lazarovici, Lazarovici, 2006, 19, fig. I.)
Nu este exclus ca unele aflorimcnte să sc găsească şi de-a lungul unor afluenţi dc
dreapta şi dc stânga ai Prutului mijlociu (ex. aşa-numitul silex de Ibăneşti, depozitele
din raionul Nisiporcni (http://ro.wikipcdia.org/wiki/Raionul_Nisporeni.)). Galeţi rulaţi
de silex de Prut, de dimensiuni mijlocii şi mici, au fost purtaţi în aval de apele râului,
întâlnindu-se, în proporţii diferite, în prundişul acestuia, până la Galaţi.
Este dc vârstă mczozoică (cretacică-cenomaniană) şi miocenă (bugloviană) şi
arc culori variate, în funcţie dc straturile dc calcare şi nisip în care se află, nuanţele
variind de la alb-lăptos, cenuşiu deschis cu pigmentaţii albicioase, cenuşiu-gălbui, bruncenuşiu la negru translucid sau opac, cu sau fară pigmentaţii (fig. 4A, 7A/2-3a-b).
A fost intens exploatat încă din neolitic (comunităţile culturilor Criş-Starccvo şi
ceramicii liniare târzii), iar înflorirea unor aşezări ale culturii Cucuteni din Depresiunea
Prutului mijlociu/Câmpia Moldovei (a Jijiei şi a Bălţilor) s-a datorat, fără îndoială, şi
existenţei şi gestionării superioare a acestei resurse litice.
Comunităţile de acolo au devenit furnizoare de materie primă şi, mai ales,
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prefabricate şi produse finite, pentru alte grupe umane din arealelc vecine, apropiate
(mai ales din zona subcarpatică, carpatică şi partea centrală şi de sud a M oldovei, în
<licapta şi stânga râului) sau dc la depărtare (în depresiunile intracarpatice locuite de
• «munităţile ariuşdene (Ariuşd, Păuleni, Malnaş etc.) (Pe baza materialelor furnizate de
Dl. Sândor Jozsef Sztâncsuj (Muzeul Naţional Secuiesc), căruia îi mulţumim călduros şi
pi- accastă calc; http://www.muzcul-carpatilor-rasariteni. ro/carheo/pauleni/pauleni.htm;
Malnaş-Băi (apud
Lâszlo,
1998,
Tav. X X I/l-5,
10,
http://www.
> imec.ro/Arheologic/expo/html/ index.html.) (fig. 8-9, 11-13) sau Ia distanţe
ipreciabile, în mediile culturilor Tiszapolgâr şi Bodrogkcrcsztur, în câm pia Tisei şi
Dunării mijlocii (Biro, 1998, 97-98 (cultura Hcrpaly). Kasztovszky, Biro, Dobosi, 2002,
\msterdam, 43-44, http://www.geo.vu.nl/archacometry/abstracts/stonegeneral.pdf.).
Silexul de Prut este preponderent în cadrul utilajului litic cioplit în siturilc din
această zonă: Isaiia, Târgu Frumos, Truşcşti, Drăguşcni, Cuconeştii Vechi, Vomiceni,
Roma, Cucuteni, Feteşti (Boghian, Tudose, 1994, 147-157; Boghian, Ursulescu,
Cotiugă, Haimovici, Coroliuc, Bodi, 2003, 323-325, O versiune detaliată şi pe CD-romul acestui volum, editat de cIMeC, mai 2003, Anexa 8 ; Boghian, Cotiugă, Haimovici,
Bodi, Istina, 2004, Tav. 4-10/1-2; Boghian, Cotiugă, Haimovici, C oroliuc, Minea,
Lazanu, 2005, O versiune detaliată şi pe CD-rom-ui acestui volum, editat de cIMeC,
mai 2005, Fig. 14-18. Florcscu, 1999, 232; Muraru, 2000, 59-60; Sorochin, 2002, 67-84;
Şadurschi, Diaconescu, Setnic, Melniciuc, Haimovici, Ungurcanu, Z aharia, 2004; O
versiune detaliată şi pc CD-rom-ul acestui volum, editat de cIMeC, mai 2004; Popovici,
Buzdugan, Alexoaiei, 1992, 24, Fig. 29.2-3, 6 , 30.1-9; Văleanu, 2004, 136-137.) şi alte
situri apropiate (100-150 km) de sursă. Cantitatea acestei roci dcscreşte în siturile
subcarpatice şi carpatice, în unele cazuri sub 50% din totalitatea m aterialului litic, unde
a fost înlocuit dc silicolit, chaille-uri, jaspuri, gresii etc. (Cucoş, 1999, 59-60, 188-189.)
(fig. 5).
II. 2. Silexul /is de Nistru
Este de aceeaşi vârstă mezozică (cretacic-cenomaniană), asem ănându-se foarte
mult cu silexul dc Prut, şi provine din aceleaşi depozite dc silex, „tăiate” de cursurile
cclor două râuri şi denumite, astfel, diferit. De accca, credem că ar putea fi introdusă o
terminologie unică, sub formă dc silex pruto-nistrian.
în accst sens, macroscopic, prezintă aceleaşi culori (nuanţe) ca şi silexul dc Prut
(alburiu mat, cenuşiu dcschis, negru-cenuşiu, negru cu pigmentaţii albicioase etc.),
prezentând aceeaşi bună spărtură concoidală, omogenitate şi duritate, fapt carc a
determinat o prelucrare facilă a acestuia (fig. 4B, 6A/2-3).
Depozitele dc silex se găsesc pe ambele maluri ale Nistrului su p erio r (a se vedea
exploatările sub formă de gropi-puţuri din unele puncte din regiunea Ivano Frankovsk)
şi mijlociu (situl Bila Gora, lângă satul Studcniţa (raionul Kam’jancc-P odil’sk, regiunea
Hmel’nic’sk) (Bibikov, 1953, 78-80; Idem,’ 1966, 3-6; Vidcjko, 2004, 47-48.),
Komarov, Cormani, Ojcvo, Polivanov Jar III (reg. Cernăuţi) (Zbcnovici, 1989, 47;
Passck, 1950, 40-56; Idem, 1961, passim; Ccrnyă, 1967, 60-67; M ovsa, 1985, 208;
Vinokur, Gucal, Penjak, Timosciuk, Jacubovski, 1984. 57, 135, 154, 157; Videjko, 2003,
48-51; Petrun, 2004, 199-218 passim.). Dc asemenea, nu este exclus s ă se fi utilizat şi
depozitele de silex aflate de-a lungul cursurilor unor afluenţi dc stânga şi de dreapta ai
Nistrului, aşa cum este aflorimcntul cenomanian de la Naslavcca (V alea pârăului
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Chişărău la 3 km în amonte dc confluenţa cu pârăul Bâmova la vest de satul Naslavcea
raionul Ocniţa, fostul jud. Edincţ), unde apar la zi blocuri mari dc silex cenuşiu şi brun
(http://gco.dnt.md/2 /.).
Piese litice realizate din acest tip dc materie primă au fost dcscoperitc atât în
siturilc din arealul estic cât şi cel vestic al complexului cultural Precucuteni-Cucuteni,
dovedind circulaţia produselor şi, mai ales a produselor finite, asociate uneori în
depozite (fig. 8-9,11-13).
II. 3. Silexul zis volhvno-podolian
Această varietate dc silex provine din nord-vestul podişului cu acelaşi nume (a
sc vedea descoperirile din zona satului Bodaki, pc râul Gorini, regiunea Ternopil), ccle
din raionul Dubno şi depozitele din regiunea Jitomir (Skakun, 1990, 43-45; Eadem,
1996e, 223-235; Eadem, 1999, 133-135; Vidcjko, 2003, 49; Pctrun, 2004, 199-218
passim.).
Are diferite nuanţe diferite: gri învârstată (bandată), cenuşie închis, brună,
neagră, uneori translucid (fig. 6A/I, 4-6, 7A/la-b). Se găseşte sub formă de galeţi şi
concreţiuni dc mari dimensiuni, uneori de peste 30 cm, care au permis obţinerea unor
lame de mari dimensiuni (pentru piese dc prestigiu), asemănătoare cu cele din silexul zis
balcanic.
Accastă varietate dc silex sc găseşte sub formă de produse finite, asociatc uneori
în acumulări dc bunuri, până în aşezările şi necropolele encolitice din sud-estul
Slovacici şi nord-cstul Ungariei (Tiszapolgar şi Bodrogkcrcsztur) (Biro, 1998, p. 97-98
(cultura Hcrpaly); Kasztovszky, Biro, Dobosi, 2002, 43-44, http://www. geo.vu.nl/
archaeomctry/abstracts/stonegencral.pdf.), în cadrul grupului estic al culturii paharelor
cu gura în fo rm ă dc pâlnie (Trichterbecher Kultur/Funncl Beakcr Culture, în schimb cu
p iese dc chihlimbar) (Hoika, 1998, w w w .c o m p -a rc h a e o lo g y .o rg /H o ik a S A A 1 9 9 8 .h tm .)
sau în siturilc intracarpatice ale aspectului regional Ariuşd (Pe baza materialelor
furnizate de Dl. Sândor Jozsef Sztâncsuj (Muzeul Naţional Secuicsc), căruia îi
mulţumim călduros şi pc această calc.), chiar între piesele incluse în cadrul
depozitului/tezaurului (15 piese litice) (Sândor Jozsef Sztâncsuj, 2005, 91, Fig. 2.), (fig.
10). Având în vedere dinamismul comunităţilor cucuteniene din faza B şi în partea dc
nord a arealului locuit (Podolia şi Volhynia), la limita cu cele Trichtcrbechcr Kultur, a
avut loc, credem, chiar o concurenţă, paşnică şi, mai ales, nepaşnică pentru cucerirea,
gestionarea şi exploatarea foloaselor unei asemenea resurse (poate chiar şi ale altora).
II. 4. Silexul zis balcanic
Este un silex comun pentru toată aşa numita platformă prebalcanică (mai curând
mocsică din nordul Bulgariei şi Dobrogca), fiind dc vârsta Crctacicului Superior
(Campanian-Maastrichtian) şi Palcogcn (Lutetian) (Mutihac, 1990, passim; Dragastan,
Ncagu, Bărbulcscu, Pană, 1998, passim; Haită, Tomcscu, 1997, 132-135.). Zăcămintele
sunt foarte răspândite, în nord-cstul Bulgariei şi sud-estul României, în special
Dobrogea centrală şi dc sud, şi se găsesc în deschiderile din diferitele masive şi stânci
calcaroasc şi în albiile unor râuri.
Din punct de vedere macroscopic, are culoarc brun-gălbuic (ocru) galben ca
mierea, cu pete albe, cenuşiu, maroniu-roşcat, maroniu-gălbui, cenuşiu-închis,
granulaţie fină a silicci, cu structură omogenă şi neomogenă, diferite densităţi şi
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irictăţi diverse, în funcţie de modelele petelor şi dungilor (fig. 7B). Pentru accastă
v.uietate s-a mai utilizat şi sintagma „silex dc Madara”, după zăcămintele din această
localitate din apropiere de Sumcn (nord-estul Bulgariei) (Elster. Renfrew (eds.), 2003,
i‘iO-495.), deşi sunt cunoscute peste 50 dc asemenea surse.
Unele zăcămintele au putut oferi galeţi dc foarte bună calitate şi de dimensiuni
tprcciabilc, pentru un debitaj specializat, obţinuţi poate prin minerit, cum ar fi numit cel
dc la Râvno la nord şi nord-est de Razgrad, altele dispărute ca urmare a distrugerii
masivelor calcaroasc pentru obţinerea de var, fiind gestionate, în această vreme, dc
comunităţile Boian-Gumelniţa, în continuarea unor tradiţii anterioare, datând dc la
Inccputul neoliticului, când din accastă zonă sc aprovizionau, cu produse finite (în
\pecial lame), comunităţile din sudul României, estul Bulgariei şi nord-estul Greciei
((ia ts o v , 2006, 43-52; B a y k a l-S c c h e r, 1990; Nachev, Kanchcv, 1984; Nachev, Nachev, 1986,
s 1-83; Scfcriades, 1995, 95-128; Sirakova, 1998; Sirakov, Tsoncv, 1998, 241-264;
Manolakakis, 2005, passim; Bruchev, l-'rangov, Dobrcv, Lakov, 2004, 16.), prccum şi pe ccle
din sudul României, estul şi sud-estul Transilvaniei, Moldova şi Ucraina, vorbind dc
schimburi pe distanţe mijlocii şi lungi, între diferite medii culturale (fig. 8-9, 11-3).
III. Dcbitajul litic precucuteniano-cucutenian
In funcţie de caracteristicile varietăţilor de silex utilizate, s-au utilizat, dc către
comunităţile encolitice cst-carpaticc, diferite tipuri de cioplirc şi/sau retuşare. Astfel,
pentru obţinerea prefabricatelor lamelarc şi a cclor aşchialc, regulate, se utiliza mai rar
cioplirea directă, cu ajutorul percutoarelor „moi”, şi foarte des cioplirea indirectă, cu
ajutorul unui percutor şi a unui poanson (chasse-lame) din lemn tare, os (?) sau com
(Pelegrin, Pelticr, Sidera, Stordeur, Vincent, Deprahamian, 1991, 63-73.), care permitea
un control cficicnt al dcbitajului. Se parc că cioplirea indirectă era bine cunoscută şi
aplicată pe scara largă în toate aşezările cucuteniene, presupunând o anumită
specializare locală.
în paralel, în aşezările aliate în zonele unor zăcăminte importante de silex: PrutNistm, podolo-volhyniană (la comunităţile Precucuteni-Cucutcni-Tipolie), Vistula,
depozitele/ zăcămintele de silex bandat din partea de sud a Poloniei (la comunităţile
Trichterbccherkultur), platforma prebalcanică şi dobrogeană (la comunităţile
Gumclniţa-Karanovo Vl-Kodjadermen-Dikili Tash ctc.) existau meşteri specializaţi,
carc beneficiind de resurse deosebite (galeţi dc mari dimensiuni) şi dc o tehnologie şi
experienţă superioară, debitau mult mai îngrijit materia primă, mai ales prin presiune. în
acest sens, sc utilizau, probabil, aşa cum s-a dovedit experimental şi etnologic, „cârje”
pectoralc sau de umărIpression a la bequille şi/sau un sistem dc pârghii/pression au
levier (cu ajutorul unei tije groase, cu lungimea de până la 3 m, prin carc sc apăsa pe un
poanson din com dc cerb sau din cupru, aplicat pe planul dc presiune/de debitare, asupra
unui nuclcu atent preparat, tratat termic (încălzit) (Tcxier, 1982, 57-64; Pelegrin, 1999,
606-607; Nizan, Lechcvallier, 1996, 145-152.). De asemenea, sc utilizau diferite
accesorii pentru fixarea nucleelor, pentm ca obţinerea prefabricatelor să sc facă în
condiţii de precizie şi siguranţă.
în acest mod, se realiza o producţic specializată, cu lame deosebit de regulate, de
mari dimensiuni, carc puteau facc, ca bunuri de prestigiu, obiectul diferitelor forme de
schimb, localc, regionale şi supraregionale, aşa cum se cunosc în Balcani (lamele din
mormintele bogate din necropola de la Vama (Manolakakis, 1996, 119-123; Eadem,
123

Dumitru BOGHIAN

Din nou despre unele surse de materie primă pentru..

2000/2001, 69-75; http://www.mae.u-parislO.fr/ Cahicrs/FMPro?-db=cahicrs.fp 5 &format=detailfasc.htm&-lay=cahiers&Theme=Th%E8me%202*&recid=32934&fiind= II
images; Skakun, 2006, passim.) şi cele pentru lame dc seceră, pumnale şi Iribuhtm
(Semenov, 1949, 151-154; Idem, 1954, passim; Idem, 1974 passim; Skakun, 1981, 5964; Eadem, 1982, 94-97; Eadem, 1984, 83-92; Eadem, 1985, 33-42; Eadem, 1987.
passim; Eadem, 1992,289-303; Eadem, 1993a, 161-169; Eadem, 1993b, 4-24; Eadem,
1993c, p. 52-54; Eadem, 1993d, 139-145; Eadem, 1996a, 152-164; Eadem, 1996b, 142158; Eadem, 1996c, 223-235; Eadem, 1996d, 124-128.), sau în Orient (debitajul marilor
lame canancenc pentru tribulum, datate în cneolitic şi epoca bronzului (Anderson,
Inizan, 1994, 85-103.).

pwl< n.ij a investigaţiilor interdisciplinare şi în arheologia românească, inclusiv în
iu -.i utilajului litic produs de comunităţile Precucuteni-Cucuteni, şi nu numai, prin
Bfcfeft i unor şcoli petroarhcologice şi traseologico-expcrimentale (evident avem în
H il
i celelalte direcţii), cu specialişti bine formaţi, care să acţioneze pe baza unor
Wiho ir de cercetare specifică, va contribui. Iară îndoială, la mult mai buna cunoaştere a
complex domeniu, cu implicaţii pe multiple planuri ale vieţii encolitice.

Despre aceste tipuri specializate de debitaj vorbesc şi nucleele cu un singur plan
de debitare, piramidale/cvasipiramidale şi conice/cvasiconice, şi cele cu două planuri de
lucru, cilindrice/cvasicilindrice şi prismatice/cvasiprismatice, cu urme (negative) extrem
de regulate ale desprinderilor lamelare standardizate. Toate aceste achiziţii au avut ca
urmare şi o gestionare superioară a resurselor litice de bună calitate, chiar printr-o
economie superioară a debitajului (Perles, 1991, 35-45.), obţinându-se uşor prefabricate
standardizate, în special lame deosebit de regulate, de mari dimensiuni, standardizate,
presupunând achiziţii tehnologice deosebite ale unor cioplitori eneolitici.
în aceste condiţii, ale discutării tehnicilor dc debitaj eneolitic, trebuie subliniată
şi complementaritatea care a existat între utilajul litic şi cel osteologic, comular
(Lompre,
Negroni,
2006;
http://www.mmsh.univ-aix.fr/ecoledoctorale/trjca/
alomprcnegroni.htm.), dc lemn sau cel metalic (ciocane/percutoare moi, din com de
cerb, pârghii, poansoanc/chassc-lame, presatoate, retuşoarc).
Astfel de nuclee, doar preparate sau aliate în diferite stadii dc ciplire au fost
descoperite în toate staţiunile precucutcniene şi cucuteniene, denotând o bine
încetăţenită debitare lamelară. Multe nuclee prezintă o schimbare a orientării planurilor
de cioplire, căpătând un aspect amorf şi au sfârşit prin a fi transformate în percutoare,
frecătoare, proiectile. Altele au fost cioplite intenţionat pentru a căpăta un aspect
fusiform accentuat sau în formă de „creion” mai gros, fiind reîntrebuinţate ca presatoare
şi retuşoarc, în procesul de prelucrare a silexului şi a altor materiale litice.
Având în vedere gradul de specializare a debitajului precucutenian şi cucutenian,
se poate arăta că nc aflăm în faţa unui meşteşug specializat, care se practica fie ateliere
propriu-zise, foarte probabil în cadrul unor familii şi transmis din generaţie în generaţie,
fie în zonele sursă de materie primă: Bodaki (Tem ipilV ska oblast), Polivanov Jar III/l
(loc. 1 - 58 nuclee prismatice, 14 prefabricate (eboşe) pentru topoare/securi, percutoare,
rctuşoare, 470 de lame), KriniCiki, Kormani, Ojevo, Zvanec-Sorb, Voloskoe,
Gaidamackji Jar, Nczvisko (V. Ju. Vidcjko, Tripil’s 'ka civilizacija, Kiiv, 2003, p. 4851); fie în fiecare aşezare (Tg. Frumos/Precucutcni III), Hăbăşeşti, loc. 1 şi 20; Truşeşti,
deşeurile de cioplire din gropile 41, 60 şi 74, ultimele două în apropiere loc XVI;
Drăguşeni, locuinţa 16 bis etc.), denotând raporturi dinamice între sursele de materie
primă şi aşezările mai apropiate sau mai depărtate.

AR»». Gheorghiu, Popescu, 1957-1959 - ALBU C. N„ GHEORGHIU C., POPESCU I.,
Depozitele sedimentare de la Rădăuţi-Prut, Comunicări de Geologie-Geografie,

IV. Concluzii
în încheiere, se poate arăta că noile cercetări interdisciplinare, efectuate în alte
părţi ale lumii, au contribuit foarte mult la lărgirea orizontului nostru asupra nivelului
tehnologic atins de comunităţile neolitice şi encolitice, în general. Promovarea cu mai
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De nouveau sur ccrtaincs sources dc matiere premiere pour
confectionner l’outillage lithique des communautes du complexe culturcl
Precucuteni - Cucuteni

Dans I’etude ci-jointe, l’auteur s’est proposc de reevalucr le stade de la
techerchc de l’outillage lithique taille des communautes Prccucuteni - Cucuteni de la
perspective des acquisitions intcrdisciplinaires sur plan mondial, dans le cadre d’un
iluxe technologique (chaine operatoire). On y discute, aussi, les principaux types et
ourccs de silex (le cours moyen du Prout et du Dnicstr, la Volhynic ct la Podolie, la
Dobroudja ct le NE dc la Bulgarie) utilises par ccs communautes; on a inis en
iliscussion la circulation de la matiere premiere et des artefacts lithiques finis sur
ilistances tres grandes, dans lc cadre de l’echange eneolithique. En ce qui concerne les
varictes dc silex, on a aborde, aussi, le probleme du taillage quotidien et dc celui
.pccialisc.
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C riteriul genetic

C riteriul stru ctu rii
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Organogene

Dlagenetice

Diatom ite
R adlolarite

Jaspuri

'
Spongolite
Silkolite sfratiform e

Chim ice

Sintere

Novaculite

M ecanice

Gaize

M enillle

Tufodiatom it
Tripoli
Silexuri
Silicolite nodulare

Chiillt-m

Chiri nectic

Fig. 1. Clasificarea silicolitelor'
(apud http://www.ge 0 .edu.r0/~scdim/cncicl0 pedie/s/silic 0 litc.htmn

Sistem ul depoziţional este un cadru structurat de produse şi/sau procese aflate în interacţiune, care
funcţionează individual şi în com un pentru a avea noi generaţii de produse (form e dcpoziţionale şi efecte
erozionale - continentale, m arine şi interm ediare/de tranziţie); D iageneza însum ează totalitatea proceselor
de natură fizico-m ecanică şi chim ică, care afectează post-depoziţional sedim entele, transform ându-le în
roci consolidate, în tim pul îngropării progresive până la lim ita cu m etam oriism ul şi în tim pul exondării şi
supunerii rocilor sedim entare factorilor exogeni până la lim ita cu alterarea.
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Fig. 2. Harta ariilor-sursă ale principalelor varietăţi litice utilizate de comunităţile Precucuteni-Cucuteni
(Dumitru D. Boghian)
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1. Silex m o ren aic; 2. Silex d e D esna; 3. Silex
volhynian; 4. Silex d e tip Nipru 4<anev; 5. Silex din
sc u tu l cristalin ; 6. C herturi silic io a se din arealu l
Niprul Mijlociu - Prut; 7. Silex din zo n a N istrului
Mijlociu; 8. Silex d e tip Bak sal'sk

Fig. 3. Hărţile răspândirii surselor dc silex şi a rocilor silicioase de pe teritoriul Ucrainei (apud Sergej Ryzhov, Vădim
Stepanchuk, Igor Sapozhnikov, Raw Material Provenance in the Palaeolithic o f Ukraine: State o f Problem, Current
Approaches and First Result, în Archeometriai Miihely, 4. 2005, p. 17-25, fig. 1 şi 3, http://www.ace.hu/am/2005 4/AM2005-4-RYZ.pdf)

Silex din zona Prutului mijlociu. 1. Galeţi din
zăcământul de la Rădăuţi Prut; 2-4. Material
litic din atelierul din locuinţa 16 de la Drăguşeni.
(2-4 apud S. Marinescu-Bîlcu, Al Bolomey, Drăguşeni)

Silex de Nistru. 1. Ceaplivka; 2. Hotin (inedite)

Fig. 4. Varietăţi de silex pruto-nistrian
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Fig. 5. Diagramele comparative ale tipurilor de roci întrebuinţate în aşezări Precucuteni şi Cucuteni din Câmpia
Moldovei şi Subcarpaţi (apud Ştefan Cucoş, Faza Cucuteni b în zona subcarpatică a Moldovei, BMA, VI, Piatra
Neamţ, 1999, p. 59-60, 188-189)

6 Varietăţi de silex. 1- 3. Bugul mijlociu (1-2. Gaivoron;
Varietăţi dc silex. 1. Volhynian; 2. Nistrul mijlociu;
3. SabatillOVka II), 4. Nipril (lângă GrigOfievka),
3. Nistru (Luka Vrubleveckaja); 4-6 Bodaki. pe râul
{apud Enciklopedîja TripilVskoj civilizacij,
Gorini

(apud Enciklopediia TripilVskoj civili/ad j,
Kiiv. 2004, p. 200 - 202
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Fig. 6 . Diferite varietăţi de silex din zonele: A. Volhyniei şi Nistrului mijlociu; B. Bugului şi Niprului mijlociu
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Fig. 7. Diferite varietăţi de silex: A. l.Volhynian (Plăvălari, Suceava, inedit); 2-3. de Prut (2. silex alterat de la Rădăuţi-Prut
inedit; 3. Mitoc, apud Lazarovici, Lazarovici, Arhitectura..., p. 19, fig. I); B. Silex balcanic (Luncaviţa, apud Â LuncaviţaCetăţuia: histoire d’une communaute Gumelniţa http://pagesperso-orange.fr/micu.maille/monsiteweb/Le%20tell.htm#pierre)

7

Fia 8 Piese litice din diferite varietăţi de silex (Prut, Nistru, balcanic) provenind din aşezări aparţinând aspectului cultural
Ariusd A. Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetăţii'XApud http://www.muzeul-carpatilor-rasanteni.ro/carheo/paul.ejii/
naulcni.html; B. Malnaş-Băi (apud A. Lâszlo, în Catalogul expoziţiei Cultură şi civilizaţie m Carpafn Rasantem m lumina
noilor descoperiri arheologice, Sfântu Gheorghe, 1998, pl X X I/l-10)
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Fig. 9. Piese litice din diferite varietăţi de silex (Prut, Nistru, balcanic) provenind din aşezări aparţinând aspectului cultural
Ariuşd. A. 1-24: Ariuşd-Tyiszk-hegy (Dealul Tyiszk); B. 1-3: Oiteni-Vârmege (în Dosul Cetăţii); 4-23: Ariuşd-Tyiszk-hegy
(Dealul Tyiszk) (Piese puse la dispoziţie de Domnul Sandor Jozsef Sztâncsuj, căruia îi mulţumim, încă o dată, călduros)
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Fig. 10. Piese litice din complexul depozitului/tezaurului de la Ariuşd (Apud Sândor Jozsef Sztâncsuj, 2005, p. 91, Fig. 2).
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Fig. 11. Piese litice realizate din diferite varietăţi de silex, descoperite la Târgu Frumos-5 c/z<3 Pâtule
(Precucuteni III) (apud D. Boghian, V. Cotiugă, B. Minea, C. Lazanu CCAR.Campania 2004)
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Fig. 12. Piese litice realizate din diferite varietăţi de silex, descoperite la Târgu Frum os-5ara Pătule (Precucuteni III)
(apud D. Boghian, V. Cotiugă, B. Minea, C. Lazanu CCAR.Campania 2004)
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I N DEPOZIT A L C Ă T U IT DIN D O U Ă PIESE DE A R A M Ă , UN T O PO R ( IOCAN DE T IP V ID R A ŞI O B R Ă Ţ A R Ă , D E SC O PE R IT E ÎN SATUL
L IŞM Ă N IŢA , CO M . D A R A B A N I, JUD. BO TOŞANI
Ion M A R E Ş

Complexul Muzeal Bucovina a achiziţionat, în luna mai 2008, două obiecte de
»i.ună, descoperite împreună, întâmplător, cu trei decenii în urmă, în satul Lişmăniţa,
«• ni. Darabani, jud. Botoşani. Piesele au fost găsite de cetăţeanul Lăcătuş Lazăr din
Suceava, într-un teren în pantă, la 20/30 cm adâncimc. Ccle două obiecte sunt un topormcan de tip Vidra şi o verigă cu capetele deschise; acestea alcătuiesc un depozit care
•liitcază din eneolitic, descoperit în arealul culturii Cucutcni. Prezentăm piesele
depozitului.
Topor-ciocan, tipul Vidra (fig. 1, 2), elaborat prin turnarea cuprului într-un tipar
închis, prin metoda cerii pierdute / ă cire perdue. Pc suprafaţa toporului se conservă
isperităţi provenite dc la turnare, rezultate de la contactul metalului topit cu formele de
lut insuficient uscate sau arse în prealabil. Braţul-ciocan este înclinat oblic (teşit) faţă de
axa perpendiculară a toporului, are forma unei dălţi şi este mai scurt decât braţul cu tăiş
\ crtical (braţul cu topor). Muchia acestui braţ este dreaptă, neascuţită, având urme
icccnte de folosire. Tăişul toporului este arcuit, depăşeşte puţin canturile şi păstrează
urme actualc de utilizare. Gaura pentru fixarea cozii are forma ovală, pe latura
■xterioară fiind prevăzută cu două proeminenţe triunghiulare (creste /pinteni) pentru mai
buna fixare a cozii de lemn. în interiorul găurii pentru coadă se observă câteva
denivelări provenite de la turnare, ceea ce presupune obţinerea orificiului pentru fixarea
cozii prin folosirea unui miez comprensibil (care să nu reacţioneze negativ cu formele
de lut, elastic la turnare, flexibil la extragere). Piesa are conturul hexagonal, este lucrată
îngrijit şi nu a fost prelucrată după turnare.
Dimensiuni: lungimea = 134 mm, lăţimea = 37 mm, grosimea (în zona găurii
pentru coadă) = 24 mm, lungimea braţului cu tăiş vcrtical = 82 mm, lăţimea tăişului
vertical = 26 mm, lungimea braţului-ciocan = 52 mm, lăţimea muchiei = 16 mm,
diametrul găurii pentru coadă = 20 x 23 mm, greutatea = 361,512 grame.
Brăţară deschisă (fig. 3), confecţionată dintr-o bară de aramă cu secţiunea
circulară elaborată prin turnarea metalului într-un tipar cu linie de separaţie (bivalv). Pe
latura exterioară a piesei se păstrează bavura de turnare provenită de la centrarea
incorectă a formelor. Capetele brăţării sunt deschise şi drepte. Pe corpul piesei se
păstrează asperităţi de la turnare, acestea fiind vizibile şi pe capete. Brăţara are formă
ovală şi nu a fost prelucrată după turnare.
Dimensiuni: diametrul maxim = 70 x 88 mm, grosimea tijei = 9 mm, lungimea
tijei = 243 mm, greutatea = 116,218 grame.
Categorii morfo-funcţionale: prima piesă face parte din catcgoria morfo funcţională a topoarelor dc aramă din eneolitic, grupa tipologică a topoarelor - ciocan
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de tip Vidra. Caracteristic pentru piesele din această grupă: teşirea braţului - ciocan,
conturul pentagonal, gaura pentru coadă de formă ovală amplasată în jumătatea părţii
proximale, tăişul semicircular uşor evazat, muchia cu secţiunea transversali
dreptunghiulară şi suprafaţa dc lovire îngustă, la unele exemplare laturile având
secţiunea dublu convexă sau dublu concavă. Topoarele-ciocan de tip Vidra sunt zvelte
şi lucrate îngrijit (SCHUBERT, 1965, 275, 283, fig. 1/1; BOGNÂR - KUTZIÂN, 1972,
142-144, fig. 28; VULPE, 1964, 458-459, fig. 3/1; IDEM, 1973, 223,225, fig. 2/7-8;
IDEM, 1975, 22-23, nr. 22-27, pl. 2/22-25, 3/26-27; IDEM, 1976, 141; CERNYII.
1978, 96,98; TODOROVA, 1981, 37-39; PATAY, 1984, 40; MAREŞ, 2002, 100-101).
Topoml-ciocan de la Lişmăniţa este asemănător cu piese de acclaşi tip, varianta
B, descoperite în morminte din necropola de la Vama, din Bulgaria (TODOROVA,
1981, 38, pl. 7 / 113,115,116).
în schema tipologico-cronologică, topoarele - ciocan de tip Vidra alcătuiesc o
grupă distinctă, au legături tipologice cu topoarele - ciocan de tip Plocnik şi stau la baza
dezvoltării topoarelor-ciocan de formă mixtă, care, la rândul lor, fac treccrea la
topoarele - târnăcop dc tip Ariuşd (MAREŞ 2002, 101, pi. 73).
Brăţara deschisă din depozitul de la Lişmăniţa se încadrează în categoria
podoabelor, tipul brăţări deschise (MAREŞ, 2002, 124-126). Din cultura Cucuteni,
etapa A 2-A 3 , sunt două brăţări de acest tip, lucrate din sârmă de cupru, descoperite la
Târpeşti - Râpa lui Bodai (MARINESCU-BÎLCU, 1981, fig. 199/6,7).
Pe lângă piesele din tipul amintit, din eneoliticul României sunt următoarele
grupe morfo - tehnice din această categoric: brăţări spiralice, brăţări cu capete
suprapuse, brăţări deschise, brăţări închise, brăţări montabile, brăţări de formă
necunoscută (MAREŞ, 2002, 124-126)
D atare: cronologic, topoarele - ciocan de tip Vidra sc încadrează în eneolitic.
Unele piese au fost descoperite în complexe arheologice închise, în cuprinsul unor
aşezări şi necropole. Toporul - ciocan de la Bucşani (jud. Giurgiu) datează dc la sfârşitul
etapei Gumelniţa Ai şi începutul etapei Gumelniţa A2 (BEM, 2002), piesa de la Teiu
(jud. Argeş) aparţine etapei Gumelniţa B| (VULPE, 1975, 22, nr. 25, pl. 2/25; MAREŞ,
2002, 315, nr. 1568, pl. 15/4), din această etapă fiind probabil şi toporul de la Vidra
(Bucurcşti) (ROSETTI, 1934, 29, fig. 42; VULPE, 1975, 22, nr. 22, pl. 2/22; MAREŞ,
2002, 336, nr. 1725). Din etapa Cucuteni A 2 datează exemplarul descoperit într-un
sanctuar din aşezarea de la Mărgineni (jud. Bacău) (MONAH, 1986, 31, nr. 1, fig. 1;
2/1; IDEM, 1997, 37, fig. 5/3) şi cel de la Reci O'ud. Covasna) (SZEKELY, 1962, 328,
fig. 4/1; VULPE, 1975, 22, nr. 24, pl. 2 / 24; MAREŞ, 2002, 285, nr. 1387, pl. 15/2),
într-o locuinţă Cucuteni A 3 a fost descoperit toporul dc la Cucuteni (jud. Iaşi), din
accastă etapă fiind şi exemplarul de la Izvoare (jud. Neamţ) (DUMITROAIA, 1992,
291; POPOVICI, RIALLAND, 1996, 50, fig. 61). Topoare de acest tip din Bulgaria
datează, prin descoperirile sigure din aşezări (Hotniţa, Gabarevo, Goljamo Delfievo,
Rumanja) şi morminte (Hotniţa, Varna), din cultura Kodjadcrmcn-Gumelniţa-Karanovo
VI, faza III şi din cultura Vama, faza III (TODOROVA, 1981, 37, 39, nr. 103, 104,
112-124, 128, pl. 7 / 104, 112-118, 8 /1 19-124, 128). Din etapa Cucuteni A 4 nu sunt
cunoscute, până acum, descoperiri dc topoare-ciocan de tip Vidra, fiind terminus post
quem pentru apariţia acestor piese.
Datarea brăţării este asigurată de descoperirea ei împreună cu toporul-ciocan de
tip Vidra, respectiv din etapele Cucuteni Ai / A 3 .
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Răspândire
Din România sunt cunoscute până în prezent 13 topoare-ciocan de tip Vidra,
it* 'perite la: Bucşani, Prundu, Reci, T ciu , Vidra (cinci exemplare în arealul culturii
K jnrlniţa), Ccrchejeni, Cucuteni, Izvoare, Lişmăniţa, Lupeşti, Mărgineni, Reci (şapte
p M in zona culturii Cucuteni) şi Sibiu (o piesă izolată în arealul culturii Petreşti)
MAKI-Ş, 2002, 100-101, harta 5). Piese de acest tip sunt răspândite în arcalele
H*h iilor Tripolie, faza Bl, din Ucraina (ZBENOVIC, 1969, 138, nr. 1, fig. 1/1; 2/3;
|V M )IN A 1971, 117, fig. 26/4), Kodjadermcn - Gumelniţa - Karanovo VI şi Varna
ftn Hulgaria (TODOROVA, 1981, 39 şi pl- 25/B), Serbia (VULPE , 1975, p. 23, nota
| K Ungaria (PATAY, 1984,40, nr. 156, pl. 9/156).
Din România sunt cunoscute peste 63 dc brăţări de aramă, întregi şi fragmentare,
ilfcopcrite în arealul culturilor G u m e ln iţa , Cucuteni şi Petreşti, Tiszapolgâr şi
Hi nlroglcerestur (MAREŞ, 2002, 126, harta 14).
Condiţiile descoperirii şi utilizării
Topoarele - ciocan de tip Vidra fac parte din categoria unelte şi arme. Unele
mplare au fost descoperite în aşezări (Cucuteni, Izvoare, Lupeşti, Mărgineni, Reci,
li hi. Vidra), în cuprinsul unor locuinţe (Cucuteni, Reci) (MAREŞ 2002, 101). Piesa de
U Mărgineni a fost descoperită într-un sanctuar şi are o semnificaţie dc cult. La acest
*< mplar şi la cel de la Lişmăniţa se păstrează urme dc folosire alcătuite din ştirbituri la
\ şi deformări la muchie. Pentru categoria topoarele de cupru din eneolitic a fost
mhliniată destinaţia lor de însemne ale puterii şi prestigiului social şi relaţia lor cu

Miprastructura epocii (MAREŞ, 2002).
Brăţărilc de aramă au fost descoperite în diverse contexte arheologice: în aşezări,
tn locuinţe, în peşteri, în componenţa unor depozite (Cărbuna, Ariuşd, Hăbăşeşti),
întâmplătoare (MAREŞ, 2002,46-47).
Tehnologii de prelucrare
Topoarele - ciocan de tip Vidra sunt piese zvelte, elegante, elaborate îngrijit. Ele
ui fost obţinute prin turnarea aramei fie în tipare închise, prin metoda ccrii pierdute (â
ne perdue), fie în tipare cu linie de separaţie (bivalve) şi cu rezervarea găurii pentm
1 <>adă prin introducerea unui miez (cep) în formă. Prin metoda cerii pierdute au fost
elaborate piesele de la Vidra, Mărgineni, Lişmăniţa, în tipare bivalve fiind obţinute
exemplarele de Ia Lupeşti, Izvoare, Berezovska (MAREŞ, 2002, 71). Folosirea tehnicii
>orii pierdute, dificilă şi în acelaşi timp complexă ca metodă de elaborare a topoarelor
cu gaura transversală din eneolitic, presupune cunoştinţe tcmcinice în domeniul
metalurgiei cuprului: obţinerea modelului de ccară, carc reproducea forma piesei,
realizarea formei prin îmbrăcarea modelului, încălzirea formei la temperatura de până la
l)50° pentru evacuarea modelului şi arderea substanţelor organice rămase în interior, ori
prin arderea formei, ori prin turnarea metalului. Meşterii deţineau cunoştinţe în ceea ce
priveşte turnarea metalului, care putea fi făcută fie în forme crude, fie uscate (eventual
arse). Formele uscatc prezintă avantaj la turnarea metalului pentm că elimină
umiditatea, care este cea mai importantă sursă dc gaze, şi, în accst fel, se evită fisurarea
sau chiar distrugerea formei. Nu poate fi exclusă compromiterea piesei sau accidentarea
prin împroşcare cu metal lichid. încălzirea formei elimină de asemenea şocul termic la
contactul cu metal-lichid-formă şi asigură umplerea mai uşoară şi reproducerea fidelă a
detaliilor (incrustaţii, mărci, semne). Meşterul avea cunoştinţe tcmeinice în ceea ce
priveşte fluiditatea metalului, temperatura cuprului scăzând încă de la evacuarea din
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cuptor, ei trebuind să fie ori supraîncălzit, ori păstrată viteza de turnare. Gaura p e n tm
coadă era obţinută din turnare, prin dispunerea în cavitatea formei a unui miez caret
trebuia să îndeplinească anumite condiţii: să fie rezistent pentru a nu se deforma s.m
distruge în momentul montării lui, să fie permeabil la gaze, să fie compresibil (să nu
opună rezistenţă în momentul contracţiei piesei), să nu intcracţioneze chimic cu metalul
lichid, să poată fi extras uşor la dezbatere, să fie foarte bine uscat, pentru a nu degajn
gaze la turnare. La turnarea metalului în formă se degajau gaze, de aceea presupunem cA
tiparul trebuie să fi fost prevăzut cu canale de aerisire. Secţiunea totală a acestor
răsuflători trebuia să fie astfel dimensionată încât să permită evacuarea gazelor formate
cu o viteză mai mare decât viteza cu carc intra metalul lichid. Pentru a preveni
dezaxările în planul dc separaţie, formele trebuiau să fie prevăzute cu un sistem dc
centrare, format din cel puţin două găuri dc centrare, dc formă semisferică, tronconicA
sau cilindrică. Meşterii trebuiau să cunoască timpul exact dc menţinere în formă a piesei
turnate şi durata când trebuia extras miezul (cepul pentru realizarea găurii), pentru ;»
evita apariţia fisurilor în zona orificiului pentru coadă, care apar datorită tensiunilor
interne ce iau naştere ca urmare a contracţiei metalului la răcire. în domeniul
metalurgici aramei din eneolitic au existat meşteşugari profesionişti care aveau date
temeinice în ceea ce priveşte tehnologiile aplicate: cunoştinţe despre proiectarea
pieselor turnate, înclinări constructive, racordări care asigură umplerea corectă a formei,
solidificarea dirijată şi e v ita r e a formării tensiunilor interne, respectarea temperaturii (lc
turnare şi controlul vitezei de turnare, ştiau timpul dc menţinere a piesei în formă dupA
turnare, aplicau operaţiunile de demulare. Meşterii prelucrau, în unele cazuri, piesele
după turnare prin şlefuire, batere, îndepărtarea unor defecte (bavuri, excrescenţe,
rugozităţi), călirc (pentm întărirea durităţii metalului prin încălziri repetate, la anumite
temperaturi şi răcirea bruscă), ascuţirea tăişului, însă multe exemplare au rămas
nefinisate, marcare (MAREŞ, 2002, 71, 357-358).
Brăţara a fost elaborată printr-un procedeu tehnologic similar cu al toporului
ciocan, respectiv prin turnarea aramei într-un tipar bivalv. Piesa nu a fost finisată dupA
turnare. La brăţările din neoliticul şi eneoliticul României au fost evidenţiate tehnici dc
elaborare complexe: turnare, forjare, îndoire, răsucire, tăiere, ascuţire, şlefuire, călirc,
dccălire (MAREŞ, 2002, 81-82).
O
Depozite cu piese confecţionate din materiale diverse, între care şi de cupru, sau
numai de cupru, au fost descoperite în arealul culturii Cucuteni - Tripolie la Cărbuna şi
Chclroşica (Basarabia; primul cuprinde 852 de piese, din care 444 sunt de cupm;
SERGEEV, 1963; KLEJN, 1968; DERGACEV, 1998; al doilea include 196 de piese;
SERGEEV, 1969), Hăbăşeşti (jud. laşi; conţine peste 55 de obiecte din etapa Cucuteni
A3; DUMITRESCU ET A U /, 1954, 435, 439 - 440; BELDIMAN, SZTANCS, 2005),
Ariuşd (jud. Covasna; conţine în prezent 2034 de obiecte, iniţial fiind mai mult de 2233
piese, din cupru sunt 1942 de piese din etapa Cucuteni A; LÂSZLO, 1911, 50, 51, 258;
MAREŞ, 2002, 182-186; SZTÂNCSUJ, 2005), Brad (com. Negri, jud. Bacău; cuprinde
peste 480 dc obiecte din os, cupru, aur, marmură, găsite într-un askos, din etapa
Cucuteni A4 ; URSACHI, 1991), Horodniţa II (rcg. Ivano Frankivsk, Ucraina; conţine 42
piese de cupru descoperite într-un vas care datează din tranziţia dc la Tripolie BII la
Tripolie y 1 (C I), respectiv Cucuteni A-B2, B |; SULIM1RSCHI, 1961), Ryngaci (reg.

cniAuţi; opt topoare-tâmăcop de cupm, din care s-a păstrat doar unul, descoperite într1 is tripolian; ZBENOVIC, 1969, 139, nr. 4, fig. 1/2, 2/2; vasul este datat în etapa
npolie B II - Cucuteni A-B; MOVSA, 1985, 209), Conţeşti (com. Sascut, jud. Bacău)
mi iu topoare plate şi un pumnal, lucrate din cupm; VULPE, 1975, 58, nr. 263-266, pl.
' .V,3-266, 60/B,2-5; COMŞA, 1980, 216, nr. 35, fig. 9/7-10).
Depozitul de la Lişmăniţa se adaugă acestora, fiind singular prin componenţă.
Condiţiile întâmplătoare în care a fost găsit depozitul dc la Lişmăniţa nu ne
n mit să facem alte aprecieri arheologice.
BULETIN DE ANALIZĂ SPECTRALĂ
Laboratorul zonal de investigaţii, conservare şi restaurare,
Complexul Muzeal Bucovina
Obiectul: T o p o r-cio can , tipul Vidra
Prelevare: ing. Ilic Cojocaru
Analizat: ing. Ilie Cojocam, ing. Narcis Petrescu
Scopul analizei:
- determinarea compoziţiei chimice;
- determinarea tehnologiei de obţinere.
Buletin de analiză spectrală efectuată dc S.C. EXPROTERM SRL
SUCEAVA (Laborator de control distructiv şi nedistructiv, fizician Narcis
Petrescu), nr. 18-Mar-08
Rezultatul analizei spcctralc:
Analiza spectrală s-a efectuat în trei puncte:
la limita dintre materialul de bază şi patina obiectului (ST 1 );
- pe materialul de bază (ST2);
- pc patină (ST3)
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Cuprul este cuprins între limitele 98,1 - 99,5%, fiind cupru nativ purificat prin
retopire.
Fosforul şi sulful nu au fost detectate, ceea ce presupune că la topire a fost
utilizat un combustibil cu conţinut scăzut în aceste clemente (lemn de esenţă
tare, mangal).
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Siliciul şi aluminiul, prezenţi în patină şi pe stratul superficial al piesei, provin
din materialul ceramic din care a fost realizată forma.
Celelalte elemente, Fe, Ni, Mn, Cr, Mg şi Pb, provin din minereurile asociate
cuprului.
întreaga suprafaţă a piesei prezintă defecte de turnare, de mici dimensiuni, unele
dintre ele putând Fi considerate bavuri datorate scurgerilor de metal topit în
planul dc separaţie.
Fineţea acestor bavuri şi a excrescenţelor pot duce la concluzia că piesa a fost
turnată prin metoda cerii pierdute / â cireperdue .
Unele zone prezintă uzură funcţională pe partea laterală dreaptă şi mai ales în
zona tăişului şi a cefei. Acestea sunt suspecte de a fi contemporane.
BULETIN DE ANALIZĂ MACROSTRUCTURALĂ
Laboratorul zonal de investigaţii, conservare şi restaurare,
Complexul Muzeal Bucovina
Obiectul: Brăţară cu capetele deschise
Material: cupru
Analizat: ing Ilie Cojocaru
Scopul analizei: determinarea tehnologiei dc obţinere.
Piesa a fost elaborată prin turnare în tipar bivalv confecţionat din material
ceramic, sub formă de bară dreaptă, cu secţiunea circulară, obiectul conservând
bavuri şi excrescenţe.
Bavura dc turnare nu respectă un traseu perfect pe circumferinţa piesei.
La ambele capete sunt prezente rugozităţi specifice turnării.
Partea exterioară, corespunzătoare unei semiforme, are suprafaţa mai puţin
rugoasă decât partea interioară - corespunzătoare celeilalte semiforme; partea de
la interior este mai rugoasă datorită zgurii (produşilor oxidici etc.) adunaţi în
zona superioară.
Grosimea barei este aproximativ constantă.
Forma piesei a fost dată prin îndoire la dimensiunile dorite.
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U.I.S.P.P., Colloque XXIII, p. 134 - 175.
/Iii NOV1CG. Vladimir,
1969 Drevnejsie topory v Vostocnoj Evrope, în SovArh, 3, p. 135-143.

I IN DEPOT CONSTITUE DE DEUX PIECES EN CUIVRE, UNE HACHE MARTEAU DE TYPE VIDRA ET UN BRACELET, DECOUVERTS DANS LE
\ ILLAGE DE LIŞMĂNIŢA, LA COMMUNE DARABANI, DEPARTEMENT
BOTOŞANI
Lc Complexe Museal Bucovina a acquis, lc mois dc mai 2008, deux
!>iets cn cuivrc, decouverts tous ensemblc, fortuitement, il y a trois decennics, dans lc
Village dc Lişmăniţa, la commune Darabani, le departement Botoşani. Les pieces ont cte
.lecouvertes sur un terrain cn pente, â 20/30 cm en profondeur. Les deux objcts sont une
liachc - marteau de type Vidra (fig. 1, 2), claborec par lc coulage du cuivre dans un moule
i"1-, par la methode â cire perdue (dimensions: la longucur = 134 mm, la largeur = 37 mm,
•paisseur, dans la zone du trou pour la manche = 24 mm, la Iongueur du bras avec tranchant
crtical = 82 mm, la largeur du tranchant vcrtical = 26 mm, la longucur du bras - marteau = 52
imn, la largeur dc 1’arrSte = 16 mm, le diametre du trou pour Ia manchc = 20 x 23 mm, la
l.uirdcur = 361,512 grammes), et un chaînon avec les bouts ouverts (fig. 3), confeetionnc
.1‘une barre en cuivre avec la section circulaire elabore par le coulage du metal dans un moule
.ivec ligne de separation (bivalve) (dimensions: lc diametre maximum = 70 x 88 mm, l’epaisseur
,lc la tige = 9 mm, la longucur de la tige = 243 mm, la lourdeur = 116,218 grammes); ccux-ci
* onstituent un depot qui date dc l’eneolithique, dccouvert dans Parcai dc la culture
Cucuteni.

LISTE DES FIGURES:
I ig. I. I-Iache - marteau dc type Vidra, du depot dc Lişmăniţa, com. de Darabani, dep.
dc Botoşani.
I'ig. 2. Hache - marteau dc type Vidra, du depot dc Lişmăniţa, com. de Darabani, dep.
dc Botoşani. Echelle 1/1.
I iu. 3. Chaînon avcc les bouts ouverts, du depot de Lişmăniţa, com. de Darabani, dep.
de Botoşani.
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Fig. 1. Topor-ciocan, tipul Vidra, din depozitul de la Lişmăniţa,
com. Darabani, jud. Botoşani.

Un depozit alcătuit din două piese de aramă .

Fig. 2. Topor-ciocan, tipul Vidra, din depozitul dc la
Lişmăniţa, com. Darabani, jud. Botoşani. Scara 1/1.
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O AŞEZARE DIN PERIOADA TÂRZIE A EPOCII BRONZULUI DE LA
SlP O T E m -G H E N G H IO A IA , COM. GEORGE ENESCU, JUD. BOTOŞANI
Ioan IGNAT

între anii 2003-2005, au fost realizate pe raza comunei George Enescu, judeţul
Hotoşani, mai multe cercetări perieghetice, soldate cu semnalarea unor numeroase puncte
dc interes arheologic, printre care şi cel din satul Şipoteni, din locul denumit de localnici
<ihenghioaia. Locaţia amintită se află în nord-vestul satului Şipoteni, la aproximativ 500
m est de şoseaua Dorohoi-Cracalia-Havâma, pe panta ce coboară lin spre pârâul
Ibâneasa, aflat 250 m mai la sud (fig. 1). Pârâul Ibăneasa este un afluent important al
Jijici, care străbate comuna de la nord-vest spre sud-est, pe terasele sale sau ale
afluenţilor săi direcţi fiind semnalate unele situri arheologice din diferite perioade istorice
• ire vor fi analizate cu altă ocazie.
Cercetări în punctul menţionat au fost realizate în urmă cu peste 30 de ani, în
1975, rezultatele fiind incluse în Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani din 1976.
Au fost semnalate mai multe pete de cenuşă (cenuşarelzolniki) de pe cuprinsul cărora au
lost adunate numeroase oase de animale, fragmente ceramice şi un omoplat de animal
crestat, aflate în colecţia Muzeului Judeţean Botoşani, nr. inv. P. 2531, care, alături de
noile materiale, culese în cadrul ultimelor cercetări de teren (oase de animale, fragmente
i crainice, un alt omoplat crestat, un vârf de săgeată din silex, o fusaiolă fragmentară,
fragmente de râşniţă etc.) au dus la încadrarea culturală a aşezării în cadrul perioadei
târzii a Epocii Bronzului, cultura Noua2.
Suprapunând stratul de locuire de tip Noua, a existat şi un nivel cu materiale
aparţinând secolelor III-IV d. Hr., cultura Sântana de Mureş-Cemeahov, căruia îi aparţin
i âteva fragmente ceramice de culoare cenuşie, provenind de la vase lucrate cu mâna sau
la roată (fig. 7).
După cum s-a observat şi din alte situaţii, aşezările culturii Noua ocupă poziţii
dcschise, pe terase, de regulă inferioare, ale râurilor, pe martorii de eroziune, grinduri de
pc albia majoră a râurilor sau pe pantele line ale dealurilor3. Şi în această situaţie,
.işezarea Noua a ocupat panta sudică, foarte întinsă şi lină a dealului pe care este
poziţionată, din aceste cercetări de teren neputând fi observate elemente de fortificaţie.
Resturile arheologice apar la suprafaţa solului în jurul şi în cadrul unor pete mari de
cenuşă (cenuşardzolniki) aflate la o distanţă de câţiva metri unele de altele. Nu s-a putut

Fig. 3. Brăţară deschisă din depozitul de la
Lişmăniţa, com. Darabani, jud. Botoşani. Scara 1/1.
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Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, voi. I,
B ucureşti, 1976, p. 132.
M ulţum esc pc această cale dom nilor conf. univ. dr. D um itru B oghian, asist. univ. dr. Sorin
Ignătescu dc la U niversitatea “Ştefan cel M are” Succava şi dr. Bogdan Petru N iculică de la
Com plexul M uzeal Bucovina Suceava, pentru ajutorul dat în încadrarea culturală corectă a
materialului prezentat.
A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua,în ArhMold, II—III, 1964, p. 143-216.
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stabili cu exactitate numănil acestor cenuşare deoarece terenul este acoperit în mare parte
cu vegetaţie.
Aceste pete de cenuşă provin de la locuinţele purtătorilor accstei culturi care au
fost incendiate fie în urma unor accidente, fie intenţionat de către locuitori atunci când
aceştia s-au mutat, fie în urma unor atacuri din afară, dar există şi părerea potrivit căreia
petele mari de cenuşă ar proveni mai degrabă de la incendierea de către purtătorii acestei
culturi a mormanelor de bălegar, rezultate în urma activităţii de creştere a animalelor
domestice, din mai multe motive: igienă, încălzit, apărarea faţă de insecte etc’. Eugen
Sava consideră că aceste pete mari de cenuşă sunt rezultatul mai multor factori, printre
care depozitarea cenuşei din vetre şi ruguri, a resturilor vieţii cotidiene, inclusiv a stocării
bălegarului'. Incendierea resturilor trebuie legată şi dc un cult, de ce nu şi o necesitate,
legată dc purificarea spaţiului de locuit prin intermediul focului6.
Cert este că membrii comunităţilor Noua locuiau, după unii specialişti, în locuinţe
de suprafaţă, cu pereţi pe schelet de nuiele sau trestie acoperiţi cu o lutuială superficială,
având în compoziţie lut amestecat cu foarte mult bălegar (ceea ce atestă una din
ocupaţiile lor de bază, creşterea animalelor domestice). Există şi bordeie cu groapă
aproximativ rectangulară, cu colţuri rotunjite şi laturi uşor arcuite7. Bucăţi dc lut ars au
fost semnalate pe alocuri, în cadrul sau în preajma petelor de cenuşă.
Odată cu trecerea de la eneolitic la epoca bronzului şi cu avansarea în timp în
această din urmă epocă, rolul ocupaţiilor de bază în economie se modifică în favoarea
creşterii animalelor domestice şi în defavoarea cultivării plantelor. Deşi păstoritul era
ocupaţia de bază, agricultura nu e înlăturată, practicarea ei fiind dovedită de resturile
vegetale sesizabile în compoziţia pastei vaselor. O altă dovadă este şi prezenţa, în cadrul
cenuşarelor, a mai multor fragmente de râşniţe şi a unui fragment de frecător din piatră
prezentat în figura 6 .6 .
Revenind la creşterea animalelor, studiul resturilor arheologice din alte staţiuni
Noua a dovedit preferinţa purtătorilor culturii pentru creşterea cornutelor mari, în special,
apoi a ovicaprinelor, porcinelor şi cabalinelor8. în cuprinsul aşezării au putut fi semnalate
un număr impresionant de resturi osoase, în mare parte vertebre şi mandibule provenind
de la animale domestice, deşi nu excludem posibilitatea ca acestea să aparţină şi
animalelor sălbatice, vânătoarea rămânând o ocupaţie destul de des practicată.
Oamenii se serveau, pc lângă produsele directe pe care le exploatau de la animale
(carne, lapte, piei etc.), şi de oasele animalelor, de coamele acestora, folosindu-le ca
materie primă în confecţionarea de arme şi unelte, obiecte de podoabă, de cult etc.9 Cu

I. T. D ragom ir, Contribuţii arheologice şi etnografice referitoare la procesul de formare al
aşezărilor de tip cenuşar "zolniki”, în Danubius, X, 1980, p. 31-37.
E. Sava, Interferenţe cultural-cronologice în Epoca Bronzului Târziu din spaţiul carpatonistrean (complexul cultural Noua-Sabatinovka). autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe
istorice, C hişinău, 2003, p. 22 (se va cita în continuare Interferenţe cultura! cronologice)
6 Ibidem, p. 23-24.
' A. C. Florescu, op. cit., p. 143-216.
S E- Sava, Unele aspecte economice din perioada târzie a Epocii Bronzului (Aspectul cultural
Noua-Sabatinovka) în voi. Studii de Istorie Veche şi Medievală. Omagiu Profesorului Gheorghe
Postică, C hişinău, 2004, p. 69-70.
S. H aim ovici, Studiu asupra resturilor de faună din aşezările culturii Noua, în ArliMold, II-III
1964, p. 216-236.

excepţia unui omoplat crestat (fig. 5), la care se adaugă exemplarul descoperit în 1975, în
aşezarea Noua de pe Ghenghioaia nu au fost descoperite alte obiecte confccţionate din os
sau com, însă analogiile ne îngăduie să amintim faptul că din aceste materiale au fost
confecţionate seceri, vârfuri dc săgeată cu secţiune transversală rectangulară sau
triunghiulară, împungătoare, dălţi, piepteni, butoni, ace, piese de ham aşament" şi alte
obiecte.
Revenind la omoplatul crestat (cu un număr de 16 crestături), încă nu s-a ajuns, în
literatura de specialitate, la un consens privind rostul său. Unii specialişti consideră că ar
avea o semnificaţie magico-rcligioasă, pe când alţii sunt de părere că această piesă din os
arc, pur şi simplu, un rol practic (în prelucrarea pieilor dc animale, în bătutul firelor la
războiul dc ţesut, în decorarea ceramicii, în ţinerea evidenţei unor socoteli sau însemnări),
deşi nu se observă urme de utilizare pe aceste crestături11.
Şi dacă am amintit mai sus ocupaţiile de tors şi ţesut, trebuie să prezentăm în
câteva rânduri o fusaiolă fragmentară de lut ars descoperită într-un cenuşar din aşezarea
despre care vorbim. Această piesă are o formă bitronconică, fiind realizată dintr-o pastă
de bună calitate, cu puţin nisip în compoziţie. A fost arsă într-un mediu neoxidant ceea ce
i-a dat o culoare negricioasă spre roşu cu nuanţe cenuşii, pe alocuri. La exterior, arc un
aspect fin şi păstrează urme de luciu (fig. 6/3).
Cea mai importantă sursă dc clasare şi datare a materialului arheologic din
aşezarea de pe Ghenghioaia rămâne ceramica. Aceasta este de doua categorii. Prima
categoric e reprezentată de ceramica aşa-numită grosieră carc, la rândul ei, este compusă
din două variante: prima variantă ceramică include vase lucrate dintr-o pastă care conţine
degresanţi (nisip, pietricele, scoici pisate, cioburi, chiar materiale vegetale), fiind de
culoare neagră atât în secţiune, cât şi la exterior, iar ccalaltă variantă e lucrată din pastă
asemănătoare, numai că, la exterior, pereţii au o culoare roşie-cărămizie, fie doar pc faţa
exterioară, fie pe ambele feţe, exterioară şi interioară. Această categorie ceramică
grosieră are un aspect poros, zgrunţuros la pipăit.
Cealaltă categorie include vase dc o calitate superioară lucrate dintr-o pastă cu
mai puţini degresanţi (nisip, material vegetal, mai rar pictricele) şi, la fel ca în categoria
precedentă, întâlnim cele două variante, de culoarc neagră în totalitate sau doar la
interior, în secţiune. în schimb, la unele vase apar urme evidente de lustru, fie doar pe
faţa exterioară, fie pe ambele feţe, iar arderea e realizată foarte bine. Ceramică
asemănătoare a fost descoperită în toate siturile de factura Noua din ţara noastra .
însă ambele categorii ceramice prezintă acelaşi defect. Având în vedere
compoziţia pastei, mai ales a ceramicii zgmnţuroase ce conţine foarte multe materiale
degresante, această ceramică se casează destul dc uşor, mpându-se în fragmente mici şi
cu margini zgrunţuroase.
Referindu-ne la ceramica de pe Ghenghioaia, putem constata că nu se observă
decât o parte din elementele decorative specifice culturii Noua şi anume şirul de găuri
care se află fie la 2-3 cm de buza vasului (fig. 2/c, d, e; 3/a, b), fie în alte zone ale
corpului vaselor, şi brâiele în relief (fig. 2/e, 3/a, b) care, dc regulă, se plasează în
imediata apropiere a şirului de găuri realizate în pasta moale cu un beţişor sau o trestie
10 A. C. Florescu. op. cit., p. 143-216.
" E. Sava, Interferenţe cultural-cronologice, p. 27-28.
12 A. C. Florescu. Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole, CCD J,
IX, C ălăraşi, 1991, p. 9-414.
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(în fig. 2 .d c prezentat un fragment ceramic care arată că decorul său din gropiţe a fosl
realizat cu un obiect gol la interior, probabil o trestie). Ca element decorativ am mai putea
aminti urmele de lustru descoperite pe unele obiecte, marcă a ceramicii fine, şi o pastilă
plasată sub buza unui vas, prezentat în figura 2 .d.
La capitolul forme, cultura Noua e destul de prost reprezentată. Forma de vas
specifică acestei culturi e vasul-sac, de dimensiuni mici sau mijlocii, dc mai multe tipuri,
lucrat dintr-o pastă cu caracter neomogen. Alte forme sunt ceştilc dc mai multe tipuri
(globulare, aproximativ bitronconice cu două torţi supraînălţate, cu buton sau creastă),
străchini semisferice cu fund proeminent etc.1'’ Din fragmentele recoltate nu s-au putui
recunoaşte decât câteva buze dc vas-sac (fig. 2.c, d; 3. a, b, c), un fragment dc strachină
(fig. 4.d), două buze aparţinând unor ccşti, una cu buza 1111 pic rotunjită şi răsfrântă uşor
spre exterior (fig. 2 .a).
Cele două torţi fragmentare aflate printre resturile ceramice fac parte din categoria
ceramicii fine de culoarc cărămizie la suprafaţă. Una din ele (fig. 6.5) este mai îngustă la
partea inferioară, aproape cilindrică, iar spre partea superioară se lăţeşte tot mai mult.
Aparţine unei ceşti, probabil cu torţi supraînălţate. Cealaltă este de dimensiuni mai mari,
dar are aproximativ aceeaşi formă, din ce în ce mai lată spre partea superioară.
Pentru a încheia consideraţiile privind ceramica, vom face referire la câteva
funduri de vas. toate de culoare neagră în secţiune şi cărămizie pe faţa exterioară, lucrate
cu mâna din pastă cu degresanţi, fiind de aspect zgrunţuros sau cu oarecare luciu,
aparţinând unor vase dc dimensiuni mijlocii ( posibil vase-sac sau căni). Sc observă că
fundul acestor vase este foarte gros, aproximativ dublu în comparaţie cu pereţii laterali,
având o oarecare bombare înspre centru (fig. 4.a, b, c).
Materialul litic este destul de sărac. Nu au fost descoperite decât o piatră de
lustruit dreptunghiulară, groasă de 0,8 cm lungă de 4,5 cm şi lată de 4,3 cm (fig. 6 .6 ), un
frecător de silicolit fragmentar şi câteva fragmente de nucleu de silex dc culoare gri—
negricioasă, folosite, probabil, pentru aprins focul. Dc acccaşi culoare este şi cea mai
interesantă descoperire din acest domeniu, 1111 vârf de săgeată foarte frumos lucrat, retuşat
pc ambele feţe, având o formă triunghiulară şi aripioare laterale (fig. 6.1). Acesta atestă
fie practicarea vânătorii, fie ocupaţiile războinice ale posesorului. Alte piese de silex la
fel de importante sunt o aşchie şi un fragment de lamă, ultima piesă dintr-un silex de
culoare deschisă.
Materialul litic din aşezarea Noua din punctul Ghenghioaia este completat şi de
câteva fragmente de râşniţă observate în cadrul sau în preajma unora dintre cenuşare.
Suprapunând stratul de cultură aparţinând perioadei târzii a Epocii Bronzului, au
fost semnalate şi câteva fragmente ceramice de culoarc cenuşie, prezentând un luciu
puternic la exterior, carc au fost datate în secolele II1-IV d. Hr., cultura Sântana de Mureş.
Dintre aceste materiale arheologice reţin atenţia o scrie de funduri dc vas de culoarea
cenuşie amintită mai sus şi cu lustru, în special, pe feţele exterioare (fig. 7 .a, b, c, d, f).
Aceste funduri se încadrează în categoria fundurilor dc vas inelare, lucrate din pastă
omogenă, cu foarte puţini degresanţi (nisip fin, chiar scoică pisată mărunt). Tot din
această locaţie mai provine şi o buză dc vas aparţinând, probabil, unei căni sau ulcele,
lucrată din aceeaşi pastă (fig. 7.e).
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Un habitat dc la periode tardive dc FAge du Bronze de Şipoteni - Ghenghioaia,
la commune George Enescu, dep. de Botoşani

Entre 2003-2005, on a realise dans le point Ghenghioaia, le village Şipoteni, la
1 ommune George Enescu, lc departement de Botoşani, point mentionne pour la premiere
t<»is dans Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani (Le repertoire archeologique du
departement de Botoşani) de 1976, plusicurs recherches de terrain soldees avec la
Mi'.nalisation de quclqucs ccndriers, appartcnant â la culture Noua de la periode tardive dc
l'Agc du Bronze, dans le cadre desquclles on a valorise plusicurs objets entiers ou
liagmentaires cn ceramique, en os ou en pierre. Tout en superposant le niveau de culture
1Ic l’Age du Bronze, on a dccouvert des vestiges appartenant aux IlI-eme - IV-eme
siecles ap. J.-Ch., la culture Sântana de Mureş - Cerneahov.

LISTE DES F1GURES:
I ig. I. La carte de rcmplaccment du sile dc type Noua de Şipoteni-Ghcnghioaia, com. dc
(ieorge Enescu, dep. de Botoşani (Google Earth).
I ig. 2. La ceramique Noua du site dc Şipoteni-Ghenghioaia, com. de George Enescu, dep.
dc Botoşani.
i ig. 3. La ceramique Noua du site dc Şipoteni-Ghenghioaia, com. de George Enescu, dep.
ele Botoşani.
l-'ig. 4. La ceramique Noua du site de Şipoteni-Ghenghioaia, com. de George Enescu, dep.
de Botoşani.
I-ig. 5. Omoplatc cncochee.
1ig. 6 . Le materiei archeologique du site Ghenghioaia: 1 - pointe de fleche en silex; 2, 4,
5 - ceramique; 3 - fusaVolc fragmentaire cn argile; fragment de pierre â broyer.
I-ig. 7. Ceramique de type Santana dc Mureş du site Ghenghioaia, village de Şipoteni,
comm. dc George Enescu, dep. dc Botoşani.

'T d em , Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua , A rhM old, 11-111, 1964. p. 143-216.
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e
Fig. 2. Ceramică Noua din punctul Ghenghioaia,
sat Şipoteni, com. George Enescu, jud. Botoşani.

Fig. 1. Harta amplasării aşezării dc tip Noua dc la
Şipoteni-Ghenghioaia, com. George Enescu, jud. B o to şa n i (Google E a rth ).
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Fig. 4. Ceramică Noua din punctul Ghenghioaia, sat Şipoteni, com. George Enescu, jud. Botoşani.
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Fig. 5. Omoplat crcstat.

Fig. 7. Ceramică Sântana de Mureş din punctul Ghenghioaia,
sat Şipoteni, com. George Enescu, jud. Botoşani.

Fig. 6 . Material arheologic din punctul Ghenghioaia: 1-vârf de săgeată din silex;
2, 4, 5-ceramică; 3-fusaiolă fragmentară din lut, 6 -fragment de frecător din piatră.
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A ŞEZAREA CULTU R II N O U A DE LA T O P O L IŢ A (COM .
G R U M Ă Z E ŞT I, JUD. N E A M Ţ )
Vasile D IACONU

Identificată în anul 2005 prin cercetări perieghetice, aşezarea culturii Noua de la
'Iiţa - La izvor (com. Grumăzeşti), completează tabloul descoperirilor de Ia
•|li yitul cpocii bronzului din partea de nord-est a judeţului Neamţ (DUMITROAIA,
1992a; CUCOŞ, 1992; DIACONU, 2007, 103).
Aşezarea se află în marginea estică a satului Topoliţa, în dreapta şoselei Tg.
Nc miţ-Pctricani, pe terasa inferioară din stânga pârâului Topoliţa (fig. 1/1). Stabilirea
««imunităţii Noua în acest punct nu a fost întâmplătoare, dacă ţinem cont de faptul că
un i înconjurătoare permitea practicarea ocupaţiilor dc bază (creşterea animalelor şi
t iltivarea plantelor) la o scară extinsă. în plus, apropierea dc cursul Topoliţei şi
« •i .icnţa unui bogat izvor de apă potabilă chiar în marginea aşezării, au reprezentat
i mliţii indispensabile de locuire.
Deşi în timpul existenţei acestei aşezări hinterlandul era dominat dc suprafeţe
împădurite, aşa cum o arată şi ccrcctărilc din aşezarea apropiată de Ia Târpeşti
■ MARINESCU-BÎLCU, CÂRCIUMARU, MURARU, 1985, 665), este de presupus că
membrii comunităţii Noua practicau şi agricultura, exploatând mai ales terenurile dc pc
iciasa joasă a Topoliţei, cu soluri fertile şi uşor de lucrat. Pc lângă suprafeţele
mpădurite, care ofereau lemn pentm construcţii şi pentm foc, locuitorii acestei aşezări
exploatau şi zonele mlăştinoase dc pe ambele maluri ale Topoliţei, bogate în stufăriş,
necesar pentru acoperirea locuinţelor sau pentm construcţia diferitelor anexe.
Suprafaţa ocupată dc aşezare este relativ mică şi nu au putut fi observate urme
.ilc unor complexe dc locuire, dc tipul movilelor aplatizate, formate în multe cazuri
dintr-o depunere consistentă de cenuşă (rus. zolniki), aşa cum sunt atestate în alte situri
ale culturii Noua (PETRESCU-DÎMBOVIŢA, 1953, 449; FLORESCU, 1964;
DRAGOMIR, 1980; FLORESCU, FLORESCU, 2000, 200-201; PETRESCUDÎMBOVIŢA, 2001, 283; SAVA, 2005, 65-78).
Ca o particularitate pentru zona dc nord-est a judeţului Neamţ poate fi amintită
lipsa „ccnuşarelor”, fapt dovedit prin investigarea mai multor aşezări ale culturii sus
amintite, precum cele dc la Târpeşti-Râpa Iui Bodai (MARINESCU-BÎLCU, 1981),
Vânători-Neamţ (DUMITROAIA, 1986), Oglinzi (IDEM, 1992, 131), Săveşti
(IBIDEM, 135), Lunca (IBIDEM, 130). Situaţia acesta ar putea fi pusă în legătură cu
factorii de mediu şi caracterul economic al comunităţilor cpocii bonzului târziu din
această regiune.
Dat fiind caracterul perieghctic al cercetării, nu putem afirma cum se prezenta
structura internă a aşezării, dar pc baza analogiilor cu situri contemporane din această
regiune se pot emite câteva observaţii generale.
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în mod cert, locuinţele erau construite la suprafaţa solului, cu podeaua din lui
bătătorit sau pietriş, având pereţii realizaţi dintr-un schelet lemnos uşor (o împletitură dc
nuiele) lipit cu un strat superficial de lut (FLORESCU, 1964, 146). Paralelele
etnografice ne permit să facem legătura între aceste locuinţe şi adăposturile simple ale
păstorilor din secolul al XlX-lca, cunoscute sub numele dc „surle”, care aveau forma
conică, construite în special din stuf, pc un schclet lemnos, având interiorul uşor
adâncit, în mijlocul cărora sc aflau vetrele de foc (CHELCEA, 1970, 53). Probabil că în
imediata apropiere a acestor locuinţe erau delimitate spaţiile în care erau ţinute
animalele comunităţii.
Utilajul litic.
Dc pe suprafaţa aşezării au fost recuperate mai multe piese litice, confecţionate
în principal din roci locale (gresii, silicolitc), culese din albia pârâului Topoliţa. Ne
referim în accst sens la un număr dc şase frecătoare pentm râşnite (fig. 2 / 1 -4 ; fig. 4 / 1 ),
două cuţitc curbe fragmentare confecţionatc din gresie (fig. 2 / 8 , 9 ), un percutor (fig.
4/2) şi câteva fragmente de râşnită. Existenţa acestor tipuri de artefacte litice ne permite
să aprcciem importanţa cultivării cerealclor în cadrul comunităţii care a locuit în acest
punct.
Nu lipsite de importanţă sunt şi ccle câteva aşchii de piatră care atestă cioplirea
unora dintre piesele litice chiar în cadrul aşezării.
Dintre rocile aduse aici pc calea schimburilor intcrcomunitare amintim silexul
brun-ccnuşiu, provenit din zăcămintele dc pc Prut, din carc au fost confecţionatc câteva
lame (fig. 2/5-7).
O
piesă deosebit dc interesantă este jumătatea inferioară a unui topor,
confecţionat dintr-o rocă vulcanică, foarte dură, de culoare bmn-ccnuşie, probabil
andezit (fig. 2 / 10 ; fig. 4 / 6 ).
Tipologic, acest artefact se înscrie în catcgoria „topoarelor dc luptă” şi se
remarcă prin câteva detalii tectonice deosebite. Piesa are, pe ambele feţe, câte o muchie
în relief, care imită probabil cusătura dc turnare a topoarelor de bronz. Şi în zona
orificiului pentm fixarea cozii prezintă o nervură orizontală, tot cu rol decorativ. Profilul
este curbat, tăişul este uşor arcuit şi prezintă câteva ştirbituri (DIACONU, 2007, fig.
7/3). Pe teritoriul Moldovei, astfel dc topoare au mai fost dcscoperitc în judeţul
Suceava, Ia Botoşana (NICULICĂ el alii, 2004, fig. 5/3) şi Succava-Dealul Zamca
(IBIDEM, fig. 2/2), dar ccle mai multe topoare de acest tip se găsesc în zona nordpontică (KAISER, 1997, fig. 24/2, 3; fig. 25/1-3; fig. 27/4, 6 ; ZÂPOTOKY, 1966, fig.
13).
Structura petrografică a materialului litic din această aşezare
prezintă
numeroase punctc comune cu cea din aşezarea de la Târpcşti-/?cî/>a lui Bodai
(MARINESCU-BÎLCU, CÂRCIUMARU, MURARU, 1985, 656-657, tabel 7), în
sensul că predomină rocilc sedimentare, în defavoarea celor metamorfice sau
magmatice.
Roca
Gresie
Silicolit
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Nr. piese

%

8

53,33
13,33

2

Categorie
petrografică
Sedimentară

structura petrografică a materialului litic din aşezarea de la

opoliţa-La izvor.

Materialul osteologic.
O pondere însemnată în cadrul materialului arheologic, recoltat de pe suprafaţa
ii siei aşezări, o constituie resturile osteologice, care ilustrează caracteml pastoral al
(* immităţilor Noua. Deşi o marc parte a materialului osteologic o constituie resturile
|limontare, sunt documentate şi câteva unelte dc os, care îşi găsesc analogii în alte
•l mi i ale culturii Noua (FLORESCU, 1964, fig. 11; 1991, fig. 115; fig. 121; fig. 123;
fl 129; fig. 130; fig. 145; ROTARU, GHEORGHE, 2006). Amintim aici trei omoplaţi
' .laţi (fig. 3/1-3; fig. 4/5), o dăltiţă dc os (fig. 3/6; fig. 4/4), un cuţit de mici
dimensiuni lucrat pc o coastă de ovi-caprină (fig. 3/7; fig. 4/3) şi două lustruitoare
(*cntru ceramică (fig. 3/4, 5).
O observaţie care se impune este legată de maniera destul de rudimentară de
*-tnfecţionare a uneltelor de os, carc pune accentul pc funcţionalitatea piesei şi nu pe
r.pcctul acesteia, situaţie ce a fost sesizată în majoritatea aşezărilor dc acest tip
il I.ORESCU, 1964, 159).
Ceramica.
Materialul arheologic preponderent, recuperat din aşezarea de la Topoliţa-Z-a
izvor, îl constituie ceramica. Deşi prezintă aceleaşi caracteristici cu descoperirile
similare din arealul culturii Noua (IBIDEM. 150-157; DUMITROAIA, 1992, 123), vom
insista asupra unor detalii tehnologice şi tipologice, aşa cum pot fi schiţate pe baza
pieselor culese dc la suprafaţa solului.
Din punct dc vedere tehnologic, ceramica descoperită poate fi gmpată în două
categorii: grosieră şi semifină. Fragmentele ceramice din prima categorie provin de la
vase care au fost lucrate dintr-o pastă neomogenă, cu un conţinut ridicat de cioburi
pisate, granule mici de calcar, microprundişuri, nisip şi cuarţit pisat. Au fost
identificate puţine fragmente ceramice în pasta cărora cuarţitul şi silicolitul pisat deţin o
pondere crescută. Arderea acestei catcgorii ceramice este incompletă, unele fragmente
având suprafaţa exterioară de culoare brună, brun-roşcată sau cenuşic, dar niciodată
uniformă.
Cea de-a doua catcgorie ceramică este slab reprezentată din punct dc vedere
cantitativ, fiind confecţionată dintr-o pastă mai fină, cu un conţinut ridicat de nisip.
Fragmentele ceramice aparţinând accstei catcgorii au o culoarc brună, uneori cu pete
cenuşii, iar cu totul sporadic se întâlnesc şi urme dc lustru pc suprafaţa unora dintre
recipientele ceramice.
în ceea cc priveşte repertoriul tipologic, constatăm persistenţa vaselor-sac, cu
diferite variante: vase-sac cu profilul drept, vasc-sac cu profilul uşor evazat, vase-sac
cu buza trasă spre interior. Dccorul întâlnit pe accste vase este reprezentat în
exclusivitate de brâiele orizontale, dispuse imediat sub marginea superioară a
recipientelor ccramice. Simple, crestate sau alvcolate, aceste brâie erau prevăzute, în
unele cazuri, cu două sau patru proeminenţe mici, carc erau dispuse simetric (fig. 5: fig.

6/ 1- 8).
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Din punct dc vedere formal, mai poate fi identificată o grupă c e ra n m \
constituită din străchini-castroane, dc formă semisferică, cu profilul tronconic şi h«nfe
proeminentă (fig. 7/3, 5, 7, 9). în majoritatea cazurilor, aceste vase sunt lipsite dc dce«*,
dar este cunoscut un fragment de strachină ce prezintă sub buză un brâu alveolat, ii)«x
oblic (fig. 7/5).
O
categoric slab documentată este cea a vaselor cu corpul rotund (fig. 6/ 9 , !•>,
fig. 7/2), bitronconic, prevăzute în unele cazuri cu una sau două torţi tubularc (fig. 6 ‘t.
10; fig. 7/1, 6 , 8 , 10). Şi această catcgoric ccramică este lipsită de decor, doar pc uit
fragment ceramic au fost realizate două cancluri orizontale, lustruite, amplasate în zona
mediană a vasului (fig. 7/4).
în partea dc nord a aşezării au fost identificate şi urmele unei locmu
hallstatticne, dc pe suprafaţa căreia a fost recuperat un bogat material ccramic, specific
culturii Corlătcni-Chişinău (DIACONU, 2007,103).
Concluzii
Dat fiind caractcrul cercetării, emiterea unor concluzii generale şi definitive este
prematură. Totuşi, prin expunerea în prim plan a unor noi materiale şi informaţii de
natură arheologică, considerăm că au fost aduse unele complctări repertoriului culturii
Noua din judeţul Neamţ şi, în acelaşi timp, au putut fi schiţate unele detalii referitoare la
viaţa materială a comunităţii carc a locuit aşezarea dc la Topoliţa-Ia izvor, în contcxtul
descoperirilor similare din zonă.
Trebuie să mai precizăm, pc baza materialului arheologic dc carc dispunem, că
aşezarea pe care am prezentat-o ar putea aparţine fazei a doua de evoluţie a culturii
Noua, dcoarccc nu au fost identificate, până acum, fragmente ceramice carc să păstreze
elemente dccorative spccifice bronzului mijlociu, aşa cum sc întâlnesc în prima fază dc
evoluţie a culturii amintite.
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Fig. 2 - Topoliţa-Lfl izvor; unelte de piatră.
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10

fig- 4 - Topohţa-Z,tf izvor; unelte de piatră (1-2, 6 ) şi os (3-5).
180

Fig. 5 - Topoliţa-Lc/ izvor; ceramică.
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Fig. 6 - Topoliţa-Z,« izvor; ceramică.
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Fig. 7 - Topoliţa-La izvor; ceramică.
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R Ă SPÂ N D IR EA SC R ISU L U I LA PO PU L A Ţ IA M E D IE V A L Ă DIN
1NTERFLUVIUL PR U TU LU I SU PE R IO R ŞI N IST R U L U I M IJL O C IU
Serghii P IV O V A R O V

Unul din rezultatele consolidării creştinismului în ţinutul cuprins între Prutul de
Sus şi Nistrul Mijlociu a fost apariţia şi răspândirea cunoştinţei de cartc şi a scrisului
printre populaţia autohtonă. Mărturii ale acestui fenomen sunt găsite în formă de
inscripţii sau graffiti pc vase de ceramică şi obiecte dc uz casnic, încheietori metalicc dc
carte etc.
Printre ele o deosebită atenţie merită obicctclc menite scrisului - stilurile dc
bronz sau fier, descoperite la Lcncovcy şi Ncdăbăuţi.
Stilurile prezentau un corp cilindric alungit, având un capăt ascuţit, iar altul în
formă dc lopăţică triunghiulară sau pentagonală. Capătul ascuţit servea la scrisul pc
coajă de mesteacăn sau pe o scândurică cerată, iar cu lopăţica se netezea ceara şi ştergea
ccle scrisc. Stilurile descoperite au fost confecţionate din fier sau bronz. De exemplu, în
aşezarea de la Lcncovcy s-au găsit trei stiluri dc fier şi unul dc bronz. Ultimul are
lungimea dc 11,5 cm, lăţimea lopăţelei: 1,7 cm; stilurile dc fier aveau respectiv 12 cm
cu lăţimea lopăţelei dc 2 cm. Toate au formă deosebită a lopăţelei şi vârfuri identice
ascuţite. Stilul din Nedăbăuţi e confecţionat din fier, având lungimea dc 9,5 cm cu
lăţimea lopăţelei de 2 cm. Identic e fragmentul unui stil din Vasilău, dc la care s-a
păstrat lopăţica (lăţimea de 2 cm) şi o bucată de corp.
Stiluri asemănătoare au fost găsite în mai multe locuri din Rusia Vechc şi
Cnezatul Halici-Volynia. Conform clasificării lui A. F. Medvedcv, accstc stiluri
corcspund tipurilor 6/9, 12, 13 şi se datează în a doua jumătate a secolului XII şi în
prima jumătate a secolului XIII.
Uneltele de scris amintite erau prezente în casele ştiutorilor de cartc. Stilurile de
bronz, frumos confecţionate, erau purtate de obicci la brâu într-un toc de piele. In acest
fel, folosind momentul puteau scrie pe pereţii sau dalele de piatră a templelor. Era un
strămoş al crcionului rus vechi care cerea periodic să fie ascuţit. Stilul putea fi folosit de
păturile medii ale socictăţii ruse vechi, fiind menit în cele mai dese cazuri, pentru
scrierca unor scrisori personale sau documente de afaccri.
Faptul răspândirii cunoştinţei de cartc printre locuitorii autohtoni e demonstrat
dc descoperirea inscripţiilor sau literelor separate, graffiti, găsite pe fragmente dc vase,
obiecte de cult prccum şi pe mărcile olarilor. Dc exemplu, în aşezarea de la Lencovcy
au fost descoperite fusaiolc de ardezie cu inscripţii pc ele „NHN”, „TAE” dar şi litera
„H” pe coada unei linguri de os. A fost găsit de asemenea un capac de oală pe care era
incizată litera „JI”. în aşezarea dc la Ccmauca sc întâlnesc inscripţii şi litere separate pe
fragmente dc amfore bizantine. în special, pe un fragment de vas citim cuvântul „>IPA”,
pe altele - literele “ P”, “N” şi altele.

185

Serghii PIVOVAROV

încă o dovadă a răspândirii cunoştinţei dc cartc o constituic descoperirea
închizătoarelor dc cartc, miezuri spcciale şi cuie de bronz de la copcrţile codexurilor.
Patru exemplare dc închizătoare dc carte şi două miezuri pentru fixarea lor au
fost descoperite în aşezarea fortificată de la Cemauca. închizători le se prezintă cu două
butoniere, confecţionate din bronz, lungimea lor e de 2 ,0 - 2 ,7 cm, lăţimea 1 ,0 - 1,8 cm.
Miezul e de asemenea din bronz, un exemplar întreg arc o lungime de 3 cm şi aminteşte
o spadă mică. Astfel dc descoperiri sunt apreciate ca elemente ale împodobirii cărţilor şi
au analogii numeroase în materialele vechi ruse.
în butoniera inferioară a închizătorii era trecută o cureluşă de piele, alt capăt se
fixa dc coperta dc lemn, căptuşită cu materie scumpă. în altă parte a coperţii era bătut
sau fixat miezul în formă de spadă. Cartea se închidea atunci când miezul intra în
orificiul mijlociu al închizătorii, şi coperţile strângeau foile de pergament ale cărţii.
Cărţile după citire trebuiau încuiatc pentru a feri foile de pergament dc deformare. Iar
copcrţile dc lemn, căptuşite cu piele (sau pânză) erau împodobite cu ornamente, plăci de
metal (mai des prin comuri), cuie decorative.
Materialul arheologic dcscopcrit în intcrfluviul Prutului dc Sus şi Nistrului
Mijlociu dovedesc convingător existenţa scrisului şi a cunoştinţei de carte printre
populaţia băştinaşă în secolul XII - prima jumătate a secolului XIII.

Le repandissement de Pecriture â la population medievale de
l’interfluve Ie Prout Superieur et le Dniestr Moyen

L ’articlc presente quclqucs stylcs mctalliques datant dc Ia seconde moitic du
Xll-cme siecle et de la seconde moitic du XlII-eme, decouverts â Lcncovcy et
Ncbădăuţi, des fusaî'olcs et un couvcrclc dc vaisseau avec des signes graphiqucs, ainsi
que des reliures de codex en bronze provenues de Cemauca, considerces des preuves du
repandissement dc Pecriture au milieu de la population localc dc la zone.

TODIREŞTI - O A ŞE Z A R E T Â R Z IE A C O M PLEXU LU I C U L T U R A L
SÎN T A N A DE M U R E Ş - C ERN JA H O V
M ugur A N D R O N IC

Localitatea Todireşti se află amplasată la circa 12 km N-V de municipiul
Suceava, pe cursul inferior al Soloneţului, aflucnt dc dreapta al râului Suceava. Bazinul
hidrografic Soloncţ a oferit încă din preistorie condiţii priclnice de vieţuire umană,
inclusiv unele izvoare cu slatină, atât dc necesară crcştcrii vitelor şi alimentaţiei
omului . Aşezarea la carc ne referim a beneficiat de săpături sistematice în anii 19881989,1992,2 1994-1995 şi 1998, în urma cărora a fost cercetată o marc parte3.
Până în prezent au fost descoperite 32 dc locuinţe şi un atelier din secolele IV-V
d. Chr., cât şi diverse alte complexe arheologice (gropi şi vetre exterioare) din secolele
menţionate. în cazul de faţă vom prezenta unele consideraţii legate dc descoperirile
primului nivel de locuire.
Deşi volumul ccrcetării a fost destul de mare, din cauza cunoscutci modestii
generale a inventarului arheologic din perioada dominaţiei bunice, dar şi a depărtării
sitului nostru de lumea romano-bizantină, până în prezent aşezarea nu a oferit (şi
probabil nu o va face vreodată), piese care s-ar putea data cu certitudine în secolul al Vlea d. Chr.
Dacă materialul ceramic din secolul al Vl-lea, aparţinând etapei secundare de
locuirc, nu pune probleme deosebite, fiind tipic cpocii, în schimb cel aparţinând primei
etape poate implica uncie păreri contradictorii4. Aşa cum se cunoaşte, în cadrul
inventarului ceramic al complexului cultural Sântana de Mureş - Cemjahov (pe viitor
notat SMC ),5 ceramica lucrată cu roata este preponderentă, de cele mai multe ori cea
modelată tradiţional numai cu mâna deţinând numai câteva procente. în această ordine
de idei vom începe prin a face referiri la realităţi chiar din arealul judeţului Succava,
pentm comparări zonale, cât mai obiective.
în aşezarea din secolul al IV-lea d. Chr. de la Podeni-Buneşti (circa 4 km nord

' M. Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic până la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, Suceava, 1996, passim.
2 La săpăturile din anul 1992 au participat parţial şi colegii dc la Institutul de arheologic din
Chişinău, Nicolac Tcl'nov şi Alexandru Levinschi.
? Principalele rezultate au fost prezentate la sesiunile naţionale de rapoarte arheologice, în
ordinea derulării campaniilor arheologice respcctive.
1 Menţionăm faptul că la Todireşti, în cadrul ceramicii cclor 26 de locuinţe amintite
(neomamentată) s-au descoperit până acum doar două fragmente de tăviţă, dintre care unul în
arătură.
5 Ţinând cont dc complexitatea ctno-culturală şi întinderea geografică a acestei culturi,
considerăm mai oportună folosirea conccptului de c o m p le x c u l tu r a l.
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dc oraşul Fălticeni), unde au fost săpate şase locuinţe, ceramica modelată numai cu
mâna deţine un procentaj doar dc aproximativ 2,3 % .6 în plus, sc constată în cadrul
categorici de ceramică modelată cu roata că spccia zgrunţuroasă deţine ca medie un
procent dc circa 60 % (din care doar aproximativ 5 % cărămizie), iar cca Fină de circa
36 % (din carc circa 4 % gălbui-cărămizie). Importurile romane certe deţin la Podeni un
procentaj de circa 1 % din totalul general. Notabil este şi faptul că în locuinţele ce par a
Fi mai timpurii şi amplasate spre marginea sitului, parte care se învecinează cu
amplasamentul unei aşezări din secolele 11-111 d. Chr., procentul ceramicii modelate
numai cu mâna este sensibil mai mare.
Predominarea netă a ceramicii cu roata a fost demonstrată, tot în cuprinsul
7
o
n
judeţului Suceava, în alte situri, prin săpăturile de la Zamostea, Zahareşti sau Moara .
La Zamostea, unde au fost dezvelite două locuinţe, toată ceramica, atât din strat cât şi
din complexe, este lucrată la roată, cu excepţia doar a unui singur fragment. Aici pasta
zgrunţuroasă deţine circa 79 de procente, cea cenuşie este dominantă, iar arderea
oxidantă la gălbui-cenuşiu, este deosebit de rară. Astfel, complexele amintite se pot data
după opinia noastră într-o etapă târzie a complexului SMC.
La Zahareşti, nu au fost descoperite multe complexe, iar materialul ceramic dc
aici pare să demonstreze aici tot o fază târzie, poate trecând de anul 400 d. Chr.
Ceramica lucrată cu mâna deţine aproape 25 dc procente, dar cea la roată rămâne
majoritară, deşi o parte a sa s-a modelat - din cauza compoziţiei sale cu microprundişuri
- la o roată cu învârtire lentă. De asemeni, aspectul general al ceramicii este mai
primitiv, ca şi simplificarea profilclor şi sărăcirea repertoriului dc forme.
La rândul său, în localitatea Moara au fost dezvelite cinci morminte aparţinând
complexului cultural SMC, toate având ca inventar ceramică modelată cu roata.
Dominarea evidentă a ceramicii modelate cu roata s-a făcut şi în multe alte situri
din veacul al IV-lea d. Chr10.
Date statistice interesante deţinem şi din aşezarea de la Iaşi, punctul “Fabrica de
cărămizi”: ceramică modelată numai cu mâna - 1,8 % din total; pastă zgrunţuroasă - 56
%; cca Fină - 39,5 %; importuri romane - 2,7 %. în cadrul ccramicii fine, cca cenuşie
este majoritară (93 %), cea cafenie deţinând doar un procent de 6,7 %'
6 M. Andronic, Cercetări arheologice în aşezarea de secol IV d.C. de la Podeni (com.Buneşti,
jud. Suceava), raport final, în Suceava, XX, 1993, p. 52-53.
7 Idem, Sondajul arheologic în aşezarea de secol IV d. C. de la Zamostea (jud. Suceava), în
Suceava, XX, 1993, p. 379-380.
s M. D. Matei, E. I. Eniandi, O. Monoranu, Cercetări arheologice privind habitatul medieval
rural din bazinul superior al Şomuzului Mare şi al Moldovei (secolele XIV-XVII), Suceava,
1982, p. 102-103.
9 E. I. Emandi, Descoperiri arheologice din secolele IV-V e.n. în Bazinul Superior al Şomuzului
Mare (jud. Suceava). în SCIV A, 27,1976, 3, p. 388-391.
10 I. Ioniţă, Contribuţii cu privire ta cultura Sîntana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul
Republicii Socialiste România, în ArhMol, IV, p. 201; idem, Necropola din secolul IV e.n. de la
Miorcani (jud. Botoşani), în CI, V, 1974, p. 82-84, unde ceramica din cele 134 morminte
cercetate (aproape 350 de vase), cu foarte rare excepţii, a fost modelată cu roata; B. Mitrea şi C.
Preda, Necropolele din secolul al IV-lea e.n. din Muntenia, Bucureşti, 1966, passim.
11 I. Ioniţă, Aşezarea de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la laşi-Fabrica de cărămizi, în
ArhMold, VII. p. 303, tabelele 1şi 2.
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în sfârşit, în ceea ce priveşte realităţile de la Todireşti, trebuie să subliniem
(b|)!ul că ceramica prezentă în locuinţele primei etape se deosebeşte net de ceramica
[nr. .iderată a fi drept „clasică” a complexului SMC, atât prin dominarea sau procentul
k " >bit dc marc al ceramicii modelate numai cu mâna, cât şi prin caracteristicile
K 1 ■iale ale întregului material ceramic.
în cadrul celor zece locuinţe amintite, se remarcă unele, precum L 3 sau L 11,
•Uliii- ccramica modelată cu mâna depăşeşte jumătate din totalul general pe complcx. Cel
<iwn scăzut procent de ceramică cu mâna îl are L 1, cu 17 % . 12
în privinţa aspectului general, la Todireşti se remarcă acelaşi fenomen dc
lc udare a ccramicii, în plan tehnologie, tipologic şi dccorativ. Din punct de vedere
l imologic se constată apariţia folosirii pastei ceramicc modelate cu roata, dar având ca
Ingredient cioburi destul de Fin pisate, care însă nu pot elimina aspectul zgrunţuros al
\ «sului. Din cauza acestui tip de suprafeţe exterioare, fireşte, roata folosită nu a avut
Inr.iţii rapide ca în cazul ceramicii fine, inclusiv a celei cu nisip fin cernut. Rareori, apar
i ingredient şi microprundişurile, cu bobul de 1-2 mm.
Ca forme, repertoriul este mult mai sărac dccât cel cunoscut complexului
>ultural SMC. Cea mai frecventă formă este fără îndoială oala, bine profilată, fie
modelată cu roata, fie numai cu mâna (fig. 1/8, 9, 12). Sunt însă şi câteva excepţii (fig.
I
13). O altă formă prezentă la Todireşti o reprezintă castroanele, folosite probabil nu
mimai la păstrarea alimentelor, prepararea lor (inclusiv la prepararea de turte din făină
dc cereale), dar şi ca farfurii şi capace. Câteva exemplare au fost lucrate numai cu mâna
reprezintă forme rudimentare, tronconice, simplificate la maximum (fig. 1/15, 16).
( ele mai multe, din pastă zgrunţuroasă, modelate la roată, redau forme tradiţionale (fig.
1/6 ). Tot tradiţionale sunt vasele mari, de provizii, din pastă nisipoasă cenuşie, aşa
numitele “Krausscngefăsse”, dc altfel de nelipsit în aşezările complexului cultural SMC.
I Kitorită utilităţii lor, grosimii pereţilor, deci mai rezistenţi şi a faptului că în general nu
erau manevrate pre mult, considerăm că accste recipiente au mai fost folosite încă o
vreme şi pe parcursul sccolului al V-lca d. Chr.
Deosebit de importante sunt la Todireşti şi exemplarele de ccşti dacice, dc altfel
destul de des atestate în veacurile I - IV d. Chr 13 (fig. 1/11). Formele de aici sunt târzii,
lîiră torţi. Un exemplar a fost decorat deasupra fundului, tot tradiţional, cu amprentări
digitale. Demn de menţionat este faptul că la unele se poate şi acum observa în interior
-iratul de afumare de la arderea îndelungată a fitilului, sau a unor materii organice sau
anorganice. Faptul că acest tip de vas, modelat tradiţional numai cu mâna, dispare după
secolul al V-lca, la o analiză atentă şi obiectivă nu poate duce la ipoteza dispariţiei
efcctive, totale a acestei populaţii autohtone şi numeroase. De altfel, astfel dc judecăţi
: O problemă deosebit dc sensibilă la interpretări este riscul de a lua în calcul la realizarea
statisticilor ceramice pe complexe, a materialului mai vechi, împrăştiat prin aruncare în jurul
locuinţelor, care ulterior - o dată cu umplerea în timp a gropilor locuinţelor şi nivelarea terenului
- a intrat în componenţa întregului inventar ceramic.
I. H. Crişan, Precizări în legătură cu cronologia ceştii dacice, în Drobeta, 1976, p. 34-36.
Despre substratul geto-dacic al vestigiilor Sîntana de Mureş, vezi dc exemplu, Gh. Diaconu, Noi
contribulii la cunoaşterea culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov, în SCIV, 19,1968, 3, p. 449; I.
Ioniţă, Elemente autohtone în cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov (sec. IV e. n.), în Carpica
IV, 1971, p. 199-201.
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pripite, pentru o formă de vas tradiţională o vreme, s-ar putea adopta şi pentru alic
populaţii, epoci şi culturi. Schimbarea de la o vreme a ceramicii, în funcţie dc
interferenţe multietnice, schimbări religioase sau progres (sau poate chiar regres o
vreme!) tehnic şi social, parţială, pe etape sau totală, nu înseamnă în cele din urmă in
mod obligatoriu şi dispariţia etnicului respectiv. De aceea, considerăm ca explicaţic
mult mai realistă pentru dispariţia ceştilor dacice, numite uneori de specialişti şi “ceşti
afumătoare”, fiind folosite probabil şi în viaţa religioasă a comunităţilor păgâne de
atunci, schimbările intervenite datorită penetrării crescânde la nordul Dunării dc Jos n
creştinismului, carc a început treptat să elimine, de la simplu la complex, tot ce era legat
mai înainte de practicile păgâne14.
Ca decorare aproape întregul material ceramic este neomamentat. în cadrul
ceramicii modelate exclusiv cu mâna fac excepţie doar câteva piese, ale căror buze au
fost înfrumuseţate prin mijloace deosebit dc simple, întâlnite şi în alte situri cu prezenţă
gcto-dacică ale complexului multietnic SMC, şi carc metode ulterior, după marca
migraţie slavă peste Dunăre spre Balcani, în sccolele V1I-IX, vor fi mult mai mult
folosite. Pe lângă realizarea de crestături oblice pe buza vaselor, într-un singur caz s-a
folosit o altă modalitate de ornamentare a buzei, care a constat în lăţirea din loc în loc a
buzei oalelor (fig. 1/14).
O
problemă aparte, cu eventuale implicaţii cronologice, o reprezintă în
continuare existenţa uneori în locuinţe a unor forme masive de lut ars, ncperforate însă,
ceea ce ne face să nu lc putem considera simple greutăţi15. Astfel de piese au fost
descoperite la Todireşti de regulă în stare fragmentară, în cadrul inventarului arheologic
al locuinţelor nr. 10 şi 11, care nu au conservat nici o urmă vizibilă la data descoperirii dc
instalaţie dc foc (fig. 1/7, 10). Sigur, funcţionalitatea accstora nu poate fi afirmată în
stadiul actual general al cercetării cu certitudine, singura ipoteză cu şanse mai mari dc
adevăr rămânând cca a îndeplinirii rolului de “vălătuci”, forme de lut întrebuinţate în
vetre şi cuptoare pentru creşterea randamentului lor şi (sau) pentm o încadrare mai bună
a focului (pentru vetre simple sau cu margine înălţată). Astfel de forme de lut sunt
cunoscute mai demult în lumea geto-dacă. La Budeni (jud. Suceava ) ,16 în bordeiul nr. 4,
adânc de 1,30 m, datat după inventarul ceramic şi o fibulă de bronz fragmentară în
secolele II-I1I d. Chr., fără să prezinte urme sigure dc vatră, s-au descoperit în dezordine
resturile de la nişte forme dc lut ars relativ sferice, cu diametre considerabile (30-40
cm). Miezul este negricios şi foarte dur. Folosirea unor forme dc lut ars a fost mult mai
intensă la Bucov-Tioca 17 şi mai ales la Dulceanca18, ambele în Muntenia. în aşezarea
14 Spre exemplificare, vezi D. Gh. Teodor, Creştinismul Ici est de Carpafi, de la origini şi până
în secolul al XlV-lea, laşi, 1991.
15 Pentru o serie de forme dc lut ars vezi 1. Stanciu, « Tronbrote » als indiz fu r die wandenmg
und die magisch-rituellen glauben und parktiker der friihen slawen, în Eastern Review
Sanktuaria i kult, Lodz, V, 2001, p. 123-154.
16 Silvia Teodor, Săpăturile arheologice de la Budeni-comuna Dolhasca (Suceava), în Suceava,
V,1978, p. 145, fară ilustraţie.
17 Maria Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele VII-X de la
Bucov-Ploieşti), Bucureşti, 1978, p. 26.
Is Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul Munteniei.
Cercetările de la Dulceanca, Bucurcşti, 1974, p. 64, 71-73,75, 93-94.
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din veacul VI d. H. dc aici, în multe locuinţe, dar şi în complexul nr. 8 (cuptor de ars
talc), s-au descoperit numeroase forme de lut, rotunde, cilindrice sau bitronconice. în
•V din cazuri, au fost modelate din pasta obişnuită pentru ceramica din aşezare. Doar
fltcva au fost realizate din lut curat sau cu păioase în amestec, fără nisip. Câteva piese,
HVimvc, s-au folosit la susţinerea laterală a gurii cuptorului. Multe altele, aplatizate, se
puneau pe vatră, pentru susţinerea vaselor, sau suspendarea cărnii deasupra focului.
(Altele, întregi sau sparte deja, sc poziţionau pentru cârpirea bolţii cuptorului, pentru o
hui bună ctanşeizarc împotriva fumului, sau pentru a înmagazina căldura pentru timpul
>imi»ilor nopţi de iarnă. în sfârşit, în cuptorul de ars ceramica amintit, vălătuci de forme
lunguieţe erau poziţionaţi în picioare,vertical, între vasele puse la ars, pentru a le asigura
i mai bună stabilitate şi o temperatură de lucru cât mai constantă.
O
ultimă problemă mai importantă, carc merită a fi dezbătută aici, este cca a
locuinţelor primului nivel de locuirc de la Todireşti. LI, cea mai timpurie după aspectul
«■ tainicii sale, a fost amenajată la o adâncime doar de 30-40 cm faţă de nivelul
( ‘Uitcmporan de călcare, cu podeaua simplă, săpată uşor diferenţiat în funcţie de panta
naturală a terenului. Practic, a fost o locuinţă de suprafaţă. Laturile au măsurat circa
•i. K) x 3,75 m, fiind dcci dreptunghiulară. Pereţii au fost realizaţi din crengi împletite şi
unse din ambele părţi cu lut amcstecat cu pleavă (grosime totală măsurată pe un
fragment de 6-7 cm). Nu a prezentat resturi certe dc vatră, situaţie destul dc frecventă în
•n rastă etapă la Todireşti. Acest aspect îl explicăm mai puţin prin probabilitatea ca
in este complcxe să fi fost simple anexe gospodăreşti, deoarece inventarul lor ceramic,
" .teologic şi de obiecte casnice demonstrează contrând. Nu trebuie niciodată uitat în
astfel dc situaţii, destul de frecvente în arealul complexului cultural SMC, mai ales
acolo unde există etape ulterioare de vieţuire, că locuitorii de mai târziu din acel sit
(rc)foloseau cel mai lesnicios lespezile de piatră din resturile de locuinţc mai vechi,
acolo unde se făcuse foc deschis, pe vetre amenajate simplu pe astfel dc lespezi. Tocmai
aceste focuri în spaţiu deschis, mici şi fară un sistem conceput pentru evacuarca fumului
din locuinţă, nu dezvoltă temperaturi înalte (ca în cazul cuptoarelor, de exemplu),
capabile de a arde, vizibil încă după multe secole, pământul podelei sub patul dc piatră,
strat care ulterior a mai suferit de-a lungul vremii şi o serie de mici dar dese
deranjamente pe verticală (perforaţii) de la plante şi vieţuitoare. Astfel de situaţii, a
lipsei urmelor clare dc foc, deşi el a existat, chiar dacă arheologii nu le-au acordat
uneori poate suficicntă atenţie, considerăm că s-au înregistrat frecvent şi în siturilc altor
clape istorice.
Ca o caracteristică generală, nici restul locuinţelor nu a fost amenajat la
adâncimi mari, dar au avut formă aproape pătrată şi orientarea în general NE-SV;
Uneori au prezentat spre colţuri grupări modeste de mici pietre, poate resturi de la foste
vetre. La L3 însă s-a păstrat o vatră, în formă dc potcoavă, cu margine mai înaltă, de
circa 20 cm. Şi la acestc complcxe pereţii au fost făcuţi după cât se parc din nuiele
împletite şi lutuite. O analiză însă de detaliu, a întregii aşezări, sc va face într-un cadru
de publicare mai larg, monografic.
Prin urmare, considerăm că putem alătura aşezarea dc la Todireşti seriei de situri
care au existat la est dc Carpaţi în plin secol V d. Chr. şi care poate au ajuns să
primească mai târziu impactul cu slavii migratori. De altfel, persistenţa aşezărilor de tip
„Sîntana de Mureş” ulterior migraţiei hunice a fost de mult timp demonstrată, începând

191

Mugur ANDRONIC
cu profesorul Ion Ncstor19.
încheiem aici, cu speranţa că o dată cu identificarea şi cercetarea în viitor a
necropolei aşezării dc la Todireşti, numeroasele aspcctc legate dc cronologic şi eventual
şi etnic vor fi mult mai bine lămurite.
Todireşti - un etablissemcnt tardif du complexe
culturci Sântana de Mureş - Cernjahov
L’article fait Panalyse synthetique de la ceramique de l’habitat de Todireşti
(departement de Suceava), de type Sântana de Mureş, ou on a recherche 32 habitations
(IV-V siccles ap.J.C.). Par comparaison avec des autres sites dc la Roumanie (meme du
departement dc Suceava), le pourcentage de la ccramique travaillec â la main est
extremement grand, ce qui conduit â la datation hypothetique tardive de l’habitat de
Todireşti de V eme siecle ap.J.C.

19 I. Nestor, Les donnees archeologiques el le probleme de la formation du peuple roumain, în
RRH, III, 1964, 3, p. 399 şi urm. Vezi şi D. Gh. Teodor, V. Căpitanu şi I. Mitrea, Cercetările
arheologice de la Mănioaia Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale
din secolele V-VI, în Carpica. 1, 1968, p. 233-237, I. Ioniţă, Unele probleme privind populaţia
autohtonă din Moldova în secolele II- Ve.n., în Crisia, II, 1972, p. 196 şi urm.
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C O M U N A M O A R A, JU D E Ţ U L SU C E A V A
Paraschiva - Victoria B A TA R IU C

în cadrul colecţiei dc arheologie medievală a Complexului Muzeal Bucovina din
Suceava se păstrează o cantitate impresionantă de fragmente aparţinând ceramicii
monumentale: discuri şi butoni smălţuiţi, cărămizi de faţadă, plăci pavimentare, cahle.
Caldele şi fragmentele de cahle, ccle mai numeroase şi diversificate din punct dc vedere
tipologic şi al repertoriului decorativ au fost descoperite atât pc teritoriul Sucevei, la
Cetatea de Scaun , Curtea Domnească2, în locuinţe de orăşeni3, dar şi la Baia4, Sirct5, la
unele mănăstiri prccum Pătrăuţi6, Putna7, la curţile boiereşti de la Arbore8, Bălineşti9,
Drăgoeşti10, Părhăuţi", Todireşti12 sau în cuprinsul unor aşezări rurale13. O marc parte a

I K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii descrisă pe temeiul propriilor cercetări Jacute între 1895 şi
1904, Bucureşti, 1913, p. 77-79, fig. 73-77, pl. V-VII; Paraschiva-Victoria Batariuc, Cahle din
timpul lui Ştefan cel Mare descoperite la Cetatea de scaun a Sucevei, în AT, X-XI, 2000-2001,
ţ>. 35-62.
Eadem, Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVIl-lea de la Curtea
Domnească - Suceava, în Suceava, VIII, 1981, p. 111-120; eadem, Ceramica ornamentală din
secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava, în Suceava, X, 1983, p. 245257.
' Eadem, Cahle descoperite în locuinţe de orăşeni la Suceava, în ArhMed, I, 1996, p. 69-124.
" Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII, voi.
1, Iaşi, 1980, p. 128-139; Lia Bătrîna, A. Bătrîna, Elemente decorative în ceramica
monumentală de la Baia (jud. Suceava), în Suceava, XI-XII, 1984 - 1985, p. 147 - 172, fig. 19.
Paraschiva-Victoria Batariuc, Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII, Suceava,
1999, p. 173.
6 Ibidem, p. 170, fig. 32/5.
Paraschiva-Victoria Batariuc, Ceramica monumentală descoperită la Mănăstirea Putna. în
voi. Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna, voi. I. Sfănta Mănăstire Putna, 2007, p. 199210, fig. 6-29.
P. Oprea, Urme ceramice de la casele hatmanului Luca Arbore, în SCIA, 2, 1965, p. 329-332,
fig. 1-6 .
’ M. Andronic, Repertoriul arheologic al comunei Grămeşti (jud. Suceava), în Suceava, XIIIXIV, 1986-1987, p. 77-78.
" R. Gassauer, Teracote sucevene, în BCML XXVIII, 1935, p. 161, fig. 19, 20; ParaschivaVictoria Batariuc, Cahle decorate cu subiecte religioase descoperite în Moldova, în AT, IV.
1994, p. 129, fig. 8/2.
II Eadem, Ceramică monumentală descoperită la curţi boiereşti din judeţul Suceava, în SCIVA,
45, 1994, 2, p. 76, 78-79, fig. 1/2-3; 2/1-4; 3/4.
12 Ibidem. p. 79-80, fig. 1/4; 2/5; 3/5.

193

Fragmente de cahle descoperite la L ite n i,.

Paraschiva-Victoria BATARIUC

accstor cahlc a fost dcscopcrită în urma săpăturilor arhcologicc sistematice, multe dintre
ele provin din descoperiri întâmplătoare, făcute cu ocazia lucrărilor edilitare sau a unor
cercctări perieghctice.
între fragmentele descoperite în urma unor cercctări dc teren în perimetrul unor
aşezări rurale se găsesc şi câteva provenite dc pc teritoriul unei aşezări mralc medievale,
aflate în cuprinsul satului Liteni, comuna Moara. Fragmentele de cahle au făcut parte
din colccţia Muzeului satului Liteni, muzeul întemeiat în anul 1975 de regretatul Emil
Ioan Emandi14, în perioada cât a funcţionat ca profesor în satul sus menţionat şi când ;i
efectuat numeroase cercetări de suprafaţă, soldate cu rezultate remarcabile . După
decembrie 1989 Muzeul sătcsc din Liteni a fost desfiinţat, o pane a colecţiilor sale s-;i
pierdut, în timp ce o altă parte a fost transferată, prin grija colegilor noştri dr. Monica
Dejan şi dr. Bogdan Petru Niculică, în iama anului 1998, în patrimoniul Complexului
Muzeal Bucovina din Suceava.
Despre cele mai multe dintre accstc obiecte provenite din colecţia Muzeului din
Liteni lipsesc informaţii privind locul şi condiţiile de descoperire, situaţie în carc sc
găsesc şi fragmentele dc cahle, cu o singură cxcepţic: pc spatele unui fragment sc
găseşte notat cuvântul „Ciuhăi”. Este vorba de un toponim, „Dealul Ciuhăi”, aflat în
perimetrul satului Liteni, unde a fost înregistrată o locuire din secolele XV-XVII ’.
Ne propunem în celc ce urmează să prezentăm cele şapte fragmente de cahlc
descoperite la Liteni, „Dealul Ciuhăi”. Din punct dc vedere metodologic am optat
pentm prezentarea celor câteva fragmente ceramice care fac obiectul acestei note, sub
forma unui catalog, menţionând încadrarea tipologică conform tipologici propuse dc
noi, datele tchnicc prccum dimensiunile, materialul şi procedee dc obţinere, în ordinea
procesului tehnologic, datarea, analogiile oferite de piese similare descoperite în
Moldova.
Pasta din care au fost modelate fragmentele de cahle descoperite la Liteni nu
este omogenă, indicând că acestea au fost produse în ateliere diferite. Un fragment a fost
lucrat din pastă aspră, cu nisip cu granulaţic medic şi marc, un altul conţine mult nisip şi
rare granule de calcar, rezultând o suprafaţă rugoasă, în timp cc pentm obţinerea marii
majorităţi a fragmentelor a fost folosită o pastă fină, având ca degresanţi nisip cernut,
rare granule de calcar şi cioburi pisate. Au fost descoperite două fragmente nesmălţuitc,
restul fiind acopcritc cu o varietate dc culori de smalţ: verde deschis, verde în două
nuanţe, una mai închisă şi o alta mai deschisă, verde smarald, galbcn-verzui, dar şi o
combinaţie de albastru, brun şi galben. Toate aceste fragmente de cahle prezintă
suprafaţa decorată prin imprimare în tipare, posibil din lemn, picioarclc de montare fiind
modelate manual.
Toate cele şapte fragmente de cahle se încadrează din punct dc vedere

*
Iii M-colul XVII, a p a rţin â n d la două tipuri constructive frecvent utilizate în
.WhM ! i l.i realizarea sobelor com puse din volume paralelipipedice ce se suprapun:
i • >,ihlc dreptunghiulare, cu decor în relief, picior de montare rectangular,
ti lipul X V C, cahle dc coronam ent, cu un registru în formă de dusină18.
***
I i ngm ent de cahlă, d e c o r c o m p o z it, geometric şi vegetal; tipul IX D.

I hmensiuni: grosime placă decorată: 5-7 mm.
M.itcrial/tehnică: pastă fină cu nisip cernut; imprimare în tipar; modelare
i i mgobă albă; ardere oxidantă; sm alţ verde deschis cu pete mai închise la
MIC,

( ahlă cu suprafaţa uşor adâncită în raport de chenarul liniar, simplu, de grosime
i
decor în relief. Chcnaail marginal este dublat de un altul, constând dintr-o
‘Hgh i.i dc mari dimensiuni. în colţul superior stâng se află o fmnză (?) cu marginile
de mari dimensiuni, situată pe diagonală, la mijloc o fmnză dc acant stilizată,
•Miluită. Picioml de montare prezintă un orificiu servind la fixarea cahlei în corpul
«ffeci (lig. 1/3).
încadrarea cronologică: secolul XVII.
F ragm ent dc cahlă, d e c o r c o m p o zit, geometric şi vegetal; tipul IX D.

Dimensiuni: grosime placă decorată: 8 mm.
Material/tehnică: pastă aspră cu mult nisip; imprimare în tipar; modelare
ni tnuală; ardere oxidantă.
Cahlă fără chenar, decor în relief: în câmp linii curbc încadrează frunze crcstate
(fig. 1/4).
încadrare cronologică: s e c o lu l XVII, domnia lui Vasile Lupu.
Cahle cu un motiv decorativ identic au fost descoperite la Curtea Domnească din
Suceava19.

- Fragm ent dc cahlă, d e c o r c o m p o zit, geometric şi vegetal; tipul IX D.

Dimensiuni: grosime placă dccorată: 8-10 mm.
Material/tehnică: pastă fină cu nisip cernut; imprimare în tipar; modelare
manuală; angobă albă; ardere oxidantă; sm alţ verde smarald.
Cahlă fără chenar, decor în relief. In câmp grupuri de linii în relief sunt asociate
cu frunze liniare dispuse în evantai (fig- 1/1 )■
încadrare cronologică: secolul XVII, domnia lui Vasile Lupu.
Cahlc decorate cu un m otiv identic au fost descoperite Ia Cetatea dc Scaun a
20

Suceveii .

- Fragm ent de cahlă, d e c o r z o o m o r f, animal fantastic (?); tipul IX D.

13 Material inedit.
14 E. I. Emandi,

Valorificarea elementelor
de istorie localăîntr-unmuzeu sătesc (Liteni Moara), în Suceava. V, 1978, p. 553-559.
15 M. D. Matei, E. I. Emandi, Noi puncte arheologice pe harta judeţuluiSuceava (Bazinul
Şomuzului Mare). în SCI VA, 27, 1976, 1 , p. 98-101, fig. I.
16 Ibidem, fig. 1; M. D. Matei, E. I. Emandi, Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi din
bazinul Şomuzului Mare. Secolele XI —XVII, Bucurcşti, 1982, fig. 2 „Puncte de locuire din
secolele IX-XVU identificate prin cercetări de suprafaţă", punct 51.
194

Dimensiuni: grosime placă decorată: 4 mm.
17 Paraschiva

- Victoria Batariuc, Cahle din Moldova medievală. Secolele X IV -X V II, Suceava,

1999, p. 90-91, fig. 1/35.
18 Ibidem, p. 94, fig. 1/60.
19 Paraschiva - Victoria Batariuc, Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al
XVII-lea de la Curtea Domnească —Suceava, în Suceava, VIII, 1981, p. 115, pl. 3/2.
K.A.Romstorfer, op.cit., p. 79, fig- 74/i.
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Material/tehnică: pastă fină, cu nisip cernut şi rare granule de calcar şi ciobim
pisate;imprimare în tipar; modelare manuală; ardere oxidantă; smalţ galben - verzui.
Cahlă cu suprafaţa adâncită în raport dc chenarul liniar, simplu, dc grosimr
inegală. In colţul superior drept a fost figurat un animal fantastic, văzut din faţă, cu un
chip uman cu ochi proeminenţi, purtând o coroană cu mulţi fleuroni liniari, posibil <>
Manticoră (fig. 1/ 2 ).
încadrare cronologică: sccolul XVII.
- Fragment de cahlă, decorat cu o scenă religioasă, lupta dintre Samson şi leu.
tipul IX D.
Dimensiuni: grosime placă decorată: 8 - 1 4 mm.
Material/tehnică: pastă fină, cu nisip cernut şi rare granule dc calcar; imprimare
în tipar; modelare manuală; ardere oxidantă; smalţ verde deschis.
Cahlă cu suprafaţa adâncită în raport de chenarul liniar simplu, de grosime
inegală. în colţul inferior drept a fost înfăţişat un personaj masculin îmbrăcat într-o
tunică simplă, scurtă, pantaloni strânşi pe picior şi pantofi cu vârful ascuţit (solerets o
la Poulaine), călăreşte un leu păşind spre dreapta, cu coama redată prin mici linii
paralele ( fig. 1/7). Ne găsim probabil în faţa ilustrării unei scene biblice, lupta dintre
Samson şi leu.
încadrarea cronologică: secolul XVII.
Cahle decorate cu o scenă asemănătoare au fost descoperite în Ungaria 21 şi
Cehia 22 datând din secolul XV.
- Fragment de cahlă de coronament, cu un registru în formă de dusină, decor
compozit, geometric şi vegetal; tipul XV C.
Dimensiuni: grosime placă decorată: 7 - 8 mm.
Material/tehnică: pastă fină, cu nisip cernut; imprimare în tipar; modelare
manuală; ardere oxidantă.
Fragment din registrul plan al cahlei, delimitat de un tor în relief. In câmp, bare
liniare orizontale surmontate de palmete stilizate însoţesc cercuri în carc au fost înscrise
flori cnicifcre (fig. 1 / 6 ).
încadrare cronologică: secolul XVII, domnia lui Vasile Lupu.
Cahle dc coronament cu un decor asemănător au fost descoperite la Curtea
Domnească din Suceava23.
- Fragment dc cahlă de coronament, cu un registru în formă dc dusină, decor
compozit, vegetal şi zoomorf; tipul X C.
Dimensiuni: groime Iacă decorată: 6 - 8 mm.
Material/tehnică: pastă aspră, cu mult nisip cu granulaţie medie şi mare;
imprimare în tipar; modelare manuală; angobă albă; ardere oxidantă; smalţ albastru
caeruleum, brun, galben - sulf.
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Fragment din registrul plan al cahlei, delimitat dc dusină printr-un tor smălţuit în
K.ilbcn sulf. Im câmp, două animale cu coarnele uşor curbate (?), afrontate, smălţuite în
hi un auriu, au între ele un boboc de laica, putcrnic stilizat, de culoarc galben - s u lf,
ml pe fondul albastru caeruleum al cahlei (fig. 1/5).
încadrarea cronologică: secolul XVII, domnia lui Vasile Lupu.
Smalţul policrom caracterizează o grupă distinctă dc cahlc descoperită în
Moldova şi datând din timpul domniei lui Vasile Lupu: cahlele polono - lituaniene.
\ccastă catcgorie de cahle provine de la Curtea Domnească din Iaşi24, la Cetatea de
St aun şi Curtea Domnească de la Succava25.
***
Fragmentele de cahle descopcritc la Liteni, „Dealul Ciuhăi” reprezintă realizări
modeste ale unui atelier periferic, care executa produse de serie mare, pentm o clientelă
l.liă pretenţii. Calitatea era sacrificată, în cazul acestor ateliere, în favoarea cantităţii,
> vrerea ridicată pentru asemenea produse ducând atât la simplificarea şi stilizarea
\tremă a motivelor decorative, dar şi la utilizarea îndelungată a unor tipare de lemn,
islfel că unele detalii ale motivului ornamental devin ilizibile 26 (fig.4).
Dacă putem să acceptăm ipoteza că fragmentele de cahle descrise mai sus au
fost descoperite toate în acceaşi zonă, „Dealul Ciuhăi”, în stadiul de faţă al informaţiilor
noastre este imposibil să ne pronunţăm asupra tipului de instalaţie de încălzire pe care
.iu compus-o, a locuinţei unde au fost folosite şi a proprietarului acesteia.
Cercetări pericghctice întreprinse de regretatul nostru coleg Emil Ioan Emandi în
perioada cât a funcţionat ca profesor la Şcoala generală din Liteni s-au soldat cu
descoperirea unor fragmente dc cahle datând din secolul XVII în bazinul hidrografic al
Şoinuzului Marc, în perimetrul comunci Moara, la Vomicenii Mari, punctul „Tabla
Scurtă” şi la Liteni - „Săliştc”27. Alte fragmente de cahlc au fost descoperite în cursul
cercetărilor arheologice efectuate în deceniul opt al secolului trecut, la Vomicenii Mari,
punctul „Dealul Velniţei”, în cuprinsul unei locuinţe dc suprafaţă, cu cel puţin două
încăperi. La capătul de sud al peretelui care delimita a doua încăpere, de o parte şi alta a
temeliei se aflau două suprafeţe de plan rectangular, cu un contur destul de regulat,
acoperite cu piatră dc dimensiuni mai mici decât lespezile din care era realizată temelia.
A fost formulată părerea că accastă suprafaţă reprezenta baza unei sobe, care încălzea
doua încăperi alăturate, postulându-sc astfel ipoteza celei dc a treia încăperi a
locuinţei . In interiorul construcţiei au fost descoperite câteva fragmente de cahle,
modelate din pastă dc bună calitate, având ca degresanţi nisip cernut şi rare granule de
calcar, nesmălţuite şi smălţuite în diverse culori, decorate cu motive geometrice şi
4 Eugenia

I. Moli, Kozepkori kâlyhacsemplek Magyarorszăgon, în BudReg, XVIII, 1958, p. 215, fig. 6,7;
idem, op.cit., IV, în Archaeolgia Ertesito, 117, 1990, p. 71 - 72, fig. 17; Rosemaric Franz, Der
Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichllice Entiwicklung vom Mittelater bis zum Ausgang
des Klassizismus, Graz, 1969, fig. 84.
VI. Brycli, Dana Stehlikova, J.Zcgklitz, Prazske kachle doby goticke a Renesancni, Praga,
1990, p. 48, fig. 105.
23 Paraschiva - Victoria Batariuc, op.cit., p. 115, pl. 3/4.
21
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Neamţu, Ceramica decorativă polono - lituaniană de la Curtea domnească din laşi,
în SCIV, 21, 1970, 4, p. 697-703, pl.I.
5 Paraschiva - Victoria Batariuc, Cahle polono -lituaniene descoperite la Suceava, în ArhMed,
V,
2005, p. 159- 170, fig. 1 - 4.
2,1 Eadem, Ateliere pentm producerea cahlelor în Moldova medievală, în SCI VA. 43, 1992, 2, p.
221 -223; eadem, Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV- XVII, Suceava, 1999, p. 66 .
27 Material inedit, astăzi pierdut. Informaţie regretatul nostru coleg Emil Ioan Emandi.
:x M. D. Matei, E. I. Emandi. op.cit., p. 144- 145.
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vegetale: cercuri şi semicercuri care sc întretaie, flori stilizate, frunze, datând din secolul
XVII29.
In urma unor cercetări de teren efectuate pe parcursul unei jumătăţi de secol,
fragmente de cahlc au fost descoperite în cuprinsul unor aşezări rurale din Moldova.
Uncie din aceste fragmente provin din cuprinsul unor reşedinţe boiereşti, situaţie
reflectată de topominul „La Curte” (Bobleştii din Vale )30 sau „Dealul Curţii”
(Ştcfăneşti)31, în timp cc altele au fost descoperite în perimetrul unor aşezări rurale,
menţionate de apelativul^ „La Silişte” (Hăbăşeşti)32, „Silişte” (Volovăţ33) „Săliştea
Ncdeiani” (Miroslava3'1). în aceste condiţii pentru noi este evident faptul că măcar o
parte a locuinţelor unor răzeşi şi de ce nu, ţărani înstăriţi au putut fi înzestrate cu o
instalaţie de încălzire vatră cu camniţă sau sobă, ambele compuse dintr-un număr mai
mic sau mai mare de cahle. Astfel, fragmentele descoperite la Liteni, „Dealul Ciuhăi” au
putut să aparţină unei instalaţii de încălzire amenajată la mijlocul secolului XVII într-o
locuinţă care nu era reşedinţă boierească.

Fragmente de cahle descoperite Ia L ite n i,.

Des carreaux de poele decouverts â Liteni,
la commune Moara, le departement de Suceava

Dans les collections du Complexe Museal Bucovine se sont gardes quclques
Iragments de carreaux de poele provenus de l’ancicn musee villagcois de Liteni, la
i ommune Moara, des fragments decouverts par notre regrcttc collegue Emil Ioan
I mandi. Les fragments dc carreaux dc poele ont ete decouverts â la suite des recherches
dc terrain de Dealul Ciuhăi et s’inscrivent du point de vue chronologique dans le XVIInnc siecle. Le repertoire decoraţi f comprend des motifs composites, geometriques et
\rgdtales, zoomorphes et religieux. Tous les sept fragments sont le produit d ’un atelier
>iui travaillait pour des clients pas pretentieux, rccrutes des habitants de la viile
liabitucls, et pourquoi pas, des paysans riches, comme on peut supposer qu’etait le
proprietaire de Phabitat dans lcqucl on a dccouvert les fragments respectifs.

l a liste des illustrations:
Fig. L Des fragments de carrcaux dc poele dccouverts â Liteni “Dealul Ciuhăi”, le
XVIl-eme siecle

29 Ibidem, p. 147.
30 N. Zaharia, M.

Petrescu - Dîmboviţa. Emilia Zaharia, Aşezări din Moldova din paleolitic
până in secolul XVIII, Bucureşti, I970, p. 270, pl. CCIV/20.
31 Ibidem. p. 282, pl. CCXXIII/13 - 15.
32 Ibidem, p. 288.
33 Ibidem. p. 305.
34 Ibidem. p. 213, pl. CIV/2.
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M UDII DE ISTORIE
TREI INSCRIPŢII DIN S E C O L E L E XVI-XVII D E SC O P E R IT E LA
BISERICA “SF. D U M IT R U ” C O M . Z A H A R E ŞT I, JUD. SU C E A V A
Vitalie JO SA N U

în urma cercetărilor arheologice de la Biserica „Sf. Dumitru” din comuna
Zahareşti, judeţul Suceava, efectuate de arheologii Florin Hău şi Ştefan Dejan, au fost
descoperite trei inscripţii lapidare, una fiind vechea pisanie a lăcaşului mai sus amintit şi
celelalte două, pietre funerare.
Fiind solicitat de cei doi cercetători, am studiat cele trei inscripţii în vederea
coroborării informaţiilor conţinute de acestea cu datele arheologice, rezultatele urmând
a fi prezentate de cei doi cercctători într-un studiu ceva mai cuprinzător.
Materialul de faţă prezintă descifrările şi traducerile, după cum s-a convenit cu
descoperitorii inscripţiilor, prin bunăvoinţa cărora am avut acces la materialul epigrafic.
Pisania este şi cea mai veche inscripţie dintre cele trei, are dimensiunile de
0.68.0,50 m, lăţimea chenarului de aproximativ 3 cm, lungimea hastelor aproximativ
6,50 cm, distanţa între rânduri de 1 - 1,5 cm. Inscripţia, executată în tehnica champleve,
are pc alocuri unele deteriorări însă reconstituirea textului nu a prezentat dificultăţi - din
acest motiv -, textul respectând, în cca mai mare parte, formularul cunoscut al pisaniilor
medievale moldoveneşti.

1.

11 ox

[+ ii3G0]aeni0/îi7. u r m

2. G(fieH)T(fI)r0

nooiii.;(uie)H(i)e(/H'A) o(m)ii/i ii 07.|Rp7.incHiie^i7.]

H3 fîO/M P0I.7. KOÎKH(i), HM'/. lIHHOfIPA X/fcPil,

riP7.Ki1^il[li0R0 A'OTCII]
3. chiu ii ofioiiar/. npoii3fi<Men(i)eai c o h a m xpfldiz om piT /iro]
4. C(7.fî'/.ll)T(fl)r0 ffPA'IiePflPA'il HHKOrfflC fi7i flHH Mfim eCTf[fifI]

Fig. 1 Fragmente de cahle descoperite la Liteni, Dealul Ciuhăi, sec. XVII.

5. ro rooiiopiiii iu) iictpii Roeuop

11 ioo(cu)th

6. <HHTPoiiod[irni] rpHiopHfl

1î ) t o 3iir /H(e)c(eii)Uii io^(iia)

7

r ( i) ^ (

c a pkkoa
k

1. 4* Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea
2. Sfântului Duh, cu voia robului lui Dumnezeu, pan Nicoară Hâră, pârcălabul
Hotinului
3. şi din porunca sa a zidit hramul sfanţului
4. arhierarh Nicolae în zilele binecredinciosului
5. domn lo Petru (Rareş) Voievod şi s-a sfinţit cu mâna
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T rei inscripţii din sec. X V I-X V II descoperite la .
V italie JO SANU
6.

asemenea inscripţiei, în tehnica c h a m p le v e , lăţimea chenarul este de 0,67 m, lungimea
hastelor variază între 6 (rândurile 1-4) şi 10 cm (rândurile 5-6).

mitropolitului Grigorie în anul 7053 (1545) luna iulie 20.

Este cel puţin curios faptul că inscripţia conţine hramul vechi al bisericii «Sf.
Nicolaie», în prezent biserica din Zahareşti având hramul «Sf. Dimitrie». De altfel, acest
amănunt este singurul care nu corespunde datelor cunoscute în prezent despre trecutul
bisericii din Zahareşti. Atât cei doi cercetători amintiţi mai sus, cât şi preotul bisericii
sau enoriaşii aflaţi de faţă au susţinut că nu au ştiut că lăcaşul de la Zahareşti a avut un
alt hram.
Desigur, au fost unele motive serioase pentru care a fost abandonat şi dat uitării
numele primului sfanţ în cinstea căruia s-a ridicat iniţial biserica. Asemenea cazuri sunt
foarte rare şi este destul de dificil a găsi o explicaţie sigură printre cunoscători - inclusiv
ierarhi bisericeşti -, deseori, lăcaşurile de cult pot căpăta un nou hram la o resfinţire,
însă este sărbătorit şi cel vechi.
In cazul bisericii de la Zahareşti - ca o ipoteză de lucru - se poate bănui o
pângărire sau vărsare de sânge în altar, ceea ce impune întreruperea funcţionării pentru
câteva dcccnii, reluarea activităţii presupunând un nou început cu o nouă sfinţire,
părăsindu-se inclusiv vechiul hram. Probabil, cu acestă ocazie - în cazul în care nu
poate fi vorba despre o etapă de refacere a bisericii, ceea ce poate constitui a doua
variantă - pisania ce se afla iniţial deasupra intrării a fost îngropată în pridvor, locul
unde a şi fost descoperită.
A doua inscripţie este o piatră de mormânt iniţial de formă trapezoidală, în
prezent ruptă, cu lăţimea în partea inferioară de 0,65 m şi lungimea pietrei de 1,45 m.
Inscripţia este executată în tehnica sgraffito cu excepţia primelor două litere care sunt
profilate, probabil ca şi restul textului pierdut, lungimea hastelor este de 8 cm. Primele
două litere care compun cuvântul CfiOCiM sunt profilate, probabil asemenea restului de
text pierdut. Tehnicile dc execuţie diferite ar putea sugera grija destinatarului de a-şi
pregăti un epitaf încă din timpul vieţii, preocupare de care cei care l-au îngropat nu au
mai fost interesaţi în aceeaşi măsură.
2.

I -1*07.(11) rPO(h’)
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RU)(C'fi0)fl(fI)
5. fi(’A) d(U)T0 3fM
6. rH(eoun)u(ii) re(iiKfirnii) iii p < n )

1. + Acest mormânt
2. l-a făcut cneaghina Măriuţa panului său pe nume Costin
3. Crăcu care
4. s-a strămutat la veşniccle lăcaşuri. Intru pomenirea sa în zilele lui Io Ştefan (II
Tomşa) Voievod
5. în anul 7130 (1622)
6 . luna ianuarie 18 zile
T rois inscriptions d atant du X V I-X V IICsiecles
decouvertes dans l’eglise „Sf. D u m itru”, com . Z ah areşti, dep. de Suceava

Pendant les fouilles archeologiques de l’eglise „Sf. Dumitru”, com. Zahareşti,
dep. de Suceava, faites par les archeologues de Complexe Museal Bucovine de Suceava,
Florin Hău et Ştefan Dejan, ont ete decouvertes trois inscriptions fragmentaires.
L’auteur de ce article present en detaille les textes: l’un - l’ancien inscription qui parle
du moment de construction de l’eglise et les autres deux, des inscriptions funeraires.

CfiOe/M

3. KOHOTilHTHH UIT 3flA'fIPICI|I
4. H/KC IIPCCTilfiH GA K7. filîllllilfll MEHTIi/fCA! II II0P0(KC)1I liCCC

fi('A) rf(1i)T0

5 .3 P r (a io o e n p ) yho e
2 . pentru

al său
3. Constantin dc la Zahareşti
4. care s-a strămutat la veşnicele lăcaşuri şi a fost îngropat aici în anul
5. 7103 (1605) iunie 5
Ultima inscripţie este o altă piatră de mormânt de formă trapezoidală, cu lăţimea
în partea superioară de 0,64 m şi în partea superioară de 0,56 m, chenar dublu executat.
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TRADITII C A L E N D A R IS T IC E A LE R O M Â N IL O R BU C O V IN E N I
S E M N A L A T E DE SU R SE M E D IE V A L E SCRISE
Antonie M OISEI (Cernăuţi)

Studiul etnologic al oricărui fenomen de cultură populară prevede şi cercetări
profunde ale rădăcinilor, analiză a procesului de evoluţie, caracteristică comparată,
lucruri care nu pot fi concepute fară stăpânirea informaţiei din trecutul istoric. Aici ne
vin în ajutor sursele scrise din perioada medievală.
Izvoarele medievale scrise s-au aflat în centrul atenţiei unui şir întreg de savanţi
români. îl amintim aici pe A. Sadi-Ionescu1, P. Cemovodeanu2, A. Ciorănescu3, G.
Potra4, D. Ciurea5, P. P. Panaitcscu6, M. Guboglu7, A. Antalffy8, C. Boroianu9, Maria
Ana Musicescu10, C. C. Giurcscu", V. A. Urechia 12 şi a. în studiile indicate sunt
reflectate diverse aspecte ale problemei. Dc exemplu, în monografia lui A. Sadi-Ionescu
c prezentată bibliografia operelor călătorilor străini carc au vizitat ţările române, în
lucrarea lui P. Cemovodeanu, bazată pe însemnările călătorilor străini, c refăcută
societatea feudală românească (dar, din păcate, comunicărilc cu caracter etnografic au
rămas în afara atenţiei autorului) etc. în operele altor savanţi c cercetat materialul ce se
referă la una din Ţările Române (A. Ciorănescu, M. Guboglu); se reconstruieşte istoria
şi cultura oraşului Bucurcşti din sec. XVI-XIX (G. Potra); sunt acumulate mărturisirile
călătorilor poloni despre Ţările Române (P. P. Panaitescu); date despre istoria Moldovei
în notele de călătorie ale botanistului şi etnografului austriac I. Edcl (D. Ciurea); Evlia
Celebi (A. Antalffy), del Chiaro (C. Boroianu), F. Sulzer (Maria Ana Musicescu),
Niccolo Barsi (C. Giurescu), Marco Bandini (V. A. Urechia) şi a.

1 A.
2 P.

Sadi-Ionescu, Bibliografia călătorilor străini în ţinuturile româneşti, Bucureşti, 1916.
Cemovodeanu, Societatea feudală românească văzută de călători străini, Bucurcşti, 1972,
passim.
' AI. Ciorănescu, La Roumanie vue par les etrangers, Bucureşti, 1944.
4 G. Potra, Bucureştii văzuţi de călători străini (sec. XVI-XIX), Bucureşti, 1992, passim.
5 D*Ciurea, Ştiri istorice relative la Moldova din jurnalul inedit al botanistului Iulius Edel
(1835), în SCŞ, Iaşi, Scria II (Ştiinţe sociale), VI, 1955, 1-2, p. 55-61.
6 P. P. Panaitescu, Călători poloni în Ţările Române, Bucureşti, 1930.
7 M. ry 6 orjiy, TypeiţKuu ucmomuK 1740 ^ o BaJiaxuu, Mondaeuu u yKpauue // Bocmo'iithie
ucmoHituKu no ucmopuu napodoe tozo-eocmomioii u iţetimpanbuou Eeponbi, Moscova, 1964.
8 A. Antalffy, Călătoria lui Evliya Celebi Efendi prin Moldova în 1659, în BC1R, 1932, p. 5-56.
" C. Boroianu, Nouvelles donnee sur Del Chiaro, în RESEE, 1, 1972, p. 43-63.
10 Maria Ana Musicescu. Relaţii asupra muzicii de curte şi muzicii ţărăneşti in "Geschichte des
Transalpinischen Dacien "de F.l. Sulzer, în SCI A, 1-2, p. 291 -304.
11 C. C. Giurcscu, Le voyage de Niccolo Barsi en Moldavie (1633), în Melanges de l'ecole
roumaine en France, 1, 1925, p. 299-310.
12 V. A. Urechia, Codex Bandinus, în AAR, 1895, t. XVI, p. CXXVII-CXXXI.
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Vom evidenţia operele lui E. Dolinescu Date despre folclorul muzical românesc la
călătorii din prima jumătate a sec. X"VIIU, P. Simionescu Mărturii etnografice - pufin
cunoscute — ale unor călători străini în Ţările Române (sec. XVII-XVIII)^, I*
Simionescu şi P. Cemovodeanu Pagini de etnografie română în opera memorialistică a
unor călători străini (sec. XVII-XVIII)^, în carc este analizat materialul etnografie aflat
în notele ale unor călători străini. Dar autorii amintiţi nu şi-au propus cercetarea
sistematică a unui aspect concret dc cultură tradiţională a unei zone anumite. Ca sursă
exclusivă a acestor investigaţii au servit doar notele călătorilor străini.
Deci, constatăm faptul că la ora actuală nu avem un studiu special dedicat
calendarului popular al românilor din Bucovina pentru secolele XV-XIX. O astfel dc
investigaţie etnologică orientată spre retrospectivă, ne-ar deschide calea spre
reconstrucţia atât a obiceiurilor calendaristice cât şi a altor obicciuri din epocile istorice
precedente, descoperirea formelor vechi de existenţă a riturilor contemporane. Pentru
descrierea mai deplină a temei propuse, alături dc datele culese dc călătorii străini,
misionari, clerici, militari, a fost acumulată o anumită informaţie din letopiseţele
medievale moldave, lucrări ştiinţifice şi culegeri de acte normative din perioada
respectivă; am încercat să reconstruim pe accastă bază un tablou amplu al vieţii
cotidiene a populaţiei din sec. XV-XIX.
Din secolul XV până la mijlocul secolului XIX relatări despre calendarul popular
din Moldova (inclusiv Bucovina) găsim la mai mult dc 20 călători de origine franceză,
polonă, germană, italiană, bosniacă, maghiară, austriacă, turcă, arabă. Statutul social al
călătorilor era diferit după cum diferit era şi scopul acestor călătorii. Printre ei întâlnim
militari (generali, ofiţeri), clerici (preoţi, pastori, călugări, arhidiaconi, arhiepiscopi
catolici in Moldova), medici, avocaţi, oameni dc artă (pictori etc.), savanţi (naturalişti,
geologi ş. a.), biografi ai ambasadorilor ctc. Traversând Moldova, sau locuind aici un
timp mai îndelungat, ei au lăsat note în domeniul istorici, geografiei, orânduirii politice
şi culturii acestei ţări. Materialul etnografic, carc ocupă şi el în paginile acestor
însemnări un loc nu tocmai neînsemnat, se referă mai mult la cultura spirituală decât la
cea materială sau demografie.
Izvoarele existente ne permit să avem şi unele cunoştinţe referitoare la calendarul
popular din Moldova (inclusiv românii din Bucovina). Printre ele amintim operele a
peste 20 dc călători străini: Ghillcbcrt dc Lannoy (prima jumătate a secolului XV),
Mattco Muriano (începutul secolului XVI), Martin Gothârdy, cunoscut şi sub numele de
Martin Literatul (? - după 1563), Antonio Maria Graziani (1537-1611), Johann Sommcr
(1542-1574), Gcorg Reicherstorffer (secolul XVI), Franţois de Pavie, baron dc
Fourquevaux (a doua jumătate a secolului XVI), Tommaso Alberti (prima jumătate a
sec. XVI), Marco Bandini (1593-1650), Niccolo Barsi (? - după 1640), Bartolomeo
Bassetti (? - 1644), Evlia Celebi (1611-1684), Paul de Alep (1627-1669), Conrad Iacob
Hiltebrandt (1629-1679), Dc La Croix (? - 1704), Erasmus Hcnric Schneider von

Weismantel (1688-1749), Giovanni Maria Ausilia (1700 - după 1745), Franz Josef
Nul/.cr (a doua jumătate a secolului XVIII), Balthasar Hacquct (sfârşitul secolului
• VIII), Karaczay (răscrucea secolelor XVIII - XIX), I. H. Zucker, von Amim (prima
fuinState a secolului XIX), mărturisirile anonim ilor turci de la mijlocul sec. XVIII ş. a.
Din ele aflăm, că unul dintre primii călători cunoscuţi este trimisul ducelui dc
Horgundia în chestiunile organizării expediţiei cruciate în Orient, Ghillebert dc Lannoy.
Iravcrsând teritoriul Lituaniei, a sosit la curtea lui Alexandru cel Bun (1400-1430) din
Succava. în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504) Moldova a fost vizitată de
medicul din Veneţia Matteo Muriano, sosit la invitaţia domnitorului. Mcdicul nc-a lăsat
memorii scurte despre agricultură şi creşterea vitelor (informaţie curioasă despre
in:rioada semănatului şi strângerea meiului)16. Una din cclc mai detaliate relatări despre
Bobotează le-au făcut concomitcnt doi călători, carc au vizitat Moldova la mijlocul
secolului XVI. Unul dintre ei a fost Martin Gothârdy zis şi Martin Literatul, secretar al
> incelariei împăratului Maximilian de Habsburg, altul - Sommer - un umanist din
Saxonia. Ei au fost prezenţi în 1563 la Suceava la ceremonia solemnă de sfinţire a apei
! u participarea lui Despot Vodă17. Ceremonia dc la Bobotează din Suceava este descrisă
>i în manuscrisul călugărului italian Niccolo Barsi, cel care a călătorit dc două ori prin
Moldova18.
Mărturii preţioase despre calcndarul popular găsim la germanul Hiltebrandt doctor în drept, avocat, care în 1656-1657 îl însoţea pe ambasadorul G. Welling în drum
spre Ucraina. Scopul ambasadei era legarea relaţiilor amicale cu hatmanul căzăccsc
Bogdan Hmelniţchi. Hiltebrandt a descris unele obiceiuri văzute personal, cum ar fi
„capra” , „vitleemul”, „scrânciobul” la Iaşi, „baterea toacei” şi altele văzute în
apropierea Sucevei.|; Relatări despre credinţcle românilor în fiinţe mitologice întâlnim
la călătorul sicilian Giovanni Maria Ausilia, şeful misiunii catolice în Moldova la 17421746. El a descris metodele magice de ocrotire a casei împotriva „zburătorului”20.
Informaţii detaliate despre un număr considerabil de sărbători calcndaristicc descoperim
în jurnalele de călătorie ale francezului De La Croix şi ale germanului WcismantcI (a
doua jumătate a sccolului XVII - începutul secolului XVIII). Primul a vizitat Moldova
în calitate de secretar al marchizului de Nointcl. în 1672 ei au străbătut drumul de la
Constantinopol la tabăra sultanului de la Ţuţora. Al doilea, locotenent în armata suedeză
a regelui Carol XII, s-a retras după înfrângerea de la Poltava în Moldova, unde a locuit
din mai 1710 până în ianuarie 1714. în notele lor de călătoric sunt reflcctate destul de
amănunţit sărbătorile Crăciunului, Bobotezei, Paştilor, Duminicii Mari, ţinerea Postului
Mare etc . ' 1 Din operele călătorilor străini aflăm informaţii despre ccle mai importante
sărbători şi posturi: Naşterea Iui Hristos (Paul dc Alep, De La Croix, Weismantel,
Hiltebrandt), Anul Nou (Paul de Alep), Postul Mare (Weismantel, Barsi, Bandini),
Bobotcaza (Martin Literatul, Sommer, Dc La Croix, Barsi, Bandini), Paştele (De La
16 N. Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, 1981, p. 87-88, 97.
17 Călători străini despre ţările Române, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 227-228,

E. Dolincscu, Date despre folclorul muzical românesc la călătorii din prima jumătate a sec.
XVII, în REF, 3, 1965, p. 278-300,
u P. Simionescu, Mărturii etnografice - pufin cunoscute - ale unor călători străini în Ţările
Române (sec. XVII-XVIII), în REF, 4. 1971, p. 283-299.
15 P. Simionescu, P. Cemovodeanu, Pagini de etnografie română în opera memorialistică a
unor călători străini (sec. XVII-XVIII), în REF, 5, 1972. p. 373-390.
13

26Îşi nota 21; N.

Iorga, op. cit., p. 37, 38, 148;
l!i Călători străini despre ţările Române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 69-90.
19 Ibidem, p. 540-606; N. Iorga. op. cit., p. 254.
20 Călători străini despre fările Române, voi. IX, Bucurcşti, 1997, p. 212-323.
21 Idem, voi. VII, Bucureşti, 1980, p. 232-269; idem, voi. VIII, Bucurcşti, 1983, p. 310-363.
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Croix, Weismantel), Joia Marc (Paul de Alep, Bandini), Duminica Mare (Weismantel),
de asemeni a unor obicciuri calendaristice specifice: paparuda (Bandini), capra,
vitleemul, scrânciobul (Hiltebrandt), căluşarii (Sulzer) sau descricrea fiinţelor
mitologice (Ausilia). In baza acestor relatări sc poate reconstitui un tablou general al
vieţii cotidicne a populaţiei autohtone din secolele XV - XIX. Aceşti călători ne-au lăsat
descrierca mesei şi a veşmântului dc sărbătoare a oamenilor simpli (Evlia Celebi,
Weismantel, Karaczay, Hacquet), a ospitalităţii populaţiei (Barsi, Bandini, Karaczay),
date generale despre starea drumurilor, despre dezvoltarea oieritului, agriculturii, despre
religie ctc. (Matteo Muriano, Weismantel, anonim turc din sccolul XVIII, von Amim).
Una din ccle mai des amintite sărbători de iarnă amintite dc călători este
Crăciunul. Merită atenţie obiceiurile văzute de Hiltebrandt la Iaşi pe la mijlocul
secolului XVII - capra, vitleemul, buhaiul. Atrage atenţia noastră relatarea despre
„îmbiatul cu capra”, obicci care se deosebea într-un fel anumit de cel practicat la
sfârşitul secolului XIX - începutul celui următor. Dacă personajele principale (capra şi
păstorul), precum şi „dansul” s-au păstrai până în zilele noastre, episodul vânătorului,
prin care era finalizată înscenarea nu s-a mai păstrat. Conform povestirii lui Hiltebrandt
la sfârşitul dansului ritual păstorul dobora capra cu o săgeată22.
Din memoriile călătorilor străini c dificil să refaccm integral complcxul sistem de
obicciuri calendaristicc. Doar în anumite cazuri sesizăm informaţii calendaristice, care
reflecta trăsături caracteristice ale concepţiei despre lume atât a populaţiei din Moldova,
cât şi a celei din Bucovina în special. Cazul poate fi ilustrat prin exemplul ţinerii
posturilor pe parcursul anului, lucru amintit în notele lăsate de Paul de Alep, Barsi,
Bandini în secolul XVII, Weismantel la începutul cclui următor. Avem relatări despre
posturile Crăciunului, Mare, al sfinţilor Petru şi Pavcl, sfântului Filip ş. a. Conform
acestor informaţii, obiceiul de a respccta posturile avea un caracter foarte strict. Erau
interzise: camca, laptele, brânza, peştele şi chiar uleiul. După spusele lui Bandini,
moldovenii erau convinşi că furtul sau omorul sunt păcatc mai mici decât cel de a
mânca carne în post. Nu se permitea nici chiar femeilor gravide sau celor bolnavi de
moarte să folosească came sau lapte cu scop curativ23. Având în vedere stricteţea cu
care erau respectate posturile, călătorii străini făceau apel la obiceiurile altor popoare,
îndeosebi ruşii (adică în acest caz ucrainenii - A.M.) şi cu moscoviţii (Wismantel), sau
grecii (Barsi, Bandini). Indiferent de faptul că toate riturile practicate în posturi erau
însoţite dc ceremonii creştineşti - liturghii, sunet de clopot, participarea preoţilor
ortodocşi - rădăcinile lor păgâneşti se întrevăd destul de clar. O situaţie tipică se referă
la Joia Paştelui. După relatările lui Bandini, moldovenii credcau că în timpul acestei
sărbători le vin în ospeţie sufletele rudelor răposate. în dimineaţa acestei zile capul
familiei aprindea un mg în faţa casei, instala lângă el un scăunaş acoperit cu un şerveţel
curat, punea pe cl pâine, alte bucate, băutură „ca strămoşii să-şi întărească sufletul”.
Catolicul Bandini plin dc sarcasm descria cazul când la Baia bucatele fusese înfulecate
dc un câine, iar pastorul catolic de acolo striga: „Iată sufletul bunicului vostru cu patm
labe, cu colţi şi cu părul sbârlit care fuge cu mâncarea cea bună!”. într-un stil
asemănător călătorul amintea că autohtonii credeau că fiecare zi a săptămânii are sfântul

22 Idcni, voi.
21 Ibidem, p.
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■ ' Atenţia lui Paul de Alep a fost atrasă de obicciul „spălatului picioarelor” în Joia
lor. Obiceiul a fost observat de cl în biserica domncască în timpul slujbei la care
ipa domnul ţării. Tot el fixează obicciul patriarhului dc a dărui crenguţc dc copac
k llm i de câmp albe în Duminica Mare25.
Cu lux dc amănunte dcscriu călătorii străini sărbătorile pascale: întreceri,
kt , m.caturi din tunuri şi arme, baterea toacei, tragerea clopotelor, dămirca supuşilor de
Hu< domnitor, ospăţurile solemne, aprinderea focurilor etc.
Dc La Croix ne informează despre întrecerile pascalc, specificc atât Moldovei cât
l« I Arii Româneşti în sccolul XVII. El participase la „întrecerea inelului”. Nu mai puţin
(umplicată i se pămse întrccerea călăreţilor care în plină goană a cailor trebuiau să
(Ipoteze o căciulă aruncată în aer26. Paul de Alep amintea obicciul tineretului de a nu
il uni în noaptea de Paşti, de a lovi în toaca dc aramă sau lemn, a aprinde focuri27.
Weismantel, confirmând obiceiul de a bate toaca şi a trage clopotele bisericeşti, amintea
(tlncciul populaţiei autohtone de a se săruta la sărbători, de a se stropi cu apă, dc a
,h mtea în glumă preoţii în apă. Referitor la ultimul obicci, călătoml susţine că preoţii se
puteau răscumpăra de la o astfel de baie cu bucatc gustoase2s. Evidenţiem faptul, că
c, est obicci e analog celui practicat la Bobotează. Printre jocurile uzitate la Paşti
Hiltebrandt aminteşte scrânciobul29. Acţiunea rituală teatralizată „turca”, practicată şi ca
11 Paşti, c descrisă la începutul secolului XVIII dc Dimitrie Cantcmir. După relatarea
ptincipelui cărturar, pentm executarea ritualului sc întărea la un cap de ccrb cu coame
mari o mască, care era cusută dintr-o pânză vărgată, lungă, astfel că acoperea picioarele
» lui cc o purta. Pe accastă construcţie sc ridica alt om sub o mască de bătrân cocoşat şi
uşa însoţiţi de mulţimi dc oameni hoinăreau pc toate drumurile şi pc la toate casele,
.•uitând cu jocuri30.
în notele de călătoric ale călătorilor găsim multe date despre obiceiurile de
invocare a ploii (Bandini, Paul dc Alep, Weismantel, dc asemeni la Dimitrie Cantemir).
Considerăm preţioasă informaţia despre un obicci răspândit în întreg spaţiul etnic
românesc - papamda (păpăluga). De ccle mai multe ori obiceiurile descrise diferă prin
conţinut, fiind unite doar de un nume comun. La Bandini accst rit enigmatic e executat
dc zece fete mature, care, goale în puterea nopţii, se întâlnesc cu zece flăcăi dezbrăcaţi
şi sc luptă între ci cu suliţele. Apoi se înjugă împreună la plug şi trag brazdă în jurul
satului. Toţi glumesc şi cântă. Scopul obicciului şi acompanierea verbală nu ne sunt
comunicatc de autor31.
Varianta păpălugii transmise de Dimitrie Cantcmir c identică cu cea cunoscută în
literatura etnologică. Conform acestci relatări, obicciul era practicat vara în caz de
secetă. Ţăranii înveşmântau cu o cămaşă împletită din frunze de copaci şi alte ierburi o
copilă de până la zecc ani. Ea era însoţită de copii dc aceiaşi vârstă şi aşa, cu dansuri şi

24 Ibidem, p. 343-345.
25 Idem, voi. VI, Bucureşti, 1976, p. 125-128.
26 Idem, voi. VII, Bucureşti, 1980, p. 263-267.
27 Idem, voi. VI, Bucureşti, 1976, p. 128-130.
2fl Idem, voi. VIII, Bucurcşti, 1983, p. 354.
29 Idem, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 595.
" D. Cantemir, Descrierea Moldovei. Bucureşti, 1973, p. 343.
" Călători străini despre ţările Române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 231.
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cântcce, hoinăreau prin împrejurimi, şi unde nu s-ar fi oprit, era obicciul ca bătrânele să
le toarne apă rece în cap. în timpul acesta ele cântau cam în aşa fel: „Păpălugă sus în
cer, porţile dcschide-i, izbăveşte ploile ca să crească grâu, secară, mei” ctc . ' 2
La răscrucca secolelor XIX - XX sub denumirea de păpălugă la românii din
Bucovina se subînţelegea „om sau femeie răi, înalţi şi subţiri” (Mamorniţa din raionul
Herţa), „ceva lung, înalt, zdrenţuros şi răpănos” (Basarabi), „femeie mare şi înaltă”
(Drăgăneşti), „bărbat sau femeie înalt şi prost” (Stolniccşti Prăjescu, Cosmeşti). în satul
Giuleşti Drăgăneşti uneori bărbatului de statură înaltă îi puteau zicc că e „lung ca
păpălugă”3'. Ritul era executat dc băieţei, fetiţe, femei, uneori băieţi, de ţigani34. Se
îmbrăca pe pielea goală o persoană în zdrenţe, apoi se înfăşură cu ghirlande din flori şi
frunze şi o tindeau de funie de la casă la casă. Toţi cântau, băteau din palme, iar
paparuda dansa. Apoi gazdele udau paparuda cu apă şi-i făceau cadouri. în satul Crucea
Broşteni ritul era executat de ţigănci '5.
Paul de Alep participase în Ţara Românească la o ceremonie amplă de invocare a
ploii, la carc a luat parte oastea în frunte cu domnul ţării şi care era însoţită de sacrificii
dc grâne, miere, flori de pc copaci de lămâie şi portocale, de asemenea: berbeci, gâşte,
raţe, oi şi peşte36. O procesiune asemănătoare, dar cu participarea preoţilor, cu folosirea
prapurilor bisericeşti, cu scopul sfinţirii câmpurilor între Paşte şi Duminica Mare, a fost
descrisă de Weismantel37.
Ca bilanţ al cclor expuse mai sus, vom constata, că în sursele documentare
medievale, care reflectă obiceiurile calendaristice ale românilor bucovineni, notele
călătorilor străini ocupă un loc foarte important. Majoritatea relatărilor cu caracter
etnografic se referă la cultura spirituală a populaţiei locale. Ele ne permit nu numai să ne
simţim participanţi la cele mai mari sărbători şi datini calendaristicc medievale, dar şi să
urmărim evoluţia unor obiceiuri, să descoperim izvoarele altor obicciuri şi ceremonii, ca
în cazul „caprei”, care era practicată ca o scenă de vânătoare. Unele din memoriile
călătorilor sunt şi prima atestare documentară a unui anumit obicei. Cu ajutorul
acumulării sistematice a materialului etnografic la răscrucca secolelor XIX - XX, de
asemenea prin realizarea unor cercctări de teren, putem reconstrui o anumită treaptă de
dezvoltare în procesul evoluţiei unor obicciuri. Acest material ne poate servi ca temelie
în prognozarca dezvoltării posterioare a ciclului dc obiceiuri calendaristice.
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32 D.

Cantcmir, op.cit., p. 343.
A. l-ochi. Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX: Răspunsurile la
chestionarele lui Nicolae Densuşianu, Bucureşti, 1976, p. 224-225.
' I. Muşlea, O. Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P.Haşdeu,
Bucureşti. 1970, p. 367; A. Fochi, op.cit., p. 268.
35 Ibidem, p. 223.
J Călători străini despre ţările Române, voi. VI, Bucureşti, 1976, p. 242-243.
37 Idem, voi. VIII, Bucureşti. 1983, p. 354.
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D IS P Ă R U T D IN O R A Ş U L S U C E A V A
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în Suceava sunt şapte vechi biserici ortodoxe: Biserica Sfântul Gheorghe
iMn.iuji, prima biserică datează dc la sfârşitul secolului al XlV-lea, fiind ctitorită cel
O' u sigur de voievodul Petru I; aceasta a fost prima catedrală mitropolitană a Moldovei
%t nediul primului mitropolit losif; actuala biserică datează probabil de la începutul sec.
•I W ll-lea), Biserica Adormirea Maicii Domnului din Iţcanii Vechi (prim a biserică
<l.»(c.iză din sec. al XlV-lea, cea actuală fiind din sec. al XVII-lea), Biserica Sfântul
tihrorghe (Biserica Noii Mitropolii sau Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, construită
imic 1514-1522, dc Bogdan III şi fiul său, Ştefaniţă), Biserica Sfântul Dumitru {Biserica
Domnească, ridicată între 1534-1535, ctitorită de Petru Rareş), Biserica învierea
lem nului (ctitorită în 1551 de Elena Doamna, soţia lui Petru Rarcş), Biserica Sfântul
Su'olae (din anul 1611 este reînnoită de marele vistier Nicoară Prăjescu) şi Biserica
'huitul Ioan Botezătorul sau Biserica Coconilor (ctitorită la 1643 de Vasiîe Lupu). La
u estea se adaugă trei biserici armeneşti Sfânta Cruce (zidită în 1512), Sfântul Simion
<sau Turnu Roşu, ridicată în 1513 de armeanul Donig) şi Sfântul Auxentie sau
Mănăstirea Zamca (ridicată înainte de 1551, de armeanul Agopşa, fiul lui Amira), una
loinano-catolică (Catedrala Sfântul Ioan), o fostă biserică reformată şi un templu
evreiesc.
Multe biserici au dispărut de-a lungul timpului din Suceava1. Unele au suferit în
timp diferite degradări care au afectat starea lor de conservare, altele au fost părăsite sau
.iii dispărut în anumite situaţii istorice (războaie, cutremure, alunecări de teren, scădcri
demografice, demolări).
Locul unde^ a fost Biserica Adormirea Maicii Domnului din Suceava a fost
descoperit recent2. în anul 1994, în timpul lucrărilor de modernizare a clădirii Muzeului
dc Ştiinţele Naturii din Suceava, în holul actual de la parter, a fost dezvelit un zid de
fundaţie, arcuit, gros de circa 0,80 / 0,90 m, cu adâncimea de circa 1,2 m, cu structură
.

«

Ion Mareş, Date inedite referitoare la un monument dispărut din oraşul Suceava: Biserica
Adormirea Maicii Domnului (Adormirea Precistei sau Uspenia), în Ţara Fagilor, nr. 2 (51),
aprilie-iunie, 2005, p. 29; Idem, Biserica Fetelor din Suceava demolată în timpul stăpânirii
austriece din Bucovina, în Ţara Fagilor, anul XIII, nr.3-4 (52-53), iulie-decembrie, 2005, p. 42;
Idem, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Suceava, în Ţara Fagilor, anul XIV, nr. 2-3
(55-56), aprilic-septembrie, 2006, p. 54-57; Ion Mareş, Informaţii noi referitoare la amplasarea
unor monumente religioase dispărute din oraşul Suceava: Biserica Adormirea Maicii
Domnului, Biserica Fetelor şi Biserica Buna Vestire, comunicare la Simpozionul Artă şi
civilizaţie medievală, ediţia a XIl-a, Suceava, 25-26 noiembrie, 2005; Paraschiva-Victoria
Batariuc, Biserici dispărute din Suceava, în Historia Urbana, tom.XV, 1-2, 2007, 177-212
(extras).
2 Ion Mareş, Date inedite referitoare la un monument dispărut din oraşul Suceava: Biserica
Adormirea Maicii Domnului (Adormirea Precistei sau Uspenia), în Ţara Fagilor, nr. 2 (51),
aprilie-iunie, 2005, p. 29.
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dc pietre legate cu mortar. După nqi, zidul aparţine fundaţiei unei biserici, după formă şi
orientare fiind absida altarului. Precizăm faptul că zidul respectiv a fost surprins numai
pe o mică porţiune din suprafaţa sa, fiind orientat pe direcţia est. La acea vreme, fiind
prezent la faţa locului, am propus ca zidul să fie conservat, să fie marcată zona şi să se
găsească o modalitate de punere în valoare muzeistică, să intre în circuitul de vizitare,
lucru care, cu mare durere o spunem, nu s-a făcut, turnându-se deasupra şapa de beton .
Prezenţa unei biserici, carc a fiinţat pe locul Muzeului de Ştiinţele Naturii, este
confirmată, indirect, dc câteva descoperiri arheologice. La circa 100 metri de clădirea
muzeului amintit, într-un garaj al Prefecturii, au fost descoperite morminte medievale3.
Cinci morminte, cu schelete de adulţi şi copii, au fost descoperite accidental, în
octombrie 2005, aproape de locul amintit, respectiv în spatele garajelor Prefecturii, pe
str. Sbl. V. lenceanu '1 (fig. 1- 4). Mormintele au fost distruse prin săparea unui canal de
aducţiune a gazului metan. în pământul de umplutură a gropilor au fost găsite fragmente
ceramice din scc. al XVII-lea. Este posibil ca aceste morminte să aparţină cimitirului
bisericii identificate pc locul Muzeului de Ştiinţele Naturii, fiind bine ştiut faptul că în
evul mediu cimitirele erau de regulă pe lângă biserici. Cu câteva deccnii în urmă, la
săparea fundaţiilor blocurilor nr. 6 şi 8 de pe strada Aleea Nucului din Suceava, au fost
descoperite mai multe morminte care, după cercetătorul Emil Emandi, au aparţinut
cimitirului Bisericii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, aceasta fiind amplasată pe
Uliţa Pone / Uliţa Mare, lângă casa lui Ion Capri (azi pe locul dintre Hanul Domnesc şi
sediul IRE)S.
O
altă descoperire întâmplătoare confirmă existenţa unei biserici pe locul
Muzeului de Ştiinţele Naturii. Cu ocazia unor lucrări edilitare din 1996, săparea unui
canal în spatele garajelor Prefecturii (pc direcţia laturii de vest a clădirii Prefecturii), la
10 metri de mormintele amintite mai sus, a fost găsită o piatră funerară (informaţie
amabilă, arhitect Viorel Blănaru). După dimensiuni, piatra provine de la un mormânt de
copil (fig. 5; piesa se păstrează în colccţiilc Complexului Muzeal Bucovina, depozitul
de arheologic, inv. L/78). Inscripţia în limba slavonă de această piatră tombală arată că
mormântul „a fost înfrumuseţat de Niago comis fiului meu Ioan ...în anul 7160”
(1652)6. Potrivit acestor date, coroboratc cu altele pe care le vom prezenta în continuare,
3 Informaţie amabilă, prof. Florin Hău, carc le-a cercetat arheologic.
4 Ion Mareş, Monica Dejan, Morminte medievale descoperite recent

la Suceava - Aleea
Nucului, comunicare la Simpozionul Artă şi civilizaţie medievală, ediţia a Xll-a, Suceava, 25-26
noiembrie, 2005.
5 Emil Ioan Emandi Habitatul urban şi cultura spaţiului. Studiu de geografie istorică. Suceava
în secolele XIV-XX, laşi, 1996, p. 244. în vara anului 2007 am supravegheat arheologic şanţurile
săpate manual, pentru introducerea conductelor de termoficare, în zona Hanului Domnesc,
Aleea Nucului, Hotel Gloria şi Sediul 1RE (E-ON), însă nu am găsit morminte.
6 într-un studiu recent se menţionează că această piatră de mormânt a fost găsită „ în faţa intrării
B a Prefecturii [din Suceava, n.n.]”, ea aparţine „unui anume Ioan, datând din anul 1696” şi că
„observaţiile lăcuie cu ocazia descoperirii acestei pietre, aflată în poziţie secundară, cu faţa în
jos, conduc la ipoteza că lespedea funerară nu marca un mormânt, ci era refolosită, probabil, ca
prag. Suntem de părere că mormintele descoperite pe Aleea Nucului aparţin necropolei situate
între Hanul Domnesc şi sediul E-ON, unde am postulat existenţa vestigiilor bisericii Sfinţii
Arhangheli, iar lespedea funerară a lui Ioan, mort în anul 1696, poate să provină din interiorul
acestui locaş de cult” (P.V. Batariuc, op. cit., p. 200-201). Precizăm faptul că lespedea a fost
găsită în locul pe care l-am indicat mai sus (informaţia fiind autentică), aproape de mormântul
unui copil. Că pe strada Sbl. lenceanu şi pe Aleea Nucului se află o necropolă medievală, este
un lucru sigur; de asemenea, că piatra se afla în poziţie secundară, este posibil, dar supoziţia că
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putem presupune, în stadiul actual al cercetărilor, că fundaţiile ce se află pc locul
Muzeului de Ştiinţele Naturii, pot fi ale Bisericii Adormirea Maicii Domnului1.
Referitor la acest locaş de cult sunt puţine informaţii. Pe un Tetraevanghel
dnvon, care se păstrează la Muzeul Mănăstirii Rila din Bulgaria*, se consemnează
următoarele „Cu bunăvoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu lucrarea Duhului. A
binevoit piosul jupan Barbovschi, pârcălabul cetăţii Suceava, prin dania lui să scrie
acest Tetravanghel, care s-a scris cu mâna ieromonahului Macarie şi s-a terminat de
i l in Putna. Si l-a dat în biserica cea zidită de el din Suceava [sbl. n.], unde este hramul
idonnirea Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu. In anul 7037 (1529)9. Anul 1529,
consemnat în scrierca de pe tetraevanghel, este prima menţiune documentară referitoare
l.i Biserica Adormirea Maicii Domnului (Precista sau Uspenia), biserică boierească din
Succava. Onofrei Barbovschi, unul dintre marii boieri ai Moldovei, a ocupat înalte
dregătorii10 şi a ctitorit sfânta Biserică Adormirea Maicii Domnului. Dintr-un document

ir fi fost refolosită ca prag (?) nu este susţinută prin argumente. Credem că investigaţiile
irheologice vor lămuri unele necunoscute legate de amplasarea unor biserici dispărute, inclusiv
Biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.
Istoricul P. V. Batariuc menţionează: „Suntem de părere că vestigiile edificiului de cult aflate
în fundaţia Muzeului de Ştiinţele Naturii aparţin bisericii înălţarea Domnului sau Ispasul,
pomenită documentar în anul 1598 [...] Situarea în spaţiu - ca la 50 de stânjeni de Mitropolie,
aproximativ 100 m în linie dreaptă - considerăm că sc constituie într-un argument demn dc luat
în seamă în formularea ipotezei privind localizarea bisericii cu hramul înălţarea Domnului sau
Ispasul, în zona unde se află clădirea Muzeului de Ştiinţele Naturii” (P.V. Batariuc, op. cit., p.
193). După noi acest argument nu poate fi luat în consideraţie din următoarele motive (cităm
dintr-un document din 28 mai 1813): „această biserică [Ispasul] au fost de lemn numai
fundamenturile ei au fost de peatră...şi la facire căsamilor împărăteşti ce s-au început a să zidi
s-au luat peatra din fundamentul accla la căsarnii...ace biserică [Ispasul] ce s-au fost răsăpit cu
totul iarăşi pe locul târgului au fost” (Suceava. file de istorie. Documente privitoare la istoria
oraşului, 1388-1918, voi. I (ediţie de documente întocmită de: V. Gh. Miron, M. Şt. Ceauşu, I.
Caproşu, G. Irimcscu), Bucureşti, 1989, p. 586, doc 362 (în continuare vom prescurta: Suceava.
Documente, 1989); din document reiese clar faptul că piatra din fundaţiile bisericii Ispasul a fost
scoasă şi refolosită la ridicarea cazarmei austriece; la Muzeul de Ştiinţele Naturii se conservă o
fundaţie solidă, făcută pentru susţinerea unei biserici de piatră, nu de lemn; am măsurat distanţa
dintre Mitropolie şi Muzeul de Ştiinţele Naturii, sunt peste 400 de metri.
8 „Manuscrisul are 349 foi, cu litere uncialc înalte de 5 mm, cu 18 rânduri pe pagină. E scris pe
hârtie, numai prima şi ultima foaie a fiecărui caiet este pe pergament [...] Pe la 1656
manuscrisul se găsea în Bulgaria. Din altă însemnare aflăm că un oarecare popă Isaia, după ce îl
ferecă în scoarţe de argint, îl dărui „mănăstirii Sf. Iovan”, de la Rila. Aici se păstrează şi azi,
printre cele mai de preţ odoare ale acestei bogate mănăstiri” (Emil Turdeanu, Oameni şi cărţi de
altădată, Bucureşti, 1997, p. 266-267).
9 Ibidem, p. 267.
10 Din lucrarea istoricului Nicolae Stoicescu (Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti, 1971, p. 292), cităm câteva date referitoare
la pârcălabul Barbovschi: „Barbovschi Onofrei1 (aşa i se spune Ia 1628, apr.5 [DRH, voi. XIX,
p. 459], fiul lui Ion Voruntar2 [D/R, XVI / 3, p. 161]). Pârcălab dc Hotin. 1524 apr. 10; portar de
Suceava 1525 febr. 12 - <1530> apr. 23. împreună cu Grozav vornicul a comandat oastea
moldoveana în lupta de la Feldioara (iun. 1529; Cronicile slavo-romăne... 1959, p. 96; Ureche,
p. 149). împreună cu Vlad pârcălabul Hotinului a comandai apoi grupul de oaste moldoveană în
lupta de la Gwozdiec, după care era să fie ucis de Petru Rareş pentru insucces, fiind salvat la
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din 1588, mai 20, aflăm care erau copiii în viaţă ai lui Eremia (Irimie, Irimii, Irimiea),
fiul lui Onofrei Barbovschi: Drăgan, Toader, Ileana, Anuşca, iar ai Anei, fiica lui
Onofrei Barbovschi, erau: Onciul, Vrăncian şi Marghita” . Este posibil (părerea emisă
de prof. Emil Emandi) ca mormântul ctitorului Onofrei Barbovschi să fie la fosta
Biserică Adormirea Maicii Domnului din Suceava12. Istoricul Nicolae Stoicescu scrie că
biserica Adormirea Precistei (Adormirea Maicii Domnului) este trecută în evidenţele
Direcţiei Monumentelor Istorice pe str. Sf. Maria 29 din Suceava13. Cercetătorul Emil
Ioan Emandi notează că „ruinele bisericii (.Adormirea Maicii Domnului) au putut fi
identificate în epoca modernă pe str. Sf. Maria 29, azi în apropierea hotelului Suceava”
şi trimite la nota de la subsol la dosarul nr. 9 /1907, f. 132, fond Primăria Suceava dc la
Arhivele Statului, filiala Suceava11. Noi am verificat informaţia şi am constatat că la fila
rcspcctivului dosar sunt date referitoare la cabluri electrice şi alte dotări necesare fostei
uzine electrice din Succava. Este adevărat că la fila 192 din dosarul amintit se află harta
oraşului Suceava, realizată la Viena în 1905, cu planul de situaţie al fostei uzine
electrice, pe plan fiind trecute bisericile existente în Succava, dar fară marcarea locului
fostei Biserici Adormirea Maicii Domnului. Nici pe harta cadastrală din 1856 nu este
consemnat locul fostului monument15. Recent,
P. V. Batariuc, citând lucrarea
cercetătorilor E. I. Emandi şi M. Şt. Ceauşu (Contribuţii de morfologie urbană la
cunoaşterea istoriei oraşului Suceava. 1388-1988, în Suceava, XV, 1988, p. 221 şi nota
980) serie că: „Pe baza unei informaţii transmise de o hartă a oraşului Suceava din anul
1907 a fost emisă ipoteza că biserica Adormirea Maicii Domnului se afla în zona unde
astăzi se găseşte hotelul „Suceava”, ipoteză pe care ne-am însuşit-o şi noi” 16, dar nu
verifică informaţia. Mai mult, în zona hotelului Suceava (Central), am supravegheat
arheologic, în 2007, traseele şanţurilor săpate manual, pentru introducerea conductelor
de termoficare a oraşului şi nu am găsit morminte, care ar fi trebuit să fie în jurul unui
locaş dc cult. Nici o informaţie nu consemnează descoperirea de morminte în această
zonă, amplasarea în acest loc a Biscricii Adormirea Domnului nefiind susţinută de
dovezi.
Din jalba locuitorilor oraşului Suceava, adresată Consistoriului Ortodox al
Bucovinei, în 25 ianuaric/4 februarie 1792, prin care se cere intervenţia acestui for
pentru salvarea de la demolare a bisericilor Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul
Gheorghe (Mirăuţi), aflăm că Biserica Precistei era situată „cam la mijlocul târgului” .
Ca reper topografic comparativ pot fi arătate datele din pisania Bisericii Sfântul

* 18
Dumitru, aceasta fiind amplasată „în mijlocul oraşului ’ .
Biserica Adormirea Maicii Domnului (Precista) a fost demolată de chirurgul
districtual Tiberius Gutter, venit în oraşul Suceava^ piatra fiind utilizată la construirea
casei sale, amplasată pe parcela cadastrală nr. 468 . Chirurgul T. Gutter cumpărase, la
12 aprilie 1782, locul şi casa dc la evreul Zeilic din Sniatin, care avea „o casă în târgul
Sucevii...veche şi stricată”20. Din scrisoarea dc vânzare-cumpărare aflăm că chirurgul
Gutter a făcut „casă bună pe locul casăi ci-au cumpărat” . Pc la mijlocul lunii
dccembric 1791, doctorul Gutter începe să dărâme Biscrica Adormirea Maicii
Domnului, piatra fiind cărată la casa sa".
Referitor la casa şi grădina lui Tiberius Gutter aflăm - din protocolul încheiat la
19-20 mai 1785 dc Comisia aulică de delimitare a proprietăţilor din Bucovina cu
reprezentantul mitropoliei din Iaşi, precum şi din registrul cadastral din acclaşi an - că
erau amplasate pe Uliţa Mare sau Uliţa Poni (strada principală a oraşului) .
Dr. Rudolf Gassauer, fost profesor la Liceul Ştefan cel Mare din Suceava,
localiza, în prima jumătate a secolului al XX-lea, casa chirurgului districtual Tiberius
Gutter, ca fiind „complexul Dr. Sachter-banca Suceveană-otelul Central, clădite din
pietrele biscricii Adormirea Maicii Domnului Succava”" . Fosta clădirc a Băncii
Sucevene, devenită ulterior sediul SANEPID Suceava, este în prezent restaurată, însă
numai fundaţia şi beciurile sunt din piatră, zidurile fiind din cărămidă. Intre această
construcţie şi Muzeul de Ştiinţele Naturii sunt aproximativ 50 dc metri.
Informaţii referitoare la situarea topografică a Biscricii Adormirea Maicii
Domnului am fi putut găsi în primul volum al registrului cadastral din 1785 (numerele
de casă de la 1 la 227), dar acesta din păcate s-a pierdut" .
Dacă demolarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului {Precista) nu a putut fi
oprită, Biserica Mirăuţi a fost salvată prin acţiunile de protest declanşate de credincioşii
ortodocşi din Suceava, care au constat din^proteste scrise Galbe), întruniri publicc
{răzmeriţe) şi audienţe la autorităţile timpului .
Pc locul unde este amplasat Muzeul de Ştiinţele Naturii, a fiinţat Şcoala
Principală din Suceava {Hauptschule), ridicată între anii 1811-1815". Pe harta
cadastrală din 1856, lângă Catedrala romano-catolică, pe parcela de construcţie nr. 187,
este marcată şcoala amintită28.

18 G.

intervenţia boierilor (I. Ursu, bătăliile de Gwozdiec şi Obertyn, în Analele Academiei Române.
Memoriile secţiei Istorice, S. 11, t. XXXV, 1912-1913, p. 433-434,450)...copii: Eremia şi Ana”.
11 T. V. Stefanelli, Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti,
1915, p. 431, doc. 303.
12 E. 1. Emandi, op. cit., p. 243.
*' Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974, p. 795.
ME. 1. Emandi, op. cit, p. 243 şi nota 39.
15 Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, Fond Inspectoratul Cadastral Bucovina,
planşa cadastrală 140; Atlas istoric al oraşelor din România, Seria A, Moldova, Fascicula 1,
Suceava. Stădtegeschichteatlas Rumăniens, Reilie A. Moldau I. Lieferung. Suceava (Suczawa)
(coord. Mircea D. Matei), Bucureşti, 2005, harta VI.
16 Paraschiva-Victoria Batariuc, op.cit., p. 208 şi nota 217.
17Suceava. Documente, 1989, p. 512, doc.321.
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Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, în BCMI, XXI, 1928, p.

50.
19 Suceava. Documente, 1989, p. 464, doc. 296.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 S. Reli, Lupta românilor din Suceava cu stăpânirea austriacă pentru conservarea
monumentelor religioase istorice din acest oraş în anii 1791-1794 (după documente oficiale
inedite), în voi. închinare lui Nicolae Iorga, Cluj, 1931, p. 360-371.
23 Suceava. Documente, 1989, p. 491, doc. 305; E. I. Emandi, op. cit. p. 570.
24 Rudolf Gassauer, Contribuţii la istoria Sucevei şi a împrejurimei, în Anuarul Liceului ort. or.
„Ştefan cel Mare’’ în Suceava, 1925 /1926, Suceava, 1927, p. 25.
25 E. I . Emandi, op. cit., p. 570.
26 Ion Mareş, Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi). prima catedrală mitropolitană a Moldovei,
Editura Universităţii din Succava, 2008.
27 E. I. Emandi, op. cit., p. 190.
28 Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, Fond Inspectoratul Cadastral Bucovina,
planşa cadastrală 140; Atlas istoric al oraşelor din România, Seria A. Moldova, Fascicula 1,
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Referitor la protestele locuitorilor ortodocşi din Suceava, privind dărâmare.»
bisericilor Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe (Mirăuţi), redăm un citai
din lucrarea istoricului Simion Reli, care s-a ocupat în secolul trecut de acest subiect
„cauza acestor frământări şi porniri, care cuprinseră pc toţi cetăţenii români ai Sucevei,
era o chestiune bisericească. Stăpânirea austriacă adică, reprezentată pe atunci în
Succava prin comisarul străin Georgewitz, neţinând seama de promisiunile oficiale ale
guvernatorului militar al Bucovinei, generalul Spleny, din anul 1777, că nu se vor
dărâma, ba chiar vor fi reparate pe spesele Statului, două vechi biserici din Suceava,
adică Mitropolia veche şi Adormirea Precistei, înccpu acum o campanie de distrugere
împotriva bisericilor româneşti istorice”24.
Starea jalnică în care se aflau bisericile din oraşul Suceava şi atitudinea echivocă
a autorităţilor austriece, care nu au luat nici un fel măsuri pentru conservarea şi
restaurarea lor, va face ca orăşenii creştini ortodocşi, în marea lor majoritate români, să
protesteze în diferite feluri, prin înaintarea de petiţii către autorităţi şi întruniri ale
târgoveţilor, considerate de forurile diriguitoare drept răzvrătire, audienţe la autorităţile
locale, unde sunt intimidaţi, ameninţaţi şi puşi în lanţuri.
Pentru salvarea unor vechi biserici din Suceava, locuitorii de religie ortodoxă din
oraş întocmesc şi adresează, la 25 ianuarie 1792, Consistoriului Ortodox al Bucovinei o
jalbă (semnată de 52 de locuitori ortodocşi „şi cu tot târgul”), prin care cer intervenţia
acestuia pentru ca Bisericile Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) şi Biserica Adormirea Precistei
să nu fie dărâmate spre a fi folosite ca material^ de construcţie, aşa cum ordonase
Comisariatul Ţinutului Cezaro-Crăiesc din Suceava'0. în plângerea respectivă, ne atrage
atenţia gravitatea deosebită a situaţiei în care se aflau două „biserici de piatră din celi
vechi, părăsite sau pustiite dar cu totul întregi şi sănătoasă, lipsind numai
acoperământul, din care una să nume Mitropoliia Vechi, hramul îi iara Sfeti Gheorghie,
iar al doilea, Adormire Precistii, care biserici de către noi târgoveţii să păziia a fi în
starea cea întriagă, a nu să răsâpi, că, cu vremi, înmulţindu-să norodul, să să poată
acoperi şi ecli trebuincioasă a să face şi a fi de slujbă, fiindcă lucrul gata mai lesni iaste
a să păzi să nu să răsâpască decât a să face din nou altul" 31 .
Din acest protest aflăm că cele două biserici fuseseră folosite drept magazine
(magazii) în timpul războiului. Cel mai mult avusese însă de suferit Biserica Adormirea
Precistei „carc se afla cu stare cam la mijlocul târgului, dum<nealu>i doftorul Cutcr
(Gutter, n.n.) au început a o strica şi a scoati piatră pentru trebuinţa sa, care până aemu
mai mult de giumătate au răsâpit-o”32. Din document reiese starea de îngrijorare şi de
nemulţumire generală provocată de dărâmarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului
(Biserica Precista): „Noi, toţi târgoveţii de lege grecească, adunându-ne şi vorbind de
acca biserică cum să strâcă, fiindcă iara întreagă şi sănătoasă, pentru care mare păreri de
rău am avut”33. Dc asemenea, din documcnt ştim că delegaţia târgoveţilor fusese în
audienţe la „maghistratul târgului”, la „craizcomisariat v<on> Gheorghicvici”
(Georgewicz, Georgicwitsch, Kreiscommissar = comisarul ţinutal), de la care află că
Suceava. Stâdtegeschichteatlas Rumăniens, Reihe A, Moldau 1. Lieferung, Suceava (Suczawa)
(coord. Mircca D. Matei), Bucurcşti, 2005, harta VI.
S. Reli, op. cit., p. 360-371.
n Ibidem, p. 361-362; Suceava. Documente, 1989, p. 511, doc. 321; o copie românească a
documentului, scrisă de Teodor Balan, se află la Complexul Muzeal Bucovina, colecţia
documente istorice, inv. nr. 2001 .
31 Suceava. Documente, 1989, p. 512, doc. 321.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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fatyruncă sângur au dat a să strâca” şi de la care au primit ameninţări cu bătaia, apoi au
n«»i% la judecătorie „la preizis” (preşedinte), fiind interogaţi, iar a doua zi alţi doi
beuiiori pe care „şi fiarăle în grumaz la păreţi a-i pune i-au îngrozit”34. în finalul jalbei,
ItC morii cer: „Osăbit ne rugăm ca biserica Mitropolia Veche (Biserica Mirăuţi, n.n.), ce
* i >mus încă până acum întriagă, să nu să strâci, căci piatră aice, osăbit de biserici, şi
M (At gul să să facă de piatră, are dc unde”J\
Consistoriul Ortodox al Bucovinei, cu sediul în Cernăuţi, a trimis plângerea
......... . mai sus Administraţiei cercuale a Bucovinci (Kreisamt), care îşi avea sediul în
llfllaşi oraş, drumul jalbei fiind întoarcerea spre comisarul Georgewicz, care pe 24
I r uiarie 1792 trimite raportul său Administraţiei Ţinutale, „combătând, aşa cum scrie
^ ii ii m Reli, punct după punct afirmaţiile din plângerea târgoveţilor români, căutând să
■HMilicc atitudinea sa în chestia bisericii, dăruite de dânsul lui Gutter, şi să atenueze,
«li|u cum era firesc, procedura sa brutală, ostilă şi lipsită de tact politic faţă de populaţia
i» 'unească a oraşului” ’6.
Un pretins ordin al împăratului losif al II-lea, dat de acesta cu ocazia vizitei sale
ta Suceava, în 1783, „ca toate zidăriile vechilor biscrici să fie întrebuinţate fară nici o
If/eivă pentru clădiri noui” '7, invocat de comisarul Georgewicz pentru justificarea
Unsurilor pe care le luase în ceea cc priveşte cele două biserici aflate în discuţie şi
uunportamentul faţă de populaţia protestatară a Sucevei, nu existate, „fiind numai o
tu •cnţie şireată spre a sc salva de încurcătură” ’s.
în baza raportului primit de la comisarul Georgewicz, Administraţia cercuală a
Bucovinei trimite, pe 4 martie 1792, o notă episcopului Daniil Vlahovici şi
«msistoriului său, scopul acesteia fiind, aşa cum constata profesorul Simion Reli, „să
miimideze pe episcop şi consistoriul său, şi astfel să-l oprească de a lua apărarea
itedincioşilor români din Suceava în chcstia bisericilor amintite”39. Nota reia
neadevărul privind existenţa unui ordin al Curţii imperiale din Viena, care fusese
publicat şi care prevedea „ca bisericile vechi şi neîntrebuinţate din Suceava şi materialul
lor folositor să fie puse la dispoziţia amatorilor de construcţii noui de acolo şi să se
întrebuinţeze ori-de-cine. Care deci dintre locuitorii de-acolo are dreptul exclusiv de a
dispune dc aceste rămăşiţe vcchi, decât numai Domnitorul ţării ? Are Succava nevoie de
l'iserici ?”40. Accst text şochează prin conţinutul lui.
în derularea evenimentelor, care se precipită în defavoarea protestatarilor din
Suceava, târgoveţii ortodocşi continuă procedura legală prin înaintarea unei plângeri
. .Ure forul superior, respectiv Gubcmiul din Lemberg (Galiţia), în 22 mai 1792, din care
redăm un fragment: „din pricina bisăricii de piatră, carile au fost şi magazie
împărătească, la care au dat d[omn]ului craiscomisari Georgevici (Georgewicz) voe de
au străcat bisărica întreagă, fiind de lege noastră, pentru cari bisărică noi obştia aratare
am fost făcut cin[stit] consistoriul, fiind că nici odată un lucru ca acela carc nu cu puţăni
bani au fost făcut prin priveghere noastră, cari noi avem a fi spre trebuinţa obştii, fără de
ştire obştii nu s-au străcat măcar şi pentru triaba înpărătcacă de au fost şi cinstitul
consistoriul au făcut arătare la cin[stit] Craisamtul, de unde nici un fel de răzoluţie păn

' 1 Ibidem.
" Ibidem, p. 513.
S. Reli, op. cit., p. 362-363.
Ibidem.
ls Ibidem.
' Ibidem, p. 364.
10 Ibidem.
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acum n-au loat”41.
în iunie 1792, soseşte la Suceava răspunsul episcopului Daniil Vlahovici în
problema bisericilor. Reproducem integral copia documentului scrisă de istoricul
Teodor Balan, aflată în manuscris în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina din
Suceava:
„Jaloba dum[i]lor voastre care aţ dat cătră noi pentru stricare besăricii cei vechi,
adormire precistii, şi luare pictrii de acolo de doctorul Cutăr (Gutter), despre parte
noastră s-au trimis cătră cin[stit] Craisamt, de unde înpreună cu răspunsul domnului
Craiscomisari au vinit cătră noi arătare spre răspuns: precum pentru zidirile cele vechi
slobozănie şi poroncă de la înaltele lăcurile, ca dc va trebui ori unui din târgoveţi piatră
pentru casă sau pentru alte zidiri noao, să să ia dintr-ânsele şi fiind că şi acel doctor
Cutăr (Gutter) ca un târgoveţi au avut dreptate să iae dintre acea piatră, pentru aceea i sau fost dat slobozenie să iae.
Iar despre parte cinstitului] Craisamt mai vârtos catră noi să scrie, ca să sfătuim
pre dumfnia] voastră ca să nu vă ridicaţi, aşa-n lege scrie, jalobe şi spre străgare, şi de
sănt oarecarii acolo îndămnători pre tulburări, nici de cum să nu potriviţi
dum[nă]voastră unora ca acelora, ci totdăuna cu rânduială bună şi cu linişta să pitreciţ
ca nişte cinstită persoane. Cernăuţi. Daniil Vlahovici”'12.
Atitudinea episcopului Daniil Vlahovici este conturată astfel de Simion Reli:
„Dar episcopul în loc să apere bisericile de distrugere din partea străinilor, alături de
păstoriţii săi, cum făcuse în atâtea cazuri similare înaintaşul său, episcopul Dositei
Herescul, confirmă pretinsele îndreptăţiri ale dregătorilor austriaci de a le dărâma şi a
dona piatra scoasă veneticilor oploşiţi în Suceava românească, ca să-şi facă case”*13.
Plângerea locuitorilor din Suceava împotriva dărâmării celor două biserici
ortodoxe este respinsă, printr-o adresă, de către Gubemiul din Lemberg. Din document
aflăm că un raport, împreună cu anexele sale, fusese înaintat, din 4 august 1792,
instituţiei respective, de către Administraţia Ţinutală (Kreisamt), actul consemnând
„plângerile cetăţenilor de religie - neunită din Suceava împotriva comisarului cercual
Georgewicz care a permis hirurgului Gutter să dărâme biserica veche a sf<intei> Mării
spre a scoate dintr-însa material pentru zidirea casei sale şi că ar fi tratat rău pe
locuitori”44.
La plângerea sucevenilor privitoare la dărâmarea Biscricii Adormirea Precistei
din oraş, comisarul ţinutal Plessing trimite unor locuitori din Suceava următoarea
adresă:
„Dela ţăsaro-crăiesc Craisamt cătră Pentili Serghi, Gheorghe Cune [şi] Petre
Făclier.
La jaloba ce aţi dat la înalta Gubernie la zi 22 mai / 2 iunie acestui an dată, vi să
porunceşti că îndată după loatul aceştie poronci să alcgiţi trii oamenii dintre
dum[nea]voastră, dintre cari sânteţi la jaloba iscăliţi şi netremt (negreşit) aici la
Craisamt în Cernăuţi să vie şi la mai gios iscălita să aibă a să meldoi.
Cernăuţi, la zi 9 lulii 1792.
De Plessing

I

I. Kreis-kommisăr”45.
Fiind citaţi la Cernăuţi de cătrc comisarul Plessing - conducătorul administraţiei
ho. ovinei - târgoveţii suceveni Dumitraş Brandeburg, Ştefan Hotinceanu, Petrea Făclier
I’intilie Sîrghi46 declară în cancelaria Administraţiei Ţinutale (Kreisamt) din Cernăuţi:
, Iii cancelaria comisariatului din Suceava au apărut vreo 20 târgoveţi şi s-au plâns că să
<tii.imă biserica adormirii maicii Domnului. Comisarul Georgewitz le-a răspuns, că pot
1.1 se plângă şi la sultanul din Constantinopole. Le-a făgăduit ficcăruia câte 50 de
Im ituri de botă şi i-a ameninţat că-i va aresta şi-i va băga în temniţă cu fiare la grumaz.
I Hipă aceasta a dispus ca târgoveţii să fie împrăştiaţi de soldaţi, dacă se vor aduna pe
ktiadă în număr mai mare”47.
O nouă plângere a sucevenilor, referitoare la dărâmarea Bisericii Adormirea
Precistei, va fi adresată Administraţiei Ţinutale din Cernăuţi, pe 9 august 1792.
lUbdarea locuitorilor protestatari din Succava, faţă de atitudinea dispreţuitoare a
it.lpânilor austrieci în problema distrugerii bisericilor româneşti din oraş este greu
încercată de autorităţi. Redăm acest document:
„Cătră precins[tit] K.K. Craisamt
Acum sânt peste 6 luni trecute pentru multe necuviincioasă pricini ce ni s-au
întâmplat cu dregătoriile de aici, iar mai vârtos toate altele curgându den pricina unei
hisărici ce s-au străcat, am fost făcut arătare mai întâi cătră cinstit Consistoriul, dc unde
nedându-ni-să nici un răspuns vreme de 3 luni şi aflându-nc noi învăluiţi în supărări
neobişnuite aici, la 22 mai / 2 iunie am scris jaloba noastră la înalta Gubernie Lioului
opştie Moldovenilor cu Grecii, curgire pricinilor dăm aice în copie să să vază, cari
lalobă scoborându-să la Cernăuţi la cin[stit] Craisamt, am avut soroc[ul] acesta, ce iarăşi
dăm copie să să vază şi după soroc am fost unii dintre noi la Cernăuţi şi am răspunsu la
cele ce ni-au întrebat domnul craiscomisar von Plessing, iar răspuns ori hotărâre păn
astăz [i] n-am loat.
Pentru aceasta rugăm să avem hotărâre şi de vom cunoaşte vre o greşeală în
cercetare, ce s-au făcut mai înainte, să avem voe a cerca lucru de iznoavă spre aflare
dreptăţii.
Suceava, în 20 / 9 Ag. 1792.
Dumitru Brandeburg, Pintilie Sîrghi, Gheorghi Cune, Petru Făclier, Ştefan
Hotinceanu”48.
Tensiunea creată în Succava îngrijorează autorităţile austriece, care deja luaseră
măsura transferării comisarului amintit într-un alt district, iar acţiunile locuitorilor
ortodocşi din Suceava sunt considerate a fi „o răzvrătire şi o neascultare a comunităţii,
fiind ea întărâtată şi sedusă de Dumitraş Brandenburg”49.
Comisarul Georgewitz, după ce adoptase tactica culegerii de informaţii
referitoare la activitatea protestatară a târgoveţilor suceveni în chestiunea dărâmării
bisericilor Adormirea Precistei şi Mirăuţi, aruncă vina pe seama lui Dumitraş
Brandeburg (zis şi Brandaburul)50 şi declară: „Protestul cetăţenilor din Suceava este o
45 Complexul

Complexul Muzeal Bucovina, colecţia documcnte istorice, doc. nr. 2003 - copie românească
scrisă de Teodor Balan; S. Reli, op. cit., p. 366.
12 Complexul Muzeal Bucovina, colecţia documente istorice, doc. nr. 2004 - copie românească
scrisă de Teodor Balan; documentul este amintit la Arhivele Statului Cernăuţi, pachet nr. XIV
(cf. S. Reli, op. cit., p. 367).
43 S. Reli, op. cit., p. 366-367.
44 Suceava. Documente, 1989, p. 520, doc. 326.
4
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Muzeal Bucovina, colecţia documente istorice, doc. nr. 2016 - copie româncască
scrisă de T. Balan.
46 S. Reli, op. cit., p. 367.
47 Complexul Muzeal Bucovina, colccţia documcnte istorice, doc. nr. 2006 - copie româncască
scrisă de T. Balan.
4S Complexul Muzeal Bucovina, colecţia documcnte istorice, doc. nr. 2010 - copie românească
scrisă de T. Balan.
49 Suceava. Documente, 1989, p. 520, doc. 326.
50 S. Reli, op. cit., p. 367-368.
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înscenare a târgoveţului Brandeburg: materialul vechilor biserici din Suceava a im
folosit pCntru clădirea căzărmilor. Cere pedepsirea răzvrătitorului Brandeburg’01.
Că nepăsarea şi lipsa oricărei bunăvoinţe sau înţelegeri faţă de locuitoffj
ortodocşi ai oraşului Suceava, în majoritate români, era atitudinea habsburgilor to
Bucovina, reiese clar din decizia Guberniului din Lemberg, adresa din 26 ianuarie 1791
prin care se aproba nu numai dărâmarea Bisericii Adormirea Precistei, dar o somtl
similară îi era destinată şi Bisericii Mirăuţi: „Oficiul cercual urmează să respingi
plângerea comunităţii din Succava privitoare la biserică şi să dispună ca şi cealiitlft
biserică, a Sf<ântului> Gheorghe, care stă pustie, neîntrebuinţată, şi c luată în vedctf
pentru dărâmare, să se întrebuinţeze, la ivirea unui prilej potrivit, conform menirci ci,
adică ca material pentru construcţia altui imobil, spre înfrumuseţarea oraşului. Iar loufl
ei să se cureţe de moloz spre a putea fi întrebuinţat ca piaţă publică...Totodată, să
raporteze dacă n-ar fi bine să se vândă în acelaşi chip şi biserica a Sf<ântul> Gheorghe
(Mitropolia veche) împreună cu locul ei, au fiecare deosebit, în acelaşi scop ”52.
Cu aceeaşi dată figurează şi un alt document, Decizia Guberniului din Lemberg
în chestiunea dărâmării Bisericilor din Suceava, pe care îl redăm în continuare:
„Lemberg, 1793 ianuarie 26
Nr. 2900. Se va respinge plângerea târgoveţilor din Succava împotrivii
dărâmării bisericii Adormirea Maicii Domnului. Biserica Sf. Gheorghie se va dărâma,
iar materialul se va folosi pentru alte clădiri. Gubcmiul întreabă dacă n-ar fi cazul ca sA
se vândă la licitaţie materialul bisericii Adormirea Maicii Domnului.
Georgewitz să fie mutat la alt comisariat. Brandeburg să fie dojenit pentru că a
răsculat populaţia.”53.
Referitor la hotărârea autorităţilor austriece privind dărâmarea unor biserici
ortodoxe din Suceava, aflăm noi date din raportul judecătoriei din Suceava, din 10
aprilie 1794: „Materialul de la biserica Sf. Gheorghi (Biserica Mirăuţi, n.n.) a fost dat dc
către Craisamt (Kreisamt = instanţă mixtă administrativ-judecătorească, n.n.) din
Suceava boieriţei Ilinca Balş ca să-şi clădească o casă”54.
Dând curs dcciziilor guvernului de la Lemberg, autorităţile din Suceava
organizează, la 31 mai 1794, licitaţie publică pentru vânzarea Bisericilor Adormirea
Precistei şi Sfântul Gheorghe (Mirăuţi), a locurilor pe care erau ele amplasate şi a
spaţiului din jurul lor, pc care se aflau cimitire. în folosul Fondului Religionar al
Bucovinei, a fost licitat şi vândut locul şi cimitirul Bisericii Adormirea Precistei, care au
fost adjudecate cu suma de 52 guldeni de locuitorul armean, baronul Nicolae Capri, iar
locul Bisericii Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) i-a revenit, fiind cumpărat cu 51 guldeni,
funcţionarului public Moroşanu (sindicul judecătoriei districtuale, Marassany,
Morosany); materialele Bisericilor Adormirea Precistei (ca şi cele ale chirurgului T.
Gutter, care le avea mai dinainte) şi Sfântul Gheorghe (Mirăuţi), au fost cedate doamnei

51 Complexul Muzeal Bucovina, colecţia documcnte istorice, doc. nr. 2009 scrisă de T. Balan.
52 Complexul Muzeal Bucovina, colecţia documente istorice, doc. nr. 2010 scrisă de T. Balan.
53 Complexul Muzeal Bucovina, colecţia documcnte istorice, doc. nr. 2011 scrisă de T. Balan.
54 Complexul Muzeal Bucovina, colccţia documente istorice, doc. nr. 2013 scrisă de T. Balan.
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IM * ■ Halş, pentru a-şi ridica o casă>5. Simion Reli concluzionează pe bună dreptate:
U p faptul că biserica vcchii Mitropolii n-a fost dărâmată spre a i se întrebuinţa
■ to tu lu i pentru construcţii de case noi, e evident că boieroaica română, baroneasa de
b f l , i cumpărat această biserică anume poate cu intenţia de a o salva de dărâmare,
BllJiiul'O însă mai departe în starea în care se afla, fără a o risipi spre folosul ei
M i i >.I.tt"
în protocolul de licitaţic amintit se menţionează: „Cauza pentru care s-au
>;.ii atât de puţini amatori dc a cumpăra aceste parccle e mai ales faptul că nici un
P lA l .an nu voeşte să-şi facă casă sau grădină pe un loc bisericesc. Şi fiindcă acest loc
|AMo,i( afară de oraş, pe un deal, nimeni n-a voit să ofere mai mult” 57
Raportul comisariatului din Suceava, întocmit în 1 iunie 1794, cuprinde datele
iioare la licitaţia amintită58.
Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost demolată de străinii veniţi în oraşul
Im
a după ocuparea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, în 1775. Unii dintre
fcMi viuiţi au trecut la demolarea unor vechi şi valoroase biserici şi monumente istorice.
NUi i stăpânire a încurajat aceste practici barbare. Prin lupta (răzmeriţa) crcdincioşilor
Mihlocşi din Suceava a fost salvată de la demolare Biserica Sfântul Gheorghe
[IM" uiţi), prima catedrală mitropolitană a Moldovei.
După mai bine de un secol de la ocuparea Bucovinei, în urma demersurilor
iile de înalţii prelaţi şi elitele românilor bucovineni către autorităţile austriece şi către
«ij .iiatul Franz Iosif, s-a decis efectuarea lucrărilor de restaurare a unor monumente
*|^«iiice de o valoare inegalabilă din Bucovina. Ample lucrări de restaurare au fost
MMrdonate de arhitectul austriac Karl A. Romstorfer la Mănăstirea Putna, Biserica
ţOK a. Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi), Biserica Sfântul Gheorghe (Sfântul Ioan cel
V«i/). De asemenea, tot acesta a efectuat lucrări de degajare, săpături arheologice şi de
«Maurare a Cetăţii de Scaun din Suceava.
Vicisitudinile vremii au făcut ca multe monumente istorice din Suceava să nu
fu.ii fie. Oraşul mai păstrează puţin din vechea arhitectură. Nepăsarea face ca multe
llintre clădirilc vechi să dispară, astfel că identitatea istorică a oraşului are mult de
iu ferit. Pe marginea unor gropi săpate în oraş în anii din urmă am văzut de multe ori
.«. minte umane, împrăştiate, aruncate. Cimitirele vechi nu mai există, locurile lor nu
«unt marcate. Au fost aici îngropaţi creştini, locuitori ai oraşului Suceava, strămoşii
noştri. Cui îi pasă ?
L’eglise Adormirea Maicii D om nului (Adormirea Precistei ou Uspenia) un edifice de culte dispăru de Ia viile de Suceava
L’eglise Adormirea Maicii Domnului (L ’A ssomption) de Succava a ete demolie
cn 1792 par le chirurgien districtuel Tiberius Gutter, qui avait utilise la pierre provenue
de cet edifice dc culte pour construire sa maison. En ce qui concerne cet edifice de culte,
on a peu d ’informations. Sur un Tetraevanghel slavon, qui sc trouve au Musee du
s Complexul Muzeal Bucovina, colccţia documente istorice, doc. nr. 2014 - copie germană '
scrisă de T. Bălan; S. Reli, op. cit., p. 370; M. Cărăuşu, Şt. Lemny, Un episod din trecutul
bisericii Mirăuţi-Sueeava, în MMS, nr. 9-12, p. 775.
” S. Reli, op. cit., p. 370.
Ibidem.
Complexul Muzeal Bucovina, colccţia documcnte istorice, doc. nr. 2015 - copie germană
scrisă de T. Balan.
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Monasterc Rila (Rilska) de Bulgarie, sont consignees les informations suivantes : “ Aw*
la bienveillance du Pere et â l’aide du Fils ct avec le support du Saint Esprit. Lc !mc*‘
croyant jupan Barbovschi, le pârcălab de la citc de Suceava, a bienvoulu par «*
donation qu’on ecrive ce Tetraevanghel, qui a ete ecrit de la main du moine Macane «:•
qui a ete fini â Putna. Et celui-ci l’a donne â l’eglise qu’il a fait construire â Suceava. <*i
on fete la Dormition de la Sainte Viergc, naissante de Dicu. En l’annee 7037 (=152‘>)"
L ’annee 1529, consigne dans le texte de Tetraevanghel, represente la premiere mcntum
documentaire concemant l’eglise Adormirea Maicii Domnului (Precista ou Uspenia)
eglise dc boyards de Suceava fondee par Onofrei Barbovschi, un des grands boyards <l«
la Moldavie, qui avait occupe de hautes fonctions.
L’endroit ou a ete l’eglise Adormirea Maicii Domnului de Suceava a ct*
decouvert en 1944 pendant les travaux de modemisation du bâtiment du Musee dr»
Scicnccs de la Nature dc Suceava. Dans le couloir actucl du rez-de-chaussee de r&lificc
a ete decouvert une muraille de fondation, sous forme d ’arc, cpaisvr
d ’approximativemcnt 0,80 / 0,90 in, avec la profondeur de presque 1,2 m, avec unc
structure dc pierres liees avec du mortier. La muraille appartient â la fondation d’une
eglise ; selon sa forme et son orientation, elle represente l’abside de l’autel. La presencc
d ’une eglise, qui a existe sur la place du Musee des scicnces de la Nature, est confirmec,
d ’une maniere indirecte, par la decouverte des tombeaux medievaux situds k
approximativement 100 m de l’endroit mentionne, derriere les garages de la Prefectuie,
sur la rue Sbl. V. lenceanu (fig. 1-4). Dans la terre de remplissage des fosses dc*
tombeaux, on a trouve des fragments ccramiques du XVlI-emc siecle. II est possible quc
ces tombeaux appartiennent au cimetiere de P eglise identifice sur la place du Musee des
Scicnces de la N ature; d ’ailleurs, on sait que durant le Moyen Age, les cimeticres
etaient d ’habitude aux alentours des eglises. A l’occasion des travaux edilitaires de 1996
(le fouillage d ’un canal derriere les garages dc la Prefecture, sur la direction de la pârtie
ouest de ce bâtiment), â dix metres des tombeaux qu’on vient de mentionner, on a
decouvert une pierre funeraire qui provient d ’un tombeau d ’enfant (fig. 5). L’inscription
dans la langue slavone de cette pierre tombale montre que “Niagu escuyer l’a embclli
pour son fils Ioan ... l’annee 7160” (1652).

S Ă S C IO R I - U N S A T D I S P Ă R U T DIN T* I N U T U L S U C E V E I*
P a ra sch iv a V ictoria B A T A R I U C ,
M ugur A N D R O N IC

Memoria documentelor păstrează informaţii despre numeroase aşezări rurale din
.ililova, aşezări care astăzi au dispărut. Intre accste aşezări, câteva documcnte din
. oleic XV-XVIII menţionează existenţa satului Săsciori din ţinutul Sucevei.
Prima menţiune documentară a satului Săsciori ajunsă până la noi datează din anul
411. noiembrie 29. Ştefan voievod întăreşte Mănăstirii Moldoviţa satele Moldoviţa,
14 nori cu moară, Vaculinţi lângă Brainţi şi seliştea lui Zâmă, cu hotarele lor vechi,
, 'u um şi venitul vămii dc la Moldoviţa, jum ătate din venitul a cinci mori din Baia şi o
|i iiAdc bătut sumane1.
I ,i 1454, august 25, Petru Aron scuteşte dc toate obligaţiile faţă dc domnie satul
\ liciori, carc aparţinea Mănăstirii Moldoviţa: „am dat slobozie satului mănăstirii, ca să
*tlu treabă în acest sat nici globnici şi nici ilişari, şi nici podvoadă să nu dea din acest
»ii, nici dare, nici posadă, nici la morile noastre să nu lucreze şi nici altceva nimic să nu
slujească şi nici să nu ne dea niciodată, ci tot venitul din accst sat să meargă la
m.inăstirea mai sus scrisă, şi urmărirea rău făcătorului din hotarul său să nu plătească
o» est sat, şi nici la cctate să lucreze oamenii din Săsciori şi altceva nimic”2.
La 1499, noiembrie 15 Ştefan cci Marc întăreşte Mănăstirii Moldoviţa satul
\ .iculinţi unde a fost Zâmă, dc sub Codru, salul Saşi pc Costâna, satul dc pe Moldova,
h gura Moldoviţci şi vama dc la Moldoviţa3. Documentul din anul 1499 face o
prccizare deosebit de preţioasă pentru plasarea în spaţiu a acestei aşezări carc aparţinea
mănăstirii Moldoviţa, Saşii (în traducerea germană a documentului ştefanian) se găseau
aşezaţi pe pârâul Costâna, afluent de dreapta a râului Suceava4.
Timp de două secole satul Săsciori dispare din documente, pentru a fi menţionat
indirect de abia în anul 1714, iunie 21, când medelnicerul Ionaşco Ilişescu a cumpărat
>u 100 dc lei de la obştea Mănăstirii Moldoviţa, carc sc confrunta cu grave dificultăţi
materiale, o ocină, aflată în apropierea ctitorici sale, Mănăstirea Ilişeşti5, identificată cu
Săsciori6. Săniile mănăstirilor de (ară din Moldova pe anul 1742 menţionează Săsciorii

‘ Comunicare susţinută la simpozionul naţional „Artă şi Civilizaţie Medievală”, Succava, 24-25
noiembrie 2006.
1 DRH .A, voi. I, nr. 242. p. 343-345.
DRH, A, voi. II, nr. 40, p. 56-57.
1 DRH, A, voi. III, nr. 240, p. 426-428.
" Ibidem.
' T. Balan, Documente bucovinene, voi. III, Cernăuţi, 1937, nr. 137, p. 173-174.
6 Idem, Sate dispărute din Bucovina, Cernăuţi, 1937, p. 14.
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ca sclişte, fară oameni, aflată în stăpânirea Mănăstirii Ilişeşti7. O menţiune din anul
1768 face precizarea că Săsciori erau „aşezaţi sub deal şi sub Făget”8, în timp ce la
1782 hotarul dintre Săsciori şi Berendeştii pe Costâna era format dc pârâul Costâna,
mlaştina şi pârâul Teişorului9. Lângă pârâul Teişorului Săsciorii sc învecinau cu
Soloneţul10. După desfiinţarea mănăstirilor din Bucovina, Ia sfârşitul secolului XVIII,
seliştea Săsciorilor a fost alipită la satul Bălăceana11. In perioada interbelică, în satul
Bălăcena se găsea o selişte numită „Săsciori”, după cum partea stângă a pârâului
Ilişasca, situată în vatra satului Vâlcele (fost Gropile) era numită de localnici, dc
asemenea, Săsciori (fig. 1).
Despre satul Săsciori au fost emise, de-a lungul timpului, mai multe ipoteze. Astfel,
reputatul istoric şi arheolog bucovinean Raimund Friederich Kaindl scria în volumul doi
al lucrării sa Geschichîe der Deutschen in den Karpathenlănden, că locuitorii acestui sat
erau colonişti germani, făcând, desigur, legătura dintre numele aşezării, Săsciori şi saşii
transilvăneni13. Ipoteza lui Kaindl a fost reluată de profesorul rădăuţean August Nibio
într-un articol apărut în Deutsche Kalender fu r die Bukowina pentru anul 193414.
Opinia originii alogene, germane, a locuitorilor din Săsciori a fost considerată ca
nefondată de Teodor Balan, care, în lucrarea sa Satele dispărute din Bucovina scria:
„constatăm că documentele nu ne silesc a presupune a fi o colonie de saşi” 15.
Ipoteza despre originea străină, germană, a locuitorilor din Săsciori a fost reluată de
istoricul sucevean Rudolf Gassauer într-un articol apărut în Siidost Forschungenu\
Rudolf Gassauer ne transmite informaţia că în zona de confluenţă a pâraielor Bălăceana
cu Ilişasca, în urma lucrărilor agricole, în pământul proaspăt arat apar numeroase
fragmente dc cahlc identice cu ccle descoperite în perioada anilor 1895-1904 la Cetatea
de Scaun a Sucevei17. Coroborând această observaţie de teren cu informaţia că satul
Săsciori a fost scutit în anul 1454 de voievodul Petru Aron de toate obligaţiile faţă dc
domnie, profesorul succvcan ajunge la concluzia că locuitorii acestei aşezări, saşi
transilvăneni,
erau olari care
produceau cahlele necesare construcţiilor aulice din
IO
m
Moldova . Autorului însă i-a scăpat informaţia esenţială a documentului din anul 1454,
I. Bogdan, Săniile mănăstirilor de fară din Moldova pe anul 1742, în Buletinul Comisiei
Istorice a României, Bucureşti, 1915, p. 227.
s N. Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, voi. II, Rădăuţi, 1996, p. 433-434.
9 Ibidem. Pentru satul dispărut Bcrindeşti, azi în componenţa localităţii Costâna, cf. M.
Andronic, Evoluţia habitatului uman in bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic pănă la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, Iaşi. 1997, p. 78-79.
10 N. Grămadă, op. cit., p. 433- 434.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 R. F. Kaindl, Geschichte der Deutschen in der Karpathenlănden, voi.II, Cernăuţi, 1903, p.
370.
14 A. Nibio, Eine verschollene Sachsensiedlung in Bukowina, în Deutsche Kalender fu r die
Bukowina, Cernăuţi, 1934, p. 49-52.
15 T. Balan, op.cit., p. 14.
16 R. Gassauer, Beitrăge zur Kulturgeschichte der Bukowina, în Siidost Forschungen, Munchen,
1/1941, p. 1-6 (extras).
1' Ibidem.
Is Ibidem, p. 5
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MH’.ust 25, şi anume faptul că satul Săsciori aparţinea Mănăstirii Moldoviţa, care primea
ik l.i domnie scutirea de toate obligaţiile faţă de autoritatea centrală pentm posesiunile
• le. urmând ca toate veniturile să revină proprietarului de drept, acestei mănăstiri19.
I a iniţiativa lui Rudolf Gassauer, în vara anului 1935 în perimetrul satului Ilişeşti, în
■ -na cunoscută sub numele dc Săsciori au fost întreprinse cercetări arheologice dc către
I lofcsorul ieşean Oreste Tafrali20. Moartea arheologului ieşean a făcut ca rezultatele
•cestor cercetări să rămână inedite, în colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi
mvxistând obiectele legate de activitatea lui Oreste Tafrali .
în privinţa încetării existenţei satului, nu se poate fixa o dată exactă. Deoarece la
J ’ \2 el era menţionat ca silişte, aşa cum s-a amintit mai sus, este posibil ca momentul
final al dispariţiei sale să fi survenit la începutul secolului al XVIII-lea, putând fi chiar
tii irus în contextul uneia din invaziile tătarilor în Moldova (1716), a cărei direcţie de
llcplasare spre Carpaţi a fost în strictă apropiere de Săsciori.
Amintire a existenţei satului la un moment dat este şi antroponimul „Sasu”, întâlnit
(• lăzi doar la câteva familii din Bălăceana, sat vecin cu Saşii pe Costâna. Chiar dacă cel
puţin deocamdată nu se poate demonstra existenţa unei comunităţi specializată în
meşteşugul olărici, pornind de la denumirea sa amintită mai înainte considerăm
plauzibilă ipoteza că aici a vieţuit o populaţie dc origine germană, atestată şi dc prezenţa
upecici ceramicii cenuşii fine, carc o caracterizează.
Cercetări perieghetice efectuate în primăvara anului 1986 în zona de la confluenţa
pâraielor Ilişasca cu Bălăceana, zona unde noul curs dc apa este cunoscut sub denumirea
>k- Costâna, au dus la găsirea unor obiecte care datează din perioade istorice deosebite.
IV terasa dc pe partea stângă a pârâului Bălăceana, în dreptul vărsării în pârâul Ilişasca
au fost descoperite, alături de bucăţi mici de chirpic, unele din silex, datând din
paleolitic , ceramică fragmentară care se încadrează în culturile Noua, Hallstatt
(incert), Poieneşti-Lucaşeuca şi Sântana dc Mureş, precum şi mai multe fragmente de
lupă rezultată în urma activităţilor metalurgice. Au fost descoperite şi câteva fragmente
ceramice medievale, între care unele prezintă analogii cu exemplare similare aflate în
bordeiele 2 şi 3 dc la Lunca Dorohoi23, dar şi altele, modelate din pastă fină, cenuşie, cu
aspect de gresie, atribuită coloniştilor germani stabiliţi în Moldova începând cu a doua
liimătate a secolului XIV24, prccum şi câteva fragmente dc cahle-oală, cu deschiderea
rectangulară, mărginită dc un chenar liniar simplu şi picior de montare tronconic, care
sc încadrează cronologic la sfârşitul secolului XIV şi pc tot parcursul cclui următor,
tipul II A a conform clasificării propuse de Paraschiva-Victoria Batariuc25. Fragmente

n DRH, A, voi.II, nr. 40, p. 56-57.
10R. Gassauer, op.cit., p. 4.
1 Informaţie colega dr. Voica Maria Puşcaşu, căreia îi aducem mulţumirile noastre.
: Determinarea a fost făcută dc regretatul Alexandru Păuncscu.
D. Gh. Teodor, Eugenia Neamţu, V. Spinei, Cercetări arheologice la Lunca-Dorohoi, în
ArhMold, VI, 1969, p. 190-200, fig.4 -7.
1 M. D. Matei, Ceramica cenuşie de la Suceava şi unele probleme ale arheologiei veacurilor
XIV-XV in Moldova, în voi. Contribuţii arheologice la istorici oraşului Suceava, Bucureşti,
1963, p . 131-160.
Paraschiva - Victoria Batariuc, Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII, Suceava,
1999, p. 84, fig. 1/3.
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ccramice medievale, datând din secolele XIV-XVII au fost descoperite şi pe partea
stângă a pârâului Bălăceana, pe terenul ce coboară lin spre malul Ilişascăi (ogoarele din
spatele gospodăriilor lui Ilie Oanea şi Alexandru Niculiţă).
Reluarea cercetărilor arheologice de teren în toamna anului 2006 în perimetrul
actualului sat Vâlcele (fost Gropi) - unde şi astăzi locuitorii mai în vârstă îşi mai
amintesc că zona din stânga pârâului Costâna din vatra satului era numită Sălişlea
Săsciorilor - a dus la descoperirea a noi bucăţi dc lupe provenind de la obţinerea fierului
şi doar a cât câtorva fragmente ceramice care datează în secolele XV-XVII, inclusiv
caolin cu smalţ maroniu-roşcat la exterior.
Prezenţa cahlelor identificate perieghetic, datate larg în sccolele XV-XVII,
poate indica existenţa unei curţi boiereşti, dotată cu o sobă, obiect utilitar având şi
valenţe decorative, cel mai apropiat punct arheologic cunoscut până în prezent unde au
fost descoperite cu fragmente de cahle se găseşte în perimetrul satului Bălăceana, în
partea estică a aşezării, pe cursul superior al pârâului cu acelaşi nume, în faţa fostului
sediu CAP, locul vetrei satului medieval26. De aici provin un fragment dc cahlă cu faţa
traforată (posibil smălţuită) şi un altul de la un picior de montare, fragmente care se pot
data în cuprinsul secolului XV. Cahle mai târzii au apărut în acelaşi sector al cursului
pârâului, pc terenul înalt cu aspect dc terasă de pe partea dreaptă a apei, pe ogoml
proprietatea Aurorei Rusu; alături de pietre, chirpic, fragmente ceramice (secolele XVXVI) şi dc sticlă irizată: cât şi un fragment de picior dc montare de cahlă nesmălţuită,
fragment de cahlă decorată cu roata solară cu braţele în mişcare, tip „vârtej”, fragment
de cahlă cu dccor vegetal (frunze de acant ?), fragment de cahlă cu decor vegetal (frunză
crestată), fragment de cahlă cu decor geometric, imposibil de identificat.
Un alt sit din vecinătatea fostului sat medieval Săsciori de unde provin
fragmente de cahlc este fosta vatră a satului Ilişeşti, plasată pe pantele line ale malului
stâng al pârâului Ilişasca (loc Sălişte)21. Aici au fost descoperite bucăţi dc lupe cu fier,
alături încă de numeroase bucăţi dc lespezi dc piatră utilizate odinioară la construcţii.
Ceramica fragmentară descoperită în acest loc datează din epoca bronzului, Hallstatt,
secolul IV d. Chr. (cultura Sântana de Mureş), secolele VI-VII d. Chr. (incert) şi din
evul mediu (secolele XIV-XVII). în cadrul materialului medieval merită amintite aici
trei mici fragmente de cahlc polono-lituanicne, din secolul XVII.
Concluzionând, putem afirma că reluarea ccrcctărilor de teren în zona fostului
sat Săsciori/Saşi pe Costâna, nu a dus la descoperirea unei cantităţi semnificative de
fragmente de cahlc, astfel că opinia formulată acum şapte decenii dc profesorul Rudolf
Gassauer referitoare la existenţa în zonă a unei întregi comunităţi rurale de olari care
produccau cahlc pentru nevoile domniei rămâne doar o ipoteză seducătoare, care se
ccre însă confirmată sau, de ce nu, infirmată de cercetări viitoare.

Săsciori - un sat dispărut din ţinutul Succvei

Săsciori - un village dispăru dans Ie district de Suceava

Parmi les villages medievaux dispanis de la Moldavie, on peut mentionner
r.mcien village de Săsciori, attestc pour la premiere fois dans les documents â la date de

M) novembre 1443 commc appartcnant au monasterc Moldoviţa. En 1742, il
ipparaissait comme un endroit deja desert, il a ete probablcment detruit par la demiere
mvasion tatare de l’annee 1716.
Tout cn partant dc son nom, on a emis le long du temps ccrtaincs hypothescs en
>c cjui concerne ses habitants, â l’origine des colons allemands, des artisans potiers qui
produisaient de la ceramique pour les besoins du regne. Toujours au meme endroit, sur
Ir terrain laboure, on a decouvert de la ceramique brune caracteristique aux colons des
XIV - XV -em e siecles, mais aussi des restes dc ceramique provenant des poelcs
mcdievales. De plus, Ia recherche de terrain a conduit, aussi, â l’identification de Fâtre
de l'ancien habitat, dans lc perimetre de l’actuel village Vâlcele (Gropi, la commune
Stroicşti); c ’est â cet cndroit-ci que s’est garde jusqu’aujourd’hui le toponyine Săsciori.

Explication des figures:
I ig. I. - L ’emplacement du site Săsciori ct de ses alcntours.

2t' Cercetare inedită. M. Andronic, 2006.
Cercetare inedită, M. Andronic, 2005.
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SIGILIUL A R M O R IA T A L UNUI M E M B R U GA LIŢIA N AL
FAM ILIEI H IZD E U - H Â JDĂU*
Alexandru PÎNZAR

Şansa a făcut ca, atunci când mi s-au oferit spre achiziţie o serie de sigilii cc
proveneau dintr-o veche colecţic cc era dezmembrată, să remarc, printre altele, sigiliul
mnoriat care face subiectul prezentului studiu, având gravate numele cclebrului neam al
ll.îjdăilor şi blazonul cunoscut al acestei ilustre familii, cc conţinc capul de bour al
Moldovei.
Descrierea acestei interesante mărturii istorico-heraldice, prezentată în fig. 1 şi
este următoarea:
Sigiliu oval, din alamă, 25x29 mm, cu mânerul din lemn lustruit; înalt de 9,5
cin; cu legenda în interiorul unei borduri liniare: STEMMA FAMILIE PETRU
III/.DEU 1676. în centrul câmpului sigilar sc află scutul familiei, de tip polonez,
tripartit în furcă răsturnată: în primul câmp, pe roşu, un steag a cănii flamură e tăiată de
o cruce; în al doilea stema Moldovei, în forma unui cap dc bour având deasupra
coamelor o stea cu 6 raze la dextra şi o lună crai-nou la senestra; în cel de-al treilea
câmp spadă şi săgeată puse în săritoare. Scutul este ornat cu trofee: ţeavă dc tun, lance,
steaguri, tobe. Sub scut este o eşarfă cu deviza PRO FIDE ET PATRIA iar sub deviză
crucea unui ordin. Totul este adăpostit sub un mantou dc purpură tivit cu franjuri şi cu
ciucuri, căptuşit cu hermină şi timbrat dc o coroană princiară, încadrată dc iniţialele S şi
H.
Artistul carc a gravat sigiliul a reuşit o realizare frumoasă a blazonului nobililor
poloni, urmaşi ai boierilor Hâjdău şi ai lui vodă Ştefan Petriceicu. Cunoaştem acest
blazon din mai multe descrieri de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul cclui
de-al XX-lea, atunci când interesul pentru istoria acestei familii era readus în atenţie de
excepţionala personalitate a savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu. Astfel, Octav-Georgc
Lecca îl descria în felul următor:
„.Armele fam iliei Hasdeu, astfel cum au fo st confirmate de curtea Poloniei sunt:
Scutul împărţit în trei, adică: în prima parte de sus, pe fundal verde un steag a
cărui flam ură de aur e tăiată de o cruce roşie; în a doua parte, stema Moldovei; în a
treia, jos p e fundal roşu, o sabie şi o săgeată încrucişate
Mateiu Caragiale, recunoscut pentru preocupările sale heraldice şi gcncalogice, a
adnotat pagina volumului care a fost folosit la recenta reeditare a operei lui OctavGeorgc Lecca, dând următoarea descriere:
Comunicare susţinută în 11 decembrie 2007 la şedinţa Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academici Române, Filiala Iaşi.
1 Octav-Gcorge Lecca. Familiile boiereşti române, ed. Alexandru Condeescu, Bucureşti, f.a., p.
336.
231

Alexandru PINZAR

„22 sept. Luncii - Je viens de voir ă Câmpina les dites armoiries en faisant une
visite au venerable vieillard. Elles sont: tierce en pairle renverse, au l cr de sinople u Iu
banniere d'or chargee cl’une croix de gueules, au 2 de Moldavie. au 3 de gueules ă une
espee et une fleche d'argent en saultoir. Devise: Pro Fide et Patria."2
Tot cl precizează şi smalţul câmpului în carc c capul de bour:
„Moldova. Pe azur un cap de zimbru de culoare naturală, purtând între coarne
o stea cu 8 raze de argint. “ 3
Această precizare contrazice totuşi reproducerea desenului color al blazonului
Hăjdeilor executat chiar dc Mateiu Caragiale pc exemplarul cărţii lui Lecca carc i-a
aparţinut, prezentat în fig. 3, în care smalţul cclui dc-al doilea câmp parc mai apropiat
de violet decât de azur.
O
altă dcscrierc a blazonului acestei familii c dată dc Sever Zotta într-un articol
publicat în 1913, cca mai completă tratare genealogică a neamului Hâjdăilor:
„Blazonul pe care neamul Hâjdău l-a primit în Polonia după conferirea
indigenatului (1676) are următoarea înfăţişare: Scut de tip polon cu c o if suprapus,
împărţit în 3 câmpuri: in cel din dreapta p e fu n d verde un steag de aur a cărui flamură
vărgată, roş cu aur, are sus, în stânga, o cruce de aur. în cel din stânga p e fu n d violet
emblemele Moldovei (cap de bour, soare, stea şi semiluna). în cel de jos, pe fu n d roş
spadă şi săgeată încrucişate. Scutul e ornat cu hlamidă şi coroană princiară. în partea
de jo s a hlamidei supt scut deviza: Pro fide ct patria. (Dragomirescu op. cit.
reproducere fotochromică a blazonului după un manuscris de A tex. Hăjdău)."4.
In plus, în colccţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei este păstrat
un sigiliu cc a aparţinut lui Alexandru Hâjdeu (1811-1872), tatăl lui Bogdan Petriceicu,
reprodus de Dan Cemovodeanu 5 şi prezentat aici în fig. 4. E vorba de un sigiliu rotund,
anepigraf, gravat în oţel, carc prezintă blazonul familiei în forma cunoscută, cu diferenţe
în cc priveşte forma scutului, în speţă dc tip englez şi cu bordură, şi Ia poziţionarea
câmpurilor, primul câmp, dc onoare, fiind rezervat stemei Moldovei şi cel de-al doilea
steagului cu flamura tăiată de cruce. Accst lucru este pcrfcct explicabil la eruditul supus
rus (carc semna Ghijdcv şi a publicat totul în limba rusă), preocupat însă de istoria
neamului său, interes transmis şi fiului său, şi carc a scris, printre altele, un Discurs
despre antica glorie a Moldove/’.
Sc poate constata corectitudinea, din punct dc vedere al mobilelor heraldice, a
blazonului gravat pc sigiliul prezentat aici, fiind dc semnalat doar reprezentarea atipică
a stemei Moldovei, lipsită dc steaua dintre coarnele bourului. în plus, acesta e sunnontat
dc o stea cu 6 raze la dextra şi o lună crai-nou la senestra. Această reprezentare nu este
total atipică, ci este apropiată de imaginea animalului heraldic moldovean şi a
atributelor sale din perioada lui Ştefan II Tomşa (1611-1615; 1621-1623), când steaua
în 6 sau 8 raze a înlocuit roza, care alături dc semiluna contumată flanca anterior capul

' Ibidem.
' Ihidem.
1 Sever dc Zotta, Spiţa neamului Hăjdău, în AG, II, iulie-septembrie 1913, p. 176.
Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România. Bucureşti, 1977, planşa CVI1 nr 3
p. 421.
h Vasile Sandu, Viaţa lui B. P. Hasdeu, Bucureşti, 1989, pp. 28-34.
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Itour7. începând cu domnia lui Vasile Lupu, accastă stea care a înlocuit roza s-a
metamorfozat complet în soare8, aşa cum e reprezentată stema Moldovei în sigiliul cc a
«l'iiţinut lui Alexandru Hâjdeu (semilună contumată la dextra, soare la stânga şi stea
p lic coame).
în ccca ce priveşte smalţurile, singurul reprezentat, în primul câmp al sigiliului
Iri discuţie, diferă de toate celelalte descrieri prezentate mai sus. într-adevăr, steagul al
ioi m flamură e tăiată de cruce este plasat în toate descrierile pe verde, în cazul nostru
Imul plasat pc roşu. Sigiliul carc a aparţinut lui Alexandru Hâjdeu are precizate
§t>ialţurilc tuturor câmpurilor: verde, pentru primul câmp, azur, pentru al doilea şi roşu,
|v utili al treilea, confirmând dcscricrca făcută de Mateiu Caragiale şi contrazicând-o pe
cea făcută de Sever Zotta, care plasa capul de bour din blazonul Hâjdăilor pe violet. De
di lei şi Dan Cemovodeanu, în înccrcarea sa de a reconstitui cromatic stema Moldovei,
plasează capul de bour pe azur9, menţionând totuşi că există variante diferite alestem ei
Moldovei din punctul de vedere al smalţurilor, în diferite surse documentare. însă în
mei una din descrierile menţionate în lucrarea sa capul de bour nu este plasat pe violet.
Un alt detaliu important pentru datare şi pentru încercarea pe care o vom face de
a atribui acest sigiliu este faptul că scutul heraldic este ornat cu trofee, decor foarte la
modă de la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi până spre a doua jumătate a veacului al
KlX-lca10. în ce priveşte coroana princiară carc timbrează mantoul care adăposteşte
întreaga compoziţie heraldică, Sever Zotta remarca că folosirea de embleme princiare
este un caz excepţional pentru o familie nobilă nctitrată, în Polonia nemaiîntâlnindu-se
<,a/uri similare. Reputatul gcnealogist a concluzionat că polonii au oferit această favoare
deosebită familiei ca urmare a recunoştinţei faţă de atitudinea şi faptele familiilor
l'etriccicu şi Hâjdău în cursul evenimentelor petrecute în preajma şi în timpul bătăliei de
la Hotin din 167311.
Cel mai însemnat indiciu pentru atribuirea acestui sigiliu este cuprins, fireşte, în
legendă: STEMMA FAMILIE PETRU HIZDEU 1676. Avem precizate în ea un nume
şi un an.
în acest an 1676, la 4 februarie, dicta întrunită cu ocazia încoronării regelui Ioan
III Sobieski a confcrit indigenatul polon fostului domn Ştefan Petriccicu, nepoţilor săi
Nicolac şi Iancu Gheorghe Lupaşcu Hăjdău, lui Apostol Catargiu, Grigorie Hăbăşcscul
şi lui Iacob Chalipinski12. într-adevăr, Ştefan Petriceicu vodă (20 august 1672 noiembrie 1673; decembrie 1673 - februarie 1674 şi 25 dccembrie 1683 - martie 1684),
căsătorit cu Maria Catargiu, nu avea moştenitori. El i-a adoptat pe cci doi nepoţi ai săi,
Nicolae şi Iancu, fiii lui Ştefan Hăjdău şi ai Alexandrei, sora sa13. Domnul moldovean, a
cărui contribtiţic a fost semnificativă pentru victoria polonă în bătălia de la Hotin din
1673, a primit indigenatul pentru că „în războaie cu Poarta turcească, din recunoştinţă
cunoscută faţă de religia creştină şi fa ţă de persoana noastră (regele Ioan III Sobieski Idem, p. 85.
* Idem, p. 86.
' Idem, p. 121.
10 Idem, p. 91.
11 Sever de Zotta, op. cit., p. 176.
12 Idem, p. 148.
13 Vasile Sandu, op. cit., p. 16.
233

232

Alexandru PINZAR

n.n.), şi-a pierdut (ările şi proprietăţile şi a trecut p e teritoriul Republicei şi a adus
dovezi însemnate de credinţă şi statornicie, şi trăieşte în credinţă şi mai departe
primind şi o rentă viageră dc 20.000 de florini de aur pe an. Toate drepturile erau
transmisibile şi nepoţilor săi, Nicolae şi Iancu Hâjdău1,1.
Aşa cum a remarcat Sever Zotta, în cercetarea sa genealogică, neamul Hâjdeilor
s-a despărţit în sccolul al XVII-lea în 3 ramuri, pornind de la 3 fraţi, fiii lui Efrcm
Hâjdău, pârcălab de Hotin pe la 1652-1653, şi anume Gheorghe, Miron şi Ştefan.
Primele două ramuri s-au stins în veacul al XVIII-lea, ultima ramură, descendentă din
Ştefan Hâjdău, fost pârcălab dc Hotin şi vel paharnic, cumnatul lui Ştefan Pctriceicu
vodă, fiind cea care a ajuns cci puţin până în veacul al XX-lea15. Prezenţa iniţialelor S şi
II ce încadrează coroana princiară este mai greu de explicat, dar, ca ipoteză, poate
semnifica faptul că proprietarul sigiliului facea parte din ramura descendentă din Ştefan
Hâjdău, deci nobili poloni, după ce au primit indigenatul în 1676, şi, mai mult, cunoştea
istoria neamului său. De altfel, şi fonna numelui proprietarului, Hizdeu, versiunea
polonă a numelui Hâjdău, este caracteristică urmaşilor lui Ştefan, fiul lui Efrcm16.
Legenda sigiliului este foarte interesantă din punct dc vedere al straturilor
lingvistico prezente în ca. Redactată în limba germană (Stemma <der> Familie = spiţa
neamului, dar şi stemma = blazon în limba italiană), ca conţine numele proprietarului, în
formă poloneză, dar cu un prenume curat românesc, Petru. Acest interesant amestec
lingvistic nu putea apărea decât în Galiţia austriacă, unde au trăit o serie de descendenţi
ai lui Ştefan Hâjdău.
Consultând spiţa familiei Hâjdău alcătuită de Sever Zotta, găsim doar un Petru,
fiu al lui Gaspar Lupaşcu, nepot al lui Iancu Gheorghe Lupaşcu şi strănepot al lui Ştefan
Hâjdău. S-a născut în 1770 şi s-a căsătorit cu Ana de Michalewski, în 21 iunie 1795, în
vila Wolczuchi nr. 59 din Rodatycz, ccrcul Przemysl17, deci în Galiţia austriacă. Tatăl
său, Gaspar Lupaşcu, s-a născut pc moşia familiei, Zarajsko, în cercul Sambor, în
Galiţia şi a fost recunoscut nobil al Austriei în 12 noiembrie 178218, după prima
împărţire a Poloniei. El a fost fiul lui Iancu Gheorghe Lupaşcu, unul dintre cei doi
nepoţi (alături de Nicolae) adoptaţi de vodă Ştefan Pctriceicu. Căpitan dc cavalcric în
armata polonă, Iancu Gheorghe Lupaşcu a luptat alături de ruşi la Stănileşti în 1711 şi
şi-a păstrat credinţa ortodoxă, ura faţă de turci şi dragostea pentru pământul natal, pc
care le-a transmis şi fiilor săi, aşa cum reiese din testamentul său, alcătuit în 1732, din
carc un singur pasaj este edificator.
Citez: „...şi implor pe Dumnezeu ca picioarele păgânilor să nu calce pe
mormintele străbunilor noştri şi, dacă nu ale mele, cel puţin ale urmaşilor mei oase să
odihnească în (ara străm oşeascăT19.
Amintirea originii domneşti şi boiereşti, a averilor şi moşiilor lăsate în Moldova
şi permanenta năzuinţă dc a reface fala şi averea neamului au fost numitorul comun al
tuturor descendenţilor lui Ştefan Hâjdău. în testamentul său, bunicul lui Bogdan
14 Idem,

p. 17.
|s Sever dc Zotta, op. cit., p. 174.
16 Ibidem.
17 Sever de Zotta, op. cit., p. 160.
18 Idem, p. 158.
19 Vasile Sandu, op. cit., p. 21.
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ivtriceicu, Tadeu, arăta cum bunicul său, Ştefan Dominic, fiu al lui Iancu Gheorghe
I upaşcu şi unchi al lui Petru Hizdeu, îi povestea despre faptele străbunilor şi
nenumăratele avuţii irosite în Moldova. Ca urmare, Tadeu a denunţat în testament
obicciul cclor din neamul său de a impuia capul urmaşilor cu poveşti despre bogăţiile
lor din trecut şi despre originea lor princiară, obicei care lc crea iluzia grandorii şi îi
ducea, în cclc din urmă, la decădere şi ruină20. Probabil că acestei pasiuni a familiei
pentru asccndenţa lor moldovenească i sc datorează şi numele, Petru, curat românesc, de
voievod moldovean, pe carc îl purta trăitorul din Galiţia austriacă la cumpăna dintre
•.ocolele al XVIII-lea şi al XlX-lca. Şi tatăl său purta numele sau porecla tipic
moldovenească a bunicului, Lupaşcu alături de numele străin Gaspar.
Este posibil ca sigiliul purtând numele lui Petru Hizdeu să fi aparţinut acestui
strănepot al lui Ştefan Hâjdău şi al lui vodă Petriceicu? Răspunsul Ia accastă întrebare
poate fi afirmativ, având în vedere următoarele argumente:
Primul, pe care l-am semnalat atunci când am descris sigiliul, este prezenţa
trofeelor carc încadrează scutul, ornament la modă în prima jumătate a veacului al XIXlea. Mai mult, dacă studiem realizarea grafică a cifrci 1 din milesimul prezent în legendă
(fig. 5), constatăm că a fost folosită o formă la modă în veacul al XVIII-lea şi în prima
jumătate a cclui de-al XlX-lea. în plus, forma numelui, fară particulc nobiliare, după
tradiţia polonă, carc nu le cunoştea, arată că purtătorul acestui nume a trăit înaintea celei
de-a doua jumătăţi a secolului al XlX-lea, când urmaşi ai nobilimii polone au primit de
la austricci titlul dc Ritter von (cavaler de), aşa cum semnează şi un urmaş al lui Petru
Hizdeu, şi anume Ştefan de Hizdeu. Accsta i-a oferit lui Sever Zotta informaţii despre
ramura din Ungaria a urmaşilor lui Petru Hizdeu, şi chiar informaţii despre acesta21.
Chiar şi prenumele românesc al lui Petm Hizdeu este un indiciu despre apropierea sa, în
arborele genealogie, de primii urmaşi ai boierilor moldoveni expatriaţi, atâta vreme cât
ramura Hâjdăilor trăitoare în România s-a stins odată cu Iulia Hasdeu. Era de aşteptat ca
descendenţii mai îndepărtaţi, trăitori în afara hotarelor limbii române, să primească
prenume străine, şi acest lucru este verificabil în spiţa neamului alcătuită dc Sever Zotta.
Rezumând, se poate afirma că există o mare probabilitate ca sigiliul prezentat în
rândurile de faţă să fi fost gravat în prima jumătate a secolului al XlX-lca şi să fi
aparţinut lui Petru Hizdeu, strănepotul Iui Ştefan Hâjdău şi a lui vodă Ştefan Pctriceicu.
Accastă posibilă datare şi atribuire face ca accst sigiliu să fie contemporan sau chiar mai
timpuriu decât cci carc a aparţinut lui Alexandru Hâjdeu, fiind una dintre primele
reprezentări cunoscutc ale blazonului acestei familii.
în ce-1 priveşte pc accst Petru Hizdeu, descendenţa sa este cunoscută. El este
strămoşul unei ramuri care, la începutul secolului al XX-lea, cuprindea urmaşi carc
trăiau în Ungaria22. El a avut un fiu, Alexandru Francisc, născut la 27 martie 1796 în
villa Wolczuchi şi dcccdat la 11 iunie 1866 la Iaworow, cercul Przemysl, deci în Galiţia.
El s-a căsătorit la 11 februarie 1833 în Winniki, cercul Lemberg cu Aloisia Dollcr,
născută în 1812 în Viena, Lcopoldstadt23. împreună au avut trei fete, Enrica, Aloisia
Frcdcrica şi Ana Thcresia şi un băiat, Ştefan, născut la 26 deccmbric 1833 în Mcdcnice,
"u Idem, p. 23.
:i Sever de Zotta, op. cit., pp. 139. 160, 176.
22 Octav-Georgc Lecca, op. cit., p. 333.
23 Sever de Zotta, op. cit., p. 163.
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cercul Sambor, Galiţia şi decedat la 19 ianuarie 1881. Acesta a fost căsătorit cu
Adelheid, născută la 12 iulie 1842 în Ungarisch-Altenburg. A fost ofiţer în Galiţia şi
apoi director al domeniilor regale ungare din Babolna, comitatul Komarom24, în parte.i
de nord-vest a Ungariei actuale, lângă graniţa cu Slovacia. Acest Ştefan a avut la rândul
său două fete, Antonia şi Adelheid Antonia, şi doi băieţi, Erwin Anton, născut la 28
ianuarie 1871 în Kisber, comitatul Komarom şi care, în 1913, când Sever Zotta alcătuia
spiţa neamului Hâjdăilor, trăia în Stiria în castelul Ottcrsbach lângă Fresing, şi Ştefan
Anton Alexandru, născut la 15 martie 1866 în Kisber, căsătorit cu Ana Graessl, născulfl
în 18 septembrie 1864 în Lovo, comitatul Borsod. Acesta din urmă a fost şi cl
administrator regal ungar pc domeniul statului Kisber. A fost recunoscut nobil al
Austriei, în 1907, de către Delcgaţiunea Ţării din Lemberg şi a fost cel care i-a dat
datele despre ramura lui Petru Hizdeu lui Sever Zotta25.
Remarcăm că mulţi descendenţi ai familiei Hizdeu din Galiţia au urmat carierc
militare, probabil că la fel s-a întâmplat şi cu Petru Hizdeu, astfel explicându-se şi
prezenţa crucii unui ordin pe sigiliul prezentat aici. Contemporanul său, Tadeu, bunicul
lui Bogdan Petriceicu, din ramura familiei despre care ştim mai multe, a luptat în 1788
în războiul dintre austrieci şi turci, sub comanda mareşalului Laudon, fiind decorat
pentru acte de bravură în asediul de la Novi Bazar şi luarea Belgradului26.
Concluzionând, trebuie rcmarcat faptul că, asemenea ramurii mai cunoscute u
familiei, din carc a descins Bogdan Pctriceicu Hasdeu, urmaşii acestei vechi familii
boiereşti moldoveneşti din ramura lui Gaspar Lupaşcu şi Petru Hizdeu, oriunde i-au dus
vitregiile istoriei şi indiferent de limba vorbită, au păstrat ca o icoană sfântă amintirea
originii lor boiereşti şi domneşti, şi şi-au afirmat mândria apartenenţei la accst neam,
inclusiv prin mărturii sigilografice, asemenea celei prezentate în aceste rânduri.

Fig. 1. Sigiliul armoriat al unui urmaş trăitor în Galiţia
al familiei Hizdeu - Hâjdău

2AIdem, p. 166.
p. 169.
p. 161.

25 Idem,
26 Idem,
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Fig. 2. Aspectul exterior al sigiliului

Fig. 4. Sigiliu care a aparţinut lui Alexandru Hâjdeu,
reprodus după Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România

Fig. 5. Realizarea grafică a cifrelor din milesimul din legendă

Fig. 3. Desenul blazonului Hâjdăilor făcut dc Mateiu Caragiale pe exemplarul
volumului Familiile boiereşti române dc Octav-George Lccca carc a servit lui
Alexandru Condeescu pentru recenta reeditare a accstei opere.
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L’ouvragc ci-joint presente une matrice sigillaire qui porte le nom de Petru
Hizdeu et le blason d ’unc ancienne familie de boyards, celle des Hâjdăi. Le nom dc
familie Hizdeu - la forme polonaise du nom moldave - a ete porte par certains
descendants des neveux de soeur (et heritiers, par adoption) du voivode Ştefan
Petriceicu, Iancu Lupaşcu et Nicolae Hâjdeu. Ceux-ci ont reţu l’indigenat polonais avec
le voivode Pctriceicu en 1676, ensemble, probablement, avec le blason represente sur la
matrice sigillaire, Ieurs descendants ont vecu cn dehors des fronticres de la Moldavic, en
Galicie, en Russic et en Hongric. A l’aide des rccherches genealogiques de Sever Zotta
sur cette ancienne familie de boyards ct des particularites de la matrice sigillaire, nous
avons essaye une identification du proprietaire de ce temoignage historique heraldique.

„G E N E R A Ţ IA PA ŞO PT IST Ă ” :
ÎNTRE IDEAL ŞI R E A L IT A T E PO LITICĂ
Adrian-Nicolae PUIU

Eveniment de anvergură în secolul al XlX-lea, revoluţia paşoptistă, integrată
valului revoluţionar european, susţinător al libertăţii şi egalităţii, a prefigurat şi proiectat
un program de reforme carc, în a doua jumătate a “secolului naţionalităţilor”, avea să
modifice substanţial configuraţia societăţii româneşti. Astfel, actul Unirii Principatelor,
*arc punea bazele unui embrion statal polarizator pentru toţi românii, opera
reformatoare condusă dc tandemul Alexandru Ioan Cuza - Mihail Kogălniceanu, ce a
i ontribuit la eradicarea rămăşiţelor structurilor feudale ale societăţii şi la modernizarea
accelerată a acesteia, instaurarea monarhici ereditare străine, carc asigura stabilitate
internă şi prestigiu extern, concomitent cu instaurarea unui regim politic democratic,
constituţional, care asigura afirmarea drepturilor şi libertăţilor democratice,
proclamarea, obţinerea şi recunoaşterea internaţională a independenţei dc stat, care
transforma România din obiect în subiect al relaţiilor internaţionale, într-un factor
politic activ nu numai în zona sud-est europeană, ci chiar pe eşicherul politicii
continentale, într-un pion activ în constituirea alianţelor poiitico-militare la nivel
european şi, în acclaşi timp, într-un susţinător al statu-quo-ului regional, au reprezentat
concretizarea unora dintre obiectivele şi idealurile proiectate prin documentele
programatice ale revoluţiei de la 1848.
în lucrarea de faţă am încercat să facem o analiză sintetică asupra generaţiei care
a proiectat şi transpus în realitate întregul proces de devenire a societăţii româneşti,
„generaţia paşoptistă”, analiză menită să ne ajute să desluşim mai bine cpoca şi
protagoniştii alături de carc şi-a desfăşurat activitatea Nicolae Ionescu. Procesul de
modernizare din a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi primele două decenii ale
secolului al XX-lea, proces a cărui finalitate a fost geneza unei Românii interbelice de
anvergură europeană, a fost proiectat, într-o măsură considerabilă, încă din timpul
revoluţiei de la 1848-1849. Astfel, „generaţia paşoptistă”, printre ai cărei reprezentanţi
dc scamă îl putem cita şi pc Nicolae Ionescu, alături dc Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Bălcescu, Ion C. Brătianu,
C.A. Rosetti, Ion Heliade Rădulescu, a elaborat, prin obiective revoluţionare îndrăzneţe,
dc natură naţională, politică, socială, exprimate în diferite documente, un vast program
de modernizare sub aspcct naţional, politico-instituţional, socio-economic.
Poate puţine momente din istoria noastră naţională şi-au găsit o atât dc vastă şi
variată expresie în literatura dc specialitate, aşa cum şi-a găsit epoca revoluţiei şi
generaţiei paşoptiste. Interesul a fost generat nu numai de importanţa ce o prezintă
perioada în istoria naţională, ci, în egală măsură, şi dc mulţimea şi complexitatea
fenomenelor şi evenimentelor, de varietatea şi pluralitatea interdependenţelor, dc
importanţa consecinţelor.
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Abordarea problematicii s-a realizat pentru spaţiul moldo-muntean, pornind <!«'
la stabilirea obiectivelor naţionale, politice şi socio-cconomice, prin documcntclc
programatice elaborate de liderii revoluţiei, către finalizarea practică a acestor obiective,
în perioada postpaşoptistă. Au fost tratate numai acelc idealuri la a căror transpunere iu
practică aveau să contribuie şi personalităţi care participaseră la proiectarea lor în timpul
mişcării paşoptiste. în acest sens, s-au impus problema naţională, parţial rezolvată prin
Unirea Principatelor Moldovei şi Valahiei la 1859 şi prin proclamarea, obţinerea şi
recunoaşterea internaţională a independenţei dc stat la 1877-1878, problema politicA,
finalizată prin instaurarea, în etape, a unui regim politic democratic, monarhie
constituţional, precum şi problemele socio-economice, concretizate prin emanciparea şi
împroprietărirea clăcaşilor, în urma reformei agrare din 1864, şi prin desfiinţarea
rangurilor şi privilegiilor.
Este greu dc crezut, cu tot volumul mare al materialelor, că, în toate problemele,
ultimul cuvânt a fost rostit. Cercetările lărgesc mereu orizontul şi completează sau
modifică viziunea, verificând caracteml relativ al cunoaşterii. Asupra realizăriloi
„generaţiei paşoptiste”, mărturie elocventă a unei perioade de profunde schimbări, au
meditat îndelung şi au scris pagini numeroşi cercetători, între care A.D. Xenopol1,
Nicolae Iorga2, Constantin C. Giurescu3, Gheorghe Platon4, Apostol Stan5, Dan
Berindei6, Cornelia Bodea7, Dumitru Vitcus, Lconid Boicu9, Dumitru Ivănescu10,

1 A.

D. Xenopol, Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra Ţărilor Române, Iaşi,
1880; Idem, Domnia lui Cuza Vodă, Iaşi, 1903.
2 Nicolae Iorga, însemnătatea unirii de la 1859, Bucurcşti, 1935; Idem, Despre revoluţia de la
1848 în Moldova, Bucurcşti, 1938, Idem, Istoria românilor, voi. 9. Unificatorii, Bucureşti, 1938;
Idem, Istoria românilor, voi. 10.întregitorii, Bucurcşti, 1939.
3 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza-Vodă, Bucureşti, 1970; Idem, Alexandru Ioan
Cuza, Bucurcşti, 1973.
4 Gheorghe Platon, Unirea Principatelor Române, Bucurcşti, 1984; Idem, Istoria modernă a
românilor, Bucureşti, 1985; Idem, Moldova şi începuturile revoluţiei de la 1848, Chişinău,
1993; Idem, De la constituirea naţiunii la Marea Unire, voi. I, Iaşi, 1995; Idem, De la
constituirea naţiunii la Marea Unire, voi. II, Iaşi, 1998; Idem, De la constituirea naţiunii la
Marea Unire, voi. III, Iaşi, 2000; Idem, Geneza revoluţiei române de ta 1848.Introducere în
istoria modernă a românilor, Iaşi, 1999.
5 Apostol Stan, Revoluţia paşoptistă reflectată în conştiinţa politică a României moderne (18591877), Bucureşti, 1974; Idem, Grupări politice în România între Unire şi Independenţă,
Bucureşti, 1979; Idem, Revoluţia română de la 1848. Solidaritate şi unitate naţională,
Bucureşti, 1987; Idem, Revoluţia română de la 1848, Bucureşti, 1992; Idem, Putere politică şi
democraţie în România, 1859-1918, Bucureşti, 1995; Idem, Independenţa României. Detaşarea
de piaţa otomană şi reataşarea de Europa, Bucureşti, 1998.
6 Dan Berindei, Cucerirea independenţei României (1877-1878), Bucureşti, 1967; Idem,
Revoluţia română de la 1848, Bucureşti, 1974; Idem, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984;
Idem, Diplomaţia românească modernă de ta începuturi la proclamarea independenţei de stat
(1821-1877), Bucurcşti, 1995; Idem, Revoluţia română din 1848-1849, Cluj-Napoca, 1997;
Idem, Epoca Unirii, Bucurcşti, 2000; Idem, Generaţia paşoptistă, Bucureşti, 2001.
7 Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea naţională 1834-1849, Bucureşti, 1967;
Idem, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, 2 voi, Bucureşti, 1982.
8 Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Bucureşti, 1979.
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Ar istasic Iordache", Nichita Adăniloaie12, Nicolae Ciachirlj, G.D. Iscru14.
*

*

*

Revoluţia dc la 1848 a fost un fenomen general european, care, deşi caracterizat
prin numeroase trăsături unitare, a îmbrăcat şi forme specifice, determinate de
jwrticularităţile fiecărui spaţiu politico-geografic în care s-a manifestat, iar cauzele şi
i>t>iectivclc generale, dc nuanţă naţională, politică sau socială, s-au individualizat, astfel
Im it revoluţia română a urmărit, în baza unei ideologii proprii, realizarea unui program
jfoncret. 15 Departe dc a fi rezultatul unui import, al unei imitaţii, revoluţia română de la
i *48 a avut cauze profunde, determinate dc însăşi evoluţia istorici poporului român16.
Aşadar, mişcările revoluţionare, manifestate sub diferite grade dc intensitate, în spaţiul
mmânesc, deşi s-au încadrat în procesul general european, au avut propriile obiective,
determinate dc realităţile şi dezideratele poporului român la momentul respectiv,
ilirmaţie argumentată dc însăşi Nicolae Bălccscu: „Revoluţia română de la 1848 n-a
lost un fenomen neregulat, efemer, fară trccut şi viitor, fară altă cauză decât voinţa
întâmplătoare a unei minorităţi sau mişcarea generală europeană. Revoluţia generală fu
ocazia, iar nu cauza revoluţiei române. Cauza ci se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii
ei sunt 18 veacuri dc trudă, suferinţă şi lucrare a poporului român asupra lui însuşi” 17.
\stfel, cadrul internaţional şi contextul intern au conferit un ritm şi particularităţi
specifice şi au impus sarcinile generale ale programului naţional al revoluţiei dc la
1848: constituirea unui stat modern românesc, unitar şi independent, organizat pa baze
democratice18.
Deşi conjunctura internaţională, precum şi posibilităţile practice ale momentului
existente în fiecare provincie românească, au determinat, în modalităţi diferite, limitarea
programelor şi a acţiunilor politice, desfăşurate separat sau paralel, şi nu sincron, în
interiorul spaţiului românesc, obiectivele revoluţionare, formulate şi exprimate direct
sau voalat, au omogenizat şi integrat mişcările revoluţionare româneşti într-o revoluţie
paşoptistă românească, al cărei scop final l-a constituit modernizarea societăţii
I Leonid

Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române. 1856-1859, Iaşi, 1978; Idem,
Din istoria diplomaţiei europene. Anul 1859 la români. Iaşi, 1996.
111 Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii, Iaşi, 2001; Idem, De la
revoluţia paşoptistă la întregirea naţională, Iaşi, 2004.
II Anastasie Iordache, Instituirea monarhiei constituţionale şi a regimului parlamentar în
România. 1866-1871, Bucureşti, 1997; Idem, Principatele Române în epoca modernă, 2 voi.,
Bucureşti, 1998.
12 Nichita Adăniloaie, Cucerirea independenţei de stat a României (1877-1878), Bucureşti,
1973; Idem, Independenţa naţională a României, Bucureşti, 1986.
13 Nicolae Ciachir. 100 de ani de la Unirea Principatelor, Bucurcşti, 1958; Idem, Marile Puteri
şi România. 1856-1947, Bucureşti, 1996.
14 G.D. Iscru, Revoluţia română din 1848-1849, Bucurcşti, 1982.
15 Dan Berindei, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984, p. 26.
16 Idem, Revoluţia română din 1848, Bucureşti, 1974, p. 8.
1 Nicolae Bălccscu, Opere, voi.II, Bucureşti, 1982, p. 107.
18 Gheorghe Platon, De la constituirea naţiunii la marea unire, studii de istorie modernă, vol.I,
p. 145.
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româneşti, prin realizarea unirii şi independenţei naţionale, instaurarea unui regim
politic reprezentativ, desfiinţarea vechilor privilegii feudale şi afirmarea drepturilor 5.1
libertăţilor democratice. Dezvoltare progresivă a revoluţiei de la 1821, revoluţia dc la
1848 înfăţişa un program organic, programul unei socictăţi pentru carc modernizarea
reprezenta o condiţie a existenţei sale, raţiunea acesteia, program în cadrul căruia
libertatea, în gama diversificată a formelor sale, naţională, politică, socială, mentală,
instituţională, confesională, a reprezentat obiectivul fundamental19.
Idealurile paşoptiste au fost exprimate în diferitele documcnte programatice
proiectate în timpul revoluţiei. în prezenta lucrare ne vom limita la programele elaborate
de către revoluţionarii munteni şi moldoveni, inclusiv acclea care, datorită evoluţiei
particulare a mişcării din Moldova, aveau să fie adoptate de către moldovenii refugiaţi
la Braşov sau Cernăuţi.
Moldova a fost primul teritoriu românesc unde, fără o prealabilă şi temeinică
pregătire, s-a declanşat o mişcare petiţionară, sub egida boierimii liberale20. în condiţiile
în care Rusia îşi manifesta categoric intenţia de a interveni în situaţia încălcării
regimului regulamentar, revoluţionarii au fost nevoiţi să imprime mişcării un caracter de
legalitate, astfel încât, programul „Petiţiunea-proclamaţiune a boierilor şi notabililor
moldoveni”, în redactarea căruia, în martie 1848, rolul determinant l-a avut Vasile
Alecsandri, nu a depăşit cadrul regulamentar decât în puţine situaţii. Programul, carc
exprima nevoile reale şi acute de reforme pc care la resimţea societatea, îşi propunea
instaurarea unui regim reprezentativ mai larg, în cadrul căruia să poată fi adoptate
măsurile necesare pentm liberalizarea şi modernizarea societăţii21. Se solicitau, printre
altele: garantarea libertăţii persoanei, eliberarea deţinuţilor politici, responsabilitate
ministerială, reformă şcolară, înfiinţarea unei bănci naţionale, îmbunătăţirea stării
ţăranilor, combaterea corupţiei, măsuri pentru încurajarea agriculturii şi comerţului22. în
evidentă contradicţie cu primul punct, care prevedea, cu scopul de a sublinia legalitatea
mişcării, “Sfânta păzire a Regulamentului Organic în litera lui, fără nici o răstălmăcire”,
se situau trei revendicări, şi anume desfiinţarea Adunări Obşteşti, aleasă prin abuz, şi
constituirea unui nou corp legislativ, care să fie „adevărata reprezentare a naţiei”,
desfiinţarea cenzurii şi constituirea gărzii naţionale, revendicări carc depăşeau cadrul
regulamentar23. Sub presiunea evenimentelor, domnitorul a acceptat, la 29 martie,
programul, cu excepţia cclor trei puncte, refuzând să dizolve Adunarea Obştească, să
desfiinţeze cenzura şi să accepte crearea gărzii cetăţeneşti, conştientizând că acestea ar
fi determinat sfârşitul domniei sale autoritare şi abuzive24. Cu tot conţinutul ponderat, în
ansamblu, al cererilor, domnitorul Mihail Sturdza, un domnitor fără disponibilităţi
pentru reforme liberale, un ultraconservator, nu a sancţionat documcnn.il, mai mult, a

■ icţionat rapid şi dur, arestându-i şi exilându-i pc principalii promotori ai acţiunii25.
I >cşi înăbuşită, mişcarea de la 27-29 martie a inaugurat în Ţările Române un proces
■rvoluţionar ireversibil .
în condiţiile în carc în Moldova, vecinătatea imediată a Rusiei imperiale şi
Inevitabila intervenţie militară a acesteia, sugerată de avertismentul trimis nu cu mult
timp înainte de autorităţile ţariste27, ca şi de prezenţa la frontieră a armatei ţariste,
piecum şi atitudinea fermă a domnitorului împotriva semnatarilor petiţiei, au împiedicat
ir săvârşi rea procesului revoluţionar, abia programele ulterioare, elaborate de liberalii
moldoveni refugiaţi în Transilvania şi Bucovina, au întrunit condiţiile esenţiale spre a fi
denumite revoluţionare28, ele dezvoltând proiectclc reformatoare prin elaborarea unor
noi documente, cu caracter mult mai radical.
Astfel, grupul revoluţionarilor moldoveni exilaţi în Transilvania a redactat, în
mai 1848, la Braşov, „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei”, o autentică sinteză a
programului revoluţionar românesc de la 1848. în ccle şase puncte, printre altele, sc
ti 11 mulau obicctive, care, aplicate, ar fi generat o autentică modernizare şl liberalizare a
societăţii, prccum: egalitatea în faţa legii, desfiinţarea iobăgiei şi împroprietărirea
tiranilor fără despăgubire, completa abolire a privilegiilor feudale, unirea Moldovei cu
| ara Româncască “într-un singur stat neatârnat românesc” 29 .
Aflat la Cernăuţi, în august 1848, Mihail Kogălniccanu a redactat, în 34 dc
puncte, documentul programatic „Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova”30. Expresie
•uperioară a dezideratelor programatice, documentul, care a inclus şi acele obiective
1 are, din raţiuni teoretice, n-au fost cuprinse nici la Iaşi, nici la Islaz, nici la Blaj,
formula principiile după care urma să se constituie statul român modern. Programul,
pronunţându-se pentm unirea Moldovei cu Ţara Româncască, act apreciat drept “cheia
boitei fără de carc s-ar prăbuşi tot edificiul naţional”31, afirma autonomia administrativă
,.i legislativă deplină a ţării, egalitatea drepturilor civile şi politice, Adunare Obştească
alcătuită din reprezentanţi ai tuturor claselor sociale, responsabilitatea miniştrilor şi a
funcţionarilor publici, libertatea tiparului, libertate individuală şi inviolabilitatea
domiciliului, învăţământ egal şi gratuit, desfiinţarea rangurilor şi privilegiilor, libertatea
cultelor religioase, secularizarea averilor mănăstirilor închinate, desfiinţarea dărilor
feudale, împroprietărirea ţăranilor prin despăgubire, responsabilitate ministerială,
libertatea sistemului juridic^2. Ideile cuprinse în acest important document programatic
îşi găsesc o largă dezvoltare în celc 120 dc articole ale „Proiectului dc constituţie pentru
Moldova”, redactat tot de Mihail Kogălniceanu33, în care se preconizau: administraţia
internă independentă, vot universal prin lărgirea colegiilor electorale, inviolabilitatea

19 Gh. Platon, V. Russu, Gh. lacob. V. Cristian, I. Agrigoroaie, Cum s-a înfăptuit România
modernă: O perspectivă asupra strategiei dezvoltării, Iaşi, 1993, p. 72.
20 Apostol Stan, Revoluţia romănă de ta 1848, Bucureşti, 1992, p. 30.
Gheorghe Platon, Revolt/fia de la 1848 în Moldova. Noi puncte de referinţă, în Memoriile
Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologice a Academiei Române, Bucureşti, 1998, 23, p. 110.
" Cornelia Bodea, 1848 la români. Bucureşti, 1998, voi. I, p. 359-361.
25 Gheorghe Platon, op. cit., p. 110.
Dan Berindei, 1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984, p. 42.
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s Anastasie Iordache, Principatele Române în epoca modernă, voi. II, p. 213-215.
'■Dan Berindei, Revoluţia romănă din 1848, Bucureşti, 1974, p. 31.
' Idem, 1848 în Ţările Române, Bucurcşti, 1984, p. 41.
s Anastasie Iordache, op. cit., p. 215.
y>Cornelia Bodea, op. cit., p. 507-508.
Ibidem, p.653
u Gheorghe Platon, De la constituirea naţiunii la marea unire. Studii de istorie modernă, vol.I,
p. 224.
*Cornelia Bodea. op. cit., p. 653-658.
” Gheorghe Platon, op. cit., voi. I, p. 224.
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deputaţilor, alegerea domnului pe 5 ani din toate clasele societăţii şi limitau.»
prerogativelor sale, alegerea judecătorilor, desfiinţarea rangurilor boiereşti, dezrobire»
ţiganilor, secularizarea averilor mănăstireşti, împroprietărirea ţăranilor cu despăgubire’4.
Fără a fi răspândite la fel de larg ca programele din Transilvania şi Tain
Românească, documentele programatice moldovene reliefează, în egală măsură, spiritul
democratic şi naţional în care era concepută revoluţia generală a românilor"5.
în Ţara Românească, deşi tot atât de bine supravegheată, evenimentele au luat ni
totul alt curs, revoluţia manifestându-se cu toată intensitatea peste trei luni, între iunie >i
septembrie 1848, răstimp în care a fiinţat un regim revoluţionar, ce a cunoscut mm
multe etape. Prima etapă a avut la bază adunarea din 9 iunie dc la Islaz, unde s-n
constituit primul guvern provizoriu, care a coexistat câteva zile cu domnitorul. A doua
etapă a fost concretizată în izbânda revoluţiei în Bucurcşti, la 11 iunie, când domnitorul
a subscris programul constituţional de la Islaz şi a numit miniştri dintre fruntaşii
revoluţionari. Peste numai trei zile a avut loc retragerea de la domnie a lui Bibescu şi s-a
intrat în cea de-a treia, şi cea mai lungă etapă, când s-a constituit al doilea guvern
provizoriu. A patra etapă a fost cca a funcţionării unei Locotenente domneşti, care a luat
locul guvernului provizoriu36.
Sub impulsul evenimentelor de peste Milcov, încă din aprilie 1848, domnitorul
Gheorghe Bibescu primise o petiţie anonimă prin carc se solicitau următoarele reforme:
desfiinţarea clăcii, emanciparea ţăranilor şi împroprietărirea lor, desfiinţarea rangurilor
boiereşti, extinderea dreptului elcctoral la toţi proprietarii de pământ, iară deosebire de
religie şi naţionalitate, dreptul la petiţie, reducerea numărului deputaţilor la 120 ,
responsabilitatea miniştrilor şi funcţionarilor, publicarea dezbaterilor Adunării şi
suprimarea cenzurii, dări către stat numai adoptate de Adunare, inviolabilitatea
domiciliului, înfiinţarea juriului, inamovibilitatea judecătorească, neamestecul domnului
la judecăţi, autonomia comunală, înscrierea în bugetul statului a veniturilor
comunităţilor religioase străine, înfiinţarea unei gărzi naţionale şi a unei bănci naţionale,
în final se denunţau domnului „lăcomia, neomenia şi nestatornicia” miniştrilor37.
Ulterior, măsurile represive ale domnitorului Gheorghe Bibescu, între carc
arestarea unui număr important de fruntaşi revoluţionari, determinate şi de evenimentele
din Moldova, n-au putut împiedica declanşarea revoluţiei, sub forma evenimentelor dc
la Islaz, unde, la 9 iunie 1848, Ion Heliadc Rădulcscu a prezentat programul
revoluţionar, „Proclamaţia de la Islaz”, în ale cărei 22 de puncte erau înscrise38:
autonomie legislativă şi administrativă, egalitatea drepturilor politice, libertatea
tiparului, dreptul la instrucţic egală, desfiinţarea privilegiilor şi rangurilor, egalitatea în
drepturi pentru toţi românii, Adunare reprezentativă a tuturor categoriilor sociale, domn
responsabil ales pe 5 ani, responsabilitate ministerială, secularizarea averilor

Anastasie Iordache, op. cit., p. 216.
Platon, op. cit. vol.i, p. 224
36 Dan Berindei, Regimul revoluţionar clin Ţara Românească, în Memoriile Secţiei de ştiinţe
istorice şi arheologie a Academiei Române, Bucureşti, 1998, 23, p. 65.
37 Ioan C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic. 1834-1848, Bucureşti, 1915. p.
419.
s Dan Berindei, Revoluţia română..., p. 46.
35 Gheorghe
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•nânăstireşti, înfiinţarea unei gărzi naţionale, dezrobirea ţiganilor , emanciparea
(Acaşilor şi împroprietărirea lor prin despăgubire, articol considerat dc Nicolae
iMIcescu drept cel mai important, în timp ce la ultimul punct se prevedea convocarea
puci Adunări Obşteşti extraordinare, care să transpună într-o constituţie programul
revoluţiei40 Proclamaţia avea un evident caracter moderat, pentru a se evita anarhia şi
Vârsarca de sânge, iar revoluţionarii concepeau o bună organizare în interior, pentru a
putea rezista presiunilor externe. S-a constituit un guvern provizoriu, care a transmis
domnitorului textul proclamaţiei, precum şi invitaţia de a se situa în fruntea mişcării
pentru a nu degenera în anarhie şi de a semna constituţia41.
în condiţiile extinderii revoluţiei la Bucureşti, domnitorul a sancţionat
proclamaţia, cu rol de constituţie, şi a încuviinţat formarea unui nou guvern provizoriu,
hi care sc aflau şi reprezentanţi ai revoluţionarilor, între care Ion Heliade Rădulescu,
Radu Şapcă, Ştefan Golescu, Nicolae Plcşoianu, Cristian Teii'12. Dar câteva zile mai
lilrziu, domnitorul a abdicat şi s-a refugiat la Braşov, privându-i astfel pe revoluţionari
de legitimitatea pe care prezenţa sa ar fi conferit-o noului regim. Cu toate acestea, în
Ţara Româncască, izbânda cauzei revoluţiei a însemnat instaurarea primului regim
revoluţionar român43. în cele trei luni în care a funcţionat, guvernul revoluţionar a emis
o scrie dc decrcte, între care înfiinţarea steagului tricolor cu deviza „dreptate, frăţie”,
desfiinţarea rangurilor civile, înfiinţarea gărzii naţionale, abolirea pedepsei cu
moartea , dezrobirea ţiganilor, trimiterea în ţară a unui corp de comisari de propagandă,
infiinţarea comisiilor referitoare la organizarea statului (elaborarea constituţiei,
organizarea judecătorească, organizarea puterii armate, comisiile administrativă,
financiară, pentru şcoli, lucrări publice, agricultură, industrie şi comcrţ)"5, desfiinţarea
cenzurii, eliberarea deţinuţilor politici, utilizarea în actele publice a unor formule
modeme şi neumilitoarc46.
Regimul revoluţionar nu a putut transpune în practică decât parţial stipulaţiile
programului de la Islaz, lucru pe deplin firesc, având în vedere situaţia obiectivă care a
fiinţat. Astfel, multe dintre obiectivele guvernului, între care un loc prioritar l-a deţinut
încercarea dc rezolvare a problemei agrare, prin constituirea Comisiei Proprietăţii cc nu
a identificat însă o soluţie de compromis, neccsară în condiţiile rcspcctive, nu şi-au mai
găsit expresie, datorită intervenţiei militare otomane, insistent solicitată de puterea
protectoare, intervenţie care s-a soldat cu restabilirea regimului politic regulamentar47.
Expresie a stadiului dc dezvoltare generală şi a voinţei întregului popor român
de a cuccri libertatea socială şi naţională, revoluţia de la 18484>s a reliefat problemele
fundamentale impuse societăţii româneşti de spiritul veacului, în sensul modernizării:

39 Cornelia Bodea, op. cit., p. 537.
40 Dan Berindei, op. cit., p. 47.
41 Anastasie Iordache, op. cit., p. 223.
42 Dan Berindei, 1 8 4 8 în..., p. 48.
43 Ibidem, p. 53.
44 Cornelia Bodea, op. cit., p. 551-554.
45 Anastasie Iordache, op. cit., p. 226.
46 Dan Berindei, Regimul revoluţionar...,

p. 66 .
"1Ibidem, p. 67.
4XGheorghe Platon, Unirea Principatelor Romăne, Bucureşti, 1984, p. 24.
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problema naţională, a unităţii şi independenţei, problema politică, a organizării statului
pe baze constituţionale, problema agrară, a eliberării şi împroprietăririi ţăranilor
Revoluţia paşoptistă a reprezentat momentul în care “chestiunea românească**
şi-a desăvârşit recunoaşterea tacită, dc către diplomaţia europeană, momentul care .1
pregătit recunoaşterea formală şi oficială a acesteia în 1853-185649.
*

*

*

Studierea fenomenului paşoptist românesc reliefează locul special pe carc l-a
ocupat „problema naţională” în cadrul revoluţiei, anul 1848 marcând triumful ideii de
naţiune. Fruntaşii revoluţiei au judecat evenimentele şi perspectivele ca români, şi nu cn
moldoveni, munteni sau transilvăneni, obiectivele fiind similare sau foarte apropiate'0.
Ţelul suprem al revoluţionarilor români la 1848 a fost constituirea statului român
modem, unitar şi independent51, astfel încât revoluţia “a ridicat problema unităţii
politice româneşti la rangul dc axiomă”52. Deşi despărţiţi politic, aflaţi sub diferite
stăpâniri (otomană, rusă, austriacă, maghiară), sufletul şi conştiinţa românilor au rămas
mereu în aceeaşi comuniune spirituală, iar dorinţa supremă de a fi împreună, stăminţa
cu care s-a dorit acest fapt, s-au arătat a fi, la un moment dat, un val capabil să dărâme
zidul tuturor conjuncturilor nefavorabile, zid care nu a fost nici scund, nici subţire, nici
de lut. Iar valul acesta, constituit din dorinţa românilor din toate provinciile de a fi
împreună, a concentrat în cl atâta forţă şi voinţă încât a reuşit să spargă acel zid
nefavorabil, indiferent de dimensiunile lui.
Unitatea şi libertatea naţională care au reprezentat deziderate fundamentale ale
poporului român secole de-a rândul, s-au afirmat cu o vigoare deosebită în epoca
modernă, odată cu formarea naţiunii române. Ideile şi tendinţele dc unitate naţională,
întemeiate pe comunitatea de origine, neam şi limbă, pe continuitatea în spaţiul vechii
Dacii, pc legăturile permanente între cele trei ţări române, au devenit “crezul politic”5'
al patrioţilor români. Astfel, poporul român, divizat statal şi oprimat de veacuri, şi-a
afirmat răspicat legitimitatea dreptului şi a voinţei de a trăi liber, în deplin acord cu
spiritul modem al noului ev. Realizarea programului de eliberare naţională, afirmarea
suveranităţii, înfăptuirea unităţii, dobândirea independenţei, urmau să fie rezultatul
direct al luptei poporului român: „...în zadar veţi îngenunchia şi vă veţi mga pe la
porţile împăraţilor, pe la uşile miniştrilor lor, ci nu vă vor da nimic, căci nici vor, nici
p o t...”, spunea Nicolae Bălccscu54.
Revoluţia este martora unor evenimente şi desfăşurări de mare anvergură, ea
aducând în atenţia opiniei publicc idcea necesităţii şi acuităţii unităţii politice a naţiunii
române. Societatea româncască din timpul revoluţiei a fost direct confruntată cu
obicctivul statului naţional, a modului de alcătuire a accstuia, a spaţiului în care urma să
49 Lconid Boicu,
50 Dan Berindei,
51 Ibidem, p. 23.

istorie, 1973, nr. 22, p. 13.
54 Apud Dan Berindei, op. cit., p. 37
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traseze frontierele. Inspirându-se din ideile democratice ale epocii, cu precădere din
• m. ipiilc proclamate şi parţial aplicatc dc revoluţia franceză cu privire la conceptul de
Ulii •naţiune, carc afirma dreptul legitim al fiecărei etnii de a se organiza politic în
limitele acclciaşi frontiere, indiferent de diviziunile şi legăturile politice anterioare,
mi 11.mii au exprimat o puternică voinţă de unitate naţională55.
Revoluţia de la 1848, când românii au intrat în „calendarul lumii” 56 , a impus şi
(licitări naţionale, formulate în diferitele documcnte programatice. în funcţie dc
W.rlităţile specifice momentului, spaţiului şi caracterului documentului programatic
llaborat, se distinge un program naţional minimal, de respcctare şi consolidare a
(autonomiei, şi un program naţional maximal, de creare a unui stat naţional independent.
Programul naţional minimal a fost generat de o anumită prudenţă în formularea
i'liiectivului naţional, determinată dc un complex de factori, între carc situaţia internă şi
împrejurările externe.
Astfel, în Moldova, în condiţiile în carc „Petiţiunca-proclamaţiune a boierilor şi
notabililor moldoveni” a avut caracterul unui act moderat şi nu a depăşit cadrul
regulamentar decât în puţine situaţii, problema naţională nu şi-a găsit locul în mod
\plicit. Cu toate acestea, unele dintre revendicări, la adăpostul formulărilor legale,
"loveau în autoritatea Turciei şi în protectoratul Rusiei” 5 , denotând o tendinţă de
* onsolidare a autonomiei.
Programul revoluţiei muntene, Proclamaţia de Ia Islaz, deşi mult mai radical
•lecât cel al mişcării moldovene sub aspectele organizării politico-administrative şi
reformelor sociale, în problema naţională proclama doar „deplina neatârnare
administrativă şi legislativă”58, limitându-se dcci la respectarea autonomiei, prin
lespingerea oricăaii amestec al vreunei puteri străine.
Aşadar, în programele oficialc, problema naţională nu a putut fi inclusă decât
intr-o formă compatibilă cu situaţia internaţională în cadrul căreia se desfăşura revoluţia
română şi în concordanţă cu posibilităţile de realizare ale momentului. în schimb, în alte
documente programatice sau manifestări, unirea figurează ca o revendicare cu caracter
fundamental59, iar evoluţiile ulterioare au demonstrat că obiectivele naţionale esenţiale
erau dezideratele programului maximal, chiar dacă acestea, din motive strategice, nu au
fost formulate direct în documentele programatice oficialc muntene şi moldovene.
Programul naţional maximal, care decurge din evoluţiile politice anterioare şi
posterioare momentului 1848. a fost fixat, în diferite circumstanţe, de revoluţionarii
moldoveni. Deşi în Moldova, vecinătatea imediată a Rusiei imperiale şi inevitabila
intervenţie militară au împiedicat desăvârşirea procesului revoluţionar, revoluţionarii
moldoveni refugiaţi, scăpaţi de represiunea lui Mihail Sturdza, au fost principalii
elaboratori dc programe al căror caracter naţional atinge latura sa maximală. Astfel,
opţiunile naţionale fundamentale, unitatea şi independenţa, au fost înscrise ca obicctive
55 Apostol

Geneza chestiunii române ca problemă internaţională, Iaşi, 1975, p. 120.
1848 în Ţările Române, Bucureşti, 1984, p. 29

52 Gheorghe Platon, Românii in veacul construcţiei naţionale. Bucureşti, 2005, p.7.
53 N. Adăniloaie, ldeea unităţii naţionale în revoluţia română de la 1848, în Studii şi articole
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Stan, Revoluţia română..., p. 434.
" Apud Gh. Platon, Europa şi revoluţia romănă de la 1848, în Memoriile Secţiei de Ştiinţe
istorice şi arheologice ale Academiei Române, Bucurcşti, 1998, p.51.
D. Berindei, Revoluţia română din 1848-1849, în Istoria românilor, voi. VII, tom I,
Bucureşti, 2003, p.254
s Ibidem, p. 279.
59 Gheorghe Platon, Unirea..., p. 24.
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cardinale în „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei” şi în „Dorinţele partidei
naţionale în Moldova” documcnte elaborate la Braşov şi, respectiv, Cernăuţi. în primul
document menţionat, ultimul din ccle şase puncte prevedea „unirea Moldovei şi a
Valahiei într-un singur stat nealârnat românesc”60, iar în cci de-al doilea, redactai do
Mihail Kogălniceanu, acesta considera unirea Moldovei cu Ţara Românească drcpl
„cheia bolţii fară carc s-ar prăbuşi întreg edificiul naţional”61.
Deşi s-a desfăşurat în condiţii internaţionale neprielnice şi a fost înfrântă dc
intervenţia armatelor străine, revoluţia paşoptistă, prin afirmarea atât de puternică a
conştiinţei şi a nevoii de unitate, a reprezentat un pas decisiv pc calea unirii în cugete $1
simţiri, premisă esenţială a unităţii politice62.
înăbuşirea revoluţiei n-a însemnat însă şi înlăturarea ideologici şi a programului
paşoptist. Nicolae Bălcescu arăta, în 1850, că, într-o viitoare revoluţie, românii trebuiau
să dobândească „libertatea de sub domnirea străină”, „libertatea naţională”. Pentru cl,
realizarea unităţii statale şi cuccrirea independenţei însemna ca naţiunea română sA
reintre „în posesia deplină a drepturilor sale naturale”63.
înfrângerea revoluţiei şi stabilirea unui regim contrarevoluţionar prin Convenţia
de la Balta Liman, în fapt restabilirea regimului regulamentar64, au frânat, dar n-au
stopat, mişcarea pentru unire, manifestată însă în limite restrânse, generate dc
imposibilitatea susţinătorilor cauzei naţionale dc a acţiona nestingherit, datorită
constrângerilor impuse de domniile interne, mai ales în Ţara Românească de cătrc
Barbu Ştirbei, precum şi de diferitele ocupaţii străine (ocupaţia ruso-turcă din 18491851, ocupaţia rusă din 1853-1854, ocupaţia austro-turcă din 1854-1856/°. Mult mai
activă şi mai utilă în reluarea “problemei naţionale” a fost însă activitatea
revoluţionarilor exilaţi, care, prin numeroase şi variate acţiuni, au transformat
chestiunea românească într-o problemă abordată, sub diferite aspecte, dc cătrc
diplomaţiile europene. Emigraţia revoluţionară a devenit purtătoarea legitimă a
aspiraţiilor naţionale desfăşurând o neobosită activitate diplomatică66. în 1850, pe când
sc afla în exil, Nicolae Bălccscu scria: „Unirea Moldovei cu Muntenia e un lucru
câştigat pentm toată lumea... Dcci România noastră va exista... Ţintirea noastră este de
a întemeia Regatul Dacici”. în alt context, acelaşi revoluţionar mărturisea: „Revoluţia
viitoare ... nu se va mărgini a cere libertatea din afară, libertatea de supt dominaţie
străină, ci va cere unitatea şi libertatea naţională. Deviza ci va fi: „Dreptate, frăţie,
unitate”. Ea va fi o revoluţie naţională”67. Această intensă activitate, coroborată cu
izbucnirea şi desfăşurarea Războiului Crimcci între 1853 şi 1856, care a reactualizat

"" Cornelia Bodea, 1848 la români, voi. I, p.507-508.
Apuci Gheorghe Platon, Românii în veacul..., p.265.
1,2 Idem, Unirea..., p. 26.
Apuci Dan Berindei, Cucerirea independentei (1877-1878). Bucureşti. 1977. p. 20.
MAnastasie Iordache, op. cit., p. 230.
Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Kcith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor,
Istoria românilor, Bucurcşti, 1998, p. 374-375.
Gheorghe Platon, op. cit., p. 29.
Nicolae Bălcesu, Opere, voi. IV, Bucurcşti, 1990, p. 278.
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^ I k* nunea orientală” şi a oficializat „chestiunea româncască”68, va fi completată dc
Wy im/arca şi impulsionarea mişcării unioniste şi pc plan intern, finalizându-se, în
11’ \ u i realizarea Unirii Principatelor69.
Act complex, vis secular al tuturor românilor, „Unirea cca Mică” a fost opera
i
iţei unui întreg popor dc a locui în graniţele aceleiaşi entităţi statale. Perioada anilor
jpigli/arii unirii este una plină dc evoluţii complexe, pornind de Ia Războiul Crimeei,
■Nmiucntul internaţional carc a lăcut din Unirea Principatelor o problemă europeană şi
fi'iwm finalizare, Congresul de la Paris din 1856, a adus pc masa diplomaţiei europene
il Iu stiunea românească”70.
Tratatul de pace de la Paris, deşi a adoptat o seric dc prevederi referitoare la
Principatele dunărene, n-a putut soluţiona problema reorganizării Principatelor şi
hiplicit aceea a unirii sau separaţiei lor politico-administrative. Din conjugarea
tfhriMlăţii de interese politice europene cu acţiunile cncrgicc ale patrioţilor români, a
•v uitat o decizie dc circumstanţă a forului diplomatic de la Paris, care asigura doar
■remisele unor viitoare dezbateri consacrate problemelor prioritare româneşti ’. Astfel,
r ii atu I prevedea menţinerea suzeranităţii otomane, desfiinţarea protectoratului ţarist,
ludcrea oricărei protecţii cxclusive, instaurarea garanţiei colective a marilor puteri,
§|mvocarea, în fiecare din cele două Principate, a câtc unei
adunări ad-hoc
Kpiczentativc şi numirea unei comisii speciale de informare a puterilor garante, comisie
Cine. pe baza unui raport alcătuit din propriile constatări, coroboratc cu dcciziilc
■ lunărilor, urma să supună concluziile unei viitoare Conferinţe a reprezentanţilor
«iterilor garante, în vederea elaborării unui statut fundamental pentru organizarea
7
l'imcipatelor dunărene . Deşi hotărârea referitoare la consultarea dorinţelor
Pnncipatclor justifică aserţiunea potrivit căreia Tratatul dc la Paris a facilitat lupta
pnitru unire, totuşi chestiunea românească nu a fost solutionată la Paris, ci în
'
..
,
.'J’l
l'imcipatc, în urma unor acţiuni desfăşurate de români cu hotărâre, abilitate şi curaj .
) -i n-a acordat independenţa Principatelor, Tratatul de la Paris a afirmat dreptul lor la
• deplină autonomie, la o administraţie independentă şi naţională, ferindu-lc, totodată de
*' protecţie exclusivă şi împiedicând, în mod practic, imixtiunile unilaterale ale puterilor
iirăine74.
Rezoluţiile cclor două Adunări ad-hoc, adoptate în octombrie 1857, exprimau,
iinbelc, în unanimitate, aceleaşi doleanţe: Unirea într-un stat cu numele dc România,
uitonomia şi neutralitatea statului, inviolabilitatea teritorială, principe străin dintr-o
dinastie ereditară, guvern şi Adunare reprezentative76.
în 1858, la Paris, s-au desfăşurat lucrărilc Conferinţei care, conform Tratatului
*)

l.eonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române. 1856-1859, Iaşi, 1978, p.
126.
' Gheorghe Platon, op. cit., p.32-33.
Dan Berindei, op. cit., p. 20.
Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii. Bucureşti, 1979, p. 29.
Leonid Boicu, op.cit., p. 171.
Dumitru Vitcu, op. cit. , p. 29.
1 Dan Berindei, op. cit., p. 21.
Gheorghe Platon, op. cit., p. 45-46.
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din 1856, trebuia să analizeze atât dorinţele Principatelor Române, exprimate în cadml
Adunărilor ad-hoc, cât şi propunerile comisiei europene special constituite pentru o
analiza „problema românească”, iar în final să decidă asupra „chestiunii româneşti'" ’
Convenţia de la Paris cuprinzând statutul internaţional şi principiile dc organizare
internă, elaborată, în conformitate mai mult cu interesele politice ale statelor
reprezentate, decât cu năzuinţele majore ale celor consultaţi, adoptată de către
Conferinţa puterilor garante dc la Paris, reprezenta o soluţie hibridă, care oferea
românilor o „unire trunchiată”, cu instituţii separate78. Documcntul elaborat la Paris,
deşi avea pretenţia dc a fi definitivat organizarea politică şi administrativă a
Principalelor, fiind, în accepţia creatorilor săi, legea fundamentală a ţării79, suferea de
un defect fundamental - nu stabilea nici unirea, nici separaţia Principatelor80. Convenţia
nu a dat curs aspiraţiilor legitime ale românilor decât în parte, ea demonstrând încă o
dată, că unirea şi libertatea nu pot fi obţinute prin bunăvoinţa puterilor, care fac din
soarta popoarelor mici obiect al compensaţiilor politice81.
Era limpede că problema Unirii Principatelor nu putea fi rezolvată pc calea
concesiilor, prin tratative cu marile puteri. S-a impus tot mai mult idcea, că acesi
important act naţional poate şi trebuie realizat numai printr-o acţiune energică a forţcloi
interne, carc să pună diplomaţia europeană în faţa unui fapt împlinit82. “Dubla alegere”
a colonelului Alexandru Ioan Cuza, în urma voturilor exprimate de cătrc Adunările
elective din cele două Principate, în ianuarie 1859, în condiţiile în care Convenţia nu
interzicea cxplicit alegerea ca domn a aceleiaşi persoane în ambele Principate, punea
Europa în faţa „faptului împlinit” 83 şi reprezenta un act cu profunde semnificaţii, în
realizarea căruia rolul cclor carc Ia 1848 reprezentaseră avangarda mişcării de
regenerare naţională a fost unul major.
Actul Unirii a fost desăvârşit de către noul domnitor, care a transformat, gradual,
între 1859 şi 1862, „unirea nominală” într-o „unire reală”, „unirea parţială” într-o „unire
deplină”, prin aceeaşi politică a „faptului împlinit”: a obţinut, mai întâi, în 1859, la
capătul a intense tratative şi negocieri diplomatice, recunoaşterea, dc către puterile
garante, a “dublei alegeri”, a iniţiat, apoi, între 1859 şi 1861, o seric de acţiuni interne,
pc plan legislativ şi administrativ, în vederea unificării depline, a obţinut, în sfârşit,
acordul „unirii depline”, în cadrul Conferinţei puterilor garante dc la Constantinopol, în
deccmbric 1861, şi a definitivat “unirea deplină”, în ianuarie 1862, prin unificarea
Parlamentelor şi guvernelor, şi adoptarea numelui dc România84.
Unirea cclor două Principatc reprezintă unul dintre momentele fundamentale din
istoria naţională. încununare a unei lupte îndelungate, pas dccisiv în proccsul de formare
a statului naţional unitar, ea a crcat un cadru corespunzător pcntni afirmarea naţiunii,

şt'HMi dezvoltarea modernă, pc plan politic, economic, social, cultural, a reprezentat o
treaptă spre independenţă85.
Unirea, semnul distinctiv al maturităţii naţiunii române, reprezentând primul pas
j «{v constituirea statului român unitar, a creat cadrul prielnic pentru dezvoltarea ţării pc
(H
i progresului, a îngăduit aplicarca practică a programului revoluţiei dc la 1848,dc
H»:i .uluire a României moderne, sarcină carc a revenit lui Alexandru Ioan Cuza,
■numitorul Unirii, cci care arc meritul dc a fi pus bazele solide ale acesteia. Prin
• lurmele adoptate în timpul domniei sale au fost pregătite şi dezvoltate temeinic
pi emisele independenţei86.
Aşadar, Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti, iniţiată în 1859 şi definitivată în
I ■<>.’. a reprezentat piatra dc temelie a obţinerii independenţei noului stat şi a realizării
►••mâniei Mari. prin cuprinderea tuturor teritoriilor locuitc de români în graniţele unui
tulbur stat românesc. „Generaţia paşoptistă”, prin ai săi reprezentanţi, mai ales, Ion C.
|»i.1lianu, în calitatc dc prim-ministru, şi Mihail Kogălniceanu, în calitate de ministru dc
to e m e , a îndeplinit şi dezideratul independenţei, lăsând posterităţii definitivarea
l>Mi;ramului paşoptist naţional maximal, prin Marca Unire dc la 1918.
între Unirea Principatelor din 1859 şi Independenţa României din 1877-1878
C>.istă o legătură directă, o succesiune logică. Odată cu constituirea statului român, în
pi una sa etapă, dobândirea independenţei dc stat nu mai era decât o problemă dc timp87.
Dobândirea neatârnării, prin proclamarea, obţinerea pc câmpul dc luptă şi recunoaşterea
internaţională a independenţei dc stat, a fost o consecinţă logică a dezvoltării societăţii
româneşti şi o încununare firească a unui proces istoric. Deşi România, încă de la
instaurarea principelui străin, deţinea deja valenţele unui stat independent, accst statut
iiebuia oficializat pc plan internaţional, prin ruperea legăturilor de suzeranitate faţă de
Imperiul Otoman, iar confirmarea lui depindea şi dc o conjunctură europeană
favorabilă.
Deşi factorii dc răspundere şi dccizic nu adoptaseră o strategie unitară,
preconizând diverse momente dc declanşare, mijloace de realizare sau căi ce trebuiau
parcurse, emanciparea deplină a reprezentat principalul obicctiv al practicii
guvernamentale şi al politicii externe în deceniul premergător războiului dc
independenţă88.
Momentul favorabil s-a ivit în timpul „crizei orientale” din 1875-1878,
determinată de ridicarea la lupta pentm eliberare naţională a popoarelor din Balcani, şi
accentuată dc interesele divergente în zonă a marilor puteri europene, prilej pentm
lichidarea „legăturii seculare” cu Poarta89. Decizia României dc a folosi această ocazie
pentru a dobândi independenţa, a determinat, încă din 1876, autorităţile române să
declanşeze o seric de acţiuni diplomatice, care însă nu au atras sprijinul internaţional

77 Dumitru

lvăncscu, De la revoluţia paşoptistă la întregirea naţională, laşi, 2004, p. 63.
7s Gheorghe Platon, op. cit., p. 50.
79 Dumitru Ivănescu, op. cit., p. 65.
80 T.W. Riker, Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaţionale, 1856-1866,
Bucureşti, 1940, p. 200.
Sl Gheorghe Platon, op. cit., p. 50.
x2 Ibidem, p. 51 -51.
83 Florin Constantinii!. O istorie sinceră a poporului român, Bucurcşti, 2002, p. 218-219.
84 Dumitru Ivănescu, op. cit., p. 67-82.
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dorit90, la acţiunca ministerului dc exteme, din ianuarie 1876, prin carc sc sonda opinia
puterilor garante asupra proclamării independenţei şi asigurării neutralităţii, accstca
nepromiţând sprijinul politic solicitat, reacţionând, uneori, chiar ostil91.
Insă, pc măsură ce relaţiile dintre Rusia şi Imperiul Otoman sc deteriorau,
pornind de la interesul naţional, guvernul român considera că era imperios neccsar s;'i sc
ajungă la o înţelegere cu „protectorul” slavilor ortodocşi din Balcani. După o serie di*
negocieri iniţiate încă din 1876, între carc un rol decisiv l-a avut întrunirea dc In
Livadia, în Crimcca, în septcmbric-octombrie92, în condiţiile agravării atmosferei
internaţionale şi a eşuării tentativei marilor puteri de a rezolva criza pe calc diplomaticii,
şi când intervenţia militară a Rusiei devenise iminentă, în aprilie 1877 s-a încheiat
“Convenţia româno-rusă”, carc reglementa relaţiile dintre ccle două state. Astfel, în
schimbul trcccrii trupelor sale pe teritoriul României, în drumul lor cătrc teatrul de
operaţiuni militare din Balcani, Rusia garanta să respcctc drepturile politice, legile şi
integritatea teritorială a statului român93.
Izbucnirca războiului în Balcani a determinat o efervescenţă deosebită, nu numai
în interiorul clasci politice româneşti, ci şi în rândul opiniei publice. Astfel, proclamarea
independenţei, la 9 mai 1877, dc cătrc ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu, carc
afirma în Cameră: „Aşadar, domnilor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică dc a
declara...că noi suntem o naţiune liberă şi independentă...”, şi adoptarea moţiunilor
care confirmau proclamarea independenţei dc către Senat şi Camera Deputaţilor au
reprezentat actc fireşti94.
Ulterior, participarea la război, a cărci pondere în înfrângerea armatei otomane a
fost incontestabilă, prin rolul armatei române la asaltul, apoi la asedierea şi capitularea
Plcvnci, prccum şi la ocuparea Vidinului, a consfinţit pc câmpul dc luptă, prin jertfa dc
sânge a soldaţilor români, dreptul la independenţa statului95.
Tratatele de pace care au urmat, în 1878, la San Stefano, apoi la Berlin,
desfăşurate fară participarea unei delegaţii româneşti, sub pretextul că România încă nu
era stat independent96, au conferit românilor şi motive dc satisfacţie, prin recunoaşterea
independenţei dc stat, e drept, condiţionată, dar şi de frustrare, prin impunerea
retrocedării judeţelor din sudul Basarabiei către Rusia, în schimbul acordării Dobrogci
şi Deltei Dunării97. în ciuda anumitor îngrădiri, condiţionări sau rapturi teritoriale,
pentru România, rezultatul cci mai important, a fost recunoaşterea independenţei.
Dobândirea independenţei de cătrc statul român, etapă decisivă în proccsul dc afirmare
europeană, a contribuit substanţial la pregătirea desăvârşirii unificării statale a întregii
naţiuni române.
Dacă pc plan intern independenţa crea condiţiilc consolidării regimului politicoinstituţional constituţional, monarhic şi parlamentar, precum şi ale progresului
90 Dan Berindei, op. cit., p. 46-48.
91 Gheorghe lacob. op. cit., p. 129.

Ibidem, p. 130.
93 Dan Berindei, op. cit., p. 65.
94 Gheorghe lacob, op. cit., p. 130.
95 Petre P. Panaitescu, Istoria românilor.

Bucureşti, 1990, p. 304-306.
Vasile Pascu, Istoria modernă a românilor (1821-1918), Bucureşti, 1996. p. 123-124.
>7 Dan Berindei, op. cit., p. 117-120.
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#i onomic şi social, iar unificarea Dobrogci dădea o nouă perspectivă imboldului
Mtional, pc plan extern România devenea subiect cu drepturi depline în relaţiile
Itii *inaţionale, putând închcia alianţe politico-militare sau stabili relaţii economice
Cruform necesităţilor şi intereselor proprii, prin promovarea unei politici
C«'icspunzătoare intereselor sale9s. Independenţa a deschis astfel căi largi pentru
«kwoltarea României pc calea modernă a progresului, a accelerat considerabil ritmul
picfaccrilor structurii socictăţii. Participând, cu drepturi depline, la viaţa politică a
i uropci, statul român a putut desfăşura o politică în acord cu interesele sale naţionale99.
Cucerirea independenţei de stat, obiectiv voalat sau direct formulat în
'locumentele programatice elaborate la 1848, materializată după trei decenii, a însemnat
chimbare fundamentală pentru poziţia statului român în conccrtul statelor europene,
înlăturarea suzeranităţii otomane şi a regimului de garanţie colectivă, impus dc marile
puteri, a îngăduit realizarea unui salt calitativ, care aducea după sine o schimbare dc
tsenţă în ccca cc priveşte poziţia statului român, prin trecerea de la statutul de
autonomie la condiţia superioară a independenţei, factor dccisiv în stimularea energiilor
,.i dezvoltarea ţării. Proccsul de integrare a României în Europa vremii s-a intensificat,
cuprinzând noi laturi şi aspecte ale vieţii social-economice şi culturale10'1.
Completând actul istoric al Unirii din 1859, transformarea statului naţional
modem dintr-un stat autonom într-un stat neatâmat, independent, a creat premisele
desăvârşirii statului naţional unitar român.
Astfel, în trei decenii dc la revoluţia dc la 1848, “generaţia paşoptistă”, carc
raliasc programului naţional şi politicienii tineri, a transpus în realitate o parte
importantă a accstui program - Unirea cca Mică şi Independenţa - transformând idealul
paşoptist în realitate politică.
*

*

*

în plan politic, generaţia paşoptistă, constatând şi afirmând ineficienţa rigidului,
conservatorului şi autarhicului regim regulamentar, impus dc puterile protectoare şi
suzerană la începutul deceniului al patrulea, şi-a propus o reformă radicală, prin
instaurarea unui regim reprezentativ, care să fie legitimat prin voinţa popomlui, carc să
afirme şi să garanteze respcctarca drepturilor şi libertăţilor fundamentale (naturale) ale
cetăţenilor, care să desfiinţeze privilegiile feudale. Dezideratul libertăţii politicc, înscris
sub diverse şi variate formule în programele revoluţionare, avea să rămână un obiectiv
major în perioada postpaşoptistă, iar evoluţia istorică ulterioară a confirmat necesitatea
şi viabilitatea tipului dc regim politic preconizat şi prognozat. Regimul politic proiectat
de paşoptişti, în carc să fie reprezentate năzuinţele întregii naţiuni, a reprezentat una din
ccrinţelc constant formulate în documentclc programatice revoluţionare.
Instituirea unui regim politic modern a constituit un obiectiv central al ideologiei
revoluţiei române şi al programului dc acţiune rezultat din ea. Abolirea feudalismului
trebuia compictată cu constituirea “statului cci nou”. Astfel, responsabilitatea miniştrilor
şi a funcţionarilor, organizarea justiţiei, stăvilirea abuzurilor şi corupţiei, instituirea unei
,,s Vasile Pascu, op. cit., p. 126.
99 Gheorghe Platon, op. cit., p. 79.
100 Gheorghe lacob, op. cit., p. 131-132.
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Curţi de Conturi menită a controla cheltuielile statului, desfiinţarea pedepsei cu bătaia
a celei cu moartea sc aflau printre obieclivcle revoluţionarilor101. Referitor la forma dc
guvernare, dc organizare politică, revoluţionarii, în preocuparea lor pentru organiza ren
unui stat modern, au oscilat între monarhia constituţională şi republică. „Cca mai marc
dobitocie ar fi ca românii, după ce îşi vor câştiga cu sângele libertatea lor, să meargă dc
bunăvoie să se dea pe veşnicie sau pc viaţă unui domn, crai sau împărat, care să-i joacc,
sa-i chinuiască şi să-i despoaie după cum îi o va fi voia” spunea Nicolac Bălcescu. iat
C.A. Rosetti, la câţiva ani după revoluţie, făcea următoarea declaraţie: „Voim <»
republica română şi o s-o dobândim îndată ce ne vom uni cu noi înşine.” Pentru aceşti
revoluţionari, noul stat, indiferent de forma de guvernare, monarhie constituţională sau
republică, trebuia să fie dotat cu o legislaţie modernă, la nivelul cerinţelor dezvoltării
societăţii şi având în vedere experienţa statelor mai înaintate, fară însă ca, legislaţia, mai
ales constituţia, să fie rezultatul unui import, unei imitaţii din afară, ci al cerinţelor
concrete ale ţării102.
Astfel, prin “Petiţiunea-proclamaţiune” prezentată la laşi, revoluţionarii
moldoveni solicitau instaurarea unui regim politic moderat-liberal, în carc prerogativele
domnitorului erau limitate prin trcccrea la un regim reprezentativ mai larg103, în cadrul
căruia s-ar li realizat o redistribuire a gestionării atribuţiilor publice şi juridice către
instituţiile reprezentative. Cca mai sugestivă prevedere a petiţiei în acest sens, şi carc a
generat, într-o măsură determinantă, reacţia energică a domnitorului de reprimare a
mişcării, a reprezentat-o aceea care solicita desfiinţarea vechii Adunări obşteşti şi
alegerea unui nou corp legislativ, carc să fie “adevărata reprezentare a naţiei”. Alte
solicitări formulate de protestatari, precum desfiinţarea cenzurii, asigurarea libertăţii
persoanei, eliberarea deţinuţilor politici, responsabilitatea ministerială, reprezentau
elementele indispensabile ale tranziţiei către un regim democratic. Programul răspundea
moderat unei necesităţi acute de reformare, vizând să pregătească accesul spre
instaurarea unui regim reprezentativ. Caracterul moderat, care nu trebuie judecat în
raport cu năzuinţele liberale, a reprezentat o expresie limitată a unor revendicări
compatibile cu regimul regulamentar101. Reprimarea promptă de către autorităţi, precum
şi caracterul mult mai radical al documentelor elaborate ulterior de cătrc revoluţionarii
moldoveni exilaţi, reliefează, în acelaşi timp, într-un mod pregnant, necesitatea
moderaţiei, a ajustării şi îngrădirii solicitărilor într-o anumită limită, precum şi
obiectivele reale, mult mai generoase ale paşoptiştilor moldoveni. Cea mai elocventă
dovadă în acest sens o reprezintă condamnarea Regulamentului Organic, în “ Dorinţele
partidei naţionale în Moldova”, documentul elaborat la Cernăuţi, dc către revoluţionarul
exilat Mihail Kogălniceanu, în totală contradicţie cu „Sfânta păzire a Regulamentului”
prevăzută în „Petiţiunea-proclamaţiune”.
Considerând că „ne-au tăiat toată relaţia cu trecutul fară a ne întemeia
presentul” ', autorul programului elaborat în spaţiul moldav septentrional sublinia că

Kci’.ulamentul Organic constrânge societatea la imobilitate. Principala sa cerinţă,
neatârnarea administrativă şi legislativă în toate cele dinlăuntru fără amcstcc a orice
puteri străine” 106, relevă interdependenţa dintre obieclivcle naţional şi politic. Autorul
ittvconiza organizarea unui stat pc baze constituţionale, cu o monarhie electivă şi cu un
regim parlamentar107. Celelalte cerinţe, între care Adunarea obştească alcătuită din
reprezentanţi ai tuturor stărilor, egalitatea drepturilor civile şi politice, libertatea
individuală, garantarea individului, libertatea tiparului, desfiinţarea rangurilor şi
privilegiilor, schiţează, în linii mari, organizarea unui regim politic modern, în
onsonanţă cu necesităţile noii lumi carc sc prefigura108. Anterior, prin legământul
redactat la Braşov, „Prinţipiile noastre pentm reformarea patriei”, revoluţionarii
moldoveni refugiaţi în Transilvania sc angajau să lupte pentru „întemeierea institxiţiilor
(Arii pe principiile de libertate, de egalitate şi frăţietate” .
în Ţara Românească, evoluţia revoluţiei, prin preluarea puterii dc către guvernul
revoluţionar provizoriu, a determinat, chiar dacă temporar şi parţial, o înccrcarc de
iplicare a programului politic proiectat în documentul oficial elaborat dc revoluţionari,
„Proclamaţia de la Islaz”. Printre revendicările dc natură politică formulate la Islaz,
«levenite apoi elemente ale programului dc guvernare, se aflau Adunare obştească
reprezentativă, domnitor ales pe 5 ani, adoptarea unei constituţii, responsabilitate
ministerială, egalitate în drepturi110. încercarea guvernului dc a aplica programul dc la
Islaz, devenit adevărată „constituţie”, s-a dovedit, în cele mai multe cazuri însă, mai
dificilă decât cucerirea puterii111. Noul guvern a înccrcat să promoveze o seric dc
reforme şi să înfiinţeze noi instituţii, dar, cu unele excepţii, nu a reuşit să pună în
practică promisiunile de la Islaz, tocmai, poate paradoxal, din dorinţa dc a acţiona
intr-un spirit cât mai dcmocratic. Din accst motiv, guvernul provizoriu n-a manifestat
nici un moment tendinţa de a acapara puterea, el considerându-se un depozitar al
.icesteia, înzestrat cu o funcţie tranzitorie dc pregătire a condiţiilor prin carc puterea să
fie redată unor organisme legal constituite . Considerând că elaborarea unei legi
fundamentale este un pas esenţial către regimul politic propus, guvernul a organizat
alegeri pentm o adunare constituantă, menită să redacteze o Constituţie care să
inlocuiască Regulamentul Organic, dar intervenţia militară străină a pus capăt activităţii
si existenţei guvernului revoluţionar. Dacă, din această perspectivă, realizările practice
ale guvernului nu s-au ridicat la standardele preconizate, modalităţile de acţiune
demonstrează însă caracteristicile ce se doreau imprimate noului regim. Astfel,
caracterul liberal al revoluţionarilor rezidă şi din atiuidinea de menajare adoptată faţă dc
adversari, rezidă şi din amânarea aplicării unor articole ale “Proclamaţiei”, aplicare
condiţionată de acceptarea dc către forul legislativ în carc urmau să-şi găsească locul

101 Dan Berindei,
102 Ibidem, p. 36.

1848 în..., p. 3 1.

Gheorghe Platon, Istoria modernă a românilor, Bucurcşti, 1985. p. 120.
Dionisie Ionescu, Gheorghe Matei, Gheorghe Ţuţui, Dezvoltarea constituţională a statului
român. Bucureşti, 1957, p. 105.
Apud F. Constantinii!, O istorie sinceră a poporului român, p. 2 1 1 .
10
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"* Ibidem, p. 211.
" Dionisie Ionescu, Gheorghe Matei, Gheorghe Ţuţui, op. cit., p. 107.
",s Gheorghe Platon, op. cit., p. 133.
Idem, Intensificarea proceselor revoluţionare in spaţiile româneşti, în Istoria românilor, voi.
VII, tom I, Bucureşti, 2003, p. 278.
" Idem. Istoria modernă..., Bucurcşti, 1985, p. 127.
1 Florin Constantiniu, O istorie sinceră..., p. 214.
112 A. Stan, M. losa. Liberalismul politic in România de la origini până în 1918, Bucurcşti,
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reprezentanţii întregii naţiuni. Conducerea revoluţionară dovedea, în acest din unnA<afl|
o atitudine liberal-democrată prin faptul că se angaja să nu aplice principii im p o rta ş i
ale programului ci fară sancţiunea prealabilă a forului legislativ113, element esenţial
unei guvernări democratice, bazată pe constituţionalism şi reprezentativitate. Mai n w f l
conducerea revoluţionară a asigurat climatul pentru libera exprimare, nerecurgAml n M
un moment la măsuri de cenzură sau la interzicerea unor reuniuni politice organi/.ito
adversari’14, iar măsura liberalismului sincer împărtăşit dc fruntaşii revoluţiei mun Iertai
fost atitudinea faţă dc presă, carc a devenit o tribună liberă de exprimare a i>KiWaur
variate, diversificate, chiar potrivnice"5. Tocmai această atitudine, mai mult d o f f l
transpunerea în practică a programului dc guvernare stabilit prin „Proclamaţia da M
Islaz”, relevă dorinţa dc instaurare a unui cadru politic democratic.
Importanţa revoluţiei, sub aspectul proiectării reorganizării politice a statutyH
constă în programul clar formulat de a întemeia un regim dcmocrat-liberal, fundarmnul
pe instituţii politice care să corespundă necesităţilor dc constituţional iu ta^
reprezentativitate şi legitimitate, pc consacrarea drepturilor şi libertăţilor naturali
individuale sau de grup, un regim care să satisfacă, să asigure şi să corespundă n e v o i» J
generale ale societăţii.
Pc plan politic, înfrângerea revoluţiei a determinat reinstaurarea reginmltH
regulamentar, în urma adoptării, în aprilie 1849, de către puterile suzeran.l
protectoare, a Convenţiei de la Balta Liman. Prin natura şi dispoziţiile sale, între c n ifl
numirea pe o perioadă de şapte ani a domnitorilor, consideraţi înalţi funcţionari al i
Imperiului Otoman, suspendarea Adunărilor Obşteşti ordinare şi extraordinare ţ<
înlocuirea lor cu două consilii, divanuri ad-hoc, alcătuite din „boierii cei mai demm !<■
încredere”, înfiinţarea unei comisii însărcinate cu revizia Regulamentelor Organica,
noul act bilateral întărea poziţiile boierimii şi încălca grav autonomia internă, conferitul
celor două puteri atribute pe carc nici regimul de suzeranitate, nici protectoratul, mi la
presupuneau ’. Practic, Convenţia de la Balta Liman a reprezentat un instrument pun
carc cele două puteri şi-au restabilit dominaţia asupra spaţiului românesc extraearpatic
Exilarea liderilor revoluţionari, conjugată cu instaurarea unui control strici >»
situaţiei interne, mai ales în Ţara Românească, deşi nu a pus capăt elanului reforma lor,
nu a mai permis, totuşi, în perioada ce a stat sub semnul Convenţiei de la Balta Lliniui,
reluarea şi dezbaterea, cu aceeaşi energie ca Ia 1848, a necesităţii instaurării unui nou lip
de regim politic. Cele două puteri, suzerană şi protectoare, au numit domnitori pc Barlm
Ştirbei în Ţara Româncască şi pc Grigore Ghica în Moldova, controlându -Ic
îndeaproape activitatea pentru a asigura suprimarea liberalismului şi naţionalismului,
pentru a menţine stabilitatea şi ordinea conservatoare. în timp ce Barbu Ştirbei era mai
conservator şi aspira să devină un monarh absolut, dar luminat, Grigore Ghica era uit
adept al programului liberal moderat al revoluţiei şi a permis unor paşoptişti să sc
întoarcă din exil, iar pe unii chiar i-a cooptat în guvernul său, iar afirmaţia că activităţi .1
în direcţie constituţională a progresat este justificată, mai ales, dc reformele carc au

M n ' iinat o dezvoltarea economică, în special117, şi de o serie dc iniţiative legislative,
■ l a Cure. mai ales, Aşezămintele agrare din 1851
Aşezământul pentru reorganizarea
.nmior publice în Principatul Moldovei119, Condica criminalicească şi procedura
^pfgnm entează afirmaţia că activitatea în dirccţie constituţională a progresat “ .
Problema reorganizării regimului politic redevine o importantă temă dc aprinse
KfftiiiWTi în perioada ce a urmat Războiului Cl inicei. Astfel, Congresul de la Paris din
prin Tratatul elaborat şi adoptat, a influenţat hotărâtor dezvoltarea politică a
M k ip.iţelor. Deşi rămase sub suzeranitatea Imperiului Otoman, Principatele beneficiau
Wfftti de o protecţie colectivă a marilor puteri, care interziceau unei puteri unice să
Bjlff'. mă în problemele interne. Toate părţile semnatare recunoşteau independenţa
^M im -trativă a Principatelor, dreptul fiecăruia de a avea o armată naţională, de a emite
i|g i i dc a face comerţ liber cu alte state. Marile puteri au decis crcarca unei comisii
Kpai.ile de anchetă, cu rolul de a strânge informaţii şi a propune recomandări asupra
■tti lorme dc guvernământ a Principatelor. Cea mai importantă decizie a fost, însă, fară
ilă, convocarea, în fiecarc din ccle două Principate dunărene, a unor adunări
■vi .ultative speciale, Adunările ad-hoc, carc aveau misiunea să exprime opţiunile
■puinilor în problema organizării politice. Toate informaţiile urmau să fie prezentate
k » i ( 'onferinte a puterilor, desfăşurată tot la Paris, care urma să adopte deciziile finale
**121
M i itoarc la organizarea Moldovei şi Valahiei “ .
Dorinţele românilor din ambele Principatc, exprimate prin rezoluţiile Adunărilor
I r i ' i d i n 1857, erau identice nu numai în problema unirii, dar şi în cea a organizării
Ipliiicc a viitorului stat românesc: autonomia şi neutralitatea noului stat, sub garanţia
■Mf i ilor europene, prinţ străin ereditar, o putere legiuitoare încredinţată unei Adunări
-.-li reprezentative pentru toate interesele naţiei. Aceste principii defineau statutul
(Meii şi internaţional al viitorului stat românesc organizat pe baze constituţionale. Pe
fcftrt i punctele comune ale celor două rezoluţii, Adunarea ad-hoc de la Iaşi a dezbătut şi
adaptat şi alte principii dc organizare internă, carc statuau un regim constituţional:
au|>>inerca străinilor din Principate la jurisdicţia ţării, libertatea comercială, organizarea
BUk'iii armate naţionale ca sistem dc apărare, libertatea culturală, egalitatea în faţa legii,
jh drepturi şi obligaţii, accesibilitatea tuturor cetăţenilor la toate funcţiile statului,
ffnpectul domiciliului şi garantarea libertăţii individuale, separarea puterii exccutive de
ten legislativă, independenţa puterii judecătoreşti de administraţie, responsabilitatea
l»Mtuştrilor. înzestrate cu atribute dc reprezentanţe naţionale, cele două Adunări au
ii inifestat, nu numai spirit naţional, ci, totodată, capacitate şi maturitate politică,
p.îşind prevederile restrictive prevăzute în firmanele de convocarc, ccle două Adunări
.ui comportat ca organe de stat împuternicite de alegători să consacre pe cale legală
Voinţa maselor.” Actclc adoptate, fundamentate pc principiul autodeterminării, au fost

" ' Ibidem, p. 53.
54.
11' Ibidem. p. 58.
116 Gheorghe Platon, op. cit., p. 56.
114 Ibidem, p.
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acte cu valoare şi forţă juridică constituţională, emanate dc organe de stat reprezentative
şi nu simple avize consultative cum le-au dorit marile puteri. Rezoluţiile Adunărilor .ui
hoc au reprezentat un important test preliminar al capacităţii societăţii româneşti dc ;i w
organiza în acord cu solicitările progresului, iar în procesul modernizării societAţu
româneşti, ele reprezintă un salt valoric în privinţa alcătuirii actelor constituţionale,
reprezentând rezultatul unor dezbateri şi al aprobării unanime a unor adunflri
reprezentative, cu caracter naţional122.
Convenţia de la Paris, actul de organizare a Principatelor elaborat de puterile
garante cu prilejul Conferinţei de la Paris din 1858, devine constituţia noii entitAţi
statale, „soluţia hibridă” concepută de „areopagul european” , “Principatele Unite ale
Moldovei şi Valahiei”, care, în realitate, urmând să aibă, cu doar două excepţii, instituţii
separate, rămâneau, de fapt, entităţi politice separate. Convenţia atribuia, separat in
fiecare Principat, exercitarea puterii executive domnitorului, ales pc viaţă de către
adunare, şi unui consiliu dc miniştri, exercitarea puterii legislative, în comun,
domnitorului, Adunării legislative alese pc o perioadă de 7 ani şi Comisiei Centrale de
la Focşani, iar exercitarea puterii judecătoreşti magistraţilor numiţi dc către domnitor şi
înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie de la Focşani. De asemenea, erau abolite rangurile şi
privilegiile boiereşti, era proclamată egalitatea în faţa legii şi principiul ca fiecare
cetăţean să poată ocupa oricc funcţie publică pe baza meritelor sale. Limitarea dreptului
de vot, la persoanele cu proprietăţi foarte mari, rcducea numărul electorilor la câteva mii
dc persoane, reprezentând marii moşieri şi burghezia înstărită, şi avea să determine
ulterior Adunări legislative predominant conservatoare, refractare adoptării reformelor
politice şi economice necesare124. Date fiind limitele restrictive ale actului internaţional,
unele prevederi ale Convenţiei aveau să fie infirmate prin acte interne, ori dc câte ori o
reclamau ccrinţele constituirii şi organizării statului naţional unitar român . Deşi
departe de năzuinţele românilor, noul act fundamental reprezenta, comparativ cu
Regulamentele Organice, un substanţial progres în chestiunea organizării politice,
principiile democratice fundamentale, al separării puterilor în stat şi al afirmării şi
garantării unor drepturi şi libertăţi personale, înregistrând o nouă etapă în evoluţia
consacrării lor.
Anii domniei lui Alexandru Ioan Cuza sunt marcaţi de o evoluţie sinuoasă a
principiilor democratice, datorită unor complexe conjuncturi politice interne şi externe.
Astfel, în multe momente, domnitorul unirii, din necesităţi concrcte, izvorâte din dorinţa
dc a materializa programul dc reforme, neccsar modernizării socictăţii în toate
structurile sale, a ciudat prerogativele celorlalte instituţii ale statului. Dacă până în 1864
accastă practică a fost relativ pasageră, hotărârea fermă de a iniţia marile reforme,
agrară şi electorală cu precădere, faţă dc carc Adunarea, în majoritate conservatoare, se
dovedise atât de refractară, l-a determinat, în mod dccisiv, pc domnitor să renunţe la
unele practici democratice.
în prima etapă a domniei lui Cuza, aceea a desăvârşirii unirii, preocupările
122 Gh. Platon, V.
123 Lconid Boicu,

Russu, Gh. lacob, V. Cristian, I. Agrigoroaic, op. cit. , p.83-84.
op.cit., p. 186.
124 Mihai Bărbulescu. Dennis Dclctant, Kcith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor,
op. cit., p. 377.
Gh. Platon, V. Russu, Gh. lacob, V. Cristian, 1. Agrigoroaic, op. cit. , p.88.
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au fost orientate spre realizarea unificării pe plan legislativ şi administrativ
Reformele şi măsurile adoptate în accastă primă parte a domniei, înfăptuite pe
:îi mării principiului privind desfiinţarea privilegiilor feudale, a egalităţii în faţa
‘Hgi ni şi a impozitelor, a obligativităţii generale la satisfacerea serviciului militar, au
Hşm /entat practic aplicarea unora din stipulaţiile Convenţiei dc la Paris sau al unora
Ăltfi' punctele suplimentare ale rezoluţiei Adunării ad-hoc din Moldova126.
Etapa domniei constituţionale, până la 2 mai 1864 s-a caracterizat prin
jfcitiiulgarca unor legi, care consacrau unele proceduri şi practici, dar carc erau
H»ii!u icnte materializării programului de reforme preconizat dc Cuza127. Tocmai acest
|d> iiiiini, al imposibilităţii realizării marilor reforme solicitatc imperios de
#fciiucturarea modernizatoare a socictăţii româneşti, datorită reacţiei refractare a
fti|<<rităţii conservatoare, l-a determinat pe domnitor să analizeze şi să proiccteze soluţii
.m a depăşi impasul. Astfel, încă din 1863 Cuza a alcătuit un proicct dc constituţie
ii . .ire puterile domnitorului erau mult sporite, în spccial puterea executivă, dar acesta a
'kr i întâmpinat cu ostilitate, fie de adversarii domnitorului, fie dc adepţii, în orice
* i. umstanţe, ai regimului dcm ocratic'"\
Etapa domniei autoritare s-a instaurat prin lovitura de stat dc la 2 mai 1864.
Ht•. imul autoritar impus de Alexandru Ioan Cuza, dacă din perspectiva organizării sub
t portul constituţionalismului a însemnat un regres, în schimb, a permis domnitomlui să
m ik rializezc alte coordonatc ale reformării şi modernizării statului, indispensabile
tiiln-rior consolidării regimului constituţional. Actul a constituit “platforma politică pc
C.ire s-a întemeiat acţiunea de stat pentru afirmarea atributelor suveranităţii, pentru
înfăptuirea reformelor fundamentale şi a organizării României modeme” “ .
Noua constituţie, Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, completată dc o
<>tiă lege electorală, carc sporea considerabil numărul alegătorilor, au consolidat poziţia
domnitorului, transformând-o într-una autoritară, prin subordonarea legislativului1 °.
< onsacrând deplina autonomie a ţării, Statutul Dezvoltător, prima constituţie a statului
naţional România, a stabilit cadrul necesar pentru dezvoltarea noilor instituţii131.
Nşadar, realităţile şi necesităţile momentului l-au determinat pe Cuza să sacrifice
.ispectul politic al regimului democratic pentru a moderniza, printre altele, aspcctul
soeio-economic, prin punerea rapidă în aplicare a reformelor sociale, economice şi
instituţionale. Astfel, într-o perioadă scurtă dc timp, Consiliul dc Stat, carc avea sarcina,
> onform Statutului Dezvoltător, să elaboreze legile, a reuşit să iniţieze, să elaboreze, să
idopte şi să aplice numeroase dccretc-lcgi, între care reforma agrară (rurală), legea de
introducere a sistemului dc măsuri şi greutăţi, unificarea legilor penale şi civilc, legea
instrucţiunii publicc, legea de organizare a Curţii dc Casaţie, legea dc organizare
judecătorească, Codul penal şi de proccdură penală, Codul civil şi dc procedură civilă,
Codul comercial132, legi care s-au constituit într-un ansamblu dc reforme cc au
126 Ibidem,

p. 94.
' Ibidem, p. 97.
128 Dionisie Ionescu, Gheorghe Matei, Gheorghe Tuţui, op. cit., p. 135.
1 Gh. Platon, V. Russu, Gh. lacob, V. Cristian, I. Agrigoroaic, op. cit. , p. 98.
,0 Florin Constantinii!, op. cit., p. 221.
131 Gh. Platon, V. Russu, Gh. lacob, V. Cristian, 1. Agrigoroaic, op. cit. , p. 100.
1 ' Ibidem, p. 99.
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contribuit la o modernizare socio-cconomico-instituţională radicală. Legile şi dccretelc
din accastă perioadă au reorganizat fundamental societatca, iar regimul monarhiei
constituţionale, care s-a instaurat ulterior, s-a dezvoltat pe temeliile solide ale epocii
Unirii1'3.
Deşi Cuza a reuşit să pună în aplicare un exhaustiv program legislativ şi de
organizare a unor noi instituţii, poziţia lui a fost progresiv subminată, iar adversarii săi
s-au unit în „monstruoasa coaliţie”, alcătuită din clemente altfel incompatibile,
conservatorii, care-1 considerau ca fiind prea liberal, şi liberalii radicali, carc apreciau că
nu era destul dc liberal. Lăsând la o parte diferenţele dintre ele, cele două aripi au
acţionat conjugat pentru înlăturarea lui Cuza şi instaurarea unui principe străin. Conduşi
dc radicalii paşoptişti Ion C. Brătianu şi C.A. Rosctti, oponenţii domnitorului au
organizat o lovitură dc stat, în urma căreia acesta a fost silit să abdice, în februarie
1866134.
Anul 1866 reprezintă, fară nici un fel dc dubiu, un moment semnificativ în
dezvoltarea politică a României moderne. Astfel, cele două importante evenimente
politice, instaurarea pc tron a dinastiei străine, prin ramura Sigmaringen, a familiei
Hohenzollem, şi adoptarea primei constituţii interne, cc va servi drept lege
fundamentală, cu modificări impuse dc unele circumstanţe, până în perioada interbelică,
au constituit etapele decisive şi componentele esenţiale ale instaurării regimului
dcmocratic al monarhiei constituţionale. Instaurarea principelui străin crea perspectivele
dc stabilitate politică, dc legitimare a unui regim politic, iar constituţia conferea statului
o organizare modernă, instaura monarhia constituţională ereditară, legifera principiile
moderne dc guvernare a ţării, în carc „toate puterile statului emană de la naţiune”,
consacra principiul separării puterilor în stat (conform căruia, puterea legislativă era
exercitată de domnitor şi Reprezentanţa naţională, între care sc realiza un echilibru,
puterea executivă era atribuită domnitorului, care o exercita prin intermediul miniştrilor,
iar puterea judecătorească era exercitată dc către „curţi şi tribunale”), garanta
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti democratice (libertatea individuală, a
conştiinţei, a învăţământului, a presei, a întrunirilor, a asocierii, egalitatea în faţa legilor,
a impozitelor, a sarcinilor publice, admisibilitatea în funcţiile publicc, civile şi militare,
dreptul de petiţionare, secretul corespondenţei, inviolabilitatea proprietăţii)135.
Actul dc la 11 februarie 1866, completat de instaurarea principelui străin şi
adoptarea constituţiei dc la 1866, marchează începutul regimului monarhiei
constituţionale în România, prezentând o netăgăduită semnificaţie. Aducerea pc tronul
României a unui principe străin, Carol de Hohcnzollem-Sigmaringen, a ilustrat
hotărârea românilor dc apune capăt stării dc provizorat, sub semnul căreia fusese
acceptată “dubla alegere” a lui Alexandru Ioan Cuza. în egală măsură ea reprezintă un
protest împotriva regimului de garanţie colectivă care devenise o piedică în calea
dezvoltării statului român. Instalarea unui prinţ străin, act cc consacra o doleanţă
formulată de Adunările ad-hoc dc la 1857, însemna, totodată, o nouă încălcare a
dispoziţiilor Convenţiei dc la Paris şi o nouă manifestare a hotărârii românilor de a
133 Ibidem,

p. 100.
134 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza-Vodă, p. 360-392.
15 Dan Berindei, începuturile lungii domnii a lui Carol I, în Istoria românilor, voi. VII. tom I,
Bucureşti, 2003, p. 558-564.
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câştiga independenţa1’6. Constituţia, fapt incontestabil, a reprezentat un puternic
instrument în dezvoltarea României modeme, în afirmarea independenţei, în ac c e lera re a
procesului dc dezvoltare a societăţii, în consolidarea instituţiilor statului137.
Deceniul care a urmat până la cucerirea independenţei de stat a fost o perioadă
plină dc căulări şi acumulări, de experimentare a aplicării noului tip de regim politic, de
consolidare a instituţiilor statului modern, de demarare şi chiar definitivare a procesului
dc formare a partidelor politice, reprezentante ale intereselor diferitelor categorii ale
populaţiei. Numeroasele convulsii şi tensiuni între oameni politici, între instituţii ale
statului, momentele dc instabilitate politică, desele schimbări ale guvernelor, mişcările
antidinastice şi republicane, toate au reprezentat caracteristici fireşti, specifice
consolidării şi desăvârşirii unui regim politic nou, bazat pc principiile moderne ale
constituţionalităţii, reprezentativităţii, separaţiei puterilor, garantării drepturilor
cetăţenilor138.
Proiectat de generaţia paşoptistă, regimul politic dcmocratic, constituţional,
instaurat gradual, avea să fie definitivat în timpul „marii guvernări liberale” dintre 1876
şi 1888, când rolul premierului Ion C. Brătianu, reprezentat dc seamă al paşoptiştilor, a
fost dc netăgăduit. Printre realizările de scamă ale guvernării „Vizirului”, s-a aflat
proclamarea Regatului, la 14/26 martie 1881, precedată de reglementarea succesiunii lui
Carol I, prin desemnarea ca prinţ moştenitor a nepotului lui Carol, Ferdinand. Dinastia
de Hohenzollem-Sigmaringen avea astfel tronul asigurat în România, iar prestigiul
internaţional al statului, independent din 1878, sporise prin noul statut139.
* * *
Concretizarea obiectivului general al paşoptiştilor, modernizarea so c ic tă ţii
româneşti, era indisolubil legată de problematica socio-economică. Necesitatea unei
reformări radicale a sistemului socio-economic devenise, Ia jumătatea secolului al XIXIca, o cerinţă imperativă a proiectului modernizator. Abolirea rangurilor boiereşti şi a
privilegiilor de sorginte feudală conferite de acestea împreună cu soluţionarea, într-o
formă sau alta, a problemei agrare, reprezentau elemente fundamentale pentru
desprinderea de “vechiul regim” şi inaugurarea unei noi epoci.
Astfel, pe tot întinsul teritoriului românesc cuprins în 1848 de flăcările
revoluţiei, problema desfiinţării rangurilor şi privilegiilor şi chestiunea agrară au jucat
un rol central. Chestiunea desfiinţării relaţiilor feudale în agricultură, desfiinţarea
iobăgiei şi a clăcii, ca şi împroprietărirea au reprezentat elemente centrale ale acţiunilor
revoluţionare, iar ţărănimea a avut ca obiectiv fundamental eliberarea ci s o c ia lă şi
schimbarea statutului ci în societate1'10.
Menţinerea ţărănimii în cătuşele feudale reprezenta principala picdică în calea
unei rcstatorniciri socialc pe baze modeme. Revoluţionarii au fost perfect conştienţi că
136 Gheorghe Platon, op. cit., p. 77.
137 Gh. Platon, V. Russu, Gh. lacob, V. Cristian, I. Agrigoroaic, op. cit., p. 116.
138 Mihai Bărbulescu, Dennis Delctant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu

lcouor,

on. cit., p. 385-386.
1■'*Florin Constantinii!, op. cit., p. 238.
! Dan Berindei, 18 4 8 in ..., p. 78.
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numai abolirea sistemului chicii putea asigura succesul întregului lor program. Dc
această poziţie, paşoptiştii au acordat rezolvării problemei agrare, desigur, în limitele
condiţiilor socio-economice ale epocii, o importanţă primordială . Desfiinţare*
rangurilor şi privilegiilor (“a nu mai fi ranguri şi privileghiuri” se proclama în broşunl
munteană “Ce sunt meseriaşii”) , egalitatea (“aceleaşi drepturi politice şi civile pcntnj
tot românul’ , cum sc scria în “Proclamaţia de la Islaz”), acordarea şi respecta ren
libertăţilor publice, erau importante deziderate de factură socio-cconomică142.
Documentele programatice ale revoluţiei au abordat diferenţiat problematica
agrară, în funcţie de conjunctura elaborării respectivelor programe. Astfel, solicitarea
era vagă, sub formula “îmbunătăţirii stării locuitorilor săteni”, în “Petiţia-proclamaţie"
de la Iaşi 1 3, moderată, dc împroprietărire cu despăgubire, în programul constituţional
din “Proclamaţia de la Islaz” 144, în “Dorinţele partidei naţionale în Moldova” 145, în
Proiectul dc constituţiune pentru Moldova ” 1 u> şi radicală, de împroprietărire filrA
despăgubire, în “Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei” 147. Deasemcnca,
desfiinţarea iobagici şi abolirea rangurilor şi a privilegiilor boiereşti feudale erau
preconizate în “Proclamaţia de la Islaz” 148, “Dorinţele partidei naţionale în Moldova”1'1',
Proiectul de constituţiune pentru Moldova” 10, “Prinţipiile noastre pentru reformarea
patriei” 151.
Dacă programele elaborate de revoluţionarii moldoveni au reprezentat doar
proiecte teorcticc, revoluţia munteană, în timpul guvernului revoluţionar provizoriu, a
demarat, în limitele de constrângere impuse de contextul politic intern şi extern, o
tentativă dc soluţionare a problemei agrare. în acest sens, la 9 iulie 1848 guvernul
provizoriu a decretat instituirea unei comisii a proprietăţii, formată dintr-un număr egal
dc deputaţi ţărani clăcaşi şi stăpânitori de moşii152, câtc unul din fiecare judeţ .
Prezidată de Alexandru Racoviţă, Comisia a lucrat sub îndrumarea vicepreşedintelui Ion
Ionescu de la Brad, fratele lui Nicolae Ionescu. După dezbateri intense, în cadrul cărora
problema întinderii suprafeţei a provocat o deosebită înverşunare a discuţiilor, stăpânii
dc moşii au încercat să eludeze împroprietărirea ori cel puţin să obţină o diminuare
extremă a ei, după care au convins locotenenţa domnească, instaurată în locul
guvernului provizoriu, să desfiinţeze comisia. Referitor la rolul, activitatea şi rezultatele
comisiei, Nicolae Bălccscu aprecia că “înfrânţi de ţărani pc tărâmul discuţiei,
privilegiaţii şi-au întors nădejdile cătrc locotenenţa domnească; au izbutit să o
intimideze şi Ia 19 august, locotenenţa a pus capăt comisiei înainte ca ea să fi încheiat

l«v i l otuşi, înainte dc a pieri, comisia pusese trei principii esenţiale: dreptul dc
|f c ) p i i c t a t e , libertatea muncii şi exproprierea ca măsură de utilitate publică.” In semn dc
pţiitest faţă de politica moderată în problema agrară, Nicolae Bălccscu a publicat studiul
I). .pre împroprietărirea ţăranilor”, iar Ion Ionescu dc la Brad a publicat un amplu
He >>| în “Pruncul român”, în care pledau ardent pentru împroprietărire, căutând să
■im ingă pc stăpânii dc moşii că accasta era şi în folosul lor1"'1.
Problema agrară a constituit o piatră de înccrcarc pentru revoluţia română de la
||4 X Şi chiar dacă ea n-a fost soluţionată imediat, datorită conjugării unor factori
♦r1 ini şi externi, revoluţia a impus conceptul că rezolvarea acestei probleme,
iindamcntale pentru viitoarea existenţă a naţiunii, era indispesabilă pentru orânduirea
Uiodcmă ce se constituia, iar reforma agrară din 1864 îşi are izvoml în lupta
. oluţionară dc la 1848, în temeiurile idcologicc impuse de revoluţia paşoptistă " .
Preconizate dc programul paşoptist, dar nematerializate în timpul revoluţiei,
«kr>fiinţarea rangurilor şi privilegiilor, elemente fundamentale pentm consacrarea unui
n*'ii regim politic şi sistem socio-economic, şi-au găsit rezolvarea, mai repede dccât
». forma agrară, în 1858, prin Convenţia dc la Paris, actul adoptat dc Confcriţa puterilor
jt uante pentru organizarea Principatelor dunărene156. Abolirea rangurilor şi privilegiilor
. prezenta o nouă etapă în proccsul devenirii societăţii româneşti după principiile
modernităţii.
Unirea Pricipatelor, apoi desăvârşirea procesului de unificare politico«dininistrativă au creat premisele neccsare pentru a se trccc la reformele fundamentale,
.:hlispcnsabilc modernizării, în primul rând reforma agrară. Dezbaterile declanşate în
i S62, în juml proiectului de reformă rurală au fost tumultoase, dar proiectul de reformă
. onservator, adoptat de majoritate, nu a fost sancţionat dc domnitor, dcoarcce nu
«iîncorda cu programul revoluţionar paşoptist. Reluarea dezbaterii reformai agrare, după
instaurarea cabinetului Kogălniceanu, a declanşat un violent conflict între domnitor şi
guvern, dc o parte, şi majoritatea conservatoare a Adunării, de cealaltă parte. Hotărât
.1 şi definitiveze programul reformator, domnitorul a intervenit decisiv şi, printr-o
lovitură dc stat, la 2 mai 1864, a dizolvat Adunarea. Sancţionată prin plebiscit şi
recunoscută de puterile garante şi puterea suzerană, instaurarea noului regim, care
( on ferea puteri sporite domnitorului, a creat posibilitatea decretării legii rurale în sensul
programului paşoptist, desfiinţând relaţiile feudale în agricultură şi împroprietărind
ţărănimea clăcaşă. Prin legea agrară din 14 august 1864, peste 400 000 dc familii
Hrăneşti au fost împroprietărite cu loturi de muncă, iar aproape alţi 60 000 dc săteni au
primit locuri dc casă şi dc grădină. Cu tot caracterul ci limitat, reforma a stopat
dominaţia relaţiilor feudale în agricultură şi a deschis drumul larg noilor relaţii
capitaliste157.
în ciuda insuficienţelor ci. legea rurală din 1864, constituie unul dintre ccle mai
importante evenimente, prin prisma consecinţelor sale, carc s-a desfăşurat în spaţiul
românesc al secolului al XlX-lca, din perspectiva procesului de constituire a statului

141 Ibidem, p. 33.
142 Ibidem, p. 30.
143 Cornelia Bodea, op. cit., p. 359.
144 Ibidem, p. 537.
145 Ibidem, p. 653.
146 Anastasie Iordache, op. cit., p. 216.
14 Cornelia Bodea, op. cit., p. 507.
148 Ibidem, p. 537.

" ’ Ibidem, p. 653.
111 Anastasie Iordache, op. cit., p. 216.
1 1 Cornelia Bodea, op. cit., p. 507.
152
‘ Dan Berindei, Revoln[ia română..., p. 56.
153 Idem, 1848 in..., p. 84.
•
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,M Ibidem, p. 85-86.
Ibidem, p. 87-88.
Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea. Pompiliu Teodor,
op. cit., p. 377.
1 Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti, 2000, p. 61.
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roman modern
Reforma, cu toate lipsurile ci, a favorizat parţiala înnoire a
agriculturii, statornicind noi relaţii în acest domeniu şi contribuind la o treptată
modernizare159.
Afirmate timid până la 1848, solicitate însă dc o societate în plină transformare,
reformele socio-economice au devenit obiective-cheie ale momentului paşoptist, iar
abolirea rangurilor şi privilegiilor, desfiinţarea relaţiilor agrare feudale şi
împroprietărirea ţăranilor au reprezentat împlinirea unor deziderate ale programelor
paşoptiste de modernizare.

« oluţici muntene a fost transpus în practică. Instaurarea unui nou regim politic,
■rmocratic, monarhia constituţională, în 1866, prin instalarea principelui străin şi
ploptarca constituţiei, a reprezentat o nouă etapă, necesară, procesului proiectat dc
p . optişti. Prin jertfa soldaţilor şi ofiţerilor români, aspiraţia ineatâmării a devenit şi ca o
n dilate indestructibilă, ca şi desăvârşirea unificării statale a naţiunii, materializate în
IH77-1878 şi, respcctiv, 1918.
înscrisă în marile momente ale istorici românilor, afirmându-se prestigios în
fttuecsul istoric universal al revoluţiei europene de la 1848, evidenţiind figuri ilustre
mate în legendă, deschizând şi proiectând proccsul dc const ituire a României moderne,
voluţia paşoptistă română arc un loc aparte în Panteonul istoriei naţionale ' .

A

|

* * *
In perspectiva istoriei, ideologia revoluţiei române de la 1848, ca şi programele
dc acţiune, sc încadrează în procesul de transformări înnoitoare care au dus la
constituirea României moderne. Prin ideologia ei, revoluţia, aparent înfrântă, a fost până
la urmă biruitoare pc teritoriul românesc, căci obiectivul ei principal, întemeierea
statului român modem, unitar şi independent, a fost realizat, în baza programelor
revoluţionare, de către cei care în 1848 s-au situat în fruntea revoluţiei şi carc apoi au
fost creatorii României modeme160.
Deşi desfăşurată regional, ca urmare a împărţirii românilor în urma
vicisitudinilor istorice în ţări separate şi a menţinerii lor sub influenţa sau dominaţia
imperiilor vecine, revoluţia română a păstrat puternice trăsături unitare, exprimate prin
conlucrarea fruntaşilor, prin legăturile lor permanente, iar revendicările şi programele
revoluţionare au reflectat, în linii generale, o problematică comună, dominată dc
năzuinţa fundamentală de a înlătura separatismul politic al naţiunii române, dominaţia
străină şi organizarea feudală a societăţii şi dc a făuri un stat naţional, unitar şi
independent, creat pa baze modeme.
Revoluţia paşoptistă a declanşat un proces ireversibil, iar năzuinţele şi
obiectivele revoluţionarilor, carc exprimau dezideratele naţiunii române, n-aveau cum
să nu-şi găscască materializarea. Evenimentele care s-au desfăşurat în următoarele şapte
decenii au demonstrat că programul şi obiectivele revoluţiei naţiunii române de la
mijlocul secolului al XlX-lea au fost realizate. Procesul de constituire a României
moderne s-a desfăşurat sub semnul revoluţiei dc la 1848 şi a reprezentat transpunerea
treptată în practică a programului revoluţionar.
Unirea Principatelor s-a impus în deceniul următor ca obiectiv dominant al
naţiunii. Manifestarea de solidaritate naţională a Adunărilor ad-hoc, dubla alegere şi
înfăptuirea unirii depline au însemnat reflectarea practică a unei prevederi programatice
paşoptiste. Constituirea statului naţional a determinat şi inaugurarea unei adevărate ere a
reformelor. Astfel, făuritorii statului naţional au concretizat prevederile programatice
ale revoluţiei în reformele menite a face din România un stat modem. Rând pe rând,
stipulaţiile programului revoluţionar au fost transformate în realităţi istorice ireversibile,
reformele fiind încununate prin legea rurală din 1864, în temeiul cărei articolul 13 al
158

•

•

Nichita Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, Bucureşti, 1967, p. 2)5.
Dan Berindei, Evoluţia societăţii şi a economiei în satele româneşti (1848-1877). în Istoria
românilor, voi. Vil, tom I, Bucureşti, 2003, p. 604.
160 Idem, 1848 în..., p. 38
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The ’48 G encration : Between Ideal and Political Reality
Far-reaching event of the 19,h century, the '48 revolution, part o f the European
uvolutionary wave, supporting liberty and equality, has prcfaccd and projccted a
programme of reforms which, in the sccond half of the “nationalities’century” would
ubstantially change the configuration of the Romanian society. Thus, the act o f Union
which put the basis o f a statal embrio, polarizating for all the Romanians, the
leformatting work led by Alexandru Ioan Cuza —Mihail Kogalniccanu tandem that took
part at the rcmoval o f the last feudal structures o f the socicty and at its quick
modemization, the setting-up of the forcign hereditary monarchy which provided inner
Htability and externai prestige, concomitant with the sctting-up of a democratic
onstitutional political systcm which provided the allegation of the democratic rights
and libcrtics, the proclamation, fulfillmcnt and internaţional recognition of the statal
Independence that transfonned Romania from an object into a subjcct o f the
International rclations, into an active political factor not only in the South-Eastem
I uropean arca, but also in the continental politics, into an activc pawn, taking part at
, onstituting the political-military alliances at the European lcvel and, in the same time,
mto a supporter o f the regional statut-quo, all o f these represented the materialization of
soine objectivcs and ideals projccted in the programmatic documents o f the 1848
revolution.
From a historical point o f vicw, the idcology o f the Romanian 1848 revolution,
as well as the action programmes integrate themsclves in the proccss of innovating
changes which led to the making up of the modern Romania. Through its idcology the
revolution, seemingly defeated, was, at last, victorious on the Romanian territory, taking
into consideration the fact that its main objcctive, the setting o f the modern Romanian
•>late, independent and unitary, was accomplished on the basis of the revolutionary
programmes set by those who, in 1848, were the leaders o f the revolution, having
bccome, then, the crcators o f the modem Romania.
Even though it was dcvelopcd rcgionally, as a consequcnce o f the
Romanians’division, because of the historical vicissitudes, in separate countries and of
their standing under the ncighbor einpires influencc or domination, the Romanian
,M Ibidem, p. 113-116.
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revolution kept slrong unitary features, expressed by the cooperation o f the Icadcfi*
their permanent communication, their common problems. Their claiim
revolutionary programmes rcflected, in broad lines, common aims, prevailcd In
fundamental aspiration o f removing the political separatism o f the Romanian nation,
foreign domination, the social feudal organization and o f building a naţional, mut
and independent state, created on modern basis.
The ’48 revolution started an irrcversiblc proccss; the aspirations and objcctivfl
o f the revolutionists, that expressed the wishes o f the Romanian nation couldn'i b#
stopped from becoming rcality. The events which developed in the next seven dcciufci
proved that the programme and the objectives o f the Romanian nation’s revolution, ţâ
the middle o f the 19lh centuiy, vvere accomplished.
The proccss of crcating the modem Romania took part under the sign of ti*
1848 revolution and represented the progressive application o f the revolutionary
programme.
The Union of the Principatcs bccame , in the following decades, the dominant
aim of the nation. The manifestation o f naţional solidarity in which regards the ad-hiK
assembly, the double elcction and the fulfillmcnt o f the total union meant the practica)
reflection of a programmatic ’48 stipulation.
The naţional state’s making up determined and inaugurated a real era o f reforms.
Thus, the creators o f the naţional state materialized the programmatic aims o f the
revolution into reforms meant to change Romania into a modern state.
One by one the stipulations o f the revolutionary programme were transformed
into irreversible historical realities, the reforms reaching their best with the rural law
from 1864, on the basis o f which the 13 article o f the Wallachian revolution was
materialized. The setting-up o f a new political system, a democratic one, the
constitutional monarchy, in 1866, the setting-up o f a foreign princc and the acceptancc
o f the constitution represented a new stage in the proccss projected by the ’48
revolutionists. By the Romanian soldicrs and officers’ sacrifice, the aspiration of
independence became a powcrful reality, like the fulfillmcnt o f a statal union o f the
nation, materialized in 1877-1878 and in 1918.
One o f the greatest moments o f the Romanian history, distinguishing itself
imprcssively in the universal historical proccss o f the European 1848 revolution,
evincing famous charactcrs who became legendary, starting and projccting the process
o f constituting the modern Romania, the 1848 revolution bas its spccial place in the the
Pantheon o f the naţional history.

\ \S I I .E M Ă L I N E S C U ŞI U N I R E A P R I N C I P A T E L O R R O M Â N E
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Dc-a lungul vremii istoriografia româncască referitoare la Unirea Principatelor
■ I I i ocupat îndeaproape dc personalităţile politice a căror contribuţie la desăvârşirea
ilpu.tii naţionale a fost evidenţiată în studii ample şi documentate. Epoca Unirii a avut
corifei dc marcă printre care trebuie amintită personalitatea notorie a lui
Mriandru Ioan Cuza1, figură simbolică a vremii. Unii dintre protagonişti, cu reuşite
-jnuiii ibile în viaţa politică a Principatelor, au participat la realizarea Unirii fie prin
tW «i.iţia lor în presa locală sau străină, fie prin intervenţiile lor din Adunările ad-hoc,
rUmile în octombrie 1857, după alegerile din septembrie, în cadml cărora au fost
ţii •itatc o parte dintre doleanţele românilor. In rândul acestor fruntaşi s-a încadrat şi
imIc Mălinescu, membru în Comitetul Unirii din Iaşi, redactor al ziarului unionist
«tcuua Dunării”, deputat de Iaşi al Adunării Ad-hoc din Moldova, membru al Adunării
I lective, al Comisia Centrală de la Focşani şi, nu în ultimul rând, ministru al
In .tiucţiunii Publice şi Cultelor din Ţara Românească în guvernul prezidat de Ştefan
*Milescu, perioadă în care şi-a desăvârşit cariera politică.
Corespondenţa monahului Sofronie" dc la mănăstirea Neamţ, fratele medicului
<‘ostache Vâmav, cu Vasile Mălinescu'’ ilustrează participarea celui din urmă Ia
tcalizarea Unirii prin implicarea acestuia la evenimentele cc au premers marelui act
naţional.Scarlat Vârnav, finanţatorul revoluţionarilor dc la 1848, şi susţinătorul moral al
lui Vasile Mălinescu, alături dc ierarhii Chesarie Sinadon, Ghenadie Şendrea şi
egumenul de Coşula, Marchian Ierapoleos, fusese unul din susţinătorii Unirii din partea
bisericii ortodoxe din Moldova. La Unirea de la 1859 a colaborat întreg spectrul social
din celc două ţări surori, dc la oamenii politici până la ţăranii dc la sate'. Cuvintele lui
Mihail Kogălniceanu sunt edificatoare în accst sens „Eu nu recunosc nimănui dreptul să
zică că Unirea e actul său individual, proprietatea sa exclusivă; Unirea e actul energic al
întregii naţiuni române, c marca noastră conquistă!...Unirea naţiunea a făcut-o !” 5
Revoluţia paşoptistă prin documentele programatice nu reuşise, datorită
conjuncturii externe, să înfăptuiască unitatea românilor cerută în Adunarea de la Blaj, în
1 Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în coştiinţaposterităţii, Iaşi, 2001, 311 p.
2 E vorba dc Scarlat Vâmav (1 8 0 1-1868), fiul Iui Vasile Vâmav dc la Plopcni

- Dorohoi.
Alexandru Ioan Cuza. Acte şi scrisori, ediţie alcătuită dc D. Ivănescu şi Virginia Isac, laşi,
1973,
130, nota
N. p.
Iorga,
Studii1. şi• documente, Voi. XVIII, Bucureşti, 1910; (în continuare Studii şi

3

documente).
4 Vezi Gh.Platon, Frământări ţărăneşti în Moldova în preajma unirii, în Studii, 1960, pp. 297336.
5 Dan Berindei, Epoca unirii, Bucureşti, 2000, p. 5.
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principiile emise la Braşov de revoluţionarii moldoveni sau în programul amplu al Im
Mihail Kogălniceanu elaborat la Cernăuţi intitulat Dorinţele partidei naţionale in
Moldova. Doleanţele propuse „cu toată diferenţa de program şi intensitate”*' au
reprezentat un punct forte pentru ccca ce urma să se petreacă pozitiv în evoluţia istoric A
a Principatelor.
Unirea „dictată atât dc vederat prin aceiaşi origine, limbă, obiceiuri şi interese"’
se impunea de la sine.
Problema Unirii Principatelor Române a fost tratată considerabil şi sistematic de
specialişti cunoscuţi în istoria modernă a românilor, iar noile informaţii documentare an
evidenţiat faptul că unitatea naţională a fost un deziderat la care aspira fiecare român şt
nu constituie „o realitate depăşită, a cărei analiză să nu mai comporte interes”8.
Tendinţe unificatoare se întrevăd încă din a doua jumătate a secolului XIV, când
într-un „context politic zonal” 9 reprezentanţii lui Mircea cci Bătrân şi cei ai lui Petru I,
domnul Moldovei, încheiau un tratat dc alianţă, prin care cclc trei ţări aveau o „atitudine
comună” faţă dc rivalul dc la Vest, Regatul Ungariei. 10 Această apropiere dintre ccle trei
state medievale continuă până la sfârşitul domniei domnului muntean, Mircea cel
Bătrân, cu mici întreruperi datorate poziţiei ostile a lui Ştefan." Rezistenţa antiotomană
axată în jurul eroului - legendă al Moldovei, Sfântul Ştefan cel Mare, este importantă
pentm semnificaţia unităţii româneşti . 12 Confruntarea cu intenţiile şi dorinţa dc
expansiune a Porţii Otomane începută încă din sccolul XIV „a dat ţărilor române
unitatea de acţiune politico-militară exprimată în acorduri, tratate, planuri m ilitare...” 13.
Unele din aceste tratate au intrat în dezbaterile Adunării ad-hoc a Moldovei, invocândusc, în acest sens, cele din anii 1393, 1460, 1511 şi 1634, prin carc se recunoştea
domnului ţării atât „dritul dc a închcia Tratate internaţionale ” 14 cât şi „dreptul de a facc
convenţii pentru regularea relaţiilor din afara ţării” 15. Anastasie Panu, unionist
moldovean şi deputat în Adunarea Ad-hoc a Moldovei, în cuvântarca sa, în acciaşi
dezbatere a adunării16, a insistat şi asupra altor tratate încheiate de cătrc unii voievozi ai
Moldovei şi Ţării Româneşti cu regatul polon, unguresc, împăratul Germaniei şi
imperiul austriac17.
In prima jumătate a sccolului XIX, convingerea că unitatea naţională s-ar putea
realiza a devenit generală. După afirmaţia unui emisar polon, la 1838, românii erau

ocupaţi dc „ideea unirii tuturor populaţiilor româneşti sub acelaşi sceptru”, încât le
•
18
„ocupă toate minţile .
Exilaţii români nu au încctat să lupte în afara graniţelor Principatelor pentru
(.uiza româncască. Mai mult, odată cu izbucnirea războiului Crimeii, aceştia şi-au fixat
(.t obiectiv principal „realizarea unirii Principatelor” 19, iar pentru atingerea acestui scop
»c avea în vedere propaganda, manifestaţiile publice şi demersurile diplomatice pe lângă
.-uvcmele europene .20 Cu acest prilej, emigranţii din Paris considerau necesară
ulcătuirea unei comisii de propagandă, formată din 3 membrii, printre care a fost
nominalizat şi Vasile Mălinescu alături de doi reprezentanţi dc marcă ai emigraţiei
tomâneşti, Nicolae Bălccscu şi Dumitru Brătianu21. La insistenţele lui I. Ghica22 şi în
urma „acţiunii dizolvante”2, practicate dc acesta şi de membrii fostei Locotcncnţe
domneşti a fost înfiinţată Comisia de propagandă a ideilor naţionale curat româneşti24,
organism condus dc N. Bălccscu, D. Brătianu şi V. Mălinescu. Obiectivele comisiei dc
propagandă au fost îndreptate, încă dc la înccput, spre conccntrarea acţiunilor românilor
aliaţi în exil pentru promovarea şi răspândirea cauzei româneşti, alcătuirca unui
program comun, colaborarea strânsă cu ceilalţi emigranţi „în vederea organizării luptei
comune”25. Accastă sarcină i-a revenit publicaţiei România viitoare, iniţiată dc Nicolae
Bălccscu, la Paris, în 185026.
în manifestul adresat poporului român, apărut în primele pagini ale revistei,
publicaţie ce urma să realizeze unitatea emigraţiei româneşti, sc evidenţia greutăţile ce
trebuiau să le accepte proscrişii „pc pămentul esilului”, consecinţele revoluţiei
paşoptiste şi măsurile represive luate de „Muscalii şi Ciocoii aprigi duşmani”, lupta
diplomatică pe lângă guvernele străine pentru apărarea drepturilor românilor ş.a.2'
Vasile Mălinescu s-a aflat printre semnatarii proclamaţiei alături dc alţi
expatriaţi. Ideea unităţii românilor se desprinde clar şi din articolul semnat de Vasile
Mălinescu, apărut în aceiaşi publicaţie şi intitulat Flamura (steagul) românilor, în care
sc arată crcdinţa sa faţă dc Dreptate. Frăţie. Unitate, adevărată flamură a românilor dc
pretutindeni, „cu dînsa (flamura n.ns.) vor scutura jugul streinilor; cu dînsa îşi vor
redobândi drepturile, cu dînsa sc vor repune în rândul nemurilor, cu dînsa vor propăşi
tot înainte pe calca omenirei, cu dînsa vor şterge numirile dc Muntean, Moldovean,

(' Gh. Platon, art.cit, p. 297.
7 Anul 1848 in Principatele Române, voi. II, Bucureşti, pp. 628-629, apud Dan Berindei, op. cit,
P '21‘
Alexandru Zub, Cuvânt înainte Ia volumul Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea
naţională, editat dc Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc şi Florin Cântcc, Iaşi, 2001, p. 8.
9 Leon Şimanschi, Preliminariile primei uniri, în voi. Vărstele Unirii..., p. 12.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem, pp. 14-15.
13 Documente ale Unirii, Bucurcşti, 1984, pp. 1 0- 11.
14 Acte şi documente relative la istoria renascerei României, publicate de Dimitrie A. Sturdza şi
alli, voi. VI, p. 183 (în continuare Acte şi documente)
15 Ibidem.
16 E vorba de şedinţa Adunării ad-hoc a Moldovei din data dc 6 noiembrie 1857.
17 Acte şi documente, voi VI, p. 184.
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im,

ls Dan Berindei, op. cit, p. 13.
19 Ibidem, p. 32.
20 Ibidem. Deputatul britanic A. H. Layard a interpelat în camera comunelor în data dc 16 august
1853 cauza românească. Ibidem, nota 11.
;| Anastasie Iordache, Goleştii. Locul şi rolul lor în istoria Românilor, Bucureşti, 1979. p. 188.
(în continuare Goleştii. Locul şi rolul lor...)
22 1. Ghica a fost interesat de organizarea emigraţiei după 1848. în epistola trimisă lui N.
Bălcescu acesta semnalează necesitatea alcătuirii emigraţiei afirmând: „suntem în vremea când
mulţi dintre acei împrăştiaţi la Paris, Brussa şi Constantinopol căutăm o grupare”, Ion Ghica
către N. Bălcescu. Scrisori inedite din vremea pribegiei, ediţie îngrijită de G. Zanc, Bucureşti,
1943 , p. 8.
:1 Gh. Platon, Românii în veacul construcţiei..., p. 323.
' ! Ibidem.
25 Ibidem.
:(’ Ibidem.
21 România viitoare, Paris, 20 septembrie 1850. p. 3-4.
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Transilvănean, Bănăţean, Bescrebcan, Bucovinean, pentru ca se fie numai Români ţ! O
singură Românie!”21'
încă de la început, emigraţia română s-a confruntat cu unele lupte interne, mal
ales atunci când s-a hotărât alegerea unui comitet sau a unui singur şef pentru .1 <»
conduce. Divergenţele de opinii, lipsa unei unităţi ideologice, „paralizaseră încercări IA
de grupare şi organizare” 29 a exilaţilor. Abia la sfârşitul anului 1848, la Constantinopol,
la iniţiativele lui Ion Ghica30 şi M. A. Ubicini, se elaborează un proiect de organizare ■
emigraţiei ’ 1 pentru „ca să sc poată lucra într-o unire, să se adopte o politică singurii >1
aceea pretutindenea”32. Din păcate, opiniile contradictorii au arătat că emigraţia încă nu
era pregătită pentm a sc constitui suficient încât să existe o solidaritate moldo
munteană. La începutul lunii februarie 1850, repatriaţii români din Paris s-au întrunii
pentru a răspunde adresei cclor din Brussa dc a nominaliza o persoană pentm şefia
emigraţiei şi doi consilieri. Au lipsit dc la întrunire pionii principali şi anume: Nicolae
Bălcescu şi fraţii Goleşti. Una din consecinţele revoluţiei paşoptiste a fost „ideea uniri»
Principatelor” pc lângă alte două „consccinţe durabile” : transmiterea doleanţelor
românilor diplomaţilor europeni şi opiniei publice europene şi rezolvarea grabnică a
raporturilor dintre ţărani şi boieri.33
Unirea Principatelor a fost înlesnită dc rcdeschiderca crizei orientale 4,
culminând cu declanşarea războiului Crimcii, carc a făcut ca evenimentele din spaţiul
est-europcan să se precipite. Ideea Unirii „capătă un nou avânt prin Războiul Crimeci” "
încât românii sperau într-o rezolvare diplomatică a problemei unităţii naţionale. Şansele
unei soluţii favorabile Unirii sporeau în măsura în care „Jandarmul Europei” era
constrâns să cedeze în faţa adversarilor occidentali, a căror tendinţă expansionistă era
mult mai accentuată dccât cea a Rusiei. Rusia abilă şi precaută încerca să iese din
situaţia nou crcată invocând pretexte religioase 36 pentru „a manipula ortodoxia în interes
expansionist’” 7 cu scopul grăbirii dezmembrării Imperiului Otoman. Convorbirea
diplomatică, de la înccputul anului 1853, dintre Nicolae I şi ambasadorul Marii Britanii
la St. Pctcrsburg, Georgc-Hamilton Seymour, rămasă memorabilă, evidenţiază intenţiile
subversive ale Rusiei privind împărţirea Turciei. După opinia ţarului ms, Turcia „este
atât de decăzută” încât amânarea eliminării „omului bolnav” ar face ca în orice moment

Ibidem, 15 septembrie 1850, p. 17.
Bodea, ari. cil, p. 131.
Acesta propune o singură conducerc formată din doi oameni, Nicolae Golescu şi Nicolae
Ghica. însă iniţiativa sa fiind etichetată ca personală a fost respinsă de majoritatea emigranţilor
Ibidem, pp. 131 -132.
31 Anastasie Iordache, Goleştii. Locul şi rolul lor..., p. 110.
32 Cornelia Bodea, ari. cit, p. 131.
33 Anastasie Iordache. Principatele Române in epoca modernă, voi II, Bucureşti, 1998, p. 229.
>4 Dumitru Ivănescu, Evrei şi români la mijlocul secolului trecut, în Xenopoliana, VIII, 2000, 14.(în continuare Evrei şi români...)
5 A. D. Xenopol, Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra Ţărilor Române,
Bucureşti, 1997, p. 288.
36 Ibidem. p. 241.
37 Apostol Stan, Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române (1774-1856), Bucurcşti,
1999, p. 264, (în continuare Protectoratul Rusiei...).
29 Comclia
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j'l (Imperiul Otoman n.ns.) să ne rămână în brâţe” . Propunerile ţamlui referitoare la
ut urnirea Imperiului Otoman, degajarea Principatelor Române de suzeranitatea
t\t mană şi încadrarea accstora ca state independente în zona de protecţie a Rusiei au
f«>M respinse de englezi. Accştia au luat în considerare faptul că, odată cu preluarea
Iti.untorilor, Rusia ar deveni invulnerabilă pentru flota Marii Britanii. Mai mult, ruşilor
ji %ar deschide noi oportunităţi pentm a cucerii Turcia şi Persia .39 Refuzul britanicilor 1• determinat pc ţar să forţeze desfăşurarea evenimentelor. în acest sens, Nicolae I,
mulând pc o prăbuşire a Imperiului Otoman, a însărcinat pe ministrul dc marină
Mcksandr Sergheievici Mencicov să prezinte în capitala otomană cererile sale printr-o
mii.) ultimativă. Turcia, încurajată dc Anglia şi Franţa, nu a cedat presiunilor ţarului. La
I mlie 1853, Brnnov, la solicitarea lui Ncsselrode, avertiza guvernul britanic că dacă nu
s.i accepta propunerile lui Mencicov vor ocupa Principatele Române . 10 Consecinţele
i<- rstor demersuri i-au determinat pc englezi să fie mai precauţi în relaţiile cu Rusia.
Departe de a sc fi încheiat conflictul, armata rusă, după două zile, a ocupat Principatele
Komâne, astfel s-a înlăturat temporar „ficţiunea suzeranităţii otomane ”41 asupra Ţărilor
Uoinâne, reprezentând în fapt debutul conflagraţiei şi repunerea problemei orientale pe
tapetul diplomaţiei europene. Ocuparea Ţărilor Române punea capăt pelerinajului în
•i.işclc Europei a emigranţilor moldo-valahi, hotărâţi să revină în ţară „cu speranţa de a
înarma şi ridica la luptă poporul contra tiraniei şi absolutismului, ca în timpul revoluţiei
dc la I848.”42 Perioada celor 3 ani dc război a devenit pentm exilanţii români „o epocă
dc speranţă .” 43
Evenimentele politice desfăşurate în Europa odată cu izbucnirea războiului
( rirneii şi până la finele acestuia îi vor determina pc revoluţionarii paşoptişti să renunţe
la ideea unificării tuturor ţărilor române şi să opteze doar pentm Unirea Moldovei cu
fara Românească, opinie exprimată în unele documente programatice din timpul
revoluţiei dc la 1848.14 Războiul Crimeii a făcut ca evenimentele din Principate să sc
desfăşoare într-un ritm rapid, mai ales că Rusia era forţată „să ccdcze în faţa aliaţilor şi
.1 acccpte idea unui stat-tampon la Dunărea dc Jos” '. în ţară s-a crcat o atmosferă
favorabilă izbucnii unei răscoale. O parte dintre emigranţi se reîntorc „cu misiuni
speciale” de a participa alături de Turcia sub steag românesc la războiul care sc
preconiza a se declanşa. în felul accsta se urmărea provocarea unei revoluţii generale46,
înfăptuirea unităţii românilor, îndepărtarea protectoratului ms şi redobândirea dreptului
dc autonomie. Nicolae Golescu şi Al. G. Golcscu au fost trimişi la Constantinopol să
facă demersuri pe lângă guvernul turc cu scopul dc a se aproviziona cu armament „ca să
ne batem alăturea cu ci (turci n.ns.) contra ruşilor sub un drapou naţional fară nici o altă

A. D. X enopol, op. cit., p. 243.
G. B czviconi, Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse, B ucurcşti, 2004, p. 293.
40 A postol Stan, Protectoratul Rusiei...., p. 264.
41 G. B ezviconi, op. cit., p. 295.
42 A nastasie lordachc, Revoluţionarii Goleşti, B ucurcşti, 2002, p. 193.
43 N. C orivan, Emigranţii români în Apus (1853 - 1857), B ucureşti, 1931, p. 5.
44 C ornelia B odea, art.cit., p. 161
45 A l. Z u b , Mihail Kogălniceanu un arhitect..., p. 65.
46 C ornelia B odea, ari. cit..., p. 162.
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condiţie”47, însă trebuiau să evite discuţiile privind soarta Principatelor; subiectul urina
să intre mai târziu în atenţia Porţii şi a Puterilor Europene, moment în care „găsindu-nc
cu arma în mână, lesne atunci vom facc condiţiile noastre, căci chiar puterile streine vot
fi silite să ne respecte .” '18
Când, în noiembrie 1853, a început conflictul armat dintre Rusia şi Turci»,
Vasile Mălinescu s-a înrolat în armata turcă1,,, unde mai târziu au fost chemaţi sub arm»
generalii Gh. Maghcru şi Chr. Teii şi coloneii N. Ploieşteanu şi R. Golescu,5" după »>
lungă aşteptare^1. Reprezentanţii ţărilor mici se găseau în imposibilitatea dc a îmbunătăţi
raporturilor cu diplomaţii turci, „aroganţi şi lipsiţi de scrupule .” 52 La 21 iulie 1854, dupft
retragerea armatelor ruseşti, Vasile Mălinescu intenţiona să pătrundă în ţară pc la Vidin.
însă invitaţia lui Omcr Paşa5’ l-a făcut să se îndrepte spre Rusciuk. După o îndelungă
aşteptare, nefiind primit de acesta, autorităţile turceşti i-au confiscat paşaportul şi l-au
închis timp dc trei zile alături dc Ştefan Golescu şi publicistul Petre Cernătcscu. L.i
intervenţiile consulului Angliei la Bucureşti, R. Colquhoun, arestaţii au fost trimişi sub
escortă la Constantinopol.54
Colaborarea alături dc armata otomană la războiul împotriva mşilor l-a ridicat pc
Vasile Mălinescu la gradul de maior şi şef de escadron de cavalerie .5
Ezitările Turciei, teama acesteia dc a pierde suzeranitatea Ţărilor Române,
resentimentele faţă dc revoluţionarii exilaţi, prin a căror proteste şi memorii publice sc
ridicascră împotriva suzeranităţii otomane, adversitatea Austriei faţă de fruntaşii
revoluţiei paşoptiste, cu obicctivc spre unificarea tuturor românilor, neajunsurile şi
intrigile din interiorul emigraţiei au fost motive ce au condus la o organizare
necorcspunzătoarc a unităţii militare române.
Ocuparea Bucureştilor de cătrc armatele turceşti (27 iulie/8 august 1854) a
constituit un eşec pentru afirmarea „prin revoluţie a voinţei naţionale.” 6 însă cauza
românească nu a fost pierdută, încrederea emigranţilor din Paris faţă de Unirea
Principatelor şi participarea tuturor locuitorilor Bucurcştiului la lupta pentru unificare a
fost asigurată dc schimbarea noului context politic internaţional, chiar dacă românii
adoptaseră o politică greşită faţă dc Puterile Europene, totuşi, „greşalele odată

47 Anastasie Iordachc, Revoluţionarii Goleşti, p. 196. apud. BAR, Msse, Corespondenţă, Ştefan
Golescu către Chr. Teii, 8 noiembrie 1853, S 24 (21)/C.
4S Anastasie Iordache, Revoluţionarii Goleşti, p. 196. apud. BAR, Msse, Corespondenţă, Ştefan
Golescu către Chr. Teii, 8 noiembrie 1853, S 24 (2I)/C.
4VG. Zâne, Nicolae. Bălcescu. Opera. Omul. Epoca, Bucurcşti, 1975, p. 332; N. Iorga, Studii şi
documente. Bucureşti, 1910, pp. 4-5. (în continuare Studii şi documente...)
50 Cornelia Bodea, art. cit., p. 162
51 Anastasie Iordache, Revoluţionarii Goleşti, p. 197, 206.
Ibidem, p. 210 .
53 Acesta i-a obligat pe emigranţii români să părăsească Vidinul. Cu toate că Ştefan Golescu
insistase pe lângă fratele lui Omar Paşa să-i elibereze un paşaport pentru Vidin acesta a fost
refuzat sub pretextul că „nc pcrmettait â aucun Roumain des signataires dc I’ecrit de 1850 de
resideren Bulgarie” (George Fotino, Boierii Goleşti, voi. IV, Bucureşti, 1913, p. 96.).
54 Anastasie Iordache, Revoluţionarii Goleşti.... p. 210.
55 Studii şi documente, voi. XVIII, p. 4.
56 Cornelia Bodea, art. cit., p. 163.
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Hinoscutc devin o armă puternică pentru luptele viitorului.” 57 Parafrazându-1 pc istoricul
'l>*n. ez Jules Michclct, emigranţii din Paris dădeau asigurări că prin luptă „totul va fi
K*ip.il", „rezbelul nu s-a sfârşit” , mai mult Europa e atentă la schimbările politice din
ftmcipate încât merita „să le cântăm toţi în unire şi cu setea patriotismului.” 58 Vasile
MAlincscu avea să sc retragă din lupta dc gherilă, fără să abandoneze principiile
unioniste. în anul 1855 accsta demisionează din armata turcă, moment în care a depus o
«Bure comandantului şi preşedintelui armatei imperiale a Dunării, Firik Paşa.
La 18 noiembrie 1855, Vasile Mălinescu a primit confirmarea demisiei, fiind
evidenţiat ca un bun ofiţer carc lăsa în urma sa „un agrcable souvenir” .59 în luptele
■iinire mşi şi turci s-a remarcat şi căpitanul Filipescu, ridicat la rang dc maior, pentru
meritele sale, dc către Grigoric Al. Ghica. în cinstea maiorului s-a organizat un banchct
«•ferit de Mihail Kogălniceanu la una din vilele sale, la care a participat şi Vasile
MAlincscu, unde a luat cuvântul şi a închinat un pahar în cinstea „reîntoarcerii fratelui
nostru”60. Călugărul Vâmav de la mănăstirea Neamţ, drept recunoştinţă pentm vitejia
'ni Filipescu pe frontul de la Sevastopol, îi oferă acestuia un armăsar. Vasile Mălinescu
i fost însărcinat să se ocupe dc înmânarea darului sub rezerva de a-i sugera ca în cazul
m carc va vinde armăsarul să îşi cumpere „o sabie sau o altă armă de suvenir”61, sc
l.'icca aluzie la participarea lui Filipescu la lupta pentm apărarea cauzei românilor.
La acca întâlnire s-a discutat despre Unirea Principatelor, steagul românesc,
egalitatea dintre militari şi civili, întoarcerea emigranţilor în ţară. S-au formulat
metaforic cuvinte emoţionante, iar „ opiniile rostite şi înfrăţite” au fost „de-a pururea
aigctele noastre necugetate, nestrămutate şi necombătute”62, se afirma în textul dedicat
maiorului Filipescu apărut în publicaţia unionistă Steaua Dunării la 26 mai 1856.
Mihail Kogălniceanu a luat cuvântul pentru a sublinia necesitatea Unirii Principatelor ca
o dorinţă a „tuturor românilor, gagiu de glorie, dc putere şi de întcmeerca existenţei
politicc a Patriei”63.
Continuarea războiului Crimeei nu a fost benefică pentru părţile implicate în
conflict, drept pentm care puterile aliate Turciei au înaintat Rusiei un memoriu de
negocieri pentm încheierea păcii .61 După convorbiri preliminare la Viena, în perioada
15 martie - 4 iunie 1855, s-a dcschis o conferinţă Ia care a participat Anglia, Franţa,
Austria, Rusia şi Turcia. în urma discuţiilor s-au propus ca „baze ncccsare ale păcii”,
excluderea protectoratului rusesc, libertatea navigaţiei pc Dunăre, restaurarea deplină a
suzeranităţii otomane sub garanţia colcctivă a puterilor aliate6S. însă accst ultim aspcct
impunea schimbarea statutului dc organizare internă a Ţărilor Române, astfel încât

' 7 George Fotino, op. cit., voi. IV , p. 132.
5* Ibidem.
Studii şi documente, voi. XVIII, p. 4.
60 Acte şi documente, voi. III, p. 500.
61 Studii şi documente, voi. XVIII, p. 6 .
62 Acte şi documente, voi. III, p. 501 .
6Î Ibidem, p. 498.
MRomânii la 1859, voi. 1, Bucureşti, 1984, p. XII.
Apostol Stan, Protectoratul Rusiei.... p 277.
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chcstiunea româncască devenea o problemă europeană'’6, „o problemă de prim •
pentru noul echilibru european .” 6 Neajungându-se la un consens, conferinţa
încheiat lucrările fară nici un rezultat. Conferinţa dc la Viena a avut însemnătatea ei.
s-a luat în discuţie problema Unirii Moldovei cu Ţara Românească şi chttti
românească a intrat în atenţia marilor puteri europene.
în anul următor, la 25 februarie, s-au deschis lucrările Congresului de la Pan»
•
£0 A
cursul cărora chestiunea româncască nu şi-a pierdut din importanţă . In şedinţa dM
martie 1856 s-a ridicat problema Unirii cclor două Ţări Române. Ministrul dc cx(C
francez, Al. Walcwski, a propus reprezentanţilor puterilor participante la congres i« lA
ca Ţările Române „să fie întrunite într-un singur stat”6 , idee agreată dc mmi*M|
plenipotenţiar al Marii Britanii, George William Clarcndon şi delegatul Rusiei, Alck^fl
F. Orlov, arătând că dorinţele oricărui popor trebuie luate în seamă .70 Din potrivnlfl
hotărâtă a Unirii, Rusia a devenit o susţinătoare a realizării ei . ' 1 Adversarii Unirii au fOB
reprezentanţii Turciei şi Austriei. La 30 martie 1856 s-a semnat la Paris, Tratatul
Pace, iar articolcle 22-27 prevedeau o serie dc măsuri pentru cele două PrincipH
Române. Ele au fost puse sub suzeranitatea Porţii, însă sub garanţia celor 7 piiiflfl
europene, li se garantau o administraţie independentă, libera navigaţie pe DunAlÂ
convocarea unor Adunări ad-hoc, sub supravegherea unei comisii de informare carc
ascultc doleanţele exprimate de populaţia cclor două ţări prin reprezentanţii ei. Cercul*
urmau să fie analizate dc o comisie europeană şi supuse spre dezbatere într-o viitoart
conferinţă.72 Schimbările politice externe în urma Tratatului de la Paris au făcut posibili
reîntoarcerea în ţară a ultimilor emigranţi.
Repatrierea exilaţilor a reprezentat o implicare mai accentuată a acestora In
problemele interne ale Principatelor. în acest sens s-au înfiinţat socictăţi ale unirii şi nu
apărut publicaţii ce apărau cauza românească, iar exponenţii acestora contribuiau la »*
mai bună informare a populaţiei prin articole şi apariţii publice la înţelegerea realităţii
româneşti şi a dorinţei dc unificare a Principatelor Române. Mişcarea unionistă in
Moldova s-a dezvoltat cu rapiditate sub conducerea „putcrnicci personalităţi” 73 a Iul
Mihail Kogălniceanu74, proces determinat de condiţiile externe şi de climatul intern
favorabil foştilor revoluţionari75. Vasile Mălinescu, după întoarcerea din exil, se alătur A
66 Ronuîuii

la 1859, voi. I, Bucurcşti, 1984, p. XII; Al. Zub, Cunoaştere de sine şi integrare,
Iaşi, 2004, p. 119. (în continuare Cunoaştere de sine...).
67 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii la Marea Unire, voi. V, Iaşi, 2005, p. 99. (în
continuare De la constituirea naţiunii...)
" Dumitru Ivănescu, Evrei şi r o m â n i p. 98.
mActe şi documente, voi. II. p. 623.
(l Românii la 1859, voi. I, Bucureşti, 1984, p.XlI.
1Gh. Platon, De la constituirea naţiunii ..., vol.V, p. 100.
‘ Dumitru Ivănescu, Evrei şi români.... pp. 98-99.
' Cornelia Bodea, art. cit., p. 165.
HAl. Zub, Mihail Kogălniceanu un arhitect...; Idem, Mihail Kogălniceanu istoricul,
Bucureşti, 1974.
75 Cel puţin în Moldova domnitorul Grigore Alexandru Ghica a întreprins un turneu de
propagandă în favoarea unirii, de asemenea a intervenit în sistemul administrativ al ţării prin
modificarea unor funcţii în Consiliul administrativ cu scopul de-a asigura pătrunderea în
căimăcămie a unioniştilor în situaţia în carc tronul ar fi rămas vacant. Dumitru Vitcu, Unionişti
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A p t ' •! ■onduse de Mihail Kogălniceanu, sperând în cuvintele exprimate în Dorinţele
naţionale, program prin care românii erau impulsionaţi „la statornicie şi
1 ,t 25 mai 1856, la Iaşi, a luat fiinţă
Societatea
Unirii, întemeiată „în scopul
1
"in
■pui.',.: ii luptei pentru unirea Moldovei cu Muntenia” sub un prinţ străin „mai ales ...
jpfttr l.miiliile domnitore în Europa, afară de dinastiile staturilor megicşc”7\ Prin
Mftyi.i pc scena publică a accstci societăţi, mişcarea unionistă din Moldova „dobândise
‘I v it e i/a r c legală şi centralizată”79, iar organul ei de presă Steaua Dunării a facilitat
ica ideilor unioniste în rândul populaţiei. Publicaţia se adresa unui public mai
ip y .l> i ititori, în special cclor „ţinuţi până acum departe de viaţa inteligenţii, care
IM*)' .i se trezi şi cunoaşte puterea şi driturile ...” 80 şi avea drept scop „dc a ţinea pre
I ŞM'1 ul român într-o conştiinţă lămurită şi continuă...”M. Nicolae Ionescu, unul dintre
«fi«U «orii Stelei Dunării, îl atentiona pe Vasile
Mălinescu într-o scrisoare trimisă la 8
O1)
| fMM-nihrie 1856, că înfiriparea unui jurnal “ unionist în ţară „prezintă multe dificultăţi”
câ e de preferat să se publice articolc în presa franceză, fiindcă ar fi mai uşor de
MM"-nat opinia publică franceză la cauza românească .83 Pentru atingerea accstui
w *tiv, Vasile Mălincscu sc preocupa de strângerea dc fonduri, folosite pentru
W t’iubinarca” între guvernul franccz şi emigranţii români, pentru mitinguri în capitala
04
*
fi» c/ă şi „alte nevoi.” Guvernul francez „este departe de a fi părăsit ideea Unirii”,
ton i Vasile Mălinescu lui D. A. Sturdza, informaţie argumentată de scrisoarea
C n ulului francez la Iaşi, Victor Place, persoană agreată de Napoleon al III lea.
„împăratul ţine mai mult decât oricând la dânsul (Victor Placc n. ns.)”N5, sc specifica în
■tiftiva pc carc Mălinescu o văzuse.
în acelaşi timp, Societatea Unirii a decis ca propagarea principiilor unirii să se
fui i prin broşuri, prin presă, prin trimiterea de delegaţii în judeţele ţării şi prin
Convocarea unor adunări, atât în capitala Moldovei cât şi în sate .86
După aproape un deceniu, reprezentanţii unionişti puteau să se exprime şi să
Colaboreze în propria lor ţară. După Tratatul dc la Paris mişcarea unionistă acţiona lent
datorită întârzierii firmanului în baza căruia trebuiau convocate Adunările ad-hoc'1', dar
)i separatişti in faza confruntării decisive, în voi. Vărstele Unirii, laşi, 2001, p. 94; Dan
Berindei. op. cit., p. 39.
Alexandru Zub, Mihail Kogălniceanu un arhitect..., p. 64
Documente ale unirii, Bucureşti, 1984. p. 191.
Id e şi documente, voi. III, p. 531; Vezi şi Documente ale unirii, Bucureşti, 1984, p. 191; Dan
Berindei, op. cit., p. 38-39.
' Dumitru Vitcu, art. cit., p. 94.
Dan Berindei, op. cit., p. 35; apud. Steaoa Dunării, nr. 8, din 18 octombrie 1855.
Documente ale unirii, Bucureşti, 1984, p. 189.
*■’ Se referea la ziarul unionist Steaua Dunării carc a apărut la 1/13 octombrie 1855.
BAR, Fond D. A. Sturdza, Corespondenţă, S 24 (2)/DCCCXC, f.3; vezi şi Documente
privind Unirea Principalelor, voi. III, Bucureşti, p. 151. (în continuare D.U.P.).
‘ BAR, Fond D. A. Sturdza, Corespondenţă, S 24 (2)/DCCCXC, f. 3; D.U.P., voi. III. p. 151.
" Ibidem-, BAR, Fond D. A. Sturdza, Corespondenţă, S 24 (2)/DCCCXC, f. 4.
w’ Dan Berindei, op. cil., p. 39
' Al. I. Gonţa, Firmanul pentru convocarea Divanurilor ad-hoc şi problema Unirii
Principatelor Române, în Studii, 1960, pp. 281 - 296.
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la sfârşitul anului 1856 şi începutul cclui următor acţiunilc unioniste din Principate s-au
intensificat^, românii sperau într-o „modificare a statutului internaţional al
Principatelor”*9. Proiectul firmanului, aşa cum fusese comunicat puterilor europene prin
circulara din 14 octombrie 1856, nu accepta Unirea. Cinci articole se preocupau dc
alcătuirea a cinci comitete, iar cel de al şaselea dc condiţiile pc care trebuia să Ic
îndeplinească alegătorul90. La final, proiectul prevedea că, în cazul în care indicaţiile
vor căpăta „o conduită derogatorie’’^1, Turcia va adopta măsuri represive. Aşadar planul
otoman urmărea păstrarea suzeranităţii Porţii asupra Principatelor şi orice litigiu în accst
sens era neavenit în condiţiile în care sultanul considera că Unirea nu putea să fie
realizată atâta timp cât Principatele se mai aflau încă „supuse exploatării turceşti”92.
întârzierea convocării Divanurilor ad-hoc i-a determinat pe emigranţii români sA
se manifeste public în articole dc presă, mitinguri şi pe lângă guvernele europene. La 24
octombrie 1856, Vasile Mălinescu îi trimite Iui D. A. Sturdza o scrisoarc primită de la
Paris dc la un susţinător al Unirii în care se arata că problema românească va reveni în
viitoarele dezbateri din capitala franceză, „unde se va hotărî fară divanuri ad-hoc şi fără
ca comisarii să mai vie în principate”9’. Anglia putea fi sensibilizată prin „mitinguri la
Mancester, Liverpol şi în fine la Londra”, locaţii unde aveau să se întrunească „cele mai
mari somităţi”94. Comitetul filo-român din capitala Marii Britanii urma să se adreseze
opiniei publice engleze prin intermediul publicaţiilor pentru „a provoca chestia...cu
deplinătate şi a face une presion forte dc l’opinion publiquc sur le gouvernement”95.
Relaţiile diplomatice cu oamenii politici englezi le asigurau românilor speranţa
realizării depline a Unirii, deoarece „inglesii când se pun pc un lucru îl duc până la
capăt...le intră în cap şi în inimă lucru anevoie; dar apoi când înţeleg bine o chestie să te
ţii...” remarca unionistul Vasile Mălinescu. De asemenea, se impunea în acest context
conlucrarea cu cei din ţară. Moldovenii şi muntenii trebuiau să trimită o adresă protestaţie semnată dc cât mai mulţi unionişti către Anglia, Franţa şi Sardinia prin carc
să se arate încălcarea drepturilor şi libertăţilor de exprimare şi să se revendice „unirea şi
autonomia”97. La rândul său, Vasile Mălinescu a intervenit pc lângă consulul francez Ia
Iaşi, Victor Place, „pentru punerea în lucrarc a proiectului de mai sus”98, invitându-1 la o
partidă de vânătoare la Comăncşti. Victor Place a fost un susţinător al Unirii
Principatelor Române. Acesta nu a reuşit să onoreze invitaţia lui Vasile Mălinescu, însă
l-a asigurat de sprijinul Franţei care „este departe de a fi părăsit idcea unirii”. în
corespondenţa cu D. A. Sturdza, Vasile Mălinescu specifica că punctele dc vedere
divergente dintre Anglia şi Franţa sunt dăunătoare pentru „chestiea Principatelor

noastre”99, de aceea ar trebui insistat pe lângă guvernul englez în favoarea Unirii.
Instaurarea noului regim administrativ prin numirea lui Teodor Balş la cârma
Moldovei, 2/14 iulie 1856, după ce Grigore Al. Ghica îşi încheiase cei 7 ani de domnie
i onform Convenţiei dc la Balta Liman, satisfăcea aşteptările adversarilor Unirii. Din
luna decembrie 1856 caimacamul a restructurat guvernul prin numirea de noi miniştrii şi
înalţi demnitari „numai dintre separatiştii de crez ori de circumstanţă” 100.
în februarie 1857, la Iaşi, Vasile Mălinescu subscrie alături de D. Rallet, D.
Cozadini, C. Rolla, A. Panu, M. Kogălniceanu ş.a. la actul dc constituire a Comitetului
electoral al Unirii, unde s-a pronunţat, încă de la înfiinţarea lui, „pentru Unirea
Principatelor Române într-un singur stat, după înţelegerea ...cu o mare parte din
amicii...politici...” 101.
Comitetul electoral al Unirii din Iaşi a avut, încă de la început, o activitate
perseverentă, axată în jurul cauzei româneşti. Acţiunile comitetului din Iaşi şi din judeţe
au fost coordonate dc către membrii săi, facându-se purtători de cuvânt ai intereselor
mişcării unioniste în faţa reprezentanţilor Puterilor Garante .102 La 7/19 februarie 1857,
maiorul Vasile Mălinescu subscric la petiţia adresată Marelui vizir . 103 Emisă din
capitala Moldovei, aceasta condamna nerespcctarea prevederilor stabilite în înţelegerea
încheiată la 30 martie 1856 între Puterile Garante. După aproape un an de la instalarea
Căimăcămiei Moldovei, petiţionarii revendicau respectarea drepturilor stabilite prin
Tratatul dc la Paris şi încercau să asigure o legalitate a alegerilor potrivit intereselor ţării
şi adevărului pentru care militase revoluţionarii paşoptişti: „Nous ne voulons pas, nous
ne demandons pas autre chose qu’une guarantie dc Tendere liberte de nos votes, dans
des elections, et de l’indcpcndance des deliberations de nos Divans.” 104, afirmau
semnatarii memoriului. De asemenea, subscrişii dezaprobau atitudinea Căimăcămiei
faţă dc legalitatea alegerilor membrilor Divanului „La Caimacamie de Moldavie, n ’offre
pas ces garanties que Ia bicnvcillance des puissances a voulu nous donner....”, erau
încrezători „dans l’csprit du trăite de Paris” şi ccreau „une combinaison, de nature â
assurer une liberte complete aux Divans” 105.
în aceeaşi zi, unioniştii moldoveni au expediat o misivă reprezentanţilor
puterilor semnatare ale Tratatului dc la Paris în care acuzau anormalitatea administraţiei
ţării şi îşi manifestau dorinţa pentru libertatea de exprimare a voturilor „dans la limite
que lc trăite de Paris nous a traces” 106, pentru o conduccrc obiectivă, în conformitate cu
speranţele întemeiate de Marile Puteri.
La 1/13 martie 1857, a avut loc, la Iaşi, o întâlnire unde s-a adoptat programul
unioniştilor din Moldova107, elaborat „pe înşişi principiile Tratatului de la Paris”, în care

8S Dumitru Vitcu, art. cit., p. 97.
Dan Berindei. op. cit., p. 43.
90 ALI.Gonţa, art. cit., pp. 288-289.
91 Ibidem, p. 289.
92 Ibidem.
93 BAR. Fond D. A. Sturdza, Corespondentă, S 24 (1)/DCCCXC, f. 2.
1,4 Ibidem, f. 3.
95 Ibidem.
9<’ Ibidem.
}1 Ibidem. f. 3-4.
9S Ibidem.
Sn

278

99 Ibidem. S 24 (2)/DCCCXC, f. 2.
100 Dumitru Vitcu, art. cit., p. 97.
101 Gândirea social- politică despre

unire (1859), Bucureşti, 1966, p. 100, 102; apud. Acte şi
documente, voi. III, pp. 1107 - 1108.
102 Dan Berindei, op. cit., p. 45.
103 Acte şi documente, voi. III, p. 1141.
104 Ibidem, p. 1140.
105 Ibidem.
106 Ibidem, p. 1143
107 Ibidem. voi. IV, p. 40.
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IOK
fuseseră prevăzute opt puncte importante pentru reformarea societăţii mm
specificaţia atentă „ca toate reformele...să se facă nu cu jignirea, ci cu rcspccM*
puterea autonomiei noastre ” . 109 A fost mult mai potenţat faţă de programul S.
Unirea. în program erau incluse cele patru cereri ale românilor: unire, |»dM
autonomia şi neutralitatea Principatelor, guvern constituţional reprezentativ 71
reprezentativă. Se mai proclamau principiile de bază ale viitoarei organizări
„...deplina libertate a legislaţiei, supunerea străinilor aflători în Principate U
pământului” 110. Printre semnatarii programului, în calitate de membru, s-a aflat >1 '
Mălinescu, alături de mulţi alţii111. După două zile de la lansarea programului uit
ai moldovenilor, la Bucureşti a avut loc, în sala Bossel, o întrunire la carc * »
conducerea unionistă, în fruntea căreia s-a aflat C.A. Creţulescu, secondat d*
Costaforu şi C. Bosianu112. La aceeaşi dată a fost votat programul muntean al im»*
unioniste din carc nu lipseau aceleaşi deziderate. Al. G. Golescu s-a aflat
semnatarii programului în funcţia dc vicepreşedinte al Comitetului Unirii dii| 1
Rom ânească."'
1
Comitetul unionist moldovean a avut ramificaţii şi în unele judeţe ale ţArll*
precum Bacău, Roman, şi a intrat în atenţia autorităţilor statului. Astfel la 19 11
1857 s-a emis un ofis prin care a fost interzisă constituirea unor astfel dc comitctc ..
autorizaţia cârmuirii”.
în vizonii organelor localc au intrat şi cei 10 membrii ai comitetului, printre *Ml
îi amintim pc Vasile Mălinescu, Ştefan Catargi, Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Kakd,
Anastasie Panu, Dimitrie Cozadini ş.a. Ministerul Trebilor din Lăuntru trebuia să dvtfft!
la îndeplinire noile prevederi şi să ia „măsurile poliţencşti ce s-ar socoti...asupft
comitetului ce s-a instituat” 115.
jl
Vasile Mălinescu a mai semnat, împreună cu C. Humiuzachi, P. Mavroghcm ţ«
D. Cozadini, adresa către comitetele din judeţe, din cuprinsul căreia se desprind
intenţiile membrilor unionişti dc a publica „scrieri desvelitoare ideiei Unirii” u'. In
acelaşi timp unioniştii moldoveni aşteptau un ajutor de la presa străină. O parte a pn \.-t
europene nu acorda un spaţiu generos problemei româneşti, fiind în opoziţie faţ;1 tic
năzuinţele românilor, însă publicaţiile precum, Le Constitutionnel, L ’independam't
Belge, Le Message du Midi, Le Peuple, La Reforme, La Republique ş.a. au îmbrăţişat
„cu căldură ” 117 cauza româncască şi erau în favoarea Unirii Principatelor, transmiţând
K)SGh. Platon, Românii in veacul construcţiei..., pp. 356-357.
Y. w , v / v H « i c / / / e ,
109 Acte şi documente, voi. IV, p.41, apud. Gândirea social-politică despre unire (1859),
Bucureşti,
'ureşti, 1966, p. 103.
110 Ibidem.
1
111^1 Ibidem, p. 42.
‘ Dan Berindei, op. cit., p. 45.
113 Anastasie Iordache, Revoluţionarii Goleşti, Bucurcşti, 2002, p. 257.
114 Adresa Comitetului central al Unirei din Iaşi către comitetele din judeţe informa pe membrii
unionişti din ţinuturi despre măsurile luate la ultima întrunire, şi anume înfiinţarea unei locaţii
destinate păstrării corespondenţei, publicării unor articole favorabile unirii şi sensibilizarea
presei străine. Acte şi documente, voi. IV, p. 45.
115 D.U.P., voi. I, p. 21.
1116
17 Acte şi documente, voi. IV, p. 45.
Al. Zub, Cunoaştere de s i n e p. 119.
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opiniei
franceze
prin
articole
şi
note
avantajoase
intereselor
> rfti, Adversarii Unirii se puteau exprima cu uşurinţă atât în cotidianul La
II I v. unde la comanda caimacamului Vogoride s-au semnat articole împotriva
a dezlănţuit „o virulentă campanie antiunionistă” 119, cât şi în publicaţia
./<• Constantinopole.
1
nioniştii moldoveni preconizau o posibilă întrevedere cu reprezentanţii Marilor
lip it 1'.-utru a li se aduce la cunoştinţă „cuvenitele observaţii asupra firmanului de
■MkH'aie a Di van uri lor” 120 La 2/15 martie 1857, Comitetul Central al Unirii se
i' intr-o şedinţă „mai serioasă” la Iaşi pentm a alege un subcomitet, din care
parte şi Vasile Mălinescu121, unde s-a redactat un jurnal în urma căruia Mihail
poft im%-anu a fost însărcinat să elaboreze modificările la observaţiile privind firmanul
M»
n ii Divanului ad-hoc. Hotărârile comitetului
urmau
să fie răspândite
în . ţinuturi,
•
•
^
^
•
1 *?2 A
unionistul Vasile Mălinescu şi cei trei semnatari ai adresei sus amintite. “ In
r.i zi, Vasile Mălinescu, într-o misivă, îi comunica lui D. A. Sturdza despre starea
■ ij’iiit din Moldova şi faptul că unioniştii moldoveni sunt „deprinşi la bătălie cu
M l v dc glanţ şi mănuşi albe” 123, cu scopul unei rezolvări mai rapide a cauzei
•pu nu.-şti, mai ales că se citise şi se publicase firmanul otoman.
Totodată, diplomatului turc însărcinat cu citirea ordinului emis de sultan i-a fost
^ffiuiat un memoriu neiscălit, redactat dc grupul dc acţiunc unionistă, din care rezulta
•ii.ipierea faţă de Turcia. Aceştia dezaprobau toate defăimările aruncate asupra lor, şi
pliau că nu au fost „împotrivători Porţii” 124. Mai târziu ei vor sesiza inflexiunile
Jto iaei, atunci când, alături de Austria cu „meşteşugurile lor” 125, participă Ia falsificarea
(|j*i»lor electorale dând câştig de cauză separatiştilor. Imperiul Otoman practica o
iHilitică bine elaborată, în concordanţă cu intenţiile acestuia de a păstra neştirbită
HiA'ranitatea asupra Principatelor. O unire fie şi administrativă, nu neapărat teritorială,
«1 lî dus la o distanţare a Ţărilor Române faţă de Turcia şi implicit la independenţa
(h estora. Vasile Mălinescu remarca că „Unirea Principatelor ar duce la ridicarea lor
( | arilor Române n.ns.) ca Regat independent, care, ca şi al Grccici, ar fi gata să atace
1 urcia”.12'’ Momentul independenţei nu avea să întârzie, având în vedere schimbările
jMliticc externe. Imediat după citirea firmanului s-a trecut la,adunarea listelor dc
alegători din ţinuturi. Comitetul Central al Unirii prin reprezentanţii săi pregătea
eventualele constatări asupra ordinului otoman.
Vasile Mălincscu spera într-o rezolvare paşnică şi cinstită la alegerea Divanului
Gh. Platon, Lupta românilor pentru unitate naţională. Ecouri în presa europeană. 18551859, Iaşi, 1974, pp. 32-72.
' Al. Zub, Cunoaştere de sine..., p. 119
'Acte şi documente, voi. IV, p. 45.
' BAR, Fond D.A. Sturdza, Corespondenţă, S24(5)/DCCCXC, f. 1; vezi şi D.U.P., voi. III, p.
206.
1 Acte şi documente, voi. IV, p. 47.
1:1 BAR, Fond D.A. Sturdza, Corespondenţă, S24(6)/DCCCXC, f.l; vezi şi D.U.P., voi. III, p.
206.
1:4 Ibidem; BAR. Fond D.A. Sturdza, Corespondenţă, S24(6)/DCCCXC, f. 3.
125 Afirmaţia îi aparţie lui Vasile Mălinescu, BAR, Fond D.A. Sturdza, Corespondenţă,
S24(5)/DCCCXC, f. 5.
126 Studii şi documente, voi. XVIII, p, 90-91.
281

Marcel CATRINAR

ad-hoc al Moldovei, chestiune „de la care atârnă tot” 127, chiar şi viitorul Principatelor
Române. Cuvântul „unire” era prezent în mai toată corespondenţa lui Mălinescu128. în
scrisorile dintre părintele Vâmav şi Vasile Mălinescu Unirea era considerată ca un
„Hristos a înviat”. Părintele Vâmav afirma că unitatea românilor nu era departe „până la
«
• •
•
•
I
*
atâta eram dc pătrunşi în inimile noastre dc credinţă că va fii (Unirea n.ns.)” . In
epistola din 2 martie 1857, către D. A. Sturdza, Vasile Mălinescu a continuat sil
evidenţieze spiritul încrezător al unioniştilor faţă de problema românească, afirmând efl
„dc ne vom purta bine vom putea face ca să nu mai înotăm în glod” 130. Epistola a
închiat-o prin a-i adresa destinatarului „Salutare şi unire” 131.
în următoarele noastre intervenţii vom aduce în discuţie implicarea lui Vasile
Mălincscu la alegerile corecte a deputaţilor din Adunarea ad-hoc a Moldovei şi dc
asemenea contribuţia acestuia la alegerea noului domn al Principatelor Unite.
Putem conchide la finele intervenţiei noastre că Vasile Mălinescu merită să fie
încadrat în galeria diplomaţilor Unirii alături de Vasile Alecsandri, Costache Negri,
•
1
Dumitru Brătianu, Ludovic Stcege, Mihail Kogălniceanu ş.a. . Sc poate pune pc seama
providenţei plasarea lui Mălinescu în cadrul evenimenţial al Unirii ca actor şi martor în
acelaşi timp. Născut într-o „epocă privilegiată”, „decisivă pentru destinele poporului
român” , 133 cu „largi semnificaţii istorice” 1 Vasile Mălinescu se strecoară cu abilitate
printre protagoniştii vremii. Unirea a reprezentat poate punctul focalizator asupra căruia
Vasile Mălincscu şi-a îndreptat toată atenţia. Intrând în sferele personalităţii
mălinesciene se pare că agitaţia, efervescenţa, creativitatea, intenţia şi colaborarea au
premers încă din tinereţele sale. Nu trebuia decât să se aprindă scânteia interioară pentm
ca spiritul său să acţioneze dictat dc interese patriotice şi nobile. La 20 octombric 1862,
Vasile Mălinescu îi scria lui C. A. Rosetti că promisiunea făcută fiului acestuia de a-i
trimite un autoportret se va îndeplini, iar „de câte ori în cariera vieţii sale ar simţi
durerea dreptăţii împilate, astă imagine să-i servească de mângâiere şi încurajare,
aducându-i aminte că şi alţii înainte au suferit şi totuşi au persistat în causa cea bună.” u i
Cauza românească şi-a urmat traseul ei determinat de condiţiile interne şi externe pro
sau contra Unirii. Sprijinul lui Vasile Mălinescu în actul Unirii de la 1859 a fost
meritoriu şi din acest motiv personalitatea şi activitatea sa prounionistă trebuie
exploatate la justa lor valoare. Cercetările viitoare vor completa tabloul dc ansamblu al
contribuţiei mălinesciene la Unirea Principatelor.
•

127 BAR,

•

•
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Vasile Mălinescu et l’Union des Principautes R oum aines

Le 24 janvier 2009 a ete l’anniversaire de 150 annees des l’Union des
Principautes Roumaines, la Moldavic et la Valachie, moment mis en evidence en
certaincs etudes amplcs et en documcnts dc l’epoque. A l’accomplissement de l’union
naţionale ont apporte leur contribution des personnalites remarquablcs dc l’epoque,
panni lesquels on mentionne Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, les freres Golescu, Dumitru Brătianu, etc. Parmi ceux-ci, on retrouve Vasile
Mălincscu, aussi, le revolutionnaire de 1848, deputc de l’Assemble Ad hoc de la
Moldavie, membre de la Commission Centrale dc Focşani. Le journal unioniste “Steaua
Dunării”, de la redaction duquel faisaient pârtie Vasile Mălinescu, Mihail Kogălniceanu
et Nicolae Ionescu, a porte son secours dans la rcalisation de l’union des Roumains.
I.'idce de l’union de tous les Roumains apparaît dans Partide “Flamura (steagul)
românilor”, signe par Vasile Mălinescu, publie en “România Viitoare”, le journal des
cxiles de Paris. Notrc etude soumet â l’attention des lecteurs des faits scqucntiels et des
protagonistes qui ont participe â l’Union des Principautes Roumaines. Nous avons
essayc de mcttre cn relief le role de Vasile Mălinescu dans Ic devcloppcment dc ces
cvenements-Iâ.

Fond „D.A. Sturdza”, Corespondenţă, S24(6)/DCCCXC, f.3; vezi şi D.Ud3., voi. UI, p.

206.
128 Vezi corespondenţa cu monahul Vânav de la mănăstirea Neamţ. Studii şi documente, voi.
XVIII, pp. 3-12.
129 Studii şi documente, voi. XVIII, p. 10.
1,0 BAR, Fond D.A. Sturdza, Corespondenţă, S24(6)/DCCCXC, f.4; Vezi şi D.U.P., voi. III, p.
206.
131 Ibidem.
132 Despre aceşti diplomaţi vezi lucrarea lui Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Bucureşti, 1979,
250 p.
133 AI. Zub, Mihail Kogălniceanu un arhitect.... p. 8 .
131 Ibidem, p. 7.
135 BAR, Fond C. A. Rosetti, S53/LXI, f.l.
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M E D A L II R O M Â N E ŞT I DIN
C O L E C Ţ IA C O M P L E X U L U I M U ZE A L B U C O V IN A
Cristina PÎNZARIU

Complexul Muzeal Bucovina deţine în patrimoniul său, în cadrul colecţiei de
numismatică un număr impresionant dc decoraţii (ordine, medalii, plachete, cruci şi
insigne), dintre care, piesele româneşti, se pot grupa pe următoarele teme: conducători
de stat, personalităţi dc seamă ale vieţii politice şi culturale, evenimente istorice, sociale
şi culturale, instituţii economice şi culturalc.
Prin publicarca acestui articol se doreşte punerea în evidenţă a atenţiei deosebite
carc se acordă astăzi problemei punerii în circulaţie în circuitul interesului public, a
valenţelor ştiinţifice şi cultural-educativc a colecţiilor. Tematica colccţiei muzeului
nostru este diversă, reprezentând evoluţia vieţii politicc, economice, culturale a
poporului nostru, o adevărată memorie în metal a principalelor evenimente ale istorici
moderne şi contemporane.
în special după Unirea Principatelor, arta medalistică românească a început să se
dezvolte, domnitorul Alexandru Ioan Cuza instituind ccle mai vechi ordine naţionale
româneşti (Ordinul „Steaua României”, „Virtutea militară”) 1, ele neputând fi acordate
decât unui număr restrâns dc persoane.
Ccle două războaie mondiale şi-au pus amprenta şi asupra înregistrării pieselor
medalistice, aşa după cum reiese din registrele inventar, provenienţa lor nu se mai
cunoaşte. La cele la carc se cunoaşte, ele au îmbogăţit colccţia prin donaţii şi achiziţii.
Sistemul de decoraţii româneşti, unul din atributele suveranităţii de stat s-a
instituit în perioada 1877-1931, când s-au desfăşurat evenimente istorice deosebite,cum
ar fi: proclamarea independenţei de stat a României faţă de Poarta Otomană la 9 mai
1877, proclamarea regatului din 1881 şi făurirea statului naţional unitar român din anul
1918. Au fost create decoraţii de pace şi dc război cuprinzând ordine, medalii, cruci şi
insigne.2
Instituirea Ia 10 mai 1877 a Ordinului Steaua României, ca simbol al
independenţei proclamate în ceasurile anterioare, „împinge” decoraţiile româneşti spre
sistemul latin; faptul este firesc, având în vedere că proiectatul „Ordin al Unirii” pc carc
dorea să-l instituie domnitorul Cuza în 1864 şi a cărui formă de bază şi organizare este
preluat de „Steaua României” - avusese drept model Ordinul „Legiunii de onoare
franceze", iar Constituţia adoptată în 1866 era puternic inspirată din cea belgiană .3

' C. Flondor şi Constantin Moisil. Decoraţiunile româneşti, în Enciclopedia României, voi. 1,
1938, p. 85
Ibidem, p. 85.
I loricei Marinescu, Date cu privire la noul sistem de decoraţii al României, în Cercetări
numismatice VIII, 2002, p. 519
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Sistemul de decoraţii cuprinde până în anul 1931 un număr de patru ordine
naţionale (Carol I, Ferdinand 1, Steaua României, Coroana României) şi un ordin militar
(Mihai Viteazul) la acestea adăugându-se un număr de medalii, cruci şi semne onorifice
în patrimoniul Complexului Muzeal Bucovina se află o interesantă colecţie dc
astfel de decoraţii, din carc vom face prezentarea unor piese medalistice emise dupîl
1877, când arc loc adevărata naştere a sistemului românesc de decoraţii, până în anii
primului război mondial şi în perioada următoare şi au fost acordate pcntai răsplătirea
faptelor de eroism pe câmpul dc luptă.
Au existat şi încercări înainte dc cucerirea independenţei de a se institui medalii,
cu caracter de distincţie, unele reuşite, altele nu, fiind considerate recompense. Putem
cita în acest sens medalia Pentru destoinicie şi ordine din 1851 a lui Barbu Ştirbei,
Virtutea militară, Devotament şi curagiu (1864), înfiinţate de către Alexandru Ioan
Cuza şi acordate unor apropiaţi ai săi. Tot lui Cuza i se datorează şi prima încercare, din
păcate nereuşită, de a înfiinţa un ordin, numit Ordin Naţional. Piesele ordinului au fost
comandate şi executate la Paris, dar ele nu s-au acordat, ci doar înmânat unor apropiaţi
ai domnitorului. Aceste piese, uşor modificate, au devenit mai târziu însemnele gradelor
primului Ordin Naţional, înfiinţat de către domnitorul Carol I, sub numele dc Steaua
României. Ca domnitor, aflat sub suzeranitate turcească, Carol I a reuşit să instituie
decoraţiile Virtutea militară şi Bene Merenti, precum şi însemnele onorifice pentru 18 şi
25 dc ani serviţi în armată.
în 1881, când România a fost proclamată regat, s-a înfiinţat al doilea ordin
naţional numit Coroana României, iar în 1906, la aniversarea a 40 dc ani de domnie a
lui Carol I s-a instituit cel mai înalt ordin românesc: Ordinul Carol I.
Primul ordin militar propriu-zis a fost înfiinţat în anul 1916 dc cătrc regele
Ferdinand I. Este vorba de cătrc Ordinul Mihai Viteazul, considerat ca cel mai înalt
ordin militar românesc .5
Aceste particularităţi ale medalisticii româneşti se regăsesc şi în Colecţia
Complexului Muzeal Bucovina care cuprindc medalii şi plachete începând cu anul
Unirii dc la jumătatea secolului al XlX-lca până în zilele noastre.
Am ales pentru publicare medalii, ordine şi cruci despre războiul de
independenţă, proclamarea regatului, primul război mondial şi făurirea statului naţional
unitar român.
Războiul de independenţă şi proclam area regatului.
ORDINE:
I. STEAUA ROMÂNIEI
Este cci mai vechi ordin naţional românesc, creat dc Alexandru Ioan Cuza în
1864, însă în această formă a fost acordat unui număr foarte restrâns de persoane.
în 1887, după proclamarea independenţei, prin legea votată la 9 mai, accst ordin
este instituit definitiv, stabilindu-se cinci grade: cavaleri, ofiţeri, comandanţi

4 Nicolac Lclescu, Decoraţii româneşti 1860-1947,
5 C. Flondor şi Constantin Moisil, op. cit., p. 89

Suceava, 1991, p. 8

(comandori), mari ofiţeri, mari cruci.6
în colccţia Complexului Muzeal Bucovina există cinci ordine naţionale „Steaua
României” cu următoarele grade: grad Cavaler pentru militari (nr. inv. MC/2354), grad
Ofiţeri (nr. inv. MC/2353), grad Mare ofiţer (nr. inv. MC/2359, nr. inv. AR/1642,
AR/l 643).
1. Ordinul Steaua României, Grad de Cavaler pentru militari.
Autor: România; md. 1877; nr. inv. MC/2354; caice bizantină emailată albastru,
între coroană şi însemn are două spade încrucişate.
Avers: în centru un medalion emailat roşu pc care se află cifra lui Carol I.
Medalionul este înconjurat de un inel cu frunze de stejar emailat verde.
Revers: Medalionul ccntral emailat roşu poartă acvila cu zborul deschis. Inelul
cc înconjoară medalionul are inscripţia „In Fide Salus”.
Se poartă pe partea stângă a pieptului; spadele au 49 mm.
Bibi.: E.R., voi. I., 1938, p. 86
2. Ordinul Steaua României, Grad de Ofiţer.
Autor: România; md. 1877; nr. inv. MC/2353; diam. 40 mm. Crucea bizantină
emailată albastru sumiontată de coroana regală.
Avers: în centru un medalion emailat roşu pc carc sc află cifra lui Carol I.
Medalionul este înconjurat dc un inel cu frunze de stejar emailat verde.
Revers: Medalionul central emailat roşu poartă acvila cu zboail deschis. Inelul
cc înconjoară medalionul arc inscripţia „In Fide Salus”. Panglica roşie cu două
dungi albastre, pe margini are aplicată o rozetă.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 86
3. Ordinul Steaua României, Grad de Marc Ofiţer, Comandor.
Autor: România; md. 1877; nr. inv. AR/1642; diam. 65 mm. Cruce emailată
albastru, se adaugă două spade încrucişate cu vârfurile în sus între însemn şi
coroană. Panglica este roşie cu câte o dungă argintie pc bordură.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 86
4. Ordinul Steaua României, Grad dc Marc Ofiţer.
Autor: România; md. 1877; nr. inv. MC/2359. Cruce bizantină emailată albastru.
Avers: Cifra lui Carol I. Medalionul este înconjurat dc un inel emailat verde,
având frunze de stejar.
Revers: Acvila cruciată cu zborul deschis şi un inel circular emailat albastru cu
inscripţia „In Fide Salus”. Crucca este surmontată dc coroana regală cu raze
între braţe.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 86
5. Placa Ordin Naţional Steaua României, grad Mare Ofiţer.
Autor: România, md. 1877, nr. inv. AR/1643.
Placa din argint este în formă de stea diamantată cu 8 grupe de raze având
'' Nicolae Lelcscu, op. cit., p. 31
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medalionul avers al crucii: cifra Iui Carol I şi un inel emailat albastru pe caic \>
află înscrisă deviza: „In Fide Salus”.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 86
II. COROANA ROMÂNIEI
Ordinul Coroana României a fost creat în 1881, fiind acordat în anii primului
război mondial atât militarilor cât şi civililor pentru a răsplăti serviciile deosebite
aduse statului. Regulamentul ordinului a fost publicat în 1885 şi modificat in
1906 şi 1932. Alături dc Ordinul Ferdinand I poate fi acordat şi femeilor.7
Muzeul deţine două ordine în grad de cavaler (nr. inv. MC/2355), trei ordine in
grad de ofiţer (nr. inv. MC/2356), trei ordine în grad de comandor (nr. inv
MC/2357) şi un ordin în grad de mare ofiţer (nr. inv. MC/2358).
6.

Ordin naţional civil Coroana României, grad Cavaler.
Autor: România, md. 1881, metal emailat rips, diam. 40 mm, nr. inv. MC/2355.
Avers: O crucc dc Malta emailată roşu închis cu marginile albe având la mijloc
un medalion rotund din email roşu pc carc se află coroana regală înconjurată dc
un inel emailat alb cu inscripţia: „Prin noi înşine” 14 martie 1881.
Revers: Pe medalion ccntral data 10 mai şi pe inelul circular anii 1866, 1877,
1881; între braţele crucii cifra regală.
Panglica este albastră cu două dungi argintii.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 87.
7. Ordin naţional Coroana României, grad Ofiţer.
Autor: România; md. 1881, metal emailat rips, diam. 40 mm, nr. inv. MC/2356.
Crucca dc Malta emailată roşu, iar pe margine emailată alb.
Avers: în medalion ccntral emailat roşu coroana regală aurită. Pc inelul
medalionului inscripţia „Prin noi înşine” martie 1881.
Revers: în medalionul central data 10 mai şi pe inelul circular anii 1866-18771881.
între braţele crucii cifra regală. Panglica este albastră cu o dungă argintie pc
bordură; o rozetă aplicată deasupra.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 87.
8.

Ordin naţional Coroana României, grad Comandor.
Autor: România; md. 1881-1932, metal email, rips, diam. 50 mm, nr. inv.
MC/2357.
Avers: Crucca de Malta emailată roşu cu bordurile albe. între braţele crucii câtc
o coroană regală, pe inelul circular inscripţia „Prin noi înşine” 14 martie 1881.
Revers: în medalionul central emailat roşu inscripţia „10 mai”. Pe inelul circular
anii 1866-1877-1881.
Panglica vişinie cu dungi argintii pc bordură.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 87.

7 Nicolae
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9. Ordin naţional Coroana României, grad Mare Ofiţer.
Autor: România; md. 1881, metal email rips, diam. 65 mm, nr. inv. MC/2358.
Avers: Caice dc Malta emailată roşu cu dungi albe. în mijloc un medalion din
email roşu cu coroana regală. Pc inelul circular inscripţia: „Prin noi înşine, 14
martie 1881”.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 87.
MEDALII
10. Apărătorilor independenţei (1878).
Autor: România; md. 1878; pentru civili şi militari; metal comun; diam. 30 mm;
nr. inv. MC/2458; MC/3380; MC/3488; MC/4069.
Avers: O figură feminină, călcând pc drapele şi arme şi ţinând în mâna dreaptă
întinsă o coroană din frunze de laur, iar în stânga, o spadă cu vârful în jos; la
stânga, este o acvilă.
Revers: în cunună deschisă din frunze de stejar şi laur, cifra regelui Carol I şi
inscripţia „Apărătorilor independenţei în războiul 1877-1878”.
Panglica lipseşte.
Medalia aceasta s-a acordat şi ofiţerilor şi gradelor inferioare din gărzile
orăşeneşti.
E.R., voi. I, 1938, p. 91.
11. Serviciul credincios (1878).
Autor: România; md. 1878; cl. III., diam. 30 mm; nr. inv. MC/3998; MC/4003.
Avers: Stema mijlocie a României din 1872.
Revers: Inscripţia pc două rânduri orizontale: „Serviciul credincios” înconjurată
de o ramură dc laur şi una dc stejar legată jos cu o fundă. Medalia este
surmontată dc coroana regală lungă dc 22 mm.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 91.
12. Avântul Ţării
Autor: România, md. 1913, diam. 35 mm; metal argintat şi oxidat; nr. inv.
MC/1198.
Avers: ştanţată o acvilă cruciată şi încoronată ţinând în gheara dreaptă spada, iar
în cca stângă, sceptrul. Pc pieptul acvilei se găseşte un medalion rotund cu efigia
regelui Carol I şi cu inscripţia „Carol I - rege al României”. Sub acvilă este
dispusă o eşarfă cu deviza „Pace”, iar pe marginea medaliei inscripţia
„înălţătorului avânt 1913”.
Revers: se găseşte ştanţată o scenă reprezentând trecerea armatei române peste
Dunăre, pe un pod de vase şi pcrspcctiva munţilor Balcani. Deasupra armatei
pluteşte o Victoric, întruchipată în stânga, o coroană de lauri. Pe marginea
medaliei sc află inscripţia circulară: „Din Carpaţi peste Dunăre la Balcani”.
Inelul de prindere este format din două ramuri dc frunze de lauri, iar panglica
avea culoarea albastru-violet cu dungi orizontale roşii şi galbene pc margini.
Bibi.: Medalii şi alte decoraţii, 1998, p. 31
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13. Realipirea Dobrogei (1895)
Autor: Camiol Fiul, România, md. 1895, bronz, diam. 76 mm, nr. inv. MC/405B
Avers: Bustul lui Carol I în profil spre stânga, la bază pe două rânduri cu frmi/t
dc lauri şi măslini eşarfa cu inscripţia „Nihil Sine Dieo”. în partea dc ain|
semicircular inscripţia „Carol I Rege al României”.
Revers: Monumentul din Tulcea şi inscripţia circulară continuată pe d<m*
rânduri: „Omagiu armatei române. Ţara şi dobrogenii recunoscători”.
Bibi.: E.R., voi. 1 ,1938, p. 90
14. Proclamarea regatului (1881)
Autor: Kullrich, România, md. 1881, cupm, diam. 57 mm, nr. inv. MC/4013.
Avers: Bustul lui Carol I în profil spre stânga şi inscripţia circulară Carol I regi
al României.
Revers: 4 medalioane mici pe margine cu capete de animale, central inscripţia
circulară: „Concurs de agricultură, continuată pe trei rânduri: Onoare muiu li
stăruitoare”.
Bibi.: E.R., voi. 1, 1938, p. 90
15. 25 de ani de la războiul de independenţă - plachetă comemorativă.
Autor: Camiol Fiul, România, md. 1902, bronz argintat, L: 67, 1: 37, nr. inv
MC/2371.
Avers: însemnul artileriei şi inscripţia pc 4 rânduri: „Majestăţii Sale Regelui
Carol 1 Ofiţerii de artilerie 1877-15 mai 1902”.
Revers: Fort la Dunăre cu două tunuri.
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 91
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CRUCI
18. Trecerea Dunării
Autor: România, md. 1878, oţel oxidat, diam. 43, nr. inv. MC/2461, MC/2463.
Cruce bizantină având pe avers în medalionul ccntral, inscripţia circulară
„Trecerea Dunării”.
Revers: Cifra regelui Carol I.
Destinată militarilor şi civililor care au participat la războiul dc independenţă.
Panglica este dc culoare roşie închisă, cu două dungi negre. Această cruce s-a
conferit şi ofiţerilor şi gradelor inferioare din armată care au cooperat cu armata
noastră dincolo dc Dunăre.
Bibi.: Decoraţii româneşti, 1991, p. 103.
19. Virtutea militară
Autor: România, md. 1880, tombac argintat, diam. 32, nr. inv. MC/2459.
Are forma „crucii dc fier” germane, aşezate pc o ghirlandă dc fmnze de stejar. în
ccntrul crucii, este un medalion rotund, carc reprezintă pe faţă efigia lui Carol I,
cu inscripţia circulară: „Carol I domn al României”.
Revers: Inscripţia pc două rânduri: „Virtutea militară”.
Panglica este roşie cu dungi galbene pc bordură.
Bibi.: Decoraţii româneşti, p. 70

Primul război mondial şi făurirea statului naţional unitar
16. Luarea Griviţeişi eliberarea Bulgariei 1907-m ed a lie comemorativă.
Autor: F. Saraga, Iaşi, md. 1907, bronz, diam. 40, nr. inv. MC/4022; MC/4046.
Avers: Busturile Iui Carol I şi ţarului Rusiei Alexandru II în profil spre stângii,
inscripţia circulară: „Alexandru II Russomm imperator, Carolus I Rcx
Romaniae”.
Revers: „lus” şi „Vis” anii 1877-1907. Inscripţia în ruseşte şi româneşte: „in
amintirea luării Griviţei şi a eliberării Bulgariei”. Stema Rusiei şi României.
Bibi.: M.P.R., p. 69
17. In amintirea eroilor căzuţi pe câmpiile Bulgariei (1907)
Autor: Camiol Fiul, România, md. 1907, bronz aurit, diam. 58 mm, nr. inv
MC/4024.
Avers: Monumentul eroilor căzuţi în Bulgaria ridicat la Tumu Măgurele
inscripţia semicirculară: „în amintirea eroilor căzuţi pe câmpiile Bulgariei”.
Revers: între două ramuri cu frunze dc lauri, inscripţia de pc monument:
„Ridicat în anul dc glorie al 41 de domnie al M.S. Regele Carol I din iniţiativa
unui comitet militar sub preşedinţia comandantului regimentului nr. 20 colonel
Solacolu şi concursul cetăţenilor teleormăneni Tumu Măgurele, oct. 1907”.
Bibi.: M.P.R, p. 83-84.

ORDINE
20. Ordinul Mihai Viteazul
Creat prin Legea din 21 decembrie 1916 publicată în Monitorul oficial nr. 223
din decembrie 1916; ordinul are trei clase: clasa I, clasa a Il-a şi clasa a IlI-a şi
era considerat cca mai înaltă decoraţie de război. Numărul membrilor era
nelimitat. A fost creat dc regele Ferdinand I.
în colecţic se găsesc două ordine cl. a-Il-a (nr. inv. A R /1640 şi AR /1641).
însemnul ordinului sc prezintă astfel: cruce treflată, smălţuită albastm, având
marginile aurite; în centrul său sc află pc avers cifra aurită încoronată a regelui
Ferdinand I, iar pe revers înscrisă data 1916. Crucea este timbrată dc coroana
regală aurită. Ordinul arc panglica de culoare roşie vişinie, cu bordurile din fir
aurite. Sc purta în comandarie (la gât).
Bibi.: Decoraţii româneşti, p. 45

Nicolae Lelescu, op. cit., p. 45
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21. Placa Ordinului Ferdinand grad de Mare Cruce
Ordinul „Ferdinand I”, a fost instituit prin legea din 8 mai 1929, fiind alături
dc Ordinul Carol 1 cel mai înalt ordin naţional, amândouă fiind egale în grad.
în colccţia medalistică a muzeului se află Placa Ordinului în grad de mcire
ofiţer, nr. inv. AR/3995.
Aceasta se prezintă sub formă bombată, pătrată cu diametrul de 72 mm
brăzdată dc un câmp dc raze, iar pe centrul ei fiind aplicată crucca ordinului
naţional verde. A aparţinut generalului lacob Zadik. Decoraţia s-a acordat unui
număr de 200 persoane care prin activitatea lor şi prin faptele militare au
contribuit la realizarea unităţii tuturor românilor ( 70 în grad de cavalcr, 50 în
grad de ofiţer, 40 în grad de comandor, 25 în grad de mare ofiţer, 10 în grad dc
mare cruce şi 5 cu grad de colan). Era al doilea ordin românesc după „Coroana
României”, carc se putea acorda şi femeilor. La şase luni după aplicarea
Regulamentului Ordinului „Ferdinand 1” s-a creat şi medalia cu acelaşi nunic
care urma să se acorde „pentru merite excepţionale faţă dc ţară şi pentru
activitate naţională” şi din care muzeul deţine câteva exemplare.
MEDALII
22. Medalia „Ferdinand / " este din bronz, arc diametrul de 31 mm, nr. jnv
MC/1260, prezentând pc avers bustul lui Ferdinand I în profil spre dreapta
înconjurat de inscripţia circulară: „Ferdinand I rege al României”. Pe avers apare
crucea cu braţele lăţite şi despicate la capete, în interiorul ci fiind naforatA o
formă stilizată - doi F adosaţi. Deasupra crucii e înscris anul 1914, iar dedcsubl
anul 1927. Panglica medaliei este albastră cu două spade încrucişate (sc acorda
pentru fapte dc război).
Bibi.: E.R., voi. I, 1938, p. 93
23. Medalia Bărbăţie şi credinţă
Autor: România, md. 1903/1913-1916, bronz, diam. 35 mm, nr. jnv
MC/4017.
Avers: Bustul lui Carol I profil spre stânga şi legenda Carol I reţţc .■!
României.
Revers: Inscripţia pc trei rânduri: „Bărbăţie şi credinţă” iar dedesubt O
ramură cu frunze de lauri. Panglica arc două spade încrucişate.
Bibi.: Decoraţii româneşti, p. 78
24. Medalie comemorativă Unirea Basarabiei cu România (1925)
Autor: C. Kristescu, România, bronz, diam. 32 mm, nr. inv. MC/4031, Tn, .,( \
colecţionar.
Avers: Bustul Reginei Maria şi a regelui Ferdinand în profil spre mAh^ i
Inscripţia Ferdinand Rege al României.
Revers: O imagine alegorică cu trei personaje şi inscripţia „Regatul Romanm”
Bibi.: M.P.R., p. 115

25. Medalia Pe aici nu se trece (1927)
Autor: România; md. 1927, diam. 40 mm, nr. inv. MC/2378.
Avers: într-un răsărit de soare un soldat cu arma în mână. Semicircular deasupra
inscripţia: „Pe aici nu se trece” şi anii „1917-1927”.
Bibi.: M.PR., p. 120
26. Medalia Ferdinand întregitorul (1929)
Autor: România; md. 1929, bronz, diam. 31 mm, nr. inv. MC/1256, MC/1260.
Avers: Bustul lui Ferdinand. Profil spre stânga şi inscripţia circulară: „Ferdinand
I rege al României”.
Revers: în câmp o formă a crucii cu braţele lăţite şi despicate la capete în
interiorul lui fiind traforată o formă stilizată semănând cu doi F adosaţi.
Bibi.: Decoraţii româneşti, p. 87
27. Medalia comemorativă Ferdinand 1
Autor: România; model A. Scharff, md. 1923, metal comun, diam. 50, nr. inv.
MC/4006.
Avers: Busturile în profil spre stânga ale Iui Ferdinand şi al Măriei şi inscripţia
circulară: „Maria Principesa de Marea Britanic şi Irlanda, Ferdinand Principe
moştenitor al României.”
Revers: în câmp două scuturi cu stemele provinciilor româneşti timbrate de
coroana regală cc o ţine un înger în picioarc, în dreapta o faclic legată cu o fundă
de o ramură cu frunze de laur.
Bibi.: Decoraţii româneşti, p. 87
CRUCI
28. Crucea comemorativă a războiului 1916-1918
A fost acordată militarilor şi civililor de orice grad care au luat parte la războiul
pentru întregirea României. S-a instituit în 1918 şi se prezintă astfel: cruce dc
fier negru (40 mm) având pe faţă la mijloc cifra încoronată a regelui Ferdinand I,
iar pc revers data 1916-1918.
Panglica ci este în dungi dc culoarc albastru şi verde. Pentru luptele pe diferite
fronturi s-au aplicat pc panglică, barctc din metal negru, cu inscripţii bronzate .9
în colecţie se află Crucea comemorativă Războiul din 1916-1918
Autor: România, md. 1918, metal comun, 1. 40 mm, nr. inv. MC/4000.
Cruce de fier, are pe avers cifra încoronată a regelui Ferdinand.
Revers: Este trecută inscripţia „1916-1918”. Panglica arc dungi verzi şi albastre.
Pc ea sc află barcta: Ardeal. Carpaţi. Oituz. Mărăşeşti.
Bibi.: Decoraţii româneşti, p. 107.

■"lac Lelescu, op. cit., p. 107
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Des mddailles roumaines de la collection du Complexe Museal Bucovine
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L ’auteur presente dans l’article ci-joint une pârtie des decorations roumaines
(ordres, medailles, plaquettes, croix et insignes) qui se trouvent dans la Collection de
numismatique du Complexe Museal Bucovine Suceava, des pieces medailles emises
;ipres 1877, lorsque naît le systeme roumain dc decorations, jusque dans les annees de la
premiere guerre mondiale et dans la periode suivante.
On a choisi en vue de la publication des medailles, des ordres et des croix qui
concement la guerre d ’independance, la proclamation du royaume, la premiere guerre
mondiale ct la creation de l’Etat naţional unitaire roumain. On y a presente les cinq
ordres nationaux Steaua României (L'Etoile de la Roumanie) (1877) que le musee
ddticnt (degre Chevalier pour les militaires, degre Officiers, degre Grand Officier), les
ordres Coroana României (La Couronne de la Roumanie) (1881), (degre Chevalier,
degre Officier, degre Commandeur, degre Grand Officier), Ordinul Mihai Viteazul
(L 'Ordre Michel le Brave), Placa Ordinului Ferdinand (La Plaque de l ’Ordre
Ferdinand) (degre de Grande Croix).
Des medailles de la collection, on a d e c rit: Apărătorilor independenţei (1878)
(Aux defenseurs de l'independance), Serviciul credincios (1878) (Le Service fidele),
Avântul Ţării (1913) ( L ’Elan du Pays), Realipirea Dobrogei (1895) (La Reunion de la
Dobroudja), Proclamarea regatului (1881) (La Proclamation du Royaume), 25 de ani
dc la războiul de independenţă - plachetă comemorativă (1902) (25 annees de la
guerre d ’independance - plaquette commemorative, Luarea Griviţei şi eliberarea
Bulgariei (1907) - medalie comemorativă (La prise de Griviţa et la liberation de la
Bulgarie - medaille commemorative), în amintirea eroilor căzuţi p e câmpiile Bulgariei
(1907) (A la memoire des heros tombes sur les plaines de la Bulgarie), Medalia
Ferdinand I (La medaille Ferdinand I), Medalia Bărbăţie şi credinţă (1903) (La
Medaille Bravoure et croyance), Medalie comemorativă Unirea Basarabiei cu România
(1925) (Medaille commemorative I 'Union de la Bassarabie avec la Roumanie), Pe aici
nu se trece (1927) (Par cet endroit on ne passe pas), Medalia Ferdinand întregitorul
(1929) La Medaille Ferdinand I 'Unioniste), Medalia comemorativă Ferdinand I (1923)
(La medaille commemorative Ferdinand I).
Des croix, on a presente: Trecerea Dunării (1878) (Le passage du Danube),
Virtutea militară (1880) (La Vertu militaire), Crucea comemorativă a războiului din
1916-1918 (1918) (La Croix commemorative de la guerre de 1916-1918).
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R Ă S Ă R IT U L U I: TRIBUNA ROMÂNILOR TRANSNISTRIENI
VERSUS R .A .S .S. M O L D O V E N E A S C Ă
M ih a i-A u r c lia n C ĂRUNTU

Din cele mai vechi timpuri românii au locuit în mase compacte dincolo dc
Nistru, întemeind localităţi ca Movilău, Balta Dubăsari, Grigoriopol, Râşcov, organizate
conform legilor şi tradiţiei moldoveneşti, iar jurisdicţia bisericească asupra ţinutului o
deţineau ierarhii din fruntea Mitropoliei Proilaviei (cu sediul Ia Brăila) şi Episcopia
Huşilor1. Destinul Transnistriei, - spaţiu gcopolitic difuz, asupra căruia şi-au exercitat
influenţa Polonia, Imperiul Otoman şi tătarii - s-a schimbat prin încorporarea provinciei
dintre Nistru şi Bug la Imperiul Ţarist în urma Tratatului de la Iaşi din anul 1792. Până
la războiul ruso-turc din 1787-1792, dar şi în deceniile următoare, românii constituiau
majoritatea absolută a populaţiei, din rândul altor naţionalităţi remarcându-se doar
ucrainenii, carc locuiau în trei sate în districtul Râşcov2. Contele Panin urmărea chiar să
colonizeze întreaga populaţie a Moldovei dincolo de Nistru, pentru a crea aici o
„Moldovă Nouă” ’. Autorităţile ţariste au renunţat la acest plan, provincia devenind
subiectul unui proces dirijat dc colonizare cu alogeni, motiv pentru carc ponderea
autohtonilor moldoveni sc va reduce treptat.
In contcxtul declanşării revoluţiei ruse vom asista la veritabilul miracol al
afirmării naţionale şi politice a moldovenilor transnistricni, care, în cadrul Congresului
de la I iraspol, din 17-18 dcccmbrie 1917, au fost primii cc au cerut unirea cu întreg
neamul românesc . Faţă dc basarabeni, care au revenit la Patria-mamă în urma votului
Sfatului Ţării din 27 martie 1918, desfăşurarea ulterioară a evenimentelor a fost
potrivnică aspiraţiilor românilor transnistricni, ţinutul cunoscând nu mai puţin de 13
stăpâniri temporare, până Ia instaurarea definitivă a puterii sovietelor în septembrie
1920 . Din acel moment, aşa după cum remarca Ion Simionescu, Nistrul a devenit „linia
de despărţire dureroasă între fraţii dc acclaş[i] sânge, între două concepţii deosebite de
viaţă politică. Intr-o parte e continuarea tradiţiei de libertate şi muncă individuală
coordonată. în alta este câmpul de experienţe sociale”6.
In condiţiile în care noul regim nu tolera existenţa mişcărilor dc emancipare

Ioan Silviu Nistor, Istoria românilor din Transnistria, Galaţi, 1995, p. 21 şi urm.
Anton Moraru, Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993), Chişinău, 1995, p.
127.
Ion I. Nistor, Românii transnistricni, Cernăuţi, 1925, p. 56-57.
1 Victor Jinga, Printre românii de dincolo de Nistru (II), în Revista Fundaţiilor Regale, Anul
IX, Nr. 1/aprilie 1942, p. 104.
Tribuna românilor transnistricni (în continuare se va cita Tribuna), Nr. 12/septembrie 1928, p.
16.
' Ion Simionescu, in lungul graniţei, voi. II, Bucureşti, 1939, p. 62.
301

Mihai-Aurclian CĂRUNTU

_____________„O cand elă a r o m â n ism u lu i” în faţa o f e n s iv e i..._______________

naţională şi ţinutul era bântuit de foamete, numeroşi români se vor refugia în Regat'.
Dcoarece proccsul a luat proporţii, în aprilie 1921, la Chişinău, a fost creat „Comitetul
pentru ajutorarea refugiaţilor moldoveni din Transnistria”, sub preşedinţia lui Pan
Halippa. Un comitet similar a activat pentm scurt timp la Iaşi, având ca vicepreşedinte
pe Ştefan Bulat, fost conducător al Congresului Moldovenilor de peste Nistru şi deputat
în Sfatul Ţării8. Intelectualii sosiţi dc la răsărit dc anticul Tyras au format în toamna
anului 1926 „Astra Transnistriană”, cu intenţia dc a o transforma în secţie a Astrei
a r d e le n e O consecinţă firească a fost apariţia, un an mai târziu, ca urmare a iniţiativei
aceloraşi inimoşi moldoveni carc au găsit ospitalitate şi înţelegere în ţară, a Tribunei
românilor transnistrieni (redactor Ştefan Bulat), publicaţie ce a fost imprimată, în
perioada octombrie 1927 - septembrie 1928, la Tipografia eparhială „Cartea
Românească” din Chişinău.
Revista apărea într-o perioadă în carc guvernul sovietic se consolidase prin
recunoaşterea de ju re dc cătrc statele limitrofe (cu excepţia României) şi Germania, prin
Tratatul de la Rapallo (1922), la care s-au adăugat, în anul 1924, gesturile politico
similare ale Angliei, Italiei şi Franţei10. în anul 1927, raporturile dintre Occident şi
U.R.S.S. deveneau din nou încordate. Marca Britanic a rupt relaţiile diplomatice cu
U.R.S.S. şi a adoptat măsuri drastice împotriva sistemului de influenţă şi spionaj
sovietic". Drept urmare, presa timpului consemna că „frontul unic în contra
bolşevismului se reconstituie hotărât şi puternic” 12. La aceasta a contribuit şi ratificarea
Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920 de către Italia, prin care se recunoştea
suveranitatea României asupra Basarabiei13, act cc a fost urmat dc protestele Moscovci
şi o virulentă campanic în presa bolşevică.
Printre colaboratorii de marcă ai revistei se numărau: Pan Halippa, Ion I. Nistor
(care semna doar cu iniţialele), Ştefan Bălan, A. Ghirea, N. Smochină, secretar al
Universităţii din Iaşi, I. Ciomcanu şi studentul Paul Iliin. în articolele apărute în primul
număr se aduceau argumente convingătoare în favoarea ncccsităţii revistei, - o
adevărată „candelă a românismului” după cum o definea istoricul bucovinean Ion
Nistor - în condiţiile în care chiar sovieticii au recunoscut existenţa neamului nostru
dincolo de Nistru prin organizarea unei republici autonome, „fie pentru uzul fraţilor
noştri români de acolo, fie pentru a pune statului nostru naţional o sulă în coaste” (Pan
Halippa) şi a răspândi de aici „molima comunismului” (I. Ciorneanu)14. Presa comunistă

!<;i R.A.S.S. Moldovenească a încercat discreditarea grupului din jurul Tribunei
n manilor transnistrieni, susţinând că aceştia sunt boieri fugari sau agenţi ai Siguranţei,
(ktre „nu pot uita de moşiile lor părăsite”. A. Ghirea, fiu de ţăran sărac, refugiat în ţară,
unde ocupa funcţia dc ajutor dc judecător, era prezentat drept „vestitul aventurist”, iar
fmntaşul mişcării naţionale basarabene, Pan Halippa primea calificativul dc „vânzător”
„trădător” (??!)15.
Rcdacţia revistei şi colaboratorii săi, majoritatea cu o activitate culturală şi
politică remarcabilă, fără a sc lăsa intimidaţi, au depus eforturi susţinute în vederea
uiioaştcrii trecutului, prezentului şi aspiraţiilor românilor transnistrieni, contribuind
«Miel la trezirea şi consolidarea conştiinţei naţionale a acestora. Realităţile dramatice
Im Republica Moldovenească au constituit un subiect abordat cu predilecţie în paginile
revistei, cu atât mai mult cu cât intenţiile Kremlinului în acest caz provocau o legitimă
îngrijorare, care tindea să depăşească sfera politicii înalte. însărcinatul cu afaceri al
i unţei la Bucureşti, Japy, informa autorităţile de la Paris, la 17 decembrie 1924, că
icpublica autonomă moldovenească” apărea în faţa românilor „ca o pură formaţie
politică de provocare” (s.n.)16.
Constituirea unei formaţiuni statale moldoveneşti la răsărit de Nistru a avut loc
ui contextul a două tentative ale Uniunii Sovietice de a acapara Basarabia, iniţial prin
tratative diplomatice şi apoi prin intervenţie armată. Conferinţa dc la Viena din martie
1924 a eşuat, dcoarece delegaţii Mosovei au încercat să impună părţii române retragerea
!•»iţelor militare peste Prut şi organizarea unui plebiscit în Basarabia17. Drept urmare, în
toamna aceluiaşi an, prin intermediul Komintcrnului, a susţinut rebeliunea de la TatarItunar, care avea drept obiectiv transformarea acestei provincii româneşti în republică
1X
ovictică, urmată de anexarea la U.R.S.S .
Potrivit tezei sovietice, - susţinută de M.N. Boceacer în lucrarea Moldavia
l R.M.A.S.S.), broşură dc propagandă tipărită la Moscova în limba rusă - cauzele
înfiinţării unei republici autonome transnistrene constau în „naţionalizarea” Ucrainei,
mişcarea naţională moldovenească ce ar fi debutat în 1923 (în mod real în 1917 - n.n.)
,.i trecerea refugiaţilor din Basarabia19. în urma apariţiei unei republici moldoveneşti pc
partea stângă a Nistrului, Moscova ştirbea suveranitatea Ucrainei şi eventualele sale
veleităţi dc independenţă, iar pretenţia dc a prezenta noul stat drept rezultatul unor
icvendicări „de jos”, venea în contradicţie cu politica de reprimare drastică a oricăror
forme dc manifestare naţională, catalogate drept „naţionalism”. Mişcările de emancipare
naţională nu erau tolerate decât atâta timp cât serveau drept instrument al revoluţiei
bolşevice, faimoasa lozincă privind „autodeterminarea popoarelor” fiind acceptată doar
pentru statele capitaliste şi în nici un caz pentru U.R.S.S. Printre inspiratorii organizării
republicii se regăseau basarabeni, cu precădere minoritari (G.I. Kotovski, P.D.
I'kaccnko), dar şi emigranţi politici din Vechiul Regat (A. Bădulescu, I. Dic, T.

7 Foametea din anii 1921-1922 a făcut cel puţin 5 milioane dc victime; apud Ştefan Purici,
Foametea ca metodă de impunere a comunismului, în Glasul Bucovinei, Anul XI, Nr. 1-2 /2004,
Cemăuţi-Bucureşti, p. 78.
x Anton Moraru, op. cit., p. 302; Tribuna, Nr. l/octombrie 1927, p. 24.
9 Ibidem, Nr. 5/februarie 1928. p. 17.
10 Ion Constantin, România, marile puteri şi problema Basarabiei, Bucureşti, 1995, p. 29; Sergc
Bcmstcin, Pierre Milza, Istoria secolului XX. Sfârşitul lumii europene (1900-1945), voi. 2,
Bucureşti, 1998, p. 205.
11 Ernst Nolte, Războiul civil european. 1917-1945. Nafional-socialism şi bolşevism, Bucureşti,
2005, p. 140.
12 Politica din 20 martie 1927, p. 3.
1 Valeriu Fl. Dobrincscu, Ion Pătroiu, Documente străine despre Basarabia şi Bucovina I9I81944, Bucureşti, 2003, p. 13.
14 Tribuna, Nr. l/octombrie 1927, p. 3 şi unu.
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Ibidem, Nr. 5/februarie 1928, p. 20.
' Valeriu Fl. Dobrincscu, Ion Pătroiu, op. cit., p. 70.
Vezi Relaţiile romăno-sovietice. Documente. 1917-1934, voi. I, Bucurcşti, 1999, p. 225 şi
urm.
Alexandru V. Boldur, Imperialismul sovietic şi România, Bucurcşti, 2000, p. 207 şi urm.;
Internaţionala a III-a şi Basarabia. în Gh. Tălărcscu, Mărturii pentru istorie, Bucureşti, 1996.
Tribuna, Nr. 7/aprilic 1928, p. 19.
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Chioran, A. Nicolau) şi nu în ultimul rând şeful Statului Major al Armatei R oşii
generalul M.V. Frunze20.
Iniţial, conducerea centrală sovietică a tratat problema cu reticenţă, comisarul
afacerilor străine, Ciccrin, considerând că: „Predominarea numărului dc moldoveni va
întări şi mai mult poziţiile românilor în problema Basarabiei”21. Doar după ce s-a primii
„undă verde” de la Kremlin a fost organizată farsa adeziunilor populare şi a delegaţilof
satelor care solicitau formarea unei republici autonome. în consecinţă, s-a înfiinţat uit
Revcon (Comitet revoluţionar), format din persoane ce „au petrecut mulţi ani în lucriln
subversive şi în catorgă «muncă silnică»”, condus de G.I. Starâi, fost lucrător la
atelierele C.F. din Tighina, carc a abordat această problemă în cadrul Sesiunii a IlI-a .1
Comitetului Ccntral Executiv al Ucrainei (VUŢ1K) . Acesta din urmă s-a conformai
deciziei Moscovei, astfel că, data de 12 octombrie 1924, marca în mod oficial formarea
Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti (R.A.S.S.M.)22. Câteva luni
mai târziu, la 25 aprilie 1925, era adoptată o Constituţie şi se stabileau graniţele dc
stat23.
Teritoriul noii republici cuprindea o parte a fostelor gubernii Cherson şi Podolia,
întinzându-se, de la nord la sud, dc-a lungul Nistnilui pc o lungime dc 210 km şi o
lăţime dc 95 km, suprafaţa totală fiind de 7.516 km 2 (mai târziu 8.434 km2). Prima
capitală a fost la Balta, iar din 1928 va fi mutată la Tiraspol. Compoziţia naţională a
cclor 545,5 mii locuitori era următoarea: moldoveni 32%, ucraineni 45,7%, veliconişi
8 ,8%, germani 2,5%, evrei 9%, alţii 2%. M.N. Boceaccr recunoaşte că accastă statisticA
nu reflectă realitatea, dcoarece numeroşi moldoveni îşi tăgăduiesc naţionalitatea. în
condiţiilc în care erau depistate mereu sate „curat moldoveneşti”, autorul anticipează efl,
la viitorul recensământ, moldovenii vor fi 45-48%, iar ucraincnii 30%21.
Potrivit opiniei lui Ştefan Bulat, R.A.S.S. Moldovenească era un stat fără limbă,
, .
cultură sau istorie proprie, „o crcaţiune artificială, vremelnică, pentm un anumit scop”' ,
în timp cc T. Hagi-Gogu, directorul revistei Peninsula Balcanică, vedea în Transnistria
„o traistă, traista românului de la munte”, care stă pe spatele României Mari26, iu
contextul contestării existenţei românilor transnistrieni, înfiinţarea republicii era
considerată de Ion 1. Nistor ”un eveniment dc o mare însemnătate” 2 . Rapturile
teritoriale din vara anului 1940 au acţionat în contradicţie cu legile potrivit cărora părţile
gravitează spre întreg, dovedind malignitatea acestei formaţiuni statale, care se
manifestă până în zilele noastre.
Republica Moldovenească nu a fost concepută spre a deveni un cadru pentru
dezvoltarea naţională a românilor trăitori dincolo dc Nistru, ea având acelaşi rol politic

|i piopagandistic pe care îl juca Republica Bielorusă faţă de Polonia, sau cea Karelă faţă
tic l inlanda. Antony Babei, profesor la Universitatea din Geneva, în studiul intitulat „La
tio arabic” (1926), consemna: „Noua republică autonomă trebuia mai întâi să taie scurt
ori. e revendicare română eventuală asupra populaţiei moldoveneşti, din regiunile situate
p ire Nistru şi Bug. Al doilea scop urmărit a fost să creeze la răsărit de Nistru un focar
•le atracţie pentru moldovenii basarabeni şi să neliniştească guvernul român, menţinând
itaţic atât în Ucraina, cât şi în Basarabia”2s.
Scopurile pentru carc a fost înfiinţată R.A.S.S. Moldovenească erau direct
mărturisite în broşura semnată dc M.N. Boceacer, motiv pentru care, în paginile
I ribunei”, se manifesta îngrijorare faţă de intenţia Moscovei de a crea „o nouă armată
Comunistă de propagandişti-moldoveni, gata pentru a lupta cu «burghezimea română»
pre a întrona şi în România «paradisul Sovictic», adică mizeria şi sclavia”29. Deseori,
a eştia erau trimişi în ţară cu misiuni de spionaj, presa sovietică atrăgând în mod serios
atenţia ca, în caz dc arestare, să se respecte consemnul: „nici un cuvânt în siguranţă şi
lupta aspră cu descoperitorii”30. O provocare gravă la adresa integrităţii teritoriale a
.talului nostru o reprezenta faptul că, prin acml dc constituire, graniţele republicii erau
piovăzute pe râul Prut31. Mai mult de atât, la prima şedinţă a Comitetului Central, G.I.
Starâi şi-a încheiat discursul cu lozinca: „Trăiască Republica Moldovenească
Iutonomă, leagănul României Sovietice ” 32 (s.n.).
în timp ce U.R.S.S. a rezervat Basarabiei rolul de mijloc de intervenţie în
ireburile europene şi focar dc revoluţie şi bolşevism în Balcani, această republicăl.intomă, - în care staţionau încă de atunci unităţile Armatei a 14-a - a fost concepută şi
< a o bază dc atac împotriva statului nostru. în noiembrie 1924, generalul Frunze a
prezentat lui Stalin un Memoriu asupra proiectelor militare pentru anul 1925, care avea
în vedere ocuparea Basarabiei de către Armata Roşie şi „unirea” cu R.A.S.S.M., idee ce
nu a fost pusă în practică dc teama realizării unei coaliţii a Marilor Puteri’3. Moscova
urmărea să întreprindă, prin intermediul Komintcrnului, o acţiune de amploare în
Balcani, în urma cărcia să „topească” toate popoarele din accst spaţiu gcopolitic într-o
federaţie sovietică, anihilând astfel statutul lor naţional. Cu prilejul Congresului al IVlea, desfăşurat în iunie 1928 la Harkov, P.C.d.R. a trebuit să sc angajeze „să sprijine,
prin toate măsurile, lupta maselor muncitoare din Basarabia pentru a se reuni cu
Rcpublica Autonomă Socialistă Sovietică Moldovenească”34.
Teritoriul R.A.S.S. Moldoveneşti era împărţit în 11 raioane: Nani[li], Balta,
Crut[âi], Camcnca, Râbniţa, Bârzula, Ocna-Roşă, Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol,

*° Michael Bruchis, Rusia, România şi Basarabia. 1812-1918-1924-1940, Chişinău, 1992, p.
159.
21 Anton Moraru, op. cit., p. 282-283.
22 Tribuna, Nr. 7/aprilie 1928, p. 20; vezi şi Ioan Silviu Nistor, op. cit.,p. 67.
21 N.P. Smochină, Institutul de cercetări ştiinţifice din Republica Moldovenească, în însemnări
ieşene, voi. V, Nr. 3, 1 martie 1938, p. 493.
24 Tribuna, Nr. 6/martie 1928, p. 8-9; Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 65.
25 Ibidem, Nr. 1/octombric 1927, p. 14.
26 Ibidem,Nr. 7/aprilie 1928, p. 10.
2/ Ion I. Nistor, op. cit.,p. 96.

:s Victor Jinga, op.cit.,p. 107.
' Tribuna, Nr. 1/octombric 1927, p. 12.
" Ibidem, Nr. 10-1 l/iulie-august 1928, p. 29.
11 Istoria Basarabiei din cele mai vechi timpuri până în 1994, coord. Ioan Scurtu, Bucureşti,
1994, p. 257.
52Alexandru V. Boldur, op. cit., p. 211.
" Ion M. Oprea, România şi Imperiul rus (1924-1947), voi. II, Bucureşti, 2003, p. 26-27; Marin
C. Stănescu, Cominternul, filiera comunistă balcanică şi România (1913-1924), Bucureşti,
1994, p. 77.
Emilian Bold, 11ic Seftiuc, România sub lupa diplomaţiei sovietice (1917-1938), Iaşi. 1998, p.
51.

304

305

Mihai-Aurelian CĂRUNTU

Slobozia35. Potrivit Constituţiei, în rcpublică erau recunoscute în mod oficial trei limbi
cu drepturi egale, „moldoveneasca”, rusa şi ucraineana. Puterea era exercitată de călrc
un parlament local, Sovietul Suprem (Comitetul Central Executiv Moldovenesc), care
alegea, la rândul său, un Prezidium condus dc un preşedinte cu atribuţii de şef de
republică. Prezidiumul avea dreptul de a desemna titularii departamentelor, în afară dc
căile ferate, finanţe, război, externe, care erau comune întregii Uniuni Sovietice36.
Cadrele de conducere au fost recrutate mai puţin din rândul comuniştilor locali,
cât mai ales din oameni trimişi de la ccntru şi „toţi dezertorii din România, aproape toţi
streini de neam şi fugiţi sau expulzaţi din ţară din cauză că erau certaţi cu codul
penal’” 7. Primul preşedinte al republicii, Grigori Ivanicvici Borisov (Starâi„Moşneagul”), prezentat dc Boceaccr drept „moldovan”, era în realitate velicorus, deci
persoană dc încredere pentru Kremlin din punct de vedere naţional. Totodată, din cci
şapte membri ai guvernului R.A.S.S.M., Sovietul Comisarilor Poporului (Sovnarcom),
patru erau ruşi, unul bulgar (preşedintele A.I. Stroev) şi doar doi români38: Gh.
Buciuşcan, învăţător originar din Basarabia, fost membru în Sfatul Ţării şi dr. Ecaterina
Arbore, expulzată din România în iunie 1924 pentru agitaţie comunistă, care îşi va sfârşi
mai târziu zilele, Ia fel ca şi alţi membri ai P.C.d.R., în subteranele închisorii
Lubianka39.
Autorul recenziei lucrării lui M.N. Boccacer remarca strania absenţă a românilor
localnici în conducerea republicii, ceea cc dovedea faptul că „moldovenii transnistrieni
au fost departe dc ideile comuniste”40. Administraţia R.A.S.S.M. se afla sub strictul
control al Comitetului local al partidului comunist (bolşevic) în frunte cu un secretar,
numit de C.C. al P.C.(b) de la Moscova, al cărui secretar general era I.V. Stalin.
Guvernul ales de Sovietul Suprem republican, considerat „emanaţie a voinţei
poporului”, putea fi oricând demis de secrctarul de partid local, atunci când se abătea de
la directivele conducerii centrale". Drept urmare, suveranitatea republicilor, autonomia
şi dreptul acestora la secesiune, prevăzute în Constituţia U.R.S.S., erau reduse la zero,
fiind o simplă ficţiune în condiţiile în care, dictatura proletariatului, prima faţă de
drepturile naţionalităţilor'12.
Principiile luptei de clasă au fost aplicate până la nivelele inferioare ale
administraţiei locale, încercându-sc o transformare radicală a structurilor sociale din
mediul rural. Astfel, potrivit informaţiilor oferite dc un refugiat de dincolo de Nistru,
Comitetul sătcsc (Selsovet), era format din şapte membri în frunte cu un preşedinte
(Predsedatel) şi un secretar, ambii numiţi din alte localităţi. O structură paralelă, care se
bucura de un sprijin special din partea autorităţilor raionale, o reprezenta Comitetul
celor săraci (Com-Nezamojnîi) în carc „este adunată rămăşiţa satului şi ciei mai puturoşi
35 Tribuna, Nr. 6/niartic 1928, p. 9; vezi şi Ioan
36 Victor Jinga, op. cit., p. 106.
37 Tribuna, Nr. l/octombrie 1927, p. 11-12.

Silviu Nistor, op. cit., p. 65.

'1S Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 65; Ion I. Nistor, op. cit., p. 98.
39 Vezi N.P. Smochină, Republica Moldovenească a Sovietelor. Bucureşti, 1938, p. 15; Mihai
Dini. Sturdza, Ecaterina Arbore, în Magazin Istoric, Nr. I 1/noicmbric 2004.
40 Tribuna, Nr. 8-9/mai-iunic 1928. p. 23.
41 Victor Jinga, op. cit., p. 106.
42 Vezi Basarabia in relaţiile romăno-ruse. Bucureşti, 1927, p. 83.

______________„ O c an de lă a r o m â n i s m u l u i ” în faţa o f e n s i v e i ...______________
la lucru”43. în sovietele locale, votul unui muncitor valora cât cinci voturi ale sătenilor,
din acest punct de vedere regimul bolşevic prezentându-se ca „o dictatură aspră a
proletariatului orăşenesc asupra ţărănimii”44.
Statul totalitar îşi făcea permanent simţită prezenţa prin membrii „Partidului
Internaţional Comunist din toată Rusia” (I.V.C.P) carc, „poartă chistoale, îi unblâ şi
controlează satu[l] zi şi noapte; c-un cuvânt îi fac şi vor”4'. Conform datelor furnizate
dc M.N. Boceaccr, la 1 ianuarie 1925, partidul comunist din R.A.S.S.M. avea 697 dc
membri, din carc ucraineni 31,67%, ruşi 41,64%, evrei 15,7% şi moldoveni doar 6,3 %.
Autorul deplângea faptul că foarte puţini moldoveni aderă la partid, iar din aceştia o
mare parte sunt analfabeţi şi nu pot fi folosiţi în funcţii dc conducere sau pentru
propagandă46. Comsomolul din rcpublică, organizat în ianuarie 1925, completa sistemul
politic cuprinzând 1.573 de membri consfinţiţi în 97 dc celule4'. Aceştia reprezentau un
potenţial folosit în conflictul dintre generaţii, - „tinerimea care nu vrea s-asculte de
părinţi” 48 - proccs dirijat cu scopuri prccise de conducerea comunistă. Treptat, asistăm
la apariţia unei noi clase sociale parazitare, „dispusă numai să mănânce de-a gata, să
facă propagandă, să controleze avutul altora” 19.
Puterea sovietică a aniversat în Transnistria trei ani de la revoluţia bolşevică sub
două lozinci, care cuprindeau esenţa programului ce urma să fie aplicat în provincic; 1 )
Vseo tvoe-moeo („Tot ce-i al tău, este al meu”); 2) Smerti vrcigam revoluţii („Moarte
duşmanilor revoluţiei”)'0. Propaganda a devenit o permanenţă a regimului, cunoscând
momente de exacerbarc în perioadele când se deschideau diverse „fronturi”, care
atentau la proprietatea individuală, sau urmăreau să combată vechile obicciuri şi
mentalităţi. Printre acestea sunt amintite: frontul anlisamagortic, prin care se încerca
desfiinţarea fenomenului, larg răspândit, al fabricării clandestine a alcoolului; frontul
antireligios, pentru „dezrădăcinarea credinţei în Dumnezeu”; frontul strângerii pâinii,
cc era însoţit dc o campanic de presă care „subliniază numele celor trimişi în puşcărie
pentru ascunderea pâinei sau altor alimente”; frontul îndestulării satului cu marja,
asemănător cu cel precedent, doar că acum ţăranii erau ademeniţi de agitatori să cedeze,
ca „arvună”, diverse produse agricole, cu promisiunea că vor primi în schimb mărfuri
industriale; frontul împrumutului când, - sub pretextul că „Europa burgheză se scoală
contra sovietelor” - se făceau exerciţii militare, sporeau preţurile, aveau loc subscripţii
obligatorii, aşa cum s-a procedat penlru „frontul apărării” în perioada 15-22 iulie
192851. Totodată, sc ţineau discursuri provocatoare în carc se arăta că „armatele
republicii moldoveneşti şi ucrainene suni gata a desrobi Basarabia din stăpânirea
oligarhiei româneşti”52. Secretariatul General al României dc pe lângă Societatea
43 Tribuna, Nr. 7/aprilie 1928, p. 20.
44 Emsl Nolte, op. cit., p. 115.
45 Tribuna, loc. cit., p. 21.
46 Ibidem, Nr. 12/scptcmbric 1928, p.
47 Anton Moraru, op. cit., p. 289.
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41i Tribuna, Nr. 7/aprilie 1928, p. 20.
49 Ibidem.
50 Ibidem, Nr. 8-9, mai-iunic 1928, p. 13.
MIbidem, Nr. 10-11/iulie-august 1928, p. 26.
52 Politica din 13 aprilie 1927, p. 1.
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Naţiunilor era informat asupra planurilor Komintemului, ce aveau în vedere terminarea,
până la data de 15 mai 1928, a pregătirilor necesare declanşării unei răscoale In
Basarabia, „cu scopul de a despărţi accastă provincie de România şi a o alipi <*
republică autonomă dc republica moldovenească”53.
Potrivit datelor oferite de M.N. Boceacer, 86 % din locuitorii R.A.S S
Moldoveneşti se ocupau cu agricultura54. Pentru a slăbi rezistenţa localnicilor faţă d<'
proccsul de comunizare şi a submina structurile sociale constituite dc-a lungul istoriei,
bolşevicii au împărţit ţărănimea în trei catcgorii: nezamojnîi (săracii), serednu li
(mijlocaşii) şi culacii (chiaburii). Primii formau proletariatul agricol, nu deţineau mai
mult de o desetină (suprafaţă ceva mai mare de 1 ha) şi beneficiau de o atenţie speciali
din partea statului. Serednicii erau gospodari mijlocii, cu o avere de 3-5 desetine, cate
îşi lucrau singuri pământul. Culacii cuprindeau pc toţi proprietarii ce deţineau mai mult
dc 5 desetine, uneori suprafeţe chiar mai mici şi foloseau angajaţi pentru a-şi lucra
pământul. împotriva acestora, regimul comunist va adopta cele mai drastice măsuri55. In
întreaga rcpublică erau 43.701 dc nezamojnici, numiţi de localnici niputernici (persoane
care nu-şi pot asigura existenţa prin mijloace proprii - n.n.) sau „golani”56. Aceştia erau
scutiţi de impozite, profitau de bunurile sătenilor avuţi, pe care îi spionau cu scopul de n
obţine cât mai multe produse agricolc, în vederea transportării în direcţia marilor centre
din intcrionil Rusiei, pentru a întreţine „numeroasa biurocraţie pospăită de prin toate
închisorile lumii”57. în aceste condiţii, numărul culacilor, consideraţi „gospodari buni",
care „poartă greutăţile satului” se va reduce considerabil58, iar serednicii cultivau din ce
în cc mai puţin pământ, pentru a plăti dări mai mici59.
De noua politică economică (N.E.P.)* nu au beneficiat decât ţăranii întruniţi in
organizaţii bolşevice, în timp ce perioada 1924-1925, când s-a format R.A.S.S.M., a
coincis cu o cumplită foamete care a curmat zcci de mii de vieţi60. Cu toate că
rechiziţiile forţate au fost înlocuitc cu impozitul în natură, în anii marcaţi de secetă,
echipe speciale controlau fiecare gospodărie şi confiscau rezervele de alimente,
„dcpunându-le în hambarele visteriei Roşii, din care mâncau paraziţii”61. Conform
teoriei leniniste, partidul nu se putea opri la exterminarea burgheziei „epuizate” şi a
intelectualităţii „guralive”, astfel că s-a pornit „marele război civil împotriva ţăranilor"
şi, chiar dacă sc vorbea doar dc chiaburi, au avut de suferit gospodăriile individuale de

53 Filiala judeţeană

Suceava a Arhivelor Naţionale, fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 86/1928, I".

2.
54 Tribuna, Nr. 6/martie 1928, p. 10.
55 Victor Jinga, op. cit., p. 108.
56 Tribuna, Nr. 8-9/mai-iunie 1928, p. 26.
57 Ibidem, Nr. 10-11/iulic-august 1928, p.
>8 Ibidem, Nr. 7/aprilie 1928, p. 21.
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orice fel62. în anul 1928, după doi ani de propagandă şi teroare împotriva culacilor, s-a
reuşit organizarea a 139 de gospodării colective compuse din 3 comune, 74 „arteluri” şi
82 de „tovărăşii”, pentru lucrul în comun al câmpului (aceste ultime forme de
întrajutorare existând şi înainte de revoluţie), cu un număr dc 7.544 de membri,
reprezentând 1 ,5 % din totalul populaţiei şi 2 % din întreaga suprafaţă a pământului
republicii63.
Sătenii din Transnistria erau obligaţi să plătească dări împovărătoare: 10 ruble
(1.000 de Ici) de desetină dc trei ori pc an, 8 carboave pc an pe o pereche de cai, 5 ruble
de oaie, taxe pc păsări etc. Conform informaţiilor oferite de un refugiat de peste Nistru,
în caz de neplată a dărilor, celui în cauză „îi ieu din casă toate lucrurile, şele mai bune,
ori încălţămintea şi îmbrăcămintea”64. Politica dc industrializare forţată a U.R.S.S. din
deceniul al IlI-lca - carc provoca admiraţia unor observatori neavizaţi - s-a realizat prin
răpirea pământului ţărănimii înstărite, munca forţată a culacilor deportaţi şi exportarea
masivă de cereale, cu preţul morţii prin înfometare a milioane de oameni. Ţăranii,
deposedaţi treptat de case şi pământ, erau, de regulă, condamnaţi conform legii
vagabondajului şi trimişi în Siberia împreună cu întreaga familie65.
într-un articol intitulat „Aspecte din viaţa agricultorilor dc peste Nistru”, Ştefan
Bulat atrăgea atenţia supra faptului că urmările reformei agrare sovicticc, exproprierea
pământului şi împărţirea lui noilor veniţi aici după revoluţie, confiscarea celui mai bun
teren pentru colhozuri, impozitele mari „au omorât în sufletul românilor transnistricni
dragostea de a cultiva pământul şi interesul lor pentru gospodărie”66. Astfel, producţia
s-a redus drastic, - în pofida condiţiilor naturale de exccpţie de care bcncficia ţinutul gospodăriile individuale orientându-se spre autoconsum, numărul de vite s-a micşorat
aproape la jumătate, proces carc, dacă continua, facea plauzibilă ameninţarea bolşevică
potrivit căreia, în viitor, toţi sătenii vor fi hrăniţi dc la un cazan comun (coteof)(' \
Pc lângă faptul că ţăranii nu puteau constitui o bază pentru constniirea
comunismului, în broşura de propagandă Moldavia, M.N. Boceacer recunoştea faptul că
în rcpublică exista doar un singur centru proletar, la Bârzu, unde funcţiona un atelier al
căilor ferate. Din numărul total de lucrători (10.150), moldovenii reprezentau doar
5,72%, iar cci fară dc partid erau majoritari (91,22%)6\ Industria din ţinut era şi ea slab
dezvoltată, incluzând o „oloiniţă” a statului şi o fabrică de zahăr la Râbniţa, care nu
funcţiona. Chiar în condiţiilc refacerii treptate, se aprecia că industria locală „nu arc
perspective de a satisface cerinţele gospodăriei ţărăneşti”69. Industria casnică, foarte
bine reprezentată înainte dc 1918, a fost distrusă dc război şi revoluţie, iar statul sovietic
nu avea nici un interes să asigure renaşterea acesteia. Drept urmare, aprovizionarea cu
bunuri dc strictă necesitate a locuitorilor din ţinut era tot mai dificilă. Până la 1 aprilie
1928 au existat şi „dugheni” (prăvălii) particulare, iar de la acea dată doar cooperativa
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în 1925 suprafaţa cultivată era mai mică decât cca din 1914 cu 25 mii de desetine; apud
Anton Moraru. op. cit., p. 299.
* Aplicată în anii 1921-1928, după răscoala marinarilor dc la Kronstadt, a reprezentat o perioadă
dc liberalizare economică în care s-a realizat, pe moment, un compromis cu ţărănimea - carc a
primit dreptul să-şi vândă produsele pe piaţa liberă - şi republicile naţionale.
60 Ibidem. p. 298 şi urm.
61 Tribuna, Nr. 5/februarie 1928, p. 15.
59
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62 Emst Nolte, op. cit., p. 267.
63 Tribuna, Nr. 10-11/iulie-august 1928,
64 Ibidem, Nr. 7/aprilie 1928, p. 21.

p. 31.

6Î Victor Jinga, op. cit., p. 109.
66 Tribuna, Nr. 10-11 din 1928, p. 5-6.
1,7 Ibidem, p. 2.
,,s Ibidem, p. 24.
M Ibidem, Nr. 8-9/mai-iunie 1928, p. 24.
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sovietică. în accsta din urmă, sc confesa un refugiat, „marfa 1 ntrânsa-i puţintică, p ro n ii
şi se vinde numa[i] la aşei de sânt cileni (membri)”. Pentru a deveni membru a und
cooperative, unde majoritatea produselor se vindeau la preţuri maximale, se plătea o
taxă (cilenschi vznos) de 10 ruble şi 50 de copeici70.
în ţinut existau trei curente religioase, realitate ce se explică şi prin faptul câ,
până în 1917, biserica
a fost un sprijin
devotat al ţarismului şi politicii de rusificarc:
I)
t*•• •
4
i
Tihonovşcina (sprijinit de culaci); Inoiţii, sau „biserica vie” (jivnistă) ; 3)
Inochentievşcina (inochentiştii-n.n.). Ultimul curcnt, întemeiat dc ieromonahul
Inochentie din Balta, răspândit în raioanele Ananiev şi Crutâi, era apreciat drept „pm
moldovenesc naţional”72. Proliferarea fenomenului sectar a facilitat ofensiva regimului
bolşevic împotriva bisericii, dar rezistenţa în accst domeniu se va dovedi mai mare decAt
se aşteptau autorităţile. M.N. Boceacer nu-şi ascundea nemulţumirea pentru faptul cA
moldovenii erau „foarte religioşi”, la sate dominând „o tiranie a preoţilor”, iar in
perioadele de secetă sc făceau proccsiuni religioase, uneori chiar la iniţiativa selsovelc lo r'1. îngrădirea libertăţii de exprimare religioasă se realiza şi prin taxele mari (80 dc
ruble) carc trebuiau plătite la cazna (Administraţia financiară) pentru a avea aprobarea
de a ţine biserica deschisă74.
Autorităţile considerau religia un obstacol pentru răspândirea comunismului,
oferind drept
exemplu •satul
Slobozia, unde numărul deTCtineri înscrişi în Comsomol ei a
•
•
foarte mic, dcoarece aici „este tare încuibată relighia” . Tinerii comsomolişti trebuiau
să întreprindă în mediul rural diverse acţiuni de combatere a generaţiei „înapoiate” a
părinţilor, promovând un gen dc „Crăciun roşu” şi „Paşti roşu”76. Totodată, presa din
republică se plângea de activitatea antireligioasă a învăţătorilor, „cari la şcoală-s
77
bolşovici”, dar acasă „ţîni icoani, botează pi ascuns copchii, îngroapă morţâi cu popă” .
Accsta este doar un exemplu din care rezultă dublul standard comportamental, cu
implicaţii psihologice profunde, necesar pentm a supravieţui în noua societate sovietică.
Uneori represiunea extremă lua locul propagandei, aşa cum s-a întâmplat în
comuna Pârâta (raionul Dubăsarii-Noi), unde preotul Theodor Bocanschi a fost
împuşcat „pentru a se băga frica în ţăranii moldoveni”78. Acest tip dc evenimente
sângeroase anunţa radicalizarea politicii antireligioase din deceniul următor, închiderea
bisericilor şi acţiunea de lichidare a clerului încheindu-se în anul 19387’, astfel că în
1941, în teritoriul dintre Nistru şi Bug, nu mai funcţiona decât o singură biserică80. în
vara aceluiaşi an, o dată cu organizarea administraţiei civile de către guvernul
Antoncscu, preoţii militari şi Misiunea trimisă dc Patriarhia Română în Transnistria au
•

,0 Ibidem,

•

.

•

•

Nr. 7/aprilie 1928, p. 21-22.
71 Adrian Nicolae Petcu, Despre o altă istorie a vieiii religioase din Transnistria, în Istorie şi
societate, voi. II, Bucurcşti, 2005, p. 483.
72 Tribuna, Nr. 12/scptembrie 1928, p. 16; Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 40.
73 Tribuna, loc. cit., p. 15.
74 Ibidem, Nr. 4/ianuarie 1928, p. 23.
75 Ibidem, Nr. 2/noiembrie 1927, p. 20.
76 Emst Noltc, op. cit., p. 292.
7 Tribuna, Nr. 10-11/iulie-august 1928, p. 27.
7SIbidem, Nr. 8-9/mai -iunie 1928, p. 26.
79 Ioan Silviu Nistor, op. cit.,p. 80.
80 Adrian Nicolae Petcu, op. cit., p. 492.
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contribuit la trezirea spirituală şi reîncreşti narea localnicilor, indiferent de
naţionalitate81.
Totalitarismul comunist a urmărit ca, prin învăţământ şi cultură, să creeze un
„tun nou”, golit de atributele propriei identităţi, un partizan docil al regimului care,
lansând un mesaj mesianic incendiar, pregătea de fapt cel mai grav atentat la adresa
libertăţii umane. Idealul comunist de educaţie a fost formulat de V.I. Lenin într-o scriere
clasică, „Sarcinile tinerii generaţii”, în care susţinea printre altele: „Trebuie să vă
instmiţi pentm a deveni comunişti [...] Moralitatea este accca care serveşte la
distrugerea societăţii exploatatoare vechi şi la crearea unei societăţi noi, comuniste”82.
Noului regim îi revenea astfel misiunea să îi „lumineze” pc locuitorii din ţinut, în
special pe moldoveni, consideraţi dc Boccacer ca fiind „inculţi”, „întârziaţi” şi „rămaşi
în urmă”83. în republică a funcţionat în anul 1926 un număr de 304 şcoli, din care 176
ucrainene, 19 ruseşti, 10 evreieşti, 65 moldoveneşti, 5 ucraino-moldovcneşti, 6 germane,
1 dc alt tip şi 5 şcoli tehnice. Iniţiativa deschiderii şcolilor moldoveneşti nu a aparţinut
bolşevicilor, aşa cum susţine Boceaccr. Primele 25 de şcoli româneşti au fost deschise
in 1918 ca urmare a hotărârilor Congresului de la Tiraspol, o parte din cadrcle didactice
urmând cursurile organizate Ia Chişinău din iniţiativa bucovineanului George Tofan84.
în procesul de învăţământ erau cuprinşi, pe ansamblu, 30% din copiii de vârstă
şcolară, dar în cazul satelor moldoveneşti acest procent se reducea la 7,5%'s'\ în lucrarea
oficială intitulată Patru ani de muncă creatoare în republica sovietică moldovenească
(Balta, 1925), sc menţiona „procentul mic dc învăţători şi în general dc muncitori pe
ogoml cultural din moldoveni şi de ştiutori de limbă moldovenească, lipsă complectă
(sic!) de material didactic şi de cărţi populare în limba moldovenească”'s6. Pentru
moment, autorităţile nu dispuneau dc un număr suficient de moldoveni care să se pună
in slujba comunismului, în aşa-zisclc şcoli naţionale unde limba română se preda doar în
primele două clase, „iar mai departe sc cultivă rusismul”87.
Educaţia avea Ia bază întreţinerea cultului lui Stalin, al cămi portret era afişat pe
pereţii tuturor unităţilor dc învăţământ88, românofobia şi lipsa dc respect faţă de valorile
tradiţionale. în aceste condiţii, elevii „umblă de capul lor, fară frică de cineva, cântând
cântecele răsboinicilor roşii, proslăvind mişcările revoluţionare şi ponegrind biserica şi
pc conducătorii ei [...]”8<) Adevărul despre vechimea, originea şi istoria moldovenilor
era ocultat în procesul de învăţământ, care încerca să sădcască în tinerele conştiinţe ura
Sl Vezi Olivian Verenca, Administraţia civilă română în Transnistria (1941-1944), Bucureşti,
2000, p. 158-160.
s2 Reuben H. Markham, România sub jugul sovietic, Bucureşti, 1996, p. 341-342.
83 Tribuna, Nr. 6/martie 1928, p. 10.
SJ Ibidem, Nr.7/aprilie 1928, p. 14 şi Nr. 4/ianuarie 1928, p. p. 11-12. Bucovineanul George
Tofan a remarcat la învăţătorii veniţi dc peste Nistru, fară a fi obligaţi de nimeni şi riscând
ulterior represalii, „conştiinţa lor clară despre neamul nostru, dragostea tor profundă pentru
limba naţională şi produsele ei, pentru istoria neamului” (s.n.), apud Calendarul «Glasul
Bucovinei», Cernăuţi, 1920, p. 23-24.
Tribuna, Nr. 5/fcbmaric 1928, p. 16.
s<>Ibidem. Nr. 6/martie 1928, p. 12.
87 Ibidem. Nr. 1/octombrie 1927, p. 15.
88 Victor Jinga, op. cit., p. 109.
89 Tribuna, Nr. 6/1928, p. 19.
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faţă de fraţii dc la apus de Nistru, o mostră tipică constituind-o poezia şcolmA
„Siguranţa şi spionul”, tipărită în Plugarul Roşu din 23 deccmbric 1928'’". îndoctrinai im
sc practica şi în rândul maturilor, cuprinşi în cursurile pentm lichidarea analfabetismului
(licbez), etapă necesară pentm a trece la alte şcoli unde „se fac cunoscuţi cu politica
partidului comunist” ". Moldovenii dc peste Nistm, aflaţi în stadii avansate de a s im ila re
ctnică (aşa-numiţii şcmtişti) au fost folosiţi, după 1940, în proccsul de sovietizare n
Basarabiei, primind funcţii importante în aparatul de stat92.
Prin crearea R.A.S.S. Moldoveneşti, potrivit lui M.N. Boccacer, regimul işi
asuma un rol „civilizator”, dorind „să introducă politica naţională la ca acasă pentru a
atrage la opera de crcare sov[i]etică pe toate popoarele asuprite şi întârziate din punct dc
vedere cuIturaP' (s.n.)93. Moldovenizarca avea la bază politica centrală a indigenizâru
(adoptată la Congresul al Xll-lca al P.C. (b) din aprilie 1923), prin care se u rm ă re a
implicarea naţionalităţilor în procesul bolşevic de edificare a statalităţii sovietice94. Sub
sloganul „Naţional în formă, socialist în conţinut”, republicile au fost încurajate să-şi
dezvolte culturile naţionale şi să utilizeze limba locală în şcoală şi în afacerile oficiale9'.
La rândul său, Ion Nistor considcra că „autonomia naţională, îngăduită fraţilor noştri
transnistrieni, înseamnă un putcmic pas înainte spre deşteptarea lor” [...]96 Realitatea a
demonstrat faptul că măsurile în direcţia „moldovenizării”, care în aparenţă înccrcau să
împace naţionalismul cu internaţionalismul, s-au dovedit în mare măsură o continuare a
vechii politici ţariste dc msificare, cu un potenţial de alienare sporit datorită
componentei ideologice.
Rezolvarea problemei limbii, un clement esenţial al acestui proces, a revenit
„Comitetului Ştiinţific Moldovenesc” (numele real era Comitent Ştiinfîinic
Moldovnesc), care a avut, iniţial, tendinţa dc a ridica graiul viu la rangul de limbă
cultă97, conformându-se directivei organelor centrale, potrivit căreia limba română „este
°
08
o limbă străină şi nepricepută moldovanului nostru” . Această concepţie, ce a persistat
timp dc decenii ca o veritabilă dogmă dincolo dc Prut, a fost impusă şi P.C.d.R., care a
trebuit să
acceptc că moldovenii n-ar fi români, ci o „naţie deosebită, având propria sa
99 St
cultură” . In consecinţă, moldovenismul a devenit o nouă armă în arsenalul propagandei
sovieticc, prin carc se emiteau pretenţii teritoriale asupra Basarabiei pe bază dc
naţionalitate şi mai puţin în virtutea „dreptului istoric”.
într-un articol semnat de Ştefan Bulat se atrăgea atenţia asupra faptului că,
membrii acestui comitct, depuneau eforturi pentm a crea în R.A.S.S.M. o cultură
moldovenească, pentru a nu scăpa pc transnistricni „în braţele culturii româneşti înrudite
90 Tribuna, Nr. 5/fcb ru arie 1928, p. 21.
91 Ibidem, N r. 2/n o iem b ric 1927, p. 20.
92 M ichael B ruchis, Republica Moldova:
93 Tribuna, Nr. 7/aprilie 1928, p. 20.

Quo Vadis, B ucureşti, 1999, p. 10.

94 Iulian Fruntaşu, O istorie etnopolitică a Basarabiei. 1812-2002, C hişinău, 2002, p. 150. în
legătură cu efectele politicii de indigenizare ( korenlzotsiya) vezi şi R ichard S akw a, The Rise and
Fall o f the Soviet Union 1917-1991, T ay lo r & Francis L ibrary, 2005, p. 139.
95 D avid M arples, Motherland Russia in the Twetieth Century, L ongm an, 2002, p. 59 şi urni.
96 Ion I. N istor, op. cit., p. 105.
97 N. P. S m ochină, op. cit., p. 493-494.
9X Tribuna, N r. l/o c to m b rie 1927, p. 13.
99 Em ilian B old, Ilic S eftiuc, op. cit., p. 51-52.
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lor”. Din acest motiv, nu s-a introdus alfabetul latin, iar pentm rezolvarea aşa-zisei
probleme a „dreptei scrieri” (pravopisanie) nu se respectau reguli gramaticale
elementare, recurgându-se la improvizaţii şi împrumuturi din limba rusă100.
Reprezentantul acestui curent arhaic (madanism), L.A. Madan, a înccrcat să creeze o
limbă artificială, care nu reprezenta nici măcar graiul viu al poporului, introducând
termeni de tipul „călduro-măsurător” (pentru termometru), „mâncătorie” (pentm
bucătărie), sau „multuratic” (pentru plural) 01.
La primul congres al „Societăţii Basarabcnilor” şeful învăţământului din
rcpublică, Gh. Buciuşcan, nega orice legătură de rudenie între români şi moldoveni
susţinând superioritatea accstora din urmă, dcoarccc... „noi nc-am alimentat din cultura
rusă” (!!?)ltl2. Cel care susţinea asemenea enormităţi era autorul primei gramatici
moldoveneşti, alcătuită în 1925, dar care a fost scoasă din circulaţic fiind considerată
„prea românească” 1"’. în consecinţă, chiar în prefaţa Abecedarului introdus în republică
era blamată limba română, pe considerentul că este „stricată cu cuvinte franţuzeşti”,
recomandându-se împrumuturile din limba rusă, „frumoasă şi cunoscută de moldoveni
mai bine decât cca română” 104.
Presa oficială era nevoită să recunoască ineficienţa „Comisiilor dc
moldovanizare”, în condiţiilc în care deseori nici un membm al acestora nu cunoştca
limba localnicilor105. înccpând cu data dc 1 mai 1924 apărea Plugarul Roşu, oficiosul
Comitetului gubcmial al P.C.(b), tipărit la Odcssa, în care majoritatea articolelor erau
greu accesibile cititorilor cc nu aparţineau cercului restrâns al creatorilor „limbii
moldoveneşti”. Totodată, la Balta, exista o Foaie moldovenească bilunară, iar la
Kirovsk (fostul Elisavctgrad) o Pagină moldovenească'01'.
Pc lângă reviste ca Glasul Tinerimii şi Moldova Literară au reuşit să se grupeze
o seric de intelectuali transnistrieni dornici să se emancipeze dc sub tutela bolşevică,
printre care se număra şi N. Smochină, carc a preferat să sc refugieze în ţară, scăpând
107 A
*
•
.
astfel valului represiv din deceniul următor . încercând să se inspire din creaţia
populară, aceştia au publicat numeroase opere dc certă valoare, motiv pentm care au
căzut victimă vigilenţei N.K.V.D.-ului, fiind mai târziu arestaţi şi deportaţi sub
învinuirea de „naţionalişti” şi „români” .
La Balta, autorităţile sovietice au înfiinţat o „Editură de stat a Moldovei”, care
până la sfârşitul lui 1926 a tipărit 11 cărţi şcolare şi o bibliotecă politică cu 31 de

100 Tribuna, Nr. 12/septcmbrie 1928, p. 6. în perioada 1931-1938, în R.A.S.S. Moldovenească a
prevalat „teza roniânizantă”, concomitent cu introducerea alfabetului latin; apud Ion Constantin.
Basarabia sub ocupaţie sovietică de la Sta/in la Gorbaciov, Bucurcşti, 1994, p. 62.
11)1 Victor Jinga, op. cit., p. 110; George Ciorănescu, Bessarabia. Disputed Land between East
and West, Bucurcşti, 1993, p. 223.
102 Tribuna, Nr. 6/martie 1928. p. 12.
103 Iulian Fruntaşu, op. cit., p. 149.
1114 Tribuna, Nr. 2/noiembrie 1927. p. 9-10.
",5 Ibidem, Nr. 3/decembric 1927, p. 21.
10<’ Victor Jinga, op. cit., p. 110.
1117 Tribuna, Nr. 12/scptembric 1928, p. 6; Ion I. Nistor, op. cit., p. 24.
I0XIoan Silviu Nistor, op. cit., p. 75.
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broşuri, în majoritate traduceri din ruseştcl();. Pentru îndoctrinarea romAnikB
transnistrieni şi susţinerea tezei bolşevice în privinţa Basarabiei au fost cditiMV
numeroase cărţi de propagandă, printre care: V. Holostenko, 3 ani de zidire naţionalii rt»
R.A.S.S.M. (Republica Moldovenească) şi zece ani de robie naţională în Basaruhi,ţt
Dcmbo, 10 ani de ocupaţie sângeroasă în Basarabiau0, Pavcl Kior Ianaki, Basarabm
sub călcâiul boierilor 11 ş.a. Considerăm că, prin mesajul antiromânesc al accst»#
scrieri, sc urmărea şi canalizarea nemulţumirilor faţă de regimul bolşevic într-o altA
direcţie, în condiţiile în carc însuşi Boceacer recunoaşte starea de încordarc carc w
menţinea în mediul rural.
în timp cc se tipăreau tone de maculatură comunistă, accesul la operele clasicilor
literaturii române a fost strict interzis, cu toate că în alte republici acest lucru cr»
considerat absolut normal. Pc bună dreptate, într-un articol din Tribuna se punea
întrebarea: „De ce bolşevicii nu tipăresc vre-o operă românească din Crcan^A,
Emincscu, Coşbuc sau alt scriitor român? - ca să dovcdcască moldovenilor din
Republica Moldova că ci nu sunt români prin faptul că n-ar înţelege limba în carc s-.«
tipărit opera românească?”î*1 12
Au existat totuşi unele excepţii în ceea cc priveşte legăturile cu scriitorii de peste
hotare, care sc remarcau prin vederi politicc de stânga şi o atitudine favorabilă U.R.S.S.ului. Pentru intelectualii francezi în spccial, comunismul a exercitat o fascinaţiideosebită, văzând în accastă ideologie o nouă etapă a marşului triumfal spre egalitate,
libertate şi fraternitate deschis dc revoluţia dc la 1789113. La 2 august 1928, presa din
rcpublică relata pc larg despre primirea în gara Bârzul a scriitorului Panait Istrati - carc,
a înccput o lungă călătorie în „paradisul sovietic” cu o vizită în Moldova „slobodă," apreciat pentru contribuţia adusă la îndrumarea tinerilor scriitori din R.A.S.S.M. şi
„deşteptarea noului front cultural”, menit să „cuprindă România Mare dc azi”114.
în aceste condiţii, dincolo dc Nistru, autorităţile bolşevice nu s-au rezumat doar
în a patrona un dezastruos experiment economic şi social, punând şi bazele unui
veritabil laborator dc distrugere a limbii române. Manipularea acestui element esenţial
al identităţii naţionale era facilitată dc mozaicul etnografie existent în regiune şi stadiul
embrionar în carc sc găsea conştiinţa românească a moldovenilor transnistrieni. Marele
romanist Eugen Coşeriu remarca pe bună dreptate că „promovarea unei limbi
«moldoveneşti» deosebite dc limba română, cu toate urmările pe carc le implică, este
deci un delict de genocid etnico-cultural” 115. Subversiunea geopolitică urmărită de
Moscova prin crcarea R.A.S.S.M era astfel completată prin cea dc natură etnoculturală.
109

Tribuna, Nr. 6/martie 1928. p. 12.
Ibidem,
Nr. 5/fcbmaric 1928, p. 15.
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Ion Constantin, op. cil., p. 85.
112 Tribuna, Nr. 5/1928, p. 20.
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Intenţiile urmărite rezultă în mod evident şi din principiile adoptate de membrii
M nii telului ştiinţific moldovcncsc”, în privinţa „dreptei scrieri” stabilindu-se că accste
A r mc „se alcătuiesc pentru toţi moldovenii, nu numai din Republica Moldovenească,
I
din Basarabia şi M oldova” pentru eventualitatea în carc „ne-am uni cu e i”" 6. în
acestei stări dc lucruri, viitom l românilor transnistrieni era privit cu optimism, în
m f ierea articolului Republica moldovenească de peste Nistru şi cultura romănă
'.tu Ciobanu îşi exprima convingerea că: „Idc[c]a naţionalizării la românii dc peste
Nii n u nu va muri, regimul bolşevic nu este veşnic şi românii transnistricni în mod fatal
«ii mtra în sfera influenţei culturii româneşti” 117.
Una din laturile fundamentale ale regimului bolşevic, care s-a evidenţiat încă de
14 instaurarea sa în ţinut, o constituia represiunea. Potrivit social-democratului KarI
Kmitsky: „împuşcarea - accasta a devenit alfa şi omega politicii dc guvernare
«omuniste” 118. Noile autorităţi nu tolerau nici o formă de opoziţie înăbuşind în sânge
iv.t oalele, cum a fost cca a locuitorilor satului Parcari din noiembrie 1921, carc s-a
Idat cu condamnarea la moarte a unui număr dc 48 dc persoane şi deportarea a altor
’O de săteni119. Un articol din Tribuna prezintă activitatea criminală desfăşurată în
todiul C.E.K.A. din Dubăsarii Noi (aflată sub comanda a patm „tovarăşi”, dintre care
doi chinezi, un ungur şi un lituanian), de unde în fiecare noapte se auzeu împuşcături.
Numărul celor executaţi era proporţional cu cel al bijuteriilor dc pc mâinile şefului
i ckist, un „chinez uriaş”, care părea mai mult „o prăvălie de bujetării (sic!) umblătoare,
Misţinută pentm echilibru revoluţionar de 4 revolvere aşezate la brâul (centiron) cu care
era ’ncins” 120.
Populaţia din satele apropiate dc malul Nistrului era suspcctată şi supravegheată
permanent pentm a nu avea legături cu România. Pentm simplul motiv al deţinerii unor
■lare sovietice, un număr dc 8 familii din salul Coşniţa (jud. Tiraspol) au fost acuzate
că s-au ocupat cu contrabandă şi au acoperit spionajul român”, fiind condamnate la
deportare pc Insula Soloveţi din Marea Albă121. Justiţia dc clasă îşi spunea cuvântul şi
asupra cclor mai simple cazuri penale, deseori sentinţele fiind dinainte stabilite.
Separarea puterilor era pur formală, contrar oricăror norme de drept, organele dc
represiune ale poliţiei secrete exercitau în paralel şi puterea judecătorească, trecând apoi
la executarea pedepselor. Astfel, dreptatea - aşa după cum prcciza un refugiat - era greu
de obţinut, deoarece „amu fac ce vor comsomolii şi combedu (comitetul săracilor)” 122.
La sfârşitul deceniului următor vor cădea victime ale regimului stalinist şi elitele
politico-culturale din R.A.S.S.M., fiind deportaţi (cu două exccpţii) toţi membrii
fondatori ai Institutului Ştiinţific Moldovcncsc şi întreg guvernul republicii, sub
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113 Ernst Noltc, op. cit., p. 486-487. Spre exemplu, sosirea în ţară a lui Henri Barbusse, pentru a
se infomia în mod oficial despre rebeliunea de la Tatar-Buna, a produs iritare în rândul opiniei
publice; vezi Valeriu Fl. Dobrincscu. Ion Pătroiu, op. cit., p. 76.
111 Tribuna, Nr. 10-11/iulic-august 1928, p. 27. Vezi şi Panait Istrati, Spovedanie pentru învinşi,
Cluj-Napoca, 1991, p. 142 şi urm.
115 Michael Bruchis, Republica Moldova.... p. 30.

Tribuna, Nr. 12/septcmbrie 1928, p. 7.
Ibidem, Nr. 6/martie 1928, p. 12.
" s Ernst Noltc, op. cit., p. 94.
n<) Anton Moraru, op. cit., p. 296. în legătură cu anii de începui ai terorii roşii, vezi The Cheka
and the beginning o f the red Terror, în David Marples, op. cit., p. 59 şi urm.
120 Tribuna, Nr. 8-9/mai-iunie 1928, p. 14.
1:1 Ibidem, Nr. 3/decembrie 1927, p. 24.
122 Ibidem. Nr. 7/aprilie 1928, p. 21.
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acuzaţiile de „troţchism şi naţionalism şovin” 123.
Datorită caracterului represiv al regimului bolşevic, a măsurilor adoptate pentru
colectivizarea forţată şi a secetei din anul 1928, numeroşi ţărani moldoveni şi-au asumat
riscul dc a trece în România. „Unii din accşti nenorociţi - scria Ştefan Bălan - imediat
cum sunt observaţi că trec peste jumătatea Nistrului, sunt împuşcaţi de grănicerii
bolşevici” 1-4. Trecerile clandestine au continuat şi la începutul deceniului următor,
documentele timpului atestând peste 20 dc mii de refugiaţi transnistrieni în Basarabia125.
Pentru a stopa acest fenomen, autorităţile sovietice vor adopta măsuri drastice,
represiunea culminând cu masacrul clin pădurea Olăneşti din noaptea de 23 februarie
1932, când zeci dc refugiaţi au fost mitraliaţi pe malul Nistrului126.
în broşura de propagandă a lui M.N. Boceacer se susţine că, în urma răscoalelor
de la Hotin, Soroca şi Tatar-Bunar, ar fi părăsit Basarabia nu mai puţin dc 300 de mii de
refugiaţi, din carc 200 dc mii au ajuns în Rusia, iar 100 dc mii au rămas în R.A.S.S.M.
Dacă aceste cifrc erau adevărate am fi asistat Ia o scădere drastică a populaţiei din
provincia dc peste Prut, în realitate numărul basarabenilor băştinaşi nu depăşea cifra de
2.000. Grosul refugiaţilor a fost reprezentat de minoritari, foşti militari din armata
ţaristă şi chiar chinezi carc, în timpul războiului, au lucrat în spatele frontului127. Toţi
accştia se organizau în diverse asociaţii şi participau la congrese ale „tuturor
moldovenilor”, reclamând eliberarea Basarabiei de sub dominaţia „boierilor români” 128.
Totodata, din rândul lor s-au recrutat majoritatea cclor care ocupau posturi cheie în
conducerea noii republici.
R.A.S.S. Moldovenească a fost un proiect naţional-idcologic rival faţă dc
consecinţele unirii Basarabiei cu Ţaral~), care se va dovedi în scurt timp „un experiment
eşuat româno-slav' l3°. Conducerea acestui stat-fantomă, urmând indicaţiile centrului, a
supus o comunitate româncască însemnată, înccpând cu deceniul al treilea al secolului
trccut, procesului de comunizarc, cu tot cortegiul său de orori. Redactorii şi
colaboratorii „Tribunei românilor transnistrieni” au meritul dc a fi reuşit să surprindă în
articolele aparutc în paginile revistei trăsăturile definitorii ale începutului sovietizării
accstui ţinut: instaurarea dictaturii partidului-stat, efectele dezastmoase ale economici
de comandă, care nu ţinea scamă de cele mai elementare legi ale pieţii, teroarea ca
sistem de guvernare, diversiunea cultural-ideologică în vederea formării lui homo
sovieticus în varianta sa moldovenească ş.a.
In vara anului 1940, Kremlinul şi-a atins scopul urmărit prin înfiinţarea acestei
formaţiuni statale în 1924, anexând Basarabia şi alte teritorii româneşti.
„Moldovenismul” a supravieţuit căderii comunismului, atât ca ideologie menită să
justifice menţinerea unei anumite statalităţi, dar şi ca practică de sorginte stalinistă
pentru divizarea artificială a comunităţii româneşti. Transnistria continuă să fie şi în

123 N.P. Smochină, op. cil., p. 523 şi urm.
'~4 Tribuna, Nr. 10-11/iulie-august 1928, p.
125 Anton Moraru, op. cit., p. 304.
126 Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 78-79.
127 Tribuna, Nr. 6/martie 1928. p. 10-11.

1.

I2s Ibidem, Nr. 8-9/mai-iunie 1928, p. 28.
12SI Vezi Iulian Fnmtaşu, op. cit., p. 116.
Hannes Hofbauer, Viorel Roman, Bucovina, Basarabia, Moldova (O fară uitată intre Europa
de Vest, Rusia şi Turcia), Bucureşti, 1995. p. 78.
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______________ „ Q c an de lă a r o m â n i s m u l u i ” în faţa o f e n s iv e i...______________
prezent, după mai bine dc un deceniu şi jumătate dc la destrămarea fostei U.R.S.S., un
teritoriu disputat între Răsărit şi noua ordine impusă dc Uniunea Europeană, o zonă în
care drepturile elementare ale românilor sunt grosolan încălcate, un bastion al unei
ideologii definitiv condamnate de istorie. în republica separatistă de dincolo de Nistru,
în condiţiile sprijinului politico-militar al Moscovei şi a acaparării conducerii de către
minoritari veniţi recent în regiune, s-a renunţat la „moldovenism” în favoarea unei noi
identităţi etnoculturale, cu trăsături naţionalist-extremiste, de factură rusă. Rezolvarea
problemelor extrem de complexe ale acestui conflict, aparent „îngheţat”, este legată dc
cca a securităţii regionale din zona Mării Negre şi exprimă, în forme concrctc, aspecte
latente ale jocului global dintre marile puteri.
Timp de un an dc zile, Tribuna românilor transnistrieni a susţinut în mod
consccvent cauza românilor din R.A.S.S. Moldovenească, rămaşi captivi într-un sistem
total opus ideilor de libertate socială şi naţională renăscute în vâltoarea evenimentelor
din 1917-1918. Nu cunoaştem cauzele încctării apariţiei revistei începând cu toamna
anului 1928, carc pot fi de ordin financiar sau, mai plauzibil, legate de detensionarea
relaţiilor internaţionale - şi implicit a raporturilor dintre România şi U.R.S.S. - în urma
semnării Pactului Briand-Kellogg (la carc ţara noastră a aderat în data dc 4
septembrie)131, proces cc sc va încheia în 1934, o dată cu reluarea raporturilor
diplomatice cu Moscova.
Publicaţii ale românilor transnistricni au continuat să apară şi în dcccniul
următor, astfel la Cluj a fost tipărită, între anii 1935 şi 1938, revista Transnistria,
rcdactată dc studentul Ilia Zaftur, iar laşul va găzdui, înccpând cu 1935 revista Moldova
Nouă, rcdactată dc vechiul colaborator al Tribunei, N.P. Smochină132. Intrarea
temporară a ţinutului sub administraţie româncască în al Doilea Război Mondial, între
anii 1941 şi 1944, a permis apariţia a numeroase alte publicaţii legate de această
problematică, după care s-a aşternut timp de jumătate de secol tăccrea impusă dc
cenzura comunistă.

”Une veilleuse du roumanisme” devant l’offensive de l’E s t:
La Tribune des Roumains transnistrienne versus R.A.S.S. Moldave

Dans l’ctude ci-jointe, l'autcur presente la revue Tribuna românilor
transilvăneni (La Tribune des Roumains transnistrienne), apparue a Chişinău entre
octobrc 1927 - septembre 1928. Ses redacteurs ct ses collaborateurs ont lc merite
d’avoir reussi â surprendre par les articles publics dans les pages de ccllc-ci, les traits
definitoires de la sovietisation appliquec cn R.A.S.S. Moldave, republique fantome
crecc par le Kremlin sur la rive gauchc du D niestr: l’instauration de la dictature du parti
- Etat, les cffcts desastreux de l’economic â commandc, qui ne tenait pas comptc des
plus elcmcntaires lois du marche, la terreur commc systemc de gouvcmcmcnt, la
diversion culturclle ideologiquc cn vuc de Ia formation dc homo sovieticus dans sa
variante moldave.
bl Valeriu Fl. Dobrincscu, Bătălia pentru Basarabia. 1918-1940, Iaşi. 1991. p. 31.
1,2 Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 81.
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U C R A IN E N II D IN R O M Â N IA ÎN F R O N T U L R E N A Ş T E R II
N A Ţ IO N A L E
R adu Florian B R U J A (S u ccava)
M a rin a M A N D R I K (C ern ă u ţi)

în perioada interbelică, comunităţile etnice din România s-au confruntat cu o
ici ic dc probleme generate de necesitatea adaptării lor la structurile administrative şi
-hticc româneşti. în general nu au existat dificultăţi dc integrare după ce sistemul de
tuu c versaillez a trasat locul minorităţilor în cadrul noilor state. Şi ucrainenii, pornind
dc la principiul programatic ca cetăţeni loiali ai României, cărora Constituţia liberală dc
11 1923 le garanta dreptul la dezvoltarea culturală şi politică, au avui posibilitatea să-şi
jitingă scopul în graniţele statului naţional român. Astfel, ei au luat parte la viaţa
|>.ilitică, participând la alegerile parlamentare, parţiale şi generale, la alegerile judeţene
.1 comunale, la dezbaterile parlamentare, prccum şi la exercitarea mandatelor de
i >>nsilicri în organismele locale şi judeţene. Cca mai mare parte a comunităţii ucrainene
• .1 încadrat paşnic la noile realităţi politice din România. După schimbarea regimului
politic din febaiarie 1938, posibilitatea unor conflicte interetnicc între români şi
i elelaltc naţionalităţi din România a crcscut. La acestea a contribuit, în principal,
Uf.ravarea tensiunilor internaţionale generate dc politica agresivă a U.R.S.S. carc
ui mărea să atragă minoritarii slavi din statele vecine la politica sovietelor. Dc asemenea,
. a adăugat şi creşterea influenţei Germaniei lui Hitler în partea de răsărit şi sud-est a
I uropei.
După instaurarea regimului său personal, regele Carol al II-lca a luat o scrie de
măsuri politice, economice, legislative pentru a -1 consolida şi a anula instituţiile
sistemului parlamentar. în mai puţin dc zece luni, Carol al 11-lea a distrus baza
constituţională a regimului dcmocratic Iară să reuşească să creeze o alternativă a
puterii. Pc 11 februarie 1938 a introdus starea de sediu pe tot cuprinsul ţării. O zi mai
târziu a fost revocată convocarea Parlamentului. Pe 27 februarie a fost înlocuită
Constituţia liberală din 1923 cu o alta, bazată pc principii corporatiste şi carc concentra
puterea în mâinile regelui. într-o Expunere de motive, la 24 februarie 1938, regele
sublinia că el reprezintă noua Constituţie carc proclama „o hotărâtă întărire a naţiei
române, carc prin jertfire dc sine a creat statul nostru naţional”. în continuare, regele
Carol menţiona că „în Constituţie se găsesc şi se lămuresc mai bine datoriile şi
drepturile cetăţenilor, se asigură direct reprezentarea ţăranilor, muncitorilor şi
intelectualilor în parlamentul ţării” 1. Deşi, noul pact fundamental acorda, în mod clar,
aceleaşi drepturi şi libertăţi pentru toţi cetăţenii ţării „fără deosebire de origine etnică”,
Constituţia restrângea drepturile minoritarilor - deci şi a ucrainenilor - afirmându-se un
1 Arhiva

de Stat a Regiunii Cernăuţi (în continuare A.S.R.C.), Fond Primăria oraşului Cernăuţi,
ti. 8612, f. 12 .
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„vag primat al românilor” . Piatra dc înccrcare a noului regim a reprezentat-o dizolvair.i
partidelor politice, fapt ce a îngrădit decisiv viaţa democratică a ţării.
Deşi organizaţiile lor politice - Partidul Naţional Ucrainean şi Partidul Ţărăncxc
Ucrainean - au fost desfiinţate, ei şi-au putut continua activitatea subteran, cu organele
proprii de conducere şi cu nucleele organizatorice, dar cu acordul tacit al autorităţilor. !>i
societăţile şi asociaţiile culturalc ucrainene, ca şi presa în limba maternă a putut li
păstrată, dar în condiţiile speciale ale legislaţiei regimului. Cu toate acestea, disensiunile
dintre români şi ucraineni, mai ales în regiunile dc la graniţa cu Uniunea Sovietica s-au
înmulţit. La existenţa acestei atmosfere au contribuit cel puţin doi factori. Un
semnificativ procent al ucrainenilor erau atraşi de propaganda naţionalistă care milita
pentru crearea unui stat ucrainean independent. Exista un important exil politii
ucrainean în Europa, mai ales în Germania, carc, pliindu-se pc ambiţiile şi planurile
politicii externe a Reich-ului, promitea crearea Ucrainei Mari, stat independent cc
trebuia să izoleze Rusia. Un alt procent de minoritari ucraineni, şi el important, a trecut
în tabăra U.R.S.S. Propaganda comunistă, care sub vechea mască a panslavismului,
promitea ucrainenilor o singură stăpânire şi un statut privilegiat în cadrul statului
sovietic, a atras multe elemente din rândurile ucrainenilor, cetăţeni ai României. Trebuie
adăugat că a existat şi un procent dc ucraineni supuşi ai statului român care vedeau ce.i
mai bună soluţie colaborarea cu autorităţile române, de frica totalitarismului, fie de
dreapta, fie dc stânga. Ei s-au integral uşor prin activitatea asociaţiilor, societăţilor şi
fundaţiilor culturale proprii, preferând un regim dcmocratic şi găsindu-şi locul în
societatea româncască.
Pentru a da un suport politic şi un program care să atragă masele, regele a căutat
să întreprindă ceva nou. Proiectul îndrăzneţ şi aparent modern pe care regele Carol al II
lea l-a propus ca ultimă soluţie pentru salvarea ţării în dificilii ani dc la finele deceniului
patru al secolului trecut a fost partidul unic: Frontul Renaşterii Naţionale. Cu un nume
sonor, o ideologie eterogenă şi un program laborios alcătuit din elemente doctrinare
diferite, Frontul Renaşterii Naţionale a urmărit să stopeze pulverizarea forţelor politice
din jurul tronului. Totodată, F.R.N. s-a inspirat din modelul cc părea de succes al
fascismului italian, preluând cultul personalităţii, birocraţia centralizată şi structura
puternic ierarhizată a organizaţiei politice unice. Naţionalismul, deşi evident, nu era
unul extremist, ccea cc a făcut ca minorităţile să-şi poată găsi locul în rândurile
organizaţiei politice carlistc. La sugestia primului ministru Armând Călinescu, regele a
pregătit constituirea unei formaţiuni politice noi ca structură şi program politic. Astfel,
pe 15 decembrie 1938 (oficial din 16 deccmbric), aproape fără nici o pregătire
propagandistică, a fost dat Decretul-lege pentru înfiinţarea Frontului Renaşterii
Naţionale. Decretat drept „unică organizaţie politică în stat”, în F.R.N. erau invitaţi să
se înscrie toţi locuitorii ţării indiferent dc naţionalitate, orice altă activitate politică fiind
socotită clandestină, şi, deci pedepsită'. Creat după model fascist, F.R.N. avea o reţea
destul dc viabilă de nuclee în fiecare unitate administrativă - la nivel dc ţinut, judeţ,
Gh. Savu, Sistemul partidelor politice în România (1919-1940), Bucureşti, 1976, p. 171.
Pentru detalii despre originea, organizarea, evoluţia şi raporturile cu minorităţile a partidului
politic unic din vremea regimului autoritar al regelui Carol al 11-lea vezi Radu Florian Bruja.
Carol al II-lea şi partidul unic: Frontul Renaşterii Naţionale, Iaşi, 2006; Petre Ţurlea, Partidul
unui rege: Frontul Renaşterii Naţionale, Bucureşti, 2006.

Ucrainenii din România în Frontul Renaşteriii Naţionale
i i ., plasă şi comune. La fiecare nivel al structurii exista un secretariat, compus din trei
) membri conform sistemului corporativ. Posturile superio;are erau numite de către
lniin-ministru după consultaţii prealabile cu regele; iar la niv'el inferior erau numiţi de
liderii locali imediat superiori. Noua împărţire administrativă lasă să se întrevadă un
Im iu inedit. Nici unul din ţinuturi nu acoperea perfect o prov/incic istorică. Se urmărea
undiorarea imaginii reale a ţării confruntată cu probleme ale: minorităţilor etnice şi ale
i. vizionismului. Dc exemplu, ucrainenii din judeţele Bucowinci erau puşi alături de
iiuleţc ca Baia sau Dorohoi, ponderea lor în Ţinutul Succava Ifiind mai mică faţă dc cea
o provinciei istorice Bucovina. La fiecarc nivel al structurii exiista un secretariat, compus
Im trei membri conform sistemului corporativ. Posturile suiperioare, din Directoratul
|i.irtidului şi din Consiliul Superior Naţional, erau numite de: către prim-ministru după
onsultaţii prealabile cu regele; iar la nivel inferior erau numiiţi dc liderii locali imediat
Miperiori. încă din 4 august 1938 a fost adoptat Regulamentul pentru funcţionarea
Comisariatului generat pentru minorităţi prin care sc preciza că toţi cetăţenii minoritari
au dreptul să-şi creeze organizaţii cu drept de reprezentare gentcrală.
începând cu 1 ianuarie 1939 au demarat înscrierile în organizaţia politică unică,
m mai puţin dc o lună înrcgistrându-sc peste 3 milioane die aderenţi. în cererile de
uleziune, în formate standard, era specificat că fiecare cetaţcan care adera la partid
trebuia „să contribuie cu părticica sa la marca renaştere, 11a consolidarea morală şi
naţională a scumpei patrii”4. înscrierile se făceau individual sau pc listele instituţiilor
publice, erau pur formale dar condiţionate de păstrarea slujbe;i sau de privilegiile aduse
de graţiile regale.
Pentru soluţionarea înscrierii cetăţenilor în F.R.N. (cât mai grabnic s-a creat
funcţia dc comisar general pentru minorităţi. Titularul accstuii post, Silviu Dragomir, a
purtat tratative cu reprezentanţii minorităţilor pentru aderareai la F.R.N. „Am chemat şi
am primit în Frontul Renaşterii Naţionale şi minorităţile etnicce conlocuitoare. Acest fapt
nu trebuie să surprindă, ci el este menit să ilustreze şi concepţiunca politică şi spiritul
propriu românilor” afirma Armând Călinescu .5 Minoriltăţile etnice, în special
ucraineană, maghiară şi bulgară, erau îndemnate să pună uimărul pentru promovarea
intereselor statului roman, asigurându-li-se rcspcctarca dreptturilor şi libertăţilor de care
s-au bucurat sub trecutele guvernări. în urma discuţiilor avute de Silviu Dragomir cu
minorităţile s-a hotărât ca acestea să intre în Front, în secţii separate „pentru scopuri
culturale, economice şi opere sociale”, intcrzicându-li-se să ffacă altă politică decât cca
promovată de partidul unic. Minorităţile mai importamte numeric şi-au trimis
reprezentanţii în corpurile diriguitoare ale partidului: Directoratul şi Consiliul Superior
Naţional ale F.R.N. Tratativele cu reprezentanţii minorităiţii ucrainene au demarat
imediat după constituirea Frontului Renaşterii Naţionale prin Silviu Dragomir şi liderul
acestora, Vladimir Zalozieţki dar au durat foarte mult. Secoindat de Ilie Gavriliuc, Gh.
Scrbeniuc şi avocatul Michalsky, Zalozieţki a declarat că este dispus să susţină orice
grupare politică românească doreşte regele, cu excepţia gnupărilor extremiste6. într-o
scrisoare a Rezidentului Regal al Ţinutului Succava cătrc Primăria oraşului Cernăuţi,

2 Al.
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' A.S.R.C. Fond Rezidenţa regală a Ţinutului Suceava, d. 310, f. 1.
5 Armând Călinescu, Noul regim, 1938-1939. Cuvântări, Bucureşti,, 1939, p. 96.
6 Daniel Hrenciuc, Continuitate şi schimbare: integrarea minorităiţilor naţionale

din Bucovina
istorică în Regatul României Mari (1918-1940), voi. II (1928-1940;), Succava, 2007, p. 108.
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din 9 februarie 1939 se informa că „secretariatul general pentru minorităţi anunjA |
12 februarie în prezenţa domnului S. Dragomir în calitatea de secretar general al I fl
adunarea reprezentaţilor pentru alegerea şi întărirea secretarilor comitetelor s m i l :
locale”7. Conform registrului uniunilor şi asociaţiilor au fost invitate 15 organizaţii
au participat 27s. Solicitarea ucrainenilor a fost aprobată de Ministerul de Intern»
următoarea adresă: „Ministerul de Interne, ca urmare a acordului încheiat, vA
cunoscut că se acordă d-lor Zalozieţki, Gh. Alexievici şi Ilie Gavriliuc, a u to riz a ţia <U
constitui o organizaţie ca reprezentanţă generală a comunităţii ucrainene din Rom.tn%
pentru scopuri culturalc, economice şi opere sociale” dar abia în toamnă a fost semnal
încă din ianuarie 1939 mulţi minoritari ucraineni s-au înscris în F.R.N.
sau pc liste ale instituţiilor în care îşi desfăşurau activitatea. Totuşi aţitutlm d
ucrainenilor faţă dc F.R.N. şi locul pe carc îl vor ocupa în structurile sale se vor I A iiiin I
mai concret în primăvara anului 1939. După Acordul de la Munchcn a fost crcalA «
plan de intenţii Rcpublică Ucraineană Carpatină condusă dc monseniorul AuguMlfl
Voloşin, sprijinită de Germania nazistă carc viza provocarea dc tulburări în Galiţia «Im
şi atragerea minorităţii ucrainene din România de partea intereselor Germaniei sub
masca acestui stat9. După fărâmiţarea Ucrainei Transcarpatice, în martie 19IV,
intelectualitatea ucraineană din România a suferit o oarecare dezamăgire în aşa nunului
„protecţionism german”, care a dus la ocuparea teritoriului transcarpatic. în piu»,
minoritatea ucraineană a înccput să-şi învinuiască liderii, inclusiv, pe V. Zalozieţki. c i
nu ar fi fermi în apărarea drepturilor pe care le-au obţinut alte minorităţi, precum
germanii şi ungurii, intrând în F.R.N. Despre unguri se spunea că ar fi obţinut dreptul dc
a-şi crea formaţiuni paramilitare, în zonele locuite de ei10. Informaţia era falsă,
autorităţile române urmărind prin Gărzile Frontului Renaşterii Naţionale să îndepărteze
pc minoritari de la orice acţiuni paramilitare, românii fiind preferaţi în zonele und e
neromânii erau majoritari. Ulterior, abia în toamna anului 1939, la cererea adresată tic
reprezentanţii minorităţii ucrainene lui Silviu Dragomir şi „pentru afirmarea principiului
egalităţii de tratament faţă de toate minorităţile etnice din România”, diriguitorii
partidului unic au încheiat cu liderii minorităţii ucrainene acorduri asemănătoare cu a
celorlalte etnii minoritare din ţară". Textul acordului „având în vedere legea pentm
înfiinţarea Frontului Renaşterii Naţionale şi decretele din 4 august 1938 privitoare la
minorităţi” prevedea următoarele: „ucrainenii, cetăţeni români, aderau la F.R.N. în
comunele rurale şi urbane cu populaţie mixtă şi formează secţii separate ucrainene.
Aceste secţiuni vor fi reprezentate de patru membri în Consiliul Naţional Superior. în
birourile secretariatelor vor fi numiţi şi funcţionari ucraineni corespunzători. Toate
organizaţiile profesionale ale ucrainenilor cetăţeni români din ţara sc vor încadra în
diferitele organizaţii profesionale prevăzute de legile actuale şi acelca ce vor interveni în
acest domeniu, asigurându-li-se reprezentanţi corespunzători în forurile respective. în
' A.S.R.C., Fond Primăria oraşului Cernăuţi, d. 8715, f. 1-3.
Ibidem, d. 8686, f. 2.
I Mihai Aurelian Căruntu, O radiografie a activităţii organizaţiilor U.W.O. şi O.U.N. in Galiţia
(1920-1937) în Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent,
Suceava, 2006, p. 158.
10 A.S.R.C. Fond Rezidenţa regală a Ţinutului Succava, d. 695, f. 14.
II Neamul Românesc, 8 octombrie 1939. p. 2.
8

322

Ucraincnii din România în Frontul Renaşterii Naţionale
M i k manifestările politice care sc încadrează toate în F.R.N. ucrainenii pot constitui
(«**.*<1 mc proprie cu scopuri culturale, economice si opere sociale” 12. Evenimentul a
[ 01*1' »|.nviat pozitiv dc către emigraţia ucraineană din Occidcnt iar Biroul de presă
jH p ttm i.t de la Paris a publicat acordul comunităţii ucrainene cu F.R.N .13
I ulerul minusculului Partid Ţărănesc Ucrainean, Constantin Cracalia a semnat
•i începutul anului adeziunea la Front afirmându-şi „loialitatea sinceră faţă dc
li||ţr i Ţară” 1 . Cu prilejul încadrării minorităţii ucrainene în F.R.N. s-au ţinut o seric
• CU'- uitări şi s-a omagiat apropiata zi dc naştere a suveranului. Cu acest prilej,
■hlu* Norul partidului unic, Constantin C. Giurescu a dcclarat, despre minorităţi ca
■şcA" să trăiască în legea lui, adică să-ţi cultivc liber particularităţile caractcristicc
■In»* ii ui şi respectând drepturile statului” 15.
Deşi istoriografia română a apreciat procentul ucrainenilor din România la 3,2%,
||l % in Basarabia, 27,7% in Bucovina, 0,4% in Banat, 1,7% în Crişana-Maramureş) o
■Mi u ră pc ţară, nc arată în procente câţi minoritari au aderat Ia F.R.N. Astfel, în
Iţi' mii Suceava în F.R.N. erau ucraineni: 44,5% în jud. Cernăuţi, 45,5% în Storojineţ,
f* , in Suceava, 6,7% în Câmpulung, 8,7% în Rădăuţi, 41,6% în Hotin. Interesant este
«A i în alte judeţe din ţară au fost înregistraţi ucraineni înscrişi în partidul unic. în
« K c n tc ci sunt repartizaţi astfel: în Ţinutul Nistru, 20,5% din membrii F.R.N. ai
: li ţului Cetatea Alba erau ucraineni, 3% in judeţul Tighina, 0,9% în Orhei şi 0,7% în
I ipuşna. în Ţinutul Prut, 7,6% dintre activiştii judeţului Bălţi ai partidului erau
nci.iineni, 8,2% la Soroca şi 0,3% la Botoşani. în Ţinutul Someş 11,9% sunt ucraineni:
ii Maramureş, 1% în Satu Mare şi 0,2% în Sălaj. Şi în Ţinutul Dunărea dc Jos erau
h<nimeni ferenişti în doua judeţe: 4,7% la Ismail şi 0,3% la Cahul. Chiar şi în judeţele
| mutului Timiş erau ucraineni 1,4% în judeţul Sevcrin, 0,2% în Arad şi 0,1% la
Hunedoara16. în general, proporţia ucrainenilor în F.R.N. respectă ponderea lor în
populaţia ţării. Şi Ia nivelul comunelor mrale se poate observa câţi ucraineni au aderat la
Fiont. Dc exemplu, o statistica a populaţiei (peste 23 de ani) din Plasa Dragomimei
i indeţul Suceava), din 26 iunie 1939, arata că dintr-un total de 16. 497 dc locuitori erau
înscrişi doar 5.307 membri. Dintre accştia 63 erau ucraineni17. într-un tabel nominal din
octombrie 1939, al comunelor din judeţul Rădăuţi, în carc populaţia ucraineană era
majoritară, în mai mult de jumătate din acestea primarul era dc aceeaşi origine, ca de
exemplu la Câmpulung pc Cercmuş, Dihtineţ, Gura Putilei, Iabloniţa, Negostina, Plosca,
Sârghieni, Şipotelc Sucevei, Toroccni18. Documentele româneşti îi priveau pe ruteni,
rusini şi msnaci (maloruşi) drept ucraineni iar atenţia autorităţilor s-a îndreptat
indeosebi asupra cclor din judeţele Bucovinei unde ponderea lor era cea mai mare.

România, 8 octombric 1939, p. 20.
' Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei (28 iunie - 3 iulie 1940). Invazia şi anexarea
Nordului Bucovinei de către U.R.S.S., Rădăuţi, 2001, p. 74.
M România, 20 ianuarie 1939, p. 1.
15 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.) Fond Frontul Renaşterii
Naţionale, 403/1939, f. 39-40.
16Ibidem, 4/1939, f. 2-11.
! Arhivele Naţionale Succava, (în continuare A.N.S.) Fond Prefectura judeţului Suceava,
75/1939, f. 31.
1S Idem, Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 59/1938, f. 6 .
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Dintr-un raport reiese ca în mediul rural din judeţele Cernăuţi şi Storojinct,
membrii F.R.N. erau ucraineni şi erau înmatriculaţi în secţii separate19.
Pe baza acestor adeziuni Vladimir Zalozieţki a putut candida la alcgfllH
parlamentare din iunie 1939 pe listele F.R.N. ale Ţinutului Suceava din iwutijfe
minorităţii ucrainene. Deşi a obţinut doar 3.128 voturi, clasându-se pe locul al /c c c IflB
el a rămas să facă parte din organismul legislativ la F.R.N. chiar dacă nu a inimi |
Parlament. însă ValdimirZaparosccnko a fost numit în Camera Deputaţilor21.
în realitate, ucrainenii, foarte numeroşi în partea de nord a României au dU ilalfl
submineze autoritatea statului roman, militând pentru proiectul Ucrainei Man M i
dezvoltând o propaganda prosovictică. Organizaţiile naţionaliste ucrainene au fafl
cointeresate şi atrase în planurile expansioniste ale Berlinului. Şeful Departam oolull
ideologic N.S.D.A.P. - Alfred Rosenberg - a susţinut înfiinţarea unui guvern ucniinc^fl
în exil condus de fostul hatman al Ucrainei din timpul ocupaţiei germane dc la IVI7*
1918 - Pavel Petrovici Skoropadski. O importantă structură naţionalistă cr*
„Organizaţia Ucrainenilor Naţionalişti” (O.U.N.) carc milita pentru crearea Ucrailld
Mari cc cuprindea printre altele şi teritorii româneşti cu un procent însemnai •U
minoritari ucraineni - Bucovina, Basarabia şi chiar nordul Transilvaniei22. Prin crearot
în toamna anului 1938 a Ucrainei Subcarpatice, vasală Germaniei naziste, s-au trcjfe
speranţe care au alimentat iredentismul unei părţi a ucrainenilor din România care visau
la apariţia Ucrainci Mari. într-un document al Jandarmeriei române asupra problcmcloi
ce se pun comandamentului pazei teritoriului se dedica un capitol special acţiunilor
clandestine ale ucrainenilor. Astfel, era dcconspirată organizaţia clandestină „Zâlisncac"
din Cernăuţi dar şi reprezentanţele din România a unor organisme ucrainene aflate iu
străinătate. încă din 1934, exista la Cernăuţi o secţiune O.U.N., în care intrau lideri, carc
simultan erau şi membrii ,Zalisneac”21. O altă organizaţie ccmăuţeană a fost
„Ukrainske Liţarstvo Zalisneac” a cărei lideri erau printre alţii: L. Huzar, I’
Grigorovici, 1. Grigorovici, S. Nicorovici, G. Manik, O. Zybacinski, O. Turuşanko, B
Sircţki, V. lakubovici, I. Glibka, T. Skakun. Localul socictăţii devenise redacţia ziarului
„Samostiinistr. Numeroase urmăriri făcute dc agenţii poliţiei au scos la iveală faptul cA
„Zalisneac” cuprinse aproape întreaga Bucovină, mai ales în partea ci de nord, de aceca
s-au dat dispoziţii pentru lichidarea c r 4. Organizaţia întreţinea legături strânse cu alic
structuri aliate în exil. între acestea sc număra, alături dc „Organizaţia Ucrainenilor
Naţionalişti”, cu sedii la Genova, Roma şi Viena, şi Rcpublică Naţională Ucraineană cu
sediul la Paris având ca scop crearca unei republici independente dar şi în ţările
19 A.N.I.C., Fond F.R.N., 24/1940, f. 59.
20 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Succava,
21 Petre Ţurlca, op.cit. p. 130.
22 Mihai

4/1939, f. 37.

Aurclian Căruntu, Bucovina in al doilea război mondial, laşi, 2004, p. 39.
Organizaţia pentru tineret,Zalisneac", carc neliniştea mult organele poliţiei şi jandarmeriei, a
fost creată tot în 1934, prin ieşirea din două socictăţi „Ciornomore" şi ,Zaporojie" a celei mai
radicale părţi a tineretului. Astfel, tot din vara lui 1934. la o şedinţă comună a acestor două
socictăţi, aşa numita adunare a „comitetului cclor zece”, s-a constatat că societatea Zalisneac"
a fost creată în urma excluderii unei părţi din membri. Doar în patru luni au fost eliminate 36 dc
persoane între care M. Nasadiuk, O. Zybacinski. O. Masikievici, D. Kvitkovski, B. Sircţki, ş.a.
A.S.R.C., Fond Chestura Poliţiei Municipiului Cernăuţi, d. 10211, f. 2.
24 Ibidem, d. 10775, f. 34-37.
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Htyfci •■'ilui Apropiat, în Asia Centrală sau America. După ocuparea Poloniei dc către
nftUmi şi sovietici, organizaţia şi-a mutat sediul de la Lvov la Coţmani, continuându-şi
Mi itaica printre locuitorii dc pe Valea Ceremuşului25.
I xista şi o organizaţie monarhică, numita „Upravai Hatmaniste”, cu sediul la
p rim , o alta, cu sediul la Londra era „Organizaţia Iredentistă Ucraineana'26.
VUmnca Democratica Naţională Ucraineană” milita pentm crearea unui stat ucrainean
lniincral. O altă organizaţie ucraineană carc a activat şi pe teritoriul României a fost
/ b ym iza ţia Militară Ucraineana" (U.W.O.), unul din liderii acesteia Stcpan Bandera
lud o tristă amintire printre români27. Cca ce complica situaţia era că mulţi din
flta'inbrii acestor grupări, având cetăţenia română, erau membrii Frontului Renaşterii
% |mnale. Marele Stat Major al Armatei a redactat un document prin care avertiza că
Jty-vnji propagandişti ucraineni caută să recrutezc elemente tinere ucrainene, de
wi Ierihţă cei cu serviciul militar satisfăcut, pe care le trec clandestin în Ucraina
mbcarpatică, pentm a fi înrolaţi în Legiunea ucraineană” . Scopul acestei acţiuni era de
i picgăti naţionaliştii ucraincni într-o eventual conflict cu Uniunea Sovietică.
O
buna parte din ucrainenii din România au căzut în plasa propagandei
jovictice. U.R.S.S., sub pretextul protejării minorităţii ucrainene, a început o campanie
•Ic atragere a ucrainenilor din partea dc nord a ţării. Cel mai numeros grup ucraincan se
lt isca în U.R.S.S., aproximativ 3 0 de milioane dc locuitori sovictici erau dc etnie
»ii laincană. Astfel, revizionismul ucrainean a avut o notă comună cu interesele sovietice
•)Q
f
ai /onă~ . Informaţii ale Serviciului Secret Român precizau că pactul germano-sovietic
ovicticii urmăreau înfiinţarea unui stat ucrainean, care îngloba şi nordul Bucovinei, cu
oraşul Cernăuţi, până la Şiret30. După ocuparea Poloniei, acţiunea prosovictică dusă de
comuniştii din această zonă „a luat forma unei propagande naţionaliste ucrainene”
■ hemând toţi etnicii accstci minorităţi să sc alăture accleaşi umbrele şi să găsească sub
aceeaşi stăpânire'1. Idcea Ucrainei Mari, încurajată dc succesclc Uniunii Sovieticc, a
luat forma acţiunii procomuniste, Moscova fiind garantul unui stat ucrainean. Au existat
şi recruţi din rândul ucrainenilor de cătrc Centrul dc Informaţii sovietic de la Kiev. Dc
exemplu, în cursul lunii octombrie 1 9 3 8 au fost recmtaţi soţii Vasile si Elisabeta
l edorciuc din Cernăuţi care au trecut in U.R.S.S. şi au fost instruiţi îfi manipularea
aparatelor dc radio-emisie. în august 1 9 3 9 au transmis din România ştiri şi informaţii cu
caracter militar până la 22 septembrie acelaşi an când au fost arestaţi’2. în judeţele
Bucovinei au acţionat agenţi bolşevici carc au dus o intensă propagandă prosovietică în
’ Daniel Hrenciuc, op.cit., p. 120.
într-o dare de scamă privind problemele carc se ridicau Comandamentului pazei teritoriului
erau menţionate toate aceste organizaţii şi modalităţile de supraveghere, la care trebuiau să
colaboreze şi Gărzile F.R.N., Stan Stângaciu. Oeiavian Burcin, Ovidiu Miron. Adrian Bălan,
Ordinea internă şi apărarea României 1939-1941. Contribuţia Jandarmeriei române la
apărarea instituţiilor de stat, Bucureşti, 1999, doc. 5, 8 .
2 Mihai Aurel ian Căruntu, O radiografie..., p. 151-158.
KDaniel Hrenciuc, op.cit., p. 117.
29Cristian Troncotă, România şi Frontul Secret 1859-1945, Bucurcşti, 2008, p. 110.
Ibidem, p. 218.
" Mihai Aurclian Căruntu, Bucovina..., p. 45.
32 Cristian Troncotă, Mihai Moruzov şi Serviciul Secret de Informaţii aI Armatei, Bucureşti,
1997, p. 332-333.
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încercarea de a atrage populaţia de partea lor şi dc a crea o diversiune care să jusiilu <• n
eventuală intervenţie armată sovietică. Astfel dc agenţi au fost identificaţi la Ccrnflw
Zastavna, Coţmani, Sadagura, Rogojeşti33.
într-o dare de seama a Frontului Renaşterii Naţionale scria, pc baza unui ni|>ofl
al Ţinutului Someş, că: „minorităţile nu sunt loiale fală de statul român. înscricrilc
F.R.N. şi activitatea în cadrul accstei formaţiuni politice nu este sinceră şi nu trebui#
pusă baza pe ca’” 1. O notă informativă dc la autorităţile judeţului Cernăuţi vorbeşte d l
creşterea manifestărilor antiromâneşti ale populaţiei ucrainene: „în ultimul timp iridenh»
ucraineană a înccput să-şi manifeste propaganda faţă dc români prin folosirea limbii
ucrainene chiar dc cătrc funcţionarii, preoţii şi învăţătorii din comunele cu populaţie
ucraineană” . Nota exemplifica preoţii din Ilorăsăuţi, Boianceni şi Dobrănăuţi carc
ţineau cursuri dc religie în limba ucraineană35. Alte rapoarte ale poliţiei cercau
supravegherea „înfocatului iredentist ucrainean Vucol Copaciuc” din Volcineţ carc c rj
bănuit că ar dirija o reţea de spionaj cu ajutorul unei apropiate, cctăţcan austriac1*.
Propaganda iredentistă ucraineană se manifesta preponderent în şcoli. La şcoala din
cătunul Greblina-Dihtincţ învăţătoarea Iroslava Ivanciuc preda numai în limba
ucraineană iar mulţi dintre părinţii elevilor au ameninţat că nu-şi vor trimite copiii la
şcoală dacă predarea s-ar face în româneşte. Este şi cazul lui Vasile Sauciuc „care a
refuzat să cumpere cărţi copilului în limba română”37. Şi în comuna Iabloniţa.
învăţătoarea Ana Coniatin Stefiuc a făcut o intensă propagandă proueraineană.
Inspectoratul şcolar din Rădăuţi a aprobat ca sus-numita să predea în limba ucraincană
însă românii din localitate au cerut transferul ci într-o zonă cu populaţie majoritară
românescă38. Unele informaţii sunt însă contradictorii. Este cazul primarului Nicolai
Olincc din Cercpcăuţi carc ar fi oficiat o căsătorie mixtă în limba ucraineană
solicitându-se îndepărtarea lui din post'9. Alte surse vorbesc însă că N. Olinec ar fi
„foarte loial clementului românesc” ’0. Şi studenţii ucraineni de la Universitatea din
Cernăuţi au avut atitudini
rupând o seric de afişe ale autoritătilor Ţinutale
AI antiromâneşti,
*
scrise în limba română . Insă aceste manifestări nu erau departe de limitele perioadei
interbelice, atitudini anti- sau pro ucrainene fiind frccventc în zonă. Deşi izolate ele au
contribuit la starea generală de nelinişte dc la frontiera de răsărit a României.
Nu toţi ucrainenii au crezut în aceste deziderate susţinute dc planurile
hegcmonice ale Berlinului sau Moscovei. Ziarul ucrainean „Ceas" care apărea la
Cernăuţi deplângea soarta compatrioţilor din Ucraina Subcarpatica după ocuparea
acesteia dc care Ungaria lui Horthy. Dc altfel, în România au intrat mulţi refugiaţi
ucraineni din accsta zonă. Socictatea ccrnăuţcană „Narodni Dini", încadrată legal în
F.R.N., primea Ia 1 septembrie 1939, 16 tineri refugiaţi care preferau regimul carlist
,:t Daniel Hrcnciuc, op.cit., p. 118.
34 A.N.I.C., Fond Minislcrul dc Interne, Chestura Generală de Poliţie, 11/1939, f. 223.
35 A.N.S., Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 59/1938, f. 12.
36 Ibidem, f. 2.
37 Ibidem, 13/1940, f. 34.
38 Ibidem, f. 65.
39 Ibidem, f. 7.
40 Ibidem, f. 1 1 .
41 Daniel Hrenciuc, op.cit., p. 116.
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>|Nwi horthyst plângându-se că acolo nu sunt lăsaţi să-şi vorbească limba'12. în mai 1940,
tu raincni, dc data asta din Galiţia sovietică au trccut în România motivând că în
|QIK S S. riscau să moară de foame sau să fie deportaţi în Siberia’3. într-o dare de seamă
tNtfMa stării de spirit a populaţiei civilc sc spunea clar că „ucrainenii par a fi convinşi dc
v.rcu pc care îl duc conaţionalii lor din teritoriul ocupat şi se crede că ar fi contra
‘plinului comunist dar nu au renunţat totuşi la speranţa înfiinţării unui stat
fcikjvndcnt”44. încă din octombrie 1939, un raport al Jandarmeriei menţiona că
0 ldi«>ritatea populaţiei [ucraincnc] respinge accastă tendinţă, fiind refractară ideilor
luministe”45. Un alt raport amintea că „sc pare că în urma ştirilor primite din teritoriul
(fnpat dc ruşi simpatiile ucrainenilor pentru U.R.S.S. au scăzut mult46.
în anul 1940 situaţia ucrainenilor din România s-a înrăutăţit când, în condiţiile
agravării raporturilor României cu marile puteri, prefecturile dc judeţ au interzis
• miunităţilor ctnicc şi asociaţiilor acestora să mai ţină adunări, întruniri sau defilări
In at cu acordul organelor superioare ale F.R.N. Cu toate acestea ucrainenilor li s-au
ţknnis uncie activităţi civice cum ar fi ccle cu caracter religios pentru a nu-i ridica
împotriva statului şi nici a provoca susceptibilităţile U.R.S.S .47 După rapturile din vara
Inului 1940 ponderea ucrainenilor din România a scăzut simţitor, mai ales că
provinciile unde aceştia erau mai numeroşi au intrat în componenţa Uniunii Sovietice,
f -pectiv a Ungariei. Ultimele documcnte ale F.R.N. (botezat din 22 iunie 1940 Partidul
Naţiunii) carc consemnează acţiuni ale ucrainenilor se referă la refugiul populaţiei
româneşti din Basarabia şi Bucovina. Atitudinea ucrainenilor în perioada retragerii din
teritoriul ocupat de sovietici este diversă. în uncie localităţi, cum s-a întâmplat la
l cmăuţi, agenţi procomunişti de etnic ucraineană, înarmaţi de Armata Roşie au atacat
i oloane militare sau dc refugiaţi48. Unii dintre ucraineni au dezarmat şi rănit militari
români aflaţi în retragere în localităţi din nordul Bucovinei şi la Hotin49. Din unele
informaţii, ucrainenii înstăriţi s-au arătat îngrijoraţi de invazia sovietică în timp ce
satisfacţia cclor săraci era evidentă50. în schimb există cazuri de ucraineni care au
preferat să sc retragă în România dc frica Sovietelor, cunoscut fiind exemplul liderului
politic ucrainean V. Zalozieţki. Naţionalişti ucraineni, prccum Silvcstr Nikorovici, Orest
Xibacinski s-au refugiat în România iar unul dintre liderii ucraineni, Dcnis Kwiatkowski
a înaintat autorităţilor române un Memoriu prin carc solicita permisiunea pentru
refugiaţii ucraineni din nordul Bucovinei şi Basarabia de a intra în Romania51.
Ucraincnii intrau într-o altă zodie, I.V. Stalin devenind „exccutorul programului de
revendicări teritoriale ale O.U.N.”52. Nu întâmplător mulţi ucraineni au fost surprinşi şi
J' Mihai Aurelian Căruntu, Bucovina..., p. 39-40.
" Idem, Preliminarii ale celui de-al doilea rapt al Bucovinei în Codrul Cosminului, nr. 16-17,
Suceava, 2000-2001.
14 A.N.S., Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 13/1940, f. 117.
45 Petre Ţurlca, op.cit., p. 220.
46 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 13/1940, f. 128.
47 Ibidem, 18/1940, f. 13-14.
,s Vitalie Văratic, op.cit., doc. 67. 77. 78.
49 Petre Ţurlea, op.cit., p. 256.
50 Vitalie Văratic, op. cit., doc. 85, 87, 111, 122.
51 Daniel Hrcnciuc, op.cit., p. 121.
5’ Mihai Aurelian Căruntu, O radiografie..., p. 158.
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deprimaţi de ocuparea de către Uniunea Sovietică a nordului Bucovinei53. Ocupanţii
sovietici au numit ucraineni în 1117 localităţi clin Bucovina şi Basarabia dintre agenţii
lor, printre care Olga Huzar, Iaroslav Opanas, Maxim Tako, Ivan şi Iaroslav Jukovski
ş.a.'’
Câteva concluzii se pot irage. Integrarea minorităţilor în Front trebuia sA
dovedească caracterul unitar al statului român. Erau urmărite şi relaţiile de colaborareîntre cctăţcnii români, indiferent dc apartenenţa etnică, într-un moment când se punea
tot mai accentuat problema integrităţii unor state europene şi desfiinţarea statu-quo-ulm
interbelic. Totodată, Frontul trebuia să unească toate forţele politice şi sociale ale ţării,
indiferent dc orientare. Dar tocmai punctele de vedere diferite, chiar antagonice, ale
diferitelor personalităţi sau gmpări politice aveau să imprime regimului o linei oscilantfi
şi inconsecventă. Multe comunităţi minoritare erau divizate, cu obiective diverse. în
primul rând, minoritatea ucraineană s-a dovedit a fi loială intereselor sale naţionale şi nu
statului roman. Integrarea ucrainenilor în Frontul Renaşterii Naţionale nu a fost
eficientă. Mulţi s-au înscris pentru a putea activa în cadrul legal conform propriiloi
opţiuni politice, în condiţiile obligativităţii aderării şi condiţionării acesteia dc pierderea
serviciilor. Alţii au găsit o modalitate de a-şi continua politica dc susţinere a intereselor,
fie legate de proiectul Ucrainci Mari, fie înrolându-se politicii Uniunii Sovietice,
îndeobşte se spune că o minoritate este mai activă în trupul unei majorităţi, cum a fost şi
cazul ucrainenilor din România interbelică. Indiferent de orientarea unei comunităţi
minoritare sau a unor segmente a lor, integrarea lor în Frontul Renaşterii Naţionale a
fost un eşec. înscrierea minoritarilor a însemnat introducerea unui „cal troian intra
muros” în cadrul organizaţiilor dc partid. Minoritarii, între care şi ucrainenii au acţionat
de ccle mai multe ori în interesele lor naţionale, subminând autoritatea statului, dar
activând în organismul oficial al acestuia. Dar prăbuşirea Frontului ca şi a regimului
care l-a patronat s-a datorat, poate decisiv, contextului internaţional şi nu activităţii
subversive a minorităţilor naţionale.

Ucrainenii din România în Frontul Renaşterii Naţionale

Les Ukrainiens de la Roumanie dans le Front dc la Renaissance Naţionale

Une des minorites les plus importantes sur le territoire de la Roumanie de l’entre
lleux guerres est forme par les Ukrainiens. Ceux-ci se sont integres d ’une certainc
maniere â l’Etat roumain et â la legislation dc cclui-ci. Durant les annees 1938-1940 lc
i> ’.imc, tout en passant â unipartitisme a mis Ies Ukrainiens devant une nouvelle option.
I curs leaders ont accepte la collaboration avec l’Etat roumain et avec Ie parti uniquc,
ni.iis par des raisons diverses. Dans le cadre legal du Front dc la Renaissance Naţionale,
ils ont cree pour les autorites de l’Etat des difficultcs diverses cn fonction de
l'orientation politique et naţionale qu’ils ont embrasse. La majorite a milite pour Ia
■rcation d ’un Etat ukrainicn independant â l’aide dc I’Allemagnc nazic, qui comprcnne
une scrie dc territoires qui appartenaicnt â la Roumanie, aussi. Des autres, moins
nombreux, mais avec une activite importante se sont engages au service de l’Union
Sovictique, qui promettait Ia creation d ’unc republique ukrainienne dans le cadre de
l'Htat sovietique. Les nombreux minoritaires, surtout dans les zoncs ou ils
n prcscntaient la majorite, ont cree des difficultes au regime, sans etre des activistes de
l'un des deux courants. II y a eu une autre categoric qui preferait la dcmocratic
toumaine, meme dans les limites des annees 1938-1940 aux totalitarismes dc l’U.R.S.S.
«t de PAllemagne. L’integration des Ukrainiens en F.R.N. s’est prouvcc un echec, les
u alites politiqucs des annees 1938-1940 ont ete au-dessus des espoirs des leaders de
Bucarest.

53 Cristian

Troncotă. România..., p. III.
Daniel Hrenciuc, op.cit., p. 121.
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A DOUA C IO PÂ R FIRE A M O L D O V E I ÎN E PO C A M O D ER N Ă
C ornel G RAD

Gravele şi iresponsabilele decizii adoptate de conducerea României (regele
< m<>l al Il-lea, Consiliul de Coroană şi guvernul) în vara anului 1940, prin acceptarea
Ultimatumului sovietic (28 iunie) 1 şi, apoi, a celui de-al Doilea "Arbitraj" (Diktatul) de
Il Viena (30 august)2, au avut ca primă consecinţă evacuarea imediată a teritoriilor
ite şi, concomitent, ocuparea lor dc cătrc trupele sovietice, respectiv maghiare,
« Ud: Basarabia şi nordul Bucovinei - în termen de patru zile (înccpând din 28 iunie,
<>m 14, ora Moscovei), Transilvania de nord-vest şi est - în termen de 14 zile. Este de
•I .ervat că - dacă pentru evacuarea Basarabiei şi nordului Bucovinci de către
administraţia civilă şi trupele româneşti, şi, concomitcnt, ocuparea teritoriului evacuat
dc v.'urc sovietici, s-au acordat numai patru zile, fară nici o perioadă de graţie - pentru
• vacuarea Transilvaniei cedate (aproximativ aceeaşi suprafaţă cu a Basarabiei, plus
1 M. Muşat, 1940. 1940. Drama României Mari, Ed. Fund. “România Marc”, p. 61-87; M.
Muşat, I. Ardcleanu, România după Marea Unire, 11/2, Editura Ştiinţifică şi Enciclopcdică,
llucureşti, 1988, p. 1106-1137; I. Şişcanu, V. Văratec, Pactul Molotov-Ribbentrop şi
. ■nsecinţele lui pentru Basarabia, Culegere dc documente, Ed. Universitas, Chişinău, 1991, p.
X 25 (doc. 4-20); Gh. Buzatu, Secretele Protocolului secret von Ribbentrop-Molotov, în
Moldova, II, nr. 3 (8) iunie 1991 (nr. special), p. 22-23, doc. 40-59.
A. Simion, Dictatul de la Viena, Cluj, 1972, p. 170-217; Tr. Bunescu, Lupta poporului român
împotriva dictatului fascist de la Viena (august 1940), Ed. Politică, Bucureşti, 1971, p. 94-123;
(». Matichescu, Opinia publică internaţională despre Dictatul de la Viena, Cluj-Napoca, 1975,
P 100-188; M. Muşat, op. cit., p. 137-155, 179-210; M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 12251305; Gh. Cernea, Ardealul frânt în două.. Un strigăt de durere şi revoltă. Bucureşti, 1940;
Mela Vâgo, Le second Diktat de Vienne: Le partage de la Transilvanie, în East European
Quarterly, 5, no. 1 (1971), p. 47-73; C. Grad, Guvernul român şi Dictatul de la Viena (1), în
Acta MP. XVII, 1993, p. 241-269; '"începutul lui septembrie ne-a adus o nouă şi cumplită
mutilare a teritorului naţional. Ispăşim greu de tot 20 de ani de neprevedere şi lipsă de
organizare (...). Cum a fost cu putinţă ca să avem în pază comoara unui destin naţional,
realizată după o mie de ani printr-o conjunctură intre toate fericită şi să ne arătăm totuşi atât
de puţin vrednici de păstrarea ei?”- cf. C.(amil) P.(etrescu), Note - Septembrie, în “Revista
Fundaţiilor Regale” (RFR), 1 oct. 1940, p. 232; “.Atunci când ţara era condusă de cea mai
stupidă dictatură, impusă de un rege total rupt de voinţa poporului, certat cu partidele politice,
a ajuns o pradă ieftină pentru Hitler. Vreau să spun - şi, de fapt, trebuie să spun! - că Diktatul
de la Viena a căzut ca un trăznet pentru România. Gravitatea nu consta în faptul că Hitler îşi
deschidea drum spre sud (obiectiv principal), ci pentru faptul că Transilvania, eliberată după
lichidarea Imperiului austro-ungar, era sfâşiată, împărţită trivial, asumată intereselor
naţionaliştilor horthyşti, complici supuşi politicii absurde a lui Hitler. ” (cf. C. Mustaţă, File din
Biblia Transilvaniei, Ed. Daco-Press, Cluj-Napoca, 1994, p. 309 - interviu cu Ion Vlasiu).
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nordul Bucovinci), "arbitrii" vicnezi au fost ccva mai generoşi, acordând 14 fllfl
august-13 septembrie) şi 9 zile pentru ocuparea respectivului teritoriu dc cAtn) ti
maghiare (5-13 septembrie, ora 24). Cu toate acestca, nu se poate spune efi c u m
Transilvaniei cedate s-a desfăşurat în condiţii totalmente diferite faţă dc
Basarabiei şi nordului Bucovinci, cu excepţia, evident, evitării rămânerii un*»f
unităţi şi a convoaielor dc refugiaţi în spatele liniilor inamice, datorită înaintării rai
fară respectarea termenului limită (impus, unilateral, de sovietici) - in »
Ultimatumului.

EVACUAREA BASARABIEI ŞI NORDULUI BUCOVINEI
în istoriografia româncască postbelică s-a vorbit, până în urmă cu câţiva m
extrem de puţin şi în termeni voalaţi (motivele se cunosc şi nu insistăm) dc«|fl
momentul evacuării teritoriilor cedate în 1940, cu deosebire a cclor din Est: Basarabia ţ*
nordul Bucovinei. A analiza serios drama momentului 1940 sc impune, deci.
necesitate. Generalul Ion Gheorghe, participant nemijlocit la evenimentele din vmi
anului 1940 şi, totodată, un analist avizat al perioadei, are următoarele opinii asupit
Ultimatumului sovietic şi a consecinţelor sale dezastruoase: "Ultimatul sovietic a fost k
o brutalitate neobişnută. El cerea evacuarea în decurs de 4 zile. Cine nu vom i j
accepte dominaţia sovietică, trebuia să părăsească provincia în decursul acestui
termen. Este de neconceput ce însemna aceasta pentru trupele împrăştiate în Basarabia
şi Bucovina de Nord, pentru mii de funcţionari şi fam iliile lor, pentru sulele de mii </••
români ce nu voiau să rămână sub dominaţie bolşevică şi ce însemna aceasta pentru
bogăţiile poporului şi statului, ce nu puteau f i salvate, ţinând seama de cei cure
rămâneau în regiunile ce urmau să fie cedate.
1
Problema evacuării a fo st îngreunată şi de fa p tu l că nu se făcuseră nici un fe l
de pregătiri pentru această eventualitate. Se acordase crezare lozincii despt i
«cordonul de fier şi de foc» şi se crezuse ţara în siguranţă. Toate acestea se dovedeau ti
f i acum o minciună criminală. Pentru a fa ce crima şi mai deplină, au fo st date ordine ce
interziceau retragerea fam iliilor de funcţionari şi ofiţeri pentru a nu se crea o panică
«nejusiificată». Pregătirile militare pentru apărare şi asigurările lăudăroase ale
conducerii de stat au amuţit. Sub impresia UIli mat ului sovietic, oamenii din conducere
şi-au pierdut într-atăt capul, încât au uitat de cerinţele fundamentale ale onoarei
naţionale. Hotărârea Consiliului de Coroană de a se supune necondiţionat brutalei
ameninţări lovea ţara şi mai greu decât Ultimatul’''.
Izolată pc plan internaţional, după capitularea Franţei, România a fost nevoită să
acccpte Ultimatumul sovictic din 26 iunie 1940. Dc accea, la 28 iunie 1940, ministrul
român de externe, Constantin Argetoianu, pc baza deciziei Consiliului de Coroană din
27 iunie, a anunţat autorităţile sovietice că "Guvernul român, pentru a evita gravele
urmări pe care le-ar avea recurgerea la forţă, deschiderea ostilităţilor în această parte
a Europei, se vede silit să primească condiţiile de evacuare specificate în răspunsul
sovietic''. Autorităţile române solicitau însă prelungirea termenului de evacuare a
Basarabiei şi a nordului Bucovinci "din pricina ploilor şi inundaţiilor care au stricai
' I. Gheorghe, Drumul României spre statul satelit, mss. dactilo, Bibi. M.Ap.N, Bucurcşti, f. 30.
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| 4 t . omunicaţii" A Şeful diplomaţiei româneşti nu s-a limitat numai la cererea
in răspunsul guvernului român, ci a expediat, în acccaşi zi, o telegramă cifrată
Btfix 'he Davidcscu, solicitându-i să intervină "pe toate căile posibile pentru ca
■ h » / de patru zile fix a t pentru evacuarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord să fie
B fţg . până la opt zile". Constantin Argetoianu indica să se motiveze accastă
prin faptul că "o evacuare în timp de patru zile ar f i materialmente imposibilă
■p
/ drept rezultat dezordine dăunătoare tuturor".5
In discuţia avută cu Molotov, la 28 iunie 1940, orele 11,00 (ora Moscovei), când
ntai şi răspunsul guvernului român, Gheorghe Davidcscu a solicitat - conform
|K |t a nunilor - prelungirea termenului de evacuare, izbindu-sc, însă, de un refuz
din partea sovieticilor. înfăţişând modul în care a reacţionat Molotov,
MIimi «ml român telegrafia superiorilor săi, arătând: "La ora 14, trupele sovietice vor
MM* înaintarea lor pentru a ocupa cele trei oraşe menţionate în notă: Cernăuţi,
iii
şi Cetatea Albă". Termenul de evacuare rămânea neschimbat, dar, dacă, "din
tehnice, ar reieşi necesitatea unei prelungiri pentru câteva ore, atunci delegaţii
«§Mi i sunt împuterniciţi să admită prelungirile necesare". în discuţia avută cu
fpt«>'|.,.hc Davidcscu, Molotov a justificat această poziţie prin faptul că "militarii
Aptfc tu i sunt hotărâţi să dea o replică dură tărăgănărilor românilor", fiind
9BMil|umi(i dc răspunsul guvernului român, care "nu pare a aprecia exact situaţiunea
Jj/f /<i fruntarie". în consecinţă,şeful diplomaţiei sovietice solicita cabinetului de la
iţn- hi eşti să nu încercc o nouă amânare,deoarece guvernul sovietic nu era dispus să
«ffc pic decât până în 28 iunie, Ia amiază. După această oră, trupele Armatei Roşii aveau
filmul de a trece imediat Nistrul 6.
Profitând de împrejurările favorabile lor, sovieticii au ocupat şi ţinutul Herţa,
•i iui fusese inclus în nici un document. Relevând acest lucru, Alexandru Cretzianu,
* atunci subsecretar dc stat la Ministerul Afacerilor Externe, nota că "noile frontiere
' ’ iu marcate printr-o linie groasă, trasă cu creionul roşu. Pe această hartă, urma
i neamului acoperea o porţiune corespunzătoare unui teritoriu lat de 7 mile, aşa încăt
i imposibil să se stabilească de care parte cad anumite localităţi. Mai mult, această
ui a' a fost trasă atât de grosolan, încăt ea a trecut şi peste un punct nordic al Vechii
Nomânii, tăind un teritoriu care nu fusese menţionat în însuşi Ultimatum. Câteva zile
•ui târziu, aceasta a fo st cauza unor serioase incidente şi a pricinuit pierderea multor
>u ţi omeneşti"1. într-adevăr, Ia punctul Herţa, în judeţul Dorohoi, au avut loc
numeroase incidente cauzate de depăşirea liniei dcmarcaţionale de către trupele
«tvictice. Un locotenent şi un caporal român au fost împuşcaţi de evreii din Tg. Herţa,
tar comandantul unităţii de cavalcric din oraş a dat ordin dc tragere, înregistrându-se

Arh. M.A.E., fond 71/U.R.S.S., voi. 91, 1940, f. 202; S. Ncagoc, Bătălia pentru Bucovina,
limişoara, 1992, p. 153; Armata Roşie dispunea de un puternic dispozitiv de atac, aflat sub
comanda generalului Jukov, cifrat la circa 40 de divizii şi o flotilă aviatică puternică (I. Sişcanu,
Ocuparea Basarabiei, Herţei şi nordului Bucovinei, în R/M, nr. 4( 10), 1991, p. 18).
Arh. M.A.E.,fond 71/U.R.S.S., voi. 91, 1940, f. 246.
Idem, f. 222. Telegrama nr. 1641 din 28 iunie 1940, ora 2,30, semnată Gh. Davidcscu, către
M.A.E. al României.
Al. Cretzianu, The Lost opportunity, London, 1957, p. 30.
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morţi şi răniţi de ambele părţi, inclusiv printre evrei . Autorităţile române au făcut
demersuri repetate pentru a obţine retragerea armatei sovietice din colţul de nord al
judeţului Dorohoi (perimetrul Herţa). în acest sens, a insistat şi ministrul Germaniei la
Moscova, contele Friedrich Wemer von Schulenburg. Ministrul român în capitala
U.R.S.S., Gheorgbe Davidescu, şi generalulAurel Aldea, şeful delegaţiei române în
Comisiunca mixtă de la Odessa, au făcut dese intervenţii, cerând "îmbunătăţirea
condiţiilor de evacuare, precum şi rezolvarea incidentelor provocate de trupele roşii"9.
Incidente similare au avut loc şi în alte sectoare. Astfel, la Vadul Şiret şi
Vicşani, blindatele sovietice au depăşit linia de demarcaţie convenită, ocupând aceste
localităţi. în această situaţie, un divizion român de cavalerie a ripostat . în timpul
ciocnirii au fost capturate 20 dc tancuri inamice şi au fost făcuţi mai mulţi prizonieri.
Ulterior, militarii capturaţi au fost eliberaţi, iar carele dc luptă au fost predate trupelor
sovietice, care s-au retras a doua zi, punând, astfel, capăt incidentului10. De asemenea, o
coloană mecanizată sovietică a trecut frontiera Bucovinei, înaintând 20 de km în
regiunea Maramureş, în direcţia Baia Borşa. întrucât această zonă se afla în afara
teritoriului supus evacuării, generalul Florea Ţenescu, şeful Marelui Stat Major, la 3
iulie 1940, cerea generalului Aurel Aldea, şeful părţii române în Comisia mixtă sovietoromână pentru lichidarea litigiilor în legătură cu evacuarea trupelor române şi a
instituţiilor din Basarabia şi nordul Bucovinei : "Vă rog să inten>eniţi pe lângă
Comandamentul Roşu pentru retragerea acestei coloane din această zonă. In caz
contrar, vom f i siliţi să împiedicăm înaintarea prin orice mijloc, ceea ce ar putea da
naştere unui incident serios1,11.
Timpul scurt în care trebuia încheiată evacuarea armatei, materialelor şi muniţiei
a creat serioase probleme autorităţilor române. Marele Stat Major român a ordonat că
"astăzi 28 iunie, începe evacuarea Basarabiei, aplicând întocmai planul «Tudor»".
Pentru a înlătura dezordinea, a grăbi deplasarea şi a evita, pe cât posibil,
supraaglomerarea gărilor, vagoanelor, mijloacelor de transport,se specifica: "Ofiţerii şi
funcţionarii vor lua numai strictul necesar, bagajele. Nu este admis mobilier...
Evacuarea Chişinăului şi a Basarabeascăi până la ora 18"n . în aceeaşi zi, Secţia
Operaţii din Marele Stat Major a elaborat un ordin, semnat dc însuşi şeful acestei
instituţii, generalul Florea Ţenescu, potrivit căreia "evacuarea Basarabiei şi Bucovinei
trebuie încheiată în maximum patru zile, până ta 2 iulie inclusiv, ora 20. Până în 29
iunie, ora 12, se va evacua până la linia Sud Cernăuţi - Crişcăuţi - Vărtecăuţi - Iamăuţi
- Lipnic - Mâtndoc - Căinării Vechi - Floreşti - Rănitul - Orhei - vest Chişinău - Sălcuţa Căuşenii Vechi - Volintiri - Lacul Alibei (exclusiv). Până în 30 iunie, ora 12, se va
evacua pănă la linia Razencea - Dinăuţi - Nestoria - Briceni - Ediniţa - Bălţi - Telineşti
- Cobâlcea - vest Chişinău - Gărlmna - Pârâul Valea Seacă - Berezina - Râul Cogâlnic
- Tatar Bunar (toate exclusiv). Pănă în ziua de 1 iulie, ora 12, se va evacua până la
s Arh. Stat. Buzău, fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, v.f. 151
9 B.A.R., Arh. Ist., fondul nr. 28, dos. 972, f. 409-424.
10 Arh. Stat. Buzău, fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, f. 150.
11 Arh. M.A.E., fond 71/U.R.S.S., voi 98, 1940, f. 98; I. Sişcanu,

Raptul Basarabiei 1940,
Chişinău, 1993, p. 123, anexa 4.
12 Arh. Naţ. Bucureşti, fond Ministerul Afacerilor Interne (în continuare, se va cita M.A.I.), dos.
530/1940, f. 125.
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linia Prutului, în Moldova până la Lipcani - Zagaiceni - Făleşti - Conteşti - Târg
I tu zăreşti - Sărata Galbenă - Contrat - Valea Ialpug. In ultima zi, 2 iulie, până la ora
I s e va evacua integral până la Prut". Ordinul specifica şi asigurarea itinerariilor
pentru accesul trupelor sovietice în Cernăuţi, Chişinău şi Cetatea Albă: "Calea Ferată
•’ va rezerva pentru evacuarea materialelor mai importante; bolnavii, fam iliile
Piturilor şi funcţionarilor, mobilierul şi materialele mai puţin importante se vor evacua
după materialele militare şi fortificaţii. Pe lângă trenurile de evacuare vor mai circula
I I trenuri de persoane zilnic. Nu se execută distrugeri la căile ferate, instalaţii,
depozite, aerodromuri, întreprinderi industriale, uzine electrice, telegraf telefon,
material rulant. Pe fiecare direcţie de retragere se va lăsa câte o comisie militară cu
interpret pentru a rezolva eventualele incidente cu autorităţile sovietice. La toate
trecerile peste Prut, armata română va instala câte un serviciu de ordine şi poliţie.
' irunicerii şi jandarmii trec în subordinea armatei"''.
Retragerea armatei române urma să se facă în ordine. în realitate, ea s-a petrecut,
>ii totul, altfel. Comunicatul Sccţiei Operaţii din Marele Stat Major, difuzat la radio şi
publicat în marile cotidiane apărute în ziua de 30 iunie 1940, arăta că operaţiunile de
evacuare au continuat, conform programului, până la linia generală marcată de înălţimile
nord râul Şiretul Mic - Cuciurul Mare, Briceni-Bălţi (Vest), Chişinău-BasarabeascaI atar-Bunar. Documentul informa, totodată că: "Pe unele direcţiuni elementele rapide
ale forţelor U.R.S.S., depăşind ritmul de evacuare convenit, au întrecut trupele noastre
,n retragere, dând naştere la incidente locale" 4. Armata română în retragere a fost
upusă la numeroase acte de umilire, mulţi soldaţi şi ofiţeri au fost dezarmaţi, bătuţi şi
chiar omorâţi de trupele sovietice sau bandele bolşevice înarmate15. La 30 iunie 1940,
la 3 km distanţă spre sud de Chişinău, a fost dezarmat de către unităţile roşii Regimentul

V.F1. Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia 1918-1940, laşi, 1991, anexa
XLVIII.
1' Arh. Naţ. Bucureşti, fond Ministerul Propagandei Naţionale, (în continuare se va cita
M.P.N.), Presa internă, dos. 500, f. 93.
VVM.R. - M.St.M., fond Armata 1 (21), dos. 917 - Comandamentul Aero, f. 11-16. Pentru
detalii suplimentare referitoare la evacuarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, precum şi reacţia
armatei române faţă de comportările agresive ale unei părţi din populaţia civilă locală faţă de
autorităţile române în retragere, a se vedea şi materialul documentar Restituiri. Documente
inedite despre Basarabia şi Bucovina, 1940-1941, în Adevărul literar şi artistic, Bucureşti, IV,
nr. 269 din 21 mai 1995, p. 6-7. Menţionăm că sursele documentare sunt indicate cu
aproximaţie, fară a se menţiona fondul, dosarul, fila. Referitor la acest material documentar,
prof. dr. Ioan Şerbănescu, de Ia Centrul pentru studierea istoriei evreilor din România, a intrat în
polemică cu C. Stănescu (autorul documentarului). Vezi, în acest sens, "Pentru a respecta
adevărul integral. . . " în Idem, nr. 277 din 16 iulie 1995, p. 6-7, precum şi "Cele mai multe
minciuni te spun oamenii emoţionaţi", în Idem, p. 6 -8; Pentru o imagine în detaliu, cu nuanţările
de rigoare, vezi seria de studii şi articole din RIM - anii 1991-1995; I. Şişcanu, Ocuparea
Basarabiei, Herţei şi nordului Bucovinei, în RIM, 4(10), 1991, p. 17-19; A. Pentelescu, C.
Hlihor, Mărturii. Oamenii au dreptul să ştie; RIM, 4(10), 5(11) din 1991, 1(12), 2(13), 3(14)
din 1992 - documente militare inedite despre evacuarea Basarabiei şi nordului Bucovinei; Maria
Sinescu, 1940. Vara dramatică a poporului român, în RIM, nr. 3(9), 4(10), 5(11) din 1991, şi
1(12), 2(13) din 1992; C-tin Hlihor, Calvarul retragerii armatei române din Basarabia şi
Bucovina de Nord, în RIM, 1(12) din 1992, p. 13-14.
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30 Artilerie şi un divizion din Regimentul 25 Artilerie. Generalul Aldea a protest»!
arătând că: "Trupele sovietice de pe râul Prut stânjenesc trecerea trupelor române Ih
regiunea staţiei de cale ferată Frecăţei au fo st lansaţi 200 de paraşutişti care au ocu/wt
trecerea peste râul Prut” 16. De asemenea, într-o telegramă expediată în data de 3 iulie,
de generalul Florea Ţenescu, generalului Aldea, se preciza că, în data de 2 iulie
"detaşamente motomecanizate sovietice au atacat, printr-o acţiune organizată, unitâţilr
române ce se aflau în zona Giurgiuleşti-Reni, înconjurând şi dezarmând o compănic de
infanterişti care au suferit pierderi. Unităţile noastre, îndeplinind cu stricteţe
dispoziţiunile, nu au ripostat". Şeful Marelui Stat Major al Armatei Române a ccmt
vehement generalului Aldea: "Protestaţi şi insistaţi ca ordinele care se dau să ajungă
până la detaşamentele de p e Prut"11.
Numeroşi contemporani ai evenimentelor au înfăţişat atitudinea arogantă şi
provocatoare, inumană chiar, a trupelor ruseşti. Cunoscutul istoric Gheorghe Brătianu
arăta că “unităţile motorizate ale armatei roşii înaintau foarte repede şi ameninţau cu
continuarea mersului lor către întreaga Moldovă. Aceste fo rţe ocupau în Bucovina de
Nord poziţii strategice care să le permită, dacă se va ivi prilejul, să treacă fa r ă cea mat
mică împotrivire Prutul şi să pătrundă de-a lungul tuturor văilor până în inima
teritoriului românesc, spre Ploieşti şi Bucureşti. Dar, p e de altă parte, unii ofiţeri
sovietici s-au dedat la provocări, la răscolirea sentimentului naţional, reproşăndu-le
românilor că nu rezistă, aşteptând momentul să-i ia prizonieri. Au fo st necesare măsuri
ferm e din partea comandanţilor unităţilor care se retrăgeau ca ostaşii români să nu
răspundă la provocări"ls. La rândul său, Alexandru Cretzianu, rememorând aceste zile,
scria: "Paraşutiştii au fo s t lansaţi în toate punctele unde trebuiau să treacă unităţile
române. Unităţile motorizate şi blindatele Armatei Roşii traversau Basarabia şi
Bucovina de Nord chiar din prima zi şi procedau în mod activ la provocarea dezordinii
printre trupele noastre. In multe locuri, soldaţii noştri au fo st dezarmaţi. Ofiţerii şi-au
scos insignele şi au suferit şi alte umilinţe din partea armatei bolşevice. Peste tot,
agitatorii Armatei Roşii s-au adresat soldaţilor noştri, îndemnăndu-i să dezerteze şi să
întoarcă armele împotriva ofiţerilor lor. In mai multe ocazii, trupele sovietice au
deschis pe loc focul împotriva coloanelor noastre în marş. Trupele noastre au fo st
reţinute numai cu mari dificultăţi să nu răspundă "19 . Un alt martor ocular, colonelul
Gheorghe Magherescu, pe atunci căpitan, scria: "Atât în sectorul Diviziei a 2-a cât, şi în
toată Basarabia, sovieticii nu au respectat înţelegerea şi, călcând-o în picioare, s-au
repezit la trecerile de la Prut. In graba lor, orice coloană o opreau, o înconjurau,
intrau printre cai pentru a crea debandadă printre unităţi şi pentru a nu se mai putea
menţine ordinea şi disciplina de către ofiţeri. Separau trupe de ofiţeri". Ei îndemnau
soldaţii basarabeni să lase armele, caii, echipamentul şi să plece acasă. Mulţi basarabeni,

Arh. M.A.E., fond 71/U.R.S.S., voi 98, 1940, f. 22.
f. 90. - Telegrama nr. 6502 din 3 iulie 1940, semnată de generalul Florea Ţenescu, către
generalul Aldea.
IS Gh. I. Brătianu, La Bessarabie. Droits nationaux et historique, Bucarest, 1943, p. 195-197.
19 Al. Cretzianu, op. cit., p. 56-57.
16

17 Idem,
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i să scape dc armată, au acceptat oferta sovieticilor. Regimentul 6 Roşiori Bălţi feHii vit aceluiaşi martor ocular - a fost desfiinţat20.
Un alt participant la evenimentele din iunie 1940, Iorgu Dimian, originar de pc
ffeliiiilc Basarabiei, scria, peste ani, că, în acele zile de vară, se afla cu unitatea sa în
Vigliuiu şi a primit ordin din partea superiorilor săi ca, în dccurs de o zi, să sc strângă şi
ii »' împacheteze materialele unităţii. Ordinul, potrivit martorului, a surprins ncplăcut
laţii şi ofiţerii regimentului. Deplasarea s-a (acut cu destulă greutate, întrucât
ţDtcIcle erau aglomerate, iar drumurile desfundate din cauza ploilor. "A treia zi - scria
,i martor ocular - au apărut nişte bande înarmate care îndemnau populaţia să
0 ni:i r cu pietre şi tot fe lu l de obiecte murdare în noi. Puteam să-i nimicim, dar aveam
ţfJm să nu tragem"2I . în rândurile acestor bande se aflau mulţi evrei. Doi dintre ei se
>au în fruntea unui grup înarmat care a jefuit magazia de alimente şi echipament a
>i\ i/iei 21 Infanterie, aflată în comuna Sângeru, judeţul Lăpuşna, act banditesc săvârşit
n noaptea dc 28 spre 29 iunie22.
Unii evrei au deschis ostilităţile sub protecţia trupelor sovietice. La Cetatea
Ubil, de pildă, evreul Karolik, carc se ocupa cu creştcrca şi selecţionarea porumbeilor
ik rasă, făcând cu ajutorul lor şi spionaj în favoarea sovieticilor, a fost primul care a tras
tu revolverul în ofiţerii români din localitatc. El, împreună cu un grup dc comunişti, "au
fu imit trupele sovietice cu steaguri roşii şi flori, cu cocarde în piept, manifestându-şi
astfel bucuria"27,.
La Chişinău - potrivit relatărilor unei martore a evenimentelor, d-ra Vasilica M.
< iheorghe evreii au primit unităţile armatei roşii "cu steaguri roşii în mână, panglici
toşii în piept şi fotografiile lui Sta/in şi Lenin. Strigau: «Ura ! Trăiască Armata Roşie
Lire a eliberat Basarabia de sub ju g u l boierilor români (...)!» La un moment dat, toţi
evreii din oraş au ieşit înarmaţi cu revolvere şi puşti, terorizând populaţia creştină,
indiferent civil sau militar ori preot. In prima zi s-a început arestarea poliţiştilor şi
militarilor rămaşi, precum şi a oamenilor politici". Toate instituţiile şcolare, inclusiv
facultăţile erau pline dc arestaţi pe care îi ridicau de la domiciliu sau de pc străzi2'1. Până
>i clădirile Seminarului Ortodox şi Facultăţii de Teologie din Chişinău au fost
iransformate în puşcărie. Printre arestaţi sc aflau 5 foşti deputaţi din Sfatul Ţării, care, în
martie 1918, a hotărât Unirea Basarabiei cu România. Toţi cei cinci fruntaşi naţionali
s-au comportat demn, deşi au fost supuşi unor presiuni psihice, schingiuiţi, respingând
cu tărie acuzaţiile dc trădători, autori dc înstrăinare a unor teritorii şi declarând că aşa

" G. Magherescu, Adevărul despre Mareşalul Antonescu, I. Bucurcşti, 1991, p. 59-65. Potrivit
aceleiaşi surse, celc mai afectate unităţi din Divizia 2 Cavalerie au fost Regimentele 6 - Bălţi şi
7 - Iaşi, iar din Divizia 3 Cavalerie - Regimentul 9. Rapoartele şi notele informative ale acelor
zile abundă, evidenţiind aceeaşi situaţie şi la alte unităţi militare din zonă: Divizia 15 Inf. (Reg.
10, 20 şi 7 Inf.) - 3000 de ostaşi fugiţi. Divizia 8 Inf. (numai Reg. 29 se retrăgea organizat); Div.
27 şi 34 Inf. (retragere dezordonată), Divizia 21 Inf. (deposedată de 2 autocamioane pentru
transportul trupei) etc.
‘ 1 I. Dimian. Mărturie personală asupra evacuării Basarabiei şi Bucovinei în 1940, în
''Patrimoniu", nr. 1/1991, p. 123-124.
22 Arh. Naţ. Bucureşti, fond. M.A.I., dos. 530/1940, f. 124.
25 Arh. Naţ. Buzău,fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, f. 167.
24 Idem, f. 376.
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le-a dictat conştiinţa. Ulterior, ei au fost schimbaţi cu un grup masiv dc com uniţl
români, aflaţi în închisorile româneşti, care au preferat să meargă în U.R.S.S25.
Sovieticii au reuşit, prin presiuni şi şantaj, să atragă de partea lor minoritAţiN
naţionale din Basarabia. Alături dc evrei au colaborat ucrainienii, rutenii. Trenuri
româneşti erau blocate sau întârziate prin staţii. Un tren dc muniţii, compus din II
vagoane, era reţinut în gara Reni încă din 1 iulie, ora 4, deoarece lucrătorii feroviari
(ucrainicni şi ruşi) nu vroiau să permită evacuarea26. De asemenea, trupele sovietico au
refuzat să predea autorităţilor române materialele dc război aflate la Selctin şi Brodiră
Incidente serioase s-au petrecut şi în cursul evacuării părţii de nord a Bucovinei. în gtirt
Adâncata, de pildă, ceferiştii, în mare parte ucrainieni şi câţiva evrei, au refuzat *A
ataşeze la ultimele trenuri vagoanele în care erau încărcate depozitele de bani ale Băncii
Naţionale şi Administraţiei Financiare din Cernăuţi. Aceste vagoane au căzut în mâinile
ruşilor28. La Cernăuţi s-a constituit în după amiaza zilei de 27 iunie un "comitvt
popular” condus de Sallo Blum şi Glaubach. A doua zi, la 28 iunie, au încercat sA
dezarmeze trupele române, care primiseră ordin să evite incidente armate. Instituţiile
publice au fost devastate, iar Catedrala Sf. Nicolae a fost dinamitată. Au fost asasinaţi
şeful gării, preoţi, comisarii Constantin Mateescu, Nicolae Pascal şi Stog29.
Situaţia grea a unităţilor militare române din Basarabia şi Bucovina dc Nord,
calvarul retragerii, datorită atitudinii răuvoitoare a autorităţilor dc la Moscova, au crcat
nemulţumiri şi proteste din partea autorităţilor române. In pofida realităţilor existente, a
numeroaselor probe, generalul-locotcnent Kozlov, reprezentantul autorităţilor sovietico,
a declarat: "Trupele sovietice nu au luat prizonieri ofiţeri şi grade inferioare şi nici nu
au dezarmat unităţi din armata română”*0 . Evenimentele care au avut loc peste Prut au
crcat serioase nemulţumiri şi în rîndurilc armatei române, unde exista dorinţa dc a
rezista în faţa cotropitorilor sovietici. Aflat la o şcoală de ofiţeri în rezervă (iunie 1940),
Liciniu Faina mărturiseşte, ulterior, că toţi elevii acestei instituţii militare, în frunte cu
ofiţerii comandanţi, aşteptau ordinul "pentru a participa din prima clipă la luptele dc
apărare a Basarabiei". Speranţele îndreptăţite ale tinerilor ostaşi, dornici să-şi apere
ţara, nu au fost satisfăcute, întrucât - scrie, mai departe, Liciniu Faina - "am primit ordin
să mergem la dormitoarele noastre, să depunem bagajele şi să executăm programul de
instrucţie prevăzut. Basarabia a fo st cedată fă ră luptă" ' 1 . De asemenea, majoritatea
soldaţilor şi ofiţerilor, potrivit documentelor vremii, era dornică să se revanşeze,
pedepsindu-i astfel pe cci ce i-au umilit şi batjocorit. Starea de spirit din rândul armatei
este surprinsă într-un raport al Poliţiei Buzău, înaintat Ministerului de Interne, în care se

I. Scurtu, C. Hlihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucurcşti, 1992, p.
115-117.
26 Arh. M.A.E., fond 71/ U.R.S.S.. voi. 98, f. 95.
27 Idem, f. 93.
:s Arh. Stat. Bucurcşti, fond. M.P.N., Informaţii, dos. 813- Nota informativă nr. 2380 din 13
iulie 1940 către M.P.N.
29 Arh. M.A.E., fo n d 71/U.R.S.S., voi. 98, 1940. f. 89 - Telegrama nr. 6564 din 3 iulie, semnată
dc generalul Ţenescu, cătrc generalul Aldea.
Idem, f. 23-25. Vezi şi I. Şişcanu, Raptul Basarabiei..., p. 108.
?l L. Faina, Basarabia- Gânduri şi istorisire, în N. Lupan (editor). Pactul germano-sovietic,
Bruxelles, 1989, p. 65.
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«lin "Printre soldaţii şi ofiţerii care s-au retras din Basarabia şi Bucovina, domneşte
►Indtyjiare şi o revoltă sufletească contra comuniştilor şi evreilor care s-au dedat la
ilfio / şi atacuri banditeşti" ~.
în primele zile ale lunii iulie 1940, generalul Ion Antonescu a adresat un
«ftrinoriu regelui Carol al II-lea, în care prezenta tragedia evacuării Basarabiei şi
l[ţtK ovinei: "în Basarabia şi Bucovina se petrec scene sfâşietoare. Mari şi mici unităţi,
ttundonale de şefi şi surprinse fă ră ordine, se lasă dezarmate, la prima ameninţare.
Au ni donării, fam iliile lor şi ale ofiţerilor au fo st lăsate pradă celei mai groaznice urgii.
Materiale imense şi depozitele militare acumulate acolo şi menţinute pănă în ultimul
moment din ordin au rămas în mâinile inamicului, lată, Majestate, schiţat din fu g ă
numai un capitol al tragediei şi al calvarului unui neam care este numai la început.
Poporul şi armata au fo st dezarmaţi fa ră luptă. Demoralizarea lor este fă ră limită.
I ipsa lor de încredere în conducători este totală. Ura lor în contra vinovaţilor, a
tuturor vinovaţilor, de ieri şi de azi, creşte. Consiliul de Coroană a hotărât să cedaţi.
Ihrizia a dezlănţuit haosul. Consecinţa lui: anarhia şi anarhizarea sunt numai la
începutul lor"33.
Bandele înarmate bolşevice aveau scopul să creeze dezordine prin acte dc
diversiune şi provocare. Membrii accstora profitau dc situaţie şi pentru comiterea unor
flirturi şi chiar jafuri, cum a fost cel petrecut în comuna Sângeru, judeţul Lăpuşna 34.
\ccstc jafuri, crime şi fărădelegi se săvârşeau în prezenţa şi cu acordul tacit al trupelor
•iovictice, primite la Chişinău dc agentura bolşevică - după cum releva o notă
informativă a Poliţiei Buzău (20 iunie 1940) - "cu steaguri roşii în piept şi fotografia lui
Stalin şi Lenin...". * Folosindu-se de aceste informaţii, mulţi istorici sovietici au ajuns la
concluzia că Armata Roşie a fost întâmpinată de populaţia Basarabiei cu o mare
însufleţire. Autorii lucrării Istoria R.S.S. Moldoveneşti au rezervat chiar un paragraf,
intitulat "întâmpinarea Armatei Roşii de către oamenii muncii din Basarabia", în care
prccizau: "întâlnirea Armatei Roşii eliberatoare cu oamenii muncii din Basarabia s-a
transformat într-o mare sărbătoare a întregului popor. Au fo s t zile emoţionante, de
neuitat"15.
Majoritatea populaţiei Basarabiei,însă, nu i-a primit cu satisfacţie pe noii
stăpâni. Mulţi români basarabeni au luat drumul pribegiei. Până au ajuns în teritoriul
liber al României, ci au avut dc îndurat greutăţi inimaginabile. Înfaţişînd aceste
momente, un contemporan al evenimentelor scria: "Părăsind în grabă avutul,
basarabenii şi bucovinenii au fugit cu cât erau pe ei, lăsând în urmă gospodării şi
aşezări româneşti întărite, lăsând ogoarele lucrate, părăsind pământul moştenit de mii

25

338

’2 Arh. Naţ. Buzău,fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, f. 150.
” Pe margineaprăpastiei 21-23 ianuarieI941, ed. a Il-a, Bucureşti, 1992, p. 57-58; M. Agapie,
J. Rotaru, Ion Antonescu. Carieră militară. Scrisori inedite. Bucureşti, 1993, p. 151-153, doc.
46; A. Karcţki, A. Pricop, Lacrima Basarabiei, Chişinău, 1993, p. 235-236, doc. 48.
,4 Arh. Naţ. Bucureşti, fond. M.A.I., dos. 530/1940, f. 124. Caz detaliat anterior (vezi şi nota 22).
* A se vedea, pentru detalii, paragrafele anterioare (notele 23 şi 24).
,s Istoria R.S.S. Moldoveneşti, II, Chişinău, 1968. p. 337; Istoria R.S.S. Moldoveneşti din cele
mai vechi timpuri pănă in zilele noastre, Chişinău, 1984, p. 349.
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de ani, îndepărtă ndu-se de mormintele unde odihnesc cei dragi, de bisericile frum oase
de mănăstirile tăinuite în adâncuri de păduri"36.

£)> uincnt, populaţia sosită din aceste provincii era obligată să se înscrie la birourile
INI mţate în acest scop, în Capitală şi în provincie. Ea era împărţită în patru categorii: a)
p iu ţionarii şi familiile lor; b) liber profesioniştii dc toate categoriile; c) proprietarii
Iţiicoli, industriaşii şi comercianţii; d) populaţia civilă şi copiii. Populaţia evacuată
iRiia să fie ajutată prin intermediul Crucii Roşii şi a comisiilor locale, proaspăt
Itlunţate. Nimeni nu putea colccta ajutoare ori bani, îmbrăcăminte şi alimente fără
w tirizaţia Comisiunii Centrale a Crucii Roşii sau a comisiilor judeţene şi locale, toate
plinele urmând a fl depuse la respectivele comisii. Prin intermediul Ministerului Muncii
M iri, ui a fi plasaţi la lucru cei care aveau capacitate dc muncă. Premilitarii erau luaţi sub
In* »ijirea Inspectoratului Pregătirii Prcmilitare iar copiii mai mici dc şapte ani, sub
bu'iijirca Crucii Roşii. Funcţionarii publici şi familiile lor urmau să primească ajutor,
* iliilit în funcţic de numărul membrilor42.
In faţa puhoiului de refugiaţi (numai în ziua dc 29 iunie s-au scurs în Moldova
|u dc trenuri, plus cei carc se evacuau din sudul Basarabiei, folosind vapoare, şlepuri şi
jinbarcaţiuni improvizate), organele administrative locale din judeţele limitrofe au luat
unsuri rapide, demonstrând, în împrejurările critice ale momentului, solidaritate,
promptitudine şi eficienţă organizatorică. S-au constituit astfel, ad-hoc, comitete de
« .i .tcnţă, posturi de orientare în gări şi pc şosele, centre sanitare de prim-ajutor, cantinc
|i spaţii improvizate de cazare.
Mulţi evrei doreau, în schimb, să ajungă în Basarabia. Numai în ziua de 30 iunie
ui trecut în Basarabia, prin Unghcni şi Cristeşti, 7600 de evrei, iar prin Galaţi - cca
2"00'°, în timp cc pe malul drept al Prutului, la Unghcni, alţi cca 3000 dc evrei solicitau
aprobarea dc trcccrc în Basarabia, însă erau refuzaţi dc autorităţile sovietice sub motivul
că nu erau născuţi aici44 . în acelaşi timp, pe malul stâng al Prutului, la Unghcni, se
i iscau, la 10 iulie 1940, 5-6000 de români basarabeni (bărbaţi, femei şi copii), care
doreau să treacă în România, dar noile autorităţi de frontieră lc refuzau deplasarea în
patria mamă. Potrivit Comisariatului dc Poliţie Buzău, ei sc aflau într-o situaţie foarte
nea, dcoarecc acest comandament raporta: "Cu permisiunea Armatei Roşii şi sub
un boldul acesteia, evreii localnici s-au repezii ca fiarele asupra românilor, care
aşteptau să li se permită intrarea în ţară, şi după ce i-au maltratat, i-au deposedat
• ompletamente de tot ce aveau cu ei, lăsăndu-i doar cu hainele1,45.
Numeroase instituţii au venit în ajutorul refugiaţilor. La 5 iulie 1940, Mitropolia
Moldovei şi Sucevei a trimis o scrisoarc Rezidentului regal al ţinutului Prut, prin care îl
informa că întreg elenii şi personalul bisericesc din eparhie subscriu salariul pc o zi în
l.ivoarca refugiaţilor, "spre a ameliora într-o cât de mică măsură situaţia atât de
precară a fraţilor basarabeni "46 . La rândul său, mitropolitul Nifon al Olteniei a
expediat Ministerului Cultelor o telegramă în carc se angaja să găzduiască în mănăstirile
eparhiei "cinci mii de fra ţi bucovineni şi moldoveni din Basarabia care au trebuit să

La rândul său, preotul Paul Mihail, refugiat din Chişinău la Iaşi, scria în paginile
revistei “Moldova”( 29 ianuarie 1941): "Fiecare refugiat a lăsat bunuri materiale.
uneori părinţi, soţie f i copii; jalea şi amărăciunea erau mari. Iar cu cei ce se refugiau
pleca o stăpânire românească, dar nu şi o cultură naţională şi o religie creştină </<
două mii de a n i .
Numeroşi refugiaţi au fost bătuţi, umiliţi, înfometaţi, deposedaţi de puţinul lor
avut luat în grabă, unii chiar omorâţi dc bandele înarmate bolşevicc. Mărturiile sunt
numeroase şi zguduitoare prin tragismul lor,astfel: notarul Constantin Constantinescu
din comuna Hoffcengstal (judeţul Cetatea Albă) relatează că, în plasa Ibăneşti din
acelaşi judeţ, un grup înarmat a atacat cu arme de foc ccle 360 de căruţe ale familiilor
funcţionarilor, jandarmilor, pretorilor prăpădindu-le tot avutul, iar fem eilor li s-an
luat chiar şi pantofii"™ ; Alexandru Damian din Chişinău declară că a fost atacat dc
evrei, care vroiau să-i ia calul şi căruţa iar, când a ajuns în târgul Hânceşti, a fost
ameninţat cu moartea de cătrc evrei, scăpând ca prin m inune'9 ; preotul Ion Popovici
din comuna Zberoaia, judeţul Lăpuşna, declară că notarul Nicolae Sitt, de origine rusă, a
pregătit premilitari pentru primirea trupelor ruse şi a format bande de dezertori cu carc
jefuia pe refugiaţi( tot cl declară că un alt notar, Alexci Cercncov, tot de origine nisă,
aflat în comuna Groşeşti din acclaşi judeţ, a împuşcat pc protopopul Ioan Drajinski şi pc
fiul acestuia. "Soldaţii români - potrivit informaţiilor sale - erau dezarmaţi şi jefuiţi dc
trupele ruse, de asemenea şi refugiaţii civili.(...) Am văzut soldaţi români şi civili
mutilaţi de evrei")40 . Fărădelegi similare s-au comis şi în alte părţi ale Basarabiei: în
judeţul Soroca au fost profanate şi jefuite mănăstirea de maici dc la Dobruşa, fondată în
1772, şi cca de la Căldăruşeanca (ctitoric a Măriei Cantacuzino); La Bălţi, catedrala şi
cele şase biserici ortodoxe, precum şi cea romano- catolică, au fost devastate şi
profanate; preotul din comuna Româncăuţi, localitate situată Ia aproximativ 60 dc km dc
Hotin, a fost batjocorit şi omorât; şeful de post din comuna Abaclia, judeţul Tighina, a
fost ucis în mod bestial; oraşul Tighina a cunoscut aceeaşi barbarie bolşevică, locuinţclc
au fost devastate iar locuitorii au fost împiedicaţi să se retragă; a fost jefuită mănăstirea
din Noul Neamţ (ridicată, după secularizarea averilor mănăstireşti, dc călugări veniţi la
Chiţcani de la mănăstirea Neamţ din Moldova)11.
Afluxul dc refugiaţi era foarte mare, iar problemele cu care se confruntau erau
numeroase şi trebuiau rezolvate cât mai repede. Pentm soluţionarea lor s-a înfiinţat
Comisariatul Generat pentru Plasarea Refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord.
Ministrul dc interne, gen. David Popcscu, a elaborat o decizie în 3 iulie, privind
ajutorarea populaţiei venite din Basarabia şi Bucovina de Nord. Potrivit acestui
16 D.

Pădure, Basarabia şi Bucovina de Nord sub noua stăpânire, noiembrie 1940, s.l., p. 5.
” P. Mihail, Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, Chişinău, 1993, p. 10.
38 Arh. Naţ. Bucureşti,fond. M.A.I., dos. 116/1940, f. 121.
39 Arh. Naţ. Buzău, fond Politia Buzău, dos. 15/1940, f. 229. - Raport din 16 iulie 1940 al
Poliţiei Buzău către Ministerul dc Interne.
40 Idem, f. 227. Raport din 14 iulie 1940.
41 C. Ioniţoiu, Preludiul celui de-al doilea război mondial, în “Patrimoniu”, nr. 1/1991, p. 9596.
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' Arh. Naţ. Bucureşti,fo n d M.P.N., Informaţii, dos. 500, f. 96-111; B.A.R., Secţia Mss., Arh.
fam. Brătianu, cota A. 1530, f. 117-124.
1 Arh. Naţ. Bucurcşti, fo n d M.P.N., Informaţii, dos. 500, f. 91-92.
“ Arh. Naţ. fii. Buzău, fond Politia Buzău, dos. 15/1940, f. 249.
45 Ibidem, f. 319-320.
v' A. Karcţki, A. Pricop, op. cit., p. 237, doc. 49.
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părăsească căminurile şi gospodăriile lor"41. Poliţiştii şi ceilalţi salariaţi ai Ministeruhi
dc Interne din toată ţara au cedat salariul pc o zi pentm a veni în ajutorul refui»i;iţil«H
poliţişti, jandarmi şi gardieni publici din Basarabia şi Bucovina de Nord48. Au fosi «i.tu
ordine prefecţilor, în special celor din Moldova, pentm a asigura condiţiile neccMIf
primirii refiigiaţilorAslfel, Rezidentul regal al ţinutului Prut telegrafia, la începutul lutul
iulie 1940, prefectului judeţului Neamţ, informându -1 că aici vor fi evacuaţi bucovineni
din judeţul Hotin, şi îi cerca să întreprindă măsurile necesare pentm încartiruire, masA fi
asistenţă sanitară celor veniţi de dincolo dc Prut49. în toate judeţele ţării s-au constituit
comitete pentru organizarea primirii şi ajutorării refugiaţilor. în Iaşi, acest comitet ave#
în frunte pe însuşi prefectul judeţului. Noul organism a crcat birouri de informaţii >i
îndrumare a refugiaţilor. S-au colectat fonduri în bani sau natură, alimente,
îmbrăcăminte. Găzduirea refugiaţilor s-a făcut în şcoli, hoteluri şi la particulari
Hrănirea lor s-a realizat în cantinele organizate de municipiu şi Cmcea Roşie. S-nu
împărţit ajutoare (hrană îmbrăcăminte şi bani) tuturor refugiaţilor aflaţi în localităţi din
imediata apropiere a Prutului. La Tg. Frumos şi Podul Iloaiei, primarii respectivi, in
colaborare cu subfilialele Societăţii de Cmcc Roşie, au organizat cantine în gări, pentru
servirea refugiaţilor aflaţi în trecere5" . Demn dc amintit este şi faptul că Agenţi;»
Consulară din Iaşi, printr-o scrisoare expediată, în 21 iulie 1940, Rezidentului regal al
ţinutului Prut, oferea loc de cazare refugiaţilor basarabeni în localurile Şcolii Italiene
din localitate: "In acest mod ţinem a vă da micul nostru sprijin acestei ţări ospitaliere,
unde atâţia supuşi de ai noştri au fo st bine primiţi, în mod fratern"5' . La fel, autorităţile
române au luat măsuri pentru evacuarea şi repartizarea la prefecUiri şi primării a
funcţionarilor refugiaţi din Basarabia şi Bucovina de Nord, respectându-se, pc cât
posibil, preferinţele acestora. Dc regulă, soţii au fost repartizaţi în acelaşi loc cu soţiile
lor. Unii refugiaţi au fost transferaţi în aparatul administrativ central.
Numeroşi oameni politici au luat atitudine fermă faţă de ccdarea Basarabiei şi
Bucovinei dc Nord şi faţă de fărădelegile comise aici de ocupanţii sovietici. La 4 iulie
1940, un gmp masiv de oameni politici, în fmnte cu Iuliu Maniu, C.I.C. Brătianu
(Dinu), Virgil Madgcaru, Dr. Nicolae Lupu, Mihai Popovici au fost primiţi de regele
Carol al II-lea, după cc suveranul, în prealabil, le-a acceptat cererea scrisă de audienţă,
în cadml audienţei acordate, membrii gmpului au precizat că, prin părăsirea Basarabiei
şi Bucovinci dc Nord, "rupte din trupul vechii Moldove, ţara noastră pierde o dată cu
bogăţiile pământului lor, trei milioane şi trei sferturi din locuitorii săi, din care
aproape două milioane şi jum ătate sunt români". Iuliu Maniu, C.I.C. Brătianu (Dinu) şi
ceilalţi oameni politici au atras atenţia, cu acest prilej, asupra "condiţiilor nemaipomenit
de brutale ale evacuării”, şi faptului că, "prin călcarea din prim ul ceas a convenţiei ce
ne-a fo s t dictată, nu mai rămâne nici o îndoială asupra caracterului ei real". Cedarea
Basarabiei şi Bucovinci dc Nord era considerată ca un prim pas cătrc alte ciuntiri
teritoriale: "Avem deci datoria - precizau ei - să apărăm cu atât mai hotărât şi mai dârz
J7 Arh. Naţ. Bucureşti, fond M.P.N., Informaţii, dos. 500, f. 94.
4f<Arh. Naţ. Buzău,fond Poliţia Buzău, dos. 38/1940, f. 1.
49 A. Kareţki, A. Pricop, op. cit., p. 229, doc. 43.
5,1Ibidem, p. 230-231, doc. 44. - Raportul din 3 iulie 1940 al prefectului judeţului laşi, colonelul
C. Carp, către Rezidenţa Regală a Ţinutului laşi.
51 Ibidem, p. 234, doc. 47.
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Ultimatumul sovietic din iunie 1940..

Jh*N/<7t’ României". Ei arătau că Bulgaria solicita României cele două judeţe din sudul
P ern iţei (Durostor şi Caliacra), încorporate în 1913. însă cel mai marc pericol îl
¥|n /entau pretenţiile maghiare asupra Transilvaniei. în final,cunoscuţii oameni politici
Ă ’tcstau "contra tendinţelor de ciuntire a graniţelor ca şi a discuţiilor ce le pot
h k m i * 2.
Un alt gmp masiv dc parlamentari şi oameni politici a înaintat, prin profesorul
’4| olac Iorga, un protest în cadrul şedinţei Consiliilor reunite de politică externă a
{ micrci şi Senatului, întrunite la începutul lunii iulie 1940. Documentul reliefa
fOtitimiitatea de viaţă materială şi spirituală a românilor din Basarabia, smulsă în mod
Hbmavolnic din tmpul Moldovei la 1812. Autorii memoriului atrăgeau atenţia că, în
I MS, Basarabia s-a unit cu România "pe baza dreptului ta autodeterminare, care e la
Aw. ii teoriei constituţionale a Republicii Sovietelor". Semnatarii documentului arătau că
(imovina n-a fost niciodată sub stăpânire rusească iar, în consecinţă, Ultimatumul
ţivictic "nu poate găsi nici un temei istoric legal şi înstrăinarea unei atât de largi părţi
ti României unite calcă peste dreptul a trei milioane de ţărani români şi a unei pături de
intelectuali devotaţi cauzei naţionale"5'’ .
Evoluţia galopantă a evenimentelor în următoarele două luni a demonstrat că
I Itimatumul sovietic a fost doar un prolog al rapturilor teritoriale care vor urma.
Relevând accst lucm, Constantin Vişoianu, fostul ministru de externe al României
(1944-1945), arăta, într-un memorandum înaintat Conferinţei de pace de la Paris, că:
"Pentru poporul român întreg, lovitura primită fu teribilă. El nu s-a îndoit, totuşi, că
viitorul cel mai apropiat îi rezervă lovituri încă mai teribile. Două luni mai târziu,
frontierele stalului se prăbuşiră, la rândul lor, atât la Vest, cât şi în Est. Şi prin aceasta,
prin disperarea fa ră limite ce o încerca, România începu să ruleze către abisul alianţei
. ii Germania"54.
în acelaşi sens, scrie şi generalul Ion Gheorghe: "Dar în paharul suferinţelor, p e
. iire trebuia să-l bea poporul român, ca urmare a capitulării conducerii sale, căzuseră
numai primele picături amare (...) Conducerea românească a renunţat deja o dată la
iipărarea onoarei naţionale şi a continuat să păşească pe acest drum"55.
Presa internaţională a condamnat raptul teritorial comis de sovietici, subliniind
că accsta este doar începutul. Ziarul englez Evening Standard şi Agenţia Asociated
Press afirmau că Ungaria a masat trupe lângă frontiera României, iar Bulgaria a luat
măsuri similare. Potrivit acestor relatări, 23 din ccle 24 de divizii maghiare se găseau la
graniţa de est, faţă în faţă cu numai 8-10 divizii române. Celelalte divizii române, peste
20, sc găseau în sudul Moldovei şi pe linia Prutului56. La rândul său, ziarul american de

" B.A.R., Secţia Mss., Arh. fam. Brătianu, cota A. 1530, f. 120-124; C.I.C. Brătianu. Carol II.
Ion Antonescu. Documente. Corespondenţă, Bucureşti, 1992, p. 96-100.
’’ Arh. Naţ. Bucureşti, fo n d M.P.N., Informaţii, dos. 500, f. 110-111; A. Petrencu, Mărturie a
unui tragic destin. Un document puţin cunoscut relativ la istoria Basarabiei, în “Patrimoniu”,
nr. 1/1990, p. 149-151; M. Muşat. 1. Ardelcanu, România după Marea Unire, II/2, Bucurcşti,
1988, p. 1135-1137.
5'* C. Vişoianu, Raporturile sovieto-române 1939-1940, în Gh. Buzatu ,ed.. România cu şi fară
Antonescu, Iaşi, 1991, p. 90.
’5 1. Gheorghe, mss. cit., f. 31.
56 Arh. Naţ. Bucureşti, fond. M.P.N., Informaţii - Presă externă, dos. 1081, f. 119.
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mare tiraj, The New York Times scria, în aceste zile, evidenţiind complicitAÎljj
fascismului german şi a celui italian la raptul teritorial săvârşit de U.R.S.S.: "h.ilkt
consimte anexarea Basarabiei de către Rusia, iar Germania caută să convmţfi
România să cedeze fa ră luptă1,57.
M A SIV U L SU H A R D U L U I B U C O V IN EA N .
IST O R IC U L C E R E C E T Ă R II G E O G R A FIC E

l/ultim atum sovietiquc de juin 1940 : la seconde rompue
de la Moldavie dans I’epoque moderne

Liviu C A R P
Jusqu’il y a peu des annees, Fhistoriographie roumaine d ’apres la guerre a trăită
avec une certaine timidite et en tennes voilcs le moment de l’evacuation des territoire»
cedes en 1940, surtout de ceux de l’Est: Ia Bassarabie ct le nord de la Bucovine.
En cc contexte, l’ouvrage ci-joint constituc un cssai de reconstitution
synthctique de quelques fragments de l’atmosphere du plus noir ete de l’histoirc
contemporaine dc la Roumanie (juin - septembre 1940), qui, esperc Pauteur, appoiir
une modeste contribution pour une meilleure connaissance de la problcmatiquc en
discussion.
Isolee sur le plan internaţional, apres Ia capitulation de la France, la Roumanie a
ete obligee â acccptcr l’Ultimatum sovietiquc dc 26 juin 1940. Les decisions graves ct
irresponsables adoptees par la dircction de la Roumanie de l’ete de l’annec 1940, par
l’acccptation de I’Ultimatum sovietiquc (28 juin) ct ensuite, du Sccond “Arbitrage” (Le
Diktat) de Vicnne (30 aout), ont cu commc premiere consequcncc l’evacuation
immediate des territoires cedees et, parallelement, leur occupation par les troupcs
sovietiques, respcctivemcnt, bongroises.
La retrăite des autorites roumaines devait etre faite en ordre. En realite, cela s ’cst
passe d ’unc maniere totalcmcnt differcnte, ellc s’est transformec dans un veritablc
calvaire. Comparativcment, pour l’evacuation de la Bassarabie et du nord de la
Bucovine et parallelement, pour l’occupation du territoire evacue par les sovietiques,
ont ete accordces sculcment quatre jours (sans aucune periode de grâce), pour
l’cvacuation de la Transylvanie cedee, les “arbitres” viennois ont ete un peu plus
genereux, accordant 14 jours (31 aout - 13 septembre). Malgre cela, on ne peut pas
affmner que l’evacuation de la Transylvanie cedee, deux mois plus tard, s’est developpe
dans des conditions totalement differentes comparativcment â celle - desastreuse - dc la
Bassarabie et du nord de la Bucovine, excepte le fait qu’on devait cviter laisser des
unites grandes et des convois de refugies derriere Ies lignes ennemies, â cause de
l’avancement rapide, sans avoir respecte lc terme limite (impose, d ’une maniere
unilaterale, par les sovietiques) - dans lc cas dc l’Ultimatum.
A l’encontre de certains minoritaires du territoire cede, la majorite dc la
population n’a pas reşu avec satisfaction les nouveaux maîtres, plusicurs Roumains de
la Bassarabie et de la Bucovine ont pris le chemin de l’cxil. Jusqu’â leur arrivcc sur lc
territoire libre de la Roumanie, ils ont supporte des difficultes pas imaginables.

57 Ibidem, f. 111.
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Suhardului bucovinean, cunoscut sub denumirile de munţi, masiv sau chiar
nl mă, i s-a acordat o mai mică atenţie parţial explicabilă prin monotonia reliefului în
(«împărăţie cu mult mai semeţii munţi ai Rodnci sau interesanţii Călimani care deschid
9 problematică complexă în zona Domelor. Au atras privirile tuturor geografilor
• ’u .oru- inversiune de relief- semeţ din oricc punct l-ai privi - şi zona Omu, prin
i».niănările vagi cu Rodnei. Nu miră faptul că în toate studiile cu caracter general
i este două arcale au locul lor, în rest o zonă bine împădurită cu extinse pajişti
tccundare, săracă sub aspectul resurselor în ciuda nenumăratelor prospecţiuni geologice.
Cai priveşte studiile dedicate exclusiv Suhardului acestea sunt extrem de reduse şi au
*ttms sumar fie aspectc ale reliefului periglaciar, fie au oferit o scurtă imagine de
misamblu adresată turiştilor.
Prima menţiune o face Emm. de Martonnc1, cc aminteşte că la est dc Masivul
Kodna munţii se succed formând în ansamblu un relief înalt cu văi adânci ce pătrund în
iu ost ţinut muntos, uneori lărgite în formă de bazine, care comunică prin păsuri uşor
Accesibile. Surprinde aspectul dc maturitate mai ales pe Bistriţa şi afluenţii săi şi culmile
i . ating totuşi 1800 m. în jurul oraşului Vatra Doinei un ansamblu dc suprafeţe slab
ondulate la 900-1000 m ce urcă pe nesimţite la 1200 m cu câteva vârfuri izolate cc sc
malţă deasupra acestui nivel, foarte constant, dominându-1 cu 200-400 m între care şi
Ouşoru (alături de Giumalău, Pietrosul Bistriţei, Rarău, Ceahlău).
O
categorie aparte o reprezintă autorii care aplecându-sc asupra regiunilor
învecinate au adus precizări şi privitoare la Suhard. Astfel Tr. Naum carc atacă în
amănunt în articolcle sale problematica Călimaniului şi a Depresiunii Domelor,
încadrează la Ţara Domelor o zonă montană compusă din Bârgău, Suhard, Călimani,
Domelor, Giumalău aminteşte că Masivul Suhard arc accleaşi aspccte morfologice ca şi
Munţii Domelor, dar prezintă în partea sa nordică unele vârfuri mai semeţe datorită
fragmentării accentuate2. Suhardul (1932 m) prezintă o creastă longitudinală orientată
NV-SE decupată în masive cu aspcct de munţi insulari (ex. Ouşoru-1639 m un sinclinal
suspendat). în anul următor' arată că Masivul Ouşoru format din conglomcrate(cretacic
superior şi cocen) şi calcare(coccn) constituie un exemplu dc inversiune dc relief
(sinclinal suspendat ce domină anticlinalele vecine), iar duritatea conglomeratelor

1 E m m . de M artonne, Lucrări geografice în România, voi. II. B ucureşti, 1922.
2 Tr. N aum , Ţara Domelor , în AUB. seria ştiinţele naturii geologie-gcografie, an X II, 1963.
3 Idem , M o rfostructura Ţării Domelor, în AUB, seria ştiinţele naturii g eo logie-geografie, an
X III, 1964.
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cretacicc şi calcarelor numulitice a favorizat conservarea cucstci. într-un alt articol'1
afirmă că Masivul Ouşoru prezintă sectoare în care calcarele şi conglomeratele apar la
zi, având aspect ruiniform, datorită dezagregării. Acclaşi autor 5 include pe o hartă
versantul vestic al Suhardului la Ţara Domelor, iar când se referă la contactul dintre
zona cristalinului nordic (Giumalău-Suhard) şi fundul Depresiunii Domelor arată că sc
realizează printr-un piemont de eroziune prelung care poate fi urmărit până la
altitudinea de 1200-1300m dc unde panta devine mai acccntuată6.
Tot dinspre Depresiunea Domelor, V. Chiriţă prezintă Masivul Ouşoru din
nordul unităţii, un exemplu dc inversiune dc relief, ca un flanc redresat tectonic7.
Vorbind de limita nordică a depresiunii afirmă că aceasta urmăreşte faţă dc Suhard
contactul morfologic al formaţiunilor acumulative, aferente văilor Domei şi Coşnei, cu
rama montană. La poalele Masivului Ouşoru limita depresiunii urcă la partea superioară
a glacisurilor coluviale şi a umerilor de front dc vale din Culoarul Domei, între
localităţile Dorna Candreni şi Vatra Domei.
I. Donisă prezintă problematica amplă a văii Bistriţei8, descrie în amănunt
extinderea diferitelor nivele de terase dc pe versantul estic al Suhardului şi de pe cel
sudic în zona Vatra Domei.
N. Barbu când vorbeşte dc extinderea Obcinelor Bucovinei9 argumentează că spre
vest trebuie fixată pc Bistriţa Aurie, dcoarece în Suhard, ca şi în Giumalău, se
evidenţiază etajarca altitudinală a factorilor fizico-geografici, altitudinea mai ridicată cu
300-400 m şi energia de relief mai ridicată. în concluzie nu este dc acord cu termenul de
„obcină” pentm Suhard.
I. Sîrcu arc preocupări largi în zonă, a căror rezultate apar în lucrări dc geografia
României10 unde încadrează Suhardul la Munţii cristalini ai Bistriţei Aurii (ca şi
Zimbroslavci şi Ţibău) vorbind dc „culmea Omul-Suhard-Ouşorul, care ţine de ta P.
Rotunda până la V. D om ei". Zona în ansamblu alcătuită din mase muntoase de
altitudine mijlocie, exccpţie Omul, Suhardul (şi Giumalăul) - munţi înalţi, având
orientare paralelă cu a Bistriţei; dcscric dispunerea culmilor şi aspectul de tinereţe al
accstora fără rupturi dc pantă (ideal pentru plutărit) fiind semnificativ pentm o zonă
unde s-ar fi putut produce. El remarcă pentru ”Obcina Suhardului" depozitele
paleogene ale Ouşorului, altitudinea mijlocie şi platouri întinse peste care se ridică ca
martori Omul, Ouşorul, impresia de tinereţe a reliefului, văi strâmte cu aspect de canion,
iar pentru vf. Omul - la 1800m sub vârf un mic bazin dc recepţie „ca un circ glaciar în
miniatura''’ văzut ca rezultatul unor ruperi şi alunecări de mase de roci cristaline.

Idem, Piemonturile din Ţara Domelor, în AUB, seria ştiinţele naturii geologie-gcografie, an
XVI, 1, 1967.
Idem, Evoluţia paleogeomorfologică a teritoriului Ţârii Domelor, în AUB, scria ştiinţele
naturii geologie-gcografie, an XIV, 2, 1965.
6 Idem, Ţara Domelor complexul de modelare criogenetic, în AUB, seria ştiinţele naturii
geologie-geografie, an XVI, 2, 1967.
7 V. Chiriţă, Depresiunea Domelor. Studiu fizico-gcografic, 2003.
s I. Donisă, Geoinorfologia văii Bistriţei. Bucureşti, 1968.
9 N. Barbu, Ohcinele Bucovinei, Bucurcşti, 1976.
10 I. Sîrcu, Contribuţii la studiul suprafeţelor de nivelare din partea nordică a Carpaţilor
Orientali româneşti, în ASUCI, VII, 1 .

în studiul asupra Munţilor Rodnei" acelaşi autor aminteşte de suprafaţa Rotunda,
numită astfel dc la pasul cu acelaşi nume cc separă Munţii Rodnei dc Suhard, şi la ea
„trebuie ataşate înălţimile care oscilează între 1200 şi 1300m de la extremitatea
orientală a Rodnei, de pe flancul drept al Bistriţei Aurii, situate pe aceeaşi linie şi
acelaşi plan cu pasul Rotunda 1245ni”.
Tot cu lucrări dc geografie a României în care apare menţionat Suhardul pot fi
amintiţi câţiva autori. l.Pctrescu Burloiu 12 numeşte Suhardul la delimitarea Munţilor
*
1
Bârgău şi a Depresiunii Dornei. V. Tufescu localizează Suhardul în gmpa RodnaObcine în continuarea SE a Rodnei, după şaua relativ joasă a Rotundei. El vorbeşte
despre formele impunătoare şi de vasta zonă dc păşuni alpine amintind în acelaşi timp şi
dc silueta conică a vârfului Ouşoru. Al. RoşuM încadrează Suhardul la Munţii Bistriţei
Aurii, alături dc Ţibău, sub numele de Suhard-Ouşor. El remarcă o culme sinuoasă de
peste 1300m, iar prin aspectul fizico-gcografic general, relieful, este identic cu cel al
culmilor joase din Rodnei. V. Velcca 15 include Suhardul alături de Munţii
Maramureşului şi ai Rodnei în zona axială, cea mai impunătoare şi masivă a Carpaţilor
Maramureşului şi Bucovinci, ca o continuare la sud de Bistriţa Aurie a Munţilor
Maramureşului. Se recunoaşte “ inserţia” cu Munţii Rodnei în zona Pasului Rotunda.
Şisturile dominante dau un aspect greoi pe linia Omu-Roşu-Suhard, iar Vârful Ouşoru
reprezintă o inversiune dc relief (sinclinal suspendat pe depozite cretacic-paleogenc).
Sunt amintite aici circuri nivalc incipiente pe latura estică a culmii principale unde sc
acumulează zăpezi spulberate peste culmc sub dominanţa vânturilor de vest.
Lucrările dc sinteză de geografie a României acordă spaţii reduse arealului.
Monografia geografică a R.P.R . 16 nu aminteşte de Suhard, ci doar de Giumalău şi
masivele Munţilor Bistriţei, chiar şi atunci când încadrează Ţara Domelor. Abia harta
gcomorfologică prezintă Suhardul la munţi mijlocii cristalini cu petice sedimentare
mezozoicc. Enciclopedia geografică a României17 încadrează Cuhnea Suhard (ce apare
menţionată doar pe hartă) la Munţii Rodna-Maramurcş, în categoria munţilor cristalini
cu cuvertură sedimentară, masive până la 1500m. O regiune afectată în cuaternar de
ridicări intense, actual intensitatea fiind de +4mm.
• •IR
Geografia României precizează pentm Suhard lipsa pretabilităţii terenurilor
pentm culturi agricolc, fiind folosite doar pentru faneţe, păşuni sau păduri, iar pentru
zona Omu doar pentru pajişti, asociate cu terenuri improprii pentru agricultură sau
silvicultură, limitările datorându-sc solului şi reliefului. Suhardul este văzut ca o
continuare spre SE a masivelor centrale cristalino-mczozoice Rodna-Maramurcş19, mult
avansaţi prin culmea principală, în lungime de 40 km între Pasul Rotunda şi Vatra
Domei. Este amintită structura tipic cristalină, cxccpţie iviri eoccnc pc flancul vestic şi

4
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Idem, Munţii Rodnei, 1979.

121. Petrescu Burloiu, Geografia fiz ică a României, 1971.

1' V. Tufescu, România, natură, om, economie. Bucureşti, 1974.
Roşu, Geografia fizică a României, ediţia a Il-a, Bucureşti, 1980.
15 V. Velcca, Geografia Carpaţilor şi Subcarpaţilor, Bucureşti, 1983.
16 Monografia geografică a RPR, voi I, Geografia fizică anexe. Bucureşti, 1960.
1 Enciclopedia geografică a RSR, Bucureşti, 1982.
Is Geografia României, voi I, Bucureşti, 1983.
19 Idem, voi. MI. Bucurcşti, 1987.
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Masivul Suhardului bucovinean.

Liviu CARP

dolomite în mai multe vârfuri. Caracteristica principală este scăderea treptata a
altitudinii pe direcţie NV-SE şi consideraţi cea mai înaltă şi mai lungă obcină crist;ilu»»
din nord
I.
Popescu-Argeşel este autorul care sc apleacă cel mai atent asupfll
Suhardului20, fiind cel care încadrează Suhardul la Munţii Bistriţei Aurii, aşa cum au
fost numiţi de Sîrcu, arătând că sunt cei mai înalţi şi bine delimitaţi dc văile Bistriţe»
Aurii, Coşna şi Dorna, iar de munţii Rodnei separaţi prin pasul Rotunda. Nu este dc
acord cu denumirea dc “obcină” cu aspecte total diferite şi anume:
- reprezintă o linie de cumpănă foarte complexă cu vârfuri destul de înalte despărţite dc
înşcuări adânci (aspccte ncspccificc Obcinilor);
- înălţimile Omu 1932 m, Fărăoane 1715 m, Suhărzelu 1709 m, Ouşoru 1639 m
superioare oricăreia din cuprinsul Obcinilor;
- văile au creat un relief fragmentat ca la periferia Rodnei;
- în peisaj apare bine reprezentată zona păşunilor alpine, inclusiv cea a pajiştilor
secundare, un alt aspect deosebit dc cel al Obcinilor.
Acclaşi autor21 într-un alt articol prezintă relieful pcriglaciar din Suhard.
evidenţiind forme dc dezagregare fizică, de acumulare, dc tip solifluxional, de tasare şi
eroziune nivală, cât şi dc dizolvare studiul fiind completat dc o schiţă de hartă. Mai
târziu el realizează o caracterizare fizico-geografică a Suhardului22, urmată dc o
descriere a traseelor din acest masiv şi o hartă turistică. Adresată iubitorilor de drumeţii,
lucrarea oferă o imagine de ansamblu scoţând în evidenţă aspectele mai interesante făiâ
a intra în amănunte. Astfel sunt stabilite limitele masivului pe văi adânci, şei şi
depresiuni, iar sub aspectul reliefului este remarcată scădcrea altitudinală pe direcţic
NV-SE şi conturarea a trei masive: Omu, Fărăoane, Ouşoru (prezentate ulterior).
Culmea principală este redusă pe alocuri la simple creste de intersecţie şi interfluvii
secundare datorate reţelei hidrografice radiare.
Alţi autori în studiile lor pe diferite aspectc dc geografie amintesc şi ei dc Suhard.
Astfel N. Orghidan2, pornind de la modificarea direcţiei dc curgere a Bistriţei în aval dc
Argestru (de la N-S la NV-SE) presupune că Bistriţa curgea peste Culmea Runc, deşi
lipsesc pmndişurile, iar Ouşorul este văzut ca interesant martor de eroziune care
serveşte ca semn distinctiv dc recunoaştere de la distanţă a Depresiunii Domelor şi
păstrează sub vârf, pe lângă mici rupturi dc pantă pe latura estică, şi un umăr pronunţat
la 1250-1300 m pe latura dinspre sud.
Intr-o lucrare despre judeţul Suceava 2'1 se menţionează că munţii care alcătuiesc
Masivul Suhard sc desfăşoară sub forma unui triunghi prelung situat la vest dc Bistriţa
Aurie şi dominat de mai multe vârfuri care depăşesc altitudinea dc 1600 m: Omu 1931
m, Suhard 1709 m, Ouşoru 1639 m, ele cunoscând condiţiile mediului subalpin cu
consecinţe însemnate asupra tuturor elementelor fizico-geografice.

20 I. Popescu- Argeşel, Geografia României legionare fizico-geografică, Suceava,
‘ 1 Idem, Microrelieful periglaciar din Masivul Suhard, în Studii şi comunicări

naturii, voi. V, Succava, 1980.
" Idem, Masivul Suhard, ghid turistic, colccţia Munţii noştri. Bucurcşti, 1973.
2Î N. Orghidan, Văile transversale din România, Bucureşti, 1969.
21 Judeţul Suceava, Bucureşti, 1980.

M. Grigore25 descrie în amănunt sectoarele dc clici de pe Valea Bistriţei, amintind
|( di- cele dc pe Coşna şi Diaca. Pe Bistriţa, mărginită dc Suhard, sunt un număr dc cinci
w iearc, carc împreună cu celelalte existente conduc pc autor să afume că „traseul
rin iriţei Aurii poate f i considerat în ansamblul său şi ca un defileu ”.

I c massif de Suhard dc Bucovine. Historiquc de la recherche geographiquc

L’autcur fait une incursion dans l’historiquc de la recherche gcographique et
nu-tte en cvidcncc les differentes aspccts gcographiques du la massif dc Suhard du point
•Iu vue chronologiquc.

1978.
de ocrotire a

25 M.

Grigore, Defilee, chei şi văi de tip canion, Bucureşti, 1989.
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PERSONALITĂŢI BUCOVINENE ÎN CORESPONDENŢĂ
Leca Morariu, Teodor Balan, Nicolae Tcaciuc-Albu, Grigore D. Grecul,
Victor M orariu, Al. Icşan, Vasile Negru, Claudiu Isopescu,
George Tofan, Arcadie Dugan, Mihai C ărăuşu, Ştefan Pavelescu,
Eugen Botezat către Emanoil Iliuţ

Ioan PÎNZAR

Profesorul de limbi clasice - latină şi greacă - Emanoil Iliuţ s-a născut în
<i>muna Crasna Ilschi, în nordul Bucovinei, (azi în Ucraina) la 15 iulie 1882. Părinţii Ilie
\ .tsile Iliuţ şi Anisia Iliuţ, fiica lui Toader Iliuţ, au avut trei copii, Ion preot, Emanoil şi
Varvara.
Emanoil Iliuţ a făcut trei clase primare în Crasna, cu învăţătorul Mihai Răuţa.
I'atăl său a murit când erau copii mici, iar în 1892 mama, Anisia, cu cei trei copii, s-a
mutat la Suceava, în septembrie 1897 cumpărând imobilul de pe viitoarea stradă
Icronim Muntean (profesor Ia Liceul „Ştefan cel Marc“ - după 1950 devenită Lenin, A.
Puşkin, iar azi Mitropoliei). In 1961 casa a intrat în proprietatea statului prin
expropiere, dar nu a fost demolată, profesorul pensionar Emanoil Iliuţ locuind cu
chirie împreună cu sora Varvara şi alţi locatari, iar ulterior aici s-a mutat o fiică
adoptată, Veronica, stinsă din viaţă rcccnt. A continuat clasa a IV-a la Suceava, la
şcoala germană, cu învăţătorul Eugen Botezat şi preotul Vasile Tarnavschi. A urmat
;i liceul la Suceava, din clasa a V-a beneficiind de o bursă de 160 de coroanc anual din
partea Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina. A luat bacalaureatul cu distincţie în
iunie 1900. Profesori: Eusebie Popovici, Simion Fl. Marian, Gherasim Buliga, Vasile
Bumbac, Samoil Isopescu, Ieronim Muntean, Scverin Procopovici, Vasile Tarnavschi,
Animpodist Daşchevici, personalităţi marcante ale culturii bucovinene. Studiile
universitare la Cernăuţi (1900-1904), Facultatea de Litere şi Filosofic, cu specialitatea
principală latină şi elină, secundar română şi germană. Şi la facultate a avut o bursă
anuală dc 300 florini aur. în 1914 trece frontiera în România pe la Vcreşti. Este profesor
suplinitor la Liceul Mihai Vitcazu din Bucurcşti, apoi la Caracal. Lucrează, în anii
1916-1917, la Ministerul dc Război, Direcţia Statistici. La intervenţia lui Onisifor
Ghibu, funcţionează, apoi, la Chişinău, ca profesor, iar după unirea Bucovinei cu
România este transferat la Liccul „Aron Pumnul" din Cernăuţi, fiind director peste 20 de
ani. La 10 septembrie 1940, după ocuparea nordului Bucovinei dc trupele sovietice, trccc
noua frontieră în România, stabilindu-se împreună cu mama şi sora în casa de pe strada
Icronim Muntean nr.3. Funcţionează, în 1941, ca profesor suplinitor la Liccul „Ştefan
cel Mare" din Suceava, de unde este şi pensionat. Au urmat ani grei, în 1944 murindu-i
mama, iar în 1948 fratele cel mare, preotul Ion Iliuţ. în 1964, Muzeul Regional Suceava
îi eliberează o adeverinţă în care se m enţionează că a funcţionat ca preşedinte al
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Personalităţi bucovinene în corespondenţă..

Ioan PÎNZAR

Societăţii M uzeului Orăşenesc Succava din 1943 până în 1948, funcţie onorifică !
20 octombrie 1948 şi până la I aprilie 1950 a funcţionat ca director delegat al Mu/cuU*
Regional al Bucovinei, fară a fi retribuit.
De la 1 aprilie 1950 până în iunie 1950 a fost administrator, iar de la 1 ml*
1951 a funcţionat ca sccretar al Muzeului Suceava (sub noua lui titulatură),
remunerat. Până în 1952 a mai funcţionat ca laborant şi apoi asistent la acelaşi muzeu A
fost apoi disponibilizat, trăind din mica pensie până la 17 martie 1966.
Emanoil Iliuţ a întreţinut, în perioada directoratului la Liceul „Aron Pumnul",
relaţii cu toţi marii profesori de Ia Universitatea din Cernăuţi, în general cu oameni d<
artă şi cultură din întreaga ţară. In trei perioade a funcţionat şi ca inspector general Ii
învăţământului secundar din Bucovina. Dc Leca Morariu (cunoscut istoric litciai.
lingvist, scriitor şi folclorist) l-a legat o prietenie deosebită. Din anii refugiului său dc I.»
Râmnicu-Vâlcca, între 1944-1963, accsta i-a trimis mai multe scrisori prietenului dm
Suceava, carc i-a supravieţuit 3 ani.
Intr-o scrisoare din 16 ianuarie 1948 i se transmit lui Emanoil Iliuţ condole.'in|.
târzii după pierderea mamei Anisia în 1944. în a doua parte a scrisorii Leca Moraim
redevine polemist, sigur, mai atenuat, dar cu săgeţi la unii autori de manuale de latină.
I se adresează profesorului Iliuţ în calitatea Iui dc reputat spccialist în limbile
latină şi greacă. Profesorul pribeag Ia „Râmnicul Vâlcii“ semnalează şi un caz dc plagial
Tonul nu este vehement ca în celelalte polemici anterioare cu G. Călinescu, ci
oarecum ponderat şi doar ironic.
O
altă scrisoare c prilejuită, dc asemenea, dc un fapt trist, moartea părintelui Ion.
fratele lui Emanoil Iliuţ. Dar întemeitorul Muzeului Ciprian Porumbcscu, ca o secţie a
Muzeului Bucovinci şi devenit ulterior al oraşului Suceava, apoi raional, regional şi
judeţean, se interesează şi de soarta unor picturi din accl muzeu dedicat marelui
compozitor bucovinean. Scrisoarea e datată 04.04.1948. Scrisori din anii următori,
când greutăţile materiale dar şi pericolul iminent dc a fi arestat în orice clipă dc
autorităţile comuniste, numai pentru faptul de a fi fost un marc profesor şi om dc litere
la Cernăuţi, vădesc o forţă morală deosebită, un echilibru interior perfect, un
„olimpianism“ superior al unei mari conştiinţe umane. Este demn de semnalat că
prestigiosul cărturar G. Călinescu, pc carc în toiul polemicii eminesciene l-a creionat în
tuşe apăsate, nedrepte, n-a făcut nimic care să-i complicc situaţia, ba, mai mult, a
încercat mai târziu să-l scoată din izolarea şi anonimatul din Râmnicul Vâlcca. Devine
uneori vehement, ca în cazul situaţiei grave în carc se găsea pianul lui Ciprian
Porumbescu, deteriorat în bcciul Casei Naţionale. Dar aceeaşi soartă au avut-o atunci şi
cărţile bibliotecii publice din Succava. Marele cărturar a lăsat oraşului său iubit,
Succava, întreaga bibliotecă şi alte obiecte de valoare (astăzi la Complexul Muzeaul
Bucovina) duse cu mari greutăţi dc la Cernăuţi la Râmnicu Vâlcea, în cel de-al doilea
refugiu din 1944 şi păstrate cu asumarea unor mari riscuri, în cazul percheziţiei
securităţii putând fi uşor întemniţat. Dc altfel, soarta i-a fost bună oarecum din acest
punct de vedere. Alţii au fost întemniţaţi doar pentm că au funcţionat la Universitatea din
Cernăuţi. Scrisorile lui Leca Morariu după 1950 sunt strict privitoare la istoria literară şi
sunt scrise numai pc cărţi poştale. Cred că era conştient dc pericolul care-1 pândea în
fiecare clipă. Ca de altfel şi pe E. Iliuţ, care a fost şi membm al P.N.L. la Cernăuţi.
în acei ani, cu mari privaţiuni materiale, venerabilul profesor e detaşat de
actualitate, evident dc nevoie, preocupându-se, în corespondenţă, îndeosebi dc familia
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h mmbcscu, la a cărei monografie lucra. Mai apar uneori şi alte „răbufniri" polemice,
ii :ul de periculoase pentru acei ani, dar noroc că nu le-au citit securiştii. în 1949 mai
i|i mo încă că sunt surghiuniţi Ia Râmnicu Vâlcea, dar tot pe o carte poştală.
ftlOOvincnii care au trăit acea perioadă ştiu că era riscant orice cuvânt despre Bucovina
ţjjiins in mâna securităţii.
Notă: Am folosit cratimă pentru apostrof, unele cuvinte nu le-am descifrat.
I ii mare lingvist şi un scriitor de talia lui Lcca Morariu, în graba scrisului, a uitat
iTieori câte o literă. A spune că l-am corectat ar fi o impietate. Unele construcţii sunt
••tifjinale, sunt şi expresii plastice populare, uzul limbii a mai impus sau modificat unele
•i\ inte în cei 50 dc ani trecuţi de atunci. Prescurtarea anilor am făcut-o cu apostrof: '52,
•i i linioara de deasupra. Semnăturile le-am reprodus întregi, faţă de originalele cu
mi|iale. Unele cuvinte se pronunţau altfel atunci, strict literar, după 30 de ani s-au impus
linele modificări sintactice şi morfologice, în virtutea principiului impunerii atât a
li/ului limbii, cât şi a unor norme academice.
*
Istoricul Teodor Balan, în deceniile cât a trăit la Gura-Humorului, după 1944, a
în primul rând de prigoana comunistă. Poate că l-a salvat atitudinea sa neutră
politic în publicistica vremii, dar mai ales conflictul deschis cu profesorul legionar
I raian Brăileanu. Oricum au fost oameni care nu i-au vrut răul, pentru că atunci era o
crimă pentru partid şi securitate să fi fost profesor la Cernăuţi.
A întreţinut o bogată corespondenţă cu istorici din ţară, conform precizărilor
lăeute de Pavel Ţugui într-un studiu dcdicat lui Teodor Balan1. Unul dintre intelectualii
cu care a corespondat a fost şi profesorul Emanoil Iliuţ, fost director al Liceului „Aron
Pumnul” din Cernăuţi peste 20 de ani în perioada interbelică, de carc l-a legat o lungă

m âpat

prietenie.
Scrisorile trimise, cu excepţia a două dintre ele, pe cărţi poştale, din Gura
Humorului la Suceava, între anii 1949-1952 sunt concise şi conţin îndeosebi ccrcri de
informaţii dc la arhivele, muzeul sau bibliotcca Liccului „Ştefan cel Mare”. Profesorul
Iliuţ, pensionat din 1941, a lucrat la Muzeul Sucevei din Casa Naţională Română până
in 1952, având o perioadă şi funcţia dc director. Amândoi mari specialişti în limbile
clasice, elina şi latina, istoricul Teodor Balan apela la colegul lui sucevean pentru a-i
copia citate din Tit Liviu sau din alţi autori latini. Tot în 1950 se înfiinţa şi biblioteca
publică de stat în Suceava, dar fondul vechii biblioteci era aruncat prin beciurile Casei
Naţionale, cu inventarele pierdute, cu multe cărţi arse în stradă, purificate ideologie, dar
mai ales neinventariate. Iama se foloseau pentru aprinderea focului în sobele Casei
Naţionale. Fac aceste triste precizări în calitatea mea dc fost bibliotecar.
Reiese din rândurile reputatului istoric bucovinean sărăcia în care trăia, dovadă
Că şi-a vândut multe cărţi din bibliotecă şi alte documente Academiei R.P.R., iar mai
târziu majoritatea cărţilor rămase au fost vândute Universităţii din Suceava, pe atunci
Institut de învăţământ Superior, probabil de văduva lui, Silvia Balan. Este de remarcat şi
menţionarea într-una dintre scrisori a arestării fratelui său în satul Fmmosu, în timpul
cruntei prigoane comintcrniste şi comuniste din acei ani. Probabil a fost şi acesta una
dintre zecilc de mii dc victime ale terorii comuniste.
Pavel Ţugui, Teodor Balan. profil bibliografic, în Glasul Bucovinei, Cemăuţi-Bucureşti, an
VII, 2000, nr. 1, p. 45 şi urm.
1
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*
Aflaţi în timpul războiului în diferite oraşe din ţară şi străinătate, după u*li»fa(j(
definitiv din primăvara anului 1944, intelectualii de marcă - savanţi, scriitori,
profesori universitari sau dc liccu în Cernăuţi şi Suceava - Eugen Botezat,
Morariu, Al. Ieşan, Vasile Grecu, Claudiu Isopescu, Nicolae Tcaciuc-Albu,
Tofan, Arcadie Dugan, Ştefan Pavelescu, Mihai Cărăuşu au întreţinut şi ei o lx>g4V
corespondenţă cu Emanoil Iliuţ, din care publicăm câteva scrisori.

Omagii al Dv.
Leca Morariu
Râmnicu-Vâlcea, 4/II '48
Cine-o fi cunoscând adresa lui Dr. R. Gassauer?

2.
Scumpe Domnule Inspector - general,

Scumpe Domnule Inspector general,

Stând dc vorbă cu un fcricit pelerin, întors de pc ale noastre sucevene meleaguri,
li discosându-1 tot mai amănunţit despre una-alta, aflu, cu dezolată uimire, că Anisia Iliuţ
a Dânsa dusă... „Dc ani dc zile“ mi s-a spus.
Fie-mi deci iertat să vă exprim întreaga mea compasiune pentru frământul pc carcI încercarăţi la vremelnica Ei plecare. Minunata Gospodină, ultima gospodină a

„Aştepţi ca din cutarc iatac să-l vezi răsărind pe blajinul Grigoric Roşea,
Mitropolitul Moldovei, [...] îngrijorat de buna isprăvire a lucrului ctitoriei sale [...] ci in
schimb vine o Domniţă... Poveştile despre a ce-a fost aici odată, cu adevărat poveşti
sânt,... Şi vântul flutură în perdeaua ferestrei, furişându-se şi el, să le asculte... Le-a
prins?... Şi dc accca, poate, trimite un val dc miresme cc vesteşte răsuflatul din adânc al
florilor în fapt de scară...
Nc îmbie ceasul de plecare. Rămas bun, altar al Moldovei!"
(Citez din placheta mea La Voroneţ, Succava, 1933, p.32-33)
Şi iată în cc fel dc reverii mă îngânam cândva în preajma Familiei Părintelui
Ionică! Atunci, când, la începutul carierei melc dăscăleşti, pentru ca să mă
dezauestriecesc de fanaticii mei colegi, unul mai Urgcrmanisch decât altul (Olszewski,
Majortschek, Jendzovvski! ş.a), o luam razna înspre dragul meu Voroneţ!...
Veţi înţelege aşadar, scumpe Domnule Inspector general, ce fel de nostalgii mă
covârşiseră la ştirea (adusă nouă dela Sibiu - de bădia Alccu Ieşan, Sibiu, Piaţa Unirii 10)
că şi bunul nostru Părinte Ionică ne-a lăsat sănătate... Pace adormirii lui şi harul
Dumnezeului cclor rămaşi în urmă-i!
Primiţi, aşadar, Dv. şi D. Varvara expresia compasiunii noastre
Octavia şi L.M.
Mare, mare mulţumită şi pentm ccle 2 gramatici latine. întrebarea-i cui şi cum mă

O
rugăminte - fiindcă nimeni altul nu sc-ndură să-mi răspundă... Sunt sau nu, la
Soc. „C. Porumbescu" sau la Muzeul Succvei tablourile (portretele) în ulei cu C.
Porumbcscu, Bertha Gorgon (aceste 2 mai mari), Souvenir de Nervi (subiect alegoric) şi
Iraclie Porumbescu, student teologie. Şi rog să fiu iertat pentru asemenea întrebare.
Iar pe lângă ccle Memorii ale lui Goian, ce-ar fi şi cc frumos ar fi dacă ni s-ar
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şi cele ale Iui Em. Iliuţ din Suceava noastră de pe vremuri...

C orespondenţa cu Leca M orariu

„Casa parohială", ridicată în zilele neuitatului păstrător al accstui locaş, păruitei#
Zavulovschi, e cu mult meşteşug înădită pc bătrânele ziduri ce împrejumuiesc ograda
bisericii. Suntem oaspeţii părintelui Iliuţ, oaspeţii unei case moldoveneşti, care în cel nul
norocit chip cadrează cu curatcle impresii ce le încercarăm până adincori, - pcntrucă aiqfl
totul, totul, înccpând dc la perdelele uşii şi dela întreg mobilierul dc stil românesc, lucrai
în Câmpulungul nostru, până la tablaua şi şervetele dc cafea, totul e izvodit din comoata
dc artă populară româncască.

achit?

tojn

Sucevii!
Aceea în care noi ne-am fost deprins a vedea vrednicia rustică altoită pc
Indoielnicia citadinică, lăstărind un fel de înnobilare a mai şubredei târgoveţenii. Şi,
dacă la aşa neobicinuită distanţă dc timp mai poate avea o noimă un semn de întristare,
atunci fie şi aceste rânduri mărturie pentru trăinicia generoaselor amintiri pe cari ni le-a
tiut izvodi fericita DVoastrc Mamă.
în accst sens vă spunem noi amândoi, Dvoastrc şi întregii Dv. Familii puţintelul
nostru cuvânt dc consolare.
Distinse salutări,
Octavia şi Leca Morariu
Râmnicu-Vâlcea, la 16 Ian. 1948
3.
Mult Stimate Die Director,
Alta - fiindcă iarăşi mă văd în faţa indimenticabilului meu Director şi-a
arhidistinsului filolog clasic - pasionatul lector al Iui Homcr care, prin 1938-1939, scanda
nemuritoarele cadenţe dactilice pc ritmul talazurilor dela Două Mai şi Mangalia....
Preccptor de latinic (particulară şi meditaţii!) cum sunt (încă şi azi) aici, Ia R.V.,
îndur (simt) cu greu lipsa unei bune - bucovincne gramatici latine.
Un Haulcr [?]-Vicol, un Radu Sbiera (accsta în ediţia din urmă). Aş plăti oricât,
în penuria şi cumplcria literaturii didacticc dc esenţă bucureştcană (mercantilă!), cât dc
binevenite ne-ar fi acele directive ale noastre, de pc vremuri, fie chiar şi versificate (şi cu
atât mai cu uimire savurate de noii noştri uccnici de pc aici), ca d.p.:
Bărbaţi, popor, râu şi vânt / Şi luni masculine sânt; /
Feminine-s cetăţi, muieri,/ Arbori, insule şi ţări.
Ex, etc., ctc,
Faţă dc cari Gramatica limbii latine de A.I.Bujor şi Fr. Chiriac p. cl. a V-a
liccală, Ed. a IV-a, Bucurcşti, „Cartea Românească4*, p. 15 ne debitează revelaţia că:
Masculinele declinării a Ill-a „sunt substantivele terminate în: -o, -or, -cs, -er“ !!!!!
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Şi câte şi mai câte trăznăi în accstc „manuale" - până la recordul (capodopcra) dc
plagiat a dlui Ion Climer, La langue et la litterature franqaise....V 11-emc clase
(approuve... 1947) - după Rene Doumic, Histoire de la litterature frangaise... etc.
Al DVoastrc cu distinsă consideraţie
Leca Morariu
La ocazie, distins omagiu Doamnei şi Dlui Prof. dir. M. Cărăuşu: Cum mai merg
Memoriile lui Goian? Dar Soc. „C. Porumbescu**? Şi, tot la ocazie, salutări şi Dlui Preş.
D. Filip. Ce amintiri (relicvii, scrisori) deţinute dela Victor Morariu?
Cumpăr şi colccţii (chiar incomplete) dc periodice bucovinene, inclusiv calendare
şi orcc muzicalii rom.

Personalităţi bucovinene în corespondenţă..

La Emil Vojucki (profesorul dc teologic de mai târziu) - ruthenische-ce?
Muttersprache?
[...] o fi, Doamne păzeşte Miron Călinescu, antagonist al M itropolitului]
Silvestru?
Şi, - Doamne, dc s-ar pensiona odată şi d. M. Cărăuşu, prccum ca să ni sc
desferece în sfârşit comorile fericitului Simeon Florea Marian!
Suntem parcă şi noi fericiţi că-n patriarhala căsuţă nr. 3 din str. Ironim Muntean,
atât dc gospodăreşte întreţinută (aşa o am în minte) - sălăşueşte atâta bunăvoiţă pentru
duioasa amintire a unor de mult izbăvite umbre dar mereu susurătoare Fapte şi vă
salutăm cu dragă inimă şi mult îndatorate mulţumiri.
Dragi salutări,
Octavia şi Leca Morariu
Dar o fotografie a lui Matei Lupu?
Râmnicu-Vâlcii, 8 Martie 1949

4.
Scumpc Domnule Inspector,
Scumpe-s doar mânuţele cari, stingându-se din dragul inimii, pot apoi aşterne
(oricât de târziu) o floare a recunoştinţei pe amintirea cclor binc-mcritaţi! Săracul Matei
Lupu, atât de V.V. stropşit dc meschinăria Kulturtrăgcrilor: când Lupi Maftci, când Lupi
Matthăcus! Deaccca, poate, îndârjirea lui, la „Revista politică" pe urmă! Şi cât dc
preţioasă, mărturia d-lui Dr. Hilscnrad (care ar trebui bine-binc scuturat şi-n atâtea alte:
chestiuni, că viceprimarul Matei Lupu a avut bărbăţia să facă opinie separată când cu...
lingărirea din oficiu a mult păcleşitului Conte-Paca!
Cât despre ccle relatate de Părintele Adrian Boca mi se pare că ele datează din
vremea când şi Matei Lupu o apucase pe calea lui Lazăr Vicol.
Iar cu privire la fatalul lui mariaj - şi Octavia mea îşi aminteşte (dar abia acum)
precis, că Dr. Tcofîl Lupu spumega cu apostrofa „cine Mcgăre!" pe urma lui honor Matei
Lupu. Dch!
Tot pentru Matei Lupu m-am adresat şi părintelui pensionar Ioan Nisioi (coleg al
meu) la Câmpulung, punându-i-o în vedere şi pc Dna Lola Zaharean şi pe bunul nostru
senator Const. Cosmiuc, - pre unde s-o fi aflând Dlui.
Mai rog apoi două-trei lămuriri. Văd că-n certificatele (cataloagele) lui Matei L.
data naşterii c, când 21 Iulie (cl. I-a), când 25 Iulie (clasa a VII-a)!
Cum înţeleg apoi: In clasa I-a Location No. 1 între Semestrul I 72, resp. 62 colegi!
Probabil: Semestrul II?

2 D.p. despre taraful lui Grigori Vindireu. Fu unul ştiu bunăoară (dela Lazăr Vicol) că pe acele
omerice vremuri, când prea era senin şi soare şi cer, o dată suna clopoţelul! Birjele trăgeau la
scara liceului... Domnii profesori, claie peste grămadă... Când intram în prăfaraia
Burdujcnilor, septimanii [clasa a VII-a, n.n] şi octavanii [clasa a VUI-a, n.n], năpustiţi de-a
dreptul prin vadul Sucevei, dc mult acu eram în toiul libaţiilor... A doua zi dimineaţă, când
băieţii, cu bucoavnele la subsoară zoriau înspre porţile dalbei lor Mater - aceeaşi domni
profesori înlănţuiţi într-o horă mare ca aceea; sub vraja minunatelor scule ale Iui Vin[direu]
Grigori, nu-şi dădeau rând, făcând mereu ocolul bisericii catolice. Şi-n frunte, cine? Ironim
Muntean şi cateheţelul Constantin Morariu. Andrievici. Iară: Deh!
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5.
Scumpe Domnule Director general.
Zică d-na Lola ce-o zice! Dar pe data dc 10 Iunie '49 bravul Ioan Pâşlca îmi scria
dela Câmpulung: Matei Lupu - o bunătate dc om. N-a fost potrivit pentru avocatură: nu
pungăşia poporul: ba, din contra, îl povăţuia:
- Nu căuta dreptate la judecătorie! Mergi acasă! Nu da banii pc la avocaţi!
Auziam adesea asemenea sfaturi din partea lui, fiind adese la el în birou (ca bun
prieten cu candidatul lui, Dr. Aristarh Gribovsclu ’). Le spunea oamenilor:
- Dreptate? Ce dreptate? Dreptatea a murit! Am fost şi eu la prohodul ci.
Şi rar când primia câte un proces. Adevărat că acclaş I. Pâşlea mai spunea: „în
căsnicie îmi făcca impresia că n-ar ducc-o tocmai bine". Hinc illae lacrimae!
Cu devotament vă s[ărută]
Octavia şi Lcca Morariu
29/9 '49

6

.

Scumpc Domnule Inspector,
Din contra! Ştirile mătăluţă despre S. Cobilansclii, cât se poate dc bogat pârguite!
Unde mai pui că-s şi documentate! De nc-ar ajuta Cel-dc-Sus să lc vedem publicate! Dar
oare revista „Steluţa*1 cine-o mai arc? Desigur, M. Cărăuşu în Muzeul Marian, carc
trebuie să ascundă comori. Vrca-reaş (ortografiere admisă dc morfologia noastră
arhaică!) să mai ştiu apoi dc unde deţii matale precizarea că Dumitru Stan derivă, sigur,
din acel Goldmacherdorf.
Vioiul, sprintenul la apel (ca şi bunul Em. Iliuţ!) Ioan Pâşlea mi-a mai servit ştiri
şi despre Tcmistoclc Bocancca, vcrsuitorul şi editorul merituoasei reviste „Buciumul**. Şi
iac-aşa, picuş la picuş, se rotunjeşte ca şi Enciclopedia Arboroasei!
3

Unde o fi acum acest Aristarh?
357

Ioan PÎNZAR

Alt vrednic precursor pe carc mi-1 amintesc acum (în fcţuicile mele), c Iks
Iaroslav Kramesius4, traducătorul lui N. Ganc în nemţeşte. Rog a-1 „avea în vederc“. ( u
deosebite mulţumiri pentru generoasa Dvoastră întru aceste ale noastre îndeletniciri şi
calde salutări D. Varvara din partea ambilor surghiuniţi - vă s(alută) cordialisim
Octavia şi Leva Morariu dela R.V.
14/X '49
Pc când corespondenţa „Crai nou“?
7.
Scumpe Domnule Inspector,
Lucrând cu [?] Iraclic Porumbcscu (minunat capitol!) dau şi de... Sucevcanul
Ludovic Adolf Staufe-Simiginovicz (1832-1897). Ăl cu: Romanische Poeten in ihren
originale Formen und metrische Ubersetzt, 1864 şi ed a 2-a, 1868; Der Klosterban ::u
Ar gestul], 1870 şi Volknagen und der Bukovina, 1885. Rog deci a-1 „avea în vedere44.
Cu poşta dc azi vă mai trimit Dvoastră (pentru arhiva Ateneului „C. Porumbcscu")
afişul Concertului nostru de orchestră (din 25 oct. a.c.) şi cu Ciprian Porumbescu, Balada
(cxecutată orchestral în aranj. căpit. Carol Schaf cd. Morauretz), - d. Prcşed. D. Filip
rămânându-mi dator cu un răspuns.
Cu acelaşi devotament
Oct. şi Leca Morariu.
R.V., l/XI '49
8.

Cu cele mai dragi urări de prosperitate şi voic-bună dc sfintele noastre Sărbători şi
dc aşa-zisul An-Nou mulţumim cordial p. neuitare
Octavia şi Leca Morariu
Iar Alois Grigorovici (Bucurcşti) îmi comunică p. Emilia Vladnitzki următoarele:
Ştefan Vlodnitzki + Franciska Sdarzanik: 4 fiice şi 1 fiu - Franciska + Ludovika + Emilia
(Ciprian) + Michael [...].
Iar Ştefan Vlodnitzki a fost Păstor la Oprişcni, Vocvodeasa şi Ilişeşti, unde a şi
murit. Deci: poate şi din scriptele dela Ilişeşti s-ar mai afla ceva.
9.
Ilustre şi scumpe Domnule Inspector,
O
masivă stâncă a muţeniei s-a prăbuşit în corespondenţa noastră. îndrăznesc s-o
încalec şi să să vă mai întreb una-alta. Aşadar cinc-o fi Eugen Styrczca care, cu data:
Krasna 23 Octbr. 1864 îi scria lui Iraclic Porumbescu că: „falls Eucr Hochwrden um sic
Pfarrc Stupka zu [...] bercit sind, cr (Alcxandcr Popovicz) fest cntschlossen ist Ihncn die
Prăsentc fur dieselbe zu verlcichen"
E vorba de bravul boier Alccu Popovici care, la 1877, îşi asuma oricc „cauţiune 44
pentm eliberarea întemniţatului Arborosean Ciprian Porumbescu şi care pela 1884 era
■’ profesor la Cernăuţi
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Im dintre cci vii (cf. N. Pctra-Petrcscu în monografia-i despre C. Porumbescu din
ilendaml Amicul Poporului, Sibiu, 1884, 64: „onoare memoriei lui, căci astăzi nu mai
Htc") şi desigur despre care N. P. s-ar cuveni să ştim mai multe [...] Iar: „die Prăsente
tlcichen44 ce o fi? Vreo recomandaţie? Şi în asociaţie dc idei cu d. „Eugen Styrcza44.
C#rc-i substratul real al faimosului „Majestăt wir sind deutsch erzogen !44 Păţania
I ii.mului Musteaţă în gara din C. Când? Cine şi unde a scris ceva d. carc [...] lecţic
> Iministrată dc Vodă aristocratului nostru compatriot! - Iertare!
Şi urări dc sănătate şi euforie de Sf. sărbători. Hristos a înviat! Sf. Paşti lc
v irccem la Bucureşti - la sorioara mea şi I. E. Torouţiu.
Octavia şi Lcca Morariu 10/1V/’52
Omagii Duduii Varvara
10.

Scumpc [...] Domnule Inspector şef.
Lămuririle Dvoastrc (despre Eugen Stârcea şi „die Prăsente verleihcn44 le-am şi
m^lobat în monografia Iraclic Porumbescu (bineînţeles cu riguroasa citare a
informatorului). Vreare-aş apoi să fiu dumerit asupra lui „Majestăt wir sind deutsch
erzogen".
Şi rău n-ar fi ca Cineva (hm!?!) să elaboreze şi pentru Ştefan Golcmbiovschi
i.uâişul lui prin Liceul Succvcan, aşa cum Victor Morariu ni l-a desenat drumul lui
Ciprian: Ciprian Porumbescu elev al gimnaziului superior greco-oriental din Suceava,
rev. „Făt-frumos" An VIII, 1933, 102-105. Ştefan e destul de înghirlandat în vieţuşoara
lui Ciprian, pentmea să ştim şi despre dânsul cât dc multe!
Face apoi să citiţi în rev. „La litterature sovietiquc" No. 10 (din Oct.) 1951
,iuivela441. Mouratow, Recit de Bukovine.
Cu afcctuoasă stimă şi special salut Sorioarei Matale
vă s. Octavia şi Lcca Morariu
R.V., 5/5 '52
11.
Ilustre şi dc Leca M orariu mult hărţuite d.Inspector,
La 11/12 1866 M. Călinescu îi scria lui Iraclic Porumbcscu: „Năinte de toate îţi
respic cca mai sânccrc compătimire cu nenorocirea cc-a lovit pe sfinţia-ta şi familia
li

Nenorocirea trebuie să fi fost următoarea - relatată dc Mărioara Raţiu
Porumbcscu (într-o scrisoare din 19/4 st.-nou. 1923 cătrc Leca Morariu):
Un frăţior mai mic al lui Ciprian, opărit dc servitoare cu apă clocotită... „sărmanii
Părinţi, gata să-şi piardă minţile.Tata a pus patru cai la trăsură. Cu capul gol şi în picioare
mâna caii în galop - la Humor după medie. Fu în zădar; copilul a murit în chinuri
cumplite. în două ceasuri a fost mort44... S-ar putea verifica după scriptele parohiale dc la
Stupea. E, desigur, Alexandru Golcmbiovschi, născut Ia Şipot în 11/11 1862. Alt
Alexandru Golcmbiovschi, al lui Iraclic, născut la Stupea, păscut de acelaş nenoroc!
Mort de hemoragie, înţepându-se cu un beţişor ascuţit în gât.
Cum au fost Sânzienele din ist an?
Amiciţii matale şi Duduii Surori
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Octavia şi Lcca Morariu
25/VT '52
12'
Ilustre şi scumpc Domnule Inspector,

ll

Mare, mare mulţămită pentm documentatele precizări la biografia Porumbcşiili#
noştri.
Intre timp i lc-am cerut şi bravului şi devotatului meu colaborator lotin
Vicoveanu, copiile cxactc de pc toate registrele parohiei Stupea, în cc-i priveşte pc tuţi
Porumbeştii. înţeleg însă din poştala Dvoastră că toate Condicele Stupcane ar fi aflate in
Arhivele statului în Suceava. Rog deci a-1 îndruma pc Vicoveanu, la ocazie, la locul
cuvenit.
Cine-i directonil Arhivelor - Succava? Dar Dvoastră cu Muzeul cum o mul
duceţi? Noi, destul dc binişor, dar cam hărţuiţi dc corvoada muzicală - în carc totuşi,
intervin şi oazele satisfacţiei şi vorba lui Virgil
Di meliora prius!...
Ai Dvoastrc, inclusiv Sorioara Varvara
Octavia şi Lcca Morariu
R.V., 6/7 ‘52
13.
M.S.D.Mentor,
în scrisoarea sa din 1875 către Iraclic Porumbescu, profesorul de latină Ioan
Popescu (dela Bârlad) glăsuieşte: „Sum un fel de Pluribus intentus, minor adsingula
sensus, ca să zic mai rău".
Rog a mă lămuri dc undc-i acest vers, pc carc cu l-aş tălmăci cu: A plccat cătril
mai multe lucruri, (dar) mai nevolnic în devenirea (realizarea) unuia singur lucru [cuvânt
barat de L.M], Filologii clasici dc p-aici nu m-au putut servi. Iertaţi-mi... recidiva.
Distins - cordial
Leca Morariu R.V.30/X '52
14.
Ilustre Director al Muzeului - Suceava
Alte chestiuni carc sc impun atenţiei noastre:
1) Şi asupra lui Dr. Cristea Saco s-ar cuveni să avem o schiţă biografică. în „Jun.
lit.“ XVI, 1927 dânsul publică 2 importante scrisori ale lui Ciprian Porumbescu! Darmitc
cu opereta sa, Fatalitate5. ce-o fi făcut?
2) între scrierile porumbesciene e menţionat şi-un Dumitru Golembiovschi Porumbescu, învăţător la Udeşti (Udeşti sau Uideşti?), văr al lui Iraclic
3) Mărioara Raţiu-Porumbescu pretinde că frăţiorul ci, Emilian (primul copil al lui
Iraclic), a trăit numai între 1852 şi 1860 (cf "Făt-fr." XVI 1942,125), ar fi ajuns chiar în
5

amintită dc Şl.Pavelescu într-o scrisoare din 3/1 1934
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>l.tsa l-a liceală?! Doară la Cernăuţi?!
4)
Cine ne-ar putea da astăzi inscripţiile precise dc pe crucile - porumbesciene
I l,i Stupea? Delta, informaţiile aferente din codiccle parohiale dela Stupea?
Dar compartimentul cultural al Muzeului DVoastre (fapte şi oameni dc azi ai
Sucevei) cum sc mai prezintă?
Cu acceaşi distinsă afecţiune şi scuze p. întârziere...
Lcca Morariu
R-V, 22/V '54
Dist. salutări (şi ale Octavici mele) Sorioarei şi DVoastre.
15.
De Sfintele Sărbători ale învierii Domnului cclc mai dragi urări de bine,
I Iristos a înviat!
Octavia şi Lcca Morariu
Prier 1956

16.
Scumpe al nostru Mentor, carc iarăşi nu se dezminte,
Aşadar altă minunată avalanşă de reale contribuţii istorico-culturalc! Şi menite să
r închcge într-un vrednic mănunchiu dc Varia dc Em. Iliuţ. Numai dc nc-ar dărui Cel de
Sus ceva zilişoare.
Dc altfel am mai pus la răboj încă vreo 12 alte audiţii, resp. spectacole cu Cisla
(de C. Porumbcscu, n.n].
Cu aceleaşi sentimente de distinsă afecţiune
ai Dvoastrc Octavia şi Leca Morariu
Mămuca noastră, soră a eroului dela Calafat, C-tin I. Popescul
17.
Scumpe al nostru sempcr-Mcntor,
Aferent cu capodoperele de piese religioase, ale lui C. P., ajung să amintesc dc
Scvcri(a)n Procopovici (publicist şi preş. al Soc. „C. P.“) alt neştiut din Enciclopedia
Cugetarea. Am dori să-i cunoaştem data naşterii - după cca a decesului ar fi: 22/6 1933,
după „Ist. Soc. C. P.“ 138 şi 23/6 1933 după rev. „Făt-frumos“, 1933, 127. Din
publicaţiile lui S. Pr. ce mai cunoaşteţi rămâne şi altele, afară de: Limba română vorbită
in Bucovina. O mică contribuţie la unificarea limbii româneşti. Suceava 1922?
Cu acelaş devotament
Octavia şi Leca Morariu şi s. Duduii Sorioare
4/8 '58
18.
Scumpc Domnule Inspcctor,
Având urgentă nevoie dc articolclc lui C. Morariu din „Patria 11 An.II: Răzbunarea
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paşa/ei Duzin/ciewicz Nr.215 şi apoi: Şicane nemaipomenite Nr. 337 - rog dispuneţi să
mi se copieze. Plătesc cinstit munca.
Alta! Pentru biografia lui P. Liciu al Bucovinei (cum cu drept i-a spus Victor
Morariu): Nu-i aşa că Aurel Bcrariu a trebuit să părăsească liccul (dela Suceava) realizând
şi ca „repetent'4„secundă44(cu nichtgeniigend6 la religie)?
Şi tot mai sper să ştiu cc-a fost cu deputatul Iliuţ dela Crasna.
Omagii Dv. şi duduii Varvara
dela Dv. Octavia şi Lcca Morariu
R .V ..4/X '58
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5/3 '59 Lcca Morariu
Distinsei s. Duduii Varvara
Octavia şi Lcca Morariu
PS. Ce-i cu Şcoala dc Muzică a Sucevei?
A [?] ministerului!
Activaţi-o şi aveţi imediat 2 elemente didactice: Octavia Lupu - Morariu la pian
(foarte elogiată în ultima inspecţie din 21-23 Faur) şi Leca Morariu la violoncel.
21.

19.
Cu cele mai calde urări dc fericire,
Da! Suceava lui C. Porumbescu şi a Socictăţii „Ciprian Porumbcscu44 nu poate
rămânea fară de Şcoală de Muzică. îl aveţi acolo pe Al.Zavulovici!
La nevoie sărim şi noi (ambii profesori oficiali la Şc. de M. dc aici) cu câtă
brumă de experienţă armonistă mai avem.
Mulţi ani!
Octavia şi Leca Morariu
p. '58 - '59

Ba, chiar aşa cum mă aflu, îi scriu ministrului adjunct Pavel Ţugui, rudă a lui
Vicoveanu şi binevoitor lui C. Porumbescu - ce sc întâmplă cu Pianul lui Ciprian!
Doară-doară va apuca măturoiul, să mai dea afară gunoiul din acel aşa-zis Muzeu Porumbescu! Carc, vă rog. Director?
Şi încă, te pomeneşti, cu salar??
Scuze şi D. s(urioare)
Leca Morariu
8/3'59

20.

22 .
Scumpe al nostru fv.[?]Director,

Ilustre şi pilduitor al nostru promahor7
Pururi - îndatorată mulţumită pentru Sfânta hârtiuţă, ajunsă acum la locuşoru-i
cuvcnit. Şi, minunată coincidenţă: Am primit-o în aceeaşi zi când, cerutc de mine, mi-au
sosit dela cx. Mes. Rom. Grigori Maga (anume la Drăgăşani), fost devotat colaborator al
Meseriaşului Român Aurel Morariu (administrator al fermei „Mes. Rom 44 dela
Crisccatcc - o tempora!) şapte scrisori (1934, 1935 şi 1937) ale lui Aurel cătră Dlui.
Lc-am aşezat deci alături Scrisoarea Mamei şi ale lui Aurel pe dulăpiorul iconostas al nostru şi-am aprins luminiţa, mulţumindu-Vă iarăşi şi Dvs în gând.
I-aş mulţumi şi Dnei Orezeanu.
Şi - acum una cumplită'. îmi serie I. Vicovcanu (2/3 '59): Pianul Porumbescu ruină! A stat mult timp „într-o pivniţă44. Picioarele i s-au pierdut! Fildeşul claviaturii a
dispărut! Lipsesc şi coarde...
Oribil - Pianul pentru carc a sacrificat atât C. Morariu, Dr. T. Lupu şi ceilalţi!...
Carc primar al Sucevii, carc Director al Muzeului a admis sau mai admite una ca
aceasta! Ultima coardă a acestui pian ca piesă dc muzeu!
Rog, rog spuneţi-lc că oricine ar fi, va fi ţintuit la stâlpul infamiei! Publicistic!
Dc chiar subsemnatul.
Quem, ego!
Iertare!
6
7

insuficient, (în germană în original)
Cu litere greceşti, în original (n.n.).
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Dacă Pianul lui Porumbescu „se găseşte aşa cum este4, aşezat la loc de cinste, în
localul muzeului44 - attinci, atât mai lesne că nu trebuie să mă mai milogesc lui Pavel
Ţugui care, totuşi, se zice că e binevoitor Porumbescului!
Doamna Tarangul (Sibiu) mi-a mai servit informaţii despre regretatul Dr.
Ambros Comoroşan - şi astfel chipul Celui merituos să dăinuiască şi printr-a sa Gazetă
Română5. Vorba aia: Suchc treu, so findest du!IQsc conturează tot mai luminos.
Mulţumiri colegialc şi p(cntru) adresa Dnei Garofiţa Orezeanu.
Asară [?], al 2-lea Conccrt al Şcoalei dc Muzică R.V. clasele de pian Octavia
Lupu Morariu, şi cu Porumbescu: 1. Horă, profunda, impresionanta nocturnă Tempi
passati şi inedita Zefir de toamnă.
Astăzi (la 32 de ani dela Plccarea Tătuchii) - că aşa le ziccam noi: Mămuca,
Tătuca retrăiesc şi grija, cât de multe au rămas pe capul lui L. M. să lc public şi dc-ale
lui C. Morariu şi Victor M., cel risipii prin toate periodicele, etc. ctc...
Dar bun e Cel dc Sus!
Cu afectuasă stimă
şi Omagii şi duduii V.
Octavia şi Lcca Morariu
Cum? Chiar aşa, fară de picioare?
Cine, Ia Suceava, o fi posedând-o?
10Caută cu fidelitate şi astfel găseşti, în germ. în original (n.n.).
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Ia 16 Martie '59

'.XII.1949

Voie bună,
Seninătate şi Păscuţă dulce!
Octavia şi Leca Morariu
5'59

23.

24.
Scump al nostru, mereu acclaşi inepuizabil Mentor,
Da! Cazul cu „ieromonahul" - foarte interesant. în ştirea d.l. Staufc-Simiginmv
- acelaş generos devotat spirit al neostoitului Em. Iliuţ?! Trăiască! Şi vadă-şi comoara
Scrisori publicată!
11 VII '59

Am primit cartca poşt. trimisă prin Piţenghe. Toate volumele indicate în ca îmi
)pM i: . csare şi te rog să insişti Ia Direcţiunea Liceului să găsească o modalitate ptr. a
Ml k împrumuta, sau mai bine zis, să mi lc trimită.
Am neapărată nevoie de ele.
Tc-am mai rugat ptr. ceva. Anume ptr. problema muzeului şi a doc. care se află
f||>../ii;itc în cl. Ai făcut ceva în privinţa aceasta?
Tc rog nu uita a-mi copia din T. Liviu Ab urbe cond. Liber I cap. VII, pasajul cu
to ii Ic lui Gcryon. Am nevoie de textul întreg al pasajului, adică al capitolului, mai cu
Mitifl dc frazele Et as caudis in spcluncam trax 11 etc ctc...
Ncavând doc. Hurmuzachi nu pot lucra. Dcci bis dat qui cito dat12.
Cu toată dragostea.
T. Balan
GH. 26.X. 1950

Două deosebite sărbători aice:5-6/7 - la G.T.Kirilcanu (Piatra Neagră) şi astArt
(11/7) o oră dc taifas muzical cu Dr. Ion V. Borgovan, medic aici şi real compoziţi*
artist.
Omagii pentru Duduiţa surioară
Leca Morariu
Şi vă rămân îndatorat c. poştală a Dv. m-a mai trezit din tândăleala „balnear.V
înspre Octavioara mea.
25.
Scumpe Magistre,
Dar parcă era vorba că există un ex. din „Gazeta Poporului" în posesiunea duduii
Miţa Flaişer? La urma urmei, vine cl şi timpul că i-o fotografiem noi şi dc oriunde-o fi.
Să dea numai Cel dc Sus sănătate! Că voia bună nc-o dă Evenimentele.
Cu drag Sucevei dc ieri şi Dvoastră, inel. Duduii Varvara
Octavia şi Lcca Morariu
4/11 '63

2.
Dragă Iliuţ,

, -

3.
Dragă Iliuţ,
Iartă răspunsul întârziat. Atenţia mea a fost reţinută de altă problemă.
Pot veni după primirea pensiei. Mă oblig să copiez doc. inedite şi să le fac şi
tuducerea rom. unde textul este slavon. La cele publicate voi indica cuprinsul şi locul
unde se găsesc publicate. Rog în schimb să primesc casă şi masă şi cheltuiala drumului.
Ia contact cu conducerea şi comunică-mi hotărârea.
Doc. lui Eud. Hurmuzachi le voi lua personal, când voi fi la Suceava. Se poate
. hiar că unele volume să le petrec în cursul şederii mele la Suc. Nu pot trimite pc
nimeni după ele. E o chestie de conştiinţă.
Cu ccle mai bune salutări
Mulţumesc ptr. copia lui Livius.
T. Balan
GH. 14.XI.1950
4.
Dragă Iliuţ,

Corespondenţa cu Teodor Balan
1.

Dragă Iliuţ,
Sunt de acord, numai te rog să vă grăbiţi, fiindcă descifrarea c lucru anevoios.
Doc. prost păstrate dau adesea mult de lucru.
îmi veţi trimite doc. prin curier, nu cu poşta, în două sau trei rânduri, după
mulţimea doc.
Cu prietenie,
T. Balan
364

îţi restitui ccle trei fotografii, rămase, din părere de rău, ncidentificabile. Câteva
identificări facutc aici erau atât dc stranii, încât le-am respins din capul locului. Ele vor
rămâne neidentificate, până când un moment fericit va face ca ele să poată fi
identificate. în tot cazul, nu-i pagubă mare.
Revin acum la propunerca-nigămintc
11
12

făcută

în

problema

descifrării

Şi dc cozilc lor Ic-a tras în peşteră (Titus Livius) (n.n.).
Cine dă repede dă dublu (n.n.).
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documentelor cc lc posedaţi. Nu e nici o piedccă, doară o formalitate carc v-a făcut până
acum să nu acceptaţi oferta mea. înţeleg să nu se împrumute acasă documentele acelora
carc nu fac decât să le utilizeze pentru scopurilc lor. Dar la mine cazul e altul. Eu mii
oblig să furnizez copii de pe toate documentele inedite şi să indic la cele publicate locul
unde se află publicate. Fac aşadar un serviciu eminent instituţiei voastre. Cred că ar
trebui să vă folosiţi dc ocazie. Cum nu se poate cere ca să furnizez copii, stând la
Suceava pc chcltuiala mea. Deci te rog, reia chestiunea, şi dă-i o soluţie bună pentm
ambele părţi.
Cât despre siguranţă, puteţi fi liniştit. Eu n-am interes decât la copii. De altfel
am fost director al arhivelor statului, iar din stocul meu dc documente am dăruit Acad.
Române peste 300 docum. moldoveneşti. Documentele ar călători cu ajutorul unor
preoţi din G.Hum. care fac drumul la Suceava.
Cu toată dragostea
T. Balan
GH. 21.V II.1951
5.
Dragă Iliuţ,
Sper să sosesc săptămâna aceasta la Suceava cu lot calabalâcul meu.
Sunt foarte bucuros că ne vom revedea în curând.
Cu toată stima
T. Balan
GH. 23.X .1951
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GH. X I.1951
8.
Dragă Iliuţ,

N-a trecut săptămâna şi am fost gata cu lucrul. Voi sosi la Suc. după 1 Dec. N-ar
ii rău să-mi indici în ce zile te pot găsi la muzeu. Văzând că ai bibliotecă, îţi propun un
•cluinb dc cărţi. Dacă consimţi, îţi voi trimite cu poşta lista dubletelor melc. Deci scrictui imediat. Am zărit lucruri f. interesante în Suceava. Voi abate întâiu la locuinţa ta
particulară.
Cu ţoală stima
T. Balan
GH. 28.XI.1951
9.
Dragă Iliuţ,
După trei zile am terminat materialul. Aproape toate au fost publicate.
Te rog scrie-mi când eşti acasă, ca să ştiu când să vin.
Cu mulţumiri
T. Balan
GH. 15.XII.1951

10 .

6.
Dragă Iliuţ,

N-am putut veni din motive pecuniare. Suma de 1500 lei ce am cheltuit-o ptr.
un car de lemne, fusese rezervată ptr. drumul la Suceava. Am rămas astfel lefter. Am
fost astfel silit să amân plecarea după 1 Noiembrie. Totul este perfect păstrat.
La revedere.
T. Balan
GH. 3 l.X. 1951

Din cauza frigului am amânat plccarea. Voi sosi probabil după 1 febr. Sunt
impresionat de moartea Irinei Găina, născ. Luţia din Succava. [...], ce moarte stupidă.
Cu multe salutări
T. Balan
GH. [Gura Humorului] 24.1.1952
11.
Dragă Iliuţ,

7.
Dragă Iliuţ,
Am vrut să plec mâine la Suceava. Dar din cauza lui 7.XI nu pot. Joi nu pot
pleca fiindcă e zi dc târg la Suceava şi cursa este arhiocupată. Deci după toate
probabilităţile voi veni vineri.
Totul în perfectă ordine.
Cu stimă şi la revedere
T. Balan
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Dragă Iliuţ,

Din cauza ultimelor păţanii n-am fost în stare să plec la Suceava. Sunt silit să
amân plccarea până după 15/2, când sper să am mijloacclc Financiare dc a întreprinde
călătoria.
Cu tot binele
T. Balan
12.11.1952
12.
Dragă Iliuţ,
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Parcă-i lucru afurisit. Dar vremea şi ncnorocirca ce a căzut pe capul fonnl*»
mele, nu mi-a permis să plec din casă. Sper să vin săptămâna viitoare. Poate miercuri
Totul in perfectă ordine.
Rugându-te a nu fi supărat ptr. această întârziere neintenţionată şi supărat»>.w*.
rămân cu ccle mai bune sentimente.
T. Balan
14.111.1952

P. S. Pt. copicre nu s-ar putea face alt aranjament decât cci dc până acum?
IMti'Icştc-tc şi fa propuneri sau dă sugestii. Bis dat qui cito dat. Nu s-ar putea oare
fc■i..i;rafia doc. pergam. de la 1504 încoace?

Fie 1504 fiindcă toate cele anterioare sunt...[?]
14.
Dragă Iliuţ,
Mulţumesc pentru cartea poştală. Te rog rezolvă în mod favorabil problema mea

13.
Dragă Iliuţ,
Acum 10 minute a fost la mine sora ta şi i-am predat documcntcle în starea cc*
mai bună. Ele tot timpul s-au aflat în biroul meu sub cheie, încât nimeni n-a putui sA
pătrundă Ia ele.
Odată cu mulţumirile mele îţi trimit şi scuzele mele pentru păstrarea prea
îndelungată a doc. Dar dacă vei cunoaşte cauzcle nesosirii mele, mă vei putea ierta.
întâi a fost frigul care m-a oprit în loc. E lucru riscant ca pe un ger dc -20°C sft
pleci într-un camion neîncălzit. Plecarea cu trenul c anevoioasă, pt. că trenul de aici
pleacă într-un timp nepotrivit. Riscam să mă îmbolnăvesc, a doua cauză a fost şi cskschimbul banilor carc s-a aranjat în timpul din urmă, care m-a adus Ia sapă de lemn
Trăiesc dc pc azi pc mâine. De economii, pentru la Succava, nici vorbă nu poate fi.
A treia cauză este dc natură familiară. La 25 febr. a.c. a fost arestat la Frumosu
fratele meu Liviu şi dus fară adresă. Nu ştim dc atunci unde se află şi cc face. Dacă a
fost dus la canal, la muncă grea, atunci va muri desigur, fiindcă dânsul acum un an a
fost operat dc ulcer stomacal, care i-a cauzat în plus o hernie. Nu poate munci greu. A
încercat odată să taie lemne şi i-a venit rău. Afară de accasta este supus unui regim
alimentar special. Mă tem că nu l-oi mai vedea. Arestarea fratelui meu a revoluţionat
complct casa noastră. Cumnata mea e dezolată, suferă de crize dc nervi. I-am propus să
stea la noi. Să vedem dacă va urma invitării mele. în orice caz, va trebui să grijăsc şi eu
dc întreţinerea ei.
Luni, deci poimâine, aveam dc gând să vin la Suceava, să-ţi restitui documcntcle
şi să iau restul de documente - pergamentele - care se mai află la tine. Acum, desigur,
mă oprcsc, până voi primi răspunsul tău. Vreau acum să te rog să-mi comunici dacă eşti
gata, sau mai bine zis dacă poţi, să-mi împrumuţi restul dc documcnte spre copiere.
Dacă da, atunci vin imediat după ele. Dacă nu, atunci ar trebui să renunţ la călătorie. Va
fi de regretat să plccc documentele în altă parte fară ca să lc fi copiat şi astfel încorporat
ştiinţei româneşti.
Deci te rog să-mi dai imediat dc ştire, dacă poţi să-mi pui la dispoziţie
documcntcle. Voi plânge dacă voi afla că au fost ridicate de Ia voi pentru a dispărea
pentru totdeauna.
Cu dragoste, mulţumiri şi rog ca să nu fii supărat pentru întârzierea restituirii
intervenită, rămân al tău,
T. Balan
GH. 5.IV .1952
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i Directorul şi comunică-mi când pot veni. Cred că graba e necesară.
Voiam să restitui surorii tale cheltuielile de drum, dar a refuzat categoric! Dc ce?
Cu salutări
T. Balan
30.IV. 1952
15.
Dragă Iliuţ,
Aştept în zădar dc aproape două luni răspuns la întrebarea mea ref. la
posibilităţile mele de studiu la institutul cc-1 conduci. Nu crezi că tocmai timpul cald,
vara, este potrivit pentru asemenea ocupaţii şi călătorii?
Dcci tc rog răspunde-mi şi nu tc învălui în mister.
Salut
T. Balan
GH. 9 .VII. 1952
16.
Dragă Iliuţ,
Am ajuns cu bine acasă. Lucrcz de zor şi sper să termin lucrul după puţin timp.
Mi-ai făcut un marc serviciu. Cred că nc vom vedea după două săptămâni.
Cu dragoste,
T. Balan
GH. 3.XI.1952
17.
Dragă Iliuţ,
Am terminat lucrarca în timp de două zile şi te-am rugat într-o c. poşt. să-mi dai
dc ştire când să vin la Succava.
întrucât până acum n-am primit nici un aviz, repet rugămintea mea. Vreau să
ştiu dacă tc-ai întors dc la curs şi dacă pot veni la tine. Hoinic e azi un pumn dc cenuşă.
Cc soartă!
Cu toată stima
T. Balan
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8 .XI. 1952

Corespondenţa cu alţi intelectuali bucovineni

1.
Dragă Dircctore,

Te înştiinţez că am predat „Memoriul" la Casa Şcoalclor, unde s-a înregistrat In
N - 030558 din 23 Sept. 40. Din greşală ai adăugat o adresă către Inspectorat, dar eu am
retras-o, lăsând numai memoriul scris cu maşina.
Repartizările încă nu s-au publicat.
Cu distinse salutări al tău
N. Tcaciuc-Albu
Bucureşti 29/9 1940
îmi pare foarte rău că nu v-am putut întâlni. Vă doresc toate cele bune. Salutări.
[...]
Respectuoase salutări I. Tarnavschi
Multe complimente Constanţa şi N. Răutu.

2.
Dragă Directore,
Am primit atât c. p. cât şi suma dc 400 lei. Banii i-am depus la casieria liceului,
luând dovadă pentm că liceul administrează revista. Eu am avut sarcina redacţiei care
nu mi-am îndeplinit-o destul de conştiincios, pentru că am scos revista cu greşeli de
tipar, cari, dacă aş fi fost mai puţin încrezător în tipografie, s-ar fi putut, cred, evita.
Ţie nu ţi-am trimis revista, pentru ca să te îndemn la chcltuială, ci ca să-ţi fac o
mică bucurie. Dar tu, chevalier sans reproche, ai ţinut să faci un gest care a produs o
impresie bună.
Noi, prccum ştii, n-avem vacanţă. îmi petrec vacanţa mai mult între cărţi. Dacă
abaţi cândva la Cernăuţi, te rog să mă scoţi din bârlog, ca să ne mai plimbăm pe alea
uliţi, ca odinioară ...
Al tău
N. Tcaciuc-Albu
Cernăuţi, în 21/6 1942
3.
Dragă Directore,
S-au expediat pc adresa ta noul număr din revista „Aron Pumnul” şi broşura
„Schiller şi Eminescu”. Sper că lc-ai primit amândouă.
Acuma te rog mult în numele directorului să-i trimiţi datele biografice şi
fotografia cerută, deoarece arc grabnică nevoie de ele. Dc mult nu te-am mai văzut prin

Cernăuţi. Dacă nu vii curând, atunci tc rog încă odată trimite cele de mai sus.
Cu cele mai cordiale salutări
al tău
N. Tcaciuc-Albu
Cernăuţi, în 19/1II 1943
4.
Dragă Directore,
După o întrerupere de peste trei ani, îţi scriu iarăşi câteva rânduri. Nu ţi-am scris
atâta timp, pentru că am avut impresia că mi-ai rămas dator cu un răspuns din Vinţ încă.
M-am gândit însă apoi că poate ultima mea scrisoare din Brad, trimisă la Vinţ, nu te-a
mai găsit acolo şi s-a pierdut. De atunci au trecut atâţia ani şi s-au schimbat atâtea, încât
mi sc pare câteodată că nu mai sunt cu acela care am vieţuit ci a intrat în trupul meu
altul, alungându -1 pe vechiul locuitor, carc a fost mai vesel, mai încrczător în lume, carc
ştia să râdă, să cânte, să danseze. Noul locuitor al trupului meu este un om încărunţit la
suflet, slăbit la inimă, lipsit de avânt. E drept că încearcă să păstreze tradiţia trupului dar
încercările duc la rezultate jalnice: râsul e rânjit acum, cântecul c un scârţâit de
răguşeală, dansul e strâmbătură neputincioasă. Mă gândesc că poate ar fi fost mai bine
dacă murea şi timpul atunci când a trebuit să se despartă dc vechiul său locuitor.
Acuma am ocazia să-ţi scriu aceste rânduri aproape macabre. Te vei fi aşteptat la
ceva mai vesel. Nu e exclus să mai exagerez pe ici pc colo în punctele esenţiale, ca oricc
om care-şi doreşte ceea ce nu poate căpăta, dar miezul c adevăr curat.
Aş vrea să ştiu cu ce te ocupi, cum porţi în spate sumanul bătrâneţii. Scrii,
citcşti, cultivi procul negotiis sacre barabule în lotul propriu? Te ajută d-sa soră sau o
ajuţi pc dumneaei? Aş vrea să ştiu ce-ţi fac nepoatele, în ce parte a lumii trăiesc.
Despre mine află că locuiesc la nepoţii mei Măruntu, în condiţii spaţiale dificilc
dar dc altfel suntem mulţumiţi. M-am convins că şi într-o mansardă sub acoperişul casei
se pot scrie versuri necitite dc nimeni. împrejurarea din urmă constat că e foarte proprie
poeziei, deoarece nu ştirbeşte nimic din beatitudine şi asta c lucrul cci mai de preţ ce -1
poate dobândi omul în viaţă.
N. Tcaciuc -Albu
Bc.6 . Str. Tumcscu N2 15 (în pod)
Bucureşti, în 12/9 48
5.
Dragă Directore,
Am primit c. p. încă în 23 Dec. dar mereu am fost împiedicat de câte ceva ca săţi răspund. în 23.12 pe lângă multe alte treburi am ales orezul pentru sarmalele
tradiţionale. în 24.12 am umblat după cumpărături pentru pomul de Crăciun al
nepoţelului meu dc 7 ani şi totodată am avut grijă să nu rostesc cuvântul „mac“, pentru
că cine-1 pronunţă în ziua Ajunului îl mănâncă puricii tot anul, în 25.12 am avut oaspeţi,
doi în total, la masă, funcţionari comprimaţi, iar după amiază am fost la d-1 Aurel
Şandru, găsindu-i pe amândoi sănătoşi pe când d-na ... era dusă în vizită la sora ci mai
mică, în 26.12 am avut aceeaşi oaspeţi la masă şi cină, în 27.12 am stat la coadă în frig
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pe trotuar, zadarnic pentru cartelele noi, în 28.12 am stat la fel, dar am reuşit.
în afară de astea păzesc locuinţa lui G.H. care a plecat dc sărhAUxt HCâmpulung. Cca mai mare dificultate este însă nepoţelul în vacanţă. Trebuie să-l '<«**.
încontinuu, să-i citesc, să desenez împreună cu cl, să joc moara, domino ctc. Chiar U
citesc poeziile mele, cu deosebire fabulele, dintre cari unele lc şte de-a rostul. I un tafli
elev al clasei întâi.
Văd că m-am adâncit prea mult în nimicurilc mele personale şi nu-mi <n*
rămâne spaţiu pentru chestiunile serioase. Ar trebui să-ţi scriu separat despre ele cec# «•
cred că voiu şi face. Cu Leca Morariu nu sânt în corespondenţă cu toate că sunlrm l*
bune relaţii. Multe îmi scrie „vicepreşedintele 11 „sua sponte“al folkloriştilorloinliw
Lucian Costin şi-mi mai dă şi comisioane curioase greu de realizat (de ex. să-icaut |>i»«.
anticariate o carte de mult epuizată, să-i înştiinţez pe nişte datornici etc.).
Mulţumesc foarte călduros pentru felicitare şi-ţi doresc şi din partea nu»
sănătate şi viaţă lungă! Să mai umblăm pecie fausto pe glia noastră cât ne-a fi îngfidultl
Trimit şi sărutări dc mână şi ds. surori!
Cu dragoste
N. Tcaciuc-Albu
Bucureşti, în 29.XI1.1949
Familia Măruntu a fost impresionată că nu i-ai uitat şi-ţi transmite urări de norot
pentru 1950.

6.
Dragă directore şi scumpul meu prieten,
îmi parc rău că a trecut un veac dc când nu ţi-am scris.
O,
cc s-a tăcut din noi, care pc vremuri pare că am fost ceva pe lumea asta! O,
quae mutatio rerum! Cel puţin despre mine pot spune că mi s-au înecat toate corăbiile
care le pornisem pc valurile atât dc nesigure ale vieţii. Alţii poate că mi-ar spune: nu eşti
bucuros că ai ajuns o vârsta atât de înaintată? Unde sânt atâţia dintre foştii tăi prieteni?
Iar tu mai trăieşti, e drept că umbli pc bastoane, dar eşti viu, vezi primăvara înnoită şi
auzi cântecul păsărilor. Da, aşa e. Dc curând am alcătuit un nou volum în versuri,
ultimul. L-am botezat D arurile vieţii. Dacă sănătatea pe care nu mă bizuicsc prea mult
îmi va permite îţi voi trimite vreo 2 probe.
Acum vă trimit ţie şi dş. surori ccle mai bune urări, cu prilejul sărbătorii paştilor,
dorindu-vă din toată inima sănătate şi seninătate.
Hristos a înviat!
M. T caciuc'\ N. Tcaciuc-Albu
Bucurcşti, în 28 apr. 1959
7.
Grigore D. Grecul
Avocat (fondatorul şi directoml „Gazetei bucovincnilor“ din Bucureşti,
Bd. Banu Manta 45 Bucurcşti)
IJ Scris probabil dc fiul său (n.n.)
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Stimate Domnule Director,
Vă fac cunoscut că am fost la Ministerul dc Interne pentru a scoate ccrtificatul
ftf l.i Pântca sau Pintea Teofil, însă mi s-a spus că pentru a putea cerceta mai cu
•{, .miţă cazicrul pe accst nume am nevoie de numărul maşinii, căci altfel nu e cu
flNitmţă să-l găsească în timp scurt, fiind un opis general pc întreaga ţară şi prin urmare
Imposibil de găsit... De aceea vă rog a lua un termen de judecată şi apoi să-mi trimiteţi
m Mirul maşinii respectivului şofer şi în urmă vă vom scoatc certificatul necesar.
Numărul maşinii îl puteţi găsi la prefectura poliţiei din Cernăuţi.
Vă rugăm, totodată, a ne lămuri pentru ce aveţi nevoie de certificat întrucât cei
«li la Minister vor să ştie asta.
Cu stimă
Grigore D. Grecul
Până miercuri după masă nu este serviciu la minister.
6/1X 936

8.
Stimate Domnule Director,
Opoziţia Dv. s-a respins ca nesusţinută. Telegrama trebuia să mi-o trimiteţi mie,
nu judecătoriei. Dacă veţi primi cartea dc judecată vă rog să mă înştiinţaţi imediat,
Urmând a face recurs.
Vă rog să anexaţi şi un certificat că în ziua dc 18/6 nu vă era posibil să părăsiţi
Cernăuţii. Nu vă garantez că veţi câştiga, căci având avocat prezenţa Dvs. nu era
necesară. Ce s-a făcut cu interogatoriul Dv.?
Cu deosebite salutări
Grigore D. Grecul
22/11 1936
9.
Stimate Domnule Inspcctor,
Aşezându-mă de azi temeinic la odihnă, gândul sc îndreaptă cu drag la Dvoastră, trimiţându-vă frumoase salutări de pc plaiurile însorite şi parfumate ale
frumoşilor munţi câmpulungeni.
Vă scriu la Suceava, deoarece cred că am depăşit timpul pe carc vi l-aţi hotărât
să staţi la Crasna, din cauză că am întârziat cu 4 zile plecarea mea, peste ziua pe care aţi
ştiut-o D- vostră. La Succava cred că aţi găsit corespondenţă cu veşti bune relativ la
Căminul nostru. Dacă timpul vă permite, aş dori două rânduri din partea D-vostră cu
toate noutăţile. Când plecaţi la Humor? Cum aţi găsit acasă?
Cu distinse salutări şi urări de bine al D-voastră
M. Cărăuşu 14
14

profesor la Liceul „Ştefan cci Mare" din Suceava, ginerele lui Simion Fl. Marian (n.n.).
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Câmpulung 02. VIII. 1942

io România. Prefectura judeţului Suceava.
Cabinetul Prefecturlui N r.____ din 8 August 1931

Suceava, 19 Septembrie 1937
12.

A

Dragă Directore,

I

După cum ştii, pe lângă o activitate administrativă am şi o activitate didactică ca
Dragă d-lc inspector,

jj

Primeşte, Te rog, urările melc ccle mai calde la mult meritata şi aşi<|‘t4m
reintegrare - dovadă că d. Iorga n-a uitat dc frumosul discurs ce i l-ai adrc«i| U
Congresul Ligii Culturalc (1924).
Fie-mi îngăduit a adăuga cu prilejul accsta o rugăciune: e vorba de c o le g i
Vasile Ţurcan (cu specialităţile: geografie principal, istoria secundar şi români
principal), care anul trecut a rămas fară post, iar acum roagă să fie aplicat oriundo i*
regiunea Cernăuţi.
Cu toată dragostea
Al D-Talc V. Morariu 15

Mult Stimate Domnule Director,

1

După cât sunteţi informaţi, ştiaţi că soc. „C. Porumbcscu” desfăşoară o activitate
artistică şi culturală destul deapreciabilă. Având de realizat, mai ales, douălucruri
tipărirea ineditelor şi îmbogăţirea inventarului scenic (decoruri, recuzităetc.) am apelat
la toţi oamenii noştri de bine (mai ales Sucevenii, sireacii, cari sunt în măsură să nr
cunoască, mai bine strădaniile) să sc scrie membri fondatori. Până acum - va să zicA.
numai în decurs de doi ani - s-au înscris peste 120 de membrii fondatori, în frunte cu d
Ministru 1.1. Nistor şi I.P.S.S. Mitropolitul Visarion.
Mai zilele trecute, v-am trimis D-voastre un apel, rugându-vă insistent să vfl
înscricţi şi Dv. ca membru fondator.
Ziceam, mai sus, că mai ales sucevenii (cei ce au trecut pcla liccul nostru) ne
înţeleg mai bine păsurile şi-şi deschid baierile pungii. Dintre ceilalţi, puţini sunt cari au
urmat apelului nostru.

■Rin sor de drept şi economie politică.
Noua programă aducând o „radicală 14 schimbare la economia politică, am adunat
| l lipsi dc manuale în primul an de aplicare a programei - un bogat material pentru
II» lumile melc, pc care considcrându -1 interesant şi util, am căutat să-l pun la dispoziţia
■legilor şi elevilor prin alcătuirea unui manual didactic.
încurajat dc aprecierile colegilor şi bazat pc experienţa obţinută în cei 24 ani de
' pământ, am lucrat la alcătuirea şi a celorlalte două manuale ale cursului meu.
Iii>inicţia civică cl. IV şi Dreptul constituţional şi Administrativ cl. VIII şi în acelaşi
timp am scos o nouă ediţie din Econ. Politică cl. VII. Tustrele manuale sunt puse la
mont cu ultimele legiuiri şi aprobate elogios de Minister.
Având în vedere vechiul nostru legământ de prietenie, te rog să încredinţezi
.•«legilor mei de specialitate dc la acea şcoală extrasul anexat dela obicctul şi clasa
spective cu aprecierile coinisiunii pentru cercetarea manualelor, precum şi câtc un
exemplar, spre consultare, din cărţilc mele ce vei primi în curând dela două edituri.
Dacă ai prieteni printre membrii corpului didactic din localitate cari predau
dreptul şi econ. politică, te rog să le încredinţezi, din extrase, rămânând să le trimit la
*ercrc manuale spre consultare.
în manualele de cl. IV şi VIII se găsesc tratate: premilităria şi străjeria după
datele obţinute de O.E.T.R. încât aceste manuale sunt folosite cu preferinţă la liceul
militar (în rapoartele comisiunii de cercetare se arată aceasta). Dacă cunoşti pc
comandant dă-i extrasele.
Cu vii mulţumiri şi cele mai bune sentimente,
Al. Ieşan 17
Te rog să semnalezi şi D-lui Vitencu, Dircctor de liceu-gimnaziu, din alăturatele
extrase. Cărţi spre consultare Ic voi trimite.

De aceea, Vă rog, şi pc această cale, sprijiniţi-ne, ca să putem continua, mai cu
spor, munculiţă asta culturală, pc aceste meleaguri. Suma de lOOOlci (taxa de m.
fondator) o puteţi plăti şi în rate lunare.
Dacă prefectura şi primăria n-ar fi atât de săracc, n-aş mai necăji oamenii, căci
atât prefectul cât şi primarul mi-ar da din toată inima orice ajutor; aşa însă aceste
instituţii dc abia ce-şi trag sufletul prin avalanşa dc greutăţi.
Trăiesc cu frumoasa iluzie că mă veţi sprijini.
Cu cele mai alese sentimente, al D-voastră
Ştefan Pavelcsculf’
15 Victor Morariu, fratele lui Lcca Morariu, atunci prcfect al jud. Succava, viitor profesor univ.
la Cernăuţi şi Bucureşti, unul din marii germanişti români (n.n.).
1,1 Profesor şi dircctor la Liccul „Ştefan cel Marc” din Suceava, un mare animator cultural,
scriitor şi traducător (n.n.).
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13.
Stimate şi iubite die Dircctor etc!
Prea plăcut impresionat dc graţiosul gest al cvocării amintirilor întru elucidarea
prezentului şi invocarea viitorului prin urările exprimate, vă îmbrăţişez cu afecţiune,
arătându-mi bucuria resimţită, dorindu-vă deasemenea mulţi ani cu sănătate şi voie
bună.

Cu cât sc adună mai mulţi ani, cu atât amintirile sunt mai vioaie, nepătate de
neplăcerile alăturate. Acestea dispar, întrucât trecem peste ele în mersul vieţii tot
înainte, adunându-se momentele plăcute, înfrumuseţând viaţa. Aşa se impun amintirile,
" prof. Al. Ieşan. devenit ulterior şi profesor universitar la Cemău,i şi Buenreş.i eu preoeupSri
juridice şi îndeosebi filozofice (n.n.).
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ca o consolare faţă dc dcfcctele inerente vârstelor înaintate. Şi în cele din urmă tot
sentimentele sunt conducătoare şi hotărâtoare pentru timbrarea vieţii.
Chiar faptele măreţe nu se impun atât prin măreţia lor decât prin sentimentul
înălţat la producţiunea lor, fie ele proprii sau străine; dovadă sentimentul ridicat la
admirarea lor. Căci şi admiratorii se înalţă arătând admiraţia lor.
Omul este fiinţă spirituală, dar mai ales la construire şi executare, iar la bază, la
concepere stă sentimentul cu însufleţirea, carc determină voinţa.
Deci să fim sănătoşi şi să ne bucurăm de viaţă lungă mulţumiţi cu ce avem.
Mulţumind pentru atenţie, vă salut cu afccţiune împreună şi cu fiica mea al dv.
Dr. Eugen Botezat's

nu-şi aducea aminte cine - că nu mi-ai fi recomandat o eventuală mutare. Despre
moartea lui Doboş [Filaret n.n] vei fi aflat. Ambrojevici împlineşte un an de când stă
după o congestie cerebrală - dc când stă afazic - învăţând pe încetul să pronunţe câtcva
cuvinte a fost scos la pensie.
Cu cele mai călduroase salutări şi dorinţe dc bine pentru amândoi.
A. Ieşan
Sibiu, 23 X II.1951

14.
Dragă Manoli,

La chestiunea pusă dc D-vs vă răspund, cu cea mai mare plăcere, următoarele:
Invalidul respectiv va trebui să se adreseze cu o cerere Dlui Guvernator al
Bucovinei şi să solicitc ajutor. La cerere va anexa o dovadă din partea primăriei asupra
situaţiei materiale în care se găseşte.
Adeverirea se poate da chiar pc cerere de primar şi de şeful Postului de jand. Va
putea primi ajutor în bani şi materiale.
Cu deosebit respect,
Vasile Negru 19
Cernăuţi, 12 iunie 1942

Mulţumesc foarte mult pentru urările dc Paşti. Eu am plecat cu amândouă
surorile - joi în 30 aprilie la Bucurcşti. Anica a avut dc suportat o operaţie şi mai face şi
acum nişte inhalaţii - în câteva zile sc va întoarce şi ea. Iama cu mare greu am scăpat dc
asaltul unei gripe virulente.
Cărăuşu mi-a dcscris cu amănunte grandioasa activitate de transformare a
oraşului. Cc frumos scris ai!
Al meu executat cu mâna stângă (strâmbă tot mai multe litere).
Salutări cordiale şi dorinţe de bine şi sănătate.
Ţie şi D-şoarei Varvara.
A.I. [Al. Ieşan]
Sibiu, 13 mai 59

16.
Mult Stimate Domnule Dircctor,

17.
Mult iubite bădiţă,
Am primit azi dem. gentila Dv. Scrisoare, pentru carc Vă mulţumesc din adâncul
inimii.

Salutări şi dorinţe de bine pentru Dv. Amândoi din partea surorilor.
15.
Dragă prietene,
Cred că eşti sănătos lucrând cu stăruinţă când la treburile gospodăreşti, sprijinind
destoinicia d-şoarci Varvara, când ocupat cu multiple lecturi şi cu rânduială iscusită,
oferită colcctivităţii din Muzeul dc acolo [din Suceava], Cu aceste gânduri îţi doresc să
petreci împreună cu d-şoara soră.
Sărbătorile cu voie bună, cu amintiri duioase la cei dispăruţi şi să începeţi Anul
nou cu tărie sufletească şi energie de muncă rodnică, bucurându-vă dc adăpostul în casa
familiei şi întăriţi şi de înrădăcinarea pe vechiul petic dc pământ şi obişnuinţa plăcută cu
dânsul.
Simt şi eu legătura cu locurile de acolo - anul trecut Cărăuşu mă invita să mă
mut la dânsul; n-ani avut posibilitatea, cum n-aş avea-o nici acum, deşi aici am cel mai
mare chin cu locuinţa, înghesuit fiind cu locatari lipsiţi dc consideraţie - condiţii dificile
pentru rămăşiţa de viaţă, tot mai îngustă în goana anilor (nici nu-mi mai pot da seama
dacă sunt 2 sau 3 ani de la moartea lui Ion). îmi spunea Butnaru că i-ar fi spus cineva 1S prof. univ. dr. la Cernăuţi şi Bucureşti, renumit botanist (n.n.).
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Vă mulţumim pentru onoarea de carc ne-aţi făcut părtaşi, cetind articolcle din
Junimea literară precum şi cel din Vita Italiana. Vă aduc cu toată modestia la cunoştinţă
că am mai publicat articole în ziarul oficios fascist din Roma „II Popolo d italia", în
revista „Leonardo", în ultimul număr din „Vita Italiana" a apărut articolul meu „La
Fundazionc culturalc romena Principe Carol I”.
Cu ocazia unei excursii din Bucurcşti în Italia cu carc a fost şi fratele meu
Modest am făcut cunoştinţă cu câţiva şefi ai mişcării studenţilor fascişti. Deoarece mam izbit dc crasa lor ignoranţă în ceea ce priveşte ţara, cultura şi aspiraţiile noastre, a
urmat invitarea lor să colaborez Ia organul lor săptămânal „La Rivolta Ideale", cu
speranţa dc a deştepta în sufletul conducătorilor dc mâine a Italici interes pentm ţara şi
cultura noastră. îmi permit a vă trimite câtcva articolc publicate.
Vă mulţumesc din suflet, iubite bădiţă, pentru bunăvoinţa constantă faţă de
mine. Sunt sigur că scrisoarea Dv. adresată d-lui Kiriţescu a avut cfectul dorit, căci
cursurilc au început la şcoli şi cum n-am primit încă rechemarea la catedră, c o dovadă
că mi s-a acordat conccdiul.
Ccca cc mă preocupă acum c acordarca schimbului favorabil, ceea cc va dccide
comisiunea de valută în a doua jumătate a lunii octombric. Din comisiune fac parte d-nii
Kiriţescu, secretar general, Ispir, directorul datoriei publicc (Ministerul de Finanţe)
19

profesor univ. Ia Cernăuţi (n.n.).
377

Ioan PÎNZAR

Tcianu, secr. gen. Gheorghiu şi încă cineva.
L-am nigat în accastă chestiune pc dl. Ministru Nistor. Dar cum i-am trimis
articolul despre Românii transnistreni, rccenzia cărţii Dsale şi n-am primit nici un
răspuns, mă tem că dl. Ministru e foarte supărat pc mine. Cum Dv. vă întâlniţi destul de
des, binevoiţi a atinge această chestiune şi dacă presupunerea mea c falsă, binevoiţi a-i
repeta rugămintea mea să intervie pentru o sumă mai mare de schimb favorabil. Sunt
absolvent al Şcolii Române [din Roma, n.n] şi nu mai am avantajele de casă gratuită,
masă ieftină baie gratuită, încălzit şi luminat gratuit cc -1 aveam la şcoală, apoi pc lânşă
schimbul favorabil de 600 lire lunar primeam încă 100 lire lunar din fondul şcoalei. In
cererea pe care a pus dl. Pârvan [istoricul Vasile Pârvan, directorul de atunci al Şcolii
Române din Roma, n.n.] referat [rezoluţie, n.n.] am cerut schimbul ce vor crcde dc
cuviinţă. Sunt convins că intervenţia dlui Min. Nistor va fi decisivă şi mi se va acorda
cel puţin 700 lire lunar, suma o au şi membrii şcoalei, dacă nu mai mult.
Eu lucrez acum la redactarea a două [voi. 2, n.n.], 240 pagini de documente
numai. Lucrarea întâi a apărut în buletinul şcoalei, voi.II.
Afară dc aceasta mai am copiate gata 500 pag. de documente şi dc la 1 oct., când
se redeschidc biblioteca Vaticană, voi continua ccrcctărilc şi copiatul a 120 documente
găsite astă vară şi nccopiate din lipsă de timp.
Vremea îmi trece foarte repede, căci sunt foarte ocupat. Prin Roma au început
ploile dc toamnă şi nu c prea plăcut.
Binevoiţi a transmite salutările noastre familiei Palamarencu precum şi salutările
mele colegilor cunoscuţi.
Nevasta vă mulţumeşte şi vă transmite ccle mai frumoase salutări.
Cu asigurarea sentimentelor melc de adâncă recunoştinţă.
Al Dv. fost elev
Claudiu Isopescu211
Via Germania 109, int, 15
Roma 28-9-‘25
18.
Mult stimate D-le Director,
Astăzi m-am interesat la Grefa Comisiunii dc apel şi am văzut că v-a scăzut val.
penală la lei 200 m.p. Minuta Deciziei este: „admis în parte apelul, redus valoarea
penală pentm m.p. la 200 lei“.
Deci 513 m.p.*200= 102600 la care se aplică o rentabilitate dc 1,50% şi rezultă
venit impozabil 1540 cu 322 cota impoz. - revine impozit de plată anual lei 493.
Rcspectoase salutări
G. Tofan 21
2/VII 1942
19.
Domnule Director,
20 stab ilit d efin itiv în Italia unde a funcţio n at ca prof. univ. la Rom a (n.n.).
profesor, a u to r dc lucrări didactice, p erso n alitate cultu rală a B ucovinci (n.n.).
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Subsemnatul, Arc. Dugan, nu din vina lui am 6000 lei mai puţin pe lună decât
anul trecut.
într-un timp când încă nu se vorbea de curba de sacrificiu, am luat asupra mea
angajamente pc cari azi nu lc mai pot achita fără jertfe.
Trebuie să vând ceva pământ
Momentan am lipsă dc 4000 Ici, ca să plătcsc impozitul global.
Cu onoare Vă rog să-mi avansaţi această sumă ca acont pc salariul din iulie a.c.
Poate vom examina germana la bacalaureat, atunci restituiesc această sumă mai
degrabă.
Cu profundă stimă
Arc. Dugan22
Cernăuţi la 28 mai 1931

20 .
Stimate Domnule Director,

Am primit cartolina [carte poştală, n.n] Dvoastră din 1 dec. a.c. însă bugetul
fiindu-mi prea încărcat, n-am putut încă trimite sumuliţa mea ca cunună eternă după
rcposattil nostru coleg Liviu Marian. Dar din pensia proc. dcc. a.c. am designat deja
vreo 200 lei - mai mult nu mi mi-c posibil - pentru acest scop şi voiu trimite banii pc
adresa Dvoastră rugându-vă să o predaţi internatului ca din partea unui fost coleg (deci
anonim).
Aşa c dorinţa mea şi crcd că poate fi împlinită.
D-zeu să-l ierte!
Când eram în Suceava tineri, plini dc putere, planuri şi idealuri, cui oare i-ar fi
trecut prin gând că mulţi lipsi-vor în curând din mândra noastră ceată.
S-au dus până acum - dar înşirarea nici pc departe nu poate fi completă din
rândurile noastre: Liviu Marian, Tofan, Şutu, Lucaci, Palamarencu, Arhip Roşea, Otto
Iliuţ, Mitică Balmoşiu...
Şi toţi aceştia visau un viitor strălucit, visuri de aur.
Tot mai tare sc răspândeşte în junii nostru singurătatea, în sfârşit, aşa e soarta
omului pe pământ. Cei cc am rămas în urmă să ţinem laolaltă şi să facem din amintirile
noastre frumoase un cult. Atât ne-a mai rămas.
Cu sănătatea o duc cam aşa, mai mult în pat. Dc 4 ani - dela pensionare - n-am
mai putut pleca la Govora şi asta se resimţeşte mai ales pe timpul dc inoloşag. Şi îmi
pare foarte rău că nu pot munci ca Dvoastră d.c. la ccnzură şi la „Alexandru cci Bun“ .
Am noroc dc soţie care mă îngrijeşte cu multă răbdare şi bunăvoinţă. Am primit din
Odessa o cartolină cu multe iscălituri: junimeni [membri ai rcdacţici revistei „Junimea
literară14, n.n.] au serbat prin o agapă simbolic „Comcrsul44. între alţii a iscălit şi Eman.
Cercavschi. M-am bucurat, se-nţelege.
Dacă cumva de Crăciun sunteţi prin Crasna şi Pătrăuţi (în Bucovina dc nord,
n.n.), rog a spune din partea mea rcspectoase sărutări de mână stimatei dne mame, cât şi
22 A rcadie D ugan, profeso r la Liceul „A ron P um nul44, a n im ato r cultural în B ucovina (n.n.).
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părint. proto[pop] Ioan salutări afcctuoasc.
Băetul meu - Popescu - e din iulie pe front. D-zcu să-l aibă în paza sa. Vă sărut
cu toată dragostea dorindu-vă din toată inima serbări fericite şi an nou cu bine, sănătate
şi pace onorabilă!
Să-mi trăiţi,
al Dvoastră
Arcadie Dugan - prieten
Gura Humorului 19/12 1942
Personnalites de Bucovine cn correspondance.
Lcca Morariu, Teodor Balan, Nicolae Tcaciuc-Albu, Grigore D. Grecul, Victor
Morariu, Al. Ieşan, Vasile Negru, Claudiu Isopescu, George Tofan, Arcadie
Dugan, Mihai Cărăuşu, Ştefan Pavelescu, Eugen Botezat envers Emanoil Iliuţ
Correspondance : Lcca Morariu envers Emanoil Iliuţ

Le grand erudit de Bucovine Leca Morariu, un illustre historien litteraire ct
folkloriste, specialiste dans lc dialecte istro-roumain, professeur eminent â l’Universite
de Cernăuţi dans la periode de l’cntre deux guerres, s ’est refugie en 1944 dc finiţi vement
â Râmnicu Vâlcca, ou il est mort, d ’aillcurs, en 1963. II est un exemple illustre
d ’intellcctuel avec une rcsistance morale impressionnante, qui n ’a ricn cede devant la
propagande communiste. II a echappe miraculeusement dc la prison, il a perdu sa
retrăite, il s’est entretenu avec sa talentueuse femme, la pianiste Octavia Lupu-Morariu
des spcctaclcs donnes dans les assommoirs dc la viile. II a ctc d ’unc dignite
impressionnante, il a refusc une offre de collaboration avec le regime communiste faite
par George Călinescu, son adversaire sur problcmcs d ’histoirc litteraire en cc qui
conccrnc Eminescu. La force ct la capacite d ’apporter â cette epoque-lâ â Râmnicu
Vâlcca sa valeurcuse bibliotheque, abritee maintenant au Complexe Muscal Bucovine,
mais aussi â la Fondation “Leca Morariu”, sont inexplicables.
Emanoil Iliuţ, pcrsonnalite marquante de Cernăuţi de l’entre deux guerres, etabli
definitivement â Suceava en 1940, a mis les bases apres la guerre de deux institutions de
Succava qui ont resiste miraculcusemcnt dans Ia viile deşerte, evacucc le printemps dc
1944. Le musee, ainsi que les archives et la bibliotheque de la viile se trouvaient dans Ie
monumental Palais National, dcmoli d ’une maniere criminelle cn 1971 par les activistcs
communistes de Succava de cette epoque-lâ.
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prison. Deux erudits de marque, N. Tcaciuc-Albu ct I.E. Torouţiu se sont suicides â
Bucarest.
Les lettres adressecs au meme professeur Emanoil Iliuţ, ancien directeur du
Lycee “Aron Pumnul”, un ancien colleguc exceptionnel de ceux-ci, commencent des
1940 et proviennent de differentes localitcs du pays et de l’etranger. Le philosophe Al.
Ieşan etait â Sibiu, le linguiste Claudiu Isopescu â Rome, Victor Morariu etait le prefet
du departement de Succava cn 1941. Ulterieurement, il arrivera dans les penitentiaires
communistes. Sa maison de la rue Petru Rareş, devenue mauvaise â l’exterieur, comme
â l’interieur, abrite maintenant la section de passeports.
Lc professeur Emanoil Iliuţ s’est enfoui apres l’ultimatum sovietiquc de 1940 en
Roumanie â Vcreşti. Durant la courte periode d’occupation sovictique, entre juillet 1940
ct juillet 1941 tous ont re ţu Ia citoycnnete sovietiquc obligatoirement; apres la guerre,
ils etaient cherches pour etre cnvoyes, probablcment dans le goulag sovietique.
Teodor Balan. Lettres adressees au professeur Emanoil Iliuţ

L’historicn de Bucovinc, Teodor Balan est ne le 26 juillet 1889 â Gura
Humorului. Des l’âge de 2 ans, il a demenage dans la capitale de Ia Bucovine, Cernăuţi,
ou il a appris â l’ccole orthodoxe orientale “National Hauptschulc”, Ie Lyccc d ’Etat no.
I (k.k. Obergymnasium), il a termine la Facultc de Lettres et Philosophic dc l’Universite
dc Cernăuţi. Initialement, il a ete nomme professeur au Lycee de Câmpulung
Moldovcncsc, en 1908, cnsuite â Rădăuţi, Suceava, ct apres Ia premiere guerre mondiale
il est devenu professeur au Lycee “Aron Pumnul” dc Cernăuţi. En 1932, il a ete nomme
docent universitaire et en 1938 maître de confcrences au cours d ’histoirc des Roumains.
II a ecrit unc ceuvre remarquable, surtout concemant l’histoirc politique, economique et
culturclle dc la Bucovinc. II a public 6 volumes dc documcnts de Bucovine, entre 1932
ct 1942 â Cernăuţi. Apres la guerre, il s’est retire â Gura Humorului, de retrăite. II a
echappe miraculcusemcnt de la terreur communiste. Les lettres envoyees â Suceava,
entre 1949-1952, en general des cartcs postalcs, rcfletent les preoccupations constantes
pour la continuation des etudes, appelant au professeur Emanoil Iliuţ, ancien directeur
pour 20 ans du Lycee “Aron Pumnul” de Cernăuţi, â cette epoque-lâ custode du Musee
dc Suceava, pour lui faciliter l’acces â certains documcnts qui se sont gardes ici, mais
aussi aux archives de Suceava. Une lettre dc 1952 releve une tragedie familiale, a u ssi:
son frere a ete arrete dans la commune Frumosu “ct porte sans adresse” , comme on sait,
d’aillcurs, que procedait la securite â cette cpoquc-lâ, avec sa funeste “voiture noire”.

Personnalites de Bucovine cn correspondance avec le professeur Emanoil Iliuţ

La destince des intellcctuels dc Cernăuţi apres Ic refuge definitif de 1944 a ete
triste. Ils ont perdu to u t: fortune, professions, ccrtains parents qui y sont restes et, de
plus, ils ont traverse l’atroce periode dc terreur bolchcvique. Plusicurs ont ete
condamncs â prison pour avoir ecrit quclqucs lignes dans certaines joumaux et revues
considcrcs antisovietiqucs ou fascistes. Une pârtie d’cntrc cux ont cu la chance de
continucr leur existence dans des conditions extremement difficiles, mais sans arrivcr cn
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ASTRONOMIE

T H E EX ISTEN C E O F T H E A E T H E R A N D TH E E A R T H ’S ROTATION
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A N D K INEM ATIC R EFLEC TIO N

ROMANĂ
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L Historical Background
At various tiincs, rcsearchcrs have tricd to come up with argumcnts to
demonstrate by experiment the existence o f the aether as a background for light waves,
as well as the rotation o f the Earth and its revolution around the Sun. Examples are the
movement o f celestial bodics during the daytime, and the light aberration phenomenon
discovered by James Bradley in 1728.
The first experiment that demonstrated the rotation o f the Earth was made by
J.B.L. Foucault in 1851 who related the rotational movement o f the oscillation plane of
a long pcndulum to the Earth’s rotation around its axis.
Later, in 1881, A.A. Michelson performed his well-known experiment using a
cross-shapcd interferometer, in which the rotation o f the Earth should have caused a
slight movement o f fringes. This optical experiment yielded a negative result - a fact
which was supposcdly explained via a series o f theories: the Lorentz-Fitzgcrald
contraction, Einstcin’s theory o f relativity, or the ballistic cmission o f light according to
W. Ritz . 1
An interpretation o f the negative result has also been suggested by us, using a
method which wc have cal led kinematic reflection. 2
Some other optical experiments intended to demonstrate the rotation o f the
Earth wcre conducted by Emest Escanglon at the Astonomical Observatory in
Strasbourg during 1926-1928. He uscd an astronomical telescope to observe the
deviation o f an optical mark refleeted in a mirror, a phenomenon which he termed
deviation o f light. This experiment was repeated by M. Allais during 1958-1959 \
As a continuation o f these experiments wc have developed a novei experiment
using a terrestrial telescope to demonstrate the rotation o f Earth and the existence o f the
aether as the support o f propagation o f light waves.
D. Olenici, Teoria eterului şi experienţa lui Michelson (The theoiy o f the ether and
Michelson's experiment). Revista de fizică şi chimie, nr. 7-8, 1990
D.
Olenici, The interpretation o f the negative result o f Michelson's Experiment using
Kinematic Reflexion. Proceedings of the IV-th and V-th Conferences on Theoretical Physics,
General Relativity, and Gravitation, held May 1994 and 1995. Bistriţa. Romania, Volumcs 4-5.
M. Allais, L'anisotropie de Tespace, Clement Juglar, Paris, pp. 447-451, 1997
1
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In our experiment wc have simultaneously used the phenomenon o f aberration
(deviation) o f light from a terrestrial sourcc, and the phenomenon o f kinematic
reflection. In the present paper we present the rcsults o f our experiments made in 1997.
Reccntly, a scries o f light deviation experiments were made by V. Morin using a
scrics o f laser devices installed in the Cacica salt mine, 40m below ground .4
2.
The existence o f the aether demonstrated by means o f the aberration o f
terrestrial light
According to the principie o f clementary waves, wc consider the casc o f a
homogcneous isotropic medium in which waves are cmanaled by a source S which is
stationary with respect to the medium through which the waves are propagated
(therefore, this is the static casc), and which are concentric spheres with a common
centre S. See Fig. 1.
In this casc, for any o f the observers O
O2, O3,... that are siUiatcd at an
arbitrary position SO, the fronts o f the waves are perpendicular to the dircction SO and
the observers will see the image o f the source in the specific direction.
In the case of a kinematic situation when, for example, the medium, with respect
to the sourcc and the observer, moves with a speed v, the fronts o f the waves are no
longcr concentric spheres, but as they develop, their centrcs appcar along a line S1, S2,
S3,... as illustratcd in Fig. 2.

The Existence of The Ether and Earth’s Rotation Made...

As a result, the observers O", O2', O3'... will not see the image o f the source S in
the position S, but in the positions S1', S2', S3'...
Supposing that the aether exists as a background for light waves, such a situation
sliould be met with at the surface o f the Earth.
Supposc that v = 30 km/s, the speed o f the Earth around the Sun; then, with
c 300,000 km/s (the speed of light) and 0 = 90°, we obtain for the angle <r the valuc
a = 20.63".
When illuminated, every spot on the Earth becomcs a new sourcc o f elementary
waves, and, from such a source, the fronts o f waves move asymmetrically. This
asymmetry is caused by the Earth's revolution around the Sun, and this movement
makes the aether wind blow with a speed opposcd to that o f the Earth. Having in vicw
the fact that the Earth also performs rotation around its own centre in 24 hours, the
asymmetry o f the fronts o f the waves changcs constantly, having a certain direction at
noon and the opposite at midnight. Sec Fig. 3 and Fig. 4.

Fig. 3 & Fig. 4
Consequently, in the course o f 24 hours observation with a tclcscope, if the
aether wind exists, it will causc the image o f a terrestrial spot as sccn in the focus o f the
tclcscope to dcscribe an e/lipse o f aberration, the position o f its axes and its orientation
being dictated by the geographical coordinates and by the azimuth o f the observation.
See Fig. 5.
Fig. 1 & Fig. 2
In this casc, for any o f the observers O", O2', O3',.... that are aligned on the
direction SO', the fronts of the waves arc moving perpendicularly in the dircctions S1'
O", S2' O2', S3' O3',... that are at an angle <t with S'O'. The valuc o f the angle o depends
on the arbitrary direction 0 o f SiOj' as comparcd to v, and can be found by means o f the
following formula:
I) sin a = sin 0 v/c
' V. Morin, A first report on the Cacica mine data, Manuscript, Brest, October 27th. 2005
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The same happens with the phenomenon o f the astronomical aberration o f light
discovered by J. Bradley in 1728, except that our specific phenomenon can be observed
over the course o f 24 hours, rather than during a year.
This phenomenon o f deviation o f the light waves (images) that arc generated by
a terrestrial source, caused by the revolution o f the Earth round the Sun and by its
rotation around its axis, has been called by us "the gco-kinctic aberration o f light" or
"the aberration o f terrestrial light".
Proof o f the existence o f aberration terrestrial light would mean that we have
found a way o f proving that the aether does exist, and also a way o f determining
expcrimcntally the movement o f the Earth in space.
Observation
The deviat ions obtained by Escanglon, Allais and Morin were much s malIer
(only around 1") than the deviation obtained by us. In our op in ion this may be because
we made our determination on the surface o f the Earth, whereas they made experiments
underground where possibly the aether is entrained by the rocks o f the Earth's crust.
3.
The kinematic reflection as evidence fo r the existence o f the aether and the
rotation o f the Earth
As we know, in the situation when a mirror M is in motion with respect to a
source of waves S, the corrcct cmployment o f Huygens’ s principie shows that the angle
of reflection is no longer equal to the angle of incidcnce (2 ).
For example, if the mirror M moves through an optical medium which is
considcrcd stationary, and it goes beyond the wave front £, the first contact o f the front
of the waves and the mirror takes place at the position AB (point A) and the last contact
when the mirror is in the position A' B' (point B'). Sce Fig. 6 .

The Existence of The Ether and Earth's Rotation Made..

The sources o f the elementary waves which generate the wave front F' that is
reflected in the mirror, arc aligned along a surface AB'. It is as Ihough the mirror M had
suffered rotation through an angle y, and thereforc the reflection angle has the value
r* = i + 2y.
If we use c for the speed o f the waves, v for the speed o f the mirror, a for the
angle betwcen the mirror and the speed v, and i for the angle of incidence, then wc can
find the following formula for the angle y:
2 ) tan y = v sin i sin a / (c ± v cos i sin a)
The - sign is used when the mirror moves away from the wave front, and the +
sign is used when the mirror approaches the wave front.
This type of reflection, in which the mirror is in motion and produces a
modification o f the angle o f reflection as compared to the angle o f incidence, has bccn
called by us "kinematic reflection" (3)
The law of kinematic reflection becomcs r = i + 2 y.
Consequently, supposing that the aether exists as a supporting background for
light waves, when we look through a plane mirror at the image of a terrestrial spot, then
this spot will oscillate at a period o f 24 hours through an angle o f ± 2y due to the fact
that the direction o f the aether wind changes because of the Earths’s rotation.
In fact in this case, also, the image of the spot will dcscribe an ellipse, but this
time, the ellipse is biggcr than in the first casc, due to the fact that the angle of
kinematic reflection is 2y greater than the angle o f static reflection. Thereforc, wc can
demonstrate the existence o f the aether if wc can show that kincmatic reflection occurs.
4. Preliminary observational results
After two years o f attenipts (1995 and 1996), in the period between June and
November 1997, we accomplishcd our first systcmatic rcscarch. Wc used a telescope
63/840 with a eyepiccc micrometer which allows the reading o f a position with an
accuracy o f 1.23 " seconds o f arc.
In front o f the objective L we firmly fixed a plane mirror M that partially
covcrcd the objectivc. In this way, we were able to observe in the focus o f the telescope,
both the image of the spot A placed in the direction of the axis of the tclcscope, and also
the image o f the spot R in a lateral direction. See Figs. 7-10.
By means o f the eyepiecc micrometer we could read the deviation SA o f the
image o f the spot A, which represents the geo-kinetic aberration, and the deviation <5R
o f the image o f the spot R, which represents the value of the kinematic reflection causcd
by the movement o f the Earth over 24 hours.
We supposed thcorctically that if the observations were made toward the reverse
cardinal points, these would have reversed sense o f deviation for the same periods o f the
day. This proved to be truc, as shown in Figs. 7 and 8 .

Fig. 6
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Fig. 9 Observation towards the East
Fig. 7 Observation towards the North

Fig. 10 Observations towards the South-West

Fig. 8 Observation towards the South
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We made systematic observations over the course o f 5-10 days, once every hour,
24 hours a day, in four directions, approximately North, South, East, and South -West,
(over 1200 readings).
As we used an eyepiece micrometer in which only a wire moved we actually
read the projcction o f points o f the ellipse o f aberration o f terrestrial light (and
kinematic reflection) in the horizontal direction. We intend to procure and use in our
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future observations an eycpiece micrometer with two crosscd wires, so as to draw the
ellipses o f gco-kinctic aberration and kinematic reflection cxactly.
This observations were made in the village Horodnic de Jos, Suceava County,
the gcographical co-ordinates o f which are X = 25°50' E longitude and (p = 40°55' N
latitudc. This is mentioned in order to establish the value o f the angle a in the formula
for determination of the valuc of the angle y.
However, things arc not so simple as tlicy seem, because the angle a must be
established while taking into account the exact hour, sincc the axis o f the Earth is
inclined at 23°47' to the ecliptic.
On the other hand, the refractive index n of the atmosphere varics according to
meteorological conditions. We noticcd that the values o f the gco-kinctic aberration and
of the kinematic reflection oscillated a lot due to sudden meteorological changes, but the
form o f the curves corresponding to the same hour H o f observation was approximately
constant, whether it was sunny, windy, or cloudy. However, during rain or mist, the
values o f geo-kinetic aberration and o f kinematic reflection were very small - probably
due to the fact that the particlcs of water themselves became new sources o f oscillation.
The siUiation is complicated duc to the great number o f drops o f water, which are a
great number o f sources o f oscillation arranged chaotically.
Due to this rcasons, for the graphical representation, we seleeted only calm
wcathcr days. Then wc calculated the average o f the readings at the same hour o f the
day.
The abscissa shows the horizontal deviation o f the location o f the chosen mark
in arc scconds - 8 A for the aberration o f terrestrial light, and 5R for the kinematic
reflection - and the ordinate shows the time o f day H.

situations which do not actually occur in reality. duc to the Earth’s movement thorough
the luminiferous aether.
As a general conclusion we can say that from the optical point o f view space is
anisotropic, because o f the fact of the movement o f the Earth, as demonstrated in our
experiments by light deviation and kinematic reflection.
Congratulations
At the end o f our paper we give our deepest thanks to Prof. Dr. Ioan Gottlicb,
who has helped us and has suggcsted to us the adoption o f various theoretical and
practicai approaches related to kinematic optics-and not at least for being a teacher and
mentor to both authors, father and son.

Conclusions
1. From the graphical representation o f the determinations currcntly performed,
we can draw the conclusion that the " aberration o f terrestrial light" and the "kinematic
reflection" really exist, being two optical phenomena that demonstrate the existence of
the aether and the movement o f the Earth around the Sun and around its own axis.
2. The fact that the deviations 5A o f the A mark images which undergo
aberration of terrestrial light have maximum values around 25" (the theoretical value is
20.63") and the deviations 5R of the images o f the R marks have maxima around 70"
(the theoretical value is about 63") is an excellent confirmation o f the thcory in practice.
3. The graphs in Figs. 9 and 10 for those observations which were made not
strictly along the East-West direction present some abnormalities which, from our point
o f view, demonstrate the prcsence o f a spaţial optical anisotropy.
4. The fact that, in the case o f a kinematic situation, the angle o f reflection is not
simply equal to the angle of incidence as in the case o f a static situation, which means
that the second law o f reflection cannot be applicd, leads us to the following assertions:
- the principie o f covariance from Einstein's thcory o f relativity does not work in
the case o f optics.
- in practice we have to use new optical theories, so-callcd kinematic optics,
because the well-known theories applied for classical optics were elaborated for static
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La mise en evidence de l’cxistence de l’etlier ct dc Ia rotation axiale de Ia terre â
l’aide de I’aberration geocinetique dc la lumiere ct de la reflexion cinematique

On connaît le fait que la premiere demonstration experimentale conccmant la
rotation de la Terre autour dc son propre axe a ete rcalisee par J.B.L. Foucault en 1851
par la rotation du plan d ’oscillation d ’un pendule long nomme aujourd’hui “ le pendule
Foucault”.
On connaît, aussi, que l’cxperience realisce en 1881 par A.A. Michelson â l’aidc
d ’un interferometre ayant comme but la mise en evidcncc de Ia rotation dc la Terre
autour son propre axe et l’cxistence de l’ether propagateur de lumiere a eu un resultat
considere negaţi f.
Dans l’ouvrage ci-joint, on a realisc une serie d ’cxperiences non-stop â l’aide
d ’une lunctte fixe, â l’intcrmcdiairc de laquellc on a ctudie le changemcnt de la position
dc l’imagc de deux reperes le long dc 24 hcures. Le repere A se trouve sur l’axc optiquc
de la lunctte, ct le repere B situc latcralement de l’axc optique etait observe selon la
reflexion sur un miroir situc devant l’objectif de la lunctte.
Selon l’hypothcse que la lumiere a un caractere ondulatoire et que I’ether existe
comme support des ondes dc lumiere, grâce â la rotation de Ia Terre autour de son axe, â
heures differentes ct cn directions differentes (Nord, Sud, Est, Ouest) l’image des deux
reperes devrait avoir des positions differentes en fonction de la position dc Ia lunette par
rapport â la vitesse dc rotation de la Terre autour du Solcil, qui se repete de maniere
cyclique â un intervalle de 24 hcures.
Le phenomene est scmblable avec / 'aberration astronomique de la lumiere
decouvcrte par J. Bradley en 1728 et comme dans notre cas la lumiere provient d’unc
sourcc de lumiere terrestre, on l’a nomme “/ 'aberration de la lumiere terrestre".
Dc plus, les oscillations de l’image du repere B regarde dans un miroir devraient
ctre plus grands que les oscillations dc l’imagc du repere A parce que, â notre avis, si on
tient compte de la position et dc la vitesse de mouvement de la Terre autour du Soleil
apparaît un nouveau type de reflexion nomme “reflexion cinematique".
Les resultats experimentaux que nous venons d’obtenir confirment cette chose,
ce que demontre la rotation de la Terre autour son axe, l’existence dc l’ether comme
support des ondes de lumiere et l’cxistence de la reflexion cincmatiquc.
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TH E SA R A W A K A N T IE C L IPSE PEN D U LU M E X PE R IM E N T S
D im itrie O L E N IC I
1. Introduction
In the period 15 September - 15 November 2004, we performed some
experiments with different pendulums during several planctary alignments, in order to
investigate the Allais and Jeverdan-Rusu-Antonescu effects in an equatorial region
where the Foucault effect is negligible.
The Allais effect is the change o f angular speed o f plane o f oscillation o f a
l oucault pendulum during an eclipse.
The Jcverdan -Rusu- Antonescu effect is the change o f period o f oscillation o f a
pendulum during an eclipse.
Our experimental location near the town o f Kuching was at the works o f the
Airship Group at Alom Corp., located at 110°25' E longitudc, 1°32' N latitude.
The main purpose o f this experiment was to demonstrate the existence o f the
“antieclipse effect” which we previously prcdictcd '.
Mere are presented the rcsults obtained during the solar eclipse o f 14 October
2004 and during the lunar eclipse o f 28 October 2004.
2. A pparatus and Methodology
In our experiment we utilized a paraconical pendulum with a length of
2.87 meters and a bob with mass o f 12 kg. suspendcd upon a ball which rollcd in a
spherical cup. The bob o f the pendulum was made from brass and had an aerodynamic
form.
The pendulum was started each time in an N-S swing azimuth. After cach start
the pendulum was allowed to oscillatc for a swing episode o f one hour.
In the casc of the solar eclipse, 140 complete pendulum oscillations were timed
for assessing the JRA effect, which took approximatcly 8 minutes; then the pendulum
azimuth was measured, which took around two minutes; and then the procedure was
repeated. Thus, during each episode, five readings were takcn at successive intervals of
approximatcly ten minutes after the start.
In the case of the lunar eclipse wc took into account 150 oscillations, and during
cach hour, observations were made in each o f six consccutive nine-minute time periods.
For determining the azimuth o f the plane of oscillation (the Allais effect), an
angular vernicr with a precision o f 0 . 1° was used.
For determining the change o f period o f oscillation (the Jeverdan-RusuAntonescu effect), a Casio timer with an accuracy o f better than one part in 40,000 and

1 Dimitrie OLENICI: Stuc/ies un the Allais and Jeverdan -Rusu-Antonescu effects during
several planetary alignments performed in Suceava between August 1999 and February 2001,
Anuarul Muzeului National al Bucovinei. XXVI-XXVII-XXVIII, 1999-2000-2001, Succava
2001
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a rcad-out precision of 0.01 sec was used. The timer was triggered on and off by the
pointer of the pendulum making a momentary contact with a fine sensor wire; sec Fig.l.

Results
1. The Allais effect
The results relating to the change o f the azimuth o f the pendulum (Allais effect)
were as follows, as shown in Fig.2.

Fig. 1
Other criteria relating to disturbance o f the movement of the pendulum arc:
- the ratio c = b/a of the semi-minor axis and semi-major axis o f the ellipse of
oscillation o f pendulum; and
- the damping o f the oscillation period.
A.
The solar eclipse of 14 O ctober 2004
The solar eclipse was not visiblc in Kuching, but, by local Malaysian time, it
started on 14 October at 08:54 and finished at 13:04. The eclipse maximum was at
10:59. Experiments were performed on 13 October, 14 Octobcr, and 15 October 2004.
On 14 Octobcr, the day o f the eclipse, the pendulum was started at 8:00, 9:00,
10:00, 11:05, 11:55, and 12:45.
On 13 Octobcr, the day beforc the eclipse, the pendulum was started at 9:30,
10:30, 12:00, and 13:00.
On 15 October, the day after the eclipse, the pendulum was started at 8:30, 9:30,
10:15, 12:05, and 13.00.
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From FIG. 2, wc sec that, on the days beforc and after the eclipse (13 October
and 15 Octobcr), the values of the azimuthal deviation rcached at the end o f each hour
were substantially smaller, than the corrcsponding values upon the day o f the eclipse
(14 October). (The number near the end o f each line represents the starting time for that
episode of swinging o f the pendulum.) Morcover, on the day o f the eclipse, the swing
episode for which the final azimuthal deviation was maximum corresponded exactly to
the time of maximum eclipse.
Thus we consider that the Allais effect was clearly manifested during this
eclipse.
2. The Jeverdan-Rusu-Antonescu effect
The results relating to the period o f oscillation o f the pendulum (Jeverdan effect)
were as follows:
On 13 Octobcr, the day beforc the eclipse, the average values o f the period o f
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oscillation for each hour were:
9:30 - 3.40311 sec; 10:30 - 3.40312 sec; 12:00 - 3.40303 sec; 13:00
3.40306 sec. The avcrage value for this day was
Ti,cfore=3.40308 sec
On 14 October, the day o f the eclipse, these values were: 8:00 - 3.40302 sec.
9:00 - 3.40310 sec; 10:00 - 3.40310 sec; 11:05 - 3.40311 sec; 11:50 - 3.40310 sec,
12:45 - 3.40314 sec. The avcrage valuc for the day o f eclipse between 9:00 and 14:00
was
T e c lip s c =3.40311 sec
For comparison, on this day, we also made a mcasurement between 8:00 and
9:00 before the eclipse started, but this result has not been used in the calculation of the
average value T cc|jpsc.
On 15 October, the day after the eclipse, the values were: 8:30 - 3.40305 sec;
9:20 - 3.40303 sec; 10:15 - 3.40300 sec; 11:10 - 3.40302 sec; 12:05 - 3.40302 sec;
13:00 - 3.40302 sec. The avcrage valuc for this day was
T aficr=3.40302 sec.
The average period o f oscillation for the two days before and after the eclipse
was thus T aVR=(T|)Cforc + T ar,Cr) / 2 = 3.40305 sec
So
that wc sec that during the eclipsc the period o f oscillation o f the pendulum
was slightly greater than the periods o f oscillation on the days before and after the
eclipse. This is contrary to the sense o f the effcct that Jcvcrdan observed. Although the
value is rather near the limit o f accuracy o f the apparatus, we feel that it is valid. Sec
Fig.4.
3. The ratio e=b/a
Fig. 3 shows the variation o f the ratio e in our experiments, The differenccs
between the day o f the eclipse and the days before and after the eclipse arc clear.
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4. The dampins o f the period o f oscillation
The iniţial amplitude of oscillation at rclcase o f the pendulum was 200 mm. At
the end o f every hour it had diminished to about 150mm.
The damping o f the period o f oscillation was much smallcr in the day of the
eclipse than in the days before and after the eclipsc; sec Fig 4.

Fig. 3

B. The lunar antieclipse effcct
On 21 January 2000, 16 July 2000, and 9 January 2001, we discovcred that the
Allais and Jeverdan-Rusu-Antonescu effects appcar during lunar eclipses as well as
during solar eclipses. Wc hypothcsize that thcsc effects must reach their greatest
intensity in the regions o f greatest eclipse and greatest anti-cclipse, rather as in the case
o f tides
A total lunar eclipsc, visible from Europe, occurred on 28 Octobcr 2004.The
phases o f this eclipse in local Kuching time (UT + 8 ) were as follows:
First contact with penumbra: 8 h 5m 23s; Beginning of parţial eclipse: 9h 14m
23s; Beginning o f total eclipse:! Oh 23m 25s; Eclipsc maximum 1lh 4m 4s; End o f total
eclipse:l lh 44m 41 s; End of parţial cclipsc: 12h 53m 42 s; Last contact with penumbra:
14h 2m 42s.
At the eclipsc maximum the Moon had declination 5m= 13°26'28.8” and right
asccnsion <XM=2h lOm 32. 6 s. The Sun had declination 5s= -13° 12' 4.9” and right

The values between 200 mm and 150m are the values o f the semi-major axis o f
the ellipse. On Octobcr 14, the day o f the eclipse, the ratio e was much greater at the
hour o f maximum eclipse. The small semi-axis assumed its maximum valuc o f 10.5 mm
at the eclipse maximum.

asccnsion d s = 14h 1lm 0.5s.
In Fig.5 we see the track o f the intersection o f the Sun-Moon line with the
surface o f the Earth. The smallcst distancc between Kuching and this track is the
segment KP, which has a valuc of approximatcly 750 km.
In a futurc paper wc will present the way in which this track is calculated.
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Results
In this casc wc performed nine hours o f determinations on the day o f the eclipse,
and, for comparison, five hours on 27 October (the day beforc the eclipse), and seven
hours on 29 October (the day after the eclipse).
1. The Allais effect
Fig .6 shows graphs o f the azimuth of the plane o f oscillation during these three
days. The number near each graph represents the hour at which the pendulum was
started. Wc can see that on 27 October, the day beforc the eclipse, and on 29 October,
the day after the eclipse, the azimuth of the plane o f oscillation attained great values. On
the other hand on 28 Octobcr, the day o f the eclipsc, the azimuth values were much
smallcr.
It is very interesting that, during the hour before the eclipse maximum, the plane
o f oscillation remained unchanged. In other words, the movement of the pendulum was
not affected by the Moon during the time the Moon was in the Earth’s shadow. And the
graphs for 9h-1Oh and 11-12h have portions in which the plane o f oscillation remained
unchanged. Morcovcr, these two graphs arc fairly symmetrical with respect to the graph
for 1Oh-1 lh.

Fig .6
2. The dampins o f the periocl o f oscillation and the Jeverdan-Rusu-Antonescu
effect
The graph o f Fig.7 shows the damping o f the period o f oscillation during the
lunar eclipsc. Wc sec from these graphs that the period o f oscillation o f the pendulum
incrcascd stcadily during these three days, rather than being greater upon the day o f the
eclipsc and less on the days before and after the cclipse, which would be consonant with
a simplistic Jeverdan-Rusu-Antonescu effect. The average values were as follows: on
the day before the eclipsc, Tb= 3.40300s, on the day o f the eclipse, Te= 3.40303s, and
on the day after the cclipse, Ta = 3.40314s.
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In this situation it scems that the Jeverdan-Rusu-Antoncscu cffcct did not
appcar. But in a routinc two hour detcrmination on 25 Octobcr we found that the
average valuc o f the period o f oscillation o f pendulum had the valuc T=3.40313s, which
is close to its value on the day after the cclipse. Thus, considering this wider time
window, it is feasible to postulate a Jeverdan -R usu Antonescu effcct.
It may be the case that the influcnce o f the cclipsc upon the period o f the
pendulum occurred early. In our researches wc have found similar situations in the case
o f other planetary alignments. (From 1999 till the present, we have performed over
three thousand hours o f determinations). Another explanation could bc that, on the day
o f 28 October, there were also two heliocentric planetary alignments: Pluto-MercurySun and Neptune-Venus-Sun.
So, as wc have showcd in another articlc, when there are many planetary
alignments (eclipses are similar to planetary alignments) in a short period o f time these
together crcatc a gravitaţional perturbation, like a singlc prolonged cclipse.
This means that it is dangerous to jump to categorical conclusions about these
matters.
3. The ratio e=b/u
The graph of Fig .8 shows the ratio e=b/a between the minor and major ellipse
axes o f the pendulum movement. This graph clcarly shows a great differcnce in the
form o f the ellipse during the cclipsc, as compared with its form during the hours before
and after the eclipse, and on the days beforc and after the eclipse.
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C. O u r twin experim ents
Because certain skeptics attempt to explain away anomalies in the movement of
a short pendulum as due to changes of temperature, pressure, the local magnetic field,
and small local scismic waves and the like, wc have adopted the mcthodology o f “twin
experiments” to controvert such simplistic explanations. In our opinion these changes
arc also a consequcnce o f gravitaţional perturbations, and not a cause for anomalies o f
the pendulum behaviour.
Our first attcmpts were in Romania with two pendulums: one installcd at
Suceava Planetarium (and operated by Dimitrie Olenici), and another 150km away at
Iasi Univcrsity (operated by Ştefan Bogdan Olenici),during the solar eclipse on 14 April
2004, the lunar eclipse on 5 May 2004, and the transit o f Venus on 8 June 2004.
M oreovcr in Kuching, in parallel with the first pendulum mentioncd above, we
also utilized another pendulum with a length o f 2.9 lm .The bob o f this pendulum was
made from S te el in a para-lenticular shape, being a horizontal disk with diameter o f 25
cm and thickncss o f 6 cm.The edge o f this disk was tapered to a sharp point, in order to
rcducc its a ir resistance. This sccond pendulum was started in the direction NE-SW, in
each case five minutes after the start o f the first pendulum.
W ith this pendulum we experimented with a suspension made from a bundle,
25cm long, consisting o f a skein o f hundreds o f non-twisted silk fibers. This bundle was
attachcd to th e stainlcss Steel cord o f the pendulum proper. This type o f suspension was
utilized for the first time in a conical pendulum at Iasi in 1961 by our Professors
Jeverdan, R usu, and Antonescu. It has the advantage o f being much more isotropic than
other types o f suspension, so that the movement o f the plane of oscillation of the
pendulum accords much more closely with the Foucault effcct formula. Fig. 8 shows the
variation o f the azimuth o f the plane o f oscillation obtained with this second pendulum.
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Fig.9
Wc also scc hcrc the diffcrencc in the curvcs during the eclipse, as comparcd to
those during the days before and after the eclipse. Likcwisc, with th is pendulum, tiuazimuth o f the plane o f oscillation remained unchanged during the cclip sc maximum
This azimuth was determined using a rotating graduated circlc with an accuracy o f 0.05*’
During the second part o f the lunar cclipse, in Succava, Romania at latitudc o f 47° 39'.
Ştefan Bogdan Olenici made simultaneous determinations using a paraconical
pendulum o f length 1.34m. (He was unable to make determinations d u rin g the first part
o f the eclipse, bccausc an carthquakc occurrcd in Romania with tw o hours beforc
cclipse, and the general panic made experimentation impossiblc).
Observations
This earthquake is an confmnation o f another observation o f o u rs, that during
planetar}’ alignments the probabi/ity o f earthquakes is greater, because the
gravitaţional forces o f the planets act at the same time over the s a m e zone o f the
Earth ’s surface. Also on 26 December 2004, when the great earthquake occurred in
Sumatra, there were the following planetary alignments: 24.1: Mercury-Sun-Uranus,
25.12: Mars-Venus-Sun, 28.1: conjunction Mercuiy-Venus. Such observations are not
astrology, and have bccn seriously proposed also by other scicntists; b u t at the time
being this is only a hypothesis -sure conclusions can be drawn only after a great
number offurther observations.
Another dual experiment was performed during the solar eclipse of 22
Scptembcr 2006. One pendulum was installed at Succava Planetarium, Romania, and
was operated by Dimitrie Olenici. Another pendulum was installed in W ellington, New
Zealand and was operated by Danut Ionescu. Both o f these pendulum s exhibited
anomalies in azimuth around the maximum o f the cclipse.
We intend to publish a separate article on the subject o f these “ d u a l pendulum”
experiments.
Conclusions
1. The “ Sarawak antieclipse pendulum experiment” is the f ir s t Foucault
pendulum gravitaţional experiment ever made in an cquatorial zone.
2. The Allais effcct and Jcvcrdan-Rusu Antonescu effect were observ ed during
these experiments in Kuching even in this cquatorial zone (Kuching -B o rn e o ) where
both the solar eclipsc and lunar cclipsc were not thcmsclves visible. This confirm cd our
hypothesis that such effects appcar over the entire surface o f the Earth, ra th e r as do the
tides.
3. Comparing the graph o f Fig 2 referring to the solar cclipse with th e graph o f
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i i)' 3 referring to the lunar cclipse, wc observe that the situation is oppositc. During the
.olar eclipse the azimuths were much greater during the eclipse, as compared with the
<lays around the eclipsc, and a positive Allais effcct occurrcd; while, in the lunar eclipsc
• ase, ncar the lunar antieclipse point, there appcared a negative Allais effcct. The same
Mtuations also arc apparcnt in the case o f the graphs o f Fig 4 and Fig.5.
For this rcason wc propose to name this new effcct discovcrd in Kuching “the
lunar antieclipse effecf'.
4. In both cclipscs the ratio c=b/a was greater during the eclipscs than in the
days around the eclipscs This leads us to the conclusion that, when in the movement of
a pendulum the ratio c becomcs greater, this should be ascribed to a cosmic influence.
5. As a general conclusion we can say that, during linear anangements o f
celcstial bodies o f the solar systcm, nonlinear gravitaţional cffccts appcar.
Note
A question mark fo r us is the fa ct that, even though Kuching is in the northern
hemisphere, the sense o f rotation o f the planes o f oscillation o f our pendulums was
opposite, as in the south hemisphere, whereas in Suceava (see Fig 9) it was normally
from left to right. At this time being we can not explain this.
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Des experiences avec le pendule dans Ia zone d ’antieclipse Saraw ak

Dans la periode 15 septembre - 15 novembre 2004, nous avons realise une serie
d’expericnces avec le pendule dans la zone equatoriale Kuching dc l’Etat Sarawak, le
nord de l’île Bomeo-Malaysia.
Le but des experiences a ete d ’ctudicr les anomalies dans lc comportemcnt d ’un
pendule pendant les divers alignements planctaires : eclipses, conjonctions, occultations
etc. qui ont cu lieu durant cette periode.
Dans l’ouvrage ci-joint, on a presente les resultats obtenus pendant l’eclipse dc
Soleil dc 14 octobre et l’cclipse dc Lunc dc 28 octobre.
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Pendant les deux eclipses, on a mis en evidence unc modification de la vitev*
de rotation du plan d ’oscillation du pendule (chose qui confirme l’existcnce de l’cllci
Allais) ct une modification dc la periode d ’oscillation du pendule (chose qui confirm*'
l’cxistcncc de l’cffet Jeverdan-Rusu-Antonescu). On a constate, aussi, pendant Ies d a u
eclipscs unc modification dc la senii axe petite de l’ellipsc d ’oscillation.
Pour les experiences, on a utilise un pendule paraconique (suspendu sur unc billt
avec la possibilitc d’oscillation cn toutc direction) avec la longueur de 2,87 m et In
masse dc 12 kilos, qui etait mis cn marche â un intcrvalle d ’une hcure.
Les determinations ont ete effcctuces â un intcrvallc de 8 minutes (apres MO
oscillations) dans lc cas de l’eclipse de Soleil ct â un intervalle de 9 minutes (apres 150
oscillations) dans le cas dc l’eclipse dc Lune.
Parcc que les deux eclipscs n’ont pas ete visibles du point dc vu optiquc
dans la zone rcspective (par exemple, le maximum dc Peclipse de Lune en Kuching a cu
licu lc jour â I’heure locale 11), pourtant lc pendule a ressenti une perturbation
gravitationnclle, que nous avons soupţonne anterieurement, motif pour lcquel nous
considerons que pendant ces experiences on a mis en evidence un nouveau effct
pcndulaire, que nous avons nomme “l ’effet d'antieclipse".

M EDALIO ANE

M e d a lio n E m il B iedrzyck i
L o red an a B O R T Ă
C arm en B Ă D Ă L U Ţ Ă

Bucovina începutului de veac XX reprezenta o
enclavă socio-culturală diversă şi efervescentă în care
intelectuali dc diferite naţionalităţi au găsit un climat
priclnic de manifestare a propriilor idei şi activităţi
umaniste. Izbucnirca Primului Război Mondial a fost o
zguduire pentru întreaga Europă şi inclusiv pentm
România. Printr-un miracol al istoriei, anul 1918 avea să
devină anul unor măreţe împliniri, pentru popoarele
continentului european şi pentru ţara noastră în special,
prin realizarea unirii Basarabiei, Transilvaniei şi
Bucovinei cu Patria mamă. La sfârşitul războiului,
monarhia habsburgică se clătina din temelii şi în toamna
anului 1918, Austro-Ungaria s-a prăbuşit. înfăptuirea
Marii Uniri a însemnat rezultatul nemijlocit al luptei
îndelungate şi plină de dăruire a întregului popor român,
înscriindu-se ca unul din elementele fundamentale ale istorici neamului, care nu numai
că semnifică împlinirea unui deziderat vital, ci şi o inaugurare a unei epoci de mari
mutaţii economico-sociale, politice şi culturale. Chiar dacă, după Primul Război
Mondial, viaţa cetăţenilor României a devenit mult mai complexă şi diferenţiată în
funcţie dc mediul de locuire, starea materială, mentalitate, în general ea a pendulat între
tradiţionalism şi modernitate.
Bucovina a devenit un mozaic etnic şi confesional, fiind un model de convieţuire
interetnică pentru diverse spaţii culturale. Prin forţa împrejurărilor, Bucovina a ajuns să
fie numită „o Elveţie a Răsăritului” sau „un Tirol al Europei Orientale” ’ datorită
aspectului său multicultural şi evident al toleranţei şi armonici ce domnea între toate
naţionalităţile aici prezente.
în accst contcxt istoric schiţat mai sus s-a manifestat şi un reprezentant de seamă
a etniei polone, istoric şi filolog, doctor în drept Emil Biedrzycki (1890-1975).
Acum când se împlinesc 33 de ani de la moartea sa, considerăm necesar să
readucem în memoria urmaşilor săi, bogata activitate desfăşurată de acesta în scopul
cunoaşterii şi întăririi relaţiilor interculturale româno-polone.
S-a născut Ia Suceava la 5 mai 1890, a copilărit la Dumbrăveni şi a urmat şcoala
' Daniel Hrenciuc, România şi Polonia 1918-1931.Relaţii Politice, Diplomatice şi Militare,
Rădăuţi, 2003, p. 37.
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primară la Paşcani. Studiile liccalc şi le-a făcut la Cernăuţi, urmând apoi cursurile*
Facultăţii dc Drept de la Cernăuţi şi Lvov. Apreciat dc contemporanii săi ca fiind „unul
dintre cei mai activi şi mai cordiali înaintemergători ai frăţiei polono-române”2, I
Biedrzycki a activat ca vicepreşedinte al societăţii studenţeşti ccmăuţene Ognisko (din
1910).

idei cc au animat naţiunile în perioada interbelică. Prin aceste societăţi s-a întreţinut şi
dezvoltat un spirit dc efervescenţă creatoare, stimulându-se şi promovându-sc valorile
tuturor naţiunilor ce făceau parte din imperiu.
Pasiunea lui E. Biedrzycki pentm istoric şi în special pentru trecutul zbuciumat
al Bucovinci s-a concretizat mai târziu, la maturitate, cu o serie dc articole şi lucrări de
specialitate din care menţionăm: O hartă românească Bucovinei din 1782 (apărută în
Făt-Frumos, an X, 1935, nr. 5-6) , în care autorul aduce pentm prima dată în atenţia
publicului cunoscător existenţa unei hărţi a Bucovinei cu hotarele acesteia şi cu o
descriere amănunţită a ţinutului din nordul Modovei. De ce s-a oprit autorul la această
hartă? O spune chiar cl: harta ar trebui să fie studiată din punct dc vedere tehnic,
cartografic, geografic, statistic şi lingvistic şi comparată cu o hartă a Galiţici şi a
Bucovinci (a lui J. Liesganig) , cu statistica manuscrisă a Bucovinci din 1787 şi listele

Din 1922 a predat economie politică şi sociologic la înalta Şcoală de Comerţ
Exterior. A fost de asemenea lector şi conferenţiar de limba română la Universitatea Jan
Kazimicrz din Lvov, suplinind din 1933 şi Catedra de Istoria Literaturii şi Culturii
Române dc la aceeaşi universitate. Pasiunea sa pentru romanistică l-a determinat să
aprofundeze cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofic din Lvov. A profesat dc asemenea
la înalta Şcoală de Studii Economice din Cracovia, a fost director al unor şcoli medii
tehnice, fondator şi director al Liceului Comercial din Miecho, traducător avizat pe
lângă tribunalul din Lvov’. Din 1928 menţinându-se pc linia promovării şi consolidării
relaţiilor culturale româno-polonc E. Bicdrzycki devine unul din organizatorii şi
preşedintele Ligii polono-române de la Lvov.
Izbucnirea cclui de-al doilea război mondial şi invadarea Poloniei de cătrc
Germania hitlcristă, la 1 septembrie 1939, îl determină să participe cu gradul de căpitan
la campania dc apărare a Poloniei.
Pe E. Biedrzycki îl putem aborda din cci puţin trei direcţii: ca profesor, ca istoric
şi filolog, conturându-se astfel personalitatea complcxă a celui pc care îl putem reclama
„drept bucovinean”4.
Ca profesor - la Universitatea Jan Kazimicrz din Lvov şi mai târziu la
Universitatea Jagicllonski din Cracovia şi-a împlinit misiunea pcdagogică susţinând în
cursurile sale importanţa limbii şi a literaturii române în cadrul limbilor romanice.
Numele său este amintit şi astăzi în istoria Departamentului dc filologic romanică din
cadrul Universităţii Jagiellonski din Cracovia, fiind menţionat ca unul dintre profesorii
carc au contribuit la studiul culturii, literaturii şi a limbilor romanice, prccum şi la
formarea dc noi generaţii dc profesori, lectori şi asistenţi universitari fie ci polonezi,
italieni, spanioli, români, portughezi, conferind astfel Universităţii din Cracovia „accca
diversitate şi spiritul dc universalitate al României”5, carc constituie şi astăzi unul din
motivele existenţei.
Primele preocupări istorice active le întâlnim la E. Biedrzycki încă din
studenţie când a militat pentru drepturile şi libertăţile popoarelor asuprite din Imperiul
Habsburgic. Ca membru marcant al Societăţii studenţeşti poloneze Ognisko din
Cernăuţi , stabileşte legături politico-culturalc cu diferite societăţi studenţeşti, printre
care şi Junimea de la Cernăuţi sprijinindu-se reciproc şi moral în lupta împotriva
„adversarilor comuni”, Imperiul Austriac. Activitatea societăţilor studenţeşti din
Bucovina a avut drept scop ridicarca gradului dc cultură a maselor prin intermediul
devotamentului şi abnegaţiei celor carc au acţionat pentru cultivarea poporului,
conştiinciozitatea şi spiritul de dăruire al iniţiatorilor şi fondatorilor acestora. Au oferit
cadrul organizatoric optim pentru discutarea, confruntarea şi validarea numeroaselor
2 Făt-Frumos,

an IX, 1934, nr. 5-6, p. 125.
3 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, Iaşi, Suceava, 2004, p. 109.
4 Făt-Frumos, an IX, 1934, nr. 5-6, p. 139.
5 http://www.filg.uj.cdu.pl/ifr/index.phb? Id=historia & idioma=es.
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localităţilor Bucovinci.
O altă lucrare cc reprezintă un punct dc referinţă în istoriografia polono-română
a apărut în 1973 la Cracovia. Volumul intitulat Istoria polonilor din Bucovina, prezintă
rolul jucat de comunitatea poloneză din nordul Moldovei, punându-sc accentul pe
complexitatea evoluţiei economice, politice şi culturale a acesteia.
A ctivitatea lite ra ră a lui Emil Bicdrzycki constă în publicarea de numeroase
articolc şi studii, cărţi despre limba şi literatura română şi polonă. A tradus lucrări din
limba română, a fost corcdactor al unui vocabular româno-polon, editat de Academia
Polonă dc Ştiinţe.
Una din cele mai importante lucrări a apărut în 1935 la Lvov, intitulată
Literatura română în liniamentele ei generale (cu o antologie de poezii) - Zarys
dziejow literatury rumunskiej (Z antologia poezji). A fost considerată la vremea
publicării sale ca fiind „ prima încercare în stil mare dc a prezenta principalele aspccte
ale scrisului româncsc, publicului intelectual din Polonia”6. Autorul abordează problema
originii, evoluţiei, istoriei limbii şi creaţiei populare româneşti analizând tezaurul
lingvistic, influenţele suferite de acesta axându-sc în spccial pe elementele ce au suferit
mutaţii slave cc sunt datorate (potrivit autorului) şi limbii polone. Fin cunoscător al
evoluţiei noastre în istoria literaturii române E. Biedrzycki a recurs pentm definitivarea
creaţiei sale la consultarea operelor unor intelectuali de seamă cum ar fi: Nicolae Iorga,
Ion Bianu, C-tin Loghin, Eugen Lovinescu, Lcca Moraru, Sextil Puşcariu, Artur
Gorovei etc.
Contemporanii săi i-au apreciat munca pc tărâm literar considerând că lucrarea
avea drept merit deschiderea unor noi perspective în ccca ce priveşte întărirea
legăturilor politicc, istorice şi literare dintre Polonia şi România. „Planul bine chibzuit
care stă la baza scricrii, exactitatea informaţiilor date de autor, stilul elegant şi sugestiv
prin care excelează, executarea tehnică ireproşabilă şi sobră a volumului, materialul
ilustrativ, ales cu mult gust şi multă pricepere, o bibliografic redusă, cuprinzând numai
opere dc rezonanţă mai puternică, marea valoare propagandistică şi în fine delicatele şi
bine reuşitele tălmăciri din literatura noastră care reproduc în mod magistral gândul şi
ritmul pieselor originale dau un ansamblu vrednic de toată atenţia şi recunoştinţa
noastră”7.
6 Făt-Frumos,

an IX. 1934. nr. 5-6, p. 139.
Făt-Frumos, an IX, 1934. nr. 5-6. p. 139.
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Nu întâmplător lucrarea se închcic cu o antologie dc poezii româneşti (în limba
polonii), piese sugestive şi reprezentative pentru lirica românească, autorul dorind sA
puncteze încă o dată, dacă mai era nevoie, frumuseţea graiului şi sufletului românesc.
I-au rămas în memorie ca definitorii pentru trăirea interioară a românului versuri din
Mioriţa, M. Eminescu, T. Arghezi, G. Bacovia, L. Blaga, I. Minulescu etc.
Mergând pe acceaşi linie a promovării literaturii române în Polonia şi a celei
poloneze în Bucovina va publica în 1932 un studiu intitulat Două epopee ţărăneşti
Reymont şi Rebreanu, arătând că ambele romane Ion şi Chlopi, premiate şi traduse în
limbi străine, zugrăvesc „viaţa poporului dc Ia ţară, carc este pătura cea mai numeroasă
şi importantă a naţiunii române şi polone de la începutului veacului al XX-lea”8.
Făcând o analogic a personajelor şi stilurilor celor doi scriitori, Reymont şi
Rebreanu, E. Biedrzycki conchide că ambii „sunt talente putcmicc care au reuşit să
formeze din acclaşi material două opere originale şi corespunzătoare fiecare mediului
său şi rasei deosebite”9.
Parcurgând întreaga sa operă putem observa că E. Bicdrzycki a respectat cu
credinţă dezideratul formulat cu insistenţă de Societatca Junimea, potrivit căruia
„cultura este arma cca mai putcmică, prin care o naţiune poate ajunge la roadele
civilizaţiei şi la un progres în toate domeniile vieţii ” . 10
Studiind trecutul ne putem face o imagine mai clară despre oamenii acestui
pământ bucovinean, despre viaţa lor şi despre apartenenţa etnică carc au ştiut atunci ca
şi acum să se pună în slujba idealurilor înalte şi să nu-şi trădeze crezul.
Emil Biedrzycki va rămâne în memoria colectivă prin activitatea pc carc a
dcs(ăşurat-o, prin energia sa creatoare şi mai ales prin tumultul dc sentimente şi idei pc
care ni lc-a împărtăşit prin scrierile sale.

Curs de literatură română pentru studenţi, Cracovia, 1960;
Nicolae Bălcescu, scriitor şi revoluţionar român. Cracovia, 1961;
- Istoria polonilor din Bucovina, Cracovia, 1973.
în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina, în cadrul Fondului Documentar
Leca Moraru, se găsesc trei din cărţile lui E. Biedrzycki, în limba polonă:
- Zwiazki Kulturalne Polsko- Rumunskie, Lwow, 1933, nr. inv. 140873;
Literatura rumunska, Lwow, 1933, nr. inv. 142318;
- Zatys Dzycjow Literatw y Rumunskiej (Z. Antologja poezji), Lwow, 1935, nr.
inv. 140856.

PUBLICAŢII:
Istoricul Institutului Naţional (biblioteca şi muzeul) „Ossolineum” în
Dreptatea, 1929;
10 ani de evoluţie economică polonă în Neamul Românesc, 1929;
Rolul oraşului Lvov în legăturile comerciale între Polonia şi Ţările
Româneşti (în polonă şi română), în volum comemorativ al Congresului
Camerelor dc Comerţ, Lvov, 1930;
Două epopee ţărăneşti: Reymont şi Rebreanu în Făt-Frumos, an VII, 1932;
Legăturile culturale polono-române, Lvov, 1933 (în limba polonă);
Scurtă schiţă a istoriei literare române cu o antologie în Marea Literatură
Universală a editurii Trzaska, Evert, Michalski, Varşovia (în limba polonă);
Istoria literaturii române cu o antologie dc poezie, Lvov, 1935 (în limba
polonă);
Articolul România în Marea Enciclopedic Swiat i Zycie Ksiaznica Atlas,
Lvov, Warszawa (în limba polonă);
Literatura română în liniamentele ei generale (cu o antologie a poeziei) Zatys dziejow literatury rumunskiej (z Antologia Poezji), Lvov, 1935;
s Fât-Frumos an
9 Ibidem, p. 251.
1(1 Sextil
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Brief presentation about Emil Biedrzycki
At the beginning o f the XX-th ccntury, Bucovina represented a divers and
cffcrvesccnt socio-cultural group, in wich the intellectuals from different nationalitics
have found a favorablc climatc o f manifestation for their humanist ideas and activities.
It was in this context that a very representative person o f the Polish community,
historien, philologist, expert in Iaw, Emil Biedrzyncki (1890-1975), carry on his
activity.
The autors, didn't want to approach the work o f E. Biendrzyncki from a
Iinguistic point o f vuc; thcy tried to outline his work from at list 3 dircctions (tcachcr,
historian, philologist) his complex personality. Through this lines, wc just want to
remind to the gencrations who followcd, at 33 ycars from his dcath, his reach activity
that he has carricd on, with the purposc to rcinforce the intercultural betwen Polish and
Romanians.

VII, 1932, nr. 5-6, p. 245.

Puşcariu, Omagiu lui I. Nistor, Cernăuţi, 1937, p. 11.
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D oina M aria C R E A N G Ă

Legarea cărţilor în piele îşi arc originea în apariţia manuscriselor sub formă dc
codex, în secolul I d.H. şi a evoluat dc-a lungul timpului, cunoscând o înflorire o dată cu
apariţia şi răspândirea creştinismului1.
Principalele tipuri sortimentale de piei de lcgătoric întâlnite la cărţile vechi din
ţara noastră sunt: marochinul, persianul, levantul, pieile Rusia, pieile dc oaie, skiverul,
volumul, pielea dc Cordoba ş.a.2
Pielea pentru legătoric dc carte trebuia să fie fină, subţire, tăbăcită vegetal,
finisată specific coperţilor de carte.
Ccle mai importante tipuri de pici utilizate pentru legătoria de carte sunt pieile
dc capre, de viţei, dc oi, de porci şi mai rar dc foci şi vite. Pieile de caprc au fost ccle
mai utilizate pentru legătoria de carte. Se tăbăceau cu sumac şi se finisau marmorat
(safianul), în negru (piei Maroc sau marochin), prin plutuire şi vopsire în diverse culori
(pici dc Cordoba).
Pieile de viţei au rezistenţe mari şi se tăbăccau vegetal (cu sumac, coji dc stejar
sau nuci galice), se vopseau în negru sau marmorat. Pieile de oi se prelucrau ca pieile
safian, marochin sau Cordoba.
Pieile dc porci sc prclucrau vegetal, sc vopseau natur sau maron deschis şi
prezentau rezistenţe bune. Pieile pentru legătoric dc cartc trebuie să fie elastice, să
reziste la numeroase îndoiri, să aibă o structură densă, rezistentă la presare, cu absorbţie
controlată la adeziv3.
1. Prelucrarea pieilor pentru legătoric
Informaţii referitoare la metodele utilizate la prepararea pieilor pentru legătoric
in sccolul al XVIII-lea şi înainte se pot obţine din cnciclopcdiilc lui La Lande, Didcrot
şi alţii4.
Pieile crude prevăzute a fi utilizate pentru lcgătoric erau selectate în mod
special, doar pieile mai subţiri; accstca erau primite de obicci în stare uscată. Operaţiile
dc prctanarc erau meticuloase şi dc durată, având ca scop deschiderea structurii fibrelor
şi eliminarea cantităţilor maxime dc material necolagcnic.

V. O lteanu, Din istoria şi arta târlii, B ucurcşti, 1992, p. 216.
N icolcta M clniciuc-P uică, Pielea de legâtorie, Iaşi, 2006, p. 42.
Doina M aria C rean g ă, Conservarea .investigarea şi restaurarea bunurilor de patrimoniu pe
suport din piele, S uceava, 2006, p. 98.
' R. S. T hom son, Piele pentru legâtorie de carte. C o nferinţa m em orială W olstenholm e, 2000,
Journal o f llic Society o f L eatlie rT ec h n o lo g ists and C hem ists, voi. 85, p. 66-71.
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Sc utilizau flote uzate şi cenuşăriri slabe, cu operaţii dc ştrccuire şi lăţime
repetate utilizând două cuţite cu plasele, peste boc, precum şi dcpărarca şi decămarca.
Procesul de sămăluire era dc asemenea deosebit de meticulos la temperaturi m.n
mici şi timpi mai lungi, având ca scop îndepărtarea cantităţii maxime de material
necolagcnic.
După sămăluire, pieile erau adesea tratate cu tărâţe, cu o flotă slab acidă obţinuiA
prin fermentarea tărâţclor. Accasta îndepărta ultimele urme dc var împreună cu alic
materiale necolagcnice solubile în acid.
După cc se aprccia că diferitele operaţii de pretanare erau definitivate, pieile
erau cusute în lungul marginilor tăiate după care fuseseră jupuite, lăsând doar o gaură In
coadă. Piclicclcle erau umflate ca un balon şi umplute cu infuzie dc frunze dc sumac; se
cosea orificiul rămas, pielicclelc umflate erau lăsate să plutească într-un tub lar^
conţinând flote slabe, aproape epuizate de la loturile anterioare. Baloanele plutitoare
erau ţinute în mişcare continuă cu ajutorul unor palete din lemn pentru a asigura un
cfcct dc tăbăcire uniform pc toată pielea. Dacă lichidul dc tăbăcire din interiorul pielii
era aproape epuizat, orificiul din coadă era deschis, lichidul epuizat era turnat în tub şi
se adăuga un decoct mai puternic. Această operaţie era repetată dc trei sau patru ori cu
câteva mâini dc frunze dc sumac mărunţite, introduse în pielea umflată în alte etape.
Ocazional se mai utilizau gogoaşe dc ristic măcinate în alte etape dar materialul preferat
era sumacul.
Pieile tăbăcite erau deschisc, spălate bine, întinse, stoarse manual şi uscate încet
şi cu grijă. Dacă era necesar, gâturile, şirele spinării şi crupele erau uşor talţuitc manual
pentru a obţine o suprafaţă uniformă. Pielea era apoi uscată utilizând amestecuri de
coloranţi naturali, alaun şi gogoaşe de ristic. Piclicelele puteau fie să fie imersate într-o
flotă de vopsire caldă sau să fie vopsite prin aplicare cu tamponul pc suprafaţa feţei.
Coloranţii menţionaţi în enciclopedii includ şelacul, kermes(cânnâz), buruiană de cinci
degete, diferite gogoaşe, lemn colorant, culoarc verde-gri, boabe dc cruşin şi indigo.
Fără îndoială gama mai largă dc coloranţi utilizaţi pentru vopsirea textilelor incluzând
roiba, diferite specii de lemn roşu şi lemn galben s-au utilizat şi la tratarea pielii. Pieile
vopsite erau iarăşi uscate, tratate cu un ulei, de obicci ulei dc susan şi polizate, ştoluitc
şi plutuite pentm a obţine o serie de cfccte de suprafaţă.
Accasta a fost metoda utilizată până la începutul secolului al XlX-lca, dar o
creştere rapidă a populaţiei, gradul dc instruire îmbunătăţit şi mecanizarea procesului de
imprimare toate au făcut să crească cererea dc carte. Deoarece pielea era încă virtual
singurul material dc legătoric disponibil, au crescut şi cererile dc piei pentru lcgătoric de
carte până acolo încât metodele şi materialele tradiţionale nu mai puteau satisface
cererea\
Prima schimbare importantă a fost introducerea unei game largi dc materiale dc
tăbăcire carc să suplimenteze sumacul şi gogoaşele de ristic tradiţionale. Erau importate
produse alternative, dc ex. mirobolam, mimoza, gambir şi mangrove . Deşi accstca erau
utilizate în spccial în producţia dc pici grele, sc pare că fabricanţii de piei pentm
legâtorie au încercat unele dintre accstca, fie singure fie în amestecuri cu materialele

R. R cff, Pielea, prelucrarea ei, conservarea restaurarea obiectelor de artă din piele , curs
litografiat, C entrul dc pcrfecţio n arc a perso n alu lu i din cultu ră şi artă, B ucurcşti, 1990.
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mai uzuale6.
O altă îmbunătăţire a constat în introducerea coloranţilor sintetici. Iniţial,
aceştia au fost realizaţi pentm vopsirea textilelor, dar curând exista cererea pentm noi
culori roşu, albastru şi verde, clare, strălucitoare pentm a fi aplicate pe o gamă variată
de piei7. Coloranţii naturali sc aplicau aproape invariabil pe pieile tăbăcite vegetal cu
.ijutoml unui mordant de alaun. Noii coloranţi, pe de altă parte, erau utilizaţi fie singuri
(ie în combinaţie cu materiale ca bicromat de potasiu sau sulfat de fier. în plus, pentm a
fixa colorantul pe piele şi pentm a epuiza flota de vopsire, s-a găsit a fi necesar să sc
micşoreze pH-ul, în general utilizând acidul sulfuric.
Chiar atunci când cererea pentm piele a dus la un deficit de materiale de tăbăcire
tradiţionale, a existat o criză tot mai mare de piei pentm a fi prelucrate de tăbăcari.
Accastă problemă a fost rezolvată prin importul de piei, în special, în cazul pieilor
pentm legătoric, pieile bmte tăbăcite vegetal erau importate din India.
Aceste piei fuseseră prelucrate utilizând o mare varietate de materiale tanante
locale, de obicei la o scară foarte mică. Ele erau vândute la greutate şi puteau să conţină
contrafaceri ca de exemplu taninuri în exces, uleiuri, materiale pământoase sau săruri
solubile. Ca urmare, cel care lc finisa trebuia să obţină un produs uniform dintr-un lot
foarte amestecat de materii prime, provenind din surse foarte variate şi prelucrat foarte
diferit.

Pentm a realiza acest lucm, acesta spăla mai întâi pieile, adăugând alcalii pentru
a elimina taninurile în exces, apoi pieile erau falţuite la grosimea dorită. înaintea celei
de a doua jumătăţi a secolului XIX, au fost realizate diferite maşini de falţuit care
puteau tăia uniform chiar şi pieile cele mai groase până la o grosime uniformă. O
caracteristică a acestor maşini a fost asigurarea unei tăieturi curate, lamele acestora
trebuind să fie ascuţite permanent prin polizare. Acest lucm ducea la ploaie de scântei şi
particule metalice care se aşezau pe pielea tăbăcită vegetal dând pete albastre-negre. S-a
constatat că acestea puteau fi curăţite cu acid sulfuric care modifica de asemenea
culoarea pielii de la un brun roşcat potrivit la galben deschis care era mult mai potrivit
pentm vopsirea substratului.
în acest fel sau în altele similare, producătorii de piele pentm legătorie au putut
să răspundă cererilor tot mai mari ale clienţilor acestora. Utilizând o combinaţie de
specializări în diferite meşteşuguri şi ingeniozitate aceştia au putut să furnizeze o gamă
mult mai largă de produse, dc culori, texturi superficiale şi tuşcuri diferite cerute de
metodele mecanizate de legătorie în creştere. Totuşi tăbăcarii nu cunoşteau problemele
care apăreau şi care urmau să afecteze industria în următorii cincizeci de ani şi să scoată
pielea de pe poziţia de fmnte ca material pentm legătoria de cărţi.
Preocupări intense privind calitatea picilor pentm legătorie de carte s-au
înregistrat la începutul secolului XX, când s-a constatat degradarea gravă a multor cărţi
din patrimoniul muzeal englez sau german. Apariţia petelor roşii care deveneau zone
tari şi apoi casante s-a numit „degradare roşie”. Principalul factor al acestei deteriorări
era prezenţa acidului sulfuric, fie absorbit din atmosfera poluantă, fie adăugat în piele în
diferite etape dc prelucrare. Acest acid atacă taninurile vegetale, în special pe cele din
6 F. P laton, C. Ionescu B oeru, Pielea animală şi utilizările ei, B ucureşti, 1982, p. 132.
7 G h. C hiriţă, Tehnologia pielii şi blănurilor, B ucurcşti, 1966, p. 128.
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grupa condensatelor, descompunând complexul colagen-tanin şi conducând la ceea cc 4
devenit cunoscut ca „putregaiul roşu”.
Pentru prima dată, s-a determinat că pieile tăbăcite cu taninuri hidrolizabilc, tl*
special cu sumac şi ristic turcesc aveau caracteristici de îmbătrânire superioare faţă «Io
cele obţinute cu taninuri condensate. S-a observat totuşi că frunzele de sumac erau
adesea contrafăcute cu cele dc arbore de fistic care conţineau taninuri condensate.
Utilizarea acizilor puternici, în special a acidului sulfuric, la decalcificatc,
degresare şi fixarea colorantului era deosebii de dăunătoare. Problema nu a fost totu>i
abandonată, fapt recunoscut de Comisia Europeană care, în ultimii zece ani, a finanţat
proiecte multinaţionale în cadrul programelor STEP (Science and Technology m
Environment Protection)s.
Deteriorarea calităţii generale a oricărui tip de piele constituie o evaluare
subiectivă care depinde în principal de utilizarea finală a acesteia. Acest lucm este
valabil şi pentm evaluarea picilor pentru legătorie de carte, ca şi pentru orice alt
material. Fiecare legător de carte arc propriile preferinţe estetice carc sunt legate dc tipul
modelului feţei, culoare şi prezenţa sau absenţa unor mici defecte de suprafaţă. Unoi
legători de carte le place să lucreze cu piei cu un aspect uniform al suprafeţei, alţii
preferă materiale cu un aspect mai „natural”. Produsul final va dicta, de asemenea, ccca
ce se consideră a fl calitatea necesară a unei pici. Legătoria de bibliotecă, de exemplu,
este în principal de natură funcţională şi fără ornamente, în timp ce cea care se cunoaşte
sub denumirea de legătorie „West-End” (cartiere de lux) necesită piei care să răspundă
unor tehnici decorative mai complexe. Legăturile pentru tirajele de reviste savante
trebuie să aibă un aspect uniform de la un volum la altul, în timp ce legătorii de meserie
sau cei de artă caută piei care să lc stimuleze imaginaţia. Legătorii restauratori au nevoie
de piei carc nu numai să semene cu copertele originale pe care le înlocuiesc, dar care să
poată să fie vopsite şi patinate pentru a se armoniza cu ambianţa de epocă. în sfârşit,
conservatorii de cartc sunt interesaţi de utilizarea produselor care să nu compromită
integritatea istorică a volumului de restaurat.
2.1nvestigarea pielii de legătorie
Majoritatea cărţilor vechi, de valoare istorică deosebită au copertcie din piele şi
sunt deteriorate sau susceptibile de a se deteriora. Principalele deteriorări constatate la
coperţilc din piele sunt: fragilizări, crăpături, deshidratări avansate, desprinderi sau chiar
rupturi, ca în fig. 1-4.

Fig. 1. Detaliu de degradare fizică
colţuri copertă (Ceaslov 1493-Putna)

Fig. 2. Detaliu de degradare chimică
cotor (Ceaslov 1493-Putna)
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Fig. 3. Detaliu de degradare biologică
copertă (Horodniceni)

Pentru a stabili cele mai eficiente metode de conservare - restaurare a pielii este
necesară o investigaţie ştiinţifică detaliată .
Investigaţiile s-au efectuat prin metode spectrale în domeniile infraroşu şi
ultraviolet - vizibil pentm caracterizarea cât mai detaliată a unor mostre de piei de
legătorie.
Degradarea la nivel microscopic
Un rol deosebit de important în caracterizarea stmeturii pieilor şi pergamentelor
îl constituie metodele microscopice care prin extinderea examinării vizuale directe,
furnizează informaţii de natură descriptivă şi calitativă, deosebit de utile pentru
înţelegerea transformărilor suferite de materialul colagenic în examinările microscopice,
atât în secţiune, cât şi pe suprafaţă, în diferite etape de prelucrare9, dar şi în timp.
Modificările care apar în structura fizico-chimică a fibrelor de piele sunt
atribuite de obicei tratamentelor şi condiţiilor de păstrare, iar efectele cele mai
semnificative ale îmbătrânirii sunt cele care implică modificări ale proprietăţilor fizicomecanice(alungirea, rezistenţa la mpere, elasticitatea). Nivelul microscopic este definit
ca structura observabilă la microscopic optic, în care sunt vizibile fasciculele dc fibre.
La microscop, se pot detecta deteriorarea chimică şi fizică sub formă de fibre destrămate
şi fragmentate care se pot transforma parţial sau integral într-o substanţă gelatinoasă
lipicioasă la contactul cu apa şi căldura.
Stabilitatea hidrotermică, măsurată prin temperatura dc contracţie, scade odată
cu creşterea deteriorării structurii colagenului. în cazul pieilor puternic degradate se
observă aceleaşi tipuri dc degradări ca la pergament, mai puţin gelatinizarea deoarece
tăbăcirea cu extracte tanante vegetale îi conferă o stabilizare a fibrelor care nu se pierde
nici după deteriorările cauzate de detonare, când temperatura de contracţie este foarte
scăzută(45-50°C)10.
Prin examinarea cu ajutorul microscopului optic a aspectului pieilor şi
pergamentelor, oricarc ar fi provenienţa lor (tipul animalului şi originea) se diferenţiază
două tipuri de problematici care pot fi evidenţiate şi evaluate:
> evaluarea suprafeţei, cu evidenţierea grenului şi a dispoziţiei învelişului pilos,
9 M . H ide D cm psey,

s R. S. T h o m so n ,
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op. cit., p. 84.

Fig. 4. Detaliu de degradare biologică
copertă (Horodniceni)

Skin and Leather Defects; A Guide to their Microscopy, N ew Z ealand,

1984, p, 124.
10 L u crcţia M iu ct alii,

Evaluarea degradării obiectelor de patrimoniu din piele şi pergament.

laşi, 20 0 5 , p. 21-25.
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carc este principalul parametru de caracterizare
> evaluarea secţiunii transversale, cu evidenţierea stratului papilar şi reticular.
Probele de microscopie s-au realizat pe microscopul Olympus, iar ordinul dr
mărire variază între 10-50x:

R E S T A U R A R E A U N E I M Ă S U Ţ E - A L T A R E N E O L I T I C E (C U L T U R A
C U C U T E N I ), D E S C O P E R I T Ă L A A D Ă N C A T A - DEALUL
LIPOVANULUI , J U D E Ţ U L S U C E A V A
M ugu rel V A S IL IU

a. Ceaslov 1493

d. ‘Minei pc ianuarie’
Figura 5

a. Ceaslov 1493

b-Ş bom ic lacov’

c. ‘Triod'

d. ‘Minei ne inmmrie’

Figura 6
Sunt evidenţiate crăpăturile de suprafaţă, ale stratului papilar, grenul
caracteristic fiecărui tip dc animal pentru identificarea naturii materialului.
Funcţie de rezultatele investigaţiilor fizice, chimice şi biologice se vor lua
măsuri adecvate de conservare - restaurare a copertelor din piele.

Le travail et l’investigation du cuir de reliure

L’ouvrage presente Ies principaux aspects lies du travail et de
1'investigation du cuir de reluire. L ’exemplification pratique des aspects theoriques
presentes a ete effectuee sur la collection de livre ancien du Musee du Monastere Putna
(dep. Suceava) et la collection de l’eglise Horodniceni (dep. Suceava).

Fragmentul de măsuţă-altar cu orificiu central provine din cercetările de
suprafaţă întreprinse în primăvara anului 2000, pe Dealul Lipovanului, din partea
nordică a satului Adâncata, pc partea stângă a drumului naţional Suceava-Dorohoi, de
către arheologul Bogdan Petru Niculică1. în timpul cercetărilor a fost pusă în evidenţă,
pentm prima dată pe teritoriul judeţului Suceava, o aşezare cucuteniană cu materiale
tipice, pictate, datând din faza A-B a culturii. Dc altfel, situl de la Adâncata este unul
stratificat, dc-a lungul anilor, în timpul numeroaselor campanii dc ccrcetări de suprafaţă,
fiind descoperite şi vestigii arheologice aparţinând cneoliticului, cpocii bronzului şi
culturii Sântana dc Mureş2.
Piesa, de culoarc bmn-cărăinizie, aparţine tipului de măsuţă-altar cu patm
picioarc cu secţiunea circulară; este pătrată, având latura dc 14 cm, înălţimea dc 5,1 cm
iar diametrul deschiderii ccntralc dc 6,3 cm. Ea este asemănătoare cu un alt fragment,
descoperit în anul 1984 de d-1 Vasile Atănăsoaie din Suceava, în a cărui colecţic
particulară sc păstrează şi care este de formă pătrată, cu latura dc 13 cm şi platforma
uşor concavă. Ambele măsuţe-altar dc pc Dealul Lipovanului prezintă analogii în
aşezările cucutcnicne dc la Hăbăşeşti şi Drăguşeni’. Pe baza calculului matematic4 şi a
analogiilor cu alte obiecte similare de pe teritoriul ţării noastre, s-a reuşit reconstituirea
grafică a obiectului, de la accasta pornind şi restaurarea piesei noastre.
Conform fluxului tehnologic5 s-a proccdat, mai întâi, la spălarea preliminară şi
curăţire dc impurităţi, în mai multe băi de apă distilată, astfel fiind îndepărtate
depunerile dc pământ. Fragmentul a fost imersat în soluţie de acid citric 15% în vederea
eliminării sărurilor prezente. După neutralizarea, în mai multe băi succesive, şi uscarca
Ia temperatura mediului ambiant, piesa a fost stabilizată şi conservată cu nitrolac incolor
3%.
Amprenta s-a efcctuat cu ceară dentară pc baza piciorului existent al măsuţeialtar, iar pentru întărirea legăturilor mecanice din pasta de ipsos s-au folosit benzi de
fibră de sticlă. După finisarea piesei cu instrumentar dentar s-a proccdat la integrarea

1 13. N iculică, O nouă aşezare vucuteniană pe teritoriul satului Adâncata (comuna Adăncata,
judeţul Suceava), în Suceava, X X V I-X X V II-X X V II1, 1999-2000-2001, (2001), p. 89-107.
: M. A ndronic ct alii. Noi cercetări arheologice de teren in judeţul Suceava, în Suceava, X X IX X X X , 2002-2003, (2 0 0 4 ), p. 155.

3 Ibidem, p. 92, fig. 8/3; 9/1.
4 C o n serv area preventivă a b u nurilor culturale, B ucureşti, 1999.
' Florian G eorgesu, Certetări de conservare şi restaurare, B ucurcşti, 1982, p. 209.
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cromatică, folosindu-se culori tempera. Conservarea întregii piese s-a făcut cu nitrolnc
dizolvat în acetonă.
Obiectul de faţă, unicat în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina, cu toate ift
s-a păstrat fragmentar într-o proporţie poate insuficientă unei restaurări ideale; totuşi pc
baza analogiilor identificate în literatura dc specialitate şi în unele colccţii muzeale din
Moldova, s-a reuşit restaurarea corcctă, în conformitate cu tipologia acestui obiect din
spaţiul est-carpatic.

Fig. 1. Măsuţă-altar descoperită la Adâncata - Dealul Lipovanului.
Colccţiile Complexului Muzeal Bucovina Succava (după B. Niculică, 2001, fig. 8/3).

Fig. 2. Măsuţă-altar descoperită la Adâncata - Dealul Lipovanului.
Colccţia particulară Vasile Atănăsoaic (după B. Niculică, 2001, fig. 9/1).
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La restauration d ’une table - autel eneolithique (la culture Cucuteni),
decouverte â Adâncata - Dealul Lipovanului, le departement de Suceava

A l’intermediaire des rcchcrchcs dc surface, la collcction prehistorique «Iu
Complexe Museal Bucovinc dc Succava s ’est cnrichie avec unc picce uniquc,
rcspectivcmcnt unc petite table - autel avec orifice ccntral. Cclle-ci a etc decouverte
dans un habitat important appartenant â la culture Cucuteni, dans lequel on a mis cn
evidence tous les trois phases de la culture: A, A-B et B.
L’objct en cause, fragmentaire, a ete restaure, tout cn suivant les pas specifiqucs
du proces de restauration: nettoyage, neutralisation, stabilisation, reconstitution
graphique ct avcc materiei; â la fin on a effectue, aussi, Ia reintegration chromatique.

I C O N O S T A S U L B IS E R IC II V A M A D IN M U Z E U L S A T U L U I
B U C O V IN EA N SU C EA V A .
A N A L I Z E M I C R O B I O L O G I C E - S T U D IU D E C A Z
lo n ela -L u iza M E L I N T E

Introducere
Ştiinţa conservării a înscris biologia printre disciplinele sale de sprijin. Biologia
este implicată tot mai mult în păstrarea patrimoniului cultural prin contribuţia specifică
la fundamentarea ştiinţifică a activităţilor ce se derulează pe relaţia existentă între natura
materială a bunurilor culturalc şi etiologia degradării acestora.
Păstrarea patrimoniului cultural - atât a monumentelor, siturilor şi ansamblurilor
cât şi a colecţiilor şi bunurilor păstrate individual - presupune cunoştinţe profunde în
câtcva domenii şi anume:
• cunoaşterea naturii materiale a obiectelor dc patrimoniu;
• cunoaşterea gradului dc compatibilitate dintre natura materială a obicctului şi
mediul dc păstrare;
• cunoaşterea factorilor dc adversitate, dc risc şi de degradare a bunurilor
culturale;
• cunoaşterea mecanismelor şi a proccselor de degradare la nivelul întregului şi
la nivelul părţilor componente ale unui obiect dc patrimoniu;
• cunoaşterea tehnicilor dc stopare şi de inactivare a proccselor de degradare şi a
cauzelor carc le generează;
• cunoaşterea tehnologiilor dc recuperare şi dc restaurare a obiectelor din
patrimoniu cultural degradate;
• proiectarea condiţiilor optime dc păstrare a obicctclor dc patrimoniu cultural;
• supravegherea continuă şi intervenţia operativă în scopul menţinerii condiţiilor
dc păstrare optime şi de protecţie specifică a bunurilor culturale.
Toate accste direcţii dc acţiune au necesitat ample cunoştinţe din numeroase
domenii ale ştiinţelor exacte: chimie şi mineralogie, biologic şi ecologie, fizică şi
climatologic, tehnică şi istoria meşteşugurilor etc. Aşadar, conscrvarca patrimoniului
cultural este o ştiinţă dc contact cu subdiviziuni specifice multiple între carc „biologia
pentru conservare" ocupă un loc distinct, incontestabil.'
Rolul şi contribuţia biologici la păstrarea patrimoniului cultural se concretizează
cu argumente; în primul rând, un număr imens de obiecte dc patrimoniu au o origine
materială preponderent vegetală sau animală. Este suficient să trecem în revistă
obiectcle dc artă exccutatc integral sau parţial din lemn, celuloză, fibre textile vegetale
' Florea O prea, Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, B ucureşti,
2006. p. 13.
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sau animale, clin piele şi pergament, fildeş şi os, din perle şi sidef, din materiale fosile
ctc.
Biologia a adus suficiente argumente că, între factorii dc degradare a obiectelor
de patrimoniu, factorii biotici au o acţiune distructivă preponderentă.
Există chiar un concept ecologic dc distrugători pentru o foarte largă şi diversă
categoric dc organisme vii carc au rolul natural perpetuu de a întreţine la scară planetară
proccsele de transformare şi reciclare a materiei de origine biotică spre elementele
simple din carc a luat naştere. Intre accstc organisme, un loc major îl ocupă
microorganismele - bactcrii şi ciuperci - omniprezente în procesele dc fermentare şi dc
putrefacţie.
Biodcgradarea operelor dc artă constituite din materiale organice (hârtie, lemn,
ţesături, piele ctc.) precum picturile pe pânză sau lemn, cărţile etc., are loc mai ales
datorită microorganismelor heterotrofe capabile de degradarea enzimatică a substanţelor
organice. Alte caracteristici ale materialelor, ca dc exemplu pH-ul, conţinutul de apă şi
prezenţa impurităţilor condiţionează dezvoltarea microorganismelor. Un anumit pH
poate favoriza creşterea unei microflore acidofile sau bazofilc, higroscopicitatca unui
material - şi în general materialele organicc sunt mult mai higroscopicc decât cele
anorganice -, prezenţa impurităţilor dc diferite naturi pe un material pot uşura instalarea
unei microflorc pc materialul respectiv.
Fenomenele de biodegradare se observă imediat cc condiţiilc microclimatice, în
special temperatura şi umiditatea relativă, devin favorabile creşterii şi dezvoltării
microorganismelor. Accste condiţii nu sunt rare în mediile interne în carc sunt în mod
normal conservate aceste opere; o umiditate relativă mai mare dc 65% asociată cu o
temperatură de 20()C sau puţin mai marc este suficientă pentru a cauza dezvoltarea
micro fungi lor.
Dintre microorganisme, ciupcrcilc sunt foarte active în degradarea materialelor
lemnoase, acestea fiind capabilc să se dezvolte atât pe suprafaţa lemnului cât şi în
interiorul structurii sale (raze medulare, celule parenchimaticc izolate , traheide etc.).
Ciupercile găsesc sursa organică de nutriţie în produsele înmagazinate în
protoplasma celulclor parenchimaticc, precum: amidonul şi zaharuri simple, sau în
componentele peretelui celular. în accst ultim caz, ciupercile, prin producere de
exoenzime pot distruge parţial pereţii cclulari şi uneori chiar total, hidrolizând
moleculele structurale complexe în compuşi mai simpli.
I.Analize microbiologice
Obiectul analizelor microbiologice, în domeniul conservării patrimoniului
cultural, este reprezentat dc analiza fenomenologiei degradărilor provocate de bacterii şi
ciupcrci.
Oricc analiză microbiologică parcurge în mod obişnuit următoarele etape:
- Identificarea biodegradării sau a biodeteriorării: loc, condiţii, forme de
manifestare. în accastă etapă se analizează, de fapt, partea vizibilă a procesului
degradării;
- Prelevarea (colectarea, rccoltarea) probelor dc analiză;
- Izolarea şi purificarea germenului cauzal;
- Examinarea şi identificarea;
- Cultivarea şi confirmarea acţiunii biodeteriogene;
- Conservarea germenului pentru ccrcctări şi comparaţii viitoare.

1.1. Prelevarea probelor de analiză microbiologică
Pentm analiza microbiologică, prelevarea probelor este o acţiune deosebit de
importantă carc, prin detaliile sale, este, prin excclcnţă, o acţiune calificată2. Din accst
motiv, prelevarea o face, de regulă, numai personalul iniţiat în lucrări de microbiologic.
Pentru credibilitatea rigorii, descrierea tehnicii de prelevare este absolut necesară.
Riscurile şi erorile carc sc pot produce în proccsul prelevării constau în alegerea
incorectă a locului de prelevare sau a punctelor dc prelevare, asigurarea acurateţei
probei la prelevare, transport şi în perioada dc aşteptare până la începerea analizelor. O
probă prelevată în mod necalificat sau pusă în condiţii necontrolatc îşi poate modifica
uşor şi rapid masa de germeni şi compoziţia microbiană.
Stabilirea locului dc prelevare a probei comportă mai multe aspecte.
în primul rând prelevarea sc poate facc de pc obiectul degradat sau din mediul
ambiental apropiat.
Prelevarea făcută dc pe obicct poate să fie executată prin operaţiuni de suprafaţă
sau prin intervenţii de adâncime carc să permită accesul la masa structurală degradată.
Prelevările dc suprafaţă sunt utilizate în cazul mucegaiurilor comune, în vreme ce
prelevările dc adâncime sunt justificate în cazul germenilor de putregai.
Pentm operele de artă prelevarea dc material pretinde nu numai rigoare ci şi
rcstricţii. Sc prelevează material doar din zone dc desprindere. S-au adoptat metode
speciale de amprentare, dc ştampilarc cu rondele sterile de hârtie dc filtru, tocmai pentm
a nu afecta bunul cultural.
Prelevarea probelor din mediul ambiant apropiat se poate facc dc pc suprafeţele
dc păstrare, din praf sau din aer. Accste sisteme de prelevare sunt utilizate, în spccial,
pentm captarea sporilor.
In cazul focarelor provocate dc ciuperci, trebuie să se ţină cont dc faptul că
acestea pot să aibă zone miceliene lipsite de spori dar şi zone cu o masă sporală
abundentă. Sporii pot să fie liberi, aşa cum este cazul la ccle mai multe mucegaiuri
comune, sau se pot afla în structuri spcciale (accrvuli, picnidii etc.) superficiale sau
îngropate.
Locul preferabil de rccoltare a probelor este acolo unde sunt prezente formaţiuni
sporalc sexuate sau asexuate.
Prelevarea probelor microbicnc (fungice sau bacteriene) implică şi grija de a
separa agentul prelevat de alţi saprofiţi contaminanţi sau coabitanţi.
In ccca ce priveşte forma şi mărimea probei, sunt preferate microprobele de
analiză. Motivaţia este dublă: o microprobă este, în esenţă, nedistructivă iar, pe de altă
parte, dimensiunile microscopice ale germenilor satisfac eficienţa prelevării la nivel de
microprobă. Ca urmare, prelevările dc probe pentm analize microbiologice dcpăşesc
rareori câteva sutimi sau zecimi dc gram. Microprobă poate să fie o anumită cantitate de
agent microbian (cclulc, fragmente de miceliu, spori ctc.) sau poate să fie o anumită
cantitate de material degradat care conţine agentul etiologic.
Instrumentele şi materialele dc prelevare a probelor sunt în strânsă dependenţă
dc metodele de prelevare. Acestea din urmă pot să fie: tamponarea cu vată (tuşa de
prelevare), ştergerea cu vată (frotajul), puncţia (preluarea pe ac), fixarea pe suprafeţe
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2 C. B ooth, Introduction to general methods, în: Methods in microbiology voi. 4, London and
N ew Y ork, 1971. p. 47
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adezive (preluarea pc bandă de scotch), pcriajul (prelevarea pc pensulă sau în vase de
colectare), răzuirea, cxcavarca (prelevarea din suprafaţă), dcfibrarca sau destrămarea dc
microprobc, forarea, captarea din aer, secţionarea ctc.3
In funcţie de metoda de prelevare aleasă, se utilizează o diversitate de scule şi
materiale: tampoane de vată libere sau montate pe baghete, periuţe, spatule, bisturie,
fiole şi eprubete cu dop sau cu capac, cutii de sticlă sau plastic (plăci Petri) cu sau fără
mediu de cultură, plicuri de recoltare din hârtie sau din plastic, ace, anse de recoltareinoculare, pipete, baghete, pensete, benzi autoadezive ctc.
Problema majoră, la prelevare, este reprezentată de utilizarea unor scule şi
materiale sterile sau, cel puţin, dezinfectate în mod corespunzător, pentru a sc asigura
prelevarea şi transportul probelor astfel încât să nu sc complice analizele cu germeni de
contaminare. Toate probele prelevate se inscripţionează într-un sistem carc să permită
recunoaşterea şi interpretarea acestora.
1.2. Protecţia şi tratarea probelor microbiologice
înainte de inocularea pe medii speciale de cultură probele prelevate necesită, cci
mai adesea, măsuri speciale de proiecţie şi tratamente diferenţiate.
în primul rând, probele colectatc în fiole şi eprubete uscate se păstrează la loc
uscat, ferit dc riscul condensării vaporilor în interior. în mod special, trebuie făcută
menţiunea că ţinerea eprubetelor cu probe uscate la frigider conduce la hidratarea
probelor, datorită apariţiei fenomenului de condens în interiorul vaselor de colcctare.
Probele colectatc în mod direct pc medii de cultură se menţin în spaţii de
creştere specifice pentru microorganisme (la termostat sau la temperatura camerei),
ferite de riscul dc contaminare (un asemenea risc este frecvent la manipularea
necalificată a vaselor purtătoare de probe).
Probele prelevate ca material biodegradat sunt supuse unui tratament dc
stimulare sau de activare a germenului. Un asemenea tratament se face, în mod frecvent,
prin ţinerea probei în microincinte, sau în vase cu umiditate relativă a aerului mai mare
dc 85%. Există, chiar, sisteme de soluţii saline carc păstrează, în atmosfera incintelor
ermetice, umidităţi relative stabilizate la anumite valori4
1.3. Izolarea germenilor în cultură pură
O analiză dc laborator riguroasă urmăreşte izolarea germenilor în cultură pură,
pc medii de creştere controlate, în condiţii de laborator.
în această etapă este absolut ncccsară sterilizarea vaselor, a mediilor de cultură
şi a instrumentarului dc lucru. Este important de precizat că sterilizarea nu este acelaşi
lucru cu dezinfecţia. în vreme cc prin sterilizare se înţelege distrugerea totală a
germenilor din obiectul sau spaţiul tratat, prin dezinfecţie se înţelege un tratament de
reducere a numărului dc germeni sub nivelul la carc ar mai putea să iniţieze şi să susţină
o acţiunc distructivă sau patogenă.
în analizele de microbiologic (bacteriologic şi micologic) se lucrează cu vase,
instrumente şi medii de cultură sterilizate. Motivul este simplu: în situaţia în care se
asigură ccle mai favorabile condiţii de creştere şi dezvoltare, germenii reziduali dc pe
vase, medii şi instrumente netratate sau doar dezinfectate, s-ar putea activa cu rapiditate
şi ar putea rcpresa creşterea şi dezvoltarea germenilor supuşi analizei propriu-zise.
O. C o n stan tin escu , Metode şi tehnici în micologie , B ucurcşti, 1974, p. 16-18.
4 Florea O prea, op. cit., p. 423.
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Există mai multe metode dc sterilizare a mediilor d euJlură şj a m ijioaceior dc
lucru folosite în laboratoarele de microbiologic: tratament ter uscat ^ 0re la 160°C)
termic umed (15-20 minute la 121°C, în condiţii de presi\e coreSpUnzătoarc), prin
gamma-iradiere, prin iradiere cu lumină UV (X. 260 nm), pri^jtrare (filtre cu pori mai
mici de 0,45 pm, utilizate pentru sterilizarea lichidclor specia,^ pfin spă,are gau gazarc
chimică.
în principiu, metodele dc sterilizare uscată, termică şi)dn jradiereţ sunt f0lositc
pentm sticlăric, instrumente şi unele materiale solide Jre suportă tratamcntul.
Sterilizarea termică umedă este folosită în mod preferenţial pntnj mecjiile de cultură pc
care urmează să fie crescute microorganismele analizate.
M ediile de cultură - sunt amestecuri de substanţe cfC asigurăţ într_0 formulă
foarte avantajoasă, creştcrca şi dezvoltarea micro°rg anmcjor anai;zate Marea
diversitate a microorganismelor şi a mediilor în care trăics<a fgcut ca> ţn prezent, să
existe mii de tipuri dc medii de cultură, utilizate în mod spc<fic pentru ’d iferite grupurj
de germeni ale căror ccrinţe nutritive preferenţiale reflectă l bitatul naturai ţn care ele
trăiesc. Astfel, chcmoorganotrofii trăiesc pc mediu minimal apăj săruH mjncrale şi 0
sursă de carbon organic; alte specii necesită şi alte substanţe Cganjcc
Mediile de cultură pot să fie clasificatc după utilizata /fo ^
harteriene'l
după consistenţă (lichide sau solide), după frecvenţa de f o ^ =genera,c spedalej;
după specificitate (selective, neselective) etc.
Prepararea mediilor de cultură este o operaţiune a n e ^ - şj exigentă Sc ccre
rigurozitate în privinţa dozelor de substanţe şi materiali f0i0<?:te ctiHărie curată
(curăţire chimică severă), utilizarea de apă distilată (sau,.ej puţin demineralizată),
substanţe standard, sub aspectul producţici şi al purităţii, :crilizarca prealabilă si în
timp scurt, manipularea vaselor cu medii in condiţii de a s i g u r ™ ^ ?
Ş'
1.4.E xam inarea şi identificarea m icroorganism clo

Când creştcrca pe mediul solid porneşte de la un sim]r organism microbian, de
la o celulă sau de la un spor, masa dc creştere sc numeş, coionie Caracteristicile
colonici oferă informaţii specificc numeroase, sub multe a^ecte: forma, marginea de
creştere, elevaţia, suprafaţa, caracteristicilc optice etc.
Creşterea pc mediile lichide are alte repere de obser;lre şj anaHză; creşterea ,a
suprafaţă, creşterea în profunzime, cantitatea, turbiditatea, seţmentarea ctc
identificarea ciupcrcilor microscopice, pe de altă ^
sc bazează în mod
esenţial, pe proprietăţi morfologice şi, în special, pe aspeen culoarea şi dimensiunile
structurilor de reproducere (conidiolori, conidii ctc.).
Metodele de observare cuprind o gamă amplă dc PSibilitătiî de la observarea
liberă sau cu lupa şi până la microscopul optic şi microscoPu elcctronic.
Analizele sc execută atât in situ (sau in loco) ca şi
^
pe preparatc
specificc.
La examinarea şi identificarea microorganismelor s n[ csentia|c manuaicie de
laborator, dicţionarele şi dctcrminatoarele. Manualele de ^orator cuprind tehnici şi
retete specifice necesare analizei microorganismelor, în ’
determinatoarele
cuprind chei dihotomice, dcscrieri şi, adesea, desene ş fotografii carc aj uta la
observarea corectă şi la analiza de specialitate.
5 Ibidem, p. 426.
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în unele situaţii, analiza este ajutată dc existenţa unei specii etalon pentru
comparaţii. Asemenea specii se păstrează în colecţii distincte, în marile laboratoare ale
lumii dar şi unii cercctători îşi constituie, adesea, culturi de referinţă.
2. Studiu dc caz - iconostas biserica Vama

Controlul calităţii: - Aspcct: geloza de culoare similara chihlimbarului,
transparentă.
- pH-ul final la 25°C: 7,0 ±0,2.
Utilizare:
- mediul Sabouraud modificat de Emmons prin imprimarea
unui pH neutru (7,0 ± 0,2) şi reducerea concentraţiei de glucoza la 2% este indicat în
izolarea primară a fungilor patogeni, asigurând totodată şi sporulare optimă.
Foto Anexa II - Creşterea coloniilor
Plăcile s-au termostatat la 27°C timp de 3 zile, apoi s-au lăsat la temperatura
mmerei şi au fost observate macroscopic şi fotografiate pe parcursul a 4 zile. S-au
.ipreciat forma, culoarea, dimensiunile coloniilor, timpul şi viteza de dezvoltare a

2.1. Materiale şi tehnici de lucru
Majoritatea micromiceţilor pot fi cultivaţi uşor în condiţii de laborator, pe medii
uzuale, ci etalându-şi întreg registrul de caractere fenotipice, prin coroborarea cărora pot
fi identificaţi şi încadraţi taxonomic. Unele specii sunt mai pretenţioase, ele reclamând
exigenţe ecologice particulare (temperatură, umiditate, grad de aeraţie etc.), prccum şi
medii speciale de cultivare, carc conţin factori trofici importanţi pentru consonanţa lor
metabolică. Mediile folosite pentru cultivarea micromiceţilor pot fi naturale, când
substanţele nutritive sunt asigurate în totalitate de plantele ca atare (tulpini, frunze,
fructe, seminţe) şi artificiale, când toate clementele energetice şi plastice, inclusiv
factorii de creştere şi elementele minerale sunt procurate în exclusivitate prin
ingredientele reţetelor folosite.6

aparatului micelian.
Pentru analiza microscopică s-au executat preparate între lamă şi lamelă într-o
picătură de apă, carc s-au stabilizat cu lactofenol şi s-au colorat cu albastru de metilen.
Rezultatele analizelor macroscopică şi microscopică au fost trecute în fişe de
lucru:

Toate ustensilele folosite pentru recoltarea, manipularea şi conservarea probelor
au fost sterilizate în prealabil, iar manoperele respective au fost realizate în condiţii dc
asepsie şi antisepsie.

Nr. Placă: 1,2,3,4,5,6
Habitat:

Instrumentar pentru recoltare:
Bisturiu, pense, lame [de ras], ace, spatulc, foarfece, capsule, eprubete, plăci
Petri, sticle de ccas, lame şlefuite de sticlă, tampoane otice, hârtie de filtru sterilă,
spirtieră.
Aparate opticc de examinare
Stercomicroscop, microscop optic, lame de sticlă pentru microscopie
Coloranţi: Albastru de metilen
Agenţi de clarificare: Lactofenol

Locul R ecoltării:

Prelevarea probelor
Pentru recoltarea probelor am utilizat metoda amprentelor, prin presarea unor
bucăţi de hârtie de filtru sterilă, pe suprafeţele cercetate.
S-au prelevat 6 probe de pe suprafaţa picturală cât şi dc pe verso-ul iconostasului,
probe ce au fost introduse în cutii Petri cu mediu de cultură.
Foto detaliate în Anexa I
Cultivarea ciupercilor pe mediul de cultură
S-a folosit mediu dc cultură Sabouraud cu următoarea compoziţie:
Peptonă...................................................................................... 10 g
Glucoză..................................................................................... 20 g
A gar........................................................................................... 15 g
Apă distilată...........................................................................1000 ml.
Preparare:
- se amestecă ingredientele şi se fierb până la completa lor
dizolvare.
sc sterilizează Ia 120° C timp de 15 minute.

Iconostas Biserică Vama
Detinător: Complex Muzeal Bucovina

Foto: Anexa I, Proba I

Registrul Apostoli (stânga privitor)
A snectul M acroscopic:

1. Forma coloniei: regulată
2. Dimensiunile colonici: 1,5 cm
3. Aspectul, culoarea: alb-vcrzui
4. Suprafaţa colonici - consistenţa:
catifelat
5 Reversul: alb-gălbui
6 Marginile coloniei: valurat
7. Exudat: prezintă exudat
A spectul M icroscopic:
S ub încreneătu ra: Ascomycota
Clasa: Eurotiomycetcs
O rdinul: Eurotialcs
Fam ilia: Trichomonaceae

Foto: Anexa II, Proba I

Foto: Anexa IV, Penicillium
spp

Genul:Pcnicillium spp.
Nr. Placă: 2
Habitat:

Iconostas Biserică Vama
Deţinător: Complex Muzeal Bucovina

Foto: Anexa I, Proba II

Locul Recoltării:

I Jsă diaconcască (stânga privitor)
(>Ioan Coman, Mihai Mareş. Micologie medicală aplicată. Iaşi, 2000 p. 47-48.
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A snectul M acroscopic:

Foto: Anexa II, Proba II
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_______1. Forma coloniei: regulată____________
_______ 2. Dimensiunile coloniei: 2 cm_________
______ 3. Aspectul, culoarea: negru-maroniu
4. Suprafaţa colonici - consistenţa:
catifelat___________________________________
______ 5. Reversul: alb-gălbui________________
_______ 6. Marginile colonici: fimbriat__________
______ 7. Exudat: nu prezintă exudat___________________________

_____ Aspectul Microscopic:______________
_______ Subîncrengătura: Ascomycota ________
______ Clasa: Dothideomycetcs______________
______ Ordinul: Plcosporalcs________________
_______Familia: Pleosporaceae ________________
_____ Genul:Alternaria spp.________________

Nr. Placă: 4
Habitat:
Iconostas Biserică Vama
Deţinător: Complex Muzeal Bucovina
Locul Recoltării:
Verso - Icoană împărătească „înălţarea
Domnului”
Aspectul Macroscopic:
f. Forma colonici: regulată
2. Dimensiunile coloniei: 4,5 cm
3. Aspectul, culoarca: roz-albicios
4. Suprafaţa coloniei - consistenţa:
pufos
5. Reversul: alb-gălbui
6. Marginile colonici: fimbriat
7. Exudat: nu prezintă exudat
Aspcctul Microscopic:
Subîncrengătura: Ascomycota
Clasa: Sordariomycetes
Ordinul: Hypocreales
Familia: Nectriaceae
Genul:Fusarium spp.

Foto: Anexa IV,
Altcmaria spp.

Foto: Anexa I Proba IV

ictiopatogcnic) dintre care cei mai importanţi sunt factorii biotici şi cei de microclimat:
«emperatura şi umiditatea; diferenţele mari de temperatură şi umiditate au favorizat
»lir/voltarea atacului fungic, care s-a extins pe fondul numeroaselor substanţe organice
tlm compoziţia tehnicii picturale, cât şi a suportului de lemn (lignină, cleiuri etc.)
• Procesele fizico-chimice declanşate de atacul fungic au avut evidente
i. pcrcusiuni negative asupra icoanelor, producându-le degradări ireversibile ca:
dccolorarea pigmenţilor, opacizarea peliculei de vemi cu pierderea lizibilităţii imaginii
picturale etc.;
• în vederea stabilirii tratamentelor s-au efectuat analize biologice şi
microbiologice care au dus Ia identificarea următoarelor genuri de fungi : Penicillium
\/>p., Alternaria spp. şi Fusariu/n spp.
• Tratamentele curative (de stopare a atacului biotic) şi cele de conservarerestaurarc sunt menite sa redea iconostasului integritatea, funcţionalitatea şi reintrarea în
uzul liturgic;
• Trebuie acordată o deosebită atenţie măsurilor de conservare activă ce trebuie
aplicate, măsuri ce se referă, în mod special, la controlul factorilor de microclimat, şi
anume asigurarea parametrilor termici, de umiditate şi a curenţilor de aer conform
normelor dc conservare în vigoare (temperatura să fie cuprinsă între 18-20°C, iar
umiditatea relativă între 40-65%) cu ajutorul unor instalaţii; controlul periodic în
vederea identificării unui atac fungic sau xilofag; desprăfuiri şi curăţiri uscate periodice;
îndepărtarea surselor de iluminat excesiv care ar putea duce la apariţia unor
degradări,etc.

Foto: Anexa II, Proba
IV

Foto: Anexa IV,
Fusarium spp.

Concluzii
In urma studiului aprofundat şi a investigaţiilor făcute asupra iconostasului din
biserica Vama din Muzeul Satului Bucovinean Succava, putem concluziona
următoarele:
• Proccscle dc degradare sunt determinate dc un complcx de factori (compexul
432

433

Iconostasul bisericii Vama din Muzeul Satului..,

ANEXA I
Prelevare probe biologice

ANEXA II
Creşterea probelor pe mediu de cultură Sabouraud

m%'wtvw
(stânga privitor)

Prelevare proba II - Uşa diaconească
stânga

Proba I - observaţie macroscopică

Proba II - observaţie macroscopică

■HHB nr BbHBBMH

k iZ ă a
Prelevare proba III - Fragment
„încercarea credinţei lui Avraam”

prooa v - Uşă
împărătească stânga

Prelevare proba IV - ioană
împărătească „înălţarea Domnului” (Verso)

Proba III - observaţie macroscopică

Prelevare proba VI - Registrul
Apostoli (dreapta privitor)

Proba V - observaţie macroscopică

Proba IV - observaţie macroscopică

Proba VI - observaţie macroscopică
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ANEXA III

ANEXA IV

Creşterea probelor pe mediu de cultură Sabouraud - observaţie la stereomicroscop

Identificarea speciilor Ia microscopul optic

Proba I - observaţie stereomicroscop

Proba II - observaţie stereomicroscop

Penicillium spp. - P.I, P.II, P.III, P.IV, P. V, P.IV

Alternaria spp. - P.II

Fusarium spp. -P .IV

The iconostasis of Vama church from the Bucovina Village Museum.
Microbiological analysis - case study

Proba V - observaţie stereomicroscop Proba VI - observaţie stereomicroscop

The biodegradation o f works o f art made o f organic matter (paper, wood, textile,
leather, etc.) occurs especially because o f the heterotrophical microorganisms which arc
capable o f degrading enzymatically the organic materials.
The biodegradation is easily noticebile once the microclimatic conditions
favorized the apparition and growth o f microorganisms (temperature and relative
humidity), specifically a relative humidity higher than 60% associated with a
temperature o f over 20°C.
The physicochemical process caused by the fungus attack on the iconostasis of
Vama church from the Bucovina Village Museum, Succava, damaged in an obvious
way, the paintings. Biological and microbiological analyses were made in order for the
treatment to be adopted, which Ied to identifying the following fungus: Penicillium spp.,
Alternaria spp. and Fusarium spp.
437

PROBLEMATICA RESTAURĂRII ICOANEI „SOBORUL MAICII
DOMNULUI” - STUDIU DE CAZAlexandrina CUŢUI

Icoana face parte clin colecţia Complexului Muzeal Bucovina, reprezentând
„Soborul Maicii Domnului”, de la sfârşitul sec. XIX. Este o realizare în stil lipovenesc,
unde s-au folosit ca materiale de lucru vopsele tempera pe suport din lemn de tei.
Imaginea prezintă două registre principale: în registrul inferior apare reprezentată
biserica luptătoare (preoţi şi credincioşi) iar în registrul superior biserica biruitoare
(Maica Domnului şi sfin ţii).
Icoana a fost adusă în laborator într-o stare avansată de deteriorare. Prezenta
numeroase degradări la toate nivelurile atât la stratul pictural şi stratul de preparaţie, cât
şi la suport - accsta din urmă având un aspect spongios datorat atacului xilofag şi
fungic, fiind şi desprins în cele două părţi care compun panoul iar colţul superior stâng
al icoanci lipsind datorită unor agresivităţi mecanice. La îmbinarea cclor două bucăţi
care compuneau panoul, în partea superioară şi cea inferioară au fost găsite sub grund
bucăţi de material textil care fusese aplicat pentru a spori rezistenţa acesteia.
Prima intervenţie care a fost efectuată, a fost aplicarea facing-ului, pentru a fi
protejat şi stabilizat stratul pictural în timpul tratamentelor de dezinsccţic şi a
intervenţiilor cc urmau a fl aplicate suportului. A fost aplicată foiţă japoneză cu o
soluţie din clei dc peşte în concentraţie de 3%.
Tratamentul insecto - fungicid a fost cfectuat în mediu închis cu soluţie dc
Xilamon.
Au fost îndepărtate traversele accstca fiind necorcspunzătoarc.
Curăţirea versoului a fost efectuată prin metode fizico -chimice (tamponări
umede dc hidroxid de sodiu ( NaOI I ), alcool etilic şi acid acetic), urmat de neutralizare
prin pasivare.
A urmat apoi aducerea în parametrii normali a umidităţii. Această operaţie s-a
efectuat prin călcare ( cu fierul + hârtie filtru ) şi presare alternativă cald - rece.
S-a efectuat cântărirea obiectului, acesta având o greutate dc 1,295 kg.
Următoarea etapă a fost impregnarea suportului. Pentru această etapă am ales
pentru început impregnarea prin imersie, folosind o soluţie dc paraloid B 72 în
concentraţie de 7% , ca vehiculant folosind toluenul. Această operaţie a determinat
stabilizarea prealabilă a structurii suportului. A urmat apoi lipirea celor două părţi
componentc, operaţie ce s-a efectuat cu un chit pc bază de paraloid B 72 şi toluen în
proporţii de 1:1. S-au folosit dibluri dc bambus datorită faptului că au o elasticitate
mare, astfel evitându-se crearea tensiunilor asupra suportului fragilizat. Am efectuat
apoi impregnarea prin picurare a zonelor care nu au răspuns impregnării anterioare. La
această operaţie s-a folosit un perfuzor, astfel impregnarea tăcându-se succesiv şi
controlat. După accastă operaţie am recântărit obiectul, acesta ajungând la o greutate
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mai mare decât cea precedentă cu 0.177 kg (respectiv 1,472 kg). Am efectuat apoi
reconstituirea colţului lipsă, prin parchetare, folosind beţe dc bambus şi fâşii din lemn
de tei, ca liant folosindu-se tot paraloid B 72 în concentraţie mare. Peste lemn s-a folosit
mai întâi un chit pe bază de clei de origine animală, rumeguş şi praf de cretă.
Etapa care a urmat a fost cea de readucere în plan şi consolidarea stratului
pictural. Această operaţie s-a efectuat aplicând o soluţie din clei de peşte în concentraţie
mică de 3 % în care s-a adăugat puţină miere de albine cu rol de emolient şi antiseptic.
Readucerea în plan s-a făcut succesiv prin călcări alternative calde (cu spatulă
electrică) şi rcci ( prin presare cu lespezi de marmură).
A urmat apoi îndepărtarea foiţei japoneze, curăţarea şi degresarea lacunelor.
Soluţia folosită a fost compusă din alcool etilic absolut şi apă distilată ( 50:50 ). A
urmat apoi chituirea lacunelor cu un chit obţinut din clei de peşte 9 % şi praf de cretă.
Finisarea chitului s-a efectuat cu materiale uşor abrazive, iar la sfârşit s-au folosit dopuri
de plută umectate pentru obturarea porilor.
Curăţarea murdăriei aderente şi ancrasate de pc suprafaţa pictată s-a efectuat
prin metode fizico-chimice fiind emoliată cu soluţii standard şi îndepărtată cu bisturiul.
Petele de vopsea s-au îndepărtat cu decanol. Reintegrarea cromatică a fost efectuată prin
metoda velatură. Stratul pictural suferise deteriorări şi din cauza expunerii icoanei care a
fost făcută necorespunzător, în apropierea unei surse de căldură sau la soare. Aceasta
prezintă arsuri ale stratului pictural pe două benzi care o transversează orizontal.
Vernice-ul icoanei era brunificat, iar murdăria aderentă şi cea ancrasată erau
încorporate în el. Acesta a fost subţiat şi uniformizat. Vernice-area finală a fost realizată
cu vernice retuş apoi cu vemice pentru tempera.
Ulterior obiectul a fost dus la secţia restaurare lemn pentru înlocuirea traverselor
nefuncţionale.

Problematica restaurării icoanei „Soborul Maicii Domnului”

Fig. 3. Imagine verso după curăţire

Fig. 5. Reconstiturea colţului lipsă
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Fig. 4. Imagine colţ lipsă

Fig. 6. Chituire şi probe de curăţare
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ASPECTE PRIVIND DEGRADĂRILE DATORATE INSECTELOR
XILOFAGE ASUPRA UNOR BISERICI DIN LEMN DIN JUDEŢUL
SUCEAVA
Loredana AXINTE

Specii de insecte dăunătoare semnalate la bisericile luate în studiu

Fig. 7. Imagine finală

La problematiquc de la restauration de l'icone "Le Synode de Ia Sainte
Vierge" - etude de cas

L'icone fait pârtie de la collection du Complexe Museeal de Bucovine et
represente "Le synode de la Sainte Vierge". C est une realisation d'origine russe (style
lipovenesc), ou on utilise comme materiaux les couleures tempera au support de bois de
tilleul. L'image presente deux registres principaux : au registre inferieur on a represente
l'eglise combattante (les pretres et les croyants) et au registre superieur - l'eglise
victorieuse (La Sainte Vierge et les saints).
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Cercetările efectuate în România cu privire Ia insectele xilofage dăunătoare
bunurilor dc patrimoniu din lemn sunt relativ reduse ca număr, cu toate că, în ultimii ani
acest domeniu de cercetare interesează din ce în ce mai mult. Autorii nu se opresc în
studiul lor asupra pieselor din lemn expuse în aer liber, sau a celor expuse în interior,
deoarece problema biodegradării acestor bunuri dc patrimoniu este dată de polifagia
speciilor de coleopterc, considerate xilofage şi adaptabilitatea acestora pc diferite tipuri
de substrat.
Factorii dc biodcgradarc constituie una din cele mai importante cauze care
influenţează în mod negativ longevitatea materialului lemnos, implicit a monumentelor
de arhitectură din lemn. Fiind materie organică, lemnul este supus aceloraşi legi ale
naturii biologicc, carc tinde, în timp să se descompună în constituenţii săi primari.
Diversitatea de esenţe lemnoase utilizate în construcţii, arc drept consecinţă o mare
diversitate de agenţi dc biodcgradarc: bactcrii, alge, fungi, licheni, muşchi, plante
superioare, insecte şi păsări.
Lemnul este atacat de insecte în toate stadiile, dc la formare până la degradarea
completă. Lemnul sănătos este atacat dc dăunătorii primari, carc preferă lemnul mustind
de sevă provocând sensibilizarea arborilor (Buprestide, Lepidoptere). Cerambycidcle
urmează în eşalonul imediat următor, cu toate că, adesea pot acţiona şi ca dăunători
primari. Multe specii preferă lemnul învechit, ajuns la anumite transformări chimice.
Anumite esenţe lemnoase sunt mai căutate dc cătrc inscctcle xilofage, iar bunurile de
patrimoniu confectionatc din lemn, având deja patina vremii, sunt ccle mai preferate.
în vederea efectuării cercetărilor privind starea de conservare a unor biserici din
lemn din judeţul Succava, s-a colectat material biologic, reprezentat de insecte
dăunătoare bunurilor de patrimoniu, în perioada iulie - august 2008 de la opt obiective:
Adâncata - Biserica „Sfanţul Dumitru”, Boroaia Veche - Biserica „Sfinţii Apostoli”,
Băişcşti - Biserica „Sfinţii Arhangheli”, Drăguşeni - Biserica „Sfanţul Spiridon”,
Horodnic de Jos - Biserica „înălţarea Sfintei Cruci”, Lămăşeni - Biserica „Sfanţul
Nicolae”, Praxia- Biserica „Sfântul Gheorghe”, Vama - Biserica „înălţarea Domnului”.
Datele obţinute sunt expuse în tabelul următor:

443

Loredana AXINTE

NR.
CRT.

OBIECTIV

ORDIN

FAMILIE

1.

Adâncata Biserica "Sfântul
Dumitru"

Anobiidae

2.

Boroaia Veche Biserica "Sfinţii
Apostoli"
Băişeşti - Biserica
"Sfinţii
Arhangheli"
Drăguşeni Biserica "Sfântul
Spiridon”
Horodnic de Jos Biserica "înălţarea
Sfintei Cruci"
Lămăşeni Biserica "Sfântul
Nicolae"
Praxia- Biserica
"Sfântul
Gheorghe"
Vama - Biserica
"înălţarea
Domnului"

Anobiidae

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ptinidae
Anobiidae

Anobiidae
Coleoptera
Anobiidae

Anobiidae

Aspecte privind degradările datorate insectelor ...

SPECIE
Xestobium rufovillosum
De Geer.
Priobium carpini Hrbst.
Ptilinus pectinicornis L.
Anobium punctatum De
Geer.
Ptinus fur Linne
Anobium punctatum De
Geer.
Anobium punctatum De
Geer.
Ptilinus pectinicornis L.
Anobium punctatum De
Geer.
Ptilinus pectinicornis L.
Anobium punctatum De
Geer.

Anobiidae

Anobium punctatum De
Geer.

Anobiidae
Ccrambycidae
Ptinidae

Ernobius mollis L.
Hylotrupes bajulus L.
Ptinus fur Linne

Fig. 1. Anobium punctatum De Geer, 1774 (Moşneagu M. 2007)
Anobium punctatu în natură, atacă părţi moarte ale copacilor precum ramurile
tăiate dc fag, nuc (Hickin, 1963) de pc care a fost îndepărtată scoarţa. în interioare atacă
obiectele din lemn, precum şi lemnăria din structura clădirilor (plafoane, podele,
lambriuri, grinzi (Hickin, 1963), intensitatea atacului fiind evidentă doar pe suprafeţele
de lemn nepeliculizate, datorită numărului mare de orificii de zbor, în timp ce pe
suprafeţele peliculizate sau grunduite numărul accstora poate fi foarte mic. Dintre
esenţele de lemn arc preferinţă pentru celc moi, răşinoase sau foioase, precum teiul,
mesteacănul, plopul, arinul, bradul, pinul. Bucşa L. (2006) a întâlnit atacul acestei specii
şi la esenţele lari, în special la lemnăria confecţionată din mai multe esenţe asociate:
stejar, gorun, fag. Preferă lemnul vechi de peste 20-30 de ani, şi minim de 4-6 ani, însă
au fost înregistrate atacuri şi la lemn de 2-4 ani. S-a constatat că atacul este cu atât mai
intens, cu cât suportul este mai vechi. De asemenea, caută lemnul cu o umiditate mai
ridicată. (Mustaţă M., 1998). Comunicarea sonoră a adulţilor se realizează prin lovirea
lemnului cu pronotul, de unde şi denumirea populară a insectei de “ceasornicar” .
Ptilinus pectinicornis Linnaeus, 1758 este o specie comună pentru întreaga
Europă, fiind întâlnită şi în ţările Mcditeranei orientale.

Tabel 1. - Specii de coleoptere xilofage dăunătoare bunurilor dc patrimoniu din lemn
semnalate la unele biserici din lemn din judeţul Suceava.
Cele mai multe specii dc coleoptere sunt cuprinse în subordinul Polyphaga
(Omnivore). Insectele semnalate pc bunurile dc patrimoniu din lemn, fac parte din
grupa coleopterelor polifagc, adaptate la accst tip de substrat, din acest motiv sunt
considerate ca fiind xilofage.
Anobium punctatum De Geer, 1774, face parte din familia Anobidae,
subfamilia Bostrichoidae. Specia are un areal larg de răspândire, fiind una dintre
speciile care au produs cele mai mari pagube gospodăriilor omeneşti şi valorilor
culturale. Unii autori considcră că este originară din Europa, alţii cred că ar fi din Asia
temperată. Dc asemenea, este prezentă în America de Nord, Africa, şi în Asia tropicală,
în ţara noastră accastă specie este întâlnită pretutindeni, fiind prima specie dz Anobidae
semnalată în literatura noastră cntomologică.
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Fig. 2. - Ptilinus pectinicornis Linnaeus, 1758dorsal (a.), ventral (b.), dimensiune (c.),
(original)
Ptilinus pectinicornis este întâlnit în arborii tăiaţi sau în lemnul pus în operă,
preferând foioasele: fag, paltin, carpen, arin, nuc, stejar, plop, salcie, mult mai rar fiind
atacat lemnul de răşinoase. A fost găsit şi în placaj (Hickin, 1963). Galeriile de diametru
foarte redus se găsesc în alburn, deci provoacă daune estetice, mai puţin structurale.
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Ptilinus fuscus atacă lemnul prelucrat, din plop şi salcie.
Specia Xestobium rufovillosum De Geer, 1774, a fost semnalată în Europa,
Africa dc Nord, America de Nord dar şi Noua Zeelendă unde a fost transportat o dată cu
lemnul atacat. în ţara noastră se întâlneşte pretutindeni. Este întâlnit atât în locuinţe cât

uscate, cu precădere răşinoase, atacul fiind localizat între scoarţă şi lemn, specia fiind
preponderent consumatoare de floem şi cambiu.
Specia Hylotrupes bajulus Linnă ("croitorul de casă”) face parte din familia
Cerambycidae şi a fost semnalată în toată Europa, America şi Africa. Mult timp s-a
considerat că la noi în ţară nu este prezentă, însă a fost semnalat ca dăunător important
pentru lemnul dc construcţie (Bucşa C. 1998).

b . ----Fig. 3. -Xestobium rufovillosum Dc Geer, 1774, dorsal (a., b.)(original)
Xestobium rufovillosum atacă lemnul de esenţă tare (stejar, castan, fag) dar şi
esenţele moi de răşinoase sau conifcre (ulm, nuc, salcie, plop) Este preferată o umiditate
a lemnului de 10-12%. Stejarul vechi şi depreciat dc ciuperci este suportul nutritiv cel
mai apreciat. în lemnul vechi şi depreciat durata ciclului biologic este mai scurtă decât
în lemnul sănătos. Spectrul materialelor cu care se hrănesc aceşti dăunători este destul
dc mare: larvele consumă lemn, hârtie, piele, tesături din legătura cărţii (mătase,
catifea), ceea ce indică trecerea larvelor spre pantofagie
L. Bucşa a făcut studii vaste privind biodegradarea lemnului la 120 monumente
din România şi a evaluat frecvenţa atacului combinat de macromicetc şi anobiide. Cele
mai frecvente spccii de anobiide au fost Anobium punctatum şi Xestobium rufovillosum
care au atacat lemnul în acelaşi timp sau ulterior atacului macromicetelor.
Specia Ernobius mollis Linnaeus, 1758 a fost semnalată în majoritatea
regiunilor globului. După toate probabilităţile, este o specie indigenă a zonelor
temperate, fiind comună în nordul Europei. A mai fost semnalată în America de Nord,
Noua Zeelendă, Australia şi Noua Caledonie unde a fost transportat o dată cu lemnul
atacat. în ţara noastră se întâlneşte pretutindeniunde se regăseşte habitatul biologic al
speciei.

Fig. 5. - Hylotrupes bajulus Linne (a., b.),(original)
Larvele sapă galerii cu aspect interior vălurit, pline de rumeguş. Galeriile sunt
mai numeroase la suprafaţa lemnului şi se întrepătrund, formând adesea o masă
pulverulentă sub un strat intact, striat sau beşicat. La atacuri puternice, acest strat
exterior sc sfărâmă de-a lungul fibrei. Atacul se întâlneşte doar în albumul lemnului
uscat dc răşinoase. Pagubele sunt produse cu precădere la lemnul de construcţii. Preferă
spaţiile calde, cu umiditate relativă a aerului mai ridicată (Bucşa C., Bucşa L. 2005).
Ptinus fu r Linne, 1858 (familia Ptinidae, ordinul Coleoptera) este o specie care
are un spcctm de polifagie desftil de larg, consumând diferite materiale, de la hârtie,
ţesături şi chiar lemn, dar şi diverse alte tipuri de materiale, de la alimente, la fibre
textile, alte colecţii de insecte, păsări, herbare etc..

Fig.6. - Ptinus fu r Linne Ş , (dorsal, a.; ventral, b.),(original)

Fig. 4 - Ernobius mollis Linnaeus (vezi:
http://www.koleonteroloaie.de/gallery/index.htmn.

Korynetes caeruleus Degeer (Fam. Cleridae, O. Coleoptera), este considerată ca
fiind una din ccle mai importante insecte prădătoare ale speciei Anobium punctatum
(Hickin, 1963, Vintilă, 1978).

Ernobius mollis atacă numai esenţele de lemn moi, relativ vechi şi de regulă
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Fig. 9. - a., b., c. - Aspecte ale degradării de cătrc insecte xilofage a lemnului dc stejar,
(exterior) la biserica din lemn „Sfântul Dumitru" Adâncata (original)

Fig 7. - Korynetes caeruleus D eg eer- dorsal, a.; ventral, b., (original)
Prezentarea degradărilor datorate insecelor dăunătoare lemnului, I
a bisericile din lemn luate în studiu
Coleopterele xilofage pot folosi ca substrat nutritiv lemnul, apelând fie la
enzimele digestive pe care le sccrctă clc însele, fie la enzimele digestive produse dc
organismele simbionte (endo- sau ectosimbionte).
Lemnul este atacat în zona albumului, dc aceea galeriile nu sunt foarte profunde
(4-5 cm) iar structura de rezistenţă a lemnului dc construcţie nu este pusă în pericol
(Liotta, 1998). Atacul se poate extinde şi asupra duramenului, dacă este degradat fungic
anterior. Degradările cele mai importante, asupra bunurilor dc patrimoniu din lemn,
datorate insectelor xilofage, sunt în speţă cauzatc dc larvele acestora. Indivizii în stadiu
larvar, în procesul dc hrănire, sapă galerii în lemn sau sub scoarţă, în unele cazuri, până
cc acesta devine spongios, pierzându-şi complet rezistenţa mecanică. Adulţii cclor mai
multe spccii, nu se hrănesc aproape deloc, ci produc orificii de eclozare, afectând
îndeosebi integritatea cstctică a bunului cultural din lemn, care este folosit ca substrat.

Fig. 10. - a., b., c. - Aspectul lemnului dc răşinoase, în urma degradării combinate, de
către ciuperci şi insecte xilofage (exterior), la biscrica din lemn ,.Sfântul Dumitru"
Adâncata (original)

Biserica din lemn Sfanţul Dumitru” - Adâncata (sec. XVII -XVIII ).
Fig. 11. - a., b., - Aspectul lemnului pictat, în urma degradării combinate, de către
ciuperci şi insecte xilofage (interior, naos, peretele nordic), la biserica din lemn
„Sfântul Dumitru" Adâncata (original)

Fig.- 8. Biserica din lemn „Sfanţul Dumitru" - Adâncata (original)
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Fig. 15. - a, b, - Aspecte ale degradării icoanei „Maicii Domnului”, de către insectele
xilofage - Biserica din lemn Boroaia Veche - „Sfinţii Apostoli” (original)

Biserica din lemn „Sf. Spiridon”- Drăguşeni (sec. al XVIII-lea)

Fig. 1 2 .-a . b, c, d, c - Detalii ale degradărilor produse d c Xesrobium rufovillosum în
icoana „Iisus Hristos” de la biserica din lemn „Sfântul Dumitru” Adâncata (original)
Biserica din lemn „Sf. Apostoli” - Boroaia Vechc (sec. al XVIII-lea)

Fig. 16. - Biserica din lemn „Sf Spiridon" - Drăguşeni (original)

Fig. 13. Biserica din lemn „Sf. Apostoli” - Boroaia Veche (original)

Fig. 14. - a, b, - Orificii de zbor practicate de insecte xilofage prin stratul de vopsea
(interior, naos) - Biserica din lemn Boroaia Veche - „Sfinţii Apostoli” (original)
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Fig. 17. - Aspecte ale degradării lemnului de stejar (orificii, rumeguş, g alerii) la
biserica din lemn „Sfântul Spiridon” - Drăguşeni (original)
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Biserica din lemn "Sfântul Nicolae" - Lămăşeni (sec. al XVIII-lea).

Fig. 21. - Aspcctc ale degradării. Degradări datorate atacului de către Anobium
punctatum, (a. ,b.- iconostas, c. -perete vopsit), la biserica din lemn
''Sfinţii Arhangheli " - Băişeşti (original)
Fig. 18. - Biserica din lemn "Sfântul Nicolae" - Lămăşeni (original)

Biserica din lemn "Sfântul. Gheorghe" - Praxia (sec. al XVIII-lea)
8

Fig. 19. - Degradări datorate atacului de către Anobium punctatum. (a. -strană, b.iconostas actual, c. -friză decorativădin vechiul iconostas), la biserica din lemn
" Sfântul Nicolae" - Lămăşeni (original)
Biserica din lemn ”Sf. Arhangheli" - Băişeşti (sec. al XVIII-lea)

Fig. 20. Biserica din lemn "Sf. Arhangheli"- Băişeşti (original)
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Fig. 22. - Biserica din lemn "Sfântul. Gheorghe" - Praxia (original)

Fig. 23. - Aspecte ale degradării datorate atacului dc către Anobium punctatum, (a. ,b.,
c., - strană arhierească), la biserica din lemn " Sfântul Gheorghe " - Praxia (original)
Biserica din lemn "înălţarea Sfintei Cruci" - Horodnic de Jos (sec. al XVIII-lea)
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Biserica din lemn - "înălţarea Domnului" Vama (sec. ;tl \ \ II l-lea)

Fig. 24. - Biserica din lemn "înălţarea Sfintei Cruci" - Horodnic de Jos (original)
Fig. 26. - Biserica din lemn -

Domnului" Vama (original)

Fig. 27. - a., b. - Aspectul lemnului de răşinoase, în urma degradării combinate, de către
ciupcrci şi insecte xilofage (exterior, sud), la biserica din lemn
"înălţarea Domnului" - Vama

Fig. 25 - Aspccte ale atacului activ datorat Anobiidaelor (a., b., c., d. - iconostas; e. perete exterior; f. - strană; traversă icoană), în biscrica din lemn "înălţarea Sfintei
Cruci” Horodnic dc Jos -(original)
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Fig. 28. - a., b., c., d., e. - Diferite tipuri dc orificii practicate dc insecte dăunătoare, în
lemnul de construcţie al bisericii "înălţarea Domnului" - Vama
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Concluzii
Ncccsitatea păstrării şi transmiterii mai departe a valorilor culturalc, impune
studierea factorilor care influenţează in mod nefast starea de conscrvarc ale acestora
Biodegradarca sc manifestă în special, prin corelarea acţiunii microorganismeloi
(bactcrii, fungi) cu cca a atacurilor inscctclor xilofage, constituind un factor deosebit dc
important în ceea ce priveşte starea de conservare a bunurilor culturale.
Lemnul este un material foarte des întâlnit în alcătuirea bunurilor cu valoare
patrimonială, folosit atât dc cătrc artişti, cât şi de constnictori sau simpli meşteşugari.
Fiind un material deosebit de susceptibil privind biodegradarca, implicit şi starea de
conscrvare a acestor valori este puternic influenţată de acest fapt.
La toate din biscricilc de lemn din judeţul Succava, pe care le-am luat în
studiu, am observat că starea de conscrvarc este într-o măsură mai marc sau mai mică,
afectată dc acţiunea factorilor dc biodcgradarc, cu precădere a insectelor xilofage.
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Des aspects concernant les degradations dues aux inscctes xylophages sur des
eglises du bois de departement dc Suceava

Le bois, sous ses formes variecs, a ete pour l’homme un des plus utilcs
materiaux dc construction. Les types ct la qualitc du bois utilisc par l’homme sont
dependants des conditions climatiqucs et des types de sol, ccla se reflcte dans les formes
de structure clevces.
La contrcc de Succava, unc zone montagneuse et collinaire, couvertc de bois
etendus de conifcrcs et arbres â feuilles tombantes, illustre richemcnt la gammc des
realisations architectoniques cn bois. Plus accessiblc que la pierre, avec unc bonne
isolation thermique, plus facilcmcnt â travailler, le bois a etc durant des siecles lc
principal materiei utilisc dans l’architecture rurale.
Aujourd’hui, dans lc departement de Suceava, le numero des eglises en bois
avec une cxistencc plus longuc dc 200 annees pcut etre estime â approximativement 40.
Le deşir de remplacer ccs eglises avec des fondations plus riches en pierre, manifcstces
le long du XlX-eme siecle, les incendics frcquentes, les destructions ct l'indiffcrcnce, la
malveillance et plusicurs fois, meme les bonnes intentions materialisees par des
interventions totalcmcnt inadequates, ont mene â l’aggravation de l’etat de conscrvation
de ccs monuments.
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En general, les degradations du bois rcsultent â la suite dc Faction d’im
complexc dc factcurs ctiopatogcnes, abiotiques et biotiqucs. Les insectcs xylophngct
produisent au bois des importants types dc degradations, panni lesquclles la perte dc Li
resistance mecanique et l’affectation esthetiquc. Pour les biens culturcls cn bois, cottc
chose est extremement nocivc, parcc qu’cllc leur affectc Fintcgritc et la “sânte”, limitam
leur cxistcncc et la transinission dc ces valcurs plus loin.

NOTE DE LEC TU R Ă

T Y R A G E T IA ,
M u /cu l N aţional dc A rheologie şi Istorie a M oldovei,
C hişinău, voi. I [XVIIJ, nr. 1 şi nr. 2, 2007.
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Anuar al Muzeului Naţional dc Arheologie şi Istoric a Moldovei, revista
Tyragetia (scrie nouă), este structurată în două volume diferite; primul conţine articole
dc arheologie şi istorie antică, iar cel de-al doilea volum reuneşte mai multe studii de
istorie medievală, modernă şi contemporană, precum şi unele lucrări dc muzeologie.
Volumul I (405 pag.), cuprinde câteva studii şi articole dedicate unor aşezări
paleolitice din stânga Prutului, investigate de cercetători cunoscuţi precum Ilic Borziac
şi N. Chctraru. Pentm eneolitic reţin atenţia două articolc dcdicatc interpretărilor
fotografice ale unor aşezări Cucutcni-Tripolie şi depozitului dc piese liticc de la
Costeşti. Perioada timpurie a epocii bronzului este bine reprezentată prin câtcva articole
ce aduc în prim plan mărturii arheologice provenite din investigarea unor monumente
funerare din etapa cronologică amintită. Pentru prima epocă a fierului sunt consacrate
câteva articole care valorifică cercetările arheologice din mai multe cetăţi hallstattiene
aflate pc malul drept al Nistrului, prccum ccle de la Saharna. Câteva studii şi articolc
sunt dcdicatc raportului stat-biserică în Imperiul Roman, puterii şi legitimării acesteia
în cadrul aceluiaşi imperiu, sau elementelor creştine la nord de Balcani în sec. IV-V1
e.n., pentru a aminti doar unele dintre contribuţiile la cunoaşterea antichităţii şi a
primelor sccolc din mileniul 1. Unele contribuţii carc privesc aspecte sociale şi
religioase specificc evului mediu se regăsesc, dc asemenea, între paginile acestui volum.
Volumul II (367 pag.) reuneşte numeroase contribuţii ştiinţifice care acoperă o
gamă variată dc subiectc, de la strategii militare medievale şi istorie bisericcască până
la rolul minorităţilor în economia Basarabiei. Pentru a contura o imagine cât mai clară a
curpinsului acestui volum vom aminti câteva dintre ccle mai importante subiccte, care
sugerează anumite direcţii dc cercctare. Astfel, ccrcctărilc din cadrul unor aşezăminte
bisericeşti, relaţia dintre creştinismul popular şi ritualurile funerare medievale,
influenţele athonite asupra vieţii spirituale a Moldovei, dreptul dc ctitorie în Ţările
Române între secolcle XIV-XVI, sunt câtcva dintre contribuţiile carc se încadrează în
sfera de ccrcetări dcdicatc istorici ecleziastice. Rolul evreilor în viaţa economică a
Basarabiei şi dinamica populaţiei lipoveneşti în spaţiul pruto-nistrean sunt câteva dintre
subicctcle care conturează posibilitatea valorificării importanţei elementului etnic în
spaţiul basarabean. Din sfera studiilor istoricc cu privire spccială asupra vieţii
economice pot fi amintite câtcva contribuţii carc au ca subiect ccntral activitatea
comercială a Basarabiei în sccolul XIX. Nu lipsesc nici articolele carc tratează aspcctc
diplomatice din prima jumătatea a secolului XX, cu privire spccială asupra relaţiilor
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sovicto-cngleze şi româno-bulgare.
O parte importantă în cadrul accsUii volum este dedicată activităţii muzeale şi
posibilităţilor dc valorificare ale patrimoniului arheologic.
Ficcare din cele două volume conţine şi un număr important dc reccnzii.
Rezumatele în diferite limbi străine şi chiar studii întregi redactate în engleză şi
rusă, permit ccrcetatorilor din alte ţări să utilize revista Tyragetia, ca pe un instrument
bibliografic deosebit dc util. Nu în ultimul rând, calitatca grafică a accstei publicaţii o
situează printre cclc mai importante pcriodicc din Moldova.

V A L E N T IN A. D E R G A C E V , O skipetpah, o losadjah, o vojne. E tjudy v
zascitu m igracionnoj kon cepcii M. G im butas
E ditura “N estor-Istorija”, Sankt-P etersburg, 2007, 488 p.
(inclusiv 172 figuri, 43 tabele, 12 hărţi, 3 anexe)
Sergiu C onstantin E N EA

Volumul, carc impresionează la prima vedere
atât prin dimensiuni, cât şi prin calitatea grafică, este
structurat în trei mari părţi: prima Despre concepţia
migraţionistă a M. Gimbutas şi reflectarea ei in
materialele culturii Cucuteni-Tripolie (p. 21-66),
partea a doua Despre sceptre (p. 69-212), iar cea dc-a
treia Despre cai (p. 215-412), la care se adaugă o
introducere, Din partea autorului (p. 17), trei anexe
(p. 415-454), trei scurte rezumate, în limbile rusă,
engleză şi română (p. 455-469), o bibliografic (p.
470-486) şi o listă a abrevierilor (p.487).
Autorul îşi construieşte volumul pornind de la
verificarea arheologică a concepţiei migraţioniste
enunţată de către Maria Gimbutas, referitoare la
originea indoeuropenilor şi expansiunea lor din est
spre vest, în zona carpato-dunăreană şi în Balcani; în
prima parte a lucrării este prezentată sumar, dar şi
comentată,concepţia migraţionistă a cercetătoarei amintite (cu cele trei valuri de
inigraţie, primul între 4400-4300 BC, al doilea între 3500-3300 BC şi al treilea între
3100-2900 BC), după care autorul volumului trece la identificarea posibilelor dovezi ale
acestor migraţii.
Ccrcctarea întreprinsă şi cuprinsă în acest volum vizează, mai ales, primul val al
migraţiei, pe care autorul îl plasează în timpul fazei A a culturii Cucutcni şi care este
analizat prin prisma dovezilor lăsate de aceste populaţii nomade care s-au deplasat în
acest areal.
Autorul încearcă să acrediteze existenţa unor ciocniri violente şi cauzatoare de
mari distrugeri în timpul fazei A, conflicte ce au avut cauze externe, respectiv
pătrunderea dinspre stepele estice a primului val nomad; demonstraţia are la bază
analizarea a trei aspecte: fortificaţiile aşezărilor (p. 36), toponimia (p. 42) şi mijloacele
dc război (p. 49, cu o privire specială asupra vârfurilor dc săgeţi). Demonstraţia
autorului este susţinută de numeroase tabele, amintind aici pc cele despre fortificaţii (p.
1 Valentin A. Dergadcv, Despre sceptre, cai şi război. Studiu in apărarea concepţiilor
migraţioniste a M. Gimbutas.
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37) şi răspândirea vârfurilor de săgeţi (p. 50); dc multe ori, tabelele sunt însoţite dc
grafice şi figuri. Din datele prezentate se observă o crcştere semnificativă a vârfurilor dc
săgeţi din aşezările Cucuteni A şi A-B, pe care autorul le pune tocmai pe seama acestoi
conflicte, excluzând intensificarea vânătorii în accastă perioadă, de vreme ce oasele de
animale sălbatice (provenite din vânătoare) sunt în continuare puţine (graficul 9, p. 54).
Existenţa acestor impactc violente este dovedită şi de sporirea bruscă a metalului, folosit
în special la fabricarea armelor, autorul exemplificând prin răspândirea cuţitelor de tip
Usatovo.
în accst moment, autorul sc întreabă2 cine au fost aceşti nomazi şi dc unde a
venit accastă ameninţare? Din accastă întrebare rezultă ceea ce autorul a numit „cartea
de vizită” a oaspetului nepoftit (p. 56); astfel, elemente de identificare a „oaspetelui
nepoftit” ar fi (p. 57-58): armele (confecţionatc în stepa Europei de Est şi răspândite în
arealul Cucuteni A şi A-B, cum ar fi vârfurile rombice de săgeţi, lamele lungi de cuţit,
topoarele dc tip Mariopol, posibil suliţele cu vârfuri de os, precum cel de la
Giurgiulcşti), sceptrcle de piatră, ceramica cu scoică (originară din stepele estice şi
carc apare pentru prima dată în bazinul dunăreano-carpatic în Cucuteni A), înhumarea
în poziţie întinsă (cc apare în Cucutcni A-Tripolie B|, la Scânteia, întâlnită şi în etapele
târzii, la Traian, Nczvisko, datele antropologice indicând evidente asemănări între
aceste schelcte şi ccle de la Mariopol sau de pe Nipru şi Doneţ), statuetele
antropomorfe de bărbat şi falusurile (ca simboluri ale dominaţiei bărbatului),
podoabele din scoică Unio (de tip Mariopol, întâlnite şi la Decea Mureşului), iar în
final, autorul considcră că şi roata poate constitui un indiciu, dar acest aspect mai
trebuie vcrificat (dc ex. Puricani, p. 58).
La sfârşitul primei părţi, este inserat un amplu repertoriu, diferenţiat pe culturi
(Prccucuteni-Tripolie A, Cucuteni A-Tripolie B|, Cucuteni A-B-Tripolie B2, Cucuteni
B-Tripolie C|, Horodiştea-Foltcşti-Tripolic C2), care cuprinde: coloana 2 - aşezări, 3 toponime, 4 - fortificaţii, 5 - vârfuri dc săgeţi, 6 - oase de animale sălbatice, 7 bibliografie (p. 59-66).
Partea a doua a volumului (p. 69-212) este dcdicată studiului sceptrelor
zoomorfe dc piatră, datate în eneolitic, în contextul Europei de Est şi Sud-Est; această
problemă a mai fost discutată pe larg şi cu alte ocazii', aici fiind reluate câteva din
concluziile mai vechi ale autorului. Până în prezent se cunosc aproximativ 40 de astfel
dc sceptic; apariţia acestor obiccte, primul acum peste o sută dc ani1 (tabel 1, p. 71), a
atras atenţia cercetătorilor asupra lor, până în prezent, sceptrelor de piatră fiindu-le
volum.

: Accastă metodă, dc a pune întrebări şi a găsi răspunsuri, este folosită foarte frecvent în

Valentin Dergadev, Două schiţe în susţinerea teoriei migraţioniste. Consideraţii
referitoare la problema interacţiunilor populaţiei de stepă cu vechii agricultori din Europa de
Est şi Sud-Est în perioada eneolitic-bronz timpuriu, în Thraco-Dacica, XXI, 2000, p. 33-101;
Idem, K ul’turnaja funkeija skipetrov i model' ih vozmoinoj arheologizacii (Po dannym
gomerovskovo eposa), în Stratum-plus, 2, 2001-2001, p. 335-369; Idem, O skipetrah. Etjudy v
zascitu migracionnoj koncepcii M. Gimbutas, în Revista Arheologică. Serie Nouă, 1. 2005, 2, p.
6-166.
4
în 2007, în Ucraina, s-a mai descoperit încă un sceptru zoomorf de piatră, de tipul
celor realiste, care nu a fost cuprins în acest volum. Informaţie amabilă de la dl. DergaCev,
căruia îi mulţumim şi pe accastă cale.
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dedicate câteva sute de articole. Cercetătorul moldovean consideră că discutarea
semnificaţiei acestei categorii deosebite de artefacte trebuie făcută în legătură cu trei
;ispecte: problema locului şi timpului domesticirii calului, problema începutului
ierarhizării sociale şi apariţia conducătorului şi problema expansiunii populaţiilor de
stepă în arealul vechilor agricultori din arealul carpato-dunărean şi balcanic (p. 69).
Discutarea problemei sceptrelor începe cu un lung istoric al cercetărilor (p. 7090), împărţit în trei perioade (dc la începuturi până în anii ’50, a doua perioadă este cea
cuprinsă între anii ’60 - ‘80, iar ultima este cea din anii ‘90 ce cuprinde ultimele
apariţii); autorul nu se mulţumeşte numai cu o simplă expunere a unor titluri,
periodizări, interpretări, ci şi comentează aceste apariţii (însă fară a critica autorii care
au scris despre aceste artefacte, evidenţiindu-le, mai ales, meritele).
Analiza sceptrelor este susţinută prin numeroase tabele (tabelele nr. 2/p. 95 şi 3/
p. 98 sunt expuse majoritatea datelor legate de accste obiecte), grafice (de ex. fig. 17/p.
99 în care sunt precizate dimensiunile sceptrelor şi corelaţiile metrice; fig. 38/p. 141
este redată schema tipologică, genetică şi cronologică) şi hărţi (de ex., harta l/p. 143 cu
răspândirea sceptrelor), ce oferă soliditate concluziilor trase de autor. Autorul tratează
sceptrele în ansamblul lor, neinsistând pc diverse clasificări ale sceptrelor, care se pot
facc în funcţie dc materialul din carc sunt făcute, distanţa faţă de sursă, gradul de
stilizare {lăsândaceste clasificări în seama recenzorilor, p. 112), dar observând că toate
au mai multe elemente comune, cum ar fi şlefuirea pieselor şi „spinul” de care se
prindea mânerul (p. 107); singura clasificare legată de sceptre pc care o face autorul este
împărţirea acestora în sceptre realiste (care redau explicit/realist animalul) şi
schcmatice/stilizate (imaginea animalului nu este redată explicit).
Foarte importante sunt consideraţiile autorului despre funcţionalitatea sceptrelor,
în urma analizei, considerând că sccptrele de piatră reprezintă simboluri ale puterii la
populaţiile stepice care pătrund în arealul Cucuteni A şi dovezi ale unei migraţii dinspre
stepele estice spre arealul agricultorilor dunăreano-carpato-balcanic, dar, nefiind exclusă
nici funcţionalitatea sacră (p. 150-151). Rolul acestor artefacte este şi unul social, fiind
purtătoarele unui mesaj despre însemnătatea celui ce le deţine, în sprijinul acestor
concluzii fiind făcute paralelisme cu alte artefacte cu funcţionalitate asemănătoare
(spaţiul cronologic al acestor comparaţii este din paleolitic până în epoca bronzului),
facându-se apel şi la paralelisme ctnograficc. Având în vedere aceste paralelisme,
autorul încearcă să stabilească câteva caracteristici ale sceptrelor (ca obiecte de
prestigiu), anume, să nu fie obiecte uzuale, să nu fie arme (în sensul clasic al cuvântului,
sau folosite la vânătoare), nu erau unelte, erau confecţionate din materiale dure, rare,
necesitau un volum mare de muncă, erau realizate, probabil, de meşteri specializaţi;
risipa mare de efort/lucru pentru crearea unui sceptru nu se justifica decât dacă era
vorba de un obiect cu o însemnătate deosebită.
Dc multe ori, aici, dar şi în întregul volum, autorul semnalează şi încearcă să
rezolve probleme de metodologie; parcurgerea acestui volum crecază impresia unui
„îndrumar” metodologie (cum trebuie făcută o analiză, adresat în special tinerilor
cercetători, dar şi arheologilor mai experimentaţi), cu un vădit scop didactic.
Din analiza cercetătorului de la Chişinău se pot extrage câteva concluzii:
•
sceptrele zoomorfe de piatră eneolitice (atât cele realiste, cât şi ccle stilizate),
cunoscute din zona fluviului Volga şi din Caucazul de Nord până în Balcanii Centrali,
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constituic, sub aspcct tipologic, o catcgorie omogenă, identică, reprezentând douA
variante ale aceluiaşi tip cultural (fig. 38).
• din punct de vedere evolutiv, ccle două grupe stilistice, relativ independente,
se dezvoltă concomitent şi paralel, după aceleaşi canoane (de la simplu la complex, dc
la dimensiuni reduse la dimensiuni relativ mari), pornind de la aceleaşi prototipul i
sceptrele extrem dc stilizate, cunoscute din necropolele Hvalynsk 1-2 (fig. 38).
• apariţia accstor piese originale se leagă, deci, dc purtătorii culturii Hvalyrisk.
de pe cursul mijlociu al Volgăi, dc unde prin intermediul purtătorilor culturii dc tip
Novodanilovka, s-au transmis în arealul culturilor din Caucazul dc Nord, spaţiul
carpato-danubian şi Balcani (fig. 39, hărţile 1 şi 2).
• perioada de existenţă şi răspândire a sccptrclor, în zona carpato-dunăreanîl,
corespundc, în principal, cu Cucuteni A-Tripolic B| sau Gumelniţa A 2 (tabel 20).
• sub aspcct iconografic, atât sceptrele stilizate, cât şi ccle realiste, reprezintA,
în cele mai multe cazuri, imaginea schematizată a calului, în măsură mai mică sau mai
mare (fig. 57-67).
• din punct dc vedere al funcţionalităţii, sceptrele reprezentau, fără îndoialA.
însemne ale puterii, în special ale puterii militare, cu aceste simboluri fiind dotaţi
conducătorii militari (fig. 69).
în partea a treia, cea mai consistentă a volumului (p. 215-412), este analizată
problema cailor. Este examinată chestiunea eventualei identificări a spaţiului şi timpului
domesticirii calului, în viziunea autorului, una din problemele esenţiale pentm
soluţionarea problematicii indocuropenc în general. „Problema calului” este discutată în
contextul general al domesticirii şi creşterii animalelor de către om.
Baza analizei este constituită de către datele furnizate de arheozoologie, dar şi dc
cele arheologice propriu-zise, carc sunt reunite în tabelul 21 (p. 226) şi harta 6 (p. 227);
tabelul este important, deoarece prezintă situaţia comparativă a determinărilor
arheozoologice a oaselor dc cal în contextul mai larg al colccţiilor de oase de animale
domestice, în timp cc harta indică răspândirea oaselor de cal în arealele amintite. Pentm
ccrcetare au fost utilizate colecţii din ncolitic-eneoliticul mijlociu de la Tisa şi Dunăre
până la Caucaz şi Uralul de Sud (aproximativ 190 dc colecţii conţinând date complete
sau fragmentare: anexa I, tabelul 21, hărţile 5 şi 6) şi, de asemenea, toată informaţia
arheologică, conţinând date despre cai (reprezentări, complexe de cult sau morminte cu
oase de cai: fig. 70-71, tabel 31).
Analiza acestor date l-a condus pe autor la câtcva concluzii:
• domesticirea calului reprezintă un fenomen legat de arealul culturilor de stepă
şi silvostepă din sudul Europei dc Est, nu de arealul culturilor din Caucazul dc Nord sau
din zona carpato-danubiană (tabel 30, hărţile 7-10).
• ca areal restrâns de domesticire primară a calului sc profilează regiunile de
silvostepă dc pe cursul mijlociu al Volgăi şi din Uralul de SV, iar contextul cultural al
proccsului este reprezentat dc purtătorii culturii dc pc Volga dc mijloc (regiunea
Samara) din neoliticul dezvoltat (parţial şi cultura Agidelskaja din Uralul de SV) (tabel
30, hărţile 7-10).
• răspândirea calului domesticit de pe Volga mijlocie în alte culturi dc silvostepă
şi stepă din „blocul” est-european arc loc, cel mai probabil, în cneoliticul timpuriu şi
mijlociu.

• în zona carpato-danubiană, crcşterea spontană, bruscă, a numărului de cai, se
face la sfârşitul encoliticului timpuriu (Prccucuteni Ill-monumentcle de tip BolgradAldeni II) - începutul cneoliticului mijlociu (Cucuteni A 1.2 - Gumelniţa A 2) (tabel 29).
• cronologic, proccsul în discuţie coincide cu răspândirea în zona nominalizată
atât a sceptrelor cu cap dc cal, cât şi a monumentelor dc tip Novodanilovka, ceea ce
indică purtătorul acestui fenomen, originea lui din Est şi caracterul „artificial”
(expansiunea militară) dc răspândire al lui.
• concluziile reieşite din analiza izvoarelor arheozoologice şi arheologice
propriu-zise se corelează pe deplin cu cele formulate din analiza independentă a
sceptrelor zoomorfe cu cap de cal. Asta înseamnă că, independent sau izolat, accste
catcgorii de izvoare confirmă concepţia migraţionistă a Măriei Gimbutas.
Evident, sumara noastră prezentare nu este suficientă pentm desluşirea
tuturor nuanţelor cuprinsc în accst volum şi nici nu am avut în vedere acest demers,
scopul fiind dc a atrage atenţia asupra unor aspecte generale. Remarcăm, în final, stilul
dc pamflet, pe alocuri, al automlui, ca şi impresia de caracter didactic şi metodic al
lucrării (chiar dacă el nu este enunţat explicit). Nici micile erori strecurate în text,
inerente pentm un volum dc astfel de dimensiuni, nu merită amintite aici, pentm că,
oricum, ele nu ştirbesc cu nimic înalta calitate ştiinţifică a textului.
Chiar dacă lucrarea este redactată în limba rusă, prezenţa cuprinsului în limbile
engleză şi română, precum şi a unor scurte rezumate în aceleaşi limbi îi poate asigura o
circulaţie mai largă, fiind convinşi că accasta sc va impune rapid în literatura dc
specialitate, constituind un model de analiză a unei importante probleme arheologice şi
istorice.
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Lucrarea intitulată Ambarcaţiuni şi navigaţie în preistorie. Cu specială privire la
Dunărea de Jos şi Marea Neagră, a fost publicată la Editura „Cetatea de Scaun”,
Tărgovişte, 2006, cuprinzând, în ccle 195 dc pagini, grupate în şase capitole dc mărime
diferită, informaţii referitoare la ambarcaţiunile şi navigaţia din perioada preistorică atât
din zona Dunării dc Jos şi a Mării Negre, cât şi din zonele învecinate sau mai
îndepărtate. Pc lângă cele şase capitole cu titluri sugestive, care vor fi prezentate în
rândurile ce urmează, lucrarea mai conţine o secţiune iniţială denumită Cuvânt înainte,
o bibliografic elaborată şi un număr de 63 de planşe, care completează în mod fericit
textul.
Autorii, Cristian Schuster şi Alexandru S. Morintz, doi specialişti bine
cunoscuţi, autori a unor studii şi articole referitoare la Eneoliticul şi Epoca Bronzului
din spaţiul carpato-dunăreano-pontic, precizează, în Cuvânt înainte (p. 7-9), că raţiunea
care a condus la realizarea acestui volum a fost aceea că „toate marile civilizaţii au
apărut şi s-ctu dezvoltat în arealele scăldate de marile artere de apă dulce’''', egipteană
pc Nil, sumeriană pc Eufrat, indiană pe Indus. încă din mileniul al IV-lea a.Chr., în
acestc zone au fost atestate documentar şi arheologic relaţii comerciale maritime, deci şi
o navigaţie destul de bine pusă la punct. Dc aceea, autorii lucrării au concluzionat că şi
în spaţiul Mării Negre şi al Dunării de Jos, unde au existat civilizaţii importante
dovedite din punct de vedere arheologic, trebuie, mai mult ca sigur, să fi existat şi
cursuri de apă navigabile folosite, de către membrii diferitelor comunităţi preistorice,
pentru transportul persoanelor, al diferitelor produse şi materii prime, pescuit.
Ei recunosc că lucrarea s-a bazat, din raţiuni lesne dc înţeles, mai ales pe izvoare
arheologice (resturi de ambarcaţiuni, porniri, ancore, miniaturi dc bărci şi ancore,
diferite reprezentări pe obicctc de lut, os, piatră, ceramică etc.) sau etnografice, dar şi pe
dovezile indirecte reprezentate de uneltele dc pcscuit, resturile osteologice de peşti sau
scoici.
Capitolul I, „în loc de introducere” (p. 11-32), împărţit în două subcapitole:
„Câteva noţiuni despre cadrul geografic” şi „Cu privire la relaţia om-apă în
preistorie”, înfăţişează informaţii referitoare la cadrul natural reprezentat dc Dunăre şi
Marca Neagră de-a lungul timpului şi implicaţiile pe care accsta le-a avut asupra florei
şi faunei, implicit şi asupra vieţii umane din zonă. Apa a constituit un element nelipsit
din viaţa oamenilor, fiind folosită atât în alimentaţie (apă dc băut sau pentru peşte şi
păsări dc baltă), cât şi în diferite activităţi: olărit, irigat ctc. Apa şi cursurile de apă şi-au
1Drd. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi: ignat_ioan_ 198 l@yahoo.com
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pus amprenta şi asupra vieţii spirituale existând numeroase reprezentări ale cursurilor di’
apă pe ceramică (meandre), dar şi pc ccramică sau plastică ale unor tipuri de păsări sau
peşti, bine documentate în cultura materială a diverselor culturi arheologice din
perioadele preistorice şi din zone geografice diferite.
Capitolul I I ,,,Despre ambarcaţiunile preistorice” (p. 33-62), împărţit, la rândul
său, în mai multe subcapitole, analizează tipurile dc ambarcaţiuni folosite de-a lungul
preistorici (monoxile, ambarcaţiuni din scânduri, ambarcaţiuni cu schelet din lemn şi
piei dc animale, ancore, miniaturi de ambarcaţiuni şi ancore, ambarcaţiuni-recipicnt,
reprezentări dc ambarcaţiuni, epave), autorii recunoscând că şi-au bazat concluziile, mai
ales, pc dovezile arheologice şi etnografice, făcând comparaţie cu alte zone unde
asemenea descoperiri sunt mult mai numeroase şi mai concludente. Sunt luate iu
considerare, de asemenea, şi exemplele oferite dc arheologia experimentală. De
exemplu, lângă lacul Hitzackcr în SUA, a fost construită, cu ajutorul uneltelor din
piatră, o monoxilă lungă de 6 m şi lată dc 60 cm, la carc au lucrat trei persoane timp de
264,6 ore şi carc putea transporta pe apă cinci persoane adulte. Tot cu ajutorul
arheologiei experimentale, au fost construitc pentru navigaţia pe Marea Mcditcrană sau
pc Marca Arabici ambarcaţiuni din papirus sau scânduri ce atingeau viteze de 1-2
noduri, chiar 3-4 noduri, în condiţii climatice bune.
Capitolul III, „Câte ceva despre pescuitul din preistorie şi până la geto-daci" (p.
63-83), în subcapitolele sale, surprinde dezvoltarea pescuitului în diverse zone ale
spaţiului dunărcano-pontic, dar şi ale Europei, insistând şi asupra aportului pe carc l-a
avut accastă îndeletnicire în cadrul economici. Toate accstc consideraţii sunt însoţite de
bogate dovezi arheologice legate de uneltele de pescuit şi resturile osteologice
provenind dc la diferite specii dc peşte sau scoică.
Cel dc-al IV-lea capitol, intitulat sugestiv „Materii prime şi unele produse finite"
(p. 85-100), înccarcă să dovcdească faptul că vehicularea anumitor materii prime
(piatră, chihlimbar, coloranţi, sare, metal, scoică Spondylus, sticlă) sau obiecte finite, s-a
realizat de-a lungul unor rute comerciale bine definite, care au traversat şi unele cursuri
dc apă, lucm ce a presupus şi unele clemente de navigaţie. Sc insistă foarte mult asupra
materiilor prime şi a obiectelor finite descoperite la distanţa apreciabilă de locul de
extragere sau de producere, fiind exemplificate şi principalele zone europene de
extragere a unora dintre materiile prime prezentate mai sus, cum ar fi: depozite dc
silexuri în zona Buzăului, Dobrogci, sudului Olteniei, zona balcanică, chihlimbar din
zona de curbură a Carpaţilor, a Vâlcii, sudului Transilvaniei, nordului Moldovei, ocru
din sudul Banatului, nordul Bulgariei, sud-vcstul şi centrul Olteniei, sare din zona
Carpaţilor dc Curbură, a Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Austriei, cupm din Bulgaria
(Aibunar, Madni Rid, Majdanpck), Serbia (Rudna Glava) etc., cositor din Turcia (Bursa,
Kestel), Afganistan, aur din Munţii Apuseni, Germania etc.
Capitolul următor, „Posibile rute comerciale” (p. 101-107), continuă ideile
capitolului precedent, analizând succint câtcva dintre posibilele rute comerciale terestre
sau maritime/fluviale din preistorie propuse de unii autori, în special pentru perioada
Epocii Bronzului, rute pe care s-a realizat transportul şi comerţul cu diferite tipuri dc
produse finite şi materii prime. în cazul rutelor maritime, se precizează că se realiza o
navigaţie dc-a lungul ţărmului, navigaţia civilă implicând şi o navigaţie militară,
exemplul cel mai concludent ales dc autori refcrindu-sc la invazia popoarelor mării în
zona orientală.
468

Cristian Schustcr, Alexandru S. Morintz - Ambarcaţiuni şi navigaţie...

Ultimul capitol, intitulat J n loc de concluzii” (p. 109-110), sintetizează ideile
prezentate în lucrare, înaintând şi ideea că, o dată cu schimbul de materii prime şi
artefacte, au circulat şi ideile sau tehnologiile din diferite domenii, ducând la un progres
mai accentuat al civilizaţiilor carc au intrat în contact.
Lucrarea sc termină cu o bibliografic consistentă (p. 111-155) şi cu o secţiune de
anexe (p. 157-195), înglobând 63 de planşe, în care sunt încorporate principalele
descoperiri carc atestă navigaţia şi tipurile de ambarcaţiuni care se foloseau în preistoric
în diferite zone ale lumii şi în diferite perioade istorice.
în opinia noastră, lucrarea celor doi distinşi autori, după cum se afirmă chiar în
paginile ei, reprezintă doar un început al unui studiu pc termen lung, bazându-se mai
ales pc informaţii indirecte şi analogii decât pe dovezi clare, lucm cauzat dc lacunele
din ccrcctarea preistorică româncască referitoare la subiectul abordat.
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Editura Bic AII, recunoscută pentru imprimarea a numeroase lucrări dc istoric,
constant a avut în vedere şi tipărirea dc versiuni în limba română a unor realizări
istoriografice din străinătate. In acest cadru, nc propunem sa facem cunoscută cititorilor
revistei de faţă o interesantă seric şi anume: o colecţie de biografii a împăraţilor romani.
S-a avut în vedere editarea biografiilor lui Caligula, Nero, Traian, Hadrian şi Constantin
cci Mare. Oportunitatea pentru publicul românesc de a fi în contact cu istoriografia de
peste hotare este benefică şi efortul editurii merită a fi lăudat dc iubitorii dc istorie
antică, dc studenţi şi profesori.
Pentm a nu reveni la fiecare volum în parte, subliniem că aceste cărţi sunt realizări
recente (între 1989 şi 2003) şi că toate provin din spaţiul istoriografie anglo-saxon care
le da o anumită amprentă metodologică şi un specific de redactare orientat spre
pragmatism. Deşi demersurile sunt fluente, scrisc cu har, accesibile celor cu o cultură
istorică medic, ele nu au abandonat ţinuta riguroasă, academică. Sunt lucrări redactate
după normele ştiinţifice, cu bogate aparate criticc, ataşând la sfârşit ample bibliografii,
indici şi ilustraţii.
ANTHONY A. BARRETT, Caligula, traducere VI. Agrigoroaei, Ed. AII,
Bucureşti, 2008, 373 p. (ediţia originală din 1989 are ca subtitlul The Coruption o f
Power - Corupţia puterii).
De ce autorul s-a oprit asupra accstui împărat cu o domnie atât de scurtă, de
numai patru ani? Mai mult decât atât, Caligula, după cum remarcă şi autorul, n-a avut "o
viziune profundă în privinţa guvernării şi nu a creat o dirccţie nouă în cursul istoriei".
Imagine a despotului nebun, Caligula a inspirat filme, piese de teatru, romane etc. şi
publicul cultivat este mai interesat de viaţa lui Caligula decât de cea a altor împăraţi
merituoşi. Se vede că maleficul este, din păcatc, mai atractiv. în acest caz, autorul
răspunde direct la întrebare: "De vreme cc interesul există, se impune redactarea unui
studiu lucid, carc să ţină seama de ultimele cercetări".
După cum sc ştie, în jurul accstui înalt personaj imperial istoricii vechi au ţesut o
bogată anecdotică extravagantă şi pitorească, numai în parte reală, dar picantă şi facilă
pentm realizări "istoriografice" mercantile. Autorul, din contra, a promovat o analiză
realistă, fără idei preconcepute.
Concluziile autorului nu au intenţia de a reabilita figura lui Caligula. Ca individ,
după mai mulţi autori, Caligula era inteligent, dar extrem dc arogant şi de un narcisism
extrem, fiind lipsit de orice responsabilitate morală. Fără talent administrativ (avea totuşi
abilitatea de u-şi alege subalternii), Caligula nu era potrivit să conducă imperiul nici ca
temperament şi nici ca pregătire. Prea tânăr şi neexperimentat, cu o dereglare psihică
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galopantă, împăratul a devenit ţinta ostilităţilor istoricilor antici ca şi a majorităţii cclflf
moderni.
Cartea Iui Anthony Barrctt nc dezvăluie o metodologie riguroasă dc ccrcetarc, <»
permanentă critică a puţinelor izvoare antice. Conturarea figurii psihicc a împăratului, •
faptelor sale ca şi a personajelor din anturajul său este realizată cu acribia cercetătorului
avizat. Demersul profesorului din Vancouver merită cu prisosinţă a fi studiat şi reccptal
ca îndreptar pentru conturarea portretului oricărei personalităţi istorice, întrucât accsta
este conceput să fie o naraţiune vie, captivantă, dar şi o realistă şi lucidă reconstituire
istorică.
EDVVARD CHAMPLIN, Nero, traducere Gabriel Tudor, Ed. Bic All.
Bucureşti, 2006, 318 p.
Personalitatea atât dc controversată a lui Nero a atras pe numeroşi istorici antici şl
într-un crescendo apreciabil pc cci din cpocilc moderna şi contemporană. în limba
română posedăm deja o cxcclcntă monografie datorată prof. E. Cizek, dc l.i
Universitatea din Bucureşti. Nu avem posibilitatea aici să comparăm cele douft
demersuri, dar o astfel dc introspecţie ar oferi cclui care s-a dcdicat studiului istorici
şansa de a înţelege că despre acelaşi personaj se poate serie diferit sau releva un aspcct
sau alftil conform unor percepţii deosebite. Pentru tinerii carc îşi propun o caricră în
ccrcetarca istorică o astfel dc lectură paralelă ar fi o excclentă oportunitate
metodologică.
Revenind la monografia lui Champlin ne pare rău că spaţiul nu nc îngăduie o
prezentare, fie ea şi succintă, a celor opt capitole. Nc limităm numai la două dintre ele.
Aş remarca primul capitol ("Fostul şi viitorul rege"), dc un interes general, unde
se analizează sentimentele, mentalităţile şi fenomenele după consumarca dramei lui
Nero. "Monstru sau nu, Nero a lăsat lumii o imagine unică în istoria Antichităţii, şi am
putea spune că adevăratele controverse în ccca cc îl priveşte au înccput abia după
moartea lui" (p. 17). Mentalitatea populară, dc-a lungul a peste cinci sccolc, a crcat
legenda, mereu împrospătată şi rcformulată, că: "... Nero s-ar afla undeva într-un tărâm
dincolo de spaţiu şi timp, neatins dc trcccrca vremii, aşteptând să-şi împlinească
destinul" (p. 27). Rezultat al emoţiilor colcctivc, diferite dc ccle ale elitelor, cl devine un
erou, indiferent că a fost un monstru, fiind aşteptat să vină cu speranţă sau cu teamă şi
nelinişte de iudei şi creştini.
Autorul a analizat cu acribie accste mentalităţi anticc ca şi apariţia unor impostori
care s-au dat drept împăratul dispărut. In accst capitol deosebit de interesantă este
lărgirea temei prezentate, respectiv imaginea sentimentelor populare şi a psihozelor carc
cuprind masele la apariţia unui fals erou şi în alte timpuri.
"Aşteptarea lui Nero să se întoarcă din refugiul său neştiut (sau chiar din morţi,
luând malcfica înfăţişare a Antichristului), îl aşează într-o companie selectă de figuri
istoricc a căror reîntoarcere a fost dorită dc oamenii simpli, figuri cum ar fi regele
Arthur, Carol cci Marc, Friedcnch Barbarosa, Constantin al XlI-lca Dragases (ultimul
împărat al Bizanţului), ţarul Alexandru 1 şi ... chiar Elvis Prcslcy" (p. 28). Analiza
acestor psihoze colective manifestate în epoci şi spaţii diferite, indiferent că "eroi" sunt
buni sau malefici, ne îndeamnă către o cunoaştere mai nuanţată a emoţiilor şi a
sensibilităţilor populare, nu totdeauna ccle drepte şi morale. Cruzimea şi teroarea
practicată dc Ivan cel Groaznic a transpus în folclor figura ţarului bun, a "tătucului", ca

şi altor dictatori, cum a fost Stalin. Aceştia au putut genera o m are fascinaţie, chiar şi
după dispariţia lor fizică şi ei ilustrează că: "tirania şi teroarea se bucură uneori de
simpatie nedisimulată din partea poporului" (p. 40). La noi, evocarea cu nostalgie a
dictatorului constituie un fenomen similar.
Capitolul al treilea ("Portretul unui artist") conturează personalitatea lui Nero
vizavi de poezie, artă şi sport. împăratul-artist scria poezii cu m ultă uşurinţă şi poeziile
lui erau citite şi aplaudate chiar după multe generaţii de la dispariţia autorului. Desigur
scriscse şi monologuri sau arii pcntai manifestările sale teatrale. "Nero a fost preocupat
dc artă la modul cel mai serios...El a muncit pc brânci spre a sc perfecţiona în domeniile
artistice favorite, antrenându-se temeinic...Deşi poate fi considerat cgomaniac, el s-a
supus totuşi judecăţii publicului, stând în genunchi în mijlocul scenei sau a arenei, iar
plebea Romei, servilă, l-a aplaudat cu entuziasm. Mai surprinzătoare pare însă tendinţa
lui dc a se afirma, neobosit, în cât mai multe domenii artistice, urm ând cu grijă evoluţia
dc la privat la public, dc la amator la profesionist, cântăreţul din liră dovedind interes
pentru arta dramatică, apoi pentru pantomimă, instrumente muzicale" (p. 87). Dar nu a
lipsit nici pasiunea pentru"...cursele de care, lupte de gladiatori şi cele corp la corp,
interesant e că la Nero, noile pasiuni niciodată nu le-au întrecut pe cele vechi, ci li s-au
alăturat" (p. 87).
Să nu uităm că imaginea împăratului-artist era una extrem de nepotrivită pentm
un Cacsar al Romei, că administrarea imensului imperiu era neglijată şi că fanteziile
sale sccătuiau tezaurul.
în încheiere, Edward Champlin îşi prezintă scopul lucrării sale, mărturisind că
mi-am propus: "să explic ce a dorit dc fapt Nero să dovedească, prin gesturile care i-au
adus notorietate, timp dc atâtea secole. Nu am căutat să justific faptele sale sau să-l
reabilitez şi pe dc altă parte nu am încercat să descopăr în aceste fapte simbolurile
vreunui vast plan politic sau artistic...Nero a crezut în talentul şi viziunea sa artistică şi
privea viaţa ca pe o operă dc artă" (p. 227).
JULIAN BENNETT, Traian, traducere VI. Agrigoroaiei, Ed. Bic All,
B uc u re şti, 2006, 384 p. (ediţia originală din 1997 are ca s u b titlu Optimus Princeps. A
Life und Times -Optim us Princeps «Cel mai bun principe». O viaţa şi vremurile)
O carte despre împăratul Traian, ctitorul neamului românesc, trezeşte firesc
interesul publicului cultivat român şi este întotdeauna binevenită. Se aşteaptă de la astfel
de realizări ultimele noutăţi arheologice sau epigraficc menite să completcze sursele
antice deja binccunoscutc. Ne-a frapat, de la început, afirmaţia autorului despre "absenţa
unei biografii moderne a lui Traian" (p. 12), ceea ce este puţin adevărat. Evoc aici
monografia lui R. Paribeni, din 1926-1927, dar şi altele mult mai noi, chiar două cărţi
datorate profesorului bucureştean Eugen Cizek. una din 1980 şi alta din 1983. Deşi
ultimele nu sunt simple biografii, ele abordând probleme privind societatea, politica,
ideologia ctc., consultarea atentă a lor (este menţionată numai cea din 1983), l-ar fi
scutit pe autor dc rătăciri prin codrii Dacici.
Semnalarea bibliografică de faţă nu are menirea să prezinte în detaliu accastă
interesantă cartc în ansamblul ei. întrucât publicului românesc îi sunt mai familiare
evenimentele din Dacia, unde Traian a fost protagonistul. In cele ce urmează o să ne
referim, din lipsă dc spaţiu, numai la câtcva aspecte relevate de autor.
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Deşi priveşte cu simpatie faptele lui Traian în Dacia concretizate prin organizarea
provinciei, J. Bennett dovedeşte o slabă stăpânire a subiectului. Informaţii eronate,
contuzii şi idei perimate stăruie în paginile dcdicatc Dacici. Lipsa unei bibliografii
româneşti sc resimte vizibil (în ccic 20 dc pagini de bibliografie a monografiei sunt citate
numai 17 lucrări româneşti!). în cele ce urmează, o să semnalăm numai câteva dintre
inadvertenţele cărţii presărate în cap. VIII şi XII.
O remarcă generală, d-1 Bennett se plasează într-o densă nebuloasă când
vorbeşte dc grupurile ctno-lingvisticc din spaţiul carpato-dunărcan. Astfel, aflăm
"noutăţi" surprinzătoare: "bastarnii getici" (p. 125), "agatârşi dc origine sarmatică" (p.
143), "neamuri sarmatice dc origine scitică" (p. 212) ctc. Mai mult chiar, după domnia
sa "Dacii erau un popor traco-frigian cu originea în nord-vestul Asiei Mici (sic!)" - p.
123. Ca această noutate să capete gir, autorul ne trimite la o lucrarc din 1974 a lui A.
Mocsy, pc carc nu o cunoaştem. Să bănuim că cercetătorul maghiar a fost în stare de o
asemenea eroare?
Autorul se opreşte îndelung asupra războaielor dacice, pagini unde plasează
multe erori. Mă opresc, dc exemplu, la evenimentele de la sfârşitul războaielor, când
după d-1 Bennett a urmat un adevărat cataclism demografic, 500.000 dc daci au fost
luaţi prizonieri (la nota de subsol revine la estimarea lui J. Carcopino - 50.000). Dar
autorul mai spune că acum "a urmat o «curăţire etnica», sistematică a teritoriului.
Populaţia masculină a Daciei fiind epuizată, restul de populaţie a fost alungat din ccntrul
teritoriului" (p. 143). Este o idee mai veche, perimată susţinută dc o anumită
istoriografie pe care nu o îmbrăţişează chiar autorul nostru, întrucât la paginile 220-221
sc vorbeşte despre dacii de pc teritoriul provincici romane conform ultimelor cercetări.
Să dăm crezare cclor spuse la p. 143 sau cclor dc la p. 220-221? Este, desigur, o
superficialitate gravă dc rcdactarc.
Rcferindu-nc tot la războaiele daco-romane, autorul nu este de acord cu
campania mocsică din primul război (tară să aducă argumente), citând lucrarca lui A.
Pouiter (pc care nu o cunosc şi nu ştiu în ce măsură a fost acceptată dc noua monografie
despre aceste războaie a lui K. Stroebcl, pc care, de asemenea n-am avut ocazia să o
consult). Chiar dacă evenimentele sc pot altfel reconstitui şi nu cum au presupus Th.
Antonescu şi îndeosebi R. Vulpe, multe din afirmaţiile din accst capitol sunt suspecte şi
eronate. De exemplu, Trofeul de la Adamclisi a fost închinat, după autor, în 107/108, pc
când inscripţia-dedicaţie arată clar că atunci Traian deţinea a XlII-a oară puterea de
tribun, deci anul 109, o precizare banală pentru oricc epigrafist.
O anumită atenţie este acordată populaţiilor sarmatice din jurul Dacici, fie celor
din vest, iazigii din Câmpia Tisei, fie cclor din est, roxolanii din stepele nord-pontice. La
p. 213, autorul afirmă că ocupaţia romană a Olteniei le tăia accesul (parcă în timpul lui
Dcccbal şi, în general, cel a existenţei statului dac, l-ar fi avut!) iazigilor în rutele lor dc
migraţic din Câmpia Tisei în Câmpia Română, apoi cătrc Marca Neagră. Afirmaţia este
o reflectare a unor teorii caduce, emise cu mulţi ani în urmă dc istoriografia maghiară.
Mai aflăm că succesorul lui Traian, Hadrian a înapoiat (?!) Câmpia Română roxolanilor,
fără ca autorul să consulte lucrărilc despre descoperirile arheologice sarmatice publicate
în limbi dc circulaţic (Gh. Bichir), iar lectura lucrării Ioanei Bogdan-Cătăniciu despre
Limes Transalutanus, editată în engleză, a fost mai mult decât superficială. O "perlă" sc
află pe aceeaşi pagină, unde se afirmă că : "Romanii au păstrat totuşi Oltenia pentru a
asigura flancul drept al provinciei, iar Traian a oferit în schimbul ei sume dc bani" (s. n.).
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Autorul nu nc spune cui i-a oferit şi aş fi foarte curios să ştiu cât valorează Oltenia?
Afirmaţia nu are nici un suport documentar, nici un text antic nu lasă să se înţeleagă un
astfel de fapt.
O dispută celebră în istoriografia românească a fost cca referitoare la localizarea
Mahei. capitala provincici Dacia Malvensis, plasată în Banat (C. Daicoviciu), în Oltenia,
la Cioroiul Nou (C. S. Nicolăescu-Plopşor) şi cel mai corect la Romula (Reşca de
astăzi), aşa cum au arătat D. Tudor şi mai recent M. P. Speidcl. Autorul nostm îi caută
locul în altă parte. După un preccltic *mala - munte (parcă prccelţii s-ar fi plimbat prin
Oltenia!), d-1 Bannett plasează Malva undeva, fără precizări, la poalele Munţilor
Căpăţânii, iar localitatea modernă Malaia, de pe valea Lotrului, şi-ar trage numele de la
antica Malva. O ipoteză gratuită, din nou, tară nici un suport documentar.
Impresionat dc templul lui Liber Pater (asociat cu zeul roman al vinului) de la
Sarmizegctusa romană, autorul susţine că romanii au introdus în Dacia cultura viţei-dc
vie (p. 218). înseamnă că Burebista n-ar mai fi avut ce stârpi! Dar mai aflăm un lucru
picant, d-1 Bannett a fost în România şi a călătorit cu avionul probabil până la Suceava,
din zbor observând canale betonate de irigaţii, "care puteau opri năvălitori din nord-est"!
(p. 324). Să ne întoarcem însă la viţa-de-vie, iată ce ni se mai spune: "Carpaţii se află
chiar la limita nordică de cultivare a viţei-dc vie, zona din jurul Sucevei, un oraş situat în
extremul nord al României, producând de exemplu un vin alb, acrişor şi sănătos" (p. 218).
Iată că "lacrima de streaşină", cum o numcsc cci hâtrii de pe aici, a ajuns şi în istoric!
Semnalez şi câtcva erori care s-ar putea datora traducătorului. Astfel, sc afirmă că
Traian a fost "aclamat a treia oară ca împărat" (p. 141 sau 306), ceea cc este ilogic; cl a
fost proclamat ca imperator (general victorios aclamat dc armată după o bătălie,
victorioasă, hotărâtoare), este vorba dc un titlu şi nu de funcţia reală de împărat. La pag.
238 se vorbeşte dc "arcul cu recul", ceea cc nu există, termenul românesc este cel de
"arc reflex". La pag. 236 se utilizează termenul de "fratrigenituri", inexistent în limba
română, unde sc utilizează formula "principiul succesiunii agnatice".
Critica lucrărilor este cea mai facilă, realizarea lor, în schimb, c mult mai dificilă.
Cartea prof. J. Bannett. trecând peste multe inadvertenţe, rămâne o realizare interesantă,
dar fără să se înscric într-o rigurozitate cc era dc aşteptat. Ea sc lecturcază fluent şi
aduce în discuţic numeroase documente mai noi, aşa că lectura ci cu creionul în mână
este utilă tuturor celor interesaţi de istoria antică.
ANTHONY R. BIRLEY, Hadrian, traducere de Gabnel Tudor, Ed. Bic All,
Bucureşti, 2007, 417 pag. (ediţia originală din 1997 are ca subtitlu The Restiess
Emperor -îm păratul neliniştit)
Iată o carte carc lipsea în limba română şi nu atât că relatează viaţa succesorului
lui Traian, întemcitorul romanitţii nord-dunărenc, ci pentru că Hadrian a fost o
personalitate unică a Antichităţii. Un fin intelectual, om politic lucid şi bun militar,
Hadrian a dat Imperiului Roman în cei 21 de ani ai principatului său, stabilitate şi
revigorare economică.
Am lecturat cu o oarccarc nostalgic accastă cxcclcntă lucrarc, întrucât acum peste
patru dcccnii prelegerile profesorului meu Nicolae Gostar au avut ca subicct domnia lui
Hadrian, cu acccnt pe critica izvoarelor, comparând Historia Augustua cu inscripţia dc
la Atena, pentru a reconstitui acel cursus honorum a viitorului împărat.
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Personalitatea lui Hadrian este cunoscută publicului cult din România şi prin
intermediul admirabilului roman datorat scriitoarei franceze Marguente Yourcenar.
Desigur avem de-a facc cu o operă literară şi nu cu rigoarea unui demers istoric cum este
cartca aici semnalată.
Hadrian, împăratul călător, după cum sc ştie, a vizitat mai toate provinciile
imperiului. Nu au fost numai călătorii dc plăcere, deşi şi-a manifestat în permanenţă o
curiozitate nestăvilită. Trebuiau cunoscute realităţile de la faţa locului şi acolo unde sc
impuneau măsuri de remediere a situaţiilor nesatisfăcătoare au fost pe loc rezolvate,
întărirea frontierelor, menţinerea disciplinei militare erau alte obiective, urmărite
oriunde cu insistenţă. Deşi deplasările au presupus mari cheltuieli din partea
provincialilor, prezenţa împăratului se lăsa cu multe beneficii pentru locurile rcspcctivc.
Hadrian a fost printre puţinii împăraţi romani care au vizitat Dacia, pc carc o
cunoştea încă din vremea războaielor lui Traian, atunci fiind în calitate de înalt ofiţer în
statul major a împăi'atului. Sunt de fapt doua vizite în Dacia, una la sfârşitul sau
începutul anilor 117/118 şi alta în 134 p.Chr. Cu primul prilej, cl a ridicat la rang dc
municipii localităţile Drobeta şi Napoca. Mai remarc că atât cât stăruie asupra spaţiului
dacic, autorul aici prezentat arc o viziune corectă asupra lui şi nici pc departe nu sc
hazardează în fantezii sau "glumiţc", cum se găsesc din belşug în biografia lui Traian mai
sus prezentată.
Cartca profesorului Birlcy cuprinde o rcconstituirc minuţioasă a vieţii
împăratului, a deplasărilor sale. O ccrcetarc asiduă, dusă până la ccle mai mici detalii
bazată pc documente epigraficc şi numismatice. Redactarea acestei lucrări a presupus un
efort deosebit şi realizarea este pe măsură acestuia. Nu pot să închci succinta prezentarea
fără să amintesc noua interpretare şi traducere făcută dc d-1 Birlcy, a acelui mic poem
nostalgic compus de Hadrian ca epilog al vieţii sale, pc carc nc permitem să-l
reproducem în ccle ce urmează.
Suflet mic, rătăcitor, fermecător,
oaspete şi însoţitor al trupului,
cătrc ce locuri te îndrepţi acum?
Spre locuri întunecate, reci şi mohorâte
Şi nu te vei mai juca şi râde, ca altădat1.

în ccea cc priveşte revelaţia, convertirea şi politica religioasă a lui Constantin,
interpretările modeme (excludem pe cele din anumite medii clericalc) s-au orientat pe
trei direcţii. Prima, aparţine scc. al XlX-lea şi începutul sec. XX, când predomina
raţionalismul şi hipcrcriticismul izvoarelor, care considcra că atitudinea lui Constantin
era una pragmatică şi că afişarea creştinismului său era nesinceră, menită să atragă
susţinerea credincioşilor pentru acapararea puterii. Acestei opinii i s-a replicat ca, în
acea vreme, creştinii nu erau încă o forţă socială. Alţi autori au văzut în Constantin un
reprezentant al unui sincretism sau a unui monoteism filosofic căruia i-a adăugat dogma
creştină. In fine, spre sfârşitul sec. XX s-a revenit, printr-o mai detaliată cunoaştere a
izvoarelor, la opinia ca convertirea primului împărat crcştin a fost una sinccra şi pc
măsură cc devenea un cunoscător al noii religii, a căpătat simţul misiuni sale dc a
transforma imperiul păgân în unul creştin, pentru care a folosit toate prerogativele sale.
Acestei ultimei şcoli de gândire îi aparţine autorul cărţii aici semnalate.
în legătură cu revelaţia lui Constantin din octombrie 312, autorul foloseşte cele
doua izvoare principale, contemporane împăratului. Lactantius şi Eusebius din
Caesarea. Dar cum s-a observat dc mai multă vreme (H. Grcgoirc, istoric ce aparţine
tendinţelor hipcrcritice), între cele două relatări sunt nuanţe sau diferenţe greu dc
armonizat. Din păcate, autorul nu discută textele în paralel, preferând versiunea lui
Eusebius, fiind cca pc carc împăratul însuşi i-ar fi rclatat-o istoricului antic. Am cvocat
acest amănunt carc a determinat în timp o literatură bogată asupra căreia nu putem, în
accst cadru, să ne pronunţăm.
Referitor tot la revelaţia lui Constantin, ca moment hotărâtor a creştinării
împăratului, subliniem că autorul subliniază un fapt mai puţin cunoscut publicului
româncsc. Relatând crucialul eveniment, Eusebius, carc serie în greceşte, spune că
împratul a văzut pc ccr semnul cmcii şi un mesaj, pe carc îl transcrie TOUTO NIKA
("Biruicşte prin aceasta"). Textul grecesc fiind tradus, peste decenii, în latină a dat
formula IN HOC SIGNUM VINCES ("Prin acest semn vei învinge"), binecunoscut prin
manuale publicului. Dar mesajul era probabil, după ccrcctărilc numismatice, următorul:
HOC SIGNO VICTOR ERIS ("Cu accst semn vei fi victorios"). Dc asemea, autorul mai
face o corecţie. Bătălia carc a urmat revelaţiei s-a dat, după cum spun manualele, la Pons
Milvius, pc când în latina clasică, corect este Pons Mulvius ("Podul Şoimului"). Din
păcate, la pagina unde sc discută acest aspect şi chrismonul lui Constantin (p. 107) s-a
strecurat o gravă eroare tipografică; următorul text: "litera chi traversată de litera rho
(X)", trebuie citit astfel: "litera chi (X) traversată de litera rho (P)".
Cartea profesorului american Charles Odahl bazată pe cunoaşterea perfectă a
izvoarelor este o realizare notabilă, o analiză pertinentă a unei personalităţi carc a
schimbat lumea, dar şi a unei epoci fascinante prin transformările ei. Subscriu întnitotul la
concluziilc autorului: "Constantin era desigur un marc general, asemenea lui Traian, un
constructor uimitor, asemenea lui Hadrian, un om profund religios ca Antoninus şi
gânditor profund prccum Marcus Aurelius, dar nu mai credea în zeii romani aşa cum
făcuseră înaintaşii. Experinţa revelatoare pe drumul spre Roma şi victoria surprinzătoare
sub protecţia însemnelor crcştinc în faţa Tibrului i-au modificat fundamental
credinţa" (p. 10).
"Programul de construire dc biserici pe carc l-a iniţiat a modificat faţa oraşelor
imperiului şi noua capitală (Constantinopolul) a modificat destinul Imperiului Roman.
Comparat "... cu "împăraţi buni" nu numai dc cătrc istoricii creştini dar şi de cei păgâni,

CHARLES MATSON ODAHL, Constantin şi imperiul creştin, traducere
Mihacla Pop, Ed. Bic AII, Bucureşti, 2006, 363 pag. şi 27 pag. cu ilustraţii.
O carte absolut necesară pentru întregirea literaturii istorice în limba română,
unde mai există o sinteză monografică dedicată împăratului (I. Bamca, Oct. Iliescu).
Cartea lui Odahl, în schimb, luminează noi orizonturi şi se înscric în tendinţele
istoriografice de la sfârşitul sec. al XX-lea. Propriu-zis demersul său nu este exclusiv o
biografie, ci un studiu aj epocii lui Constantin cci Mare (societate, economie, relaţii
internaţionale ctc.), dar, în principal, autoatl a avut în vedere politica religioasă a
împăratului care a determinat, în final, triumful creştinismului.
S-a urmărit evoluţia treptată a sentimentelor religioase ale lui Constantin de la
politeismul păgân, la sincretismul cultului solar (Sol Invictus-Deus Summusl "Soarele
Ncînvins"-"Zeul Suprem") spre monoteismul crcştin prin momentul revelaţiei înaintea
bătăliei de la Pons Milvius. Pagini foarte interesante descriu convertirea lui Constantin
în 312 şi apoi politica sa religioasă ca adept sincer al religiei crcştinc.
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Constantin trebuie plasat printre cci mai celebri bărbaţi ai Antichităţii. Chiar daci unii
nu-I agreează ca figură istorică şi nu aprobă politica lui, Constantin trebuie judecat ca
unul dintre cci mai mari conducători politici şi militari şi una dintre ccle mai influenta
figuri religioase şi culturalc din istoria omenirii" (p. 252).
La sfârşitul accstor scurtc prezentări ne permitem să relevăm o concluzie cnra
priveşte istoriografia românească în raport cu cca anglo-saxonă. Practic cea româncatcâ
este aproape necunoscută. Cele cinci cărţi prezentate însumează 75 de pagini <lc
bibliografic, cu mult peste o mie dc titluri, între carc sunt înserate numai 27 dc lucrări ale
istoricilor români! Dintre acestea 17 titluri sunt, în mod firesc, citate în biografia Im
Traian. Dezamăgitor bilanţ! Din curiozitate dacă cineva va compara menţionaie.i
autorilor în funcţie de naţionalitate va observa că se preferă cei de limba engleză, nu
lipsesc însă lucrările fundamentale occidcntale şi dintre istoricii din ţările vecine sunt
bine reprezentaţi cei maghiari.
Nu este o ignorare voita. Cauzele accstei situaţii sunt multiple. Sc ştie că revistele
şi cărţile româneşti dc specialitate au o slabă penetraţie în străinătate. De asemenea, mi
s-a găsit un cchilibru între cultivarea limbii naţionale şi publicarea cărţilor în limbi do
circulaţic. Este drept că ignorarea studiilor dc istoric antica universală la noi, cu câteva
notabile excepţii, este un fapt cc nu trebuie demonstrat. Cantonarea cercetărilor într-un
spaţiu local, fără conexiuni cu lumea înconjurătoare sau risipirea energiilor în istorii
regionale marginalizează astfel dc demersuri. în accst context, lipsa apetitului pentm
studii de istorie universala este generată şi accentuată de precara înzestrare a
bibliotecilor acadcmice şi aici nu mă refer numai la centrele universitare mai mici.
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M IH A E L A G L IG O R , M ircea Eliade. A n ii tulburi: 1932-1938, prefaţă de
Liviu A ntonesei, Bucureşti, EuroPress G roup, 2007, 214 p.
Radu Florian BRUJA

Lucrările consacrate istoriei extremei drepte româneşti sunt pc cât dc numeroase
pe atât de controversate. De la studii prolcgionarc care caută să explicc şi să prezinte
punctul dc vedere al legionarilor sau simpatizanţilor lor actuali, până la cărţile carc
rămân tributare discursului comunist, preluând informaţii şi interpretări fără să le
explice, istoriografia problemei este extrem de variată. Rcccnt au apărut noi lucrări, pc
teme din ce în ce mai înguste, sau colaterale problemei generale ale extremismului
românesc interbelic. Prefaţată de Liviu Antonesei, lucrarea tinerei cercetătoare clujcne,
Mircea Eliade. Anii tulburi: 1932-1938, cadrează bine în spaţiul istoriografie dcdicat
extremei drepte româneşti. Demersul supus analizei noastre pleacă de la întrebarea dacă
„aventura” politică din tinereţea lui Mircca Eliade a avut sau nu o influenţă asupra
operei de mai târziu a marelui savant. Făcând parte dintr-un studiu doctoral - „Mircea
Eliade şi extrema dreaptă româncască” - opul de faţă sc rezumă la anii 1932-1938 prin
interpretarea articolelor politicc publicate în epocă, justificat însă, în opinia autoarei
corect, de atmosfera dc la mijlocul deceniului IV al secolului XX. Structurată în şase
capitole inegale - 1.Naţionalism şi antisemitism in România la începutul secolului XX;
2. Legiunea Arhanghelul Mihail. Corneliu Zelea Codreanu şi doctrina legionară;
3.Asociaţia Criterion; 4. Mircea Eliade şi Nae Ionescu; 5. Mircea Eliade şi Ediţia
Hasdeu şi 6.Teme „legionare" în articolele politice ale tui Mircea Eliade din perioada
interbelică - lucrarea îl surprinde pe Eliade în perioada afirmării în plan public,
confruntat cu ccrcetarca ştiinţifică dar şi cu necesitatea dc a-şi impune punctul de vedere
asupra realităţilor politice şi naţionale ale României interbelice.
Primul capitol debutează cu o prezentare, poate prea succintă şi cu citate nu
foarte inspirat alese, a cadrului naţionalist al cpocii în care a apărut extremismul de
dreapta românesc. Antisemitismul, împărţit în „precursori” şi „extremişti” este explicat
prin întârzierea dezvoltării unei clase naţionale dc mijloc, conştientă politic şi putcmică
cconomic. Făcând o trecere în revistă a unor personalităţi cu orientări sau tendinţe
antiiudaice, de la Brătianu, Haşdcu şi Slavici la Conta, Iorga, Goga culminând cu A.C.
Cuza, autoarea explică trăsăturile economice, sociale şi religioase ale antisemitismului,
departe dc latura ei rasistă din Europa Occidentală. Mişcarea Legionară este plasată în
vârful aisbergului extremismului naţionalist din România. Un subcapitol - Ortodoxiaelement specific românesc - întregeşte tabloul naţionalismului perioadei interbelice, prin
originalitatea cu care acesta s-a îmbrăcat, diferindu-se dc fascism şi chiar intrând în
opoziţie cu acesta. Atât timp cât Biserica Ortodoxă Română nu şi-a limpezit poziţia faţă
dc propriul trecut şi nu s-a împăcat cu acesta, nu reproşăm autoarei că nu a extins
problema la dimensiunile unui capitol întreg, cum ar fi meritat tema. Un capitol dcdicat
istoricului Mişcării Legionare era necesar dar câteva precizări ar fi fost ncccsare. Inegal
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şi cu multe inexactităţi, datorate, credem noi, şi numărului insuficient dc pagini alocate,
capitolul al doilea arc şi câtcva încercări dc analiză a doctrinei legionare. Folosind
puţine surse, Mihaela Gligor nu reuşeşte să convingă dc cc pleiada de intelectuali din
anii ’30 au simpatizat şi chiar au pactizat cu o mişcare etichetată încă din epocă drept
anarhistă, teroristă şi criminală. Dacă, potrivii zicalei „Iadul este pavat cu intenţii bune”
mulţi au crezut în biruinţa „Mişcării Legionare” mizând pe morala creştină şi valorile
umanismului promovate dc diverse documente ale Legiunii, des citate de istoricii
problemei, cum de nu au reacţionat aceşti intelectuali când excesele şi acuzele aduse
valorilor democraţiei nu au mai contenit? Probabil un răspuns la această întrebare era
mai necesar decât expunerea unor fapte bine cunoscutc.
Capitolul al treilea nu putea lipsi dintr-o astfel dc lucrare, Mihaela Gligor
reuşind în câteva pagini să creioneze atmosfera culturală a Asociaţiei Critcrion din carc
a făcut parte şi Mircca Eliade. Sunt prezentate momentul apariţiei Criterionului, membri
care au marcat Asociaţia, câteva teme discutate şi surprinse în „Memoriile” Iui Eliade se remarcă discursul lui Mihail Sebastian despre Charlie Chaplin - dar şi criticii acestui
curent. Concluzia o trage chiar Eliade: „fug cu mintea înapoi acum zece ani, în vara
1932, cel mai frumos an din viaţa mea şi a generaţiei mele” (p.65). Relaţia dintre Eliade
şi Nae Ionescu a fost percepută dc autoare atât prin prisma unui raport profesional cât şi
printr-o legătură personală. Cu toate acestea, Mihaela Gligor „inventează” un nou tip de
relaţie, cel puţin curajos, o relaţie de la distanţă, ca adversari, la curs şi seminarii, aşa
cum şi-i amintesc studenţii lor, dar şi prin cursurile şi prelegerile pe care accştia le-au
susţinut. Cci doi stau faţă în faţă şi în disputa din junii Prefeţei lui Nae Ionescu la
romanul lui Sebastian „De două mii de ani”, fiecare apărându-şi punctul de vedere într-o
chestiune cu mare ecou în epocă: situaţia evreilor şi locul lor în societatea creştină
româncască. Folosind aceleaşi surse, comentariile şi articolele dc presă, Mihaela Gligor
ne propune în capitolul patru în care aduce la lumină, încercarea, parţial reuşită a lui
Eliade de a reedita opera lui Hasdeu şi de a-1 face pc marele savant român al secolului al
XlX-lea accesibil gustului interbelicilor. Deşi capitolul ar putea să lipsească din lucrarea
de faţă, el cadrează bine în structura cărţii, ilustrând diversele preocupări ale lui Eliade
din perioadă, aruncând şi o altă lumină asupra „anilor tulburi” ai vieţii sale.
împărţită în mai multe subcapitole, ultima şi cca mai marc, ca întindere, dintre
teme tratează şi examinează, pc baza articolelor dc presă ale lui Mircea Eliade, modul
cum s-a apropiat de extrema dreaptă, similitudinile gândirii eliadicne cu elementele
doctrinei legionare dar şi rolul pc care l-a avut în emergenţa Mişcării Legionare în anii
1934-1938. Factorii care l-au apropiat pc Eliade de Mişcarea Legionară au fost
naţionalismul, ortodoxismul şi mai ales combinaţia lor, fapt ce nu putea scăpa autoarei.
Subcapitolul 6.2. „Chemarea Arhanghelului” este consacrat articolelor lui Eliade,
concepţiilor sale faţă de fascism, nazism şi comunism, puternicei atracţii pe care o are
legionarismul dar şi opoziţiei faţă de crimele şi metodele dc acţiuni ale Legiunii.
Mihaela Gligor conchide că Eliade nu era un adept al totalitarismului legionar ci un
susţinător al mesianismului lui Codreanu. Scopul Căpitanului legionar „de a împăca
România cu Dumnezeu” ar fi pentru Eliade momentul zero al aderării la Mişcarea
Legionară. Autoarea analizează şi momentul morţii cuplului Moţa-Marin şi ecoul său în
construcţia eliadiană, activitatea sa în slujba Legiunii şi concluzionează că Eliade: „a
fost cândva de acord cu primatul spiritual proclamat de Legiune” (...) dar „apartenenţa
sa legionară a fost una ideatică” (p. 127-128). 6.3. Românism şi antisemitism la Mircea
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Eliade este un scurt subcapitol dar cu multă esenţă în care Mihaela Gligor reuşeşte în
bună măsură, o analiză pc baza unor articole publicate de Eliade dar şi a unor studii
despre el. Concluzia acestor pagini este că Eliade, deşi a slujit Mişcarea Legionară în
anii 1936-1938, nu a fost un antisemit, ci doar un naţionalist conservator, continuatorul
unei tradiţii a „românismului” pe linia Emincscu-lorga. în 6.4. Consideraţii asupra
problemei „morţii legionare” în scrierile lui Mircea Eliade în perioada interbelică este
o înccrcarc de a apropia opera ştiinţifică de articolele politice. Preocupat dc ideea morţii
din punct de vedere al istorici religiei, Eliade, martor la funeraliile lui Ion Moţa şi a lui
Vasile Marin, consideră: „moartea pentru o cauză ar putea reprezenta rilualizarca unui
mit ccntral al spiritualităţii neamului românesc” (p. 154-155). însă problema morţii
legionare, temă favorită a lui C.Z. Codreanu, apare şi în operele literare eliadicne ceea
ce explică şi unele elemente doctrinare de natură legionară în rândurile operei sale şi
invers, găsirea rolului simbolic, ritualic şi religios al morţii în articolele prolcgionarc.
Originalitatea cultului morţii la Mişcarca Legionară nu putea scăpa tocmai lui Mircea
Eliade.
Mircea Eliade şi-a pus întreaga sa credinţă în „revoluţia legionară” pe carc o
percepea deopotrivă politică şi spirituală. Dc aceea, autoarea ne prezintă în titlul 6.5.
Aristocraţia legionară în viziunea lui Mircea Eliade speranţa şi credinţa sa în naşterea
unui om politic pur, dc tip nou, dezbărat de trăsăturile şi tarele politicianismului vechi.
Următorul subtitlu 6.6. Omul nou şi revoluţia legionară în viziunea lui Mircea Eliade
completează întreg ansamblul cu fantastul „om nou” pe care regimurile totalitare l-au
propus ca fundament al creaţiei statale. însă „omul nou” crcat dc Eliade nu seamănă,
potrivit surselor propuse dc Mihaela Gligor, cu specimenul creat dc totalitarismele
vremii. Primul este spiritual, superior, născut în urma revoluţiei legionare căci:
„Legiunea arc dreptul să se revendice ca singura mistică creştină în stare să conducă
aşezări omeneşti [...]; o revoluţie creştină, o revoluţie spirituală, ascetică, bărbătească
cum încă n-a cunoscut istoria Europei” (p. 181). Capitolul se încheie cu 6.7.
Desolidarizarea lui Mircea Eliade de Garda de Fier prins în avatarurile anilor 19381940, perioada reprimării Legiunii şi a scurtei sale detenţii. Concluziile cărţii reiau
tematic toate problemele analizate de autoare, fără a căuta să dea un verdict clar asupra
apartenenţei „dc jure” a lui Mircea Eliade la Mişcarea Legionară.
Bazată pe scrierile politice şi pe articolele prolcgionarc ale lui Eliade, lucrarea
Mircea Eliade. Anii tulburi: 1932-1938 este necesară pentru o înţelegere cât mai bună a
apartenenţei intelectualităţii interbelice la cauza legionară. Lucrarea este scrisă concis,
pe bază de surse şi izvoare autentice, cu o structură relativ bună. Tributară probabil
istoriografiei străine, mai echilibrate şi mai puţin pasionale când e vorba dc acest
subiect, după modul reverenţios în carc îl citează pe Mac Linscott Ricketts, Mihaela
Gligor aduce în istoriografia românească o lucrare absolut necesară în ciuda unor
imperfecţiuni tematice şi stilistice. Avem toată evoluţia lui Mircea Eliade alături de
Mişcarea Legionară dar şi posibile răspunsuri la diverse chestiuni. Mai greu de înţeles
este de cc se căznesc legionarii dc ieri şi epigonii de azi „să-l înscrie” pe Eliade în
Mişcarca Legionară, şi o scrie de istorici, mai mult sau mai puţin partizani ai marelui
savant, „să îl scoată” din Legiune?

481

Radu Florian BRUJA

SORIN LAVRIC, A’oica şi Mişcarea
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Editura

Mişcarea Legionară, denumire generică dată unei succesiuni dc nume oficialc
sub care a figurat organizaţia politică creată de Comeliu Zelea Codreanu a reprezentat o
forţă extrem dc dinamică, cu foarte mulţi adepţi şi simpatizanţi, între care nume
importante ale intelectualităţii din România acelor vremuri, şi care a ajuns în 1937 la un
scor electoral remarcabil. Perioada imediat următoare a fost marcată de o serie dc
violenţe fără precedent în societatea românească modernă, care au aruncat o pată asupra
Mişcării Legionare şi a compromis-o decisiv. Cu toate accste multe personalităţii ale
culturii române au continuat să creadă în idealul izbăvirii promis de Legiune. Constantin
Noica este doar un nume în pleiada de intelectuali care au simpatizat Legiunea. Lucrarea
lui Sorin Lavric se înscrie în categoria analizelor pertinente, concise, cu explicaţii
logice, de mare efect, asupra aceleiaşi probleme ca şi în titlul prezentat mai sus.
Problema apartenenţei intelectualităţii României din perioada interbelică la Mişcarea
Legionară este una complexă, trebuind avute în vedere cpoca, concepţiile sale politice,
problemele de bază ale naţionalismului, legăturile acestuia cu antisemitismul şi eşecul
final al unui mişcări politice originale şi controversate. Sorin Lavric reuşeşte, cu acribie
şi discernământ să răspundă unei serii de întrebări care formează tema propusă. El a
desluşit cu talent dedesubturile vieţii politice interbelice şi a sintetizat reuşit momentele
hotărâtoare din viaţa lui Constantin Noica. Prezenta ediţie se bucură dc o îngrijire
atentă, datorată profesionalismului Editurii Humanitas.
încă din Cuvânt înainte autorul ne aduce în vedere problemele pe care şi lc
propune să lc rezolve în prezenta lucrare sub forma unor întrebări fireşti pentm natura
temei alese şi în încadrează pe Constantin Noica drept victimă a „trei mari confuzii”
(p.7). Capitolul începuturile debutează cu o scurtă prezentare a arborelui genealogic a
Noiculeştilor şi o analiză a mediului familial în care s-a format, cu imaginea mamei dar
şi scăpătarea familiei după reforma agrară de la 1921. Pagini însemnate sunt dedicate
anilor dc studiu la Liceul Spiru Haret din Bucureşti, profesorilor şi mediului în care
Constantin Noica a intrat. Paralel cu evoluţia acestuia, antonii face o curajoasă şi
interesantă analiză a originilor fenomenului legionar, a personalităţii lui Comeliu Zelea
Codreanu şi a mesianismului popular care l-a încurajat. Dacă pentru Noica anii ’20 nu
au avut nici o reverberaţie politică, autorul opinează că filosoful român a avut doi
mentori spirituali în cariera care i sc deschidea: Traian Brăileanu şi Ion Barbu, alături de
care peste un deceniu „avea să stea îmbrăcat în cămaşa verde, înecat într-o masă de
oameni ce purtau în suflet amintirea unui mort” (p.54). Sorin Lavric continuă în
capitolul următor. Studenţia, paralela între formarea şi evoluţia Legiunii Arhanghelul
Mihail în primii săi ani şi formarea intelectualului Noica. Pc fundalul vieţii mondene a
Bucureştiului interbelic, între căutările epocii, sunt surprinse momente din etapa
formării lui Noica, reacţia faţă de profesorul Nae Ionescu, prietenia cu Mihail
Polihroniadc, primele contacte cu C.Z. Codreanu, emulaţia de idei din jurul revistei
„Axa”, stagiul militar, căsătoria ctc. Capitolul sc încheie cu o scurtă trecere în revistă a
evenimentelor politice în care Mişcarea Legionară a fost implicată în anii 1930-1934,
retorica autorului fiind de uşoară coloratură legionară.
Capitolul care analizează Convertirea lui Constantin Noica la Mişcarea
Legionară subsumat anilor 1934-1938, evidenţiază principalele evenimente politice în
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carc a fost implicată Legiunea lui C.Z. Codreanu: înfiinţarea Partidului Totul pentm
Ţară, sinistra asasinare a lui Mihail Stelcscu, participarea echipei legionare la războiul
civil din Spania, funeraliile lui Moţa şi Marin, alegerile din decembrie 1937. Paralel
viaţa lui Noica pare ruptă dc accastă tumultuoasă scenă. Retras la Sinaia, el s-a dcdicat
studiului filosofici, puţinele descinderi în Capitală facându-le pentru a lua parte la
diverse cercuri intelectuale. A refuzat categoric orice implicare în viaţa politică, mai ales
alături de Mişcarea Legionară motivându-şi decizia printr-o: „neputinţă fizică şi
intelectuală”. A fost activ din punct de vedere gazetăresc, atingând principalele teme ale
cpocii: situaţia tineretului român, aberaţiile spectrului politic, curentul naţional şi străinii
din societatea românească, corupţia moravurilor. S-a distins totuşi de tonul altor
naţionalişti prin lipsa atitudini antisemite, exemplificată de Sorin Lavric prin poziţia faţă
de celebra Prefaţă scrisă de Nae Ionescu pentm romanul „De două mii de ani” al lui
Mihail Sebastian. Poate grăbit de o intervenţie chirurgicală, cum ne sugerează autorul
cărţii, dar hotărât de sacrificiul lui Ion Moţa şi Vasile Marin şi de teatrala demonstraţie
funerară, cum o dovedeşte, Constantin Noica a făcut în anii 1937-1938 paşii decisivi
spre a îmbrăţişa cauza legionară. Dar abia asasinarea lui Comeliu Zelea Codreanu a fost
decisivă, curios, într-un moment în care unii legionari se grăbeau să părăsească barca.
Cel mai important capitol al lucrării, Adeziunea stă sub impresia profundă provocată de
dispariţia lui C.Z. Codreanu. Noica este surprins dc autor căutându-se în dificilii ani
1938-1940 printre evenimente care l-au influenţat negativ: asasinarea lui Armând
Călinescu, şi represiunea teribilă în care şi-a pierdut viaţa prietenul Mihail Polihroniadc,
moartea lui Nae Ionescu dar şi reintrarea în viaţa intelectuală cu revista „Adsum”.
Explicaţia adeziunii lui Noica la Mişcarea Legionară ne-a dă chiar filosoful: „sau
contempla răul şi devenea, prin pasivitate, complicele lui, sau se ridica împotriva lui
(...). Sau intra în bătălie şi protesta, pierzându-şi liniştea şi siguranţa zilei dc mâine, sau
accepta răul şi tăcea, mulţumindu-se cu o viaţă a cărei linişte trebuia plătită cu preţul
laşităţii proprii” (p. 160).
în capitolul următor, Tribulaţiile, Sorin Lavric părăseşte paralela obişnuită,
cronologică, între devenirea lui Noica şi evoluţia extremei drepte, pentm a-1 analiza de
filosof prin opera sa. împărţită în patru etape, viaţa creativă a lui Noica, a fost, ne
sugerează autorul, marcată de evenimentele pe care le-a trăit. O etapă raţionalistă,
negând sau măcar întorcând spatele religiosului îi marchează anii 1930-1938, când s-a
claustrat voit, a respins viaţa socială crezând că rostul şi ambiţiile sale intelectuale erau
primordiale. Cca dc-a doua etapă a devenirii noiciene, extrem dc importantă a fost
marcată de convingerile prolcgionarc. Noica, şi-a schimbat, aşadar, priorităţile, Kant,
Leibnitz şi Dcscartcs fiind înlocuiţi de Sf. Toma, Sf. Augustin şi Pascal. Urmează
catastrofa stalinismului când a fost nevoit să se îndepărteze dc tot ce a scris în trecut
pentru că potrivit filosofului „istoria face pipi pc noi” (p.82). A revenit după 1968,
datorită apropierii noii ideologii oficialc de tematica naţională, debarasată însă de latura
spirituală, consecinţă a ateismului regimului ceauşist. Deşi capitolul este uşor în afara
temei, găsim înţelegere pentru pregătirea filosofică şi nu istorică a autorului, carc îl
include în analiza dc faţă. Cu toate că ar putea face obiectul unei alte lucrări, subiectul
îşi găseşte, în bună măsură, locul în actuala ediţie. Autorul ne prezintă cele şase „ideiobsesie” sau „presupoziţii” pe care Noica le-a integrat în filosofia sa în urma contactului
cu Mişcarea Legionară. Justificarea acestui capitol în lucrare. Sorin Lavric o aduce, cu
ajutorul unor studii ale lui Noica din revista „Adsum”, din cotidianul „Buna Vestire” sau
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din conferinţele radiodifuzate, pe seama necesităţii de a-1 înţelege pe filosof în
atmosfera epocii, cu căutările inerente unui spirit superior. însă Lavric nu încheie
capitolul fără a prezenta şi defectelc constitutive ale fenomenului legionar:
fundamentalismul religios, fanatismul şi totalitarismul. Urmare firească a capitolului
prcccdcnt, Condeiul legionarului este o analiză a articolelor politice publicate dc Noica
în „Buna Vestire”, (cu excepţia a două materiale publicate în „Vremea”). La o primă
vedere cititorul l-ar putea acuza pc Sorin Lavric că este partizanul ideilor lui Noica,
evident prolcgionarc, uneori trecând chiar peste limite, dacă nu am avea probitatea
ideilor din capitolele anterioare. Noica pare într-un fel dc hipnoză, fără contact cu lumea
din jur, fără să înţeleagă aspectele unui regim politic cu elemente totalitare. Cele 20 de
articole apologetice au fost scrise înainte dc marile orori dc la finele lunii noiembrie a
anului 1940, Noica aflându-se deja la Berlin, astfel încât - ne spune Sorin Lavric articolele lui Noica „înspăimântă”, mai ales dacă nc gândim că doar cu câţiva ani mai
devreme cl a întors spatele Mişcării Legionare, cu detaşarea neimplicării politice. în
atari condiţii filosoful apare ca 1111 gazetar: „cu un condei incandescent şi bclicos care tc
duce cu gândul la un tenor carc, vrând să cânte o octavă peste putinţa obişnuită a vocii
sale, ajunge să cânte falset” (p.249).
Agonia reprezintă ultimele etape ale unui destin fracturat, nevoit să cunoască
finalul Legiunii ca forţă politică, anii celui de al doilea război mondial, intrarea Armatei
Roşii în România şi comunizarca ţării. Pentm Noica - deopotrivă „chiabur” şi legionaraceşti ani n-au însemnat decât o cădere într-o prăpastie fără fund. Respingerea dosarului
de aspirant la o catedră universitară, pierderea proprietăţilor familiei, divorţul
autoimpus, ostracizarea forţată Ia Câmpulung şi peste toate detenţia în gulagul românesc
la Malmaison, Jilava, Piteşti, Văcăreşti, sunt momentele involuţiei unui spirit care nu a
avut „şansa” părăsirii ţării. Autorul îl surprinde excclcnt pc Noica acelor ani prin
imaginile eolegilor de suferinţă din închisori, completând accst capitol într-un mod
reuşit. O ultimă justificare pe carc Sorin Lavric o facc pentm Constantin Noica în
Epilogul cărţii este aproape inutilă. Noica nu a fost mai mult sau mai puţin convins de
ideile Mişcării Legionare dccât alţii. A intrat târziu în Legiune, într-un moment în care
aceasta intra pc panta dezintegrării, a scris o seric de articolc favorabile, unele chiar
exagerate şi a fost nevoit să sc dczică şi să plătească pentru ele. Mai scump decât au
plătit contemporanii săi aflaţi dc ccalaltă parte a Cortinei dc Fier. Iar Sorin Lavric o ştie
prea bine, o expune pertinent şi implicat în demersul său, afectat şi distant, într-o lucrare
care are merite serioase de a îndrepta un subicct destul de puţin cunoscut la noi: mariajul
şi divorţul lui Constantin Noica de Mişcarca Legionară.
Avem o lucrarc cu o arhitectură echilibrată dar cu un subicct carc va mai fi multă
vreme controversat şi disputat. Cartca domnului Sorin Lavric este scrisă într-un stil clar,
deşi lectura nu este uşoară. El reuşeşte să se debaraseze dc mentalităţile noastre pentm a
intra într-o lume cu alte valori cum a fost cca în carc a trăit şi a crcat Noica.
Demonstraţia lui Sorin Lavric este convingătoare, în ciuda unor erori de natură istorică.
Liga Apărării Naţional Creştine nu a luat naştere la Câmpulung Moldovenesc, situaţia
politică şi regimul autoritar al regelui Carol al 11-lea nu este surprins în toate laturile sale
şi nici nu aveam răspunsuri la toate problemele din perioada guvernării bicefalc
Antoncscu-Legiunc. Accste mici dcficienţe nu umbresc dcloc lucrarea. Iar autorul nu
are nici un moment pretenţia că a spus tot adevărul în dificila problemă pe carc a
studiat-o.
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în vara anului 2008, spre sfârşitul lunii iunie, la Muzeul de Istorie al
Complexului Muzeal Bucovina din Suceava, a avut loc un eveniment cultural dc seamă,
îndeosebi pentru restauratori. Prof. univ. dr. Oliviu Boldura, unul dintre cei mai
importanţi şi apreciaţi restauratori dc frescă din România, şi-a prezentat munca dc-o
viaţă însumată în lucrarea „Pictura murală din nordul Moldovei - Modificări estetice şi
restaurare ”.
Acest volum reprezintă a doua lucrarc editată de Centrul de Cercetare,
Conservare şi Restaurare Bucovina (înfiinţat în anul 2006 Ia Suceava), după „Textile
tradiţionale din Transilvania. Tehnologie şi estetică",cartea doamnei Florica Zaharia,
şeful Departamentului conservare textile din cadrul Muzeului Metropolitan din New
York. Cartea domnului Boldura are cca. 450 dc pagini, cu peste 700 dc fotografii,
superior calitative, inserate în text, carc prezintă diverse detalii şi ansambluri cu
exemplificări ale degradărilor, cauzelor, factorilor de degradare, operaţiunilor dc
conservare-restaurarc şi specialişti în diverse intervenţii. Lucrarea a fost editată într-un
tiraj de 1.000 dc exemplare şi finanţată integral de Ministerul Culturii şi Cultelor.
Continuând drumul dcschis de profesorul Vasile Drăguţ şi Tatiana Pogonat
(cărora de altfel le este dcdicat acest volum), autorul încearcă să evidenţieze
importanţa patrimoniului cultural în viaţa unei societăţi, totodată rcsponsabilizându-nc
în vederea păstrării şi transmiterii valorilor dc patrimoniu generaţiilor care urmează.
Pictura murală a celor mai importante monumente din nordul Moldovei, unele
făcând parte din Lista Patrimoniului Mondial, constituc principala preocupare a
domnului Oliviu Boldura, în decursul a peste 35 de ani. Experienţa sa de ccrcctător în
domeniul restaurării şi conservării picturii murale, completată dc cea didactică a făcut
ca teza de doctorat a prof. univ.dr. Oliviu Boldura (cc constituie suportul acestei
publicaţii), să fie văzută dc tinerii restauratori ca o carte de căpătâi, alături dc
”Conservarea picturilor murale" de Paolo şi Laura Mora, Paul Philippot şi "Teoria
restaurării” de Cesare Brandi.
Preocuparea sa pentru modificările estctice care apar în timp datorită diverşilor
factori ce acţionează asupra monumentelor şi îndeseobi asupra picturii murale şi
metodologia proccsului de restaurare sunt după cum nc arată şi titlul, principalele teme
pe care se bazează cartea dc faţă. Pc parcursul a zcce capitole, sunt dezvoltate aspcctc
privind problematica specifică conservării şi restaurării picturii murale. Cca mai mare
parte a lucrării este dedicată diferitelor forme de degradare a picturii murale, ocupând
peste 330 de pagini. Accstca sunt împărţite în opt capitolc, cuprinzând de la degradările
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datorate diverselor cauze naturale, inerente trecerii timpului, la degradări datorate
factorului uman.
Primul capitol intitulat Influenţa diferitelor tipuri de acumulări pe suprafaţa
m urală” face referire la diverse depuneri din atmosferă, prccum şi la alterări datorate
acumulărilor dc natură organică.
In următorul sunt exemplificate fenom ene de alterare ale unor pigmenţi: alb
carbonat dc calciu, miniu de plumb, roşu cinabru, ocru galben, azurit şi malahit, albastru
smalţ.
„Alterări datorate unor mecanisme de degradare fizico-chim ice” reprezintă al
treilea capitol unde sunt dezvoltate aspecte privind evoluţia sărurilor, pierderea
aderenţei şi decocziunca stratului de culoare, eroziunea stratului de culoarc.
Al patrulea capitol care se numeşte Modificări estetice datorate agenţilor
biologici”, este structurat pe trei subcapitole carc expun alterări datorate
microorganismelor şi lichenilor, a unor reprezentanţi animali şi a unor asociaţii
vegetale.
Modificările estetice datorate factorului uman, ocupă al cincilea capitol, împărţit
la răndul lui în patru subcapitole. Autorul este preocupat dc intervenţiile istorice (dc la
modificări în timp, la acte de vandalism), dc alterările cauzate dc poluarea atmosferică,
a structurilor din beton şi a celor datorate întreţinerii monumentelor.
Capitolul şase sc referă la „Alterări datorate viciilor de tehnică ale picturii şi
structurii de zidărie”, evidenţiind alterările poleiturilor datorate mixtionului,
compoziţiei stratului suport, degradări ale suportului pe zonele dc îmbinare a pontatelor
şi giornatclor, alterări cromatice la nivelul pontatelor şi degradări structurale ale
zidăriei.
A lte ră ri datorate repictărilor şi conceptului derestaurării” se prezintă- în
capitolul şapte cu exemplificări la biscrica „Sfântul Gheorghe" din Succava, biserica
„Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" din Arbore, Biserica „Sfântul Nicolae" a
mănăstirii Probota.
Al optulea capitol este rezervat posibilelor degradări ale picturii murale datorate
proccsului de restaurare. Este împărţit în patru subcapitole carc vorbesc despre alterări
datorate materialelor folosite în procesul dc restaurare, cauzate dc proccsul metodologie
în sine, alterări privind tratamentul agenţilor biologici şi dc interpretare în prezentarea
estetică.
Dacă în capitolcle dc până acum, au fost prezentate cauzele şi degradările
specifice frcscclor, identificate la picturilc din nordul Moldovei, capitolul nouă este
dedicat principalelor aspecte metodologice din proccsul de restaurare. Intervenţiile dc
conservarc-rcstaurarc descrise în accst capitol sunt: curăţarea depunerilor dense dc fum,
praf şi gudroanc, curăţarea eflorescenţclor saline, refacerea adeziunii şi cocziunii
stratului de culoarc, refacerea aderenţei stratului suport la zidărie şi refacerea coeziunii
materialelor poroase şi a stratului suport. Prezentarea acestui capitol este făcută atât din
prisma restauratorului cât şi din prisma profesorului. Preocupat în mod deosebit de
calitatca, caracteristicile materialelor folosite în proccsul dc conservarc-rcstaurarc şi
adaptarea lor la situaţiile specifice fiecărei zonă de lucm, autorul ţine să acccntueze
necesitatea responsabilizării ficcărci intervenţii în conformitate cu
exigenţele
profesionale.

486

Oliviu Boldura - Pictura murulă din nordul M oldovei .

Capitolul zece cuprinde contribuţiile restaurării la reevaluarea patrimoniului
istoric şi artistic din nordul Moldovei. Domnul profesor Boldura pune accent pe
contribuţia restauratorilor adusă picturii murale atât prin ccrcctărilc cfcctuatc cu ocazia
restaurărilor, cât şi prin caractcrul obicctiv al atitudinii arheologice privind prezentarea
estetică, dar si restaurarea propriu-zisă. Alături dc aspcctele prezentate cu această
ocazie, se opreşte şi la identificarea dc elemente noi din timpul restaurărilor, precum şi
la abordarea estetică a lacunelor. în urma proccsului de conservare-rcstaurare, se
deschid noi etape dc cercctarc istorică, arheologică, iconografică, care întregesc
imaginea dc ansamblu a monumentului, încadrarea sa în cpocă, trcccrca sa prin timp sau
legătură cu alte monumente.
în încheierea prezentării mulţumesc şi în numele colegilor mei restauratori, foşti
studenţi şi ucenici ai domnului profesor univ.dr. Oliviu Boldura, pentm că ne-a
împărtărşit din experienţa sa bogată adunată de-a lungul timpului şi în volumul de faţă,
spre a ne fi sprijin, model de cducaţic profesională, manual de restaurare şi nu în ultimul
rând punct dc referinţă în cercetarea ştiinţifică.
în final putem afirma că lucrarca „Pictura murată din nordul Moldovei Modificări estetice şi restaurare", arc un caracter interdisciplinar, atât prin informaţiile
pc care ni lc oferă, cât şi prin conexiunile carc se crează între diferite domenii de
ccrcetare ştiinţifică, legături pc carc sc bazează în general procesul dc conscrvarcrestaurare. Sprijinindu-sc pc o experienţă de ccrcctare de o viaţă, autorul analizează toţi
factorii care contribuic la modificarea estetică a imaginii pictate şi rezultatele obţinute în
urma restaurărilor, carc îndepărtează parcă un voal depus în timp între cci carc privcsc
şi folosesc monumentele şi informaţia istorică şi artistică a accstora.
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urzeală şi băteală, cu două iţe, cu suprafaţă de urzeală sau de bătcală, cu ptru iţe sau ccle
neveditc.
Ultimul capitol, Grupe de ţesături produse în industria casnică textilă fo lo sin d
materialele tradiţionale, discută produsele ce folosesc materiale tradiţionale,
cvidenţiindu-se în primul rând pânza de in sau cânepă, apoi ţesăturile de dccor interior,
cele folosite la munca în gospodărie sau în ritualuri. Cea mai importantă grupă a
textilelor produse în industria casnică, însă, este cca a costumului popular. Autoarea
face aici o scurtă prezentare a veşmintelor, feminim şi masculin, transilvănene şi a
principalelor piese ale acestora.
Partea a doua a lucrării, Estetica materialelor textile şi a ţesăturilor tradiţionale
din Transilvania, începc cu primul capitol, Valori estetice ale ţesăturii din lână şi
vorbeşte despre
efectele rezultate din particularităţile şi folosirea tehnologiei
tradiţionale asupra fibrelor din lână cât şi despre transformările firului textile prin ţesere.
Cel de-al doilea capitol, Cânepa şi inul, dezvoltă particularităţile morfologice, mecanicc
şi chimice ale fibrelor textile şi transformările pe carc acestea le suportă în timpul
procesului tehnologic dc ţesere. Ultimul capitol al lucrării, Valorile estetice ale
costumului popular, subliniază valoarea ca ansamblu şi ca piese individuale a
costumului popular feminin sau masculin tradiţional transilvănean. Alături de acesta, de
o importanţă la fel de marc, stau ţesăturile de dccor interior, ca o dovadă în plus a
Continuităţii şi profunzimii industriei casnice româneşti.
Concluziile autoarei reflcctă ideea, rezultată din peste 15 ani de studiu, a
corelării matcrialului-suport cu proccsarea acestuia şi calitatca obiectului finit.
Lucrarea se încheie cu prezentarea Bibliografiei selective, un Rezumat în limba
engleză şi un Index.
Cartea doamnei Zaharia se dovedeşte a fi o lucrare excepţională în carc abundă
datele ştiinţifice, captivând atenţia cititorului printr-o scricrc atractivă. Cititorul va putea
savura informaţiile cuprinse în accst volum mai ales din perspectiva descoperirii
rezultatelor unor cercctări dc teren şi a unor experimentări tehnologice.
Valorificarea ştiinţifică de cxccpţie a studiului textilelor tradiţionale din
Transilvania recomandă această lucrare tuturor specialiştilor interesaţi dc o profundă
ccrcetarc a industriei casnice româneşti.

B IB LIA VULGATA, Blaj, 1760-1761, voi. I-V,
E d itu ra A c a d e m ie i R o m â n e , B u c u re ş ti, 2 0 0 5 , 4 2 9 8 p.
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Colecţiile bibliotecii Complexului Muzeal
Bucovina din Suceava s-au îmbogăţit recent şi
printr-un exemplar din B IBLIA VULGATA, Blaj,
1760-1761, în format monumental (56><36 cm), în
cinci volume, primit ca donaţie din partea secţiunii
filologice a Academiei Române şi a Bibliotecii Filialei
BIBLIA VULGATA
Cluj-Napoca a Academiei Române .
BlflJ 1760- 1761
Ediţia princeps a traducerii după VULGATA a
I
textului biblic în limba română (din 1760), traducere
realizată de echipa de ieromonahi condusă de
iaAM iV
ACfM
Fu>»Vmon
episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron, apărută la
Editura Academiei Române în 2005, cu un Cuvânt
înainte semnat de academicianul Eugen Simion,
însumează 4298 de pagini, din care aproximativ 2000
convwIWvtfl Krtanttksr.
reprezintă impresionantul
aparat critic al acestei
lucrări de excepţie, iar circa 2300 de pagini reprezintă
textul propriu-zis, realizat după manuscrisul inedit de peste 6000 de pagini, păstrat la
Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca.
Despre însemnătatea accstui manuscris în biblistica românească, acad. Camil
Mureşanu scrie că: După două secole de încercări, - p e fragm ente mai importante - de
a se apropia de dimensiunea totală a Cărţii Cărţilor, limba română a trecut o probă de
virtuozitate, dovedindu-se în stare de reuşita unor asimilări de neaşteptată limpezime şi
frumuseţe, într-un veşmânt încă aparent arhaic, dar de un cu atât mai îmbietor farm ec
pentru cititorii preţuitori ai avatarurilor miraculoasei fiinţe spirituale care este limba
unui popor. O izbândă fa ră seamăn până atunci, prin amploare, varietatea temelor şi
nuanţele de sensuri ale cuvintelor, toate pregătind expresivitatea neţărmurită a limbii
noastre moderne.
în volumul I al lucrării, de importanţă esenţială pentru cultura românească, un
monument de limbă română de bază în primul rând pentru studiul filologic, sc află:
Cuvânt înainte, dc acad. Eugen Simion, p. V-VI (2 p.); Tâlcuirea cuvântului, de acad.
Camil Mureşanu, p. VII-X (4 p.); Testamentul lui Petru Pavel Aron, studiu cultural, de
Ioan Chindriş, p. XI-LXXVIII (67 p.); Concordanţa numelor proprii, de Mircca R.
Birtz, p. LXXIX-LXXXI (3p.); Lista cărţilor biblice şi a siglelor lor folosite în
realizarea concordanţei, indice, de Mircea R. Birtz, p. LXXXII-CXXVI (45 p.); Notă
asupra ediţiei, cu o listă a abrevierilor la cărţile Bibliei lui Petru Pavel Aron, p.
CXXVII-CXLI (14 p.), iar volumul V include un amplu studiu lingvistic, intitulat
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Limba şi stilul Vulgatei de la Blaj (1760-1761)A c Niculina lacob, p 789-908 (119 p ) si
Precizări cu privire la indice, dc N iculina lacob. p. 9 10 -9 11 (2 p.). E diţia co n ţin e şi un
Inthce de cuvinte, defalcat pe cărţi b,bl,ce. dc Niculina lacob şi Ioan Chindriş, carc
însumează nu mai puţin de 1752 de pagini.
Din adresa care Însoţeşte aceasta valoroasă donaţie pentm biblioteca muzeului
nostru, aflam c ă poveslea■ediţte. dc faţă a început la Roma, în 2001, când academicianul
Eugen Simion. aflat tn fruntea unei delegaţii de istorici, printre care şi acad. Camil
Mureşanu, dr. Ioan Chindriş ş, dr. Eugen Pavel, de la Institutul George Baril al
Academie, Romane, a ajuns la Vatican pentru a-i prezenta Papei Ioan Paul al Il-lea
primul exemplar dm B M la Iu, Samuil Mien, din 1775, într-o nouă ediţie critică (din
2000). Cu acest prilej, acad. Camtl Mureşanu şi dr. Ioan Chindriş au vorbit şi despre o
alta traducere biblică, realizată tot la Blaj, mai veche dceât cea a lui Samuil M ic,
păstrată m manuscris, iar preşedintele de atnnci al Academiei Române, acad Eugen
Simion, a avut ideea t.pănnt acestui text, sprijinind ulterior cu toată convingerea şi până
la capat realizarea aceste, ediţi, printr-un program prioritar de ccrcetare al Academiei
Romane, as,gurandu-se astfel întreaga finanţare, ftră de carc o întreprindere dc o
asemenea amploare nu ar fi fost posibilă.
Eminenţii cercetători care au trudit cu devotament şi acribie la realizarea
grandioase, ed,ţi. ,n cinci volume masive, în transliterare şi cu facsimilele la scară
redusă ale filelor de manuscris, însoţită de note, comcntarii şi, la sfârşitul ficcărei cărţi
bibhcc de cate un indice dc cuvinte sunt: Ioan Chindriş (editor coordonator), Niculina
acob (coordonare filologică , Adriana Bogdan, Elena Comşulea. Doina Grccu,
Valentina Şerban, Elena Ardeleanu, Rcmus Mircea Birtz, Florica Nuţiu, Elena Mihu.
Vasile Rus, precum şi alţi specialişti de la universităţi din ţară
Transpunerea în grafic latină a textului chirilic al traducerii din 1760-1761 a
presupus o muncă extrem de dificilă, în special la stabilirea lecţiunii corcctc şi în
glosarea cuvintelor, rezultând o valoroasă lucrare care se adresează în primul rând
filologilor teolog, or, istoricilor dar şi celor interesaţi dc limba română de la mijlocul
secolului al XVIII-lea din Psalmi şi Evanghelii.

A U R A B R Ă D Ă ŢA N , C A SA IMEMORIALĂ S IM IO N F L O R E A
M A R IA N , Editura L id a n a , Suceava, 2007, 60 p.
A ncuţa M A L E Ş

în 2007, anul centenarului
Simion Florea Marian, a fost tipărit,
în condiţii grafice deosebite, pe o
hârtie de foarte bună calitate,
catalogul album intitulat CASA
MEMORIALĂ S IM IO N FLOREA
M A R IA N , la editura Lidana din
Suceava, realizat dc Aura Brădăţan.
Astfel, casa câştigată cu
condeiul, una dintre cele mai vechi
clădiri care se mai păstrează în
Suceava, monument de arhitectură dc
sccol XVIII, în care a trăit şi a lucrat
academicianul Simion Florea Marian
din 1885 şi până în 1907, când a
murit, primeşte prin această lucrare o binemeritată cartc dc vizită, unica scrisă până
acum.
Catalogul album oferă celor interesaţi informaţii privind viaţa şi activitatea lui
Simion Florea Marian, pe momente cronologice, extrase aproape în totalitate din
documcnte, o listă completă a operelor tipărite dc academician în timpul vieţii, mărturii
şi citate ale unor contemporani şi critici de specialitate, urmate dc un vast capitol despre
istoricul casei şi al numeroaselor colecţii adăpostite aici, amintiri de familie relatate de
Maria Marian Cărăuşu (ultimul copil al preotului şi donatoarea accstor bunuri culturale)
şi consemnate dc Eugen Dimitriu în 1978.
Lucrarea conţine numeroase fotografii, de epocă şi actuale, facsimile şi fotocopii
de documcnte, manuscrise, corespondenţă etc., astfel că ea răspunde în primul rând
cerinţelor informaţionale ale tinerelor generaţii, elevi sau studenţi carc intră pentru
prima oară în contact cu viaţa şi activitatea unui mare om dc cultură, cclebru în epoca în
carc a trăit atât în ţară, cât şi în străinătate.
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PO E SII P O P O R A LE D IN B U CO V IN A . BA LA D E R O M Â NE,
C U LESE Ş I C O RESE D E SIM EO N FL. M A R IA N , ediţie în facsim il dc Aura
B rădăţan, E ditura Lidana, Suceava, 2007, 112 p.
A ncuţa M A LEŞ

Anul
centenarului
Simion
Florea Marian a fost marcat în mod
f ţ r - --------------- s---------------festiv la Succava, în perioada 20-22
POESH PO PO RA LE
aprilie, 2007, printr-un simpozion
d in
omagial comemorativ organizat de
Ji V C O V I N A.
f
Complexul Muzeal Bucovina şi Casa
memorială Simion Florea Marian, la
carc au participat numeroşi specialişti
de la mari universităţi şi institute dc
ccrcctare din ţară, academicieni,
profesori universitari, istorici literari,
ccrcctători ctc.
Cu acest prilej a fost tipărită, în
facsimil, ediţia princeps a primei cărţi
publicate de Simion Florea Marian, cel
care a întemeiat folcloristica şi
E d i t o r : I. V. AU BI.VN
etnografia naţională, pc atunci tânăr
student teolog la Cernăuţi, intitulată
1SG1».
Poesii poporale din Bucovina. Balade
rom âne, culese şi corese de ..., editor
I.V. Adrian, Imprimeria Botoşani.
1869, devenită,
odată cu trecerea
timpului, o raritate bibliofilă.
Cartca dc debut a cărturarului sucevean sc leagă dc începuturile activităţii sale
dc culegător dc folclor, fiind, cronologic, printre primele lucrări dc accst fel dc la noi
din ţară, după ccle publicate dc Vasile Alecsandri.
Accst volum document, apărut în format identic cu cel din 1869 (A6),
îngrijit de Aura Brădăţan, păstrează prin facsimilare spiritul şi parfumul dc epocă, litera
şi grafia autentică, oferind atât cercetătorilor avizaţi, cât şi cititorilor obişnuiţi bucuria
lccturii unora dintre ccle mai vechi poesii poporale: şase poezii epice despic haiducul
Darie, grupate sub două titluri, şapte balade (cântece cpice: Matei şi Serba, Fata
Sandului, Blestemul maicii, Gheorghieş, fecior de grec, Pelrea, Smeul şi fata, lovită),
două crcaţii lirice (Bădija Ion, Lelişoara de la Prut), precum şi o prelucrare în versuri
după povestea populară Todirel şi Mărioara.
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încă dc pe atunci conşticnt de importanţa culegerii ştiinţifice a folclorului,
Simion Florea Marian notează la sfârşitul volumului atât variantele cunoscute ale
textelor, cât şi unele date privind provenienţa accstora.
Reeditarea cărţii de debut a lui Marian este cu atât mai importantă cu cât ediţia
princeps nu sc mai găseşte aproape nicăieri prin bibliotecile din ţară, după ciim au
semnalat unii cercctători veniţi la Suceava la simpozion, fiind o lucrare esenţială pentru
cunoaşterea metodei dc ccrcctare a savantului bucovincan, carc s-a format ca folclorist
într-o perioadă când domeniul acesta de ştiinţă era chiar la începuturi.

D r a g o ş V I T E N C U , C E R N Ă U Ţ IU L M E U , ed iţie în g r ijită d e A u r a B rădăţan,
E d itu r a A c c e n t Prinţ, S u c e a v a , 2 0 0 8 , 150 p.
D o in a C E R N I C A

Două împrejurări, sărbătorirea,
în octombrie, a 600 de ani de la cca
mai veche atestare documentară
cunoscută a oraşului Cernăuţi şi
sărbătorirea, în noiembrie, a 70 dc ani
de la constituirea Societăţii Scriitorilor
Bucovineni,
dau
un
plus
de
semnificaţie
apariţiei
volumului
C crn ău ţiu l meu dc Dragoş Vitencu,
sub auspiciile Complexului Muzeal
Bucovina, Casa Memorială Simion
Florea Marian, la Editura Accent
Prinţ, Suceava, 2008, tipărită, la
rându-i, neîntâmplător în intervalul lor
festiv. Cartea întregeşte expoziţia
Cernăuţi 600, făcând din Complexul
Muzeal Bucovina una din puţinele
instituţii din Suceava care au acordat
interesul meritat acestui eveniment.
Aceasta pe de o parte, iar pe dc alta,
calitatea lui Dragoş Vitencu de
membru
fondator
al
Socictăţii
Scriitorilor Bucovineni aduce şi
aniversării acesteia un frumos prinos.
Ambele sărbători îşi am plifică rezonanţa prin volumul la care nc referim, graţie
dăruirii cu carc muzeografa A u ra Brădăţan a trudit pentru ca să nc ofere ccle două
lucrări pe care le reuneşte (p rim a rămasă în manuscris până acum, a doua publicata
anterior în Anuarul instituţiei): Cronica romanţată a târgului Cernăuţi şi Tradiţii şi
obiceiuri studenţeşti b u co vin en e.
Chiar dacă niciuna d in tre aceste aniversări nu e pomenită în cuvântul său înainte
(Dragoş Vitencu, un scriitor p rib ea g ), ele se află cu siguranţa la rădăcina imboldului
carc a determinat instituţia tu te la ră şi carc a facut-o pc Aura Brădăţan să dea prioritate
Cronicii (între alte proiecte în care o ştim angajată), în cazul îngrijitoarei ediţiei
existând şi unul de n a tu ră sufletească, sentimentală, generat de acordul şi
binecuvântarea pentru p u b licarea acestui volum, primite dc la soţia scriitorului, Oltea
Vitcncu, în 2006.
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Originar clin Cernăuţi (n. 1908), cu studii dc drept, litere, filosofic şi artă
dramatică, Dragoş Vitencu a murit la Bucurcşti (1984), trăindu-şi peste jumătate de
viaţă cu sentimentul exilului. Acesta îşi pune puternic amprenta şi pc Cronica închinată
oraşului natal, intcnsificându-i iubirea pentru neasemuita aşezare: Iţi mulţumesc,
prietene condei, că mi-ai dat prilejul să cutreierăm împreună câteva cotloane dragi,
acum, când oraşul meu, cu toate că a rămas pe loc, e mai departe de mine decât
oricând şi poate de aceea mai aproape decât oricând de inima mea.
Instinctul artistic îl îndeamnă pc Dragoş Vitencu să contracareze consccinţclc
accstci mari depărtări şi apropieri totodată cu avertismentul romanţată din titlu, iar
talentul îl face să nu-şi reprime nici umorul, nici ironia, în relatarea cutreieratuiui său pe
verticala istoriei şi pc orizontala prezentului oraşului tinereţii sale.
Astfel, povestind despre Pătimirile unui târg moldovenesc, spune:
Până şi şvezii lui Carol al Vll-lea, sub comanda generalului Guillenbrosk, au
ţinut tabără la marginea Cernăuţiului şi au speriat cu vânătoarea sălbăticiunile
codrilor între Roşăşa şi Bila, după cum glăsuiesc o samă de hârtii scrise pe atunci, şi,
mai ales, au cercetat amănunţit coteţele de găini ale cernăuţenilor.
Pe verticală, Ccmăuţiul a suferit consecinţele aşezării sale în calea tuturor
răutăţilor: N-a trecut viaţă de om în care să nu f i fo st cotropit, ars şi prădat de câteva
ori. Se ştie asta de când au început să se fa c ă însemnări, de când şi-aduc aminte
oamenii şi până la ultima cotropire, întâmplată în 1944.
Pc orizontală, imaginea Cernăuţiului gravată în memoria autorului, dar şi a
documentelor, este aceea a celei mai septentrionale metropole a României, a! treilea
oraş al ţării ca populaţie, metropolă carc, sub gospodărire românească (...) a cunoscut
o epocă de prosperitate, înflorind în toate privinţele: Străluceau străzile de Jirme
româneşti (chiar dacă, pe ici pe colo. camuflau p e vechii profitori), răsunau zidurile
străzilor de vorbire românească...; In capitala Bucovinei româneşti, bogaţi foarte
bogaţi şi săraci foarte săraci erau puţini la număr şi se pierdeau în desişul marei
majorităţi, care trăia pe diferite trepte de bună stare, modestă în cea mai mare parte a
cazurilor, dar ferite de seisme (...) membrii diferitelor grupe sociale vieţuiau în
armonie şi îşi interferau destinele. In corul Societăţii Meseriaşilor Români cântau
profesori universitari, avocaţi şi studenţi iar preşedintele comunităţii poloneze era un
cizmar. In afara necazurilor diferite, de care viaţa nu-l scuteşte pe nici un om, lumea
trăia plăcut şi comod pe atunci în municipiul Cernăuţi.
Fiu al unui cunoscut istoric şi om dc cultură, care i-a insuflat pentru totdeauna
dragostea fa ţă de istoria neamului, un sincer patriotism şi un ascuţit simţ al dreptăţii,
provenind dintr-o fam ilie de luptători pentru drepturile românilor din Bucovina, cum
serie îngrijitoarea ediţiei, Dragoş Vitcncu este necruţător cu toţi ocupanţii oraşului natal.
La venirea austriecilor, aproape curat moldovenesc, cu, se parc, un singur cernăuţcan
ce ştia pe atunci limba germană, târgul s-a bucurat întâi că a scăpat de viermuiala
moscălească. pentru ca să cunoască apoi, pe măsură ce a crescut, drama înstrăinării:
Centrul a devenit, oficiat, austriac, cu venetici din toată împărăţia, mai ales evrei. în
timpul anexării Bucovinei la Galiţia. înstrăinarea a crescut ca pe drojdie. Iar proccsul
instaurat de împărăţie în 1775 a continuat ireversibil, desăvârşit, la vremea încheierii
scrierii (1979) dc amarnica cotropire rusească, până la sentimentul final că sc mai află
şi azi undeva, pe ah tărâm, un toc căruia lumea ii zice Cernăuţi, dar acesta nu are
nimic din oraşul meu. decât zidurile şi pământul de sub ele...

Dragoş VITENCU, Cernăuţiul meu , ediţie îngrijită de Aura Brădăţan..

Ccmăuţiul carc nu mai există, Ccmăuţiul închis în cartca unei istorii dramaticc,
citită în prezent arbitrar, Ccmăuţiul perioadei interbelice, Ccmăuţiul cemăuţeanului
Dragoş Vitcncu pulsează în fiecare pagină a cărţii şi se desfăşoară fermecător în
capitolcle XII-X1V, Itinerarii cernăuţene, Suburbiile şi Anotim puri cernăuţene:
Oripeunde vei f i intrat în Cernăuţi, te vei opri în Piaţa Unirii. Aici e centrul necontestat
al oraşului, cu băncile de piatră ce se aliniază sub lei între Monumentul Unirii şi
Primăria cu turn înalt (...) In m od obişnuit, ruta pe care ai pornit din Piaţa Unirii se
opreşte, odată cu troleibuzul, în fa ţa reşedinţei [reşedinţa mitropolitană, n. n.J. Insă
dacă vei coli spre dreapta, pe sub ziduri, vei ajunge p e o ulicioară cu vile şi vei trece pe
lângă casa în care, în 1918, Sextil Puşcariu adăpostea conspiratori români pentru
Unire şi vei poposi în Parcul Dominicului, cel mai sălbatic şi mai frum os dintre toate
parcurile oraşului. (...) Opreşle-te apoi în piaţa care poartă numele lui Vasile
Alecsandri (tare, tare demult i se spunea Piaţa Peştelui), unde te va întâmpina
perspectiva unui parc englezesc, săpat la cam jum ătate de metru sub nivelul străzii...
(...) Parcul e flancat de Camera de Comerţ, Teatrul Naţional şi Palatul Cultural,
ridicat după cea mai recentă modă arhitecturală de către Societatea pentru Cultură,
sprijinită de un mitropolit inimos.
Aproape orice descriere c citabilă în accastă cartc a lui Dragoş Vitencu, singura
pc carc în ultimii ani am citit-o şi am recitit-o în acceaşi săptămână, eseu din familia lui
PseudoKinegeticos şi document al unei vremi carc nu mai este.
La sărbătoarea cclor 600 de ani dc atestare documentară, oraşul Cernăuţi a făcut
dreptate tuturor, mai puţin românilor, carc nu au primit niciuna din clădirile carc le-au
aparţinut, niciuna din recunoaşterile la carc aveau dreptul. Nici România şi nici
Suceava nu au găsit de cuviinţă să dăruiască aşezării un bust al lui A lexandru cel
Bun, dom nitorul rom ân graţie căruia există atestarea. în accastă marc dc
amărăciune, iată însă, un strop dc miere, manuscrisul lui Dragoş Vitcncu, editat dc Aura
Brădăţan. Nimeni nu a făcut mai mult, după părerea noastră, pentm români, pentru
aducerea aminte a contribuţiei româneşti, vitale, pentru destinul Cernăuţiului, în accst
octombrie aniversar. Să lc exprimăm, aşadar, consideraţia deplin meritată.
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N icolae LA BIŞ, PU IU L D E C E R B , ediţie îngrijită de A ura Brădăţan,
E ditura U niversităţii din Suceava, Suceava, 2008, 72 p.
D oina C E R N IC A

P< aU * 1 J j i cA sJb

Sub auspiciile Complexului Muzeal Bucovina, la Editura Universităţii din
Suceava a văzut lumina tiparului acum, în pragul vacanţei mari, un nou volum dc poezii
de Nicolae Labiş, Puiul de cerb.
, îngrijită de Aura Brădăţan, apariţia, concepută tip carte dc buzunar, adună mult
în puţinul celor 72 dc pagini A6: 21 dc titluri, adică tot atâtea câţi anii vieţii lui Nicolac
Labiş, plus Pasărea cu clonţ de rubin, ultimele versuri dictate la spital lui Aurel Covaci,
după tragicul accident - în facsimil şi pc coperta IV, o scurtă biografie a poetului,
facsimile şi fotografii din Fondul documentar Nicolae Labiş de la Complexul Muzeal
Bucovina.
Pentru alcătuirea sumarului, Aura Brădăţan a consultat în principal volumele
alcătuitc de Gheorghe Tomozei, dar, după cum ne-a mărturisit, şi profesori de limba şi
literatura română, şi bibliografia şcolară.
Acest sumar pune în faţa cititorului creaţiile dc vârf, cunoscute, şi unele din
poeziile care evocă universul copilăriei.
Opţiunea este inspirată, deoarcce ediţia (3000 de exemplare, la un preţ accesibil,
2,50 lei exemplarul) este destinată cu prccădcrc vizitatorilor elevi ai Casei memoriale
Nicolae Labiş din Mălini (a cărei imagine este reprodusă pc coperta IV).
Ideea este excelentă, iar rezultatul ei, pe măsură. După cele două apariţii
editoriale consacrate Casei memoriale Simion Florea Marian din Suceava, Aura
Brădăţan face din nou un lucm bun. Le aşteptăm cu încredere pc următoarele.
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O BIT U A R IA

A L EX A N D R U A R TIM O N

în ziua dc 8 septembrie 2008 o veste a zguduit mica lume a istoricilor şi
arheologilor din Moldova: a încetat din viaţă, după o scurtă dar grea suferinţă, colegul şi
bunul nostru prieten. Alexandru Artimon.
Alexandru Artimon s-a născut la 14 septembrie 1938 în satul Coşula, comuna
Copalău, judeţul Botoşani, într-o familie dc oameni harnici, Domnica şi Ion Artimon.
Şi-a început studiile în satul natal, lc-a continuat la Şcoala generală şi la Liceul „August
Treboniu Laurean” din Botoşani, pe carc l-a absolvit în anul 1955. A urmat o perioadă,
cuprinsă între anii 1955-1958, în carc a funcţionat ca profesor suplinitor la Şcoala
Generală din Cristeşti, jud. Botoşani, după care a frecventat cursurile Facultăţii dc
Jstorie-Filozofic a Universităţii „Al. I. Cuza” din laşi (1958-1963).
După obţinerea liccnţci a fost repartizat la Muzeul dc Istoric din Târgu Neamţ
(1963-1967), instituţie pc carc a condus-o încă de la început în calitate de director,
participând la cercetările arheologice de la Cetatea Neamţului, Ocea, Războicni,
Ghindăoani şi Petricani. în perioada anilor 1967-1969 Alexandru Artimon a funcţionat
ca şef dc sccţic la Muzeul Judeţean Suceava, legându-şi numele de descoperirea celor
două biserici suprapuse dc la Sf. Dumitru din Suceava, dar şi dc descoperirea, la
Volovăţ, a vestigiilor unui edificiu dc cult datând dc la sfârşitul secolului XIV.
începând cu anul 1969 şi până la pensionarea sa intempestivă, în 2001,
Alexandru Artimon a fost angajat la Muzeul Judeţean dc Istoric din Bacău, parcurgând
toate treptele ierarhiei profesionale: muzeograf principal, şef dc sccţic, iar din 1992
director adjunct. în această perioadă Alexandru Artimon a participat sau a iniţiat
cercetări arheologice la numeroase obiective medievale: Curtea domnească din Bacău,
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Budeşti-Plopana, Clcja, Drăgeşti-Tătăreşti, Fărăoani, Fântânele, Gutinaş, Mănăstirea
Caşin, Onceşti, Oneşti, Oprişeni-Răchitoasa, Sascut, Târgu Trotuş, dar şi Adjudul
Vechi, în judeţul Vrancea. Rezultatele cercetărilor numismatice şi arheologice au fost
valorificate în peste 80 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate dar şi în
câteva volume de autor, precum: Bacău. Reşedinţă voievodală, în colaborare cu Ioan
Mitrea, Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg. Trotuş, Adjud),
Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie.
în anul 1999, Alexandru Artimon şi-a susţinut, sub conducerea academicianului
Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, teza de doctorat cu tema:
Civilizaţia medievală urbană din sud-vestul Moldovei în secolele XIV-XVI (centrul
urban Bacău-Tărgu Trotuş-Adjud), obţinând titlul de doctor în istorie.
Activitatea sa deosebită i-a fost răsplătită cu premii şi distincţii între care
amintim Diploma de merit a Ministreului Culturii şi Cultelor (2003) şi Ordinul
„Meritul culturaT în grad de cavaler (2004).
Dar, înainte de a fi istoric sau arheolog, Alexandru Artimon a fost un om
deosebit, un soţ şi un tată iubitor, un coleg generos şi un bun prieten, căruia îi vom
păstra o amintire frumoasă.
Dumnezeu să te odihnească în pace, Sandule !
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2. Bacău - reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, 100 p. text + 51 fig. (în colaborare
cu Ioan Mitrea).
3. Judeţul Bacău - monografie, Bacău, 1996 (coautor pentru partea privind
istoria medievală).
4. Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV - XVII (Bacău - Tg. Trotuş Adjud), Iaşi, 1998,291 p.
5. Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV - XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău.
2003, 372 p.
6. Ştefan cel Mare şi Sfânt în istoria băcăuanilor, Bacău, 2004, 272 p. (coautor;
coordonator al lucrării cu Ioan Mitrea).
7. Enciclopedia judeţului Bacău, Bacău, Ed. Agora, 2007; ibidem, ediţia a Il-a,
revizuită şi adăugită, Bacău, 2008 (coautor).
8. Istoria Târgului Trotuş din cele mai vechi timpuri până la Marea Unire din
1918, Bacău, 2008, 150 p. (în colaborare cu Petre Bogdan).
9. Monumente istorice din judeţul Bacău. Situri arheologice (în manuscris).
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(sec. XVII), în Car pica, I, 1968, p. 265 - 280.
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1969, 541-563 (în colaborare cu Mircca D. Matei şi Alexandru Rădulescu).
5. D escoperirile pre-feudale dc la C u rtea D om nească - Bacău, în Carpica , IV,
1971, Bacău, p. 225-252 (în colaborare cu Ioan Mitrea).
6 . Un tezaur m onetar din secolele X V I-X V II descoperit la M ăgura (jud.
Bacău), în Carpica, IV, Bacău, 1971, p. 323-330.
7. T ezaurul m onetar din secolul al X V III-lea descoperit la M ănăstirea Caşin
(jud. B acău), în Carpica, IV, Bacău, 1971, p. 343-348 (în colaborare cu C.
Eminovici).
8

. C âteva consid eraţii asupra tezaurului m onetar din sccolul al X V III-lea,
descoperit la D răgeşti-T ătărăşti (jud. Bacău), în Carpica, V, Bacău, 1972, p.

181-194.
9. C ronologia

m orm intelor şi descoperirilor m onetare din com plexul
arheologic m edieval de la Biserica Sf. D um itru din S u ceava, în Studii şi

materiale, Istorie, III, Succava, 1973, p. 131-157.
10. Noi descoperiri m onetare la S u ceava, în Studii şi materiale. Istorie, III,
Succava, 1973, p. 297-309 (în colaborare cu Grigore Foit).
11. Un tezaur m onetar din secolele X V II-X V III d escoperit la C leja (jud.
Bacău), în Carpica, VI, Bacău, 1974, p. 101-106.
12. V alorificarea ştiinţifică şi m uzeistică a unor obiecte m edievale din colecţia
M uzeului de Istoric din B acău, în Carpica, VII, Bacău, 1975, p. 311-325.
13. A şezarea m edievală din secolele X IV -X V de la C urtea D om nească - Bacău,
în Carpica, VIII, Bacău, 1976, p. 191-224 (în colaborarc cu Ioan Mitrea).
14. C ontribuţii arheologice la istoria A djudului (sec. X IV -X V II), în Carpica,

VIII, Bacău, 1976, p. 235-253.
15. C ercetări arheologice în aşezarea m edievală din com una Ştefan cel M are
(jud. Bacău), în Carpica, X, Bacău, 1978, p. 271-303 (în colaborare cu
Constantin Eminovici).
16. Un tezaur m onetar din secolele X V -X V I, descoperit la B udeşti-Plopana
(jud. B acău), în Carpica, XI, Bacău, 1979, p. 231-246 (în colaborare cu Ioan
Mitrea).
17. R aport prelim inar de cercetare arheologică la A djudul V echi, în Materiale
şi cercetări arheologice, XIII, Oradea, 1979, p. 369-370 (în colaborarc cu Anton
Paragină).
18. Un tezaur m onetar dc aur din sccolele X V I-X V II d escoperit în com una
Ştefan cel M are (jud. B acău), în Carpica, XII, Bacău, 1980, p. 215-228.
19. D escoperiri de epocă feudală de la A djudul V echi, ju d . V rancea, în
Materiale şi cercetări arheologice. XIV, Tulcea, 1980, p. 591-597 (în colaborare

cu Anton Paragină).
20. C ercetări arh eologice din aşezarea m edievală de la T g. T rotu ş, ju d . Bacău,
în Materiale şi cercetări arheologice, XIV, Tulcea, 1980, p. 598-618.
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j Câteva consideraţii istorico-arheologice asupra bisericii din secolul XIV
descoperite la Volovăţ (Jud. Suceava), în SCIVA, tom 32, nr. 3, Bucureşti,
|981, p. 383-405.
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\ccropola medievală de la biserica Sf. Dumitru din Suceava (sec. XV" \VIII), în Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, VIII, 1981, p. 85-99 (în
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40. Rolul comerţului în dezvoltarea urbană a târgurilor din sud-vestul
Moldovei în secolele XIV-XVII, în Analele Brăilei, serie nouă, an 1, nr. 1,
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41. Oraşele Bacău şi Tg. Trotuş în vremea lui Ştefan cel Marc, în Cronica
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p. 67.
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Paraschiva- Victoria BA TARHJC

In memoriam

OCTAV MONORANU

Este un lucru îndeobşte recunoscut că Timpul arc danii dc a întări liniile
portretistice ale personalităţilor marcante şi de a statornici definitiv valoarea operei lor,
după cum tot El şterge uşor sau împinge în penumbră conturul figurilor cu merite nu pc
măsura vâlvei produse în contemporaneitate. Este bine ştiut că, tot cel chemat dc
Dumnezeu la fiinţă, arc în viaţa prezentă un rost şi un scop împlinit. Cu alte cuvinte, arc
dc împlinit o vocaţie; împlinirea acestei vocaţii este sinonimă în Evanghelii cu o rodire
(Galatcni 6,9) iar judccata viitoare va fi o apreciere a roadelor pe care omul le oferă
acum lui Dumnezeu ca semn al bunei sale vieţuiri pc pământ. Fiecare om ce se naşte în
lume este înzestrat cu anumite potenţe creatoare şi, ca o sămânţă minunată, este semănat
în ogorul temporalităţii pentru a-şi aduce rodul la vreme potrivită.
O vocaţie a avut de împlinit în această viaţă Octav Monoranu, şi această vocaţie
a fost patronată dc Muza CLIO, în slujba muzeografici româneşti.
Despre viaţa sa, aşa cum a spus de multe ori, nu poate să spună decât că este
viaţa unui om plccat din Boroaia, jud. Suceava, că a terminat Facultatea dc Istoric dc la
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi (1955), că a fost profesor la licee din Iaşi şi Câmpulung
Moldovenesc, dar dragostea lui cca mare a fost MUZEUL. în anul 1963 a făcut primul
pas în calitate de dircctor la Muzeul regional Suceava, după carc a ocupat anumite
demnităţi - preşedinte Ia C.J.C.E.S. Suceava, lector şi apoi prodecan la Facultatea de
Istorie Geografie de la Institutul de învăţământ Superior Suceava, dccan la aceeaşi
facultate, după care, începând cu anul 1975, a ocupat funcţia de dircctor al Muzeului
Judeţean Succava, instituţie pe care a iubit-o până în ultima clipă a vieţii sale şi căreia ia dedicat tot cc a putut.
Cine vine azi în Succava şi vizitează accst oraş, nu poate să nu îşi oprească paşii
în faţa Muzeului de Istorie şi să întrebe dacă sc poate vizita Sala Tronului, unicat în
muzeografia românească în anii ’80, în carc a realizat o reprezentare care şi astăzi după
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aproxim ativ trei dcccnii atrage turiştii. Am putea spune că aproape toate m uzeele din
ju deţul Succava aşa cum sc prezintă astăzi poartă am prenta activităţii m uzeografice şi
m uzeotchnice a cclui ce a fost O C T A V M O N O R A N U . Fie că este vorba dc Rădăuţi,
Fălticeni, G ura H um orului, C âm pulung M oldovenesc, V atra D om ei sau Sirct.
N u pot să uit niciodată îndem nul pc carc mi l-a adresat atunci când, proaspăt
absolvent al Facultăţii, am păşit în m uzeul de istorie: Cine iubeşte muzeul să ştie că
muzeul trebuie să ii fie a doua casă. C ât adevăr. Câţi dintre cci carc azi lucrează în
m uzeu conştientizează ce înseam nă accst spirit dc jertfelnicie.

A IM
A ctaM N
A pu Iu m
A nn.R oum .A nthrop

A lăsat în urm ă atâtea şi atâtea realizări m uzeografice, realizări carc vor dăinui
în tim p, pentm că au fost făcut din inim ă şi cu sim ţ de răspundere, cu sim ţ patriotic. A
iubit istoria neam ului din carc a fost zăm islit şi dc aceea a vrut ca trecerca sa prin istorie
să lase urm e.

A rhM old
A ŞU laşi
B anatica
B A R Int.Ser

A fost un om distins, carc a preţuit m unca şi a ştiut să aprecieze strădaniile
colaboratorilor săi. în cc m ă priveşte, dispariţia atât dc fulgerătoare a lui O ctav
M onoranu, înseam nă şi pierderea unui prieten, a căm i delicatcţc colegială, părintească,
m -a întărit m ereu dc-a lungul anilor.
O m ul O C T A V M O N O R A N U , cu existenţa-i efem eră a dispărut, dar opera sa
zăm islită cu truda atâtor nopţi şi ani şi dcccnii răm âne să înfrunte cu succes curgerca
im placabilă a tim pului, încât, la îm brăţişarea lui T hanatos, O ctov M onoranu putea să
replice cu cunoscutul vers al lui H oraţiu: Non omnis moriar.

Vasile M. DEM CIUC

A B R E V IE R I

B er.R G K

B SG
BSN R
CAB
C arpica
C CA
C odrul C osm inului
C risia
C vL
D acia
D acia. N .S.
D robeta
File dc Istorie
FH D R
H icrasus
Istros
JB L M
K ozlC luj
M AGW
M arisia
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O xford
Bericlit d er R om isch-G crm anischen K om m ission der
D eutschen A rch ăologischen Institut, F rankfurt am
M ain
B uletinul Societăţii d e G eografie, B ucureşti
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